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 تقرير األمين العام

 الجزء األول: توجهات السياحة واألنشطة

5102و 5102)أ( السياحة الدولية في   

 5102السياحة الدولية في  أوال. 

عدد كانون الثاني/يناير  بحسب 6032بقي الطلب على السياحة الدولية قويًا في العام  :5102السياحة الدولية في  .3

 عدد السياح الدوليين )زوار الليلة الواحدة( وصل. فلقد باروميتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالميةمن 

هو العام السادس على  6032والعام  .6031مليون سائح إضافي مقارنةً بالعام  20 ما مقداره مليون سائٍح، أي 3،3,1 إلى

وقد هذا . %1.1، مسجًًل زيادةً بنسبة 6009النمو المعدَّل العام منذ األزمة االقتصادية العالمية في  فيه يتخطىي التوالي الذ

  .6031في  %(، كما كان الحال1.2لناشئة )+االقتصادات ا في أدائها على%( 2.5االقتصادات المتقدِّمة )+ تقدَّمت

قد تبع النمو في عدد  6032في عائدات السياحة الدولية ن يكون النمّو في يُقدَّر أعلى غرار السنوات األخيرة،  .6

 (.6032في نهاية شهر نيسان/أبريل  6032الوافدين بشكٍل وثيق )تُنَشر نتائج عائدات السياحة الدولية في 

العمًلت ومدعومةً بيور أضعف مقابل الدوالر األمريكي التغيير باألرقام المطلقة والنسبية، قادت ( 2)+أوروبا  .1

. أوروبا 6031مليون وافٍد مقارنةً بالعام  69مليون وافٍد، أي بزيادة  209 فدين إليهاعدد الوا بلغ. وقد األخرى الرئيسية

%( 2أوروبا )+ شمالفي السنة الماضية.  إليهما اجع عدد الوافدينتراستعادتا عافيتهما بعد ( 2الوسطى وأوروبا الشرقية )+

العدد الوافر من بالنظر إلى %( سجلت أيًضا نتائج جيدة، وال سيما 1وأوروبا الغربية )+( 2)+ يالمتوسطجنوب أوروبا و

 المقاصد الموجودة فيها.

 عدد الوافدين الدوليين من السياحفي مليون  31ـ ب السنة الماضية ارتفاًعا ا%( سجلت5)+ آسيا والمحيط الهادئ .1
%( وجنوب شرق آسيا 2مليون سائٍح، مع نتائج متفاوتة عبر المقاصد. أوقيانيا )+ 722ليصل العدد اإلجمالي إلى  إليهما،

 %.4%( قادتا النمو، في حين سجلت جنوب آسيا وشمال شرق آسيا زيادًة بنسبة 5)+

مثبًتا بذلك مليون وافٍد،  393ليصل إلى مليون  9بـ  (%5)+ القارة األمريكية ارتفع عدد الوافدين الدوليين في .2
. كما ساهم ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي في تحفيز السياحة الخارجة من الواليات المتحدة، ما 7134للعام  النتائج القوية

ا 2نسبة نمًوا بكلتيهما عاد بالفائدة على الكاريبي وأمريكا الوسطى اللتين سجلتا  وأمريكا  النتائج في أمريكا الجنوبية%. أمَّ
 ( فقد كانت قريبة من المعّدل العام. كالهما %4الشمالية )+

ليصل العدد اإلجمالي  ،%1، ارتفع عدد الوافدين الدوليين من السّياح بنسبٍة تقديرية وصلت إلى الشرق األوسطفي  .2
 .7134مليون سائٍح، األمر الذي ثبَّت اتجاه االنتعاش الذي بدأ في  54إلى 
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% في عدد الوافدين الدوليين من السياح، ليصل 1بنسبة  إلى تراجعٍ  أفريقياتشير البيانات المحدودة المتوفرة حول  .5
%، وفي أفريقيا جنوب الصحراء 8د الوافدين بنسبة مليون وافٍد. في شمال أفريقيا، انخفض عد 51العدد اإلجمالي إلى 

%، مع اإلشارة إلى أنَّ هذه النسبة قد عادت إلى النمّو اإليجابي في النصف الثاني من السنة. )يجب أن ُتقَرأ النتائج 3بنسبة 
 .متوفرة(بأفريقيا والشرق األوسط بدقٍة وتروٍّ حيث أنَّها ترتكز على نطاٍق محدود من المعلومات ال المتصلة

ا بالنسبة إلى  .,  7135تشير البيانات المتوفرة للعام ف، بحسب قياسها باإلنفاق السياحي الدوليالسياحة الخارجة أمَّ
ى أّن عدًدا قلياًل من األسواق المصدرة الرائدة، وتحديًدا الصين والواليات المتحدة والمملكة المتحدة، قد دفعت اإلنفاق إل

 دعمتها العملة القوية واالقتصاد المنتعش.، إذ 7135السياحي في 

على  مزدوج الرقمسنوًيا ومن بين أهم األسواق المصدرة للسياح في العالم، تواصل الصين التي تسجل نمًوا  .9
استفادت من ذلك مقاصد بحيث قطاع السفر الخارج من حول العالم،  وتحريك، قيادة 7114منذ  مستوى اإلنفاق السياحي

 بان وتايالند، وكذلك الواليات المتحدة وعدد من المقاصد األوروبية المختلفة. آسيوية مثل اليا

في المقابل، تراجع اإلنفاق السياحي بشكٍل ملحوظ في بعض األسواق المصّدرة التي كانت تتمتع بحيوية عالية في  .30
هبوط الروبل واللاير مقابل كل السابق مثل االتحاد الروسي والبرازيل، ما يعكس الضوابط االقتصادية في كال البلدين و

 العمالت األخرى تقريًبا.

رة التقليدية في االقتصادات المتقدمة، فيتبين أنَّ اإلنفاق من الواليات المتحدة  .33 أما بالنسبة إلى األسواق الُمصدِّ
ز بفضل قوة العملة واال6%(، ثاني أكبر سوق مصّدرة في العالم، ومن المملكة المتحدة )+9)+ نتعاش في %( قد تعزَّ

ا اإلنفاق على مستوى ألمانيا وإيطاليا وأستراليا فارتفع بوتيرٍة أبطأ )+ % في كلٍّ منها( في حين بقي الطلب 7االقتصاد. أمَّ
 من كندا وفرنسا أضعف نوًعا ما.

 5102السياحة الدولية في  ثانيا. 

ة العالمية ارتفاًعا في صفوف الوافدين ، تتوقع منظمة السياح6032بالنسبة إلى العام  :5102الدولية في السياحة  .36

% بالنظر إلى االتجاهات الحالية ونتائج مؤشر الثقة الخاص بمنظمة السياحة 1.2% و1.2الدوليين من السياح يتراوح بين 

 ين.، وإْن جاء عند مستًوى أدنى بقليل مقارنةً بالسنتين السابقت6032العالمية، الذي يبقى إيجابيًا إلى حدٍّ بعيد للعام 

%( والقارة األمريكية 5% إلى +4ُيتوقَّع أن يكون النمّو أقوى في آسيا والمحيط الهادئ )+ بحسب األقاليم، .31
% إلى 7%(. كذلك، ثّمة توقعات إيجابية بالنسبة إلى أفريقيا )+4.5% إلى +1.5%(، تليهما أوروبا )+5% إلى +4)+
 رجٍة أعلى من عدم اليقين والتقلّب.%(، وإْن ترافقت مع د5% إلى +7%( والشرق األوسط )+5+

من التقلب والتقلقل، منها حالة التوتر  عاليةمجموعة من العوامل تأتي لتضيف إلى اآلفاق الحالية درجةً  غير أنّ  .31

األسواق المالية  والتبدالت المفاجئة في، العمًلت في أسعارالتقلب القوي الجيوسياسي المستمرة، والهواجس األمنية، و

ي أسعار السلع، بما في ذلك النفط، ووتيرة النمو التي تأتي دون التوقعات، وحركة التدفق المالي، والهبوط الملحوظ ف

 وتحديًدا في االقتصادات الناشئة.

السياحة ، ستُقّدم معلوماٍت تحديثية شفهية حول نتائج 6032بالنظر إلى أنَّ هذه الوثيقة قد أُِعَدت في آذار/مارس  .32

 .301إلى المجلس التنفيذي خًلل دورته الـ 6032الدولية في 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي ثالثا. 

المجلس التنفيذي مدعو إلى أن يحيط علًما بتقرير األمين العام حول الوضع الحالي للسياحة الدولية وآفاقها  .32

 المستقبلية.
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