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  تقرير األمين العام 

ل: الوضع الراهن واألنشطة الجارية  الجزء األوَّ

 وضع السياحة العالمية ( أ)

 2017السياحة الدولية عام  .أوال

.1 إصدارمليونًا، بحسب  1322صل إلى ما مجموعه لي 2017% في العام 7وافدين بنسبة د السيّاح الدوليين الازداد عد 

معّدل  بهامٍش كبير هذا الرقم يتخطّىمنظّمة السياحة العالمية. ب الخاصّ كانون الثاني/يناير من بارومتر السياحة العالمية 

 منذ سبع سنوات.  نتائجأعلى هذا العام  % أو أكثر. بالتالي، سّجلَ 4 وبلَغت نسبته 2010العام  الذي استمّر منذ الثابتالنمّو 

ثابت في المقاصد التي كانت تعاني من التراجع في في العديد من المقاصد، وبانتعاٍش  مستمرّ بنمّو  2017تميّز العام   2.

َرةالكثير من األسواق ال في الناشطدي العالمي والطلب اصزدهار االقتتأثّرت النتائج جزئيًا باال السنوات الفائتة.   ُمصدِّ

 من التراجع.  والناشئة، ال سيّما انتعاش اإلنفاق السياحي في البرازيل واالتّحاد الروسي بعد بضع سنواتٍ التقليدية 

سّجلت أوروبا، وفي صدارتها المقاصد الواقعة على البحر األبيض المتوّسط، نتائج استثنائية بالنسبة إلى مثل هذه   3.

.  2016% مقارنةً مع العام 8بنسبة  الوافدين د السيّاح الدوليينتفَع عديث ارحإلى حدٍّ ما،  والمكتملة النموّ المنطقة الكبيرة 

َل نمّو بنسبة 8بزيادٍة قدُرها  2016أّما أفريقيا فعّززت من انتعاِشها الذي حقّقته في العام  % في منطقة 6%. في المقابل، ُسجِّ

  كتَين. ير% في األم3منطقة الشرق األوسط، و% في 5آسيا والمحيط الهادئ، و

بعد سنة % 8، أي بزيادٍة ملحوظة قدُرها 2017مليونًا في العام  671 أوروبابلغ عدد السيّاح الدوليين الوافدين في   4.

لَت في أوروبا الجنوبية والمتوّسطنتائج أضعف نسبيًا.  تقي حقّ الت 2016 ة يوكان النمّو مدفوًعا بالنتائج االستثنائية التي ُسجِّ

لَت كذلك نسبة نمّو  13)+  %(، وأوروبا الشمالية وأوروبا الوسطى والشرقية 7في أوروبا الغربية )+  قويةفي المئة(. ُسجِّ

 % في كلٍّ منهما(. 5 )+

. وازداد عدد السيّاح 2017مليون سائح دولي وافد في العام  324%( 6)+  آسيا والمحيط الهادئسّجلت منطقة   5.

%. أّما عدد السيّاح الوافدين 7%، وفي أوقيانيا بنسبة 8شرق آسيا بنسبة -%، وفي جنوب10بنسبة الوافدين في جنوب آسيا 

 %. 3بنسبة فارتفَع شرق آسيا -شمالإلى 

، حيث حقّقت معظم المقاصد نتائج 2017سائح دولي وافد في العام  مليون 207%( 3)+  القاّرة األمريكيةاستقبلت   6.

لت أعلى نسبة نمّو في أميركا الجنوبية )+ % لكلٍّ منهما(، 4%(، تليها أميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي ) 7إيجابية. ُسجِّ

%(، قوبلت النتائج 2+لية )في أميركا الشماحيث أبدت األخيرة عالمات انتعاش واضحة في أعقاب إعصاَري إيرما وماريا. 

لَت في المكسيك وكندا بتراجٍع في الواليات المتّحدة التي تشّكلُ   أكبر مقصٍد في هذه المنطقة.  القوية التي ُسجِّ
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%. بذلك، تكوُن المنطقة قد عّززت 8بـ 2017، يُقدَّر النمّو في العام أفريقياباالستناد إلى البيانات المتوفّرة بشأن    7.

مليون سائح دولي وافد. وتمتّعت أفريقيا الشمالية  62وبلغت رقًما قياسيًا يساوي  2016ي سّجلته في العام االنتعاش الذ

%، في حين ارتفع عدد السيّاح الوافدين في منطقة أفريقيا جنوب 13بانتعاِش قوّي حيث ازداد عدد السيّاح الوافدين بنسبة 

 %. 5الصحراء بنسبة 

عض ، مع نمّو مستمّر في ب2017مليون سائح دولي وافد في العام  58%( 5)+  الشرق األوسطاستقبلت منطقة   8.

 وانتعاٍش قوي في مقاصد أخرى.  المقاصد

إلى اتّجاهاٍت  2017ات السياحة الدولية لألشهر الستّة إلى التسعة األولى من العام دئبشأن عاتشيُر البيانات األّولية   9.

 صدر الرئيسية. إيجابية في الجزء األكبر من األسواق الم

  2018التوقّعات لعام  ثانيا. 

، وإن كان بوتيرٍة أكثر استدامةً بعد ثماني سنوات من 2018من المتوقّع أن يستمّر الزخم الحالي القوي في العام   10.

 . 2009في أعقاب األزمة االقتصادية والمالية لعام  المطّردالتوّسع 

ق االقتصادية وتقييم فريق الخبراء التابع لمنظّمة السياحة العالمية، تتوقّع واآلفالسائدة حاليًا بالنظر إلى االتّجاهات ا  11.

تتجاوز ، وهي نسبةٌ 2018% في العام 5و %4تتراوح بين عالميًا بنسبٍة  الوافدين منظّمة أن تنمو أعداد السيّاح الدوليينال

في إطار الدراسة الطويلة  2020-2010فترة ل% الذي توقّعته منظّمة السياحة العالمية ل3.8متوّسط الزيادة البالغ  إلى حدٍّ ما

 . 2030حتّى عام  للسياحة األمد

% 6% و5وبين  ،من أوروبا والقاّرة األمريكية كلِّ  في %4.5و %3.5تتراوح بين نمّو نسبة  لمن المتوقّع أن تسجَّ   12.

 شرق األوسط. في ال% 6% و4أفريقيا، وبين في % 7% و5منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبين في 

.13 وسيُصار  إلى تقديم معلومات شفهية محّدثة إلى المجلس التنفيذي بشأن السياحة العالمية.  

 جراءات من قبل المجلس التنفيذيإ ثالثا. 

رمشروع مقرّ 
1

 
 

 المجلس التنفيذي، إنّ 

 ،التقرير لىاّطلع عوقد 

 بالوضع الراهن للسياحة العالمية.  حيط علًماي

 

                                            
دورة المجلس.درة في نهاية اصيُرجى مراجعة وثيقة المقّررات الالُمعتَمد من قبل المجلس،  لالطاّلع على المقّرر النهائي. هذا النّص هو مشروع مقّرر .1
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