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تقرير األمين العام
الجزء األول .الوضع الراهن واألنشطة الجارية
(أ) السياحة الدولية في عام  4102والتوقعات لسنة 4102
أوال .السياحة الدولية في عام 4102
السياحة الدولية في عام  :4102بقي الطلب على السياحة الدولية قويا ً في األشهر األربعة األولى من عام 4114
.1
وفقا ً لعدد تموز/يوليو من بارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالمية .ولقد ارتفع عدد السيّاح الدوليين
الوافدين عالميا ً بنسبة  5في المئة ،وهي النسبة نفسها التي ُس ّجلت خالل عام  4113بأكمله .ولقد تفوّ قت اإلقتصادات المتق ّدمة
( 5.5+في المئة) على اإلقتصادات الناشئة ( 3.3+في المئة) من حيث األداء ،وذلك على غرار العام .4113
منطقتي آسيا والمحيط الهادئ واألمريكيتين ( 6+في المئة في ك ٍّل
على صعيد األقاليم ،سُجِّ ل أكبر مع ّدل نمو في
.4
ْ
منهما) ،تليهما مباشرةً أوروبا وأفريقيا ( 5+في المئة في ك ٍّل منهما) .ولقد إنخفض عدد السيّاح الدوليين الوافدين في الشرق
األوسط بنسبة  4في المئة ،ولكن ينبغي أن يؤخذ هذا الرقم بحذر كونه يرتكز إلى البيانات المحدودة المتاحة عن المنطقة .أما
على صعيد األقاليم الفرعية ،فكان التميّز في األداء من نصيب أوروبا الشمالية ،وأوروبا الجنوبية والمتوسطية ،وأفريقيا
الشمالية ،وجنوب آسيا (سجّ لت جميعها  3+في المئة).
وفي ما يتعلّق بالسياحة المغادرة وفقا ً لقياسها بحسب اإلنفاق السياحي الدولي ،تشير البيانات عن الجزء األ ّول من
.3
ً
عام  4114إلى أن نمو الطلب ال يزال قويّا في األسواق الناشئة والسيّما الصين واإلتحاد الروسي والمملكة العربية
السعودية والهند .إلى ذلك ،تع ّزز الطلب في األسواق المتق ّدمة مع تحسّن الوضع اإلقتصادي تدريجيا ً ومع تسجيل نمو مشجّع
في حجم اإلنفاق الصادر من إيطاليا ،أستراليا ،جمهورية كوريا ،هولندا ،النرويج والسويد.
السياحة الدولية في العام  4102بأكمله :تتوقع منظمة السياحة العالمية إرتفاعا ً في عدد السيّاح الدوليين الوافدين
.4
بنسبة تتراوح بين  4و 4.5في المئة عام  ،4114ما يتخطّى مج ّدداً توقعاتها على المدى الطويل بنسبة  3.3+في المئة
عامي  4111و .4141وبحسب مؤشر الثقة الصادر عن المنظمة ،إرتفع منسوب الثقة والسيّما في صفوف
سنوياً بين
ْ
القطاع الخاص ،ومضى في تحسّنه في أوروبا ،واألمريكيتين ،وآسيا والمحيط الهادئ ،والشرق األوسط.
نظراً ألن هذه الوثيقة أُع َّدت في شهر تموز/يوليو  ،4114سيُصار إلى تقديم إحاطة شفوية بالمستجدات بشأن نتائج
.5
العام  4114والتوقعات لسنة  4115أمام المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والتسعين.
ثانيا .اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي
يُطلب من المجلس التنفيذي أن يحيط علماً بتقرير األمين العام حول الوضع الراهن للسياحة العالمية وآفاقها
.6
المستقبلية.
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