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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7025 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 من جدول األعمال المؤقت )أ(3البند 

 
 
 

 تقرير األمين العام 

 ل: الوضع الراهن واألنشطة الجاريةالجزء األو   

 4102و 4102)أ( السياحة الدولية في 

  4102السياحة الدولية في عام  .أوال

من وفقاً لعدد كانون الثاني/يناير  7022بقي الطلب على السياحة الدولية قوياً عام : 4102السياحة الدولية في عام  .2

مليون  23231. ولقد بلغ عدد السيّاح الدوليين )زوار المبيت( السياحة العالميةبارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة 

في المئة، تكون هذه السنة الخامسة  232. ومع إرتفاٍع بنسبة 7023مليون سائح العدد المسّجل عام  52سائح، متخطيّاً بـ

. كما تفّوقت اإلقتصادات المتقّدمة 7002ام على التوالي على تحقيق نمٍو يفوق المتوسط منذ األزمة اإلقتصادية العالمية ع

 .7023في المئة( من حيث األداء، وذلك على غرار العام  333في المئة( على اإلقتصادات الناشئة )+ 532)+

ل أكبر معّدل نمو في على صعيد األقاليم .7 في المئة(،  5آسيا والمحيط الهادئ )+في المئة( و 2)+ تينياألمريك، ُسجِّ

أكثر في المئة( نمّواً بوتيرٍة  7في المئة( وأفريقيا )+ 2في المئة( والشرق األوسط )+ 2في حين سّجلت مناطق أوروبا )+

 في المئة( أفضل النتائج، تليها آسيا الشمالية 1حقّقت أميركا الشمالية )+ف. أما على صعيد األقاليم الفرعية، تواضعاً 

إرتفاعاً ومنطقة الكاريبي، حيث شهدت جمعيها  ،والشرقية، جنوب آسيا، أوروبا الجنوبية والمتوسطية، أوروبا الشمالية

 .في المئة 2بنسبة 

نمو على نحٍو وثيق  7022لعام  إيرادات السياحة الدوليةنمو  واكبي، من المتوقع أن يخيرةوأسوةً بالسنوات األ .3

، 7023(. وعام 7025إليرادات السياحة الدولية نهاية شهر نيسان/أبريل  7022العام  أعداد الوافدين )وستصدر نتائج

بمستويات ما قبل مليار دوالر مقارنةً  730مليار دوالر أميركي، مع زيادٍة بنسبة  23222الدولية  السياحة إيرادات بلغت

 .7001أزمة العام 

نصف إجمالي  ما يزيد عنودة في العالم لكونها تستقطب في المئة(، وهي أكثر األقاليم المقص 2)+ أوروباوشهدت  .2

مليون سائح. وبفضل هذه  551مليون سائح ليبلغ إجمالي الوافدين إليها  77السيّاح الدوليين، إرتفاعاً في عدد الوافدين بواقع 

وبا الشمالية وأوروبا األرقام، كانت السياحة من المساهمين األساسيين في إنتعاش اإلقتصاد األوروبي. ولقد تصّدرت أور

في  7في المئة لكلٍّ منهما(، في حين أتت النتائج أكثر تواضعاً في أوروبا الغربية )+ 2الجنوبية والمتوسطية ترتيب النمو )+

عد ثالث سنواٍت من النمو فبقيت على حالها ب ،في المئة( 0المئة(. أما أعداد الوافدين إلى أوروبا الوسطى والشرقية )

 .الملحوظ

مليون سائح، حيث بلغ  23في المئة( بنسبة  5)+ آسيا والمحيط الهادئارتفعت أعداد السيّاح الدوليين الوافدين في  .5

في المئة لكليهما(.  2ل األداء األفضل في شمال شرق آسيا وفي جنوب آسيا )+جِّ . وسُ سائح مليون 733العدد اإلجمالي 

في المئة(  7المئة، في حين تباطأت وتيرة النمو في جنوب شرق آسيا )+ في 3بنسبة  ياوسأوقيانونمت أعداد الوافدين في 

 .مقارنةً بالسنوات الفائتة
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مليون  23في المئة، حيث إستقبلت  2كانت المنطقة األفضل من حيث األداء النسبي مع نموٍّ بلغ  القارة األميركية .3

في المئة( ومنطقة  1مليون سائح. وقادت هذا النمو أميركا الشمالية )+ 212سائٍح دولي إضافي ليصل إجمالي السيّاح إلى 

في المئة لكليهما( فضاعفت معّدل  3طى وأميركا الجنوبية )+في المئة(. أما أعداد الوافدين إلى أميركا الوس 2الكاريبي )+

 .يوتخطت بشكٍل ملحوظ المعّدل العالم 7023النمو المسّجل عام 

في المئة( بوادر إنتعاش بعد ثالث سنوات متتالية من التراجع في  2)+ الشرق األوسطأظهرت السياحة الدولية في  .2

عظم المقاصد. ولقد استقطبت المنطقة مليونْي سائٍح إضافي ليصل إجمالي عّدد أعداد الوافدين، وُحقِّقت نتائج جيّدة في م

 .مليون سائح 50الوافدين إلى 

في المئة، ما يوازي إرتفاعاً قدره مليون سائٍح. ووصل  7بنسبٍة تُقدَّر بـأفريقيا  نمت أعداد السيّاح الدوليين في .1

في  2وفي حين أن نسبة الوافدين إلى شمال أفريقيا كانت ضعيفة )+ مليون سائح. 53إجمالي عّدد السيّاح في المنطقة إلى 

وس إيبوال في المئة بالرغم من تفّشي فير 3المئة(، شهدت أفريقيا جنوب الصحراء تزايداً في أعداد السيّاح الدوليين بنسبة 

زها إلى وسط بحذر نظراً إلرتكاالمعطيات المتعلقة بأفريقيا والشرق األ قراءةأفريقيا. وينبغي  في بعض البلدان في غرب

 .بياناٍت محدودة ومتقلّبة

 7022، تشير البيانات المتاحة للعام بالسياحة المغادرة وفقاً لقياسها بحسب اإلنفاق السياحي الدوليوفي ما يتعلّق  .2

األسواق الناشئة الكبرى التي كانت تدفع بعجلة النمو  ؤإلى أن إنتعاش األسواق المصدِّرة التقليدية قد عّوض عن تباط

 .السياحي في السنوات الفائتة

بنسبة  التي تُعتبر السوق المصّدرة للسيّاح األّولى في العالم من حيث اإلنفاقالصين من قبل إزدادت معّدالت اإلنفاق  .20

في المئة في األرباع  3-األيخرى، ففقد اإلتحاد الروسي ). أما بالنسبة إلى األسواق الناشئة األساسية 7022في المئة عام  71

في المئة على الرغم من إرتفاع قيمة الدوالر  735بينما تمّكنت البرازيل من النمو بنسبة  ،7022الثالثة األولى( الزيخم عام 

دت بعض األسواق الناشئة األميركي مقابل الريال البرازيلي وتباطؤ النمو اإلقتصادي. ومن بين األسواق العشرة األوئل، شه

فاعاً األصغر حجماً نمّواً ملحوظاً في اإلنفاق، حيث سّجلت المملكة العربية السعودية والهند والفيليبين وقطر جمعيها إرت

  .في المئة وما فوق 30بنسبة 

مصدِّرة للسيّاح في العالم. في المئة في الواليات المتحدة األمريكية التي تعتبر ثاني أكبر سوق  3ونما اإلنفاق بنسبة  .22

 2في المئة( والمملكة المتحدة )+ 3إيطاليا )+و  في المئة( 22وال بّد من اإلشارة أيضاً إلى اإلنتعاش المسّجل في فرنسا )+

 قداإلنفاق في ألمانيا التي تشكل ثالث أكبر سوق مصّدرة للسيّاح  إنفي المئة في األرباع الثالثة األولى(. ويخالفاً لذلك، 

 .في المئة( 2)+ بعض الشيء مكانهراوح 

 4102السياحة الدولية في عام  .ثانيا

السيّاح  أعداد، تتوقع منظمة السياحة العالمية أن تنمو 7025:  بالنسبة للعام 4102السياحة الدولية في عام  .27

بحسب تقديرات ي المئة ف 335مع النمو اإلقتصادي العالمي المتوقع بنسبة  تماشياً  في المئة 2و 3الدوليين الوافدين بين 

 .صندوق النقد الدولي

في المئة(  5في المئة و+ 2، من المتوقع أن يتعّزز النمو في آسيا والمحيط الهادئ )بين +على صعيد األقاليم .23

في المئة(. كما يُتوقّع أن ترتفع  2في المئة و+ 3في المئة(، تليهما أوروبا )بين + 5في المئة و+ 2تين )بين +يواألمريك

في المئة في  5إلى +في المئة  7في المئة في أفريقيا، و+ 5في المئة إلى + 3أعداد السيّاح الوافدين بنسبٍة تتراوح بين +

 .الشرق األوسط

. فوفقاً للخبراء السياحيين 7025نظمة السياحة العالمية هذه التوقعات اإليجابية لعام ويؤّكد مؤشر الثقة الخاص بم .22

إعداداً للمؤشر، من المتوقع أن يتحّسن األداء  7025مطلع عام  من مختلف أنحاء العالم الثالثمئة الذين تمت إستشارتهم

  .ماضيعات أقل تفاؤالً من العام ال، ولو أن التوق7025السياحي سنة 

من المتوقع أن إنخفاض أسعار النفط سينعكس إنخفاضاً في تكاليف النقل وسيدعم النمو اإلقتصادي من يخالل رفع و .25

تدفقات السياحة الدولية ستبقى تحت تأثير التوترات  أن القدرة الشرائية وزيادة الطلب الخاص. إلى ذلك، تشير التوقعات إلى

الجيوسياسية الراهنة وتقلّب أسعار العمالت والنمو اإلقتصادي األبطأ من المتوقع في اإلقتصادات الناشئة وأوروبا، ناهيك 

  .ألعمال جّراء التقّدم التكنولوجيعن التغيّرات في نماذج ا

mailto:omt@unwto.org


CE/100/3(a) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

3 

، سيُصار إلى تقديم إحاطٍة حول نتائج السياحة الدولية لسنة 7025آذار/مارس نظراً ألن هذه الوثيقة أُعدَّت في شهر  .23

  .أمام المجلس التنفيذي يخالل دورته المئة 7025

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثالثا

بتقرير األمين العام حول الوضع الراهن للسياحة العالمية وآفاقها  يحيط علماً  أن مدعو إلى المجلس التنفيذي .22

 المستقبلية.
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