
 
  انزجاء إعادة استعًال انىرق

ٔكبنخ يزخصصخ ربثؼخ نأليى انًزحذح  -يُظًت انسُادت انعانًُت   
 

   

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

 
CE/95/3(I)(a) 
Madrid, 15 April 2013 
Original: English 

 انًجهس انتُفُذٌ
 انزسؼٌٕٔ انخبيسخانذٔرح 

 ٖٕٔٓ يبٕٚ/أٚبر 2ٕ-2ٕ، صزثٛب، ثهغزاد

 يٍ خذٔل األػًبل انًؤلذ )أٔالً()أ(ٖانجُذ 

 
 
 

 تقزَز األيٍُ انعاو
 

 انجزء األول: انىضع انزاهٍ واألَشطت انجارَت
 

  2102وانتىقعاث نسُت  2102ونُت فٍ عاو انسُادت انذ)أ( 

 
 

 2102والتوقعات لعام  2102السياحة الدولية في  أوالً.

ب رهك انزٙ رضزة ثًُطمخ انٕٛرٔ،  انًزشاٚذحػهٗ انزغى يٍ انزمهجبد االلزصبدٚخ  .ٔ ارتفع عذد انسُاح ػبنًٛبً، ٔال سًَّٛ

ٔلذ ثمٙ . (يهُار سائخ 0،121ُاً تخطً انًهُار سائخ )، يسجالً رقًاً تارَخ2102% فٍ 2،3انىافذٍَ انذونٍُُ بُسبت 

اسزؼبدد االلزصبداد انُبشئخ  يسزٕٖ انطهت ػبنٛبً طٛهخ انؼبو يغ أداٍء لٕ٘ فبق انزٕلّؼبد فٙ انزثغ انزاثغ يٍ انسُخ. كذنك،

هذٙ،ٖ)+انًزمذِّيخ االلزصبداد  ػهٗ ٕلخيزف%( يٕلغ انصذارح ٔ،ٗ)+  انُزبئح. ألٕٖ بدئآسٛب ٔانًحٛظ انٓ %(، حٛث سدَّ

ٔثحست انًُبطك دٌٔ  ( األقىي يٍ دُث األداء.7كاٌ إقهُى آسُا وانًذُط انهادئ )+، عهً يستىي األقانُى .ٕ

( 8%( ٔأٔرٔثب انٕسطٗ ٔانشزلٛخ )+2اإللهًٛٛخ، رصذَّرد يُبطك خُٕة شزق آسٛب ٔشًبل أفزٚمٛب )كالًْب ثشٚبدح +

فٙ أفزٚمٛب، يهٌٕٛ.  ٕٙٔيالٍٚٛ ٔافذ، حٛث ثهغ انؼذد اإلخًبنٙ نهسَّٛبذ  ٙحً ثـ%( سٚبدٗ)+ انمبرح األيزٚكٛخانززرٛت. شٓذد 

ّٕ ٔ (%2يهٌٕٛ( ثفضم اَزؼبش شًبل أفزٚمٛب )+ ٕ٘رلًبً لٛبسٛبً خذٚذاً )يسدالً % ٙاررفغ ػذد انٕافذٍٚ ثُسجخ  انًُ

ب %(. ٘يمبصذ أفزٚمٛب خُٕة انصحزاء )+فٙ  انًزٕاصم ّٙ انُزبئح مذ ثمٛذ %( ف٘-) فٙ انشزق األٔسظأيَّ  فٙ يُحٗ سهج

 ػهٗ انزغى يٍ االَزؼبش انًهحٕظ انذ٘ شٓذرّ يصز.

كتًهت بعذد نهسُت بكايهها  - 2102نبُاَاث األونُت دىل إَزاداث انسُادت انذونُت نهعاو تظهز ا .ٖ ًُ ٌَّ انًُّى  -غُز ان بأ

هه عذد انىافذٍَ بشكٍم طفُف ٌَّ ، األٔنٗ انؼشزحسٛبحٛخ ان انًمبصذ ز إنٗثبنُظ. فٍ اإلَزاداث قذ فاق انًُّى انذٌ سجَّ ٚزجٍَّٛ أ

ٔانٕالٚبد  ،٪(َْٕٙٔغ كَٕغ )انصٍٛ( )+اإلٚزاداد فٙ األرثبع انثالثخ األٔنٗ يٍ انسُخ لذ اررفؼذ ثشكٍم يهحٕظ فٙ 

م  َفسّ، ٪(. فٙ انٕلذ٘ٔأنًبَٛب )+ ،٪(ٙٔانًًهكخ انًزحذح )+ ،٪(ٓٔ)+األيزٚكٛخ انًزحذح  انًمبصذ ٍ ي يهحٕظ ػذد  سدَّ

ٔانُٓذ  ،٪(2ٖانٛبثبٌ )+ -انسٛبحخ انذٔنٛخ انُبردخ يٍ ٚزاداد اإل فٙ٪ أٔ أكثز ٘ٔثُسجخ اررفبػبً انؼبنى  حٕل انسٛبحٛخ

  ٪(.ٙٔٔثٕنُذا )+ ،٪(8ٔ)+ أربٚهُذ ،٪(2ٔ+ ًْبٔانسٕٚذ ٔخًٕٓرٚخ كٕرٚب ) كال ،٪(ٕٕ+ كالًْبٔخُٕة أفزٚمٛب )

ب فٙ يب ٚزؼهك  .ٗ  ٕٕٔٓ، رظٓز انجٛبَبد انًكزًهخ نسُخ درة وقُاسها بذسب اإلَفاق انسُادٍ انذونٍبانسُادت انًغاأيَّ

هذثٍٛ األسٕاق انؼشزح األٔنٗفٙ انخبرج  اإلَفبق ػهٗ يسزٕٖأََّّ  ٌْ ُسدِّ ّٕ انيؼذالد  ، ٔإ لزصبداد انُبشئخ األػهٗ فٙ اال ًُ

ل ػهٗ  ٕٕٔٓ، ٔلذ أصجحذ فٙ ٪(ٔٗانصٍٛ )+ - ّٔ  -٪( ٕٖٔرٔسٛب )+ يسزٕٖ انسفز فٙ انخبرج حٕل انؼبنى،انًُفك األ

 ٌَّ خ انًصذِّرح األسٕاق إالَّ أ ًَّ فٙ أٔرٔثب، ٔػهٗ انزغى يٍ انضغٕط فأظٓزد َزبئح خٛذح ثٕخّ خبص.  نهسّٛبذ لذ انزمهٛذٚخ انًٓ

٪( إنٗ انًُٕ ثؼذ ٗانًزحذح )+انًًهكخ  ػبدد، فٙ حٍٛ %ٙثُسجخ أنًبَٛب  فٙاإلَفبق ػهٗ انسٛبحخ انذٔنٛخ  اررفغااللزصبدٚخ، 

هذ ، فٙ انمبرح األيزٚكٛخ. يٍ انثجبدػبيٍٛ  . يٍ % ػهٗ انزٕان2ٙ% ُٔٙسجخ ًَٕاً ثكم يٍ انٕالٚبد انًزحذح ٔكُذا سدَّ

 .انسفز اإلَفبق ػهٗفٙ  رزاخؼبً ٪( ٔ-ٚطبنٛب )إ٪( ٔٙ-فزَسب ) كم يٍ شٓذد أخزٖ، َبحٛخ
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 2102التوقعات للعام  ثانياً.

، األيز 2102% فٍ 4% إنً 2ظًت انسُادت انعانًُت أٌ َزتفع عذد انسَُّاح انىافذٍَ انذونٍُُ بُسبت تتىقَّع يُ .٘

% كًؼذَّل ٔسطٙ ثٍٛ انؼبيٍٛ 8،ٖ: سٚبدح ثُسجخ ٖٕٓٓنهسٛبحخ َحٕ انذ٘ ُٚسدى إنٗ حذٍّ كجٛز يغ انزٕلؼبد انجؼٛذح انًذٖ 

ٕٓٔٓ ٕٕٔٓٓ . 

%(، رهٛٓب أفزٚمٛب ٙ% إنٗ +٘اٍء ألٕٖ ٜسٛب ٔانًحٛظ انٓبدئ )+ثأد ٖٕٔٓرُجئ رٕلؼبد ، عهً يستىي األقانُى .ٙ

% ٓ%(، ٔثؼذْب انشزق األٔسظ )ٖ% إنٗ +ٕ)+ %(، فأٔرٔثبٗ% إنٗ +ٖ%(، ثّى انمبرح األيزٚكٛخ )+ٙ% إنٗ +ٗ)+

 %(.٘إنٗ +

ٌَّ ْذِ انٕثٛمخ لذ أُِػذَّد فٙ َٛسبٌ/أثزٚم  .2 نهًؼهٕيبد انًذكٕرح  ، سُٛصبر إنٗ رمذٚى رمزٚز رحذٚثَٖٕٙٔٓظزاً إنٗ أ

 أػالِ إنٗ انذٔرح انخبيسخ ٔانزسؼٍٛ نهًدهس انزُفٛذ٘.

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي ثالثاً.

فٙ انحبنٙ نهسٛبحخ انذٔنٛخ ٔآفبلٓب ُٚطهت يٍ انًدهس انزُفٛذ٘ أٌ ٚحٛظ ػهًبً ثزمزٚز األيٍٛ انؼبو حٕل انٕضغ  .8

 نًسزمجم.ا

 

 
 
 

 


