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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت )أوالً()أ(3البند 
 

 

 
 

 تقرير األمين العام

ل: الوضع الراهن واألنشطة الجارية  الجزء األوَّ

 3102و 3102)أ( السياحة الدولية في 

 3012و 3102السياحة الدولية في  أوال.

، وال سّيما في منطقة على مستوى العالم الرغم من االنتعاش االقتصادي الضعيفب :3102لمحة عن العام  .0
ة،الرغم من التحّوالت وباليورو،  ليبلغ  ،3102% في 5ارتفع عدد السياح الوافدين الدوليين بنسبة  الجيوسياسية الهامَّ
مة )+.88نمّو االقتصادات الناشئة )+سائٍح؛ مع  081.1  %( بالوتيرة نفسها.583%( واالقتصادات المتقدِّ

ل ، على مستوى األقاليم .4 ، وأفريقيا (%6آسيا والمحيط الهادئ )+ الطلب على السياحة الدولية أعلى معدالته فيسجَّ
رت .%(5%( وأوروبا )+6)+  %(01)+ مناطق جنوب شرق آسيا الترتيب وبحسب المناطق دون اإلقليمية، تصدَّ

 %(.6)+وشمال أفريقيا %(، 6، وأوروبا الجنوبية والمتوسطية )+(1وأوروبا الوسطى والشرقية )+

عدد في النمّو  واكبأنَّ النمّو في اإليرادات قد  3102األولية حول إيرادات السياحة الدولية للعام  البياناتظهر ت   .3
ل نمّو ف. وثيقالوافدين بشكٍل  ربمعدَّ الحقيقية )العمالت المحلية، األسعار الثابتة(، يتوّقع أن  بالقيم% 5% و885بين  مقدَّ

 .3103مليار د.أ. في  08111، مرتفعًة من 3102مليار د.أ. في  08051تكون إيرادات السياحة الدولية قد بلغت 

 في ثنائية األرقامقد سجالت معدالت نمو يتبيَّن أنَّ اإليرادات ، األولى العشرةسياحية ال المقاصد على مستوى .4
والواليات %(، 02والمملكة المتحدة )+ ،(كل منهما ٪.0)+ وماكاو )الصين( هونغ كونغ )الصين(%(، و32تايلند )+
ا اإليرادات في كل من إسبانيا و٪(00)+األمريكية المتحدة  فرنسا وإيطاليا وألمانيا فقد ارتفعت بمعدالٍت تراوحت بين . أمَّ

  %.2في عائداتها السياحية بنسبة  %. الصين في المقابل شهدت تراجعاً 5% و0

، يتبيَّن أنَّ روسيا والصين قد برزتا بالسياحة المغادرة وقياسها بحسب اإلنفاق السياحي الدوليفي ما يتعلق  .5
رة العشرة األهم في العالم. ف ضمن مجموعةبوضوح  أكبر أسواق  3103 العام أصبحت في التيالصين األسواق المصدِّ

مقارنًة بقيمٍة إجمالية بلغت  ،%36مليار د.أ. سجلت ارتفاعاً على مستوى النفقات بنسبة  013بإنفاٍق بلغ السياحة المغادرة 
ا االتحاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الخامسة من حيث أسواق السياحة المغادرة األكبر في  .3102مليار د.أ. في  031 أمَّ

مليار د.أ.( إلى مجموعة األسواق  35%، في حين انضمت البرازيل )35مليار د.أ.(، فقد حقّق نمواً بنسبة  58العالم )
ل نمٍو بلغ  رة العشرة األولى في العالم من حيث اإلنفاق بمعدَّ رة 08المصدِّ %.  في المقابل، جاء األداء في األسواق المصدِّ

مة األساسية أكثر تواضعاً. ففرنسا قد سجلت انتعاشاً )+ ؛ في حين 3103سلبي في  عد نموٍ %( ب5في االقتصادات المتقدِّ
، من ناحية أخرى%. 8% و3حققت الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا نمواً بين 

 % في اإلنفاق على السياحة المغادرة.3سجلت إيطاليا تراجعاً بنسبة 

 %8من السياح بنسبة الدوليين يرتفع عدد الوافدين تتوقع منظمة السياحة العالمية أن  :3102السياحة الدولية في  .6
دة بنسبة +و، ما يتخطى مجدداً توقعاتها للنمّو على المدى الطويل 3108% في 885إلى   3101% سنوياً بين .28المحدَّ
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د مؤشر الثقة لدى المنظمة، الذي يرتكز إلى آراء أكث3131و ، مع التوّجه خبير من حول العالم، هذا 211ر من .  ويؤكِّ
ا توقعات العام  3108أعلى للعام  توقعاتٍ  ل آلسيا  3108منها في السنوات السابقة. أمَّ على مستوى األقاليم، فأقواها ي سجَّ

%(. 8% إلى +2%(، تليها أوروبا واألمريكيتين )كالهما +6% إلى +8%( وأفريقيا )+6% إلى +5والهادئ )+
 وقعات إيجابية ولكّنها متقلبة.%(، الت5% إلى +1بالنسبة إلى الشرق األوسط )

إلى  3108، سيتّم رفع تقرير تحديثي حول نتائج العام 3108بالنظر إلى أنَّ هذه الوثيقة قد أ ِعدَّت في نيسان/أبريل  .7
 الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي.

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي ثانيا.

في التنفيذي أن يحيط علماً بتقرير األمين العام حول الوضع الحالي للسياحة الدولية وآفاقها  المجلسي طلب من  .8
 لمستقبل.ا

 


