الجمهىريت العربيت السىريت
وزارة السياحت

أخبار السياحت العالميت لشهري كانىن الثاني وشباط 9102
أوالً  :أهم الفعاليات السياحية خالل شهري كانون الثاني وشباط :

ورشة عمل فرعيةة خاةةة ببنةال الاة رات اميميميةة لمنظمةة السةياحة العالميةة ومبةا ري لشةيممونن بشة ن

السياحة المسل امة وحفظ اللنوع الحيوي لم ول األعضال في منطاة نهر ميكونن

ُعق د ت ورش ددل ال ا ددن الا نا ددل ددن ددإلق القد د رات ا لمااا ددل الحإلد ددل لانظا ددل ال دداإل ل ال إللاا ددل واد ددإل رة حش دداامونش دشد د
ال اإل ل الا ح اال و فظ الحنوع الداولوجي لم ون األعضإلق في انطقل نير ااكونش اواي  91و  19شدإلط 1191
في دإلكس (جايورال الو ال ااقراطال الش دال).

ح زادز الا رفدل والح مداء ودندإلق القد رات وركدزت

ُنظات ىذه الورشل حاإلشاإلً اع أولوال انظال ال داإل ل ال إللاادل دشد
عمى ح زاز رأس الاإلن الدشري في اجإلن ال اإل ل الا ح اال وال فإلظ عمى ال اإلة الدرال في انطقل نير ااكونش .

وى د فت الورشددل إلددى زاددإل ة الددوعي دددا الا ناددا دقطددإلع ال دداإل ل والاجحا ددإلت الا ماددل د ىااددل ال فددإلظ عمددى الحنددوع

الداولددوجي عمددى طددون نيددر ااكونددش وكافاددل ا إللجددل القضددإلاإل والحي ا د ات الدا اددل النإلجاددل ع د األنشددطل ال دداإل ال
وضاإل ا حارار ال خن لم كإل الا ماا .

ورشة عمل حول السياحة واألمن في اكار – السنغال :

ُعق ت أون ورشل عادن إلمااادل دون ال داإل ل واألاد لانظادل ال داإل ل ال إللاادل دإلالشدح ار ادع االح دإل االلحصدإل ي
والنقد ي لغددرب أفراقاددإل و كواددل ال ددنغإلن فددي اكددإلر اد  99إلددى  91كددإلنو األون  1192د ضددور أكثددر اد 01
اشإلرًكإل ا ثاإلني ون في غرب إفراقاإل.

ركددزت أردددع جم ددإلت لإل ىددإل خد دراق ا د ع د ة انظاددإلت وطناددل و ولاددل ددون اوضددوع  " :كا د

ااك د ل د ون االح ددإل

االلحصإل ي والنق ي لغرب أفراقاإل ح زاز اإل إلت أانيإل القواي لغرض ح زاز اإلال ال اإلح؟ "

وىد فت الحوصدداإلت النيإل اددل الحددي حددء حقد اايإل خد ن اخححددإلء ورشددل ال اددن إلددى ال دداإلح دازاد اد الح ددإلو دددا الد ون

الاشإلركل ا أجن ال اإل ل واألا في جااع أن إلق الانطقل .

ثانياً  :أهم المؤلمرات اللي يامت منظمة السياحة العالمية بعا ها خالل شهري كانون الثاني وشباط :

المؤلمر العالمي حول الوظائف والنمو الشامل لممؤسسات السياحية الةغيري والملوسطة ()SMTEs

عقد د ت انظا ددل ال دداإل ل ال إللاا ددل و كوا ددل جإلاإلاك ددإل الا ددؤحار ال ددإللاي ددون الوظ ددإل

والنا ددو الش ددإلان لماؤ ددإلت

ال اإل ال الصغارة والاحو طل في  11كإلنو الثإلني  1191في خماج اونحاغو ،جإلاإلاكإل .
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خد ن الاددؤحار حددء انإللشددل االحجإلىددإلت والفددر

والحي اد ات ال إللاددل والا ددحقدمال ونقددإلط القددوة والح د اإلت الحددي حواجددو

الشركإلت الصغارة والاحو طل الا مال وا لمااال وال إللاال .

كاددإل حددء انإللشددل ال مددون ال اماددل لمشددركإلت الصددغارة والاحو ددطل وكافاددل ا ددإلىال حكنولوجاددإل الا مواددإلت واالحصددإلالت

( )ICTsدشكن كدار في اواجيل ىذه الح اإلت .

االجلماع اللاسع عشر  -لجنة امحةال :

ُعق د انظاددل ال دداإل ل ال إللااددل اجحاددإلع لجنددل ا
.1191

صددإلق فددي اقرىددإل فددي ا را د (إ دددإلناإل) فددي الفح درة  12-12شدددإلط

ثالثاً  :أهم المنل يات واالجلماعات اللي سلاوم منظمة السياحة العالمية بعا ها خالل الفلري الاا مة :

المنل ى العالمي الخةامس لمنظمةة السةياحة العالميةة حةول سةياحة فةن الطهةي فةي سةان سيباسةليان -
إسبانيا:

وجيددت انظاددل ال دداإل ل ال إللااددل عددوة لم ددا ة اد ارة الحخطدداط والح ددإلو الد ولي ل ضددور الانحد
لانظال ال اإل ل ال إللاال ون اإل ل ف الطيي الذي ا ق دإللح إلو اع اركز الدإل
ادإل حاإل  ،إ دإلناإل  3 - 2أاإلر . 2102

لماؤحارات ،إل
حء إنشإلق الانح

ال ددإللاي الخددإلاس

لمطيي في اركز كور إلن

ال إللاي لانظال ال اإل ل ال إللاال ون اإل ل فد الطيدي اندذ عدإلء  2102ديد

حشدجاع حددإل ن

الخدرات دا الخدراق في ال اإل ل وفد الطيدي ،لح اد الااإلر دإلت الجاد ة وحشدجاع ال داإل ل فدي فد الطيدي ك إلادن

حناادل لمدمد ا  .فدي ال دنوات األخادرة ،أصدد فد الطيدي عنصد ار أ إل داإل اد أجدن الح در عمدى ثقإلفدل وطراقدل ادإلة

الاكإل د

عق ه في إل

ادإل حاإل ارحا ثء في دارو وحإلا ن ا دو إلدى اكإلندو األصدمي الدذي أصدد اآل أكثدر

حو اً وأكثر عاإلً اؤ اإلً ا أي ولت اضى .

وداإل احاإلشى اع دنل  1191فدي انظادل ال داإل ل ال إللاادل دون الح مداء والايدإلرات والوظدإل
وثا اع أى ا

فددر

الحناال الا ح اال ،و

والحدي ححوافد دشدكن

اكو الحركاز ىذا ال إلء عمى حطوار اإل ل ف الطيي ول رحدو فدي خمد

عاددن وح زاددز راددإل ة األعاددإلن وح زاددز روح الادددإل رة والايددإلرات الا ددحقدمال عد طددر

عددء الاشددإلراع الصددغارة

والددذي ددا من الفددر

أاضددإل اكددإل فددي درنددإلاج الانح د
والاحو ددطل ،واواضدداع اثددن رلانددل القطددإلع دداكو ليددإل ً
الج اد د ة الح ددي اوفرى ددإل لمش ددركإلت  ،و دداجاع الانحد د د ددا وزراق ال دداإل ل وااثم ددا عد د إ ارات ال دداإل ل الوطنا ددل
والا ماددل والطيددإلة ورجددإلن األعاددإلن واألكددإل اااا وأص د إلب الاصددم ل الا ناددا ا د ال دداإل ل وف د الطيددي لانإللشددل

أ د د ث االحجإلىد ددإلت وحدد ددإل ن الخد د درات و حُ د ددحكان ال د ددروض الحق اااد ددل لما إلض د درات دجم د ددإلت عاد ددن ححد ددا لجااد ددع
الاشإلركا فرصل االنغاإلس والحفإلعن وحدإل ن األفكإلر.
اشددي ال د ث ا ع د

ع د الفددإل ز فددي ا ددإلدقل الشددركإلت ال دداإل ال النإلش د ل فددي ف د الطيددي الحددي حنظايددإل انظاددل

ال اإل ل ال إللاال واركز الدإل د لمطيدي حضدء خا دل اح دإلدقا فدي الحصدفاإلت النيإل ادل ،كادإل داخححء ىدذا ال د ث
ا لدن اركز الدإل

لداإل كافال حطوار اإل ل ف الطيي وج ميإل حنإلف ال وا ح اال في الوجيإلت ال اإل ال .
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اجلماع وزرال طريق الحرير في برلين : ITB Berlin 2019
دحنظاء ا انظال ال اإل ل ال إللاال ود عء ا  ،ITB Berlinا ق اجحاإلع وزراق طرا ال رار الحإل دع لانظادل

ال اإل ل ال إللاال اوء األرد إلق  2آذار  1191في درلا – ألاإلناإل .
و دداركز االجحاددإلع عمددى الفددر

الح إلوناددل والاشددإلراع ال دداإل ال الحددي حيد

خد دراق ال دداإل ل ا د الاجددإللا ال ددإلء والخددإل
القد رات فددي ددا
اإل ال

اثل .

اقحر ددإلت فددي اجددإلالت الح ددوا والحددرواج والد ددوث ال دداإل ال ودنددإلق

ددحقوء الد ون الاشددإلركل د ددرض أفكإلرىددإل وادإل راحيددإل اددع رؤاددل ج ددن طددر ال راددر الحإلراخاددل قاقددل

منل ى مشغمي الجوالت السياحية في طريق الحرير في : ITB Berlin 2019

حقوء انظال ال اإل ل ال إللاال دحنظاء انح
ح

إلددى ح زاددز الحاإل د ا لمااددي ،و دداق ء

ا الح إلو دا اخحم

لا ة إلعحا بتاريخ  2آذار  1191فدي ددرلا – ألاإلنادإل اركدز عمدى

الجيإلت الا نال دإلل اإل ل النشطل في نطإل ا إلرات ال اإل ل الثقإلفال.

د د ال ددروض الحايا اددل ددون فددر

الح ددإلو واألنشددطل الحددي حجددري عمددى طددون طراد ال راددر وطراد الفاناقاددا ،

ددح ق جم ددل ح راداددل ددون حول ددإلت أص د إلب الاصددم ل وجددو ة الخ د اإلت وح ا د الص د ودإلت الحددي حواجددو انظاددي

الر ت ال اإل ال وشركإلت إ ارة الوجيإلت الا مال ( )DMCعن حخطاط وح وا جوالت اإل ال ،و دححء انإللشدل
اال ددحراحاجاإلت ددون كافاددل دنددإلق الثقددل دددا الشددركإلق وال فددإلظ ،و دداخححء الانح د

دجم ددل األ د مل واألجودددل اددث

احاك الاشإلركو ا اشإلركل أفكإلرىء وخدراحيء .

حوار عمى مسلوى عال حول المهارات الريمية في مجال السياحة في برلين  -ألمانيا :

احء حنظاء وار رفاع الا حو د ضور ااثما ا جااع أن إلق ال إللء دحإلراخ  2آذار  1191في درلا  -ألاإلنادإل
ددون الايددإلرات الرلااددل فددي اجددإلن ال دداإل ل فددي إطددإلر " ال ددإلء ال ددإللاي لانظاددل ال دداإل ل ال إللااددل  : 2102الح مدداء

وحطددوار الايددإلرات والوظددإل

" دإللح ددإلو اددع  ،Googleلانإللشددل أىااددل الح مدداء الرلاددي وحشددجاع حدددإل ن الادددإل رات

وال اإل إلت الحي ح يء في دنإلق الق رات الرلاال في اجإلن ال اإل ل .

فقد أ

الح ددون الرلاددي فددي ال ددنوات األخادرة إلددى حغااددر جددذري فددي لطددإلع ال دداإل ل ،ااددإل أ د ث ثددورة فددي الطراقددل

الحدي ن دإلفر ديدإل إلدى جإلندب كدن ال امادإلت الحجإلرادل حقراددإلً ،فيدو ادوفر أ وات لوادل لح

دا جدو ة القطدإلع اد خد ن

زاإل ة ال لل ووجيإلت النظر اال حراحاجال والحواصن األفضن اع الا إلفر.
وىذا اشكن ح اإلً لمانظاإلت الحي حضطر إلى الحكا

را إلً اع الاشي الرلاي الاحغار دإل حارار لحدقى لإل رة عمى

الانإلف ددل دإل ضددإلفل إلددى اواكدددل الح د اإلت الج ا د ة النإلجاددل ع د األا د االلكحرونددي و اإلاددل الداإلنددإلت ،وليددذا حم ددب
ال كواددإلت وانظاددإلت ال دداإل ل الوطناددل و اًر إل دداإلً فددي ضدداإل أ اكددو اوظفددو ال دداإل ل اجي دزا دشددكن جا د
لمولو

عمى الفر

ال ا ة الحي ااك أ اق ايإل الح ون الرلاي لدنإلق لطإلع أكثر حق اإلً وا ح اال .

مؤلمر منظمة السياحة العالمية األسيوي األوربي الرابع لمسياحة الجبمية :

حددنظء انظاددل ال دداإل ل ال إللااددل الاددؤحار األ دداوي األوردددي ال اردددع لم دداإل ل الجدماددل فددي الفح درة ا د  1إلددى  1آذار
 ،1191في دارشح غإل

 -ألاإلناإل دإلالشح ار اع انطقل دارشح جإل انر الند  ،ودد عء اد و ازرة الشدؤو االلحصدإل ال

الدإلفإلرال والحناال ا لمااال والطإللل والو ازرة االح إل ال لمشؤو االلحصإل ال والطإللل في ألاإلناإل.
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برنامج الايا ي السياحية حول االسل امة في الوجهات السياحية في اممارات العربية الملح ي :
حقدوء انظاددل ال داإل ل ال إللااددل دإللح ددإلو ادع أكإل اااحيددإل دحنظداء ورشددل عاددن دون اال ددح اال فدي الوجيددإلت ال دداإل ال
كجزق ا درنإلاج القاإل ة ال اإل ال لانظال ال اإل ل ال إللاال في ا اإلرات ال ردال الاح د ة فدي الفحدرة اد  1إلدى 99
نا إل  1191في دي  -ا اإلرات ال ردال الاح ة .
حيد

الورشددل إلددى حزواد الاشددإلركا دإللا رفددل والايددإلرات واأل وات وأفضددن الااإلر ددإلت وانحد

ال إللال في اال ح اال في الوجيإلت ال اإل ال .

لانإللشددل الحطددورات

رابعاً  :أخبار سياحية ملفرية :

معرض  FITUR 2019عالمة انطالق اجلماعات الموسم السياحي العالمي :

كن عإلء ااثن  FITURفي ا را  -إ دإلناإل د اال اجحاإلعدإلت الاو دء ال داإل ي ال دإللاي اد ال رجدل األولدى ،ادث
ل د ء  FITUR 2019كخمفاددل ل ددرض الاوضددوع الشددإلان لانظاددل الحجددإلرة ال إللااددل ىددذا ال ددإلء أال وىددو  :الح مدداء،
الايإلرات والحوظا

داإل احاإلشى اع اوضوع اوء ال اإل ل ال إللاي في عإلء  " : 2102ال داإل ل وال اإللدل  :ا دحقدن

أفضن لمجااع".

اجحاع كدإلر الا ؤولا ال كوااا والاينادا والشخصداإلت الر ا دال لقطدإلع ال داإل ل فدي ال اد اد أنشدطل انظادل

ال اإل ل ال إللاال اثن :
 إع

أ اإلق الاحنإلف ا النيإل اا في ا إلدقل انظال ال اإل ل ال إللاال لمشركإلت ال اإل ال النإلش ل .

 افححإلح أون اركز عإللاي ل دحكإلر ال اإل ي في لوكإلوا واقره ا را .
 عق اجحاإلعإلت و مقإلت عان في الذكر ال نوال ال إلشرة لانح

اال حثاإلر ال اإل ي واألعاإلن في أفراقاإل

 حولاددع انظاددل ال دداإل ل ال إللااددل احفإللاددإلت اددع ال ا د ا د ال د ون األعضددإلق لح
والحخطاط وا ع ا لماشإلراع القإل ال في ال إلء الاقدن .

مارً ج ي اً لمنظمة السياحة العالمية :
إسبانيا لعين ا

أعمد ر دداس وزراق إ دددإلناإل خد ن فددن اال ددحقدإلن الر دداي الددذي أُلدداء دانإل دددل انطد

ددا إ صددإلقاحيإل ال دداإل ال

 FITUR 2019د ضددور

األاددا ال ددإلء لانظاددل ال دداإل ل ال إللااددل ووزاددر الصددنإلعل والحجددإلرة وال دداإل ل فددي إ دددإلناإل ،أنددو اضددع ح ددت حصددر

اكإلنإل في اركز ا را لماؤحارات لاكو اق اًر لألاء الاح ة الاحخصصل والحي حء ح ا ديإل
انظال ال اإل ل ال إللاال ً
فددي إ دددإلناإل انددذ إنشددإل يإل فددي عددإلء  ،9122اددث ح حدددر ىددذه الخطددوة فرصددل لحنشدداط الانطقددل والحددي ددحوفر لااددل
اضإلفل لا انل ا را وح فز اإل ل األعاإلن والاؤحارات .

مكلة  Punta del Esteلممةؤلمرات فةي األورووةواي يسةلمم شةها ي  QUESTمةن منظمةة السةياحة

العالمية:

ان دت انظاددل ال دداإل ل ال إللااددل شدديإل ة  QUESTلاكحددب  Punta del Esteلماددؤحارات فددي األوروغدواي والحددي
أص ددد ت أون انظا ددل

ارة الوجي ددإلت ف ددي ال ددإللء ح ص ددن عم ددى ى ددذه الش دديإل ة الح ددي حُ حد ددر أ اة ا ددحراحاجال ىد د فيإل
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انظاددإلت إ ارة الوجيددإلت ا د أجددن ح زاددز أ ا يددإل ول د راحيإل فددي ال وكاددل وح زاددز الحااددز والجددو ة فددي ا ارة والقاددإل ة
اال حراحاجال والاؤ إلحال .

ول رافقت انظال ال اإل ل ال إللاال ا خ ن أكإل اااحيإل اكحب إ ارة الوجيإلت ال داإل ال فدي عامادل ح

دا ا دحار

اع خطل ح راب اصاال خصاصإلً ليذا الغرض ،ااإل اك الاؤ ل ا ح زاز ل راحيإل ال اخمال و وكاحيإل ونج ت

في ا حافإلق ا إلاار واقإلااس شيإل ة  QUESTفي انظال ال اإل ل ال إللاال ،ودإللحإللي الا إلىال في الق رة الحنإلف ال
واال ح اال في  Punta del Esteكوجيل اإل ال .

اللعاون بين مؤسسة  ONCEومنظمة السياحة العالميةة للعزيةز لوظيةف األشةخاي اوي امعايةة فةي
يطاع السياحة :

ولددع نإل ددب الددر اس الحنفاددذي لماؤ ددل  ONCEواألاددا ال ددإلء لانظاددل ال دداإل ل ال إللااددل فددي ا را د إع د
لح زاز حوظا

وححاثن األى ا

األشخإل

نوااددإل

ذوي ا عإللل في لطإلع ال اإل ل .

في رفع الوعي دا ال ون األعضإلق فدي الانظادل والاؤ دإلت الحإلد دل ليدإل دون إ ادإلج األشدخإل

ذوي ا عإللل في و ال ان ،وحشجاع اج األشخإل

ذوي ا عإللل في أعاإلن ال اإل ل الادإلشدرة والف إللدل وال ا ادل

في اجإلن ال اإل ل و عء ادإل رات إ اإلج ال ان اخن انظال ال اإل ل ال إللاال .
ولح قا ىذه األى ا

حقوء اؤ ل "إ

ارحإل إادمو" وىي اؤ ل الحد راب والحوظاد

الحإلد دل لاؤ دل ONCE

دا إللجددل عاماددإلت اخحاددإلر الارش د ا لمانإلصددب الحددي ل د حطمديددإل الشددركإلت وحنفددذ أعاددإلن الح د راب والح ىاددن الاينددي

الااكنل .

ووفقًإل لارص إاكإلنال الوصدون ال دإللاي لم داإل ل فدي إ ددإلناإل وىدو ار دل أجرحيدإل اؤ دل  ONCEفدن األشدخإل
ذوي ا عإللددل ا ددإلفرو دددنفس ا د ن األشددخإل غاددر ذوي ا عإللددإلت ولكددنيء انفقددو  298اددورو لمشددخ الوا د
اقإلرنلً دد  282اورو لم اإلح ذوي اال حاإلجإلت الخإلصل .

خامساً  :لاارير سياحية :

إطةةالق منظمةةة السةةياحة العالميةةة ولجنةةة السةةفر األوربيةةة لاري ة ارً عةةن السةةياحة الةةةحية ( Health

:) Tourism

أطمقددت انظاددل ال دداإل ل ال إللااددل دإللح ددإلو اددع لجنددل ال ددفر األوروداددل ( )ETCحقراد اًر ج اد اً عد ال دداإل ل الصد ال
كجددزق ا د درنددإلاج الد دث الاشددحر  ،اددث ح حدددر ال ار ددل ىددي الا إلولددل األولددى لوضددع افددإلىاء احاإل ددكل لم دداإل ل

الص ال وح ا ال وافع عن الا إلفرا الذا اد ثو ع الخ اإلت الاح مقل دإللص ل .

إ ال اإل ل الصد ال ىدي ل دء نإلشد وعدإللاي وا قد و دراع الحغادر ،ولد از ا ت دشدكن كدادر فدي ال دنوات األخادرة
لحصدد ذات أىااددل اح ازاد ة فددي ال اد اد الوجيددإلت ،اددث اقحددرح الحقراددر حصدنافًإلً شددإلا ً اددع اصددطم إلت احنإل ددقل

لح اد ووصد

النظددإلء الا قد لم ددفر ألغدراض صد ال ،واددوفر اجاوعددل أ وات عاماددل لانظاددإلت ال دداإل ل الوطناددل

( )NTOsوانظاددإلت إ ارة الوجيددإلت ( )DMOsالحددي حرغددب فددي حطددوار ال دداإل ل الص د ال الحددي اف يددإل األ إل ددي
الا إلىال في الص ل الج ال ( )physicalوال قمال ) )mentalوالرو ال ( )spiritualا خ ن األنشطل الطدال

( )medicalوال جال (.)wellness
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امقي الحقرار الضوق عمى ال واان الحدي حدؤثر فدي ال داإل ل الصد ال اثدن الحطدورات الحكنولوجادل والصد ل الشخصدال
و اإلال الداإلنإلت والحا  ،كاإل ا حكش

ال و والطمب وال رض لم اإل ل الص ال واقد ء أاثمدل عمدى إ ارة الح دوا

.

وأخا اًر حقحدرح ال ار دل اجاوعدل اد الحوصداإلت ححدراوح ددا جادع الداإلندإلت الا َّد والقادإلس األكثدر لدل انط لدإلً اد

ال اإل ل الص ال الا ح اال وصوالً إلى ال اإل ل الص ال الحي ا ين الوصون إلايإل .

لارير منظمة السياحة العالمية ولجنة السفر األوربية عن امنفاق السياحي لمنطاة الخميج في الخارج

أظيدر حقرادر ج اد صدإل ر عد انظادل ال داإل ل ال إللاادل

ولجندل ال ددفر األورودادل أ ال داإل ل الخإلرجادل اد

ون

اجمددس الح ددإلو الخماجددي  -الحددي حضددء ددت ون فددي شدددو الجزادرة ال رداددل – لد از ا ت فددي ال ددنوات األخادرة اددع
حركاز إضإلفي عمى صورة أورودإل كوجيدل داإل ال ،ادث حجدإلوزت نفقدإلت ال داإل ل ال ولادل  21امادإلر والر أاراكدي

في عإلء  1192دزاإل ة ا  01اماإلر والر في عإلء  ،1191اث وج الحقرار أ نصداب الفدر اد ا نفدإل عمدى
ون اجمس الح إلو الخماجي كإل  2.1ارات أعمى ا الا ن ال إللاي في عإلء .1192

ال اإل ل ال ولال ا

وا دا النحإل ج الر ا ال الحي حوصن إلايدإل الحقرادر دد

ال دفر إلدى الخدإلرج اد

ون اجمدس الح دإلو الخماجدي إلدى

وجيددإلت أوروداددل ل د ا ددحفإل ا د الناددو غاددر الا دددو فددي ال ددفر الجددوي خ د ن ال ق د الاإلضددي ااددإل اددوفر دديولل
الوصون وال فر دا الانطقحا .

ون اجمس الح إلو الخماجي ىء في الغإللب ا الشدإلب وذوايدء ،ادع خدن كدادر ااكد

ظ أ الا إلفرا ا

وا
ُ
صدرفو واد ثددو عد أاددإلك إلإلاددل ذات جددو ة عإللاددل دإل ضددإلفل إلددى الط ددإلء وخد اإلت الداددع دإللحجز ددل ،وىددء اق د رو

عواان الجذب الاحنوعل والانإلظر الطدا ال في أورودإل ،الدنال الح حال الاحطورة ،وأنظال الح شارات وال امل الانحشرة،

ااإل اج ن ال فر اح
حح م دإلل

الوجيإلت أ ين ،أاإل ال وا

الحي ح ون و

جز ر مل إلى أورودإل حشدان الاخدإلو

الحدي

ال واألا  ،إلجز المغل وارحفإلع حكمفل ال ط ت .

واخححء الحقرار دحوصاإلت ا

ة ون كافادل وضدع وح دوا أوروددإل ل داإلح ون اجمدس الح دإلو الخماجدي وادر أ

عمددى الوجيددإلت الحركاددز عمددى الحددرواج لانحجددإلت دداإل ال ا انددل وحطددوار اوضددوعإلت أوروداددل شددإلامل لجددذب ال دداإلح
الذا احطم و إلى زاإلرة وجيإلت اح

سا ساً  :إحةالات سياحية :

ة.

أول مسح عمى امطالق لمنظمة السياحة العالمية  – IPSOSحول الل ثير اميجابي لماطاع السياحي

وفقإلً لإل صدإل ال ال إللاادل األولدى الحدي أجرحيدإل انظادل ال داإل ل ال إللاادل و IPSOSعددر ا نحرندت فدي  91دمد اً فدي

الفح درة اددإلدا  19كددإلنو الثددإلني  1192و 90كددإلنو الثددإلني  1191والحددي ا ددحي فت  91111شددخ

لفيددء نظ درة

ال ددكإل دشددكن أفضددن ن ددو دداإل ل الا انددل وآثإلرىددإل وا ددحراحاجاإلت ا ارة ،فددن  ٪02اد الا ددحجادا ا حقد و أنيددء
ذات ع كدار ا ال اإلح ،وار أكثر اد  ٪11أ ال داإل ل ليدإل حد ثار إاجدإلدي فدي حولاد الثدروة

ا اشو في ا

وحشجاع الحدإل ن الثقإلفي ،واش ر  ٪01أنو اجب احخإلذ إجراقات لح

افضمو حقاا ع الزوار.
اإل اقرب ا نص
النحإل ج حخحم

ا إ ارة ال اإل ل ،فقط  ٪91ا الا دحجادا

الا حطم ا ( )٪02ا حق و أنيء ا اشو في ا انل ذات ع كدار ا الزوار واع ذل فن

اخح فإلً كدا اًر ا دم إلى آخر  ،اث ححراوح دا  ٪ 22في أ حرالاإل إلى  ٪ 88فقط في فرن إل .
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ا النإل ال ا اجإلدال ا حقد  ٪11أ ال داإل ل ليدإل حد ثار كدادر أو ا حد ن فدي حولاد الثدروة والد خن نوانشدإلق الحددإل الت
دددا الثقإلفددإلت وال ددروض الج اد ة لألنشددطل الحرفاياددل ،اد نإل اددل أخددر ا حقد  ٪02أنيدإل حخمد االز ددإلء ال ددكإلني،
ودإللن دل لم ا ا الوجيإلت الا نال في جاادع أن دإلق ال دإللء أصدد الحصد ي لمح د اإلت الحدي حواجدو الطمدب الاح ازاد

عمى ال اإل ل نوا ارة ح فقإلت ال اإلح دشكن ا ء أولوال اآل .
كاددإل حظيددر النحددإل ج أ  ٪01ا د الا ددحجادا اش د رو أنددو اجددب احخددإلذ ح د ادار لح
ححغار دشكن ام وظ

ددا إ ارة ال دداإل ل فيددي كددذل

ب ال ولل  -ا  ٪21في األرجنحا إلى  ٪10فقط في الاإلدإل .

وا حق د أكثددر ا د  ٪21ا د اجاددوع الا ددحجادا أ ىددذه ا ج دراقات اجددب أ حركددز عمددى ح

والا ارفد د  )٪29( ،اد د

ددا الدناددل الح حاددل

ا ددث خمد د حج ددإلرب وان ددإلط ج ددذب ا ددحفا اني ددإل ك ددن اد د الاقاا ددا وال از د درا  ،و()٪21

لضاإل ا حفإل ة الاجحا إلت الا مال ا ال اإل ل .

كاإل أظيرت النحإل ج عمى أىاال الحواصن والاشإلركل ادع الاجحا دإلت الا مادل ( )٪11وال از درا ( )٪02كحد دار ىدإلء
وفقددط  ٪91ا حقد و أ الحد ادار اجددب أ حشددان ال د اد عد الددزوار و ٪1فقددط اددرو أنددو اجددب إاقددإل

ال اإل ي .

الحددرواج

ارلفاع ع السياح الة وليين الاةا مين بنسةبة  ٪6فةي عةام  9102ليةةل إلةى  0.1مميةار يبةل عةامين
من اللويعات:

از ا عد ال دداإلح الد ولاا القددإل اا دن دددل  ٪2فددي عددإلء  ،1192ودمددش إجاإللايددإل  9.0اماددإلر وفقدإلً أل د ث اقددإلااس
انظاددل ال دداإل ل ال إللااددل ،وحشددار حول ددإلت الانظاددل عمددى الا د

الطواددن الصددإل رة فددي عددإلء  1191إلددى أنددو دداحء

الوصددون إلددى ا ددحو  9.0اماددإلر فددي عددإلء  ،1111واددع ذلد فددن الناددو الام ددوظ لمقددإل اا ال د ولاا فددي ال ددنوات

األخا درة ج ميددإل احق اددل لدددن عددإلاا وىددذا اثدددت أنددو ثددإلني ألددو عددإلء انددذ عددإلء  1191وىددو أعمددى ا د ناددو ٪ 8.2

الا جن في االلحصإل ال إللاي .

ا النإل ال الن دال في عإلء  1192فن الشر األو ط حق ء دن دل ( )٪91 +اماو أفراقاإل ( )٪2 +وآ داإل والا داط

اليإل ئ وأورودإل ( ٪2+عمى

واق) وصوالً إلى األاراكحا ألن ا الا ن ال إللاي (.)٪ 8+

وكإلندت حول دإلت انظاددل ال داإل ل ال إللاادل عمددى الاد

الطوادن الانشددورة فدي عدإلء  1191لد حول دت أ اصدن عد

ال داإلح الد ولاا القدإل اا فدي عدإلء  1111إلدى  9.0امادإلر ن دال ،وادع ذلد فدن النادو االلحصدإل ي األلدو وال دفر

الجوي دحكمفل ا قولل والحغارات الحكنولوجال ونادإلذج األعادإلن الج اد ة وح ديان ال صدون عمدى الح شدارات فدي جاادع
أن دإلق ال دإللء أ

إلدى ح دإلرع النادو فدي ال دنوات األخادرة ،وىدذا اؤكد عمدى أ ىدذا القطدإلع ىدو أ د ألدو ا ركدإلت

الناو االلحصإل ي والحناال.

النلائج حس المنطاة :

وصن ع ال إل ا ال ولاا القإل اا فدي أوروددإل إلدى  298امادو فدي عدإلء  ، 1192وىدي زادإل ة ام وظدل دن ددل

 ٪2ع عإلء  1192القوي دشكن ا حثنإل ي ،وكإل ىذا الناو ا فوعإلً د ورودإل الجنودال والاحو طال ( )٪2 +وأورودإل

الو طى والشرلال ( )٪2 +وأورودإل الغردال ( .)٪2 +كإلنت النحإل ج فدي شداإلن أوروددإل ثإلدحدل د ددب ضد

الوصدون

إلى الاامكل الاح ة .
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و جمت آ اإل والا اط اليإل ئ ( 808 )٪2 +اماو

إل إلً ولاإلً في عإلء  ،1192واز ا ع القإل اا فدي جندوب

شددر آ دداإل دن دددل ( ،)٪2حمحيددإل شدداإلن شددر آ دداإل ( )٪2 +وجنددوب آ دداإل ( .)٪1 +وأظيددرت أولاإلنو دداإل نادواً أكثددر
اعح االً دن دل (. )٪ 8 +

إل

ا حقدمت األاراكحإل ( 192 )٪8 +اماو

ولي لإل ء في عإلء  ،1192اع نحإل ج احدإلانل عدر الوجيدإلت ،ولد
ققت أاراكإل الو طى وانطقل

لإل ت الناو أاراكإل الشاإللال ( ، )٪0 +وحد حيإل أاراكإل الجنودال ( ، )٪8 +في ا

الد ر الكإلرادي ( )٪1نحإل ج احدإلانل لمغإلال ،وىذا األخار ا كس ح ثار أعإلصار أامون  ( 1192إاراإل واإلراإل ) .

حشار الداإلنإلت الوار ة ا إفراقاإل إلى زاإل ة دن دل  ٪2في عإلء ( 1192شاإلن إفراقاإل دن دل  ٪91 +وانطقل جنوب

الص راق الكدر  ، )٪2 +اث دمغت اإل اق ر دد  22اماو لإل ء .

أظير الشر األو ط نحإل ج لوادل فدي ال دإلء الاإلضدي ( )٪91 +اادإل عدزز انح إلشدو فدي عدإلء  ،1192ادث وصدن
ع ال اإلح القإل اا إلى  20اماو

إل

.

وا حنإل اً إلى االحجإلىإلت ال إللال والحول إلت االلحصدإل ال واؤشدر ثقدل انظادل ال داإل ل ال إللاادل ،فدن انظادل ال داإل ل

ال إللاال ححولع أ از ا ع القإل اا ال ولاو دن دل  ٪8إلى  ٪0في ال إلء الاقدن .

كخمفال عإلال ااان ا حقرار أ د إلر الولدو إلدى حرجادل ال دفر جدواً د د إلر ا قولدل دانادإل حواصدن االحصدإلالت الجوادل

الح

د فددي ال ا د ا د الوجيددإلت ااددإل ا ددين حنواددع أ دوا الاص د ر كاددإل حظيددر االحجإلىددإلت اددا ً لوا دإلً لم ددفر إلددى

أاضإل ا أ وا الاص ر اآل اوال وال ردال األصغر .
الخإلرج ا األ وا النإلش ل ال ااإل الين ورو اإل ولك
ً
وفي الولت نف و ل ا فع الحدإلطؤ االلحصإل ي ال إللاي وعد ء الاقدا الادرحدط دخدروج دراطإلنادإل اد االح دإل األوروددي
دإل ضإلفل إلى الحوحرات الجاو اإل ال والحجإلرال إلى اول

"االنحظإلر والحرلب" دا الا حثارا والا إلفرا .

دشكن عإلء ا الاحولع أ اشي عإلء  1191ال اج دا الا حيمكا ل حجإلىإلت النإلش ل اثن الد ث ع :

ال ددفر لمحغااددر والظيددور  -ال د ي وراق خاددإلرات صد ال اثددن الاشددي والصد ل وال دداإل ل الراإلضددال  -ال ددفر اح د
األجاإلن نحاجل الحغارات ال ااوغرافال وال فر الا ؤون أكثر .

نفاات السياحة ال ولية :

ح كددس الداإلنددإلت األولاددل عد ا نفددإل ال دداإل ي لألشددير الح د ل األولددى اد عددإلء  1192الطمددب الاح ازاد اد أ دوا

الاص ر الر ا ال .

اث أعم االح إل الرو ي ( )٪91 +ع أكدر زاإل ة في ا نفإل وا حار في الح

االنخف ددإلض ،و ددجمت الاامك ددل الاح د د ة ناد دواً دن دددل  ٪91عم ددى ال ددرغء اد د ضد د

األاراكي ،وارحفع ا نفإل ال اإل ي في فرن إل دن دل  ٪91د

دقوة د د دضدع دنوات اد

الجنا ددو اقإلد ددن الا ددورو والد د والر

دضع نوات ا الناو الثإلدت .

جمت الوالاإلت الاح ة ،ثإلني أكدر و اص ر في ال إللء ،زاإل ة دن دل  ٪2اقإلرنل اع أ اق ال نوات األخارة ،في

انخفإلضدإل طفافًدإل فدي ا نفددإل فدي األشدير ال دحل األولدى اد
دا أظيدر ارحفدإلع دو الاصد ر الر ا ددي فدي الصدا
ً
عإلء  1192نحاجل لض الاوا .
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