الجمهىرية العربية السىرية
وزارة السياحة

التقرٌر السٌاحً لشهري أٌلول وتشرٌن األول 8102 -
أولا :أهم الفعالٌات السٌاحٌة خالل شهري أٌلول وتشرٌن األول :
ٌوم السٌاحة العالمً ٌسلط الضوء على التحول الرقمً والبتكار :
تم االحتفال بٌوم السٌاحة العالمً بتارٌخ  72أٌلول  ، 7102فً بودابست ،هنؽارٌا وركز االحتفال على التحوول
الرقمً فً السٌاحة الذي ٌعتبر إحدى أولوٌات منظمة السٌاحة العالمٌة وعلوى االسوتممار فوً التكنولواٌوا الادٌود
وقدرته على االبتكار فً هذا القطاع .
وبإدخال شكل ادٌد ٌستند إلى الندوات ،قدم االحتفال الرسمً معلومات أساسٌة عو الااوات الفاعلوة والمبوادرات
التً تقود التحول الرقمً فً قطاع السٌاحة والتً تادؾ إلى تزوٌد المشاركٌ بأهداؾ ملموسة وقابلة للتنفٌذ .
كما خلُص المؤتمر إلى أ الدعم السٌاسً أساسً لوضع السٌاحة فً مركز االبتكار العالمً واألاند الرقمٌة .
نتائج مسابقة غلوبالٌا :
أطلقت منظمة السٌاحة العالمٌة ورائد السٌاحة اإلسبانٌة شركة ؼلوبالٌا هذه المسابقة للبحث ع مشارٌع تستخدم
االبتكار وٌمكناا تؽٌٌر الطرٌقة التً نسافر باا ،حٌث تم خالل االحتفال بٌوم السٌاحة العوالمً اإلعوال عو
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متسابقا ً المتأهلٌ فً الدور نصؾ الناائً والذٌ تم اختٌارهم مو بوٌ أكمور مو  0111متقدمم مدن  008مولدة
وكانت سورٌة من بٌن المول المشاركة فً المرحلة األولى .
عور

المشووتركو فووً الودور نصووؾ الناووائً علووى المسوتممرٌ وأصووحاا المصوولحة فوً القطوواع السووٌاحً عوود

مشارٌع إبداعٌة تحدد تخطٌط الرحالت وتاربة السٌاحة ،مع تعزٌز االستدامة والمشاركة الماتمعٌة ،وٌتم الامع
بٌ كل هذا مع تطبٌق التكنولواٌا إلحداث مور فً نماذج األعمال وإدار الشركات فً هذا القطاع .
وقد عالج العشرو متأهالً إلى الدور نصؾ الناائً مااالت ممل تنمٌة الماتمع ( )٪01ومستقبل السوفر ()٪51
وتاربة السٌاحة ( ،)٪11وكوا مو معواٌٌر اختٌوار العشورٌ الوذٌ وصولوا إلوى المرحلوة الناائٌوة هوً تفورد كول
مشروع ،قابلٌته للتطبٌق ،تأمٌره المحتمل ،ونمووذج أعمالوه وقابلٌتوه للتوسوع ،باإلضوافة إلوى صوور الفرٌوق الوذي
ٌقؾ وراءه .
و سٌتم عر

المتأهلٌ للتصفٌات الناائٌة فً الدور القادمة م معر

السٌاحة الدولً فً مدرٌد )(FITUR

فً كانو المانً . 7102
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وٌستمر التعاون بٌن منظمة السٌاحة العالمٌة وشركة غلوبالٌا للقٌام بمسابقات إقلٌمٌة ،والتً تبمأ فً الشرق
األوسط فً إطار المجلس التنفٌذي التالً لمنظمة السٌاحة العالمٌة ( البحرٌن  00 ،تشرٌن األول . ) 8102
إطالق أول مسابقة عالمٌة لفنون الطهً :
أطلقت منظمة السٌاحة العالمٌة ومركز الباسك للطاوً مبوادر رائود لقطواع سوٌاحة فو الطاوً موع دعوو عالمٌوة
للشركات الناشئة أو الشركات الادٌد التكنولواٌة وؼٌر التكنولواٌة لتقدٌم أفكار مبتكر قادر على إحداث مور
ودمج ف الطاً مع السٌاحة وإلاام السٌاح بأسالٌا وأسباا ادٌد للسفر .
ستتٌح المنافسة والتً شاركت فٌاا  11شركة ناشئة تحدٌد أفضل الحلول المبتكر والمستدامة والتوً تعطوً قٌموة
مضافة عالٌة لسلسلة قٌمة ف الطاً باإلضافة إلوى المشوارٌع التوً تسوام أكمور مو ؼٌرهوا فوً هوذا القطواع ،مو
خالل تقدٌم مقترحات رائد فً تنفٌذ التقنٌات الناشئة ،و تحدٌد التحدٌات وتحفٌز االبتكارات التوً ٌمكو أ تحوول
قطاع سٌاحة ف الطاً فً المستقبل القرٌا .
ستتاح الفرصة للفائزٌ فً هذه المسابقة لعر

مشارٌعام فً المنتمى العالمً الخامس حول سٌاحة فن الطهً

(  5-7أٌار  7102فً سا سٌباستٌا  ،إسبانٌا ) .
برنامج بناء القمرات اإلحصائٌة اإلقلٌمٌة  -ورشة العمل الثانٌة فً الجزائر :
الادؾ م هذا البرنامج هو تساٌل تطووٌر اإلحصواءات السوٌاحٌة وفقوا لمعواٌٌر األموم المتحود والتنفٌوذ التودرٌاً
لمشووروع حسوواا التووابع السووٌاحً ٌ .ووتم التطبٌووق علووى موودى مووالث سوونوات ،مو  7102إلووى  ،7102وٌعقوود هووذا
البرنووامج عوود ورشووات عموول لمسووؤولٌ م و إدارات السووٌاحة الوطنٌووة والمكاتووا اإلحصووائٌة الوطنٌووة والبنوووك
المركزٌة ومكاتا الاار .
وقد امعت ورشة العمل التً نظمتاا وزار السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة الازائرٌة ومنظمة التاوار العالمٌوة فوً
الفتوور مووابٌ  72 -72أٌلووول  ، 7102أربعووة عشوور دولووة إفرٌقٌووة وأكموور مو أربعووٌ مشوواركا ً إلظاووار تاوواربام
واكتساا الماارات والمعرفة الالزمة لتحسٌ إحصائٌاتام .
ثانٌا ا  :أهم المؤتمرات التً قامت منظمة السٌاحة العالمٌة بعقمها خالل شهري أٌلول وتشرٌن األول :
مؤتمر منظمة السٌاحة العالمٌة حول سٌاحة الممن فً سٌؤول ،جمهورٌة كورٌا :
تم عقود القموة السوابعة لمنظموة السوٌاحة العالمٌوة حوول السوٌاحة فوً سوٌؤول (اماورٌوة كورٌوا ،مو  01إلوى 02
أٌلول) .ووضع رؤٌة  2030مع تسلٌط الضووء علوى سوٌاحة المود التوً تسواهم فوً بنواء مود شواملة ومسوتدامة
وشارك فً المؤتمر  900مشارك م  11دولة .
وكا م بٌ النتائج التً توصل إلٌاا المؤتمر أ :
 التكنولواٌا واالبتكار سوٌلعبا دوراً رئٌسوٌا ً فوً هوذه الرؤٌوة ولكو فقوط إذا اسوتممرت المود البنٌوة التحتٌوة
والماوارات الصووحٌحة ،وضووعت إطوواراً تنظٌمٌوا ً ممكنوا ً ،كسوورت الحوووااز المواووود بووٌ مصووادر البٌانووات
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باإلضووافة إلووى الوودور الووذي ٌلعبووه السووٌاح أنفسووام فووً احتوورام الماتمعووات المحلٌووة وتقالٌوود وقووٌم الموود التووً
ٌزوروناا .
ٌ اا على السٌاحة أ تسام فً ادول أعمال المد الادٌد وأهداؾ التنمٌة المسوتدامة وخاصوة الاودؾ 00
بشأ المد اآلمنة والشاملة والمستدامة .
ٌ اا إدراج السٌاحة فوً الحوكموة المدنٌوة والتوً ٌقودهوا التعواو بوٌ القطواعٌ العوام والخواص والماتموع
المدنً فً تخطٌطاا وإدارتاا مع مراعا احتٌااات الماتمع المحلً .
 استخدام التكنولواٌا واالبتكار لتعزٌز الخبرات الموموقة ومراقبة تأمٌر السٌاحة .
 تعزٌز سٌاسات االنتشار لنشر الفوائد على المدٌنة بأكملاا وإدار االزدحوام ،وسوٌتم تواٌوه ماواالت العمول
الرئٌسٌة األربعة هذه إلوى قمدة سدٌاحة المدمن الثامندة لمنظمدة السدٌاحة العالمٌدة التدً سدتعقم فدً أسدتانا،
كازاخستان فً عام .8102
منتمى منظمة السٌاحة العالمٌة  PATAالثانً عشر حول التوقعات والتوجهات السٌاحٌة فً جولٌن،
الصٌن :
نظمت منظمة السٌاحة العالمٌة وامعٌة آسٌا والمحٌط الاادئ للسفر ) (PATAمنتدى منظمة السوٌاحة العالمٌوة
 PATAالمانً عشر حول االتااهات والتوقعات السٌاحٌة فً اولٌ  ،الصوٌ فوً الفتور مو  25-27تشورٌ
األول  .7102تحت شعار " مستقبل السٌاحة  :الطرٌق إلى . "7151
هوودؾ المنتوودى إلووى توووفٌر منصووة سوونوٌة ٌشووارك فٌاووا صووناع السٌاسووات وكبووار المسووؤولٌ والبوواحمٌ وممملووً
الصناعة لتقٌٌم االتااهات العالمٌة واإلقلٌمٌة وفام تأمٌراتاا المحتملة على تنمٌة السٌاحة بشكل أفضل .
ٌادؾ المنتدى هذا العام إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة :
 استكشاؾ وتحدٌد االتااهات والقضاٌا العالمٌة الرئٌسٌة التً ستؤمر على مستقبل السٌاحة كأاند تنمٌة فوً
ماتمع محدد .
 تحلٌل االتااهات والقضاٌا والتحدٌات م أال تقدٌم آفاق لتطوٌرها فً المستقبل فً اقتصاد محدد .
 تساٌل الحوار وتبادل المعارؾ بوٌ ممارسوً الصوناعة وصوانعً السٌاسوات واألكوادٌمٌٌ مو أاول تعزٌوز
السٌاحة كأدا لتحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة .
 سٌسوومح الحوودث للمشوواركٌ بتبووادل المعلومووات وتحلٌوول الوضووع الحووالً للسووٌاحة ورسووم مسووار العموول التووالً
للمستقبل .
مؤتمر الستراحات القصٌرة فً الممن فً فالمولٌم  -إسبانٌا :
سٌاحة المد هً واحد م أسرع القطاعات نمواً فً العوالم واوذا السوٌاح للعمول والترفٌوه وزٌواد الودخل الوذي
ٌوودعم التنمٌووة االاتماعٌووة واالقتصووادٌة والمقافٌووة باإلضووافة إلووى أ حوووالً نصووؾ سووكا العووالم تعووٌ

فووً المود

وسوؾ ٌرتفع هذا الرقم إلى  %21فً عام  7111ومو هنوا تبورز الحااوة إلوى تقنٌوات وابتكوارات ادٌود لاعول
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المد أكمر كفاء وتخطٌط وإدار  ،وعلٌه عُقد هذا المؤتمر فوً الفتور بوٌ (  01 -01تشورٌ أول  ) 7102فوً
مدٌنة فالدولٌد فً إسبانٌا لمناقشة تواه قطاع السٌاحة للتركٌز علوى االبتكوار والخبورات ومطالوا المسوافرٌ فوً
تاارا المد المباشر والمتنوعة لزٌاد إٌرادات السٌاحة .
امووع المووؤتمر قوواد السووٌاحة موو القطوواعٌ العووام والخوواص وبحووث فووً كٌفٌووة خلووق تاووارا مبتكوور وتطوووٌر
االستراحات القصٌر فً المد والذي بدوره ٌمك أ ٌعزز فوائد السٌاحة على الماتمعات واالقتصاد والتً هً
م صمٌم اهتمام منظمة السٌاحة العالمٌة .
وتنوواول المووؤتمر ماوواالت مختلفووة م و التخصووص ٌمك و أ تسوواعد الوااووات المدنٌووة فووً تركٌزهووا علووى سووٌاحة
استراحات المد القصٌر مناا :
 اعل المد كتاارا ترفٌاٌة وتحدٌد السٌاسات التً ٌحتااوناا م اال االستاابة للمتطلبات الادٌد .
 التركٌز على الشراكات بٌ القطاع العام والخاص .
 خلق الفرص على طول سلسلة القٌمة السٌاحٌة بأكملاا .
 استاابة وااات المدٌنة لنمو وسائل النقل عالٌة السرعة منخفضة التكلفة التً تووفر المزٌود والمزٌود مو
الزوار الذٌ ٌمكنام الوصول إلى استراحات المد مو خوالل إعطواء األولوٌوة لالسوتممارات التوً تعوود
بالنفع على المقٌمٌ والسٌاح على حد سواء .
 إنوه وموع التقوودم التكنولوواً الووذي ٌسومح بإنشوواء وااوات ذكٌووةٌ ،اوا علووى منظموات إدار الوااووات أ
تحول تركٌزها م التروٌج فقط للخبرات المتاحة للسٌاح فً المد إلى إدار سٌاحة المد بكل تعقٌوداتاا
.
ٌ اا على صانعً السٌاسة السٌاحٌة اسوتخدام أدوات المقصود الذكٌوة لدراسوة توأمٌر السوٌاحة علوى ربحٌوة
واستدامة المدٌنة ووضع الوااة فً محور التؽٌٌرات فً السٌاسات .
ونتٌاة لذلك تعمل منظمة السٌاحة العالمٌة على وضع رؤٌة سٌاحٌة مدنٌوة لعوام  7151مو شوأناا المسواعد فوً
بناء المد للامٌع .
منتمى اقتصام السٌاحة العالمً فً ماكاو  -الصٌن :
تم عقد المنتدى بمشاركة وزراء السٌاحة م عد دول مع الرؤساء التنفٌوذٌٌ للقطواع الخواص فوً الفتور موا بوٌ
 72-75تشرٌ األول  7102فً ماكاو  -الصٌ .
وقد قدمت منظمة السٌاحة العالمٌة بالشراكة مع مركز أبحاث اقتصاد السٌاحة العالمً ( )GTERCتقرٌرها ع
اتااهات السٌاحة اآلسٌوٌة .
ٌبٌ التقرٌر أ عدد السٌاح القادمٌ فً منطقة آسٌا والمحٌط الاادئ قد ازداد بنسوبة  ٪1فوً عوام  7102لٌصول
إلى  575ملٌو ًنا ،أي ما ٌعادل حوالً ربع اإلامالً الكلً العالمً وهً المنطقة المانٌة واألكمر زٌار بعد أوروبا
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حٌث شادت منطقة أسٌا والمحٌط الاادئ نمواً أسرع فً عدد السٌاح الدولٌٌ القادمٌ منذ عام  7111وهو أعلى
م المتوسط العالمً والبالػ . %2
أدى النمو االقتصادي السرٌع فً منطقة تضم أكمر م نصؾ سكا العوالم إلوى زٌواد الورحالت الاوٌوة وتسواٌل
السفر ومشارٌع البنٌة التحتٌة الكبرى ،باإلضافة إلى تعزٌز السفر الدولً فً المنطقة .
وقد كا لذلك تأمٌر كبٌور علوى عائودات السوٌاحة فوً الوااوات اآلسوٌوٌة والتوً ارتفعوت مو  ٪02مو اإلاموالً
العالمً فً عام  7111إلى  ٪ 72فً عام  7102وهذا ٌعادل  521ملٌار دوالر أمرٌكً فً إٌرادات السٌاحة .
تلعا منطقة آسٌا والمحٌط الاادئ دوراً حٌوٌا ً كسوق مصدر للسٌاحة أٌضا مما رفع النمو لدى الوااات اإلقلٌمٌة
األخرى وشركات السفر الطوٌل ،حٌث زار المنطقة  551ملٌو مسافر دولً أنفقوا  117ملٌوار دوالر أمرٌكوً
فً عام  ،7102أي  ٪52م اإلامالً العالمً وتركزت حوالً  ٪11م الرحالت الطوٌلة إلى أوروبا .
الجتماع العالمً للشبكة المولٌة لرصم السٌاحة المستمامة :
تم عقد هذا االاتماع بتارٌخ  75 -77تشرٌ األول  7102فً مدرٌد بإسبانٌا .
الجتماع الثانً لفرٌق الخبراء المعنً بقٌاس استمامة السٌاحة :
تم عقد االاتماع المانً لفرٌق الخبراء المعنً بقٌاس استدامة السٌاحة فً مقر منظمة السٌاحة العالمٌة فوً مدرٌود
 ،إسبانٌا فً الفتر م  72إلى  71تشرٌ األول .7102
ثالثا ا  :أهم المنتمٌات والجتماعات التً ستقوم منظمة السٌاحة العالمٌة بعقمها خالل الفترة القاممة :
القمة الوزارٌة العالمٌة لسوق السفر المتجمم المعتمم على البتكار والستثمار التكنولوجً فً لنمن،
المملكة المتحمة :
سٌشكل االستممار فً االبتكار واإلدار الذكٌة للسٌاحة الموضوع الرئٌسوً للقموة الوزارٌوة لسووق السوفر العوالمً
هذا العام خالل معر

السٌاحة الدولً الذي سٌعقد فً لند فً  1تشرٌ المانً  ،7102وستنطلق قمة ،7102

والتً تشكل مبادر مشتركة بٌ سوق السفر العالمً ومنظمة السٌاحة العالمٌة ،بشكل ادٌد وذلك لواود القطواع
الخاص فً ادول أعمال السٌاحة م خالل لانة االستممار فً تكنولواٌوا السوٌاحة ،وٌلوً ذلوك ااتمواع للووزراء
والقطاع الخاص لمناقشة دفع السٌاحة إلى األم ام وذلك ٌشمل واود شراكات أقوى بٌ القطواعٌ العوام والخواص
وادول أعمال للتحول الرقمً للقطاع .
 وم بٌ الموضوعات التً ستتم معالاتاا هذا العام :
 تطوٌر نظام ابتكار إبداعً .
 صنع القرار على أساس البٌانات ،والعالمة التاارٌة للوااة الرقمٌة .
 دور الحكومة والسٌاسة فً إدار السٌاحة الذكٌة .
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وٌنعكس مؤتمر القمة على السٌاح الذٌ سٌكونو على بعم نقرة واحمة من وجهتهم التالٌة ،حٌث سٌكو للتقودم
التكنولواً تأمٌر كبٌر علوى كفواء اإلدار واالسوتدامة .وسٌتوسوع توأمٌره العملوً موع التركٌوز علوى خلوق وتبوادل
األفكار والشراكات المبتكر التً ٌمك أ تعزز االستممارات فً تكنولواٌا السٌاحة .
النموة المولٌة حول الستفامة من التكنولوجٌا والبتكار لتحفٌز السٌاحة الثقافٌة :
سعٌا ً إلى الناو

باستخدام االبتكار والتقنٌوات الحدٌموة فوً السوٌاحة المقافٌوة وواااتاوا ومنتااتاوا ،سوتعقد النودو

الدولٌة حول تسخٌر السٌاحة المقافٌة م خالل االبتكار والتكنولواٌا فً مدٌنة همدا بوإٌرا وذلوك بوالتزام موع
الالسة العامة األربعٌ للدول األعضاء فً منظمة السٌاحة العالمٌة فً الفتر  02 -07تشرٌ المانً .7102
وستتضم الندو عد محاور مناا :
 كٌؾ ٌمك للبٌانات الكبٌر  / Big Data /ونماذج األعمال المبتكر والخدمات الرقمٌة والتسوٌق وؼٌرها
م التقنٌات الادٌد أ تضم االستدامة طوٌلة األمد والربحٌة والقدر التنافسٌة لمنتاات السوٌاحة المقافٌوة
مع الحفاظ على أصالتاا .
 كٌؾ ٌولد االبتكار والتكنولواٌا فرصً ا ادٌد لقطاع السٌاحة المقافٌة وتحفٌزها .
ً
استنادا إلى عروضاا المقافٌة وعلٌوه سووؾ ٌوضوح الموؤتمر كٌفٌوة تحفٌوز
ٌق ّدر  2م أصل  01سائحٌ وااتام
هذا الخٌار القائم على عد عوامل ؼٌر ملموسة ممل مقافة المكا  ،التارٌخ ،التقالٌود ،الؽوالؾ الاووي ،أو ارتباطوه
بأشخاص أو أفكار أو أحداث مشاور .
رابعا ا  :تقارٌر سٌاحٌة :
إطالق التقرٌر العالمً حول الوجهات السٌاحٌة الشاملة :
تم إطالق التقرٌر العالمً ع وااوات السوٌاحة الشواملة بالتعواو بوٌ منظموة السوٌاحة العالمٌوة وإدار األعضواء
المنتسبٌ  Globalditبمناسبة عٌد منظمة األموم المتحود  ،حٌوث ٌقودم التقرٌور نمووذج وقصوص الناواح للسوٌاحة
الشاملة التً تشوٌر إلوى قودر السوٌاحة علوى دموج الماموعوات المحروموة حتوى توتمك مو المشواركة فوً النشواط
السٌاحً واالستفاد منه ،كما ٌعر

التقرٌر كٌؾ ٌمك للسٌاحة أ تعمل كمحورك للتنمٌوة المسوتدامة والحود مو

الفقر وعدم المساوا فً سٌاق خطة عام  7151وأهداؾ التنمٌة المستدامة . (SDGs) 02
وٌسلط التقرٌر الضوء على الحااة إلى تعزٌز النقا

حول مراقبة منواهج ادٌود للسوٌاحة الشواملة مو أاول دفوع

االسووتدامة طوٌلووة األموود فووً هووذا القطوواع ،وٌمموول النموووذج الخوواص بالوااووات السووٌاحٌة الشوواملة فووً هووذا التقرٌوور
العالمً صٌؽة للعمل العام العملً والواقعً الذي ٌمك تطبٌقوه علوى أنوواع مختلفوة مو الوااوات ،لٌكوو طرٌقوا ً
نحو الدمج القابول للتكٌوؾ ،ذو نموط وقابول للتحاوٌم ،وٌسوال تحوٌول نمواذج السوٌاحة نحوو نمواذج شواملة ااتماعٌوا ً
واقتصادٌا ً.
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منظمة السٌاحة العالمٌة تصمر تقرٌراا حول نمو سٌاحة الممن :
ٌركز التقرٌر على كٌفٌة إدار السٌاحة فً الوااات المدنٌوة بموا ٌحقوق الفائود للوزوار والمقٌموٌ علوى حود سوواء
وذلووك بسددبا التقددارٌر المتزاٌددمة عددن المواقددب السددلبٌة بددٌن الددزوار والسددكان المحلٌددٌن والكتظدداظ الملحددوظ
والضددجٌج وغٌرهددا مددن القضدداٌا التددً أمت إلددى انتشددار مصددطلحات فددً وسددائل اإلعددالم مثددل السددٌاحة الكثٌفددة
والخوب من السٌاحة .
كمددا ٌحلددل التقرٌددر مفهددوم السددكان تجدداا السددٌاحة فددً ثمددانً مددمن أوروبٌددة  -أمسووتردام وبرشوولونة وبوورلٌ
وكوبنااؼ ولشبونة ومٌونٌخ وسالزبورغ وتالٌ  -وٌقترح  00استراتٌاٌة و  12إاوراءاً لتقودٌم المسواعد علوى
فام وإدار تزاٌد أعداد السٌاح فً الوااات المدنٌة .
فإدار إٌرادات السٌاحة فً المد لصالح القادمٌ والمقٌمٌ على حود سوواء هوً قضوٌة أساسوٌة لقطواع السوٌاحة،
وهً مامة كذلك لفام موقؾ السكا تااه السٌاحة لضما تطوٌر استراتٌاٌات نااحة للسٌاحة المستدامة وتحقٌق
أهداؾ التنمٌة المستدامة .
جولة األمٌن العام فً مول الصٌن والٌابان وكورٌا لتعزٌز السٌاحة لتحقٌق أهماب التنمٌة :
تم التركٌز خالل زٌار األمٌ العام لمنظمة السٌاحة العالمٌة إلى شرق آسٌا فً الفتور موا بوٌ (مو  00إلوى 75
أٌلول  ) 7102على تعزٌز االعتراؾ السٌاسً بالسٌاحة كقطاع ٌساهم فً االبتكار والعمالة والتنمٌوة المسوتدامة
والعالقات التً تنطلق م االستممار والتعلٌم إلى المقافة والسالم .
كما تم خاللاا تقودٌم الشوكر للصوٌ علوى مبادرتاوا للمسواعد اإلنمائٌوة ( تشدٌمٌلون ) التوً تبلوػ  7ملٌوو دوالر
أمرٌكً التً سٌتم إطالقاا بالتعاو مع المنظمة .
وخالل اولته حضر األمٌ العام إلى مؤتمر سٌاحة المد السابع لمنظمة السوٌاحة العالمٌوة فوً اماورٌوة كورٌوا
فً الفتر ( 02- 01أٌلوول) الوذي حضوره حووالً  211مشوارك مو  11دولوة ،كموا قوام بزٌوار معور

إكسوبو

للسووٌاحة فووً طوكٌووو  -الٌابووا فووً الفتوور (  2018أٌلووول  ) 20-23وانضددم إلددى الجتمدداع الددوزاري الثددانً
بخصوص إمارة السٌاحة المستمامة من أجل تنمٌة المجتمع ،مرحبا ا بتوقٌع التزام القطاع الخاص التابع لمنظمة
السٌاحة العالمٌة بالممونة العالمٌة ألخالقٌات السٌاحة.
فوً أوسوواكا أعوورا األموٌ العووام عو دعموه لاحووداث الرٌاضووٌة الكبورى القادمووة فووً الٌابوا والتووً تنطوووي علووى
إمكانووات كبٌوور لتطوووٌر السووٌاحة ،حٌووث قووام بتعٌووٌ العووا كوور القوودم أنددمرٌس إنٌٌسددتا سددفٌراا لمنظمددة السددٌاحة
العالمٌة فً السٌاحة المسؤولة .
رابعا ا  :إحصاءات سٌاحٌة :
السٌاحة المولٌة تحتفظ بقوة الزخم :
وفقا ألحدث مقٌاس لمنظمة السٌاحة العالمٌة ،ازمام عمم السٌاح الدمولٌٌن بنسدبة  ٪ 6فوً األشوار السوتة األولوى
م عام  7102بعد عام قٌاسً م الزٌاد فً عام .7102
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شادت امٌع مناطق العالم زٌاد ملحوظة فً عدد السٌاح القوادمٌ خوالل الفتور مو كوانو الموانً إلوى حزٌورا
 7102وقوود عووززت هووذه الزٌوواد الطلووا القوووي مو أسووواق المصوودر الرئٌسووٌة ،مدعومو ًوة بارتفوواع فووً االقتصوواد
العالمً وٌأتً بعد زٌاد قٌاسٌة على مدار السنة بنسبة  ٪2فً عام .7102
حسا التصنٌؾ المناطقً ااءت أوروبا وآسٌا والمحٌط الاادئ فً المقدمة مع زٌاد  ٪ 2فً عدد القوادمٌ لكول
مناما ،وكا ألوروبا الانوبٌة وانوا شرق آسٌا أقوى النتائج فً هاتٌ المنطقتٌ  ،حٌث حظوً كالهموا بزٌواد
 ٪2م السٌاح الدولٌٌ .
وسجلت منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا نتائج جٌمة حٌث ارتفع عمم القاممٌن بنسبة  ٪5و  ٪4على التدوالً ،
وف ًقا للمعلومات المتوفر للوااات فً هذه المناطق شادت األمرٌكتٌ زٌواد ً بنسوبة  ٪5فوً عودد القوادمٌ خوالل
الستة أشار.
أما مو ناحٌوة الطلوا فقود أعلنوت كول مو فرنسوا والمملكوة المتحود واالتحواد الروسوً عو زٌواد مضواعفة علوى
السٌاحة المؽادر فً أوروبا ،وااءت الاند واماورٌة كورٌا فً مقدمة الدول التً ساعدت على الزٌاد فً آسٌا
والمحٌط الاادئ .
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