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Original: English  

 لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط
 برعون األاالجتماع 

 5105ماين/آذابر  5دعي، اإلمابرات الوبرعية المتحدة،
  

 

 

ماالعقرير األمين ت. 3  

 مقدمة
 
المية للشبرق األنسط. نهن يتطبرق إلى للجنة منظمة السياحة الو برعوي يقدم هذا التقبريبر إلى االجتماع األ .1

 المناضيع اآلتية:
 

 ،5105ن  5104السياحة الدنلية في  . أ
 إدبراج السياحة على األجندة الوالمية، ن . ب

 د. الشؤن  اإلدابرية نالمالية.

  4105 و 4102  السياحة الدولية في عام .أوال

 
نفقًا لودد كانن  الثاني/ينايبر  5104م عقي الطلب على السياحة الدنلية قنيًا عا: 4102السياحة الدولية في عام  .2

. نلقد علغ عدد السّياح الدنليي  )زنابر المعيت( عابرنمتبر السياحة الوالمية الصادبر ع  منظمة السياحة الوالميةم  
في المئة،  434. نمع إبرتفاٍع عنسعة .510ملين  سائح الودد المسّجل عام  50ملين  سائح، متخطّيًا عـ 030.1

. 5112الخامسة على التنالي على تحقيق نمٍن يفنق المتنسط منذ األزمة اإلقتصادية الوالمية عام  تكن  هذه السنة
في المئة( م  حيث األداء،  33.في المئة( على اإلقتصادات الناشئة )+ 534كما تفّنقت اإلقتصادات المتقّدمة )+

 ..510نذلك على غبرابر الوام 
 

ل أكعبر موّدل على صعيد األقاليم .3 في المئة(،  5آسيا نالمحيط الهادئ )+في المئة( ن  4)+ تي ياألمبريكنمن في ، ُسجِّ
في المئة( نمّنًا عنتيبرٍة  5في المئة( نأفبريقيا )+ 4في المئة( نالشبرق األنسط )+ 4في حي  سّجلت مناطق أنبرنعا )+

أفضل النتائج، تليها آسيا  في المئة( 1أكثبر تناضوًا. أما على صويد األقاليم الفبرعية، فحّققت أميبركا الشمالية )+
الشمالية نالشبرقية، جننب آسيا، أنبرنعا الجننعية نالمتنسطية، أنبرنعا الشمالية، نمنطقة الكابريعي، حيث شهدت 

 .في المئة 4جمويها إبرتفاعًا عنسعة 
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يق نمن أعداد على نحٍن نث 5104لوام  إيرادات السياحة الدوليةنأسنًة عالسننات األخيبرة، م  المتنقع أ  يناكب نمن  .4

، .510(. نعام 5105إليبرادات السياحة الدنلية نهاية شهبر نيسا /أعبريل  5104النافدي  )نستصدبر نتائج الوام 
مليابر دنالبر مقابرنًة عمستنيات ما  5.1مليابر دنالبر أميبركي، مع زيادٍة عنسعة  03024الدنلية  السياحة إيبرادات علغت

 .5111قعل أزمة الوام 
 

في المئة(، نهي أكثبر األقاليم المقصندة في الوالم لكننها تستقطب ما يزيد ع  نصف إجمالي  4)+ أوروبانشهدت  .5
ملين  سائح.  551ملين  سائح ليعلغ إجمالي النافدي  إليها  55السّياح الدنليي ، إبرتفاعًا في عدد النافدي  عناقع 

ش اإلقتصاد األنبرنعي. نلقد تصّدبرت أنبرنعا نعفضل هذه األبرقام، كانت السياحة م  المساهمي  األساسيي  في إنتوا
في المئة لكلٍّ منهما(، في حي  أتت النتائج أكثبر تناضوًا  4الشمالية نأنبرنعا الجننعية نالمتنسطية تبرتيب النمن )+

في المئة(، فعقيت على  1في المئة(. أما أعداد النافدي  إلى أنبرنعا النسطى نالشبرقية ) 5في أنبرنعا الغبرعية )+
 .عود ثالث سنناٍت م  النمن الملحنظ حالها

 

ملين  سائح، حيث علغ  .0في المئة( عنسعة  5)+ آسيا والمحيط الهادئابرتفوت أعداد السّياح الدنليي  النافدي  في  .6
ل األداء األفضل في شمال شبرق آسيا نفي جننب آسيا )+ .53الودد اإلجمالي  في المئة  4ملين  سائح. نُسجِّ

في المئة، في حي  تعاطأت نتيبرة النمن في جننب شبرق آسيا  3عنسعة  يانسأنقياناد النافدي  في لكليهما(. ننمت أعد
 .في المئة( مقابرنًة عالسننات الفائتة 5)+

ملين   .0في المئة، حيث إستقعلت  4كانت المنطقة األفضل م  حيث األداء النسعي مع نمنٍّ علغ  القارة األميركية .7
في المئة(  1ملين  سائح. نقادت هذا النمن أميبركا الشمالية )+ 010الي السّياح إلى سائٍح دنلي إضافي ليصل إجم

في المئة لكليهما(  3في المئة(. أما أعداد النافدي  إلى أميبركا النسطى نأميبركا الجننعية )+ 4نمنطقة الكابريعي )+
 .نتخطت عشكٍل ملحنظ الموّدل الوالمي .510فضاعفت موّدل النمن المسّجل عام 

 

في المئة، ما ينازي إبرتفاعًا قدبره ملين  سائٍح. ننصل  5عنسعٍة تُقدَّبر عـأفريقيا  نمت أعداد السّياح الدنليي  في .8
ملين  سائح. نفي حي  أ  نسعة النافدي  إلى شمال أفبريقيا كانت ضويفة  53إجمالي عّدد السّياح في المنطقة إلى 

في المئة عالبرغم م  تفّشي  .يدًا في أعداد السّياح الدنليي  عنسعة في المئة(، شهدت أفبريقيا جننب الصحبراء تزا 0)+
فيبرنس إيعنال في عوض العلدا  في غبرب أفبريقيا. نينعغي قبراءة الموطيات المتولقة عأفبريقيا نالشبرق األنسط عحذبر 

 .نظبرًا إلبرتكازها إلى عياناٍت محدندة نمتقّلعة
 

ي المئة( عنادبر إنتواش عود ثالث سننات متتالية م  التبراجع في ف 4)+ الشرق األوسطأظهبرت السياحة الدنلية في  .9
أعداد النافدي ، نُحقِّقت نتائج جّيدة في موظم المقاصد. نلقد استقطعت المنطقة مليننْي سائٍح إضافي ليصل إجمالي 

 .ملين  سائح 51عّدد النافدي  إلى 
 

، تشيبر العيانات المتاحة للوام اق السياحي الدوليبالسياحة المغادرة وفقًا لقياسها بحسب اإلنفنفي ما يتوّلق  .11
إلى أ  إنتواش األسناق المصدِّبرة التقليدية قد عّنض ع  تعاطؤ األسناق الناشئة الكعبرى التي كانت تدفع  5104

 .عوجلة النمن السياحي في السننات الفائتة
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ّياح األّنلى في الوالم م  حيث اإلنفاق إزدادت موّدالت اإلنفاق م  قعل الصي  التي ُتوتعبر السنق المصّدبرة للس .11
في  3-. أما عالنسعة إلى األسناق الناشئة األساسية األخبرى، ففقد اإلتحاد البرنسي )5104في المئة عام  51عنسعة 

في المئة على البرغم  535، عينما تمّكنت العبرازيل م  النمن عنسعة 5104المئة في األبرعاع الثالثة األنلى( الزخم عام 
تفاع قيمة الدنالبر األميبركي مقاعل اللاير العبرازيلي نتعاطؤ النمن اإلقتصادي. نم  عي  األسناق الوشبرة األنئل، م  إبر 

شهدت عوض األسناق الناشئة األصغبر حجمًا نمّنًا ملحنظًا في اإلنفاق، حيث سّجلت المملكة الوبرعية السوندية 
 .المئة نما فنقفي  1.نالهند نالفيليعي  نقطبر جمويها إبرتفاعًا عنسعة 

 
في المئة في الناليات المتحدة األمبريكية التي توتعبر ثاني أكعبر سنق مصدِّبرة للسّياح في الوالم.  3ننما اإلنفاق عنسعة  .12

يطاليا )+ 00نال عّد م  اإلشابرة أيضًا إلى اإلنتواش المسّجل في فبرنسا )+ في المئة( نالمملكة  3في المئة(  نا 
ألبرعاع الثالثة األنلى(. نخالفًا لذلك، إ  اإلنفاق في ألمانيا التي تشكل ثالث أكعبر سنق في المئة في ا 4المتحدة )+

 .في المئة( 0مصّدبرة للسّياح قد برانح مكانه عوض الشيء )+

 إدراج السياحة على األجندة العالميةثانيا.    

 

 مجلس العالمي للسفر والسياحةالكتاب المفتوح حول السفر والسياحة لمنظمة السياحة العالمية والتناصل حملة  .13
نصل إجمالي عدد برؤساء الدنل نالحكنمات الذي  استلمنا الكتاب  5105. في نهاية آذابر/مابرس تقّدمها

تابريخ(: الالشبرق األنسط )حسب  اقليم سعوة م  ، م  عينهم.4إلى  5100المفتنح منذ شعاط/فعبرايبر 
 عما  نالكنيت نلعنا .لطنة سالعحبري ، األبرد ، اإلمابرات الوبرعية المتحدة نقطبر ن 

 5105أيلنل/سعتمعبر  1.ن 52في تبركيا في  اإلجتماع السادس لوزراء السياحة في مجموعة العشرينسُيوقد  .14
تماشيًا مع برئاسة تبركيا لمجمنعة الوشبري . نهن سيشّكل فبرصًة فبريدًة م  ننعها للمضي في تنطيد التوان  ما عي  

نلتوزيز إسهام هذا القطاع في تحقيق نمٍن إقتصادي أكثبر شمناًل، نخاصًة  دنل مجمنعة الوشبري  في مجال السياحة
م  خالل خلق فبرص الومل الالئق. ننفقًا ألنلنيات برئاسة مجمنعة الوشبري ، م  المقتبرح أ  يناقش اإلجتماع 

يز عصنبرٍة السادس لنزبراء السياحة سعل مناجهة السياحة للتحديات المتأتية ع  "النمن عال النظائف"، مع التبرك
خاصة على السياسات التي توّزز المساناة ما عي  الجنسي ، نتتطبرق إلى عطالة الشعاب نتبرتقي عكفاية المهابرات 
نبريادة األعمال ناإلستثمابر م  أجل إطالق الونا  للنظائف نالنمن. نألجل هذه الغاية، ستومل منظمة السياحة 

 .مولنماٍت أساسية عمشابركة دنل مجمنعة الوشبري  الوالمية نمنظمة الومل الدنلية على إعداد نثيقة
 

اإلرتقاء بمكانة السياحة بشكٍل منّسق في أجندة منظومة األمم المتحدة وكذلك في تناصل األمانة الومل على  .15
. نفي هذا الصدد، قبربرت أمانة منظمة السياحة الوالمية أجندة المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة

نم  جملة األنشطة المنّفذة أن  .5105اتصال م  قعلها في جنيف إعتعابرًا م  األّنل م  آذابر/مابرس  تويي  منظف
 المقبّربرة ضم  هذا المجال م  الومل، تجدبر اإلشابرة إلى ما يلي:
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: تومل منظمة السياحة الوالمية السنة الدولية للسياحة من أجل التنمية والسالم 4102سنة  إقتبراح تسمية (أ )
كالسنة  5104األعضاء عغبرض التقّدم إلى الجموية الوامة لألمم المتحدة عإقتبراح اإلحتفال عسنة مع الدنل 

نها لمفابرقة جّيدة، لكن  هذا التابريخ يأتي عود  عامًا على  51الدنلية للسياحة م  أجل التنمية نالسالم. نا 
 لسفبر م  أجل السالم".السنة الدنلية للسياحة تحت شوابر: "جناز ا 0234إعال  األمم المتحدة سنة 

 51الُموتمد في مؤتمبر برين + إطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة (ب )
كإطابٍر للومل: إ  السياحة المستدامة هي أحد العبرامج الخمس األنلى المشمنلة ضم  إطابر السننات الوشبر، 

الويش المستدامة نالتوليم، المشتبريات الوامة المستدامة، نالمعاني إلى جانب تقديم المولنمات للمستهلك، أنماط 
نأعمال العناء المستدامة. نلقد أطِلق عبرنامج السياحة المستدامة في ينم السياحة المسؤنلة خالل سنق السفبر 

دة ، لند ، المملكة المتحدة( عحضنبر منظمة السياحة الوالمية، قائ5104تشبري  الثاني/ننفمعبر  5الوالمي )
  .(CE/100/3(I)(e)العبرنامج، نالمغبرب نفبرنسا نجمهنبرية كنبريا، نهم قادة العبرنامج عالمشابركة )أنظبر النثيقة 

مانة منظمة السياحة الوالمية نمكتب اإلتصال في : نتيجًة للجهند المتضافبرة ألأهداف التنمية المستدامة (ج )
األمم المتحدة في نينينبرك، يتضم  اإلقتبراح الحالي ألهداف التنمية المستدامة الوديد م  الغايات المتولقة 

الدنل عالسياحة المستدامة ضم  أهداف النمن اإلقتصادي، اإلستهالك المستدام نأنماط اإلنتاج، المحيطات، ن 
. نلقد عنشبرت المبرحلة التالية م  المفانضات الحكنمية الدنلية حنل خطة التنمية برة الناميةالجزبرية الصغي
حيث م   5105نسنف تستمبر حتى تمنز/ينلين  5105في كانن  الثاني/ينايبر  5105لما عود الوام 

قمة المتنقع أ  ُيصابر إلى اإلتفاق على الخطة م  قعل الدنل األعضاء نم  ثم برفوها لكي ُتوتمد في 
  .(CE/100/3(I)(e))أنظبر النثيقة  5105برؤساء الدنل نالحكنمات المزمع عقدها في أيلنل/سعتمعبر 

: عّززت منظمة السياحة الوالمية تواننها مع النكاالت نالمنظمات األممية المونية أجندة السياحة واألمن (د )
فبرقة الومل  عوة لألمم المتحدة نالتا المديبرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلبرهابعهذا المجال عما في ذلك 

عغية توزيز األم  السياحي. كما إنضمت منظمة السياحة  المونية عالتنفيذ في مجال مكافحة اإلبرهاب
إلى الفبريق الوامل التاعع لفبرقة الومل نالموني عحماية الهياكل األساسية الحينية،  5104الوالمية عام 

  .(CE/100/3(I)(e)السياحي )أنظبر النثيقة  األهداف الموبّرضة للخطبر، اإلنتبرنت ناألم 

: السياحة المستدامة هي ناحدٌة م  لدول الجزرية الصغيرة الناميةإسهام السياحة في التنمية المستدامة ل (ه )
لدنل الجزبرية المجاالت ذات األنلنية التي أدبِرجت في النثيقة الختامية للمؤتمبر الدنلي الثالث الموني عا

ل للدنل الجزبرية الصغيبرة الناميةنننة المو الصغيبرة النامية )نالموبرنفة أيضًا عاسم  إجبراءات الومل الموجَّ
"مسابر سامنا"( نالتي تشمل كنكعًة ناسوة م  مجاالت الومل. نلقد إضطلوت منظمة السياحة الوالمية عدنبٍر 

  .(CE/100/3(I)(e)هام نساهمت عشكٍل كعيبر في الوديد م  الفواليات خالل المؤتمبر )أنظبر النثيقة 

لقرار المتعلق بـ"تشجيع السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر ا (ن )
الذي إعُتِمد عتنافق اآلبراء خالل الدنبرة التاسوة نالستي  للجموية الوامة لألمم المتحدة نعبرعاية  وحماية البيئة"

  .م  الدنل األعضاء 014
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المنوقد إقامة شراكة جديدة  –حول السياحة والثقافة  اليونسكوة السياحة العالمية و المؤتمر العالمي لمنظم (ز )
مشابرٍك، عما في  211. جمع المؤتمبر ما يزيد ع  5105شعاط/فعبرايبر  3إلى  4كمعنديا م   بريب، في سيام
 م  ضينفن  نمتحّدثي  دنليي  خعبراء إلى إضافةً  نالثقافة، للسياحة نزيبر ننائب نزيبراً  45 م  ذلك أكثبر

الذي يسّلط الضنء على الحاجة إلى  إعال  سيام بريب حنل السياحة نالثقافةدنلة. نلقد أفضى إلى  011
علنبرة إطابٍر جديد للتوان  ما عي  السياحة نالثقافة ينطني على مشابركٍة فاعلة م  جانب المجتموات المضيفة 

ت تشمل المجاالت البرئيسية األبرعوة التي نالزّنابر نالقطاعي  الوام نالخاص، نيضع سلسلًة م  اإللتزاما
الثقافات الحية ننقشت في المؤتمبر نهي: السياحة نالتبراث الثقافي، الدبرنب الثقافية، البرناعط ما عي  السياحة ن 

 CE/100/3(I)(e)نالصناعات اإلعداعية، نمساهمة السياحة الثقافية في التنمية الحضبرية )أنظبر النثيقة 
 .tourismandculture.orgنالمنقع اإللكتبرنني 

 الوامة للجموية نالوشبرن  الحادية : تنوقد الدنبرةالدورة الحادية والعشرون للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية .16
تحت شوابر"السياحة: توزيز النمن  5105أيلنل/سعتمعبر  04-05الوالمية في مديي ، كنلنمعيا، م   السياحة لمنظمة

"، نهي ستشكل فبرصة أساسية لإلبرتقاء عقيمة القطاع السياحي في األجندة الوالمية الشامل نالتحّنل اإلجتماعي
 .لناحية التصدي للتحديات على غبرابر المنصنلية نالتغّيبر المناخي نالتنمية نالسلم ناإلدماج اإلجتماعي

 .    المسائل اإلدارية والماليةلثاثا

ية الساحقة م  الدنل األعضاء للنفاء عالتزاماتها المالية، نفي تالحظ األمانة مع التقديبر للجهند التي عذلتها األغلع .0
عوض الحاالت، لتسديد المتأخبرات المتبراكمة، نعخاصة في السياق االقتصادي الحالي. في النقت ذاته، نفي ظل 

، 5104التبراجع في مودل جعاية برسنم الوضنية نالحاجة الماسة إلى زيادة التمنيل م  صندنق برأس المال الوامل عام 
يدعن األمي  الوام جميع األعضاء إلى تسديد اشتبراكاتهم في النقت المالئم، نظبرًا إلى أنه م  دن  نسائل مالية 

 منتظمة ينّفبرها األعضاء، ل  تتمك  المنظمة م  الومل على نحن مالئم نم  إنجاز عبرنامج عملها عفوالعة. 
 

خطة دخل نمصبرنفات إلى المجلس التنفيذي في دنبرته المئة،  ، سنف تُقدَّم4105بالوضع المالي لعام نفي ما يتولق  .4
ينبرن في حي  أ  النفقات محّددة عمعلغ  0.30413111ُيقّدبر الدخل عمعلغ  -إثبر المخصصات الموتمدة نالدخل المتنقع

 في المائة م  الميزانية الموتمدة(. 21ينبرن ) 0.30413111
 

فقد ُنضوت الحساعات نفق مواييبر المحاسعة الدنلية في القطاع الوام  ،5104نأّمأ عالنسعة إلى إغالق السنة المالية  .3
للمبرة األنلى، عناًء على طلب األمم المتحدة نالجموية الوامة لمنظمة السياحة الوالمية. نقد جبرت عملية طنيلة تطّلعت 

ذكنبرة، نضما  أ  يعدأ الومل منابرد كثيفة لتكييف نظم المحاسعة نالتعليغ في منظمة السياحة الوالمية مع المواييبر الم
. كذلك، قام المبراجون  الخابرجين  5104عمواييبر المحاسعة الدنلية في القطاع الوام في األنل م  ينايبر/كانن  الثاني 

سعانيا( عمبراجوة الحساعات خالل شهبر مابرس/آذابر نخلصنا إلى أ   لمنظمة السياحة الوالمية )ألمانيا، نالهند نا 
نحن الناجب النضع المالي للمنظمة نفقًا لمواييبر المحاسعة المونية. نسنف ُيقّدم التقبريبر عشأ  الحساعات توكس على ال

 ، مبرفقًا عتقبريبر مبراجوي الحساعات، إلى المجلس التنفيذي في دنبرته المئة. 5104حساعات عام 
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 25صل الدخل إلى نسعة في المائة م  االعتمادات الموتمدة في حي  ن  22نسعة  4102تنفيذ الميزانية في عام علغ  .2
في المائة م  معلغ الميزانية. نقد تّم سّد الفجنة المقاعلة م  خالل اللجنء إلى صندنق برأس المال الوامل نفقًا لالئحة 

)ب(. نيهدف هذا المستنى م  التنفيذ إلى دعم الومل في منظمة السياحة الوالمية في مجاالت السياحة  0135المالية 
نالسالم، إضافًة إلى الحاجة إلى صياغة عمليات نقل محّددة عي  أعناب الميزانية. نقد ُقّدمت  نالثقافة، نالسياحة

عمليات النقل هذه عشكل خطي إلى لجنة العبرنامج نالميزانية، نعودها إلى أعضاء المجلس التنفيذي للمصادقة عليها. 
سنف ُيقّدم برسميًا إلى المجلس التنفيذي  5104 نقد صادقت عليهما الهيئتا  عشكل خطي، برغم أ  تنفيذ الميزانية لوام
 في دنبرته المئة للمصادقة عليه، عود تنصية لجنة العبرنامج نالميزانية. 

 
. نسنف ُيقّدم األموال من خارج الميزانيةما زالت األمانة ملتزمة إلى أعلى المستنيات عتوزيز الجهند على صويد زيادة  .5

إلى المجلس التنفيذي في دنبرته المئة كنسيلة تثعت أ  منظمة السياحة  ل التنميةمرفق السياحة من أجاالقتبراح إلنشاء 
الوالمية مؤهلة للحصنل على مساعدة ثنائية في مجال المساعدة اإلنمائية البرسمية، ما يوني أ  األمنال التي تمبّر ععبر 

أ  توتعبرها العلدا  المانحة عمثاعة المنظمة للمشابريع في العلدا  المؤهلة الحصنل على مساعدة إنمائية برسمية يمك  
 مساعدة إنمائية برسمية.  

 
نعمنجب تفنيض م  الدنبرة الثامنة نالتسوي  للمجلس التنفيذي، قّدمت األمانة المساعدة للجنة العبرنامج نالميزانية في  .6

بر ذات الصلة . نسنف ُيوبَرض التقبريوحدة التفتيش المشتركة والمراجعين الخارجيين التوصيات الصادرة عنتقييم 
 الذي أعّدته مجمنعة عمل مونية علجنة العبرنامج نالميزانية إلى هذه اللجنة في اجتماعها السادس.

في منظمة السياحة الوالمية لوام  وظيفة المبادىء األخالقيةعماًل عقبرابر المجلس التنفيذي، سنف ُيقّدم تقبريبر ع   .2
 إلى المجلس التنفيذي في دنبرته المئة. 5104

 
، فقد تّم ملء ثالثة مناصب شاغبرة: مسؤنل عبرنامج، اتجاهات السنق السياحية؛ مساعد الموارد البشريةمجال  أّما في .8

كعيبر للعبرنامج، العبرنامج اإلقليمي للقابرة األمبريكية؛ نمساعد كعيبر للعبرنامج، الوالقات مع المؤسسات نحشد المنابرد. 
عبرنامج، نعبرنامج الميزانية نالمالية ننائب مديبر، نالعبرنامج  عالنًة على ذلك، ُفتحت حاليًا الشناغبر في نظائف برئيس

 اإلقليمي ألفبريقيا. 
 

نتدعن المنظمة مبرًة أخبرى جميع األعضاء إلى االستفادة م  العبرنامج القائم لعناء القدبرات نالذي يجنز عمنجعه  .9
ينعغي تنجيه الطلعات ععبر على أساس ال يستنجب التونيض. ن  لألعضاء أن يقترحوا إقراض المسؤولين في المنظمة

 العبرامج اإلقليمية ذات الصلة.
 

نأّما في مجال المشتبريات، تسوى المنظمة إلى أ  تضع تدبريجيًا كتّيعًا لها، ننماذج عقند نغيبرها م  المستندات   .01
 الالزمة لتقديم الوبرنض نفقًا لمواييبر األمم المتحدة. 
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