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                                                                                 الجمهورية العربية السورية  

                                  وزارة السياحة         
 
 
 
 
 

                                                        
 

 حزيران أيار والسياحة العالمية لشهري أخبار 

 

 ملنظمة السياحة العاملية :إعالن ترشيح سورية بشكل رسمي لعضوية الس التنفيذي التابع 

مـة السـياحة العامليـة لعضوية الس التنفيـذي التـابع ملنظ إعالن ترشيح اجلمهورية العربية السوريةمت رسمياً 

 . حيث مت إرسال طلب ترشيح سورية جلميع الدول األعضاء في املنظمة 2023 –2020للفترة 

 عقدها خالل األشهر القادمة :السياحة العاملية باملنتديات واالجتماعات التي ستقوم منظمة أهم 

 االجتماع الثامن لسياحة طريق احلرير : 

بدعوة من وزارة السياحة في اليونان وباملشاركة مع حكومة مقدونيا سيتم عقد االجتماع الثامن لسياحة طريـق 

 . 2018 األولتشرين  12إلى  10بني  احلرير في الفترة ما

 2018بلغاريا ، أيلول  في املؤمتر الثاني حول احلضارات والطرق التاريخية العاملية  

 ل ، جمهورية كورياوؤ، سي 2018أيلول  19-16القمة العاملية السابعة حول السياحة املدنية  

السياحة منظمة أعلنت ، ل املدنيةؤوحكومة سي ،بدعوة من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا

أيلـول  19إلـى  16  موعد القمة العاملية السابعة حول السياحة املدنية التي ستعقد في الفتـرة مـنعن  العاملية

 ل .وؤفي سي 2018

أقيمـت فـي  2017 يـةسـياحة املدنالالقمة العاملية السادسة ملنظمة السياحة العاملية حـول مع اإلشارة إلى أن 

  . ملبور ، ماليزياكواال

 : العاملي اخلامس عشر إلحصاءات السياحة املنتدى 

املنتـدى العـاملي يُعقـد  ،في بيرو وزارة التجارة اخلارجية والسياحة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بدعوة من 

 .   بيروكوسكو /  في 2018تشرين الثاني  30إلى  28اخلامس عشر إلحصاءات السياحة من 

لتبـادل اآلراء واخلبـرات بشـأن اإلحصـاءات  مكاناً مناسـباً  حصاءات السياحةإلي املنتدى العامل يقدم 1994منذ عام 

يهدف املنتدى إلى اجلمع بني الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص والباحثني ا، وتعلقة بالسياحة ونشرها وتطوراتهامل

قها ، وكـذلك تبـادل املعرفـة واألكادمييني واملنظمات الدولية األخرى ودعم التقدم في اإلحصاءات السياحية وتناس

 .حول أحدث االجتاهات في القياس واملصادر والوسائل 
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 :سيركز املنتدى العاملي اخلامس عشر على املواضيع الرئيسية التالية 

 الوطنيةإحصاءات السياحة اإلقليمية و 

 قياس األبعاد االقتصادية الكلية للسياحة 

 أهداف التنمية املستدامة واستدامة السياحة 

 بتكرة املصادر واملطرق ال 

 قياس األنشطة وتأثير املشاركة في االقتصاد 

  التي مت عقدها خالل شهري أيار وحزيران :السياحية املنتديات واالجتماعات 

 : العمل على االستدامة في مجال السياحةحتت عنوان  منتدى أيام التنمية األوربية 

عنوان " السياحة مـن أجـل التنميـة" وبالتوازي مع رؤيتها لتطوير االستدامة حتت دعت منظمة السياحة العاملية 

رفع الوعي فيما يتعلـق باالسـتدامة فـي ممارسـة األعمـال والسياسـات السـياحية باإلضـافة إلـى السـلوك إلى 

فوضـية والـذي نظمتـه املالسياحي وذلك خالل منتدى أيام التنمية األوربية في السادس من حزيران في بروكسـل 

 .  شخصاً  180األوربية وقد شارك في هذا املنتدى أكثر من 

ويقدم تقرير " السياحة من أجل التنميـة" توصـيات أساسـية عـن كيفيـة توظيـف السـياحة كوسـيلة فعالـة 

ً ايجابياً علـى القطاعـات األخـرى . كمـا أن دور  ً عاملياً وتأثيرا هـذا لتحقيق التنمية . كما يبني أن السياحة لها بعدا

القطاع ال يقتصر فقط على أنه األساس في عملية النمو إال أنه يعمل أيضا على حتسني حياة البشر، ويساهم في 

  دعم احملافظة على البيئة واإلرث الثقافي املتنوع وتعزيز السالم العاملي .

ل ومباشر باالنتقـال باإلضافة إلى ذلك تستطيع السياحة وفي حال اإلدارة والتخطيط اجليد أن تساهم بشكل فعا

إلى أمناط احلياة املستدامة واإلنتاج واالستهالك ولذلك فإن القطاع السياحي كممثل للتغييـر االيجـابي  يجـب أن 

 يقدم دالئل ومؤشرات جوهرية تؤكد على اإلسهام املتواصل في التنمية املستدامة .

حـول العـالم عـن إسـهام السـياحة فـي   حالة متـت دراسـتها 23إن محتوى التقرير واملؤلف من مجلدين يعرض 

التنمية املستدامة بكل أبعادها، كما يصور التقرير السياحة على أنها الرائد  لتحقيق التنمية املسـتدامة والـذي 

يضع األرضية ملشغلي القطاع السياحي لبناء فرص استثمارية وذلك من خالل تغيير السياسات وممارسة األعمـال 

ير فإن ذلك يتطلب قياس مدى التأثير السياحي بدقة وانتظام ووضـع النتـائج خلدمـة  تطـوير التجارية ووفقاً للتقر

 هذا القطاع .

وحتت هذا العنوان فإنه على احلكومات أن تدعو إلنشاء وتعزيز إطار عمل ضمن سياسة متكاملـة وشـاملة تهـدف 

ومـات باالسـتدامة فـي منـاذج األعمـال إلى تنمية السياحة املستدامة واألعمال واحلاجـة إلـى إظهـار التـزام احلك

األساسية وسالسل القيم ومن ناحية أخرى يجب على األفراد واتمع املدني العمل على تبني املمارسات واألعمـال 

 املستدامة .
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االبتكار والرقمنة في قمة برنـامج أجنـدة السـياحة حتت عنوان " اجتماع اللجنة األوروبية السادس والستني  

  " : األوروبية

ا لالبتكـار وخلـق فـرص عمـل  ةأكدت منظمة السياحة العاملي على أهمية السياحة والتكنولوجيا التي توفر فرصً

، جمهورية التشيك في الفتـرة للمستقبل، وذلك في اجتماع اللجنة األوروبية السادس والستني الذي عقد في براغ

 . ) 2018 حزيران 13 -11( 

ــة  ــال املنطق ــدول أعم ــع ج ــة لوض ــاء األوروبي ــا األعض ــة ودوله ــياحة العاملي ــة الس ــت منظم ــا اجتمع  كم

أكثـر اسـتدامة  يسـياحقطـاع لعل االبتكار جزءًا من احلل للتحدي املتمثل فـي النمـو املسـتمر واملوحـد وذلك جل

 . ومسؤولية

مي وسـتقام االحتفـاالت فـي التحول الرقأيلول على السياحة و 27سيركز يوم السياحة العاملي لهذا العام في و

 ، ار وفي كل أنحاء العالم .بودابست

ـا لتحسـني املهـارات والتعلـيم والتـدريب السـياحي وضعت   االجتماعهذا وفي  منظمة السياحة العاملية خططً

التي مت إطالقها حديثًا وأكدت من جديد مشـاركتها  املتخصص في إطار حملة أكادميية منظمة السياحة العاملية

  .مع أوروبا في مواجهة حتديات السالمة واالستدامة املتعلقة بإدارة أعداد كبيرة من السياح 

املبـادرات االجتماع املشترك الثالثون للجان اتصة مبنطقة جنوب أسيا ومنطقة آسيا واحمليط الهـادي حـول  

 ي : لقطاع السياحواتصة بدعم اة واملناخ واملمارسات  الصديقة للبيئ

منظمة السياحة العاملية القطاع السياحي للقيام باملزيد من اإلجراءات ملواجهة التغيرات املناخيـة وفقـدان  دعت

سـيا واحملـيط نوب أسـيا ومنطقـة آالتنوع احليوي وذلك خالل االجتماع املشترك الثالثون للجان اتصة مبنطقة ج

 . ) م2018حزيران العام  20إلى  18قد في فيجي ( في الفترة بني والذي عُ الهادي 

مـن خـالل إلى تشجيع احلكومات واألعمال والسياح أنفسهم إلحداث تغييرات فـي القطـاع السـياحي كما دعت 

 .إلطار اإلحصائي لقياس السياحة املستدامة اتطوير 

تأثير السياحة على جهود التنمية املستدامة على صعيد  جزء من دراسة إقليمية حول كيفيةوتأتي هذه الدعوة ك

 اً تضـمنت هـذه الدراسـة حـواروي مدينـة فيجـي زت على هامش االجتماع الذي عقد فاملنطقة والعالم والتي أجن

عميق حول كيف ميكن للسياسات املتعلقة بالسـياحة والشـراكات و االسـتثمارات أن تعـالج التغيـرات املناخيـة 

 احليوي .وفقدان التنوع 

كما يسلط هذا االجتماع مع الدراسة وهو األول بالنسبة للجان املشتركة في منطقة جزر احملـيط الهـادي الضـوء 

ق نتـائج قابلـة يـعلى احلاجة لتنمية البلدان اجلزرية من أجل التعاون  فـي مجـال سياسـات قابلـة للتنفيـذ و حتق

يوي ضمن القطاع السياحي. كما تعهدت منظمة السـياحة للقياس ملواجهة التغيرات املناخية وحماية التنوع احل

العاملية بزيادة الوعي املتعلق بانعكاسات وتأثيرات التغيرات املناخية على قطاع السياحة مـن خـالل بنـاء القـدرات 

 والفرص التعليمية .

أثـار املنـاخ   للتـأقلم مـع فيجي قيادتها للجهود الرامية ليس فقط داخل البلـد ولكـن فـي كـل اإلقلـيم وتواصل

عنـدما التزمـت حكومـة فيجـي بتنميـة السـياحة   COP23وهذا اتضح خالل قمـة املنـاخ العـاملي  ،واالستدامة

 . لتغير املناخياملستدامة كوسيلة ملعاجلة ا
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 تقارير وإحصاءات سياحية :

 :  2017زيادة في الطلب على السياحة من قبل األسواق التقليدية والناشئة في عام  

ممـا يعكـس اسـتمرار الطلـب  2017عن ارتفاع اإلنفاق السياحي فـي عـام  ة للسياحةسواق املصدراألأفادت جميع 

غذّت االقتصـادات الناشـئة واملتقدمـة النمـو بقيـادة فقد  القوي على السياحة الدولية في جميع مناطق العالم،

أنفقت الصـني  كما ) السفر إلى اخلارجاملغادرة (  السياحةمليار دوالر إضافية على  12الواليات املتحدة التي أنفقت 

وقـد أنفـق االحتـاد الروسـي  مليارات دوالر أمريكي إضافية مما عزز من قيادتها كأكبر منفق للسياحة فـي العـالم 8

مليارات دوالر أمريكي وكالهما رجع بعد اإلنفاق األضعف فـي السـنوات  5مليارات دوالر إضافية والبرازيل أكثر من 7

رات واالنفتـاح االقتصـادي سابقة يعكس اإلنفاق القوي على السـياحة التـرابط القـوي وزيـادة تسـهيل التأشـيال

 .العاملي

، كمـا هـو  2017املصدرة عن زيادة اإلنفاق على السـياحة الدوليـة فـي عـام  25أفادت جميع األسواق الرئيسية الـ 

 . السياحة العامليةموضح في أحدث مقاييس السياحة العاملية في منظمة 

مليـار  258حيـث بلغـت النفقـات  2017عززت الصني قيادتها باعتبارها املنفق األكبر في السفر إلى اخلارج في عام 

 . بالعملة احمللية) %5دوالر أمريكي (+ 

الروسـي (+  وقد عاد االحتـاد 2017 الثالثة األخرى فقد زادت جميع النفقات زيادة كبيرة في عام  أما اقتصاديات الدول

مليار دوالر أمريكي حيث صعد ثالثة مراكـز ليعيـد الـدخول  31) بعد بضع سنوات من االنخفاضات لتصل إلى 13%

فقد استعاد عافيته بقوة وانتقل ثمانية مراكز إلى %) 20(+ أما البرازيل ،إلى املراكز العشرة األولى في املرتبة الثامنة

مليار دوالر أمريكي وحتـرك  18في اإلنفاق إلى  %9واصل تقدمه مع منو بنسبة  والهند مليار دوالر 19بتكلفة  16رقم 

 بارتفاع أربعة مراكز في الترتيب إلى السابع عشر .

) ثاني أكبر سوق للخارج في %9بقيادة الواليات املتحدة (+   2017كما حققت االقتصادات املتقدمة أداءً قوياً في عام 

 135مليار دوالر أمريكي إضافية على السـياحة الدوليـة مضـافة إلـى  12مريكيون العالم حيث أنفق املسافرون األ

 مليار دوالر .

 . %1 خامســةً ، ومــن فرنســا  %3كالهمــا زاد  رابعــةً ) واململكــة املتحــدة  ثالــث أكبــر ســوق اإلنفــاق مــن أملانيــا (

ً للمراكـز العشـرة األولـى هـي % 9بنسـبة  سـابعةً وكنـدا  %7منوًا بنسبة  سادسةً وسجلت أستراليا  واسـتكماال

  . % 6حيث زادت بنسبة  عاشرةً وإيطاليا  % 9حيث منت النفقات بنسبة  تاسعةً جمهورية كوريا 

 )%12) وإســبانيا (+ %14اإلنفــاق الســياحي بشــكل ملحــوظ فــي الســويد (+  زادوباإلضــافة إلــى العشــرة األوائــل 

عن عدد السياح الدوليني القادمني في عـام  %7رجية مع الزيادة بنسبة وتتفق هذه النتائج القوية في السياحة اخلا

ا بشكل خاص في أوروبا حيث زاد القادمون بنسبة  2017  عن العام املاضي . %8وكان الطلب على السفر مرتفعً

 

  : التعاون بني االحتاد األوروبي ومنظمة السياحة العاملية 

جتاهات االحتـاد األوروبـي بالتعاون مع املفوضية األوروبية " ا السياحة العامليةيبرز التقرير اجلديد الذي أعدته منظمة 

 دولة تشمل دول االحتاد األوروبي . 28" والذي أكد على السياحة ذات الفوائد االجتماعية واالقتصادية في للسياحة
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يشـكل أداة لصـانعي يقدم تقرير اجتاهات السـياحة فـي االحتـاد األوروبـي نظـرة عامـة شـاملة عـن السـياحة وو

السياسات وغيرهم من مشغلي القطاع السياحي لتطوير استراتيجيات السوق وتعزيز قاعدة املعارف فـي مرصـد 

 واملديريـة العامليـة السياحة منظمة بني ونتعا قالتفا نتيجةكالتقرير جاء والسياحة االفتراضي في االحتاد األوروبي 

وهـو ، والصناعة وشركات األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة في املفوضـية األوروبيـة  للسوق الداخليلعامة ا

ويهدف املشـروع إلـى حتسـني املعرفـة االجتماعيـة االقتصـادية ، "تعزيز فهم السياحة األوروبية  "جزء من مبادرة 

ق فـرص العمـل واملنافسـة لقطاع السياحة وتعزيز فهم السياحة األوروبية واملساهمة في النمو االقتصادي وخلـ

 . الشاملة للسياحة في أوروبا

توفر ومن اإلجمالي العاملي  %40،  2017مليون زائر دولي خالل عام  538 استقبلاالحتاد األوروبي  أظهر التقرير أن فقد

 للـزوار(املقيمـني) ونصـفها  للـزوارمليـارات ليلـة سـنوياً ، نصـفها  3منشآت اإلقامة في االحتاد األوروبي أكثر مـن 

 فـيمن إجمالي صادرات االحتاد األوروبي، في حني تصل املسـاهمة املباشـرة للسـياحة  %6الدوليني، ومتثل السياحة 

 .من الناجت احمللي اإلجمالي  %11االحتاد األوروبي إلى  اقتصاد

في االحتـاد  %8( زائر ليلة واحدة ) زاد بنسبة  القادمنيإلى أن عدد السياح الدوليني  2017تشير النتائج األولية لعام و

في العالم ويتمتع االحتـاد األوروبـي بنمـو مسـتمر  القادمنيمن  %40مليونًا أو  538األوروبي العام املاضي ليصل إلى 

في  %4حيث جتاوز معدل النمو السنوي  2009الدوليني في أعقاب األزمة االقتصادية العاملية لعام  قادمنيفي عدد ال

 .السنوات اخلمس األخيرة 

 من اإلجمـالي العـاملي فـي عـام %31مليار يورو في إيرادات السياحة الدولية  342وقد حققت بلدان االحتاد األوروبي 

مما ساهم بشكل كبير في ميزان مدفوعاتها حيث حقق االحتاد األوروبي زيادة عائـدات فـي إيـرادات السـياحة  2016

االحتـاد األوروبـي  مليار يـورو) ويفخـر 315ملقيمني في االحتاد األوروبي على السياحة الدولية (الدولية أكثر من إنفاق ا

 مليار يورو في ميزان جتارة السفر . 27بتحقيق فائض وقدره 

مليار يورو ممـا أسـفر عـن إجمـالي  67( زائر غير مقيم ) والذي قد بلغ  الدولينيوتشير التقديرات إلى أن نقل الركاب 

من صادرات االحتاد األوروبـي مـن السـلع  %6وهذا ميثل ، مليار يورو 409حة الدولية بقيمة ت التصدير من السياإيرادا

 واخلدمات مما يجعل السياحة رابع أكبر فئة تصدير بعد املواد الكيميائية ومنتجات السيارات واملواد الغذائية .

للسـياحة بشـكل أساسـي أو جزئـي معظمهـا  ويعمل في االحتاد األوروبي أكثر من مليوني مؤسسة مخصصـة

بالنسـبة لالقتصـادات الفرديـة لالحتـاد  .مليون شـخص12يعمل بها حوالي  مؤسسات صغيرة ومتوسطة احلجم

 .%11األوروبي ولهذا فإن املساهمة املباشرة للسياحة في الناجت احمللي اإلجمالي تصل إلى 

مليـار ليلـة  3.1ما مجموعـه زوار . وقضى ال2016مليون سرير في عام  31اإلقامة في االحتاد األوروبي  أماكنوقدمت 

مليار من الزوار  1.1مليار ليلة دولية ومت إنفاق  1.5ونصفهم من الزوار الدوليني  )نصفهم من الزوار احملليني ( املقيمني 

 ر من خارج االحتاد األوروبي .مليون من قبل الزوا 413من دول االحتاد األوروبي و 

 : 2018 لشهري آذار ونيسان السياحة العاملية ملنظمةاإلحصائي املرفق العاملي و السياحي البارومتر 

حتلـيالً  به رفقلعاملية وامللحق اإلحصائي امليقدم هذا العدد من مقاييس السياحة العاملية التابع ملنظمة السياحة ا

ً إلى بيانات اإلنفاق على السـياحة الدوليـة واملغـادرين ألسـواق املصـدر لعـام  للسياحة املتجهة إلى اخلارج استنادا

من خالل وجهات حول  2017باإلضافة إلى ذلك يتم حتديث النتائج األولية للقادمني واملبالغ املستلمة في عام  2017
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نتـائج ل حتلـيالً  يتضـمن هـذا العـدد  باإلضافة إلى ذلـك 2018ون الثاني العالم مدرجة في اإلصدار السابق في كان

 . 2017شركات الطيران وأسواق الضيافة في عام 

 :  م2018السياحة الدولية التوقعات في األشهر األولى من العام جتاوز  

٪ 6الـدوليني بنسـبة ارتفع عدد السياح  ، فقدتستمر السياحة الدولية في حتقيق منو كبير في جميع أنحاء العالم

جتـاوز توقعـات منظمـة  وهـذا ة بالفترة نفسها مـن العـام املاضـيمقارن 2018في األشهر األربعة األولى من عام 

 . 2018السياحة العاملية لعام 

والشـرق  )%6وسجلت أفريقيا زيادة بلغت ( )%7) وأوروبا بزيادة (%8بزيادة ( يواحمليط الهادسيا آالنمو بقيادة  هذاوكان 

حيث كانت توقعـات  )%3قدره (وسجلت األمريكيتان أيضاً نتائج جيدة مبعدل زيادة و) %4قدره (واألوسط مبعدل زيادة 

إلـى زيـادة  يـدعو الـدولهذا النمو و، في وقت سابق من هذا العام .% 5-4بني  2018منظمة السياحة العاملية لعام 

وبناء وجهات ذكية وحتقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا  ،مستدامةإدارة السياحة بطريقة على تطوير و تهاقدر

 .واالبتكار 

وكانـت ، وتعد توقعات الفريق للفترة من أيار إلى آب واحدة من أكثر التوقعات تفاؤالً خالل العشـر سـنوات املاضـية

  . مقدمة هذا التفاؤلفي أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا 

                                                                                                     


