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 3البند 
 تقریر األمین العام عن اإلتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة

 

 

  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مشروع مقرر

 إن المجلس التنفیذي

 في تقریر األمین العام عن اتجاھات السیاحة الدولیة، وقد نظر

 بالتقریر. یحیط علما

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .المجلس لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة .مقررمشروع  ھذا  1

 
 ملخص تنفیذي

ونظرا للنمو الملحوظ ملیار.  1.4، لیصل إلى 2018٪ في عام 6ارتفع عدد السیاح الوافدین في العالم أجمع بنسبة 
 .2010ملیار قبل سنتین مما توقعتھ منظمة السیاحة العالمیة في  1.4في السنوات األخیرة، تم بلوغ عالمة 

٪)  10.  الشرق األوسط (+ 2010٪)، وھو ثاني أقوى عام منذ 7(+  2017لعام  عزز النمو القوي جدا  2018
على ٪)  6وارتفعت أعداد الوافدین إلى آسیا والمحیط الھادئ وأوروبا (كالھما +  ٪) تصدرا النمو. 7وأفریقیا (+ 

 ٪). 3العالمي ( + المتوسط  نحو یتماشى مع

صادیة مؤاتیة وطلب خارجي قوي من األسواق المصدرة الرئیسیة. وتتوقع ولقد تحققت ھذه النتائج بدافع من بیئة اقت
، بما یتماشى مع اتجاھات 2019٪ في عام  4٪ إلى  3بنسبة  العالم نموا  كل ة الوافدة فيیالمنظمة  للسیاحة الدول

 النمو التاریخیة.
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 2018السیاحة الدولیة في سنة  -أوال 
 

الصادر عن منظمة  ةالسیاحة العالمی متراروبینایر من كانون الثاني/ بناًء على البیانات الواردة في عدد .1
مقارنة  2018٪ في عام 6(الزوار بین عشیة وضحاھا) بنسبة  ، ارتفع عدد السیاح الوافدینالسیاحة العالمیة

في عام قد أشارت  لألجل البعید منظمة السیاحة العالمیةتوقعات  وكانتملیار.  1.4لیصل إلى  ،بالعام السابق
. لكن النمو االقتصادي القوي، والسفر 2020في عام ملیار  1.4 بلوغ عالمة الـیتم وف إلى أنھ س 2010

 والمزید من التسھیالت إلصدار، ة معقولة، والتغیرات التكنولوجیة، ونماذج األعمال الجدیدةجوا بتكلف
 السنوات األخیرة. عجلت في النمو خالل، قد في كل العالمالتأشیرات 

 
٪ أو أعلى 4تتجاوز معدل النمو البالغ ھي و ،٪)7(+  2017للنتائج القویة لعام  تعزیزاتمثل ھذه النتیجة  .2

٪ 5٪ إلى 4توقعات منظمة السیاحة العالمیة من  أیضا تجاوز النمو ھذا، وقد. 2010المسجل سنویًا منذ عام 
 .2018لعام 

 
وآسیا والمحیط الھادئ وأوروبا  ،٪) 7، وأفریقیا (+ ٪) 10تصدرت منطقة الشرق األوسط (+ ، انسبی .3

أقل من المتوسط كان  غیر أن عدد الوافدین إلى القارة األمریكیة. 2018ي عام ٪) النمو ف 6+  كالھما(
 ٪). 3العالمي ( + 

 
٪ 6 مقدراھا ، بزیادة ملحوظة2018ملیون في عام  713لى أوروبا بلغ عدد السیاح الدولیین الوافدین إ .4

، ووسط وشرق ٪)7(+  وحوضھا المتوسطي كان النمو مدفوًعا بجنوب أوروباوالقوي.  2017مقارنة بعام 
كانت النتائج في شمال أوروبا ثابتة بسبب ضعف الوافدین إلى و٪).  6٪) وأوروبا الغربیة (+ 6أوروبا (+ 

 المملكة المتحدة.
 

دون إلى جنوب الواف وازداد. 2018ملیون سائح دولي في عام  343٪)  6سجلت آسیا والمحیط الھادئ (+  .5
یا نمًوا أكثر وأظھرت أوقیان٪).  5٪) وجنوب آسیا (+  6شمال شرق آسیا (+  ٪، ثم 7شرق آسیا بنسبة 
 ٪.3اعتداًال بنسبة + 

 
حیث اختلفت النتائج بین مقصد ، 2018ملیون وافد دولي في عام  217٪) 3(+  القارة األمریكیةاستقبلت  .6

، في حین أن أمریكا ٪) 3النمو، تلتھا أمریكا الجنوبیة (+ ٪)  4أمریكا الشمالیة (+  وتصدرت. وآخر
إیرما  يتأثیر إعصارَ یعكس جدا، ما  متباینةنتائج  احققتفقد ٪)  2-الوسطى ومنطقة الكاریبي (كالھما 

 .2017وماریا في أیلول/سبتمبر 
 
٪  10فریقیا بنسبة + (شمال أ 2018٪ في عام  7دة بنسبة تشیر البیانات الواردة من أفریقیا إلى زیا .7

 ملیون وافد. 67٪) ، حیث وصلت إلى ما یقدر بنحو  6الكبرى + وجنوب الصحراء 
 

، حیث 2017٪) نتائج قویة العام الماضي، معززا اإلنتعاش الذي شھده في 10(+ أظھر الشرق األوسط  .8
 ملیون. 64إلى  الوافدین وصل عدد السیاح الدولیین

 
في السنوات السابقة.  اانخفاض شھدتالمقاصد التي قوي في اش نتعمقاصد عدیدة وبابالنمو في  2018تمیز  .9

سواق الطلب الخارجي القوي من العدید من أباالقتصادي العالمي و باإلزدھارالنتائج جزئیاً  تأثرت ھذه
، ال سیما االنتعاش في اإلنفاق السیاحي من البرازیل واالتحاد الروسي بعد بضع المصادر التقلیدیة والناشئة

 سنوات من التراجع.
 

، تؤكد البیانات المبلغ عنھا حتى اآلن في إیرادات السیاحة الدولیة االتجاه اإلیجابي المسجل قلیلة باستثناءات .10
دولة وإقلیم عن بیانات أولیة عن إیرادات السیاحة  131. وقد أبلغت 2018في عدد السیاح الوافدین في عام 

المقاصد التي أفادت ن بین م. و2018ولى من عام اإلثني عشر األ األشھر الدولیة لألشھر الستة إلى
نمًوا في أرباح الصادرات السیاحیة مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي  مقاصد 109 ببیانات، سجل

 انخفاًضا. مقصدا 22 عمالت المحلیة وباألسعار الجاریة)، في حین سجل(بال
 

الطلب من أسواق تعكس زیادة  2018 البلدان لعام أفادت بھاالبیانات األولیة عن نفقات السیاحة الدولیة التي  .11
 ٪ في عدد الوافدین الدولیین المسّجلین في نفس الفترة.6، بما یتوافق مع النمو القوي البالغ المصادر الرئیسیة
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یة، ثاني سجلت الوالیات المتحدة األمریكو٪. 5زیادة بنسبة  أظھرت الصین، أكبر سوق مصدر في العالم  .12

العدید من  واستفادشیا مع أداء السنوات األخیرة. ا، وذلك تم٪ 7یادة بنسبة أكبر سوق مصدر في العالم، ز
ت المتحدة األمریكیة في عام في جمیع المناطق تقریبًا من الطلب الخارجي القوي من الوالیا المقاصد
 ، مع نمو قوي بشكل خاص في أوروبا وآسیا والمحیط الھادئ والشرق األوسط.2018

 
، على الرغم من ضعف الجنیھ أمام الیورو 2018٪ في اإلنفاق في 3بنسبة سجلت المملكة المتحدة نمواً  .13

 خصوصا ، مقاصد خارج منطقة الیوروالسفر الخارجي من المملكة المتحدة إلى  وازدادوالدوالر األمریكي. 
 .2018إلى مصر وتركیا ، بقوة في 

 
من بین األسواق وإلى حد ما.  مستقرمو ٪ بعد بضع سنوات من ن 9ا بنسبة ارتفع اإلنفاق السیاحي من فرنس .14

٪) عن أكبر زیادة في اإلنفاق واستمر في االنتعاش بقوة 11، أعلن االتحاد الروسي (+ الباقیةالعشرة األولى 
 المقاصد، من بین من االتحاد الروسي إلى نمو تركیاأدى الطلب القوي وبعد بضع سنوات من االنخفاض. 

 یة األخرى للمسافرین الروس.الرئیس
 

٪ في اإلنفاق وكندا 6في حین سجلت جمھوریة كوریا زیادة بنسبة  ،٪) نمواً إیجابیاً 9سجلت أسترالیا (+  .15
 ٪.3٪ وإیطالیا 4

 
 .، مرشحة للتنقیحبیانات نفقات السیاحة الدولیة مثلھا مثل، إیرادات السیاحة الدولیة بیانات  الحظ أنوی .16

 
 

 2019اإلتجاھات والتوقعات لسنة  -ثانیا 
 
 

، تتوقع في منظمة السیاحة العالمیةاستناًدا إلى االتجاھات الحالیة والتوقعات االقتصادیة ومؤشر الثقة  .17
 ، بما یتماشى مع اتجاھات النمو التاریخیة.2019٪ في 4٪ إلى 3بنسبة  نمو السیاحة الدولیة الوافدةالمنظمة 

 
٪ في عام  4٪ إلى  3ن بنسبة أن تشھد أوروبا زیادة في عدد الوافدین الدولییحسب المناطق، من المتوقع ب .18

 ٪ في العام الماضي. 6، بعد نمو بنسبة 2019
 

، 2018٪ في  6، بعد زیادة بنسبة ٪ 6٪ إلى  5المحیط الھادئ بنسبة الوافدون إلى آسیا و یزدادتوقع أن وی .19
 الناشئة. والمقاصدمع استمرار إمكانات نمو كبیرة في العدید من األسواق 

 
شیاً مع ا، تم2019٪ في عام 3٪ إلى 2القارة األمریكیة بنسبة ن إلى یزداد عدد الوافدیمن المتوقع أن  .20

 .2018٪ في 3الزیادة بنسبة 
 

 المقاصد، حیث تعزز بعض اضي٪ في العام الم7، بعد 2019٪ في عام 5٪ إلى 3ي أفریقیا یبلغ النمو ف .21
العام  ٪10، بعد زیادة بنسبة ٪6٪ و 4وسط إلى نمو یتراوح بین تشیر توقعات الشرق األوانتعاشھا. 

وتوافر  الشدیدالتوقعات على درجة أكبر من عدم الیقین بسبب التقلب  تنطوي ھذه، الماضي. في كلتا الحالتین
 البیانات المحدود.

 
الجوي  الترابطبینما یستمر  ،الجیب متناولالسفر جًوا ب جعل رار أسعار الوقود إلى، یمیل استقكخلفیة عامة .22

 متزایدا سفراتُظھر االتجاھات أیًضا و، مما یسھل تنویع أسواق المصادر. المقاصدفي التحسن في العدید من 
وأیًضا من األسواق الھند وروسیا من  خصوصا، وسطة المتنامیة من األسواق الناشئةللخارج من الطبقة المت

 ة.اآلسیویة والعربیة المصدر
 

٪ 6) بنسبة إیرادات الركاب من حیث الكیلومتراتنمو حركة المسافرین ( یتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي .23
٪ في عام 6.5، أي أقل قلیالً من الزیادة البالغة الداخلیة والدولیة على حد سواء) (الرحالت 2019في عام 
2018. 

 
ني من االتحاد بریطاالخروج حول ال المتزاید الیقین وانعدام، فسھ، فإن التباطؤ االقتصادي العالميفي الوقت ن .24

، باإلضافة إلى جیة مھمة مثل المملكة المتحدةخارمتوقع في سوق وروبي وما لذلك من تأثیر سلبي األ
 انتظارا لما قد یحدث. بالمستثمرین والمسافرین إلى التریث، قد تدفع التوترات الجیوسیاسیة والتجاریة
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 )، قام صندوق النقد الدولي 2019أبریل نیسان/عن التوقعات االقتصادیة العالمیة (لھ في آخر تقریر  .25

(منخفًضا عن  2019٪ في عام  3.3من المتوقع أن یبلغ النمو العالمي اآلن . ف2019یض توقعاتھ لعام بتخف
. ومع ذلك ، یتوقع صندوق 2018٪ في عام  3.6أدنى من معدل ) وأكتوبرتشرین األول/ عدد ٪ في 3.7

، بعد االستقرار في الجزء األول من العام. 2019النقد الدولي االنتعاش التدریجي في النصف الثاني من 
 .2020٪ في عام  3.6من المتوقع أن یعود النمو إلى و

 
عالمات على التباطؤ وفقًا لمسح مؤشر السیاحة ، تظھر الثقة في السیاحة العالمیة للغایة ةقوی 2018 سنةبعد  .26

بتقییم األداء السیاحي في  المنظمة فریق، قام  200صفر إلى على مقیاس من ففي منظمة السیاحة العالمیة. 
وبالنسبة لعام ). 137، وھو أعلى من التوقعات المعبر عنھا في بدایة العام (141بدرجة  2018 عام

أدنى  وھو أحد، 122حتماالت بدرجة إجمالیة بلغت صنّفوا االاً، إذ ، أصبح الخبراء أكثر حذر2019
 المستویات في العقد الماضي.

 
االتجاھات الناشئة بین المستھلكین مثل البحث عن  تعزز 2019، من المتوقع أن یشھد عام بشكل عام .27

ة، ة الریاضلمشي والعافیة وسیاح"السعي وراء خیارات صحیة" مثل ااإلظھار" ، ولتغییر ول"السفر 
 مسؤولیة.ال بمزید مننتیجة للتغیرات الدیموغرافیة والسفر  المشترك بین أعمار مختلفة"، وذلك"السفر و

 
غیرات المجتمعیة، أن تواصل السفر بأسعار معقولة والت وتزاید، للرقمنة، ونماذج األعمال الجدیدةتوقع وی .28

قادرة على  أرادت ان تبقىوالشركات أن تتكیف إذا  المقاصدیتعین على كل من  ،لذلك تأثیرھا على القطاع.
 المنافسة.

 
 معلومات عن اتجاھات السیاحة الدولیة شفھیا إلى المجلس التنفیذي.آخر الستقدم و .29

 
*** 
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