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 2030تقرير مرحلي عن دراسة 
 
 

  معلومات أساسية  -1
  

ھو استمرار لعمل المنظمة في  2030السياحة نحو مشروع البحوث الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية وتطلق عليه اسم 
  توقعات األمد البعيد التي بدأت في تسعينات القرن الماضي، وھي تھدف إلى:

  
 ة أعضاء المنظمة على وضع سياسات وخطط سياسية للمدى البعيد؛مساعد -
 توفير مرجع عالمي حول تطور السياحة في المستقبل؛ -
 تعزيز دور منظمة السياحة العالمية كرائد في المواضيع المتصلة بالسياحة؛ -
 أن تكون مرجعا لوثائق المنظمة اإلستراتيجية، وبرنامج العمل، واألنشطة. -

  
، وقد وضع بأواخر التسعينات ونشر في 2020السياحة ورؤية الذي وضعته المنظمة في ھذا المجال كان  المشروع األخير

السنة األساس. ولقد شكلت الدراسة منذ ذاك الحين مرجعا عالميا للتوقعات السياحية الدولية  1995، حيث كانت 2001
)، ولمجتمع السياحة الدولي (بما في ذلك الحكومات ألعضاء المنظمة (للدول األعضاء، واألعضاء المشاركين والمنتسبين

  المحلية، والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والشركات اإلستشارية، وغيرھا)، ووسائط اإلعالم وعموم الجمھور.
  

، 2030(اإلسم النھائي للدراسة لم يقر بعد) ھو تحديث اإلسقاطات لغاية 2030السياحة نحو والغاية من دراسة المنظمة 
وإثراء التوقعات بلمحة عامة عن العوامل اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والتكنولوجية التي بلورت السياحة في 
الماضي، والتي يتوقع لھا أن تقود التنمية والنمو في المستقبل. وإن المنظور التاريخي، إستنادا إلى سرد المحطات الرئيسية 

اإلقتصادية الرئيسية ذات الصلة بالسياحة، يوفر أساسا لتفسير اإلتجاھات السياحية من  في تاريخ السياحة وتطور المؤشرات
منظور األمد البعيد. وإن استعراض القضايا األساسية، التي سوف تبلور التنمية السياحية في العقود القادمة، يلفت اإلنتباه 

لعالمي. وبعض ھذا التحليل سوف يلقي الضوء أيضا على إلى أبرز النقاط على جدول أعمال التنمية السياحية على الصعيد ا
العالقات القائمة بين مختلف المؤشرات ذات الصلة بالسياحة (مثل وفود السياح الدوليين، والرحالت، وغيرھا)، فيوفر 

  مرجعا عالميا لتقييم حجم تدفقات السياحة العالمية (يشمل، مثال، تقديرات للسياحة الداخلية).
  
  لي الجودةعامشروع   -2
  

) Trajectory، حين وقع اإلختيار على شركة تراجيكتوري (2008بدأ رسميا في  2030السياحة نحو مشروع المنظمة 
كانت قد عبرت عن اھتمامھا بالمشروع. وإن عملية اإلختيار  10شركات من أصل  6كشريك في البحوث، من قائمة ضمت 

دة أشخاص وجدوا في اإلقتراح المفصل الذي قدمته تراجيكتوري أجود التي جرت على مرحلتين شملت مقابالت قام بھا ع
  عرض تقدم به المشاركون في المناقصة.

  
. ففي خضم 2009فرض قرار تأجيل الموعد األقصى الذي كان محددا للنشر، أي في  2009وإن اندالع األزمة المالية في 

الوضع الراھن وعلى التطورات السياحية في المدى القريب، قالقل ذلك العام، تركزت احتياجات األعضاء اإلعالمية على 
عوضا عن أفق المدى البعيد. وباإلضافة، إن اإلضطالع النشط في أعمال لجنة تنشيط السياحة استحوذ على قدر كبير من 

ھا فعال، بالنظر موارد فريق اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق، فأدى إلى تبديل المشاريع التي يمكن للفريق أن ينفذ
  إلى أولويات األمانة.
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في الحقبات التي تعقب األزمات، حين ينتصر التخطيط للمدى البعيد على الرد الفوري، يتوقع لمنشورة حول التنمية 
السياحية على المدى البعيد أن تلقى مزيدا من الترحيب من قبل األعضاء وعموم الجمھور. والغاية ھي إصدار منشورة على 

ن الجودة لعرضھا في كل العالم وعلى نطاق واسع. ومن ھذا المنظور، يتطلب المشروع جھدا إضافيا وإدارة، حيث قدر م
، أي بعد عشر سنوات من نشر الدراسة السابقة. ويجري حاليا 2011يتوقع للعرض األول للنتائج أن يتم في الربع الثاني من 

  جل التوصل إلى إسقاطات تستند إلى سنة أكثر "اعتيادية".، من أ2010تحديث التوقعات النوعية لتشمل نتائج 
  
  المضمون واإلنتاج  -3
  

سوف يقوم على سلسلة من التقارير، كل  2030السياحة نحو المضمون الذي سوف يتم إنتاجه في إطار مشروع المنظمة: 
مختلف. وسوف يفضي منھا يمثل توقعات للمدى البعيد وتحليالت في نطاق جغرافي مختلف، ومعلومات ذات عمق 

  المشروع إلى نوع من المشورات يتغذى من المضمون الذي يتم إنتاجه، أي:
  

: وثيقة مختصرة مفيدة (مضمونھا مستخرج من ملخص تنفيذي – 2030السياحة نحو  –منظمة السياحة العالمية  )أ (
 على الصعيد العالمي؛ 2030 اللمحة العالمية)، يبين أرقاما أساسية واتجاھات رئيسية للتنمية السياحية حتى عام

 
 2030: دراسة شاملة عن التنمية السياحية حتى عام لمحة عالمية – 2030السياحة نحو  –منظمة السياحة العالمية  )ب (

 على الصعيد العالمي؛
 

: (أفريقيا/الشرق األوسط، القارة األمريكية، تقارير إقليمية -2030السياحة نحو  –منظمة السياحة العالمية  )ج (
على الصعيد اإلقليمي،  2030لمحيط الھادئ، أوروبا): سلسلة من أربع دراسات عن التنمية السياحية حتى آسيا/ا

) 1في الجدول  2-4و 1-4)، وتوقعات (1في الجدول  5و 3و 2مع معلومات مختصرة حول اإلتجاھات (القسم 
)، وتحليل 1في الجدول  3-4ة (على الصعيد العالمي، وعروض مفصلة لإلسقاطات اإلقليمية واإلتجاھات الرئيسي

 الفرص والتھديدات (تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار) لكل إقليم.
 

  النتائج األولية  -4
  

للتوقعات النوعية، تم وضع نموذج بمتغيرات مستقلة مثل إجمالي الناتج المحلي (كبديل من ثروة المسافر وإمكانية السفر 
  اختبار ھذا النموذج بسلسلة بيانات ماضية.لألعمال) وتكلفة السفر. وتم 

  
، وباألبعاد 2010-1980وكأساس لإلسقاطات، تم استخدام مصفوفة بسلسلة بيانات ذات صلة بوفود السياح الدوليين للفترة 

  الثالثة اآلتية:
 ؛22ع منھا يمكن تجزئتھا من حيث كونھا اقتصادات متقدمة أو ناشئة): المجمو 5إقليما فرعيا للمقاصد ( 17 -
 خمسة أقاليم منشأ؛ -
 وسيلتان للنقل: جوا أو سطحا. -

  
تدفقا. وبما أن جزءا من ھذه التدفقات ال يستحق الذكر (مثل السفر سطحا  x 5 x 2  =220 22من الناحية النظرية، ھناك 

ن طائفة من الطرق تدفقا منفردا، ويمكن لنا أن نعرض النتائج ضم 140بين معظم األقاليم)، ننتھي إلى توقعات بشأن حوالي 
المختلفة: من حيث الوصول إلى اإلقليم (دون اإلقليم)؛ من حيث مغادرة اإلقليم؛ إقتصاد متقدم مقابل اقتصاد ناشئ؛ داخل 

  اإلقليم مقابل بين اإلقاليم، ألخ؛ ومقارنتھا مع بعضھا البعض.
  

  النتائج الرئيسية باختصار:
  

-1995في المئة بالسنة ( 4.1أن يستمر، ولكن بوتيرة أكثر اعتداال، من  يتوقع للنمو العالمي لوفود السياح الدوليين -
)، بتباطؤ تدريجي مع مرورو الوقت. ويأتي ذلك نتيجة 2030-2010في المئة ( 3.5و 3) إلى ما يتراوح بين 2020

 لعوامل أربعة، ھي:
  

o ،األحجام األساسية ھي أكبر 
o ،نمو أدنى للناتج المحلي اإلجمالي 
o فر إزاء الناتج المحلي اإلجمالي،مرونة أقل للس 
o اإلنتقال من انخفاض تكاليف النقل إلى ارتفاعھا؛ 
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أقاليم آسيا/المحيط الھادئ، والشرق األوسط، وأفريقيا سوف تشھد أسرع نمو واستمرار زيادة حصتھا من مجموع  -
ب تباطؤ النمو في أمريكا الوفود، في حين أن أوروبا والقارة األمريكية سوف تشھدان تناقصا في ذلك (عموما بسب

 الشمالية)؛
بالنسبة المئوية، النمو األسرع للوفود سوف يحدث في شمال شرق آسيا وجنوب آسيا، أما النمو األبطأ فسوف  -

 يكون ألمريكا الشمالية والكاريبي؛
 مما حدث في السنوات األخيرة. النقل الجوي سوف يواصل زيادة حصته من مجموع الرحالت، ولكن بمعدل أبطأ -

  
للنظر في أثر التوقعات، مع مراعاة ثالثة سيناريوھات بديلة، وافتراضات مختلفة بالنسبة لنمو لحساسية لتحليل ولقد أجري 

الناتج المحلي اإلجمالي وتطور تكلفة السفر. ويبين ذلك أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي ھو متغير ذو تأثير أكبر بكثير من 
  تأثير تكلفة السفر.

  
  الموعد، اإلصدار، التعميم، واإلعالم  -5
  

الھدف ھو إطالق النتائج رسميا بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة التي سوف تعقد في الربع األخير من 
  مة السياحة العالمية.. وتحضيرا لذلك، تقدم النتيجة األولية للمشروع أوال وتناقش في ما بين كبار موظفي منظ2011

  
الخطوات باتجاه النتائج النھائية، وأنشطة اإلعالم التالية. وسوف تحقق األنشطة اإلعالمية األھداف  2تحدد في الجدول 
لما ينتج عن  إيجاد مركز) 2األعضاء وغير األعضاء حول المنشورات ومضمونھا (ترويج)؛ ( إعالم) 1المتعددة اآلتية: (

النتائج لتقييم وزن السياحة في اإلقتصاد العالمي (تقوية)؛  تعميم) 3مي للتوقعات السياحية (تمركز)؛ (المشروع كمرجع عال
  النتائج مع الھيئات الدولية ذات الصلة في قطاعات ذات صلة بالسياحة (توطيد العالقات). مناقشة) 4(
  

. وسوف 2012و 2011م تعديلھا وتنفيذھا خالل ولقد تم وضع استراتيجية إعالمية باإلشتراك مع برنامج اإلعالم، سوف يت
  يتم إنجاز اإلستراتيجية اإلعالمية مع مديرة برنامج اإلعالم في منظمة السياحة العالمية، ساندرا كارفاو.

  
  2011نظرة إلى ما بعد   -6
  

جال واسعا للبحوث يتيح م2030السياحة نحو إن الكم الكبير من المعلومات التي جمعت وأنتجت في إطار مشروع المنظمة: 
في ميدان اتجاھات المدى البعيد. وتشير التجربة التي اكتسبت في الدراسة السابقة إلى أن المعلومات التي أنتجت لمرة واحدة 
يمكن أن تستخدم بمزيد من الفعالية من خالل إدراج توقعات للمدى البعيد كنشاط منتظم في برنامج العمل. وإن إنتاج 

لتنمية السياحية على المدى البعيد يتطلب بالفعل ترشيد المضمون، من أجل تقديم منشورة قابلة منشورة جاھزة حول ا
لإلستخدام تغطي الفترة الممتدة بين إنتاجھا وبيعھا. وكنشاط اعتيادي، يمكن استخدام كمية المعلومات الضخمة التي جمعت 

ة حول السكن والنقل، أو منتجات خاصة للمشروع كأساس لمنشورات ذات نطاق أضيق، مثل وضع مؤشرات أساسي
بالسياحة. وإن مواصلة تطوير نموذج التوقعات المستخدم يمكن أن يتيح تحديثات أكثر تواترا لإلسقاطات النوعية. وإن 
اعتماد نشاط منتظم يتناول التوقعات للمدى البعيد من شأنه أن يكمل نطاق البحوث التي يقوم بھا البرنامج في مجال 

  ت الذي يركز عليه البرنامج كما يركز على التسويق اإلستراتيجي.اإلتجاھا
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  لمحة عالمية (العمل ال يزال جاريا) – 2030السياحة نحو تصميم أولي لدراسة المنظمة  – 1الجدول 
  

  التحليل  الصفحات  الفترة  المضمون  العنوان  القسم
    1      شكر  0
    5  2030-2010    ملخص تنفيذي  1
  نظرة إلى بداية  2

  النمو السياحي
  1850-2010  13    

محطات في تاريخ     2-1
  السياحة

  سرد لمحطات التنمية السياحية  3  1850-1960

نصف قرن من نمو     2-2
  سياحي ھائل

تحليل طولي للمؤشرات ذات الصلة   10  1960-2010
  بالسياحة

  السياحة العالمية  3
19802010  

  1980-2010  12    

عناصر ذات تأثير حاسم     3-1
  طلب السياحة الدولية على

تحليل طولي للمؤشرات اإلقتصادية،   7  
والعوامل اإلجتماعية/السكانية 

(مؤشرات ذات صلة بالسياحة)، 
والعوامل السياسية واإلبتكار 

  التكنولوجي.
عناصر ذات تأثير حاسم     3-2

  على عرض السياحة 
تحليل نوعي للعوامل السياسية   5  

  واإلبتكار التكنولوجي
  السياحةآفاق   4

2010-2030  
  2010-2030  20    

تقييم للعالقات بين وفود السياح   3    حجم التدفقات السياحية    4-1
الدوليين والسياحة الداخلية، وألثر 
السياحة اإلقتصادي على اإلقتصاد 

  العالمي
إتجاھات عالمية نحو     4-2

2030  
تعليق ورسم للتوقعات على المستوى   7  

النمو، العالمي (بالمطلق، معدل 
  حصص األسواق)

إتجاھات إقليمية أساسية     4-3
  2030نحو 

أبرز اإلتجاھات اإلقليمية (بالمطلق،   10  
معدل النمو، حصص األسواق) وربما 

للمجموعات الخاصة للبلدان (مثل 
  البلدان المتوسطية)

مغيرو اللعبة   5
وأسلوب الحياة 

  والسلوك

    10    

غيري اللعبة (مثل تحليل نوعي لم  5    مغيرو اللعبة    5-1
العولمة، تغير المناخ، اإلقتصاد 

األخضر، ألخ) وانعكاساتھا على 
  السياحة

أسلوب الحياة والسلوك     5-2
  تجاه السياحة

تحليل نوعي لإلتجاھات اإلجتماعية   5  
ولتغيرات السلوك إزاء السياحة (مثل 
تجزئة العطل، والسياح المتمرسون، 

  ألخ) وانعكاساتھا على السياحة
    6    فھرس   6

    67       المجموع
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  ، ونتائجھا2030السياحة نحو أنشطة للعرض الداخلي والخارجي لمشروع المنظمة:  2الجدول 
  

Iي
خل
 دا
ض
عر

 

  إعالم (أولي) الھدف الجمھور المضمون الحدث الفترة
إجتماع لفريق  10/2010

 اإلدارة الموسع
  إحاطة إعالمية داخلية

 وبنيته)(خلفية المشروع 

  نقاش (موعد النشر
 والترويج)

إعالم موظفي المنظمة   كبار موظفي المنظمة
ببنية المشروع وأھدافه 
 واستراتيجية الترويج

 

 عرض

عرض النتائج األولية   إجتماع داخلي 02/2011
 )(لمحة عن التوقعات

  تجميع المدخالت من
 برامج أخرى

تبادل أولي للنتائج   موظفو المنظمة
 خالتدلماألساسية وا

 عرض

04-05/ 
2011 

إجتماعات 
اللجان اإلقليمية 

 للمنظمة

أعضاء اللجان اإلقليمية  تقرير مرحلي
 للمنظمة

  إعالم األعضاء حول
مضمون المشروع وأھدافه 

 وموعد النشر

  تجميع التعليقات
 واإلقتراحات

 عرض

أعضاء المجلس التنفيذي   تقرير مرحلي المجلس التنفيذي 06/2011
 للمنظمة

تنسيق التعليقات من اللجان 
اإلقليمية وأعضاء المجلس 

 التنفيذي

 عرض

ور
مھ
لج
م ا
عال
 إ

 أو  10/2011
11/2011 

، 2030السياحة نحو   الجمعية العامة
، لمحة عالمية (نھائي

 باإلنكليزية)

 

أعضاء المنظمة، أعضاء 
منتسبون (قطاع عام 
وخاص وأكاديمي)، 

ممثلو منظمات السياحة 
أخرى  الوطنية، وكاالت

لألمم المتحدة ومنظمات 
 دولية

أمام أعضاء إطالق رسمي 
 المنظمة وعموم الجمھور

داخلي: عرض، 
  تقارير مطبوعة.

خارجي: عالقات 
 عامة، إنترنت، ألخ

ترنت وفي متوافرة في طبعة على الورق وبالصيغة اإللكترونية في مكتب المنظمة على اإلن ، لمحة عالمية2030المنظمة: السياحة نحو منشورة 
 متجر المعلومات

سوق السفر  11/2011
 العالمي

منشورة المنظمة: السياحة 
، لمحة عالمية 2030نحو 

 وتقارير إقليمية (مقتطفات)

أصحاب المصالح 
السياحية وعموم 

 الجمھور

 يحدد الحقا ترويج، تمركز

منشورة المنظمة: السياحة  معرض فيتور 01/2012
، لمحة عالمية2030نحو   

ب المصالح أصحا
السياحية وعموم 

 الجمھور

 يحدد الحقا  ترويج، تمركز

منتدى السياحة  03/2012 
 العالمي (أندورا)

منشورة المنظمة: السياحة 
، لمحة عالمية 2030نحو 

 وتقارير إقليمية

أعضاء المنظمة، وكاالت 
متحدة، شركاء األمم ال

دوليون وأصحاب 
 أساسيون مصالح

ية)، قاعدة لعميم النتائج (تقو
تمركز، توطيد العالقات مع 

 الھيئات الدولية

 يحدد الحقا

معرض برلين  03/2012
 للسياحة

منشورة المنظمة: السياحة 
، لمحة عالمية2030نحو   

أصحاب المصالح 
السياحية وعموم 

 الجمھور

 يحدد الحقا عرض، ترويج، تمركز

منشورة المنظمة: السياحة  اللجان اإلقليمية 04-05/2012
، لمحة عالمية 2030نحو 

وتقارير إقليمية (نھائي، 
 باإلنكليزية)

عميم النتائج (تقوية)، تقاعدة ل أعضاء المنظمة
أكثر من األوضاع  اإلقتراب

المحددة لألقاليم، تقديم الدعم 
من حيث الخبرة والتخطيط 

على المدة البعيد، تحفيز 
 النقاش

 يحدد الحقا

وقائع ومھرجانات تقررھا اإلدارة مع البرنامج اإلعالميمزيد من العرض والترويج والتمركز في    

 


