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10البند   
 تقریر األمین العام

 عن اإلتجاھات الحالیة للسیاحة الدولیة

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 بمضمونھ وبتحلیلھ. التقریر عن اإلتجاھات الحالیة للسیاحة الدولیة، تحیط علما وقد نظرت في

 

 
 
 
 

  القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة  قرار.مشروع  ھذا 1

 
 ملخص تنفیذي

 
التاریخي، وذلك بفعل اقتصاد عالمي ال یزال قویا نسبیا، نموا تجاوز المتوسط  2018حققت السیاحة الدولیة في سنة 

وطبقة وسطى متنامیة في األسواق الناشئة، والتقدم التكنولوجي، ونماذج األعمال الجدیدة، وتكالیف معقولة للسفر، 
 وتیسیر تأشیرات الدخول.

ملیار، وذلك قبل سنتین مما توقعتھ منظمة السیاحة  1.4في المئة، لیبلغ  6وسجل وفود السیاح الدولیین نموا بنسبة 
في المئة، أي  4تریلیون دوالر للسنة السابعة على التوالي، بنمو نسبتھ  1.7العالمیة. وبلغت صادرات السیاحة الدولیة 

 في المئة. 3 ةبنسب جاءالذي  البضائعأعلى من نمو صادرات 

في المئة  4. فوفود السیاح الدولیین سجل نموا بنسبة 2019استعاد النمو وتیرتھ التاریخیة خالل األشھر األولى من و
 6 الذي كان، مقارنة بالفترة نفسھا من السنة السابقة، أي دون متوسط النمو 2019مارس آذار/بین كانون الثاني/ینایر و

 بقتین.في المئة خالل السنتین السا

 الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة. خالل بتحدیث شفويلتقریر ا ھذا یُستكمل
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  العالمياإلطار  -أوال 

 الوضع اإلقتصادي
 

، أظھر االقتصاد العالمي عالمات ملحوظة على حوالي سنتینبعد فترة من النمو القوي الذي دام  .1

آفاق صندوق النقد الدولي (ویتوقع . 2019واألشھر األولى من  2018التباطؤ في النصف الثاني من 

٪ في 3.3نسبة لناتج المحلي العالمي لجمالي اإلنمو ال أن یبلغ) 2019أبریل نیسان/، اإلقتصاد العالمي

٪ 1.8التباطؤ ملحوظًا بشكل خاص في االقتصادات المتقدمة ( ویبدو. 2018٪ في 3.6مقابل  2019

ظروف  بتدھور٪) ، حیث فقدت منطقة الیورو زخمھا مع تأثر ثقة المستھلك والشركات 2.2مقابل 

من المتوقع أن یكون التباطؤ وانیا من االتحاد األوروبي. خروج بریط بشأنالیقین  وانعدامالتجارة الدولیة 

 ٪).4.5٪ مقابل 4.4في االقتصادات الناشئة بسیطًا (

 

توسعیة بأسعار السیاسات الكل من البنك المركزي األوروبي واالحتیاطي الفیدرالي األمریكي  واصل .2

 فائدة منخفضة لدعم النمو االقتصادي.

 
التوترات التجاریة یزید  وتفاقمخروج بریطانیا من االتحاد األوروبي  فالشكوك التي تكتناستمرار وإن  .3

، وارتفاع أسعار النفط القتصادي في االقتصادات المتقدمةالناجمة عن التباطؤ ا التراجعمن مخاطر 

 التي یرتبط الكثیر منھا بالطقس.، أم طبیعیةمن صنع اإلنسان  أكانت ،واألزمات

  اإلطار السیاحي -ثانیا 

 النقل الجوي وتسھیل التأشیرات
 

لكن االتجاھات في  جوا.والطلب على السفر  على النقل الجوية بزیادة كبیرة في القدر 2018تمیز عام  .4

ي السیاح ٪ من إجمال 57حوالي  یمثل النقل الجويفتظھر عالمات على تباطؤ النمو.  2019أوائل 

٪ من تكالیف شركات الطیران.  25ي تمثل التاجھ تأثیرات ارتفاع أسعار الوقود ، ویوالوافدین

٪ خالل 5توقع اتحاد النقل الجوي الدولي نمًوا في الطلب بنسبة إذ ی ،ھوامش الخطوط الجویة وتتضاءل

، من المتوقع أن یشھد المستھلكون زیادة كبیرة في قیمة . ومع ذلك2018٪ في 7مقارنةً بنسبة  2019

البالغة  ،الضریبة)ة العائد (قبل الرسوم اإلضافیة وأجرمتوسط ل ، حیث یتوقع 2019النقل الجوي في 

 احتساب، بعد 1998 ما كانت في٪ أقل م61أن تكون  ، 2019دوالًرا أمریكیًا في عام  317

 .)2019یونیو حزیران/، اتحاد النقل الجوي الدوليالتضخم. (

 

المبادرات فحفزت السیاحة الدولیة.  العوامل اإلیجابیة األخرى التي عامال من تیسیر التأشیراتوكان   .5

عودیة وقطر واألرجنتین والبرازیل، من الھند وأوزبكستان والمملكة العربیة الس اتخذتھااألخیرة التي 

وفقًا و، ھي أمثلة على كیف یمكن لتسھیل التأشیرات دعم التنمیة السیاحیة. أمور أخرى كثیرة جملة

، انخفضت نسبة 2018نظمة السیاحة العالمیة لعام عن م دردخول الصاتأشیرات ال اإلنفتاح في لتقریر

. وفي الوقت 2018٪ في 53إلى  2016٪ في 58سكان العالم الذین یحتاجون إلى تأشیرة تقلیدیة من 

٪ إلى  7السكان القادرین على التقدم بطلب للحصول على تأشیرة إلكترونیة من  نصیب ارتفع، نفسھ
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 ستثمارالضیافة، والتوزیع، واإل

 

، متوسط أداء الفنادق الرئیسیة (اإلشغال ، تظھر مؤشراتجدا ةقویالتي كانت  2018 سنة في أعقاب  .6

، ال سیما 2019مایو یار/أالمعدل الیومي واإلیرادات لكل غرفة) عالمات على الضعف في الفترة حتى 

 ) .STR Globalفي آسیا والمحیط الھادئ والشرق األوسط (

 

زیادة في الدمج مع تركیز متزاید في الشركات الرقمیة العمالقة وظھور العبین جدد فیشھد التوزیع  أما .7

 مقارنة األسعار. یتیحما  ،2018في  "اتجاھات السفر"الذي أطلق  غوغلمثل 

 

وفقًا لتقریر ف. وإن بقي متخلفا عن غیره، في السیاحةاالستثمار  ماثلة في یجابیةاإلتجاھات اال زالتال و .8

 البكر عبر الحدود في، فإن االستثمار لسیاحةا حول اإلسثمار األجنبي المباشر فيفاینانشیال تایمز 

مشاریع االستثمار األجنبي المباشر وحجم  وتضاءلتالسیاحة لم یواكب نمو أعداد السیاح الدولیین. 

، وفقًا لمراقب 2017عام و 2013عام  بیناالستثمارات الرأسمالیة في الفنادق والسیاحة فعلیًا 

، على الرغم من أن االنخفاض الرئیسي حدث بین عامي Greenfield fDi Marketsاالستثمار في مؤسسة 

 بدأ االنتعاش بعد ذلك.قد و ،2014و  2013

 

من الواضح أن ھناك حاجة إلى مزید من االستثمار لمواكبة الزیادة المطردة في الطلب وزیادة  .9

لدى الحكومات فرصة لجعل البیئات االستثماریة في والتي یوفرھا القطاع.  الفرص االقتصادیة

بلدانھا مواتیة لالستثمار السیاحي قدر اإلمكان وللبحث بنشاط عن االستثمار الالزم الذي یخدم 

، وكذلك لتحقیق التوازن بین احتیاجات الصناعة وحمایة األصول تراتیجیات السیاحة األوسع نطاقاً اس

المملكة المتحدة والصین والوالیات المتحدة األمریكیة إجمالي عدد المشاریع  ولقد تصدرت الطبیعیة.

جنبي المباشر في (تقریر االستثمار األ 2017و  2013االستثماریة المباشرة في مجال السیاحة بین 

 .)2018، مجال االستثمار

 
 اتجاھات اإلستھالك لدى الزبائن

 
تؤدي إلى  ذات الشخص الواحد،، بما في ذلك السكان المسنین وزیادة األسر التغییرات الدیموغرافیة .10

 نمو في "السفر الفردي" وكذلك السفر األسري الممتد.

 

یترجم إلى  ما ،في تجارب فریدة وإحساس "التحول" تظھر اتجاھات المستھلك رغبة متزایدةو  .11

، الصحة والعافیة، الطبخیاحة فن سعناصر التعلم (المھارات)،  التي تنطوي على التجارب ازدیاد

 مغامرة.السفر و

 

 لدى٪ من التجارب یتم حجزھا 48أن  لغوغلث وظھر بحوتُ عامالً رئیسیاً في السفر.  التجارب باتت .12
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ما یتیح فرصة ھائلة  ،(یتم إجراء معظمھا عبر الھاتف المحمول) مقصدهوصول المسافر إلى 

 ولقد ازداد البحث بواسطة الھاتف المحمولولحفز ریادة األعمال المحلیة.  للمقاصدللتسویق الفعال 

 "بالقرب مني" ستة أضعاف خالل العامین الماضیین.أنشطة" و/یقام بھاعن "أشیاء 

 

لتصل  2018٪ في 7بنسبة  الركابأعداد  فقد ازدادتالطلب على الرحالت البحریة في ارتفاع. و .13

تعد الوالیات المتحدة األمریكیة و. 2019في  راكبملیون  30مع توقع  راكب،ملیون  28.2إلى 

 .)الرابطة الدولیة للرحالت البحریة( المصدر الرئیسي لألسواقوالصین وألمانیا 

 
 اإلستدامة

 
المجتمع المدني ووسائط اإلعالم.  فيأصبح تغیر المناخ والبالستیك وھدر الغذاء مواضیع رئیسیة  .14

تشكل دعوة ھي و ،بھذه القضایا خطوة أساسیة نحو تحقیق االستدامةتمثل زیادة وعي المستھلك و

، اكتسب السفر الجوي وتغیر ي مجال السیاحةفوللحكومات والشركات التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

 المناخ وتأثیر السیاحة على المدن وسكانھا المزید من االھتمام.

 2019و 2018السیاحة الدولیة في  -ثالثا 

 وتسھیل التأشیراتالنقل الجوي 
 

مقارنة بالعام  ،2018٪ في عام 6زاد عدد السیاح الدولیین (الزوار بین عشیة وضحاھا) بنسبة  .15

 منظمة السیاحة العالمیة.ما توقعتھ ملیار، أي قبل عامین م 1.4ابق لیصل إلى الس

 

ملیار  1.4 عالمة إلى بلوغتشیر  2010في عام  لألجل البعید الصادرة عن المنظمةالتوقعات كانت  .16

والتغیرات التكنولوجیة،  ،بمزید من الیسروالسفر الجوي  ،، ولكن النمو االقتصادي القوي2020في 

، قد للحصول على تاشیرات الدخول في كل العالم والمزید من التسھیالت ، ونماذج األعمال الجدیدة

 النمو في السنوات األخیرة. كثفت

 

٪ في  4بنمو قدره  ،2019الدولیة في الربع األول من عام استمر االتجاه اإلیجابي في السیاحة و .17

 عدد السیاح الدولیین.

 

 ،2019٪ خالل األشھر الثالثة األولى من 4عدد السیاح الدولیین الوافدین إلى أوروبا بنسبة  وازداد .18

 حیث تصدر ذلك ،الفرعیة األقالیمالنتائج إیجابیة في جمیع  وجاءت القوي. 2018مقارنة بعام 

كانت الحجوزات في المملكة و٪ لكل منھما). 5أوروبا (+ وشرق  ووسطالبحر المتوسط  جنوب

البحر  مقاصدولكن العدید من  مغادرة اإلتحاد األوروبي. الشكوك التي اكتنفتالمتحدة بطیئة بسبب 

ینیین أدى تسھیل التأشیرة إلى زیادة عدد السیاح الصوالبریطانیین.  انتعاشا في وفودشھدت المتوسط 

شھدت بلدان مثل الیونان أو البرتغال نمًوا أعلى وفي أوروبا الوسطى والشرقیة.  المقاصدفي بعض 

 اإلقلیمي.من المتوسط 
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لیھ ی٪ ، 8+  بلغت شمال شرق آسیا بنسبة مذھلةر النمو تصدَ ، ٪)6في آسیا والمحیط الھادئ (+  .19

ثابت في أوقیانوسیا. الداء األھذه النتائج تتناقض مع  ، علما أنجنوب آسیا وجنوب شرق آسیا

تواصل تحفیز ھي و ،٪ خالل السنة الصینیة الجدیدة 12الصینیة الصادرة بنسبة السیاحة ارتفعت و

والترویج لمنطقة  الفائقة السرعة ذاتتطویر القطارات  فإن، الجانب اآلخر وفي. اإلقلیمالطلب في 

بي واجتماعات غالمتوقع أن تسھم كأس العالم للر منودفع النمو نحو الصین. یواصل الخلیج األكبر 

 مجموعة العشرین في الیابان في استمرار قوة التدفقات اإلقلیمیة.

 

في ٪)  17مع انتعاش منطقة البحر الكاریبي بقوة (+  ،٪ 3بنسبة  واحققت القارة األمریكیة نم .20

أمریكا الوسطى وأمریكا  في انمو قویال وجاء). 2017 إعصاري إیرما وماریا (في نھایة عام أعقاب

الضعف الذي ذلك جزئیا إلى  حیث یعزى ،الوافدین انخفض في أمریكا الجنوبیة عدد ، ولكنالشمالیة

یستمر السوق الخارجي القوي في الوالیات المتحدة ومن األرجنتین.  على السیاحة الخارجة طرأ

 .المقاصد) في دعم نمو القادمین في العدید من 2019عام ٪ في الربع األول من 7(زیادة بنسبة 

 

٪ مع نتائج قویة في شمال إفریقیا بقیادة تونس  3تشیر البیانات الواردة من أفریقیا إلى زیادة بنسبة  .21

٪) بفضل تحسن األمن وزیادة 16سجلت كینیا نمواً مضاعفاً (+ و٪).  8٪) والمغرب (+  17(+ 

ھ تحدیات مھمة في ال تزال أفریقیا تواجو٪). 11سیشیل (+  األمر فيكان وكذلك  ،االتصال الجوي

 البلدان على العمل في ھذا المجال.تشجع منظمة السیاحة العالمیة  فإن، وبالتالي البیانات توفیر

 

 13(+  عشریاسجلت المملكة العربیة السعودیة نموا ف٪) نتائج قویة. 8أظھر الشرق األوسط (+ و .22

تشیر الدالئل إلى استمرار تعافي مصر وقطر. وتسھیل التأشیرة وتوسیع البنیة التحتیة.  بفضل، ٪)

، االنتعاش بفضل تسھیل دول مفتوحة للتأشیرات في العالم 10من بین أفضل  ، وھيتواصل قطرو

 در.ت والتسویق في عدد من أسواق المصالتأشیرات واالستثمارا

 
 صادرات السیاحة الدولیة

 
تریلیون  1.7ات من السیاحة (إیرادات السیاحة الدولیة + نقل الركاب) رقماً قیاسیاً بلغ بلغت الصادر .23

نمو نسبة الزیادة في صادرات السیاحة الدولیة  وتجاوزت. 2018٪) في عام 4دوالر أمریكي (+ 

 تالسیاحة كان ما یبین أن ،الناتج المحلي اإلجمالي في جمیع أنحاء العالم خالل العامین الماضیین

 مساھما رئیسیا في النمو االقتصادي.

 

ئة في الم 5بزیادة قدرھا  ،ملیار دوالر أمریكي) 277ال تزال الصین رائدة في اإلنفاق الخارجي ( .24

العشرة األولى األخرى في  . ومن بین األسواق2018في اإلنفاق على السفر إلى الخارج في عام 

على وواالتحاد الروسي.  ،أسترالیاو، وفرنسا ،األمریكیةوالیات المتحدة ، جاء أقوى نمو من الالعالم

 ألمانیا وجمھوریة كوریا.مثل ، كان النمو متواضًعا في أسواق مصدر النقیض من ذلك
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 2019آفاق السیاحة العالمیة في 
 

استناًدا إلى االتجاھات الحالیة فمقارنة باألشھر السابقة.  بصورة عامة بدأت تعود،یبدو أن الثقة  .25

 یرتفع عددمنظمة أن ال، تتوقع التابع لمنظمة السیاحة العالمیة والتوقعات االقتصادیة ومؤشر الثقة

 ، بما یتماشى مع اتجاھات النمو التاریخیة.2019٪ في عام 4٪ إلى 3ن بنسبة ین الدولییالوافد

 

٪ في عام 4٪ إلى 3زیادة في عدد الوافدین الدولیین بنسبة أن تشھد وروبا أل یتوقع، حسب المناطقوب .26

، مع ٪6٪ إلى 5والمحیط الھادئ بنسبة  ن إلى آسیایالوافد یرتفع عدد. ومن المتوقع أن 2019

یرتفع توقع أن كما ی .الناشئة والمقاصد المصدر استمرار إمكانات نمو كبیرة في العدید من أسواق

، وذلك تمشیا مع الزیادة بنسبة 2019٪ في عام  3٪ إلى  2بنسبة  كیةالقارة األمرین في یالوافد عدد

 .2018٪ في عام  3

 

، 2018٪ في 7، بعد زیادة بنسبة 2019٪ في عام 5٪ و 3بین  ، یتراوح معدل النموفریقیاأفي  .27

، ٪6٪ و 4وسط إلى نمو یتراوح بین تشیر توقعات الشرق األوانتعاشھا.  المقاصدحیث تعزز بعض 

التوقعات على درجة أكبر من عدم  تنطوي، في كلتا الحالتینو٪ العام الماضي. 10دة بنسبة بعد زیا

 .بصورة محدودةالیقین بسبب التقلب العالي وتوافر البیانات 

 

مثل البحث  تجاھات الناشئة بین المستھلكین توحید اال 2019، من المتوقع أن یشھد عام بشكل عام .28

لمشي والعافیة والسیاحة "السعي وراء خیارات صحیة" مثل اظھار"، واإلعن "السفر إلى التغییر و

 مسؤولیة.ال بمزید مننتیجة للتغیرات الدیموغرافیة والسفر  ،"المتعدد األجیال، و "السفر الریاضیة

 

 أن تواصل بلورة، والتغییرات المجتمعیة الستدامة، والرقمنة، ونماذج األعمال الجدیدةلمن المتوقع و .29

 والشركات التكیف إذا أرادت أن تظل قادرة على المنافسة. المقاصدلذلك یتعین على كل من ، القطاع

 

 لتقریر في الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة.ھذا اسیقدم تحدیث شفوي ل .30
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