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 تقرير منظمة السياحة العاملية عن تطوير اإلحصاءات السياحية 

 مذكرة من األمني العام 
وفقـا لطلـب تقدمـت بـه اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الرابعـــة والثالثــني**، يتشــرف 
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مدعوة إىل التعليق على التقدم احملرز يف هذا امليدان. 
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دور منظمة السياحة العاملية يف جمال اإلحصاءات السياحية   أوال -
لقد مت االعتراف رمسيا على الصعيد الـدويل بـالدور احملـدد ملنظمـة السـياحة العامليـة يف  - ١
جمال اإلحصاءات السياحية، واكتسـى هـذا الـدور طابعـا رمسيـا مـن خـالل االتفـاق املـربم بـني 
األمـم املتحـدة وتلـك املنظمـة والـذي حيـدد يف مادتـه ١٣ دور كـل مـن املؤسســـتني والتفــاعل 
والتعـاون بينـهما(١). ويشـــمل دور منظمــة الســياحة العامليــة ثــالث وظــائف أساســية: وضــع 
املعايري، وتعزيز تطبيق تلك املعايري، ونشـر اإلحصـاءات السـياحية اموعـة عـن طريـق منظمـة 

السياحة العاملية. ويتضمن الفرع ثانيا من هذا التقرير مزيدا من املناقشة هلذه الوظائف. 
وقد أصبح مقبوال أن السياحة، من وجهة النظر االقتصادية، جيب أن تعترب، يف سـياق  - ٢
منظور الطلب، ظاهرة اجتماعية ناشئة من أنشطة الزائرين. ولقيـاس اآلثـار االقتصاديـة املترتبـة 
علـى هـذا الطلـب وانعكاسـاته بالنسـبة جلميـع األنشـطة وعلـى نطـاق العـامل، بطريقـة موحــدة، 
تعـني وضـع جمموعـة مـن املفـاهيم األساسـية ومـن التصنيفـات والتجميعـات للســـماح بتحديــد 
الظاهرة، بتعابري تكون قابلة للمقارنة بتلك املستخدمة يف ميادين أخرى، وموحــدة يف جمـاالت 

اجتماعية - اقتصادية خمتلفة. 
ومل ينفك حمللو القطاع السياحي يرتعون إىل استنباط أطرهم املفاهيميـة اخلاصـة ـم،  - ٣
ولوحـظ بعـض التـهميش يف املـاضي. إن التركـيز بقـدر كبـري علـى اخلصـــائص الســياحية، قــد 
تسـبب يف اسـتحالة دراسـة هـذه الظـاهرة تبعـا للفئـات املسـتخدمة لدراسـة األنشـطة الســياحية 

األخرى. 
وعلى النحو املذكور يف املادة ١٣ مـن االتفـاق بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة السـياحة  - ٤
العامليـة، مت االعـتراف بـأن منظمـة السـياحة العامليـة هـي املنظمـة املختصـة جبمـع وحتليـل ونشـــر 
وتوحيد وحتسني اإلحصاءات السـياحية، وتعزيـز تكـامل هـذه اإلحصـاءات يف نطـاق منظومـة 
األمم املتحدة. وهذا التكامل هو الذي يشـكل املسـؤولية واالهتمـام احملدديـن ملنظمـة السـياحة 
العامليــة. وبالتــايل، فــإن املســعى الرئيســي هلــا وشــاغلها األساســي مل ينفكــــا، وســـيظالن يف 
املستقبل، يتمثالن يف حتديد الظاهرة، وعواملـها، وآثارهـا، علـى حنـو يسـمح جلميـع أصحـاب 
ـــم ووضــع نظــام لإلحصــاءات  املصلحـة باسـتخدام مصطلحـات موحـدة. ويشـمل هـذا تصمي
السياحية بطريقة جتعل مكونات ذلك النظام (املفاهيم والتصنيفات والتجميعـات) متوائمـة مـع 

األطر املفاهيمية املستخدمة عموما لوصف الظواهر األخرى. 
وفيمــا يتعلــق ــذا االهتمــام، ظــهرت أيضــا احلاجــة إىل إدراج القيــاس االقتصـــادي  - ٥
ـــة، وال ســيما نظــام احلســابات الوطنيــة لعــام  للسـياحة يف القيـاس الشـائع لألنشـطة االقتصادي
١٩٩٣(٢). وقد وجه هذا منظمة السياحة العاملية إىل استنباط إطار موصى به إلنشـاء حسـاب 
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ـــة تيســري مقارنــة الســياحة باألنشــطة االقتصاديــة  فرعـي للسـياحة ينطبـق يف مجيـع البلـدان بغي
األخرى وللسماح باملقارنة فيما بني بلدان خمتلفة. 

ومع ذلك، فإن وضـع املعايـري املتعلقـة بالقياسـات اإلحصائيـة ال يكفـي، ولكـي تطبـق  - ٦
هذه القياسات، ينبغي هلذا النشاط أن يكون مرتبطا بإجراءات ملموسة تؤدي إىل تعزيز تنفيـذ 
هـذه املعايـري، مثـل وضـع مبـــادئ توجيهيــة عامــة بشــأن مســائل حمــددة علــى أســاس أفضــل 
املمارسـات أو التحليـل املقـارن للبحـوث، وإىل زيـادة التوثيـق وحتسـني املعرفـة بشـأن املفـــاهيم 
والتعـاريف والتصنيفـات، واحللقـات الدراسـية، وحلقـات العمـل، واملسـاعدة التقنيـة، ومـــا إىل 
ذلـك. ويتمثـل عنصـر أساسـي مـن عنـاصر هـذه العمليـة، ولـو أنـه ذو طبيعـة خمتلفـــة جــدا، يف 
التعـاون علـى صعيـد املؤسسـات بـني اإلدارات الوطنيـة للسـياحة واهليئـات احلكوميـة األخــرى 
مثل املكاتب اإلحصائيـة الوطنيـة، واملصـارف املركزيـة، وسـلطات اهلجـرة/الشـؤون الداخليـة، 

وممثلي القطاع اخلاص. 
وأخـريا، ينبغـي أن تـؤدي هـذه اإلجـــراءات إىل حتســني اإلحصــاءات العامليــة املتعلقــة  - ٧
بالسـياحة، الـيت جيـري نشـرها عـن طريـق منظمـة السـياحة العامليـة، مـن حيـث حمتواهـا الفعلــي 
وقابليــة مناهجــها ومفاهيمــها والقياســات الناجتــة عنــــها للمقارنـــة ومل تنفـــك اإلحصـــاءات 
السـياحية، منـذ أمـد بعيـد، تقصـر علـى مجـع البيانـات املتعلقـة حبركـة املسـافرين علـى احلـــدود 
الدولية وبالقيم اإلمجالية لنفقات املسافرين األجـانب يف املنطقـة االقتصاديـة ونفقـات املواطنـني 
املسـافرين إىل اخلـارج: سـتؤدي زيـادة دقـة مفـاهيم الســـياحة وتعاريفــها مبــا يف ذلــك أنشــطة 
الزائرين املقيمني داخل بلد إقامتهم، ووضع املعايري وتعزيز تنفيذها، إىل إدخال حتسينات علـى 
نطاق التغطية بالبيانات املنشورة عن طريـق املنظمـة العامليـة للسـياحة وعلـى نوعيتـها وقابليتـها 

للمقارنة، وبالتايل على فائدا وأمهيتها بالنسبة لوصف الظاهرة يف مجيع أبعادها. 
 

أداء الوظائف الرئيسية ملنظمة السياحة العاملية   ثانيا -
وضع املعايري   ألف -

أكـدت مقدمـة نشـرة عـام ١٩٧٨ املعنونـة �املبـادئ التوجيهيـــة املؤقتــة لإلحصــاءات  - ٨
السياحية الدولية�(٣) على أن تلك الوثيقة �مؤقتة�، وشددت على �احلاجة ملزيد مـن العمـل 
يف هـذا امليـدان ... علـى أسـاس عمـل السـلطات الوطنيـة املختصــة ومنظمــة الســياحة العامليــة 

وخمتلف املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى، مبا فيها األمم املتحدة�. 
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وعلى هذا األساس، مل تنفك منظمة السياحة العاملية تـؤدي الـدور الرئيسـي يف إدراج  - ٩
اإلحصــاءات الســياحية يف النظــام اإلحصــائي العــام. ويف أقــل مــــن ١٠ ســـنوات، مت تقـــدمي 

جمموعتني من التوصيات إىل اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة: 
التوصيـات املتعلقـة باإلحصـاءات السـياحية(٤) (املشـار إليـــها كذلــك بتســمية  (أ)
REC 93) الـيت اعتمـدت اللجنـة اإلحصائيـة توصياـا وتصنيفـها املؤقـت(٥) يف دورـا الســابعة 

والعشرين املعقودة يف عام ١٩٩٣(٦)، وهلا اخلصائص األساسية التالية: 
متثل الغرض يف وضع جمموعة أوىل من العناصر األساسـية لنظـام اإلحصـاءات  �١�
السياحية (STS) بغية تزويد املسـتعملني مبعلومـات موثوقـة ومتسـقة ومناسـبة 

عن اهليكل االجتماعي - االقتصادي لظاهرة السياحة وعن تطورها؛ 
فيمـا يتعلـق بـالتصميم، اسـتنبط نظـــام اإلحصــاءات الســياحية لكفالــة قابليــة  �٢�
اإلحصـاءات يف ميـدان السـياحة للمقارنـة دوليـا باعتبارهـا نشـــاطا اقتصاديــا. 
وقد عين على حنو خاص جبعل التعاريف واملفاهيم املسـتخدمة يف هـذا النظـام 
مقابلـة لتلـك الـيت جيـري بـالفعل اسـتخدامها يف جمـاالت التحليـل االقتصــادي 

األخرى؛ 
وفيما يتعلق بالعناصر، ميكن تعريف نظام اإلحصاءات السياحية بأنه جمموعـة  �٣�
من املكونات، ذات الطبيعة اإلحصائية، املتألفة مـن املصـادر اإلحصائيـة ذاـا 
(أي اإلحصـاءات املســـتخلصة مــن الدراســات االســتقصائية، أو الســجالت 
ـــل احلســابات القوميــة  اإلداريـة، أو اإلحصـاءات ذات الطبيعـة التوليفيـة - مث
وميزان املدفوعات - وما إىل ذلك)، واألدوات والوسائل احملـددة الالزمـة يف 
بعـض أطـوار العمليـة الـيت يقتضيـها إعـداد اإلحصـاءات (مثلمـا حيـــدث لــدى 
وضع التصنيفات وقواعد البيانـات ومـا إىل ذلـك)، والبيانـات الـيت تنتـج عـن 
تلك العمليات. ونتيجة لذلك، فإن نظام اإلحصاءات السـياحية يشـمل أيضـا 
ـــاكل أساســية إحصائيــة، وجتــهيز  اجلوانـب التقنيـة للعمـل امليـداين، وإجيـاد هي

النتائج، وإكمال املهام املؤدية إىل إدماج البيانات يف نظام معلومات. 
احلساب الفرعي املتعلق بالسياحة: اإلطار املنهجي املوصى بـه(٧) (املشـار إليـه  (ب)
كذلك بتسمية REC 00) الذي وافقت عليه اللجنة اإلحصائية يف دورـا احلاديـة والثالثـني يف 

عام ٢٠٠٠(٨)، وله اخلصائص األساسية التالية: 
ـــــل  يتمثـــل الغـــرض منـــه يف مواصلـــة إدمـــاج الســـياحة يف القيـــاس والتحلي �١�
االقتصـاديني الشـائعني، وذلـك بإقامـة عالقـة متينـة مـع أطـر نظـام احلســـابات 
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القومية لعام ١٩٩٣ والطبعــة اخلامسـة لدليـل اإلحصـاءات السـياحية(٩). وقـد 
ــة  أدى هـذا التركـيز الشـديد علـى الصلـة اهليكليـة مـع نظـام احلسـابات القومي
لعام ١٩٩٣ والطبعة اخلامسة مليزان املدفوعات إىل إدخـال بعـض التعديـالت 
ـــد اقــترحت يف توصيــة عــام  الالزمـة علـى التعـاريف واملفـاهيم الـيت كـانت ق

١٩٩٣ (REC 93)، ومت التنصيص صراحة على تلك التعديالت؛ 
فيما يتعلق بـالتصميم، يركـز احلسـاب الفرعـي املتعلـق بالسـياحة علـى عالقـة  �٢�
السياحة باملفاهيم والتجميعات الرئيسـية الـواردة يف نظـام احلسـابات القوميـة 
لعام ١٩٩٣، حبيث ميكن حتديد القيمة املضافـة للسـياحة كحصـة مـن القيمـة 
املضافة الكلية ويتم تيسري تبادل املعلومـات بـني النظـامني، فضـال عـن تقاسـم 

إجراءات التحليل واإلجراءات اإلحصائية؛ 
وفيما يتعلق بالعناصر، فإن بعض مكونات عنصـر الطلـب يف قطـاع السـياحة  �٣�
(مثـل تكويـن رأس املـال الثـابت اإلمجـايل للسـياحة واالسـتهالك اجلمـــاعي يف 
قطاع السياحة)، بالرغم من أا مدرجة يف نص اإلطـار املفـاهيمي للحسـاب 
الفرعي املتعلق بالسـياحة، مل جيـر توضيحـها يف الوثيقـة الرمسيـة لذلـك النظـام 
ـــتهالك الســياحي (املعــرف  بنفـس الدرجـة مـن االتسـاق الـيت حظـي ـا االس
بالصلــة مــع مفــهوم االســتهالك الفعلــي لألســــر املعيشـــية الـــوارد يف نظـــام 
احلســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣ واحملــدد وفقــــا ألنـــواع الزائريـــن ومكـــان 
االستهالك) أي مفهوم االستهالك الذي يؤدي دور املفهوم األساسـي للنـهج 
القائم على الطلـب. والعنـاصر األخـرى ذات الصلـة لنظـام احلسـاب الفرعـي 
املتعلق بالسياحة هي الصناعات السياحية (املعرفة بأا األنشطة اإلنتاجية اليت 
هلـا نـاتج رئيسـي مت تعريفـه بأنـه مـــن خصــائص الســياحة)، واملنتجــات ذات 
اخلصـائص السـياحية، وقـد مت حتديدهـا مجيعـا بإدراجـــها يف قوائــم حمــددة(١٠) 
اسـتنادا إىل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـــطة االقتصاديــة، 
التنقيح ٣(١١)، والتصنيف املركزي للمنتجـات، النسـخة ١(١٢). وأخـريا، فـإن 
تأثـري أنشـطة الزائريـن علـى العمالـة وظـــروف عمــل األشــخاص العــاملني يف 
الصناعـات السـياحية يشـكل هـو أيضـا جـزءا مـن اإلطـار املفـاهيمي حلســاب 

السياحة الفرعي. 
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وعمـال بتوصيـات األمـم املتحـدة لعـام ١٩٧٨ املذكـورة أعـاله، اســـتخدمت العمليــة  - ١٠
R) واإلطار املنهجي املوصـى  EC 93) ا يف إعداد التوصيات املتعلقة باإلحصاءات السياحيةذا

به (REC 00) ومتثلت فيما يلي: 
قيام منظمات دولية خمتلفة بالبحث املنهجي واقتراح املعايري.  �

مجع البيانات عن التجارب القطرية.  �
قيـام منظمـة السـياحة العامليـة بعقـد مؤمتـرات دوليـة (أوتـاوا ١٩٩١؛ ونيـس، فرنســـا،  �
١٩٩٩) قُدمـت ونوقشـت فيـها العنـاصر األساسـية للمقـترح املقبــل باملعايــري الدوليــة 

اجلديدة؛ 
إقامـة حتـالف بـني املؤسسـات مبشـاركة كـل مـن املنتجـني واملســتخدمني، واملنظمــات  �
الوطنيـة والدوليـــة، بغيــة إعــداد نســخة ائيــة تقــدم إىل اللجنــة اإلحصائيــة (اإلطــار 

املنهجي املوصى به). 
وقد تطلبت هذه العمليات بذل جهد هائل على الصعيديـن املـايل والتنظيمـي. ويـرد يف  - ١١
اجلدول ١ وصف العمليات اليت جرى االضطالع ا يف أثناء الفترة من آذار/مارس ١٩٩٤ إىل 

تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ يف وضع اإلطار املفاهيمي للحساب الفرعي املتعلق بالسياحة. 
عناصر عملية وضع اإلطار املفاهيمي للحساب الفرعي املتعلق بالسياحة   اجلدول ١ -

املنظمة 
تــاريخ بــدء العمــــل

(الشهر/السنة) 
عــدد البلـــدان 
عدد االجتماعات(ب)(ج) املشاركة(أ) 

ـــــــــاريع  عـــــــدد مش
حســــاب الســـــياحة 
الفرعي اليت أعدت 

٦(هـ) ٨ ٣٧(د) آذار/مارس ١٩٩٤ املنظمة العاملية للسياحة
منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي 

ــــــــه  حزيــــــران/يوني
 ٦ ١١ ٢٩ ١٩٩٤

املكتـــــب اإلحصــــــائي 
لالحتادات األوروبية 

تشــــــــــــرين األول/ 
ال شيء(و) ٣ ٦ أكتوبر ١٩٩٨ 

 
متوسط عدد البلدان املشاركة يف االجتماعات.  (أ)

حىت اية عام ١٩٩٩.  (ب)
تدعـى دائمـا املنظمـــات الثــالث (املنظمــة العامليــة للســياحة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (ج)

االقتصادي واملكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية) إىل اجتماعات بعضها البعض. 
شارك أيضا يف اجتماعات منظمة السياحة العاملية ٩ منظمــات و ٥ ممثلـني عـن قطـاع السـياحة، يف  (د)

املتوسط. 
تعاون ما جمموعه ٦ خرباء مع املنظمة العاملية للسياحة عرب هذه السـنوات يف إعـداد املشـاريع السـتة  (هـ)

املختلفة. 
مل يسع املكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية إىل وضع بديل جديد عن تصميم حساب السـياحة  (و)

الفرعي املتعلق بالسياحة. 
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ويف حني قامت منظمة السياحة العاملية باملبادرة وبأداء دور قيادي يف االضطالع ـذه اجلـهود 
الرامية إىل إنشاء معيار جديد متعلـق باحلسـابات الفرعيـة للسـياحة، األداة اإلحصائيـة اجلديـدة 
ـــع ذلــك اإلقــرار بــأن املكتــب اإلحصــائي  لقيـاس األمهيـة االقتصاديـة للسـياحة، فإنـه ينبغـي م
لالحتادات األوروبية وكذلك منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي قدمـا العديـد مـن 

املسامهات اهلامة، وذلك باخلصوص من خالل مبادرات موازية قاما ا. 
 

تعزيز تنفيذ املعايري   باء -
تؤدي منظمة السياحة العاملية دورا أساسيا يف تعزيز تنفيذ املعايري بتطوير أنواع خمتلفـة  - ١٢
مــن املــواد (معظمــها ميكــن الوصــول إليــها مباشــرة علــى اإلنــترنت علــــى العنـــوان التـــايل: 
http://www.world-tourism.org/frameset/frame_statistics.html وتقــدمي املســاعدة التقنيـــة يف 

شـكل بعثـات قطريـة وحلقـات دراسـية وحلقـات عمـل إقليميـة ودون إقليميـة. وينبغـــي ذكــر 
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بوصفه مثاال ممـيزا ملنظمـة اضطلعـت مببـادرات دوليـة 
أخرى لتعزيز تنفيذ هذه املعايري، وبصورة خاصة ذكـر أن بعضـا منـها تدعمـه صكـوك قانونيـة 

صادرة عن برملان االحتاد األورويب. 
وقد جعلت املنظمة، بعد املوافقـة علـى اإلطـار املنـهجي املوصـى بـه، إحـدى أفكارهـا  - ١٣
الرئيسية الترويج لتكوين حتالف مشترك بني املؤسسات يف مجيع البلدان من أجل حتسـني نظـام 
إحصـاءات السـياحة التـابع هلـا كشـرط سـابق السـتحداث حسـاب فرعـي للسـياحة. ويف رأي 
املنظمة، فإن حتالفا كهذا ينبغي أن يشــمل املنتجـني واملسـتخدمني متضمنـا، إىل جـانب اإلدارة 
الوطنية للسياحة، مكتب اإلحصاء الوطين واملصرف املركـزي وسـلطات اهلجـرة (أو أي هيئـة 
تعادهلا يف وزارات الداخلية)، وممثلي القطاع اخلاص للسياحة. وداخـل هـذه اموعـة، سـوف 
تضطلع الوحدة املسؤولة عن جتميع احلسابات القومية بدور خاص تؤديه ال بوصفـها مسـؤولة 
عـن توفـري املعلومـات فحسـب، ولكـن أيضـا بفضـل خربـــا الكبــرية يف التوفيــق بــني مصــادر 

املعلومات املتضاربة اليت تشكل األساس إلنشاء حساب فرعي للسياحة.  
وبسبب الدور األساسي الذي تؤديـه مكـاتب اإلحصـاء الوطنيـة يف إعـداد إحصـاءات  - ١٤
السياحة وبسبب كفاءا يف تطوير نظم اإلحصاءات العامة الوطنية، تعـاونت منظمـة السـياحة 
العاملية مع إدارات اإلحصاء التابعـة للجنـة اإلقليميـة لألمـم املتحـدة يف تنظيـم حلقـات دراسـية 
وحلقـات عمـل إقليميـة. ونتيجـة لذلـك، مل يعـد حضـور موظفـي مكـــاتب اإلحصــاء الوطنيــة 
(املسؤولون عن إعداد اإلحصاءات واحلسابات القومية معا) يتجلى بـاطراد فحسـب وكذلـك 
األمر بالنسبة معي ميزان املدفوعات، بـل صـار هنـاك أيضـا وعـي أكـرب بـالفوائد الناجتـة عـن 
وجود حساب فرعـي للسـياحة لغـرض جتميـع احلسـابات القوميـة (بصـورة أساسـية يف حتسـني 
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تقديـر املنتجـات العرضيـة لنفقـات االسـتهالك النهائيـة لألسـر املعيشـية، والرؤيـــا املســتقبلية يف 
ـــروض اجلــوالت  بعـض األنشـطة واملنتجـات غـري املعروفـة كثـريا - مثـل وكـاالت السـفر، وع
السياحية وترتيبات املشاركة الزمنية، وهلم جرا)، باإلضافة إىل تعزيـز الـدور القيـادي ملكـاتب 

اإلحصاء الوطنية بوصفها راعية لنظام اإلحصاءات العام. 
وتعلم منظمة السـياحة العامليـة بالصعوبـات الـيت يواجهـها كثـري مـن البلـدان يف حتقيـق  - ١٥
هذا التعاون، ولكنها الحظت يف الوقت نفسه أن هذه اهودات الضرورية لوضع إحصـاءات 

السياحة، ويف النهاية وضع حساب السياحة الفرعي. 
ومن هذا املنظور، وضعت املنظمة إطارا دوليا للتعاون ينبغي أن ييسر تشـكيل حتـالف  - ١٦
مشـترك بـني املؤسسـات داخـل البلـدان وييسـر اسـتمراريته. وتشـمل املبـــادرات الــيت عوجلــت 

التعاون مع:  
صندوق النقد الدويل، عن طريق تعزيز قنوات التعاون يف بعض البلـدان بـني املصـرف  �
املركـزي وإدارة السـياحة الوطنيـة، إلجيـاد السـبل حلـل حـاالت التضـارب الرئيسـية يف 

تقديرات كل منها للنفقات املرتبطة بالزوار غري املقيمني. 
ـــة العامــة لتشــمل  منظمـة العمـل الدوليـة، فيمـا يتعلـق بفرصـة حتديـد املبـادئ التوجيهي �
منوذج السياحة يف الدراسـات االسـتقصائية بشـأن دخـل/نفقـات األســــرة املعيشــــية، 

كطريقة لتعزيز مقارنة النفقات املرتبطة بالسياحة احمللية على الصعيد الدويل. 
وتكمل هذه املبادرات باملشاركة الفعلية يف منربين متعددي األطــراف يسـاعدان علـى التعـاون 
ـــب اإلحصــائي للجماعــات  بوجـه خـاص يف مشـاريع بعينـها مـع منظمـات أخـرى، مثـل املكت
األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي والشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة 

واملنظمات التالية األخرى: 
فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـــارة الدوليــة باخلدمــات، كانعكــاس علــى أمهيــة  �
السـياحة يف التجـارة الدوليـة يف جمـــال اخلدمــات الــيت ينبغــي االعــتراف خبصوصيتــها 

وتتطلب أيضا معاملة خاصة. 
الفريق الفرعي التقين التابع لفريق اخلرباء املعين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة،  �
مبـا أن قضايـا التصنيـف ذات أمهيـة خاصـــة لالعــتراف مبجموعــة حمــددة مــن أنشــطة 
السياحة وسلعها وإلنشاء حساب السياحة الفرعي وخاصة عند مواجهـة الطلـب مـن 

الزوار (االستهالك) والعرض من املنتجني املقيمني. 
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وأخـريا، تدعـــى منظمــة الســياحة العامليــة بانتظــام مــن قبــل املكتــب اإلحصــائي للجماعــات 
األوروبية ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي حلضـور اجتماعـات األفرقـة العاملـة 
املعنية بإحصاءات السـياحة اخلاصـة ـا وتشـارك يف خمتلـف املبـادرات الـيت توضـح الصلـة بـني 
حسـاب السـياحة الفرعـي وأطـر االقتصـاد الكلـي األخـرى مثـل نظـام احلسـابات القوميـة لعـام 
١٩٩٣ والطبعـة اخلامسـة لدليـل مـيزان املدفوعـات الـذي أعـده صنـدوق النقـد الـدويل وتعــزز 
التعاون الثنائي يف ااالت ذات الصلة الـيت تغطيـها جزئيـا املعايـري الدوليـة احلاليـة إلحصـاءات 
الســياحة (كمــا يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي - يف جمــال إحصــــاءات 
ـــة العمــل الدوليــة - مــن أجــل وضــع بيانــات توظيــف يف  السـياحة قصـرية األجـل - ومنظم

صناعات السياحة). 
ومتشـيا مـع هـدف تعزيـز التعـاون املشـترك بـــني املؤسســات علــى الصعيديــن الوطــين  - ١٧
ــة  والـدويل، تعتـرب اللجنـة املعنيـة بتحليـل اإلحصـاءات واالقتصـاد الكلـي للسـياحة التابعـة ملنظم
السياحة العاملية آلية أساسية يف مهمة املنظمة وبرنامج عملـها يف جمـال اإلحصـاءات. وتتضمـن 
عضويتها أعضاء من منظمة السياحة العاملية واملنظمات الدولية (مثـل منظمـة التعـاون والتنميـة 
ـــات األوروبيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة)  يف امليـدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي للجماع
ــــن وغـــري األعضـــاء. وأنشـــئت اللجنـــة يف مؤمتـــر  ومســتخدمي إحصــاءات الســياحة اآلخري
إنزوباتشـي العـاملي املعـين بقيـاس اآلثـار االقتصاديـة للسـياحة الـــذي عقــد يف نيــس بفرنســا يف 
حزيران/يونيه ١٩٩٩، وينظر إليها �كآلية مشتركة بني املؤسسـات للتبـادل الثنـائي للمشـورة 
املنهجية وحتديد اخلطوط الرئيسية للعمل املتعلق باألعمال احلاليـة واملسـتقبلية املعنيـة بـاألدوات 
اإلحصائيــة والبحــوث االقتصاديــة املتعلقــــة باإلطـــار املفـــاهيمي إلعـــداد احلســـاب الفرعـــي 

للسياحة�. 
 

تأمني مقارنة إحصاءات السياحة على الصعيد الدويل   جيم -
ـــه عــن طريــق إجراءيــن  املقارنـة علـى الصعيـد الـدويل هـدف بعيـد املـدى ميكـن حتقيق - ١٨
ـــع،  يكمــالن ويعــززان بعضــهما البعــض ومهــا توحيــد املفــاهيم والتصنيفــات وطــرق التجمي
املستخدمة بني البلدان املقدمة للتقارير؛ وكذلك نشـر املعلومـات  عـن طريـق اسـتخدام معيـار 
رمسي موحد. وتعترب منظمة السياحة العامليـة، اسـتنادا إىل خربـا يف نشـر إحصـاءات السـياحة 
علـى املسـتوى العـاملي الوضـع احلـايل أبعـد مـن أن يكـــون مرضيــا وحيتــاج إىل اهتمــام خــاص 

ومبادرات مثل: 
ـــى املســتوى الوطــين للمفــاهيم  مسـألة خاصـة: دراسـات امتثـال أو مواءمـة شـاملة عل �

واإلجراءات (البيئة املعتادة يف إحصاءات السياحة احمللية واإلحصاءات األخرى). 
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استعراضات املتابعة.  �
إبداء املالحظة وتقدمي املشورة البناءة عند ظهور حاالت عـدم اتسـاق أو عـدم امتثـال  �

أو اكتشافها. 
إجراء عمليات مراجعة من وقت آلخر لتقييم مدى االمتثال للمعايري الدولية.  �

إجراء دراسات حالة متعمقة لتقييم مسائل املواءمة واالمتثال الدوليني.  �
نشر البلدان أو املنظمات اليت يكتشف عـدم امتثاهلـا مـع وجـود فـوارق ملحوظـة عـن  �

املعايري املعمول ا. 
ويوجـز اجلـدول ٢ (الـذي يشـري إىل الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠١) مـدى توفـــري عــدد مــن  - ١٩
البلدان موعة أساسية من املؤشرات اليت تدعـم يف الوقـت احلـاضر مقارنـة النشـاط السـياحي 

على الصعيد الدويل. 
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مـدى توافـر املؤشـرات األساسـية للنشـاط الســياحي، االحتــاد األورويب، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، واللجــان 

اإلقليمية، ١٩٩٩-٢٠٠١ 
(عدد البلدان) 

 
اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة     

املؤشرات األساسية (٢٠) 

ــــــــدد  الع
الكلـــــــي 
االحتاد األورويب(أ) للبلدان* 

منظمة األمن 
ــــاون يف  والتع
امليـــــــــــــــدان 
االقتصادي 

ــــــة  اللجنــــة االقتصادي
واالجتماعيـة ألمريكــا 
ـــــــة  الالتينيــــــة ومنطق

البحر الكارييب 

ـــــــــــــــة  اللجن
االقتصاديــــــة 
واالجتماعيـــة 
لغرب آسيا 

جلنة األمم 
ـــــــدة  املتح
االقتصادية 
ألفريقيا 

جلنة األمم 
ـــــــدة  املتح
االقتصادية 
ألوروبا 

جلنـة األمـم املتحــدة 
االقتصاديـــــــــــــــــــة 
واالجتماعيـة آلســيا 

واحمليط اهلادئ 

 
 ٢٠٧

١٥ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 
١٠ بلدان 
مرشحة 

٣٠ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 

ـــدول  ٣٥ دولـة مـن ال
األعضاء + ٧ أعضاء 

منتسبون 

١٣ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 

ـــة  ٥٢ دول
من الدول 
األعضاء 

ـــة  ٤٨ دول
من الدول 
األعضاء 

٤٣ دولــــــة مــــــــن 
الـدول األعضـــاء + 
٩ أعضاء منتسبون 

         السياحة الداخلية 
         القادمون 

٢٤ ٢٩ ١٩ ٧ ٣٢ ١٧ ١٠ ٦ ١١١ الزوار 
٤٣ ٤٦ ٤٣ ١٢ ٤٠ ٢٦ ١٠ ١٤ ١٨٤ السياح (زوار املبيت) 

١٩ ٢٤ ١٣ ٤ ٣١ ١٤ ٦ ٧ ٩١(ب) زوار اليوم الواحد 
القـــادمون حســـــب بلــــد 

٤٨ ٤٦ ٤٦ ١٢ ٤١ ٢٩ ١٠ ١٤ ١٩٣(ج) األصل 
القـادمون حســـب وســيلة 

٣٩ ٣٢ ٣٤ ٦ ٣٩ ٢١ ١٠ ٩ ١٥٠ النقل 
القـادمون حسـب الغـرض مـــن 

         الزيارة 
ـــــــــــترويح  الترفيــــــــــه وال

٤١ ٢٥ ٣٠ ٦ ٣٢ ١٥ ٦ ٧ ١٣٤ والعطالت 
٣٧ ٢٥ ٢٩ ٥ ٣٢ ١٥ ٦ ٧ ١٢٨ العمل التجاري واملهين 

٣٧ ٢٣ ٢٨ ٦ ٢٩ ١٥ ٥ ٧ ١٢٣ أغراض أخرى 



03-6458913

E/CN.3/2004/13 اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة     

املؤشرات األساسية (٢٠) 

ــــــــدد  الع
الكلـــــــي 
االحتاد األورويب(أ) للبلدان* 

منظمة األمن 
ــــاون يف  والتع
امليـــــــــــــــدان 
االقتصادي 

ــــــة  اللجنــــة االقتصادي
واالجتماعيـة ألمريكــا 
ـــــــة  الالتينيــــــة ومنطق

البحر الكارييب 

ـــــــــــــــة  اللجن
االقتصاديــــــة 
واالجتماعيـــة 
لغرب آسيا 

جلنة األمم 
ـــــــدة  املتح
االقتصادية 
ألفريقيا 

جلنة األمم 
ـــــــدة  املتح
االقتصادية 
ألوروبا 

جلنـة األمـم املتحــدة 
االقتصاديـــــــــــــــــــة 
واالجتماعيـة آلســيا 

واحمليط اهلادئ 

 
 ٢٠٧

١٥ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 
١٠ بلدان 
مرشحة 

٣٠ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 

ـــدول  ٣٥ دولـة مـن ال
األعضاء + ٧ أعضاء 

منتسبون 

١٣ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 

ـــة  ٥٢ دول
من الدول 
األعضاء 

ـــة  ٤٨ دول
من الدول 
األعضاء 

٤٣ دولــــــة مــــــــن 
الـدول األعضـــاء + 
٩ أعضاء منتسبون 

         فترات املبيت ومدة اإلقامة 
ــادق  فـترات املبيـت يف الفن

٢١ ٤٣ ٢٣ ١٠ ١٩ ٢٤ ١٠ ١٤ ١١٦ واملنشآت املشاة 
ــــت يف مجيـــع  فــترات املبي
أنـــواع منشـــآت اإلقامــــة 

٦ ٣٩ ١٤ ٢ ١٢ ٢٥ ١٠ ١٤ ٧٣ السياحية 
متوســــط مــــدة اإلقامــــــة 

٢٦ ٢٧ ١٦ ٨ ٢٦ ١٧ ٩ ٨ ١٠٣ للسياح غري املقيمني 
٣٩ ٤٤ ٤٢ ١١ ٤٠ ٣٠ ١٠ ١٥ ١٧٦ نفقات السياحة يف البلد املعين 

         السياحة احمللية 
املبيــت يف الفنــادق واملنشـــآت 

١٤ ٤٠ ١٧ ٥ ٩ ٢٦ ٩ ١٤ ٨٥ املشاة 
املبيت يف مجيع أنواع منشـآت 

٣ ٣٦ ٧ ١ ٤ ٢٥ ٩ ١٤ ٥١ اإلقامة السياحية 
         السياحة اخلارجية 

٢٧ ٣٥ ١٢ ٤ ٢٢ ٢٦ ١٠ ١٢ ١٠٠ املغادرون 
ـــــياحة يف بلــــدان  نفقـــات الس

٣١ ٤٢ ٣٣ ٧ ٣٥ ٣٠ ١٠ ١٥ ١٤٨ أخرى 
         أنشطة السياحة 

         الفنادق واملؤسسات املشاة 
٤٠ ٤٠ ٣٥ ١٢ ٤٠ ٢٨ ٩ ١٣ ١٦٧ عدد الغرف 
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املؤشرات األساسية (٢٠) 

ــــــــدد  الع
الكلـــــــي 
االحتاد األورويب(أ) للبلدان* 

منظمة األمن 
ــــاون يف  والتع
امليـــــــــــــــدان 
االقتصادي 

ــــــة  اللجنــــة االقتصادي
واالجتماعيـة ألمريكــا 
ـــــــة  الالتينيــــــة ومنطق

البحر الكارييب 

ـــــــــــــــة  اللجن
االقتصاديــــــة 
واالجتماعيـــة 
لغرب آسيا 

جلنة األمم 
ـــــــدة  املتح
االقتصادية 
ألفريقيا 

جلنة األمم 
ـــــــدة  املتح
االقتصادية 
ألوروبا 

جلنـة األمـم املتحــدة 
االقتصاديـــــــــــــــــــة 
واالجتماعيـة آلســيا 

واحمليط اهلادئ 

 
 ٢٠٧

١٥ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 
١٠ بلدان 
مرشحة 

٣٠ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 

ـــدول  ٣٥ دولـة مـن ال
األعضاء + ٧ أعضاء 

منتسبون 

١٣ دولة من 
ـــــــــــــــدول  ال

األعضاء 

ـــة  ٥٢ دول
من الدول 
األعضاء 

ـــة  ٤٨ دول
من الدول 
األعضاء 

٤٣ دولــــــة مــــــــن 
الـدول األعضـــاء + 
٩ أعضاء منتسبون 

٢٩ ٤٢ ٣٢ ١١ ٢٥ ٢٢ ١٠ ١٢ ١٣٩ عدد األسرة 
٣٣ ٤٤ ٣٥ ٩ ٢٨ ٢٩ ١٠ ١٤ ١٤٩ معدل الشغور 

متوســــط مــــدة اإلقامــــــة 
٢٣ ٣٤ ٢٠ ٣ ٢١ ١٨ ١٠ ٧ ١٠١ (املقيمون وغري املقيمني) 

 
٨ فقط منها لديها كامل جمموعة املؤشرات األساسية.  (أ)

٢٥ منها متثل ركاب البواخر السياحية.  (ب)
٨٨ منها حسب بلد اجلنسية؛ ٩٦ حسب بلد اإلقامة و ٩ االثنان معا، حسب اجلنسية وحسب بلد اإلقامة.  (ج)
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ـــام  وبـالرغم مـن الفـترة القصـرية الـيت انقضـت بـني وضـع جمموعـيت التوصيـات، مت القي - ٢٠
خبطـوة هائلـة يف جمـال إدمـاج إحصـاءات السـياحة يف نظـام اإلحصـــاءات العــام. ومــع ذلــك، 
ال تزال هناك قيود هامة يف إطار مقارنة البيانات املتاحة على الصعيد الـدويل وبصـورة رئيسـية 
فيما يتعلق باملميزات األساسية مثل القادمني واملغادرين الدوليني، والنفقات املرتبطـة بالسـياحة 
الداخلية واخلارجية، ال سيما فيما يتعلـق بتدفقـات السـفر املقابلـة هلـا يف حالـة السـياحة احملليـة 

اليت ال توجد هلا بعد جمموعة بيانات دولية للمقارنة. 
وتتمثل حالة هامة بصـورة خاصـة يف هـذا الصـدد يف وضـع االحتـاد األورويب، وبقـدر  - ٢١
أقل البلدان املرشحة لالنضمام إليه يف عام ٢٠٠٤. وهي احلالة املعروفـة الوحيـدة الـيت مت فيـها 
ـــة املســتخدمة للحصــول علــى جمموعــة موحــدة مــن  بـذل جـهد خـاص ملواءمـة أدوات املراقب
البيانات املرتبطة بالنشاط السياحي للمقيمني (ويف الواقع، فإن مجيع البلدان ملزمــة حبكـم نـص 
قانوين نفس التعاريف والتصنيفات). بيد أن قيـودا هامـة تظـل قائمـة رغـم ذلـك، ومنـها علـى 
ـــا البلــدان املختلفــة بشــأن مفــهوم البيئــة املعتــادة، أو  سـبيل املثـال النـهج العمليـة الـيت تتوخاه
حقيقـة أنـه مل يتـم حـىت اآلن نشـر أي معلومـات عـن صـايف تدفقـــات القــادمني والراحلــني يف 
البلـدان الــ ١٥ لالحتـاد األورويب أو خارجـــها (وال عــن املعــامالت الدوليــة للتجــارة بالســلع 

واخلدمات). 
ويف السـنوات الثـالث األخـرية، أجنـزت املنظمـــة العامليــة للتجــارة دراســتني متصلتــني  - ٢٢
ببعض عناصر اإلطار املفاهيمي لإلحصاءات السياحية (مثل مفهوم البيئة املعتـادة – وهـو علـى 
وجـه االحتمـال املفـهوم األساسـي الـذي يقـوم عليـه تصميـم نظـام اإلحصـاءات السـياحية(١٣)، 
وكذلك باألدوات املستخدمة لقياس بعض املتغريات األساسية (وبالتحديد حتليل البيانات عـن 
أعـداد القـادمني والراحلـني علـى احلـــدود الوطنيــة وحتليــل الدراســات االســتقصائية للنفقــات 

السياحية املرتبطة بالسياح الوافدين). 
وقد صممت الدراستان لتقييم نوعية البيانات احملصل عليـها يف عـدد هـام مـن البلـدان  - ٢٣
وقابلية تلك البيانات للمقارنة، وتشدد النتـائج النهائيـة علـى احلاجـة إىل االضطـالع مببـادرات 

حمددة من أجل حتقيق حتسني يف امليدانني معا. 
كذلك، ففي عدد كبـري مـن البلـدان (وضـع زهـاء ٤٠ بلـدا عمليـة حلسـاب السـياحة  - ٢٤
الفرعـي أو خطـة لتحقيـــق ذلــك يف الفــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥، مــن بينــها بلــدان متنوعــة مثــل 
إســـبانيا، وجامايكـــا، وفرنســـا، وكنـــدا، وكوســـتاريكا، واملغـــرب، واملكســـــيك، واهلنــــد، 
ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكيـة)، ظـهرت يف أثنـاء إنشـاء حسـاب السـياحة الفرعـي 
صعوبات مل تكن متوقعة قبل بداية هذا النوع من العمليات، وذلك فيما يتعلـق مبصداقيـة قـدر 
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ـــزال) مرتبطــة  كبـري مـن اإلحصـاءات السـياحية املتاحـة، وهـي إحصـاءات كـانت دومـا (وال ت
أساسا بالطلب على قطاع السياحة. وهذه الصعوبات شديدة التنوع لكنـها تتوافـق مجيعـا مـع 
الطبيعـة األساسـية حلسـاب السـياحة الفرعـي بوصفـه أداة لتحقيـق تكـــامل البيانــات الســياحية 

املشتتة. وهي تشمل:  
تباين التصنيفات والتعاريف املستخدمة بشأن املتغريات ذاـا يف مصـادر خمتلفـة (علـى  �

سبيل املثال، فيما يتعلق بتوفري اإلقامة)؛ 
مقابلة العرض والطلب فيما يتعلق بتحديد املنتجات اليت توفرها الصناعـات السـياحية  �

للزائرين، املقيمني وغري املقيمني على السواء؛ 
االحتياجات اجلديدة للمستخدمني، فيما يتعلق مثال ببعض خصـائص الرحـالت و/أو  �
الزائريـن ذاـم إذ أـم ال يندرجـون عـادة يف إطـار العمليـات اإلحصائيـة الرئيســـية يف 
ميدان السياحة (وهي، على سبيل املثال، تنظيـم الرحلـة، وحجـم جمموعـة املسـافرين، 

وحتديد القادمني يف زيارة ليوم واحد، وما إىل ذلك). 
 

التطلــع إىل املســتقبل: برنــامج عمــل منظمــة الســــياحة العامليـــة للفـــترة  ثالثا -
 ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 

احلفاظ على أمهية اإلطار املفاهيمي لإلحصاءات السياحية   ألف -
ترى املنظمة العاملية للسياحة، استنادا إىل جتربتها يف وضع اإلحصاءات السـياحية، أنـه  - ٢٥
ال حاجة يف الوقت احلاضر إىل إجراء تعديالت جوهريــة أو شـاملة لكـل مـن املقـاييس الدوليـة 
اليت وافقت عليها اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة، إذ أن من شـأن تلـك التعديـالت أن 

تعوق عملية تنفيذها اجلارية حاليا يف معظم البلدان. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلطار املفاهيمي املوصـى بـه تضمـن سـعيا لتحديـث خمتلـف  - ٢٦
املفـاهيم والتعـاريف والتجميعـات والتصنيفـات الـيت تضمنتـها توصيـات عـــام ١٩٩٣، وذلــك 
بصورة أولية ألن هذه التوصيات األوىل كانت قد صيغت قبل أن يتحقق وعي وتقديـر بشـأن 
الصلة بني إحصاءات جوانب االقتصاد الكلي ونظام احلسابات القوميـة وأن يصـال إىل مجـهور 
عريـض مـن اإلحصـائيني واملسـتخدمني يف قطـاع السـياحة؛ وثانيـا ألن توصيـات عـــام ١٩٩٣ 
ـــة لنظــام احلســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣ ذاتــه  كـانت قـد صيغـت قبـل وضـع الصيغـة النهائي

واملوافقة عليه. وتشري هذه االستكماالت إىل: 
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بعـض التغيـريات يف نطـاق مفـهوم اسـتهالك الزائريـن الـذي أصبـح يشــمل اآلن أيضــا  �
نفقـات االسـتهالك السـياحي عينـا، والتحويـالت االجتماعيـة للسـياحة، ومصروفـــات 
ـــل يف نفقــات االســتهالك النهائيــة نقــدا  األعمـال التجاريـة، فضـال عـن عنصـره املتمث
للزائرين (وهو دائما املكون الرئيسي لالستهالك الكلي من طرف الزائريـن أو بالنيابـة 
عنهم، الذي كان يعترب يف توصيات عام ١٩٩٣ مساويا لعنصر اسـتهالك الزائريـن أو 

طلب قطاع السياحة)؛ 
ــــى  جتميعــات جديــدة ذات أمهيــة فيمــا يتعلــق بقيــاس اآلثــار االقتصاديــة املترتبــة عل �
السـياحة، وهـي االسـتهالك اجلمـاعي السـياحي، والعمالـة السـياحية، والقيمـة املضافــة 

السياحية، وتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل السياحي، وما إىل ذلك؛ 
تغيريات هامة يف تعريف بعض املفـاهيم (ومنـها مثـال السـياحة الداخليـة، الـيت مت فيـها  �
حتديــد أن املفــهوم يشــري إىل النشــاط الســــياحي للزائريـــن املقيمـــني داخـــل اإلقليـــم 
االقتصـادي أو البلـد املشـار إليـه، ومل يكـن هـذا التحديـد جـزءا مـن التعريـف الســـابق 
الـوارد يف توصيـات عـام ١٩٩٣، األمـر الـذي اسـتبعدت متامـا بسـببه مـن االســتهالك 
السياحي احمللي النفقات السياحية اليت يقوم ـا الزائـرون لـدى مغـادرة البلـد إمـا قبـل 

الرحيل أو بعد عودم إىل بلد إقامتهم)؛ 
ـــال  تغيـري وتطويـر التصنيفـات الـيت تسـتخدم يف اإلحصـاءات السـياحية (ومـن ذلـك مث �
ــــتنادا، علـــى التـــوايل، إىل  إدراج قوائــم باملنتجــات واألنشــطة اخلاصــة بالســياحة اس
النسخة ١ من التصنيف املركزي للمنتجات، والتنقيـح ٣ للتصنيـف الصنـاعي الـدويل 

املوحد). 
تعديالت طفيفة أخرى.  �

بالرغم من أنه يتعني مراعاة احلاجة إىل إعطاء األولوية لتحقيـق تكـامل العمليـة احلاليـة  - ٢٧
لتنفيذ املقاييس الدوليـة فإنـه جيـب أن نضـع يف االعتبـار حقيقـة أن جتربـة منتجـي اإلحصـاءات 
ـــى الصعيــد  السـياحية ومسـتخدميها علـى الصعيـد الوطـين وعمليـات التنقيـح اجلاريـة حاليـا عل
الدويل، تقتضي إنشاء آلية تتمكن فرادى البلدان واملنظمات الدولية مـن أن تصـوغ بواسـطتها 
ـــة  اقتراحـات متكِّـن مـن تقييـم، ويف وقـت مـا مباشـرة، عمليـة جديـدة ـدف إىل وضـع جمموع

جديدة من التوصيات. 
ومن اهلام بصورة خاصة يف هذا السياق ذكر التنقيح اجلاري للتصنيف الدويل املوحـد  - ٢٨
– التنقيـح ٣، وللتصنيـف املركـزي للمنتجـات – النسـخة ١. ولكـل  جلميع األنشطة الصناعية 
مـن التنقيحـني تأثـري مباشـر علـى اإلحصـاءات السـياحية، وذلـك ليـس فقـط بسـبب عالقتــهما 
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املباشرة بالتصنيفات واألنشطة اليت ختتص ا السياحة، بـل وكذلـك بسـبب عالقتـهما بالصلـة 
القائمـة بـني التصنيـف املركـزي للمنتجـات وتصنيـف اخلدمـات املوسـع يف مـيزان املدفوعــات. 
وينطبـق هـذا أيضـا علـى تنقيـح الطبعـة اخلامسـة لدليـل مـيزان املدفوعـات فيمـا يتعلـق بتعريــف 
ـــة الــذي يؤثــر يف تغطيــة بنــد الســفر، فضــال عــن اســتهالك الســياح الوافديــن  مفـهوم اإلقام
واسـتهالك السـياح الراحلـني. وال ميكـن النظـر يف أي تنقيـح للتوصيـات املتعلقـة باإلحصــاءات 

السياحية (REC93) ولإلطار املنهجي املوصى به (RECOO) مبعزل عن تلك العمليات. 
إن التطلـع إىل املسـتقبل، وهـو نقطـة االنطـالق ألي عمليـة هادفـة إىل مجـع مقترحــات  - ٢٩
للتحديث، ينبغي أن يشري إىل اإلطار املفاهيمي احلـايل لكـل مـن املعيـارين الدوليـني وأن يتخـذ 
شكل قائمة مفتوحة بقضايا خمتلفة على أسـاس حتديـد األمنـاط الـذي قـامت بـه بـالفعل اللجنـة 
اإلحصائيـة حـني اقـترحت آليـة للتحديـــث املتواصــل لنظــام احلســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣ 

والتكييف املناسب مع اإلحصاءات السياحية. 
وتقـدم منظمـة السـياحة العامليـة إىل اللجنـة اإلحصائيـة، لنظرهـا، حتديـد ألمنـاط فئـــات  - ٣٠
التحديثات والتنقيحات الـيت تتيـح، يف رأيـها، أفضـل طريقـة لتحديـد التحديثـات احملتملـة بغيـة 

احلفاظ على أمهية اإلطار املفاهيمي احلايل لإلحصاءات السياحية: 
التعديالت اليت ال تتطلـب تغيـريات هامـة للمفـاهيم األساسـية، أو لنظـم مجـع  (أ)

وتصنيف البيانات، مثل: 
التعديــالت الصياغيــة: املتصلــة باألخطــاء يف اختيــار التعابــري، والتناقضــــات  �١�
الظـاهرة، فضـال عـن أخطـاء الترمجـــة الــيت ال تؤثــر يف املفــاهيم أو يف هيكــل 

النظام؛ 
التوضيـح الـذي ال يثـري منازعـــة: املتصــل باحلــاالت الــيت ميكــن فيــها إجــراء  �٢�

توضيح ال غموض فيه؛ 
التفسري: الذي يشـري إىل احلـاالت الـيت ينشـأ فيـها وضـع جديـد قـد ال تكـون  �٣�

معاملة التوصيات اجلديدة واضحة بشأنه. 
التعديالت لإلطار املفاهيمي األساسي الذي تتطلب إجراء تغيريات للمفـاهيم  (ب)
األساسية من شأا أن تؤثـر يف مجـع البيانـات، وعمليـات التجميـع، ونتـائج التحليـل. يف هـذه 
احلاالت، ينبغي اقتراح التغيريات املتوخاة على أساس كـل تغيـري علـى حـدة وأن يشـمل ذلـك 
تربيرا دقيقا، ومناقشة للتوقيـت احملتمـل لكـل تغيـري، والصلـة مـع البيانـات املشـاة املتاحـة عـرب 
البلدان، ومدى االتسـاق مـع أطـر إحصـاءات االقتصـاد الكلـي األخـرى. ويف مجيـع احلـاالت، 
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ـــل  ينبغــي أن تكــون كافــة هــذه التعديــالت اهلامــة املقترحــة قائمــة علــى أســاس جتربــة ودلي
إحصائيني. 

وعلـى وجـه التحديـد، تـرى منظمـــة الســياحة العامليــة أنــه ينبغــي لعمليــة التحديــث،  - ٣١
كقاعدة عامة، أن: 

تركـز علـى عـدد مـن املسـائل احملـددة املتصلـة باإلطـار املفـــاهيمي للتوصيــات  (أ)
املتعلقة باإلحصاءات السياحية (REC 93) وباإلطار املنهجي املوصى به (REC 00)؛ 

ــــذه   تعــاجل مســائل احتياجــات املســتخدمني (أي عنــاصر النوعيــة املتصلــة (ب)
املسائل)؛ 

تضـع يف االعتبـار مـدى إمكانيـة تنفيـذ التعديـالت املقترحــة أو مــدى كفايــة  (ج)
تلك التعديالت. 

ورهنا بتأييد اللجنة اإلحصائية للمبادئ التوجيهيـة األساسـية املذكـورة أعـاله، تقـترح  - ٣٢
منظمة السياحة العاملية مباشرة وتنسيق عملية التحديث احلالية يف مبادرة ذات ثالث مراحل: 
املرحلـة األوىل: حتيـل منظمـة السـياحة العامليـة هـذه املبـادرة إىل مجيـع البلـــدان (ســواء  �
كـانت دوال أعضـاء فيـها أم ال) وحتصــل منــها علــى معلومــات بشــأن املســائل الــيت 
ـــة عــن طريــق الــربيد اإللكــتروين  تتطلـب قـدرا مـن التحديـث. وتتواصـل هـذه العملي
بواسـطة اسـتمارة ذات منـط موحـــد توجــه إىل إدارات الســياحة الوطنيــة، واملكــاتب 
اإلحصائيـة الوطنيـــة، واملصــارف املركزيــة. وينبغــي أن تكمــل هــذه املرحلــة حبلــول 

نيسان/أبريل ٢٠٠٥. 
املرحلـة الثانيـة: بعـد مجـــع وجتــهيز هــذه املعلومــات، تقــوم منظمــة الســياحة العامليــة  �
بتعميمها على املنظمات واملؤسسات الدولية اليت هلا مسؤوليات وجتربة (إما كمنتجـة 
أو كمستخدمة) يف ميدان اإلحصاءات املتصلة بالسـياحة وحتليـل األنشـطة السـياحية، 
لكـي تقـوم تلـك املنظمـات واملؤسسـات، إن هـي استنسـبت ذلـك، جبمـع مقترحـــات 
واقتراحات جديدة من األعضاء وكذلك من الوحدات يف املنظمات ذات الكفـاءة يف 
ـــة، ومــيزان املدفوعــات،  امليـادين املتصلـة باإلحصـاءات السـياحية، واحلسـابات القومي
والتصنيفات. وينبغي أن تبدأ هذه املرحلة يف الربع األول من عام ٢٠٠٤ وأن تكمـل 

يف غضون الربع األخري من عام ٢٠٠٥. 
املرحلة الثالثة: استنادا إىل نواتج املرحلتني األوىل والثانية، تعد منظمة السياحة العامليـة  �
وثيقـة مشـروع مفصلـة تصـف مضمـون املبـادرة املقترحـة لتحديـث اإلطـار املفــاهيمي 
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احلــايل لإلحصــاءات الســياحية، مبــا يف ذلــك جــدول األعمــــال، وبرنـــامج العمـــل، 
واجلدول الزمين، واملوارد اليت ستلزم، وعملية اختاذ القرارات، لعملية التحديث هـذه، 

وأن تقدم تلك الوثيقة إىل اللجنة اإلحصائية يف دورا لعام ٢٠٠٧. 
ـــها  سـتطلب منظمـة السـياحة العامليـة، خـالل هـذه العمليـة، اإلرشـاد والدعـم مـن جلنت - ٣٣
املعنية باإلحصاءات وحتليل االقتصـاد الكلـي للسـياحة (انظـر املرفـق ١ لالطـالع علـى عضويـة 
اللجنة) من أجل تصميـم وإكمـال املرحلتـني األوىل والثالثـة، وكذلـك ملناقشـة الوثيقـة النهائيـة 
الـيت سـتعرض علـى اللجنـة اإلحصائيـة. وسـتدعو أيضـا البلـدان واملنظمـات واملؤسســـات غــري 
األعضـاء للمشـاركة يف اجتماعاـا ومبادراـا خـالل هـذه العمليـة، وذلـك مـــن أجــل توســيع 

نطاق كل من املنتجني واملستخدمني. 
وختامـا، سـتقرر اللجنـة، وفقـا لعـدد ومنـط املقترحـــات املســتلمة يف املرحلتــني األوىل  - ٣٤
والثانية، ما إذا كـان مـن املالئـم إنشـاء فريـق عـامل مؤقـت مـن األطـراف املناسـبة بإمكانـه أن 
ـــك، ســتطلب منظمــة الســياحة  يسـعى جـاهدا حلـل أي مشـكلة معينـة. ويف حالـة حـدوث ذل
العاملية من اللجنة اإلحصائية تأجيل عرض التقرير النهائي الـذي كـان مزمعـا يف البدايـة تقدميـه 

أثناء دورة اللجنة لعام ٢٠٠٧. 
 

املبادرات املزمعة األخرى   باء -
ـــة فيمــا  تعـرض منظمـة السـياحة العامليـة أيضـا علـى اللجنـة اإلحصائيـة املبـادرات التالي - ٣٥

يتعلق مبجاالت خمتلفة مذكورة يف هذا التقرير بغية النظر فيها: 
 

يف جمال وضع املعايري: 
تعتزم منظمة السياحة العامليـة املضـي يف توثيـق العالقـة بـني حسـاب السـياحة الفرعـي  - ٣٦
ونظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ الذي يشكل فرعا له. ويف هـذا املضمـار، تعـتزم منظمـة 
السـياحة العامليـة متابعـة مشـاوراا احلاليـة مـع الفريـق العـامل املشـــترك بــني األمانــات واملعــين 

باحلسابات القومية، وذلك فيما يتعلق باملوضوعات املتداخلة. 
 

يف جمال الترويج لتطبيق املعايري: 
ـــد البلــدان باملبــادئ  تعـتزم منظمـة السـياحة العامليـة مواصلـة جـهودها الراميـة إىل تزوي - ٣٧
التوجيهية بغية حتسني أسسها اإلحصائية إلنشاء حساب فرعي للسياحة. وسيتحقق ذلـك عـن 

طريق القيام مبا يلي: 
زيادة استعراض جتارب البلدان واستحداث سبل لتحسني االتصاالت.  �
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حتسـني التبـادل املباشـر للمعلومـات بشـأن التجـارب فيمـا بـني البلـدان ذات الظــروف  �
املتشاة. 

ويف هذا الصدد، ترى منظمـة السـياحة العامليـة أن مـن املـهم أن تقـوم البلـدان الـيت اسـتحدثت 
أساليب عمل يف جمال حساب السياحة الفرعي بتبادل خرباا مع البلدان األخرى اليت هـي يف 
طور الشروع يف هذه العملية. ومن املفهوم أنه ينبغي أن يقتصر هذا التعاون املنتظر علـى عـدد 
معقول من املسائل وأن يطلب وفقا جلدول زمين متفق عليه، وذلـك بغيـة جتنـب إثقـال كـاهل 
الوحدات املسؤولة (اليت يكون مقرها عادة بـإدارات احلسـابات القوميـة باملكـاتب اإلحصائيـة 

الوطنية). 
 

يف جمــال املقارنــة الدوليــة لإلحصــاءات الســياحة الــيت جـــرى نشـــرها عـــن طريـــق منظمـــة 
السياحة العاملية: 

رغـم بعـض التأخـري يف سـياق األعمـال الـيت طورهـا صنـدوق النقـــد الــدويل ومنظمــة  - ٣٨
التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـــة وجــهات 
أخرى، فقد أجنزت منظمة السياحة العاملية مهمة طموحـة يف جمـال تكييـف املبـادئ التوجيهيـة 
الدولية لعرض البيانات اإلحصائيـة والبيانـات الوصفيـة الـيت روجـت هلـا تلـك املنظمـات لكـي 

تتواءم مع التطبيق يف ميدان اإلحصاءات السياحة. 
ونظرا حلقيقة أن مسـتوى تطويـر وتوحيـد إحصـاءات السـياحة خيتلـف اختالفـا كبـريا  - ٣٩
عـن مسـتوى تطويـر وتوحيـد اـاالت األخـرى لإلحصـــاءات االقتصاديــة، فقــد عــرض هــذا 
املخطـط علـى حلقـات العمـل دون اإلقليميـة الثمانيـة املعنيـة بإحصـــاءات الســياحة ومت إعــداد 
حســاب فرعــي للســياحة أثنــاء عــام ٢٠٠٣، بغيــة تفســري أمهيــة توثيــق مصــادر املعلومـــات 
املستخدمة حاليا يف جمال إحصاءات السياحة، وكيفية مراقبة متغــريات السـياحة. ولقـد دفعـت 
هذه الصيغة البلدان إىل تكوين رأي، بصورة أمشل وأكثر انتظامـا، عـن مصادرهـا اإلحصائيـة. 
وجرى تشجيع هذه البلدان على اسـتخدام هـذه الصيغـة يف أعماهلـا املتعلقـة بتقييـم املعلومـات 
ـــة ســابقة  املتوفـرة مـن أجـل إنشـاء نظمـها املتعلقـة بإحصـاءات السـياحة، ولتكـون مبثابـة مرحل

لتشكيل حساب سياحة فرعي. 
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احلواشي 
وافقت اجلمعية العامة يف قرارها ٢٣٢/٥٨ املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ علـى االتفـاق بـني األمـم  (١)

املتحدة ومنظمة السياحة العاملية بصيغته الواردة يف مرفق ذلك القرار. وفيما يلي نص املادة ١٣ من االتفاق: 
�املادة ١٣ 

�اخلدمات اإلحصائية 
تتفق األمم املتحدة ومنظمة السياحة العامليــة علـى السـعي لتحقيـق أقصـى قـدر مـن التعـاون  - ١�
ـــها الفنيــني أكفــأ  بينـهما وإزالـة كـل ازدواجيـة غـري مستحسـنة بينـهما واسـتخدام كـل منـهما ملوظفي
استخدام لدى قيام كل منهما جبمع املعلومات اإلحصائية وحتليلها ونشرها وتعميمها. وتتفقـان علـى 
توحيد جهودمها لكفالة حتقيق أقصى فائدة ممكنــة مـن املعلومـات اإلحصائيـة وأوسـع اسـتعمال ممكـن 
هلا، وضمان التنسيق الوثيق ملبادرات كل منهما املتصلة باإلحصاءات، والتخفيف إىل أدىن حد ممكـن 
مـن العـبء امللقـى علـى كـــاهل احلكومــات واملنظمــات األخــرى الــيت ميكــن أن جتمــع منــها تلــك 

املعلومات. 
تعترف منظمة السياحة العاملية بأن األمم املتحدة هي الوكالة املركزية جلمـع وحتليـل ونشـر  - ٢�

وتوحيد وحتسني اإلحصاءات السياحية اليت ختدم املقاصد العامة للمنظمات الدولية. 
تعترف األمم املتحدة مبنظمة السياحة العاملية على أا املنظمة املختصة جبمـع وحتليـل ونشـر  - ٣�
وتوحيد وحتسني اإلحصـاءات السـياحية، وتعزيـز تكـامل هـذه اإلحصـاءات يف نطـاق منظومـة األمـم 

املتحدة�. 
جلنة اجلماعات األوروبيـة، وصنـدوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، واألمـم  (٢)
ــــع  املتحــدة، والبنــك الــدويل، نظــام احلســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبي

 .(E.94.XVII.4

 .(E.78.XVII.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) ،الورقات اإلحصائية، العدد ٦٢ (٣)
 .(E.78.XVII.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) ،املرجع نفسه، العدد ٨٣ (٤)

املرجع نفسه، اجلزءان األول والثاين.  (٥)
 ،(E/1993/26) انظـر الوثائـــــق الرمسيـــــــة للمجلـــــــــس االقتصــــــــادي واالجتمــاعي، ١٩٩٣، امللحــق رقــم ٦ (٦)

الفقرة ١٥٤ (أ). 
 .(E.01.XVII.9 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) الورقات اإلحصائية، العدد ٨٠ (٧)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ١٨ (أ).  (٨)
واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل، ١٩٩٣.  (٩)

جيب إبقاء قوائم هذه األنشطة واملنتجات متمشية مع نتيجة التنقيـح املقـرر أن جتريـه اللجنـة اإلحصائيـة يف عـام  (١٠)
٢٠٠٧ للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة - التنقيـح ٣، وللتصنيـف املركـزي للمنتجـــات - 

النسخة ١. 
 .(E.90.XVII.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) الورقات اإلحصائية، العدد ٤، التنقيح ٣ (١١)

 .(E.98.XVII.5 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) املرجع نفسه، العدد ٧٧، النسخة ١ (١٢)
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مت األخذ مبفهوم البيئة املعتادة يف التوصيات املتعلقة باإلحصاءات السياحية (REC93)، اجلزء األول، الفقرة ٢٢،  (١٣)
على النحو التايل: 

�الغـرض الرئيسـي لألخـذ مبفـهوم �البيئـة املعتـادة� هـو كفالـة أال يشـمل مفـهوم �الزائـر� أشـــخاصا 
ينتقلون يوميا بني أماكن سكنهم وأماكن عملهم أو أية أماكن أخـرى كثـريا مـا يزوروـا. وبالتـايل، 

فإن تعريف البيئة املعتادة يستند إىل املعايري التالية: 
مسافة دنيا يقطعها املسافر لكي يعترب شخصا زائرا؛  �(أ)

فترة غياب دنيا عن مكان اإلقامة املعتاد؛  �(ب)
قدر أدىن من االنتقال فيما بني البلدات أو األقاليم�.  �(ج)
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 املرفق 
 عضوية اللجنة املعنية باإلحصاءات وحتليل االقتصاد الكلي للسياحة 

الرئيس: فرنسا  املكتب:
نائبا الرئيس: إسبانيا* وكندا* 

 
إسـرائيل، الربتغـال، جنـوب أفريقيـــا، ســري النكــا، الفلبــني، كوبــا، مصــر،  األعضاء:

املغرب، املكسيك   
ممثل األعضاء املعاونني: 

أروبا 
 

ممثل األعضاء املنتسبني: 
املركز الدويل للدراسات املعنية باالقتصاد السياحي، احتاد النقل اجلوي الدويل، رابطة الفنـادق 

واملطاعم الدولية، مؤسسة ماستر كارد الدولية 
 

املراقبون   
الدول غري األعضاء: 

استراليا، سنغافورة، السويد، الواليات املتحدة األمريكية 
 

املؤسسات 
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، منظمـة العمـل الدوليـة، منظمـة التعـاون والتنميـة يف 

امليدان االقتصادي، املكتب اإليطايل حملالت الصرافة، الس العاملي للسفر والسياحة 
 
 

 
 

أعضاء حبكم املنصب.  *


