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 مقدمة -وال أ 
التقرير املـشترك املقـدم مـن منظمـة الـسياحة العامليـة             اإلحصائية  بني يدي اللجنة    يوجد   - ١

تقريـر  وشعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة؛ ويـوجز ال      )  السياحة منظمة(التابعة لألمم املتحدة    
 استجابة للمقررات اليت اختذهتا اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا اخلامـسة   األنشطة اليت أجنزتاها معا  

 :ن اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثنيإذ إ. والثالثني يف جمال إحصاءات السياحة
ات الـسياحة، واعترفـت     ء يف جمـال إحـصا      احملـرزَ  الحظت مع االرتيـاح التقـدمَ      )أ( 

ــه منظمــة الــسياحة يف وضــع املعــايري، و    نــشر لو املعــايري نفيــذالتــرويج لتبالعمــل الــذي قامــت ب
 إحصاءات السياحة؛

ــة       )ب(  ــة الدولي ــة املقارن ــة إىل حتــسني قابلي ــسياحة الرامي اعترفــت جبهــود منظمــة ال
 يف جمـاالت  ات املقدمـة يف التـدريب وبنـاء القـدر    دةوجودة البيانات املتعلقة بالسياحة، واملـساع     
 جديدة من قبيل حسابات السياحة الفرعية؛

الحظت أن هناك حاجـة إىل إقامـة تبـادل دويل للخـربات يف مجـع إحـصاءات          )ج( 
 السياحة وطلبت إىل منظمة السياحة تيسري تبادل ألحسن املمارسات؛ 

رات مـع بلـدان يف موضـوع        وشامـ الحظت عزم منظمة السياحة علـى إجـراء          )د( 
استكـــشاف احلاجـــة إىل حتـــديثها، علـــى إحـــصاءات الـــسياحة واملتعلقـــة بالتوصـــيات القائمـــة 

 مـع  ا ممكن ملعايري إحصاءات السياحة متـسق تنقيحكون أي  أن ي وشددت على أنه ينبغي كفالة      
 ت؛ ودليل ميزان املدفوعا١٩٩٣عام لعمليات التحديث اجلارية لنظام احلسابات القومية 

ــسياحة و       )هـ(  ــدان إحــصاءات ال ــنت يف مي ــسيق أم ــى احلاجــة إىل تن يف شــددت عل
الدوري للتوصيات الدولية، إال أهنا اعترفت بأن وجهات نظر خمتلفة قـد وردت بـشأن               التنقيح  

 فريـق عامـل مـشترك بـني األمانـات مكـون           تشكيلفبعض الوفود أوصت ب   : وسائل حتقيق ذلك  
ــا    ــسياحة ومنظمــة التع ــصادي واملكتــب اإلحــصائي    مــن منظمــة ال ــدان االقت ــة يف املي ون والتنمي

 علـى   تناولـه للجماعات األوروبية، يف حني رأت منظمة الـسياحة أن هـذا اهلـدف مـن املمكـن                  
ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية    ــة    ال،النحــو األنــسب يف إطــار جلن ســيما وأن املنظمــات الدولي

 ؛ممثلة يف تلك اللجنةذات الصلة واإلقليمية األخرى 
طلبــت مــن شــعبة اإلحــصاءات أن تيــسر إجيــاد منتــدى تنــسيق مناســب ُيتخــذ   )و( 

 .بشأنه قرار يف االجتماع القادم للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
لـثالثني للجنـة اإلحـصائية يف     منذ الـدورة اخلامـسة وا  لتنقيحويرد وصف تنظيم عملية ا     - ٢
إحــصاءات املتعلقــة بلتوصــيات املنقحــة  اعــن الثالــث نظــرة شــاملة زء اجلــيقــدمو.  الثــاينزءاجلــ
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وحتتــوي وثيقــة   .الــسياحة املعروضــة علــى اللجنــة للنظــر فيهــا واعتمادهــا يف حــال إقرارهــا        
 ٢٠٠٨إحـصاءات الـسياحة لعـام       املتعلقـة ب  دوليـة   الوصـيات   التمعلومات أساسية حتمـل عنـوان       

 املتحــدة املعــين  الــنص الكامــل ملــشروع التوصــيات املنقحــة الــيت أيــدها فريــق خــرباء األمــم         
تنفيــذ تلـــك   الثالــث اخلطــوط العريـــضة لربنــامج    زءكمــا يعـــرض اجلــ  . بإحــصاءات الــسياحة  

إطـار  :  حلساب الـسياحة الفرعـي  ٢٠٠٨ الرابع وصفا موجزا لصيغة  زءوحيتوي اجل . التوصيات
 .وترد النقاط املطروحة للمناقشة يف الفرع اخلامس. العمل املنهجي املوصى به

 
 عملية التنقيح منذ الدورة اخلامسة والثالثني للجنةتنظيم  -ثانيا  

، يف عمليـة تـشاور       اإلحـصائية  شرعت منظمة السياحة، يف إطار تنفيذ مقررات اللجنة        - ٣
بلــدان أخــرى حــول مــشروع قائمــة  مــع مــع أعــضاء اللجنــة املعنيــة باإلحــصاءات التابعــة هلــا و 

، ١٩٩٣الــيت ُنـشرت عــام   “احةحــصاءات الـسي املتعلقـة بإ التوصــيات ”بقـضايا ونطــاق تنقـيح   
 الـواردة يف حـساب الـسياحة         اإلحـصائية   االعتبـار خـربات البلـدان وتوصـيات اللجنـة          ة يف خذآ

ويف الوقـت نفـسه، بـدأت    . ٢٠٠٤ واليت أٌقرت عـام   ،إطار العمل املنهجي املوصى به     :الفرعي
توصــيات يف تنظــيم عمليــة التنقــيح وبلــورة وجهــات نظرهــا بــشأن نطــاق ال شــعبة اإلحــصاءات

ويرد أدناه وصف مقتضب لعمليـة التنقـيح املؤديـة إىل إعـداد مـشروع                .املنقحة املقبلة وحمتواها  
 .٢٠٠٨ لعام “إحصاءات السياحةاملتعلقة بدولية التوصيات ال”
شترك بــــني املـــ تنــــسيق الفريـــق  وعمــــل تـــشكيل  ) أ(مشلــــت عمليـــة التنقــــيح  لقـــد  و - ٤

ــين ب الوكــاالت ــسياحة،  املع ــة )ب(و إحــصاءات ال ــسياحة    إقام ــة ال ــروين ملنظم ــدى اإللكت  املنت
عقــــد ) د(و تنظــــيم حلقــــة العمــــل الدوليــــة بــــشأن إحــــصاءات الــــسياحة، ) ج(و  العامليــــة،

 التابعــة ،االجتماعــات املكرســة للجنــة املعنيــة باإلحــصاءات وحتليــل االقتــصاد الكلــي للــسياحة  
م املتحـدة السـتعراض املـشروع      اجتماع لفريق خرباء األمـ    عقد  ) هـ(و  ملنظمة السياحة العاملية،    

إجــراء ) و(و  وتأييــده، ٢٠٠٨إحــصاءات الــسياحة لعــام املتعلقــة باملؤقــت للتوصــيات الدوليــة 
 .استشارة على الصعيد العاملي مع مكاتب اإلحصاء الوطنية وإدارات السياحة الوطنية

 
 إحصاءات السياحةاملعين بفريق التنسيق املشترك بني الوكاالت  -ألف  

ــة  و - ٥ ــأن تقــوم شــعبة اإلحــصاءات بتيــسري إجيــاد منتــدى    اإلحــصائية فقــا لطلــب اللجن ب
بني الوكاالت، اقترحت الشعبة على جلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية           مشترك  مناسب للتنسيق   

 وتوصـلت الوكـاالت   .إحـصاءات الـسياحة  ب املعـين إنشاء فريق التنسيق املشترك بني الوكـاالت       
 ٣-١نيويـــورك،  ( تنـــسيق األنـــشطة اإلحـــصائيةرة الرابعـــة للجنـــةاملعنيـــة إىل اتفـــاق يف الـــدو
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ــول ــسيق املــشترك بــني الوكــاالت يف    . )١()٢٠٠٤ســبتمرب /أيل ــق التن ــصاصات فري وأُقــرت اخت
الذي حضره كل من املكتـب اإلحـصائي   ) ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣نيويورك، (اجتماعه األول  

تعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي         للجماعات األوروبية وصندوق النقد الـدويل ومنظمـة ال        
 .وشعبة اإلحصاءات ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية

أن ) أ(إحـصاءات الـسياحة علـى       املعـين ب  ووافق فريق التنسيق املـشترك بـني الوكـاالت           - ٦
ن مجيـع    املـسائل الـيت يلـزم التنـسيق بـشأهنا، وإجيـاَد حلـول مقبولـة مـ                  نطاق عمله يشمل حتديـد    

 مهياأن مجيع أعضاء الفريق املشاركني يف الدورة احلالية من تنقـيح أطـر املفـ   ) ب(و األطراف؛  
، والطبعـة اخلامـسة     ١٩٩٣مثل نظام احلسابات القومية لعـام       (ذات الصلة بإحصاءات السياحة     

لــدليل ميــزان املــدفوعات، والتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع األنــشطة االقتــصادية،    
ســيعطون  )لتــصنيف املركــزي للمنتجــات، ودليــل إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات  وا

ــسياحة       ــصاءات الـ ــؤثر يف إحـ ــأهنا أن تـ ــن شـ ــل الـــيت مـ ــر العمـ ــاالت أطـ ــد جمـ ــة لتحديـ األولويـ
 سُيـشكل ليتـسىن عقـد اجتماعـات      تقنيـا  أن فريقـا فرعيـا    ) ج(و  واستعراضها بأسرع ما ميكن؛     

اء على مستوى العمل أو علـى مـستوى اجللـسة العامـة، حـسب         سو ، يف املستقبل   التنسيق فريق
أن ) هـــ(و أن منظمــة الــسياحة العامليــة هــي مــن ســتتوىل عقــد االجتماعــات؛ ) د(و الــضرورة؛ 

  يف جمال إحـصاءات الـسياحة      عملالة دولية أو إقليمية ت    ك أي و   أمام العضوية يف الفريق مفتوحة   
 ).لفريق يف وقت الحقإىل الية  منظمة العمل الدوانضمتعمال هبذا احلكم، (
ــل   - ٧ ــَز عمـ ــقوَتركـ ــسيقفريـ ــة     التنـ ــيات املتعلقـ ــودة بـــني التوصـ ــوات املوجـ ــى الفجـ  علـ

إطـار العمـل املنـهجي املوصـى      : ، وحـساب الـسياحة الفرعـي      ١٩٩٣بإحصاءات السياحة لعام    
بــه، وأطــر عمــل االقتــصاد الكلــي ذات الــصلة، فــضال عــن مناقــشة مقترحــات لــسد تلــك           

 يف أقــرب وقــت ممكــن، وعلــى أنــه ١٩٩٣ حتــديث توصــيات  وجــوبواُتفــق علــى. الفجــوات
ــة التنقــيح     إىل ٢٠٠٤وعقــد الفريــق مــن  . ينبغــي أن يقــدم مجيــع أعــضاء الفريــق أفكــارا لعملي

 ســتة اجتماعــات عامــة ومخــسة تقنيــة، مــع التركيــز علــى عــدد مــن املــسائل املفهوميــة    ٢٠٠٧
ــا للتنقــيح أو للتوضــيح، ومــن ذلــك   ،احملــددة ــادة؛     إم ــة املعت ــة والبيئ ــة بــني مفهــوم اإلقام  العالق

والــسياحة والــسفر؛ واحلاجــة إىل توضــيح تعريــف الزائــر، والزائــر ألغــراض العمــل علــى وجــه   
وقـد  . ة لـدليل ميـزان املـدفوعات      تفـصيل بنـد الـسفر يف الـصيغة املـستكمل          التحديد،؛ وإمكانيـة    

 .ما يف عملية التنقيح قّيأتاحت مقترحات الفريق بشأن معاجلة تلك املسائل إسهاما
وبينمــا كــان فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت يــساهم بنــشاط يف ذلــك العمــل،   - ٨

 بــإطالق وتنظــيم عــدد آخــر مــن شــعبة اإلحــصاءاتقامــت كــل مــن منظمــة الــسياحة العامليــة و
__________ 

 .SA/2004/3 انظر  )١( 
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مـــوجز ويـــرد أدنـــاه جـــرد زمـــين    . األنـــشطة أدت إىل إعـــداد مـــشروع التوصـــيات احلـــايل    
 .ةاألنشط لتلك

 
 لكتروين ملنظمة السياحة العامليةاملنتدى اإل -باء  

كان اهلدف الرئيسي من املنتـدى اإللكتـروين هـو كفالـة أن ُتستـشار إدارات الـسياحة         - ٩
الوطنيـة ومكاتـب اإلحـصاء الوطنيــة استـشارة وافيـة، وأن تظهـر جليــة وجهـات نظرهـا بــشأن         

أبريـل إىل   /وقد اشتغل املنتدى من نيسان    . اركيفية تنقيح التوصيات الدولية وتؤخذ بعني االعتب      
ونــاقش املــشاركون مــسائل كــان قــد حــددها يف البدايــة فريــق . ٢٠٠٦أكتــوبر /تــشرين األول

ــن توصــيات        ــصل بكــل م ــاالت، وتت ــني الوك ــشترك ب ــسيق امل ــسياحة  ١٩٩٣التن  وحــساب ال
نتـدى، أطلقـت    ولتشجيع مشاركة أكثـر فعاليـة يف امل       . إطار العمل املنهجي املوصى به    : الفرعي

. ١٩٩٣منظمــة الــسياحة العامليــة اســتبيانا بــشأن املمارســات الوطنيــة املتعلقــة بتنفيــذ توصــيات 
وغطى االستبيان عددا من املواضيع ذات الصلة، مثل املراحل اليت تقطعهـا رحلـة مـا، ومعاملـة                  
 ركـــاب ســـفينة ســـياحية، ودرجـــة قابليـــة املقارنـــة الدوليـــة إلحـــصاءات الـــسياحة الرئيـــسية،   

 بني بيانات إنفـاق الـسياح وقيمـة املقتنيـات واخلـدمات             قاستواملمارسات الوطنية يف مراقبة اال    
وقـد أكـدت نتـائج املنتـدى أن هنـاك دعمـا             . اليت تعرضـها الـصناعات الـسياحية علـى الزائـرين          

وقـدم  . على نطاق واسع بني منتجي إحصاءات السياحة ومستعمليها لتنقيح التوصيات القائمة          
ــشاركو ــة       امل ــة املعني ــة العمــل الدولي ــى حلق ــسامهة ُعرضــت عل ــدى ســبعا وعــشرين م ن يف املنت

 .بإحصاءات السياحة
 

 لدولية املعنية بإحصاءات السياحةحلقة العمل ا -جيم  
ُنظمت حلقةُ العمل الدولية املعنية بإحصاءات السياحة يف مقر منظمة السياحة العامليـة              - ١٠

وكـان ذلـك حـدثا بـارزا أفـضى إىل           . ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢٠ إىل   ١٧ مـن     يف الفترة  يف مدريد 
وُدعي حللقة العمل ممثلون عن املنظمات السياحية الوطنيـة،         . إعداد مشروع التوصيات املنقحة   

ــة     ــة واإلقليمي ــات الدولي ــة، واملنظم ــب اإلحــصاءات الوطني ــسعة   . ومكات ــشاركون الت ــل امل ومث
ثلــت املهــام الرئيــسية حللقــة العمــل يف  ومت.  دوليــة وإقليميــة منظمــات٧  بلــدا و٣٣والــسبعون 

اســتعراض املمارســات القطريــة القائمــة يف مجــع املــتغريات األساســية إلحــصاءات        ) أ: (اآليت
 وتقــدمي املــشورة عمــا ينبغــي تنقيحــه أو حتديثــه ١٩٩٣اســتعراض توصــيات ) ب(و الــسياحة؛ 

ملؤسـسية لتـشجيع    تشكيل شبكة إلحصاءات الـسياحة تعمـل يف خمتلـف البيئـات ا            ) ج(و  فيها؛  
تقدمي املـشورة بـشأن   ) د(و تبادل اخلربات وصياغة ممارسات جيدة يف مجع تلك اإلحصاءات؛      

 .الترتيبات املؤسسية بني خمتلف الوكاالت الوطنية اليت تعمل يف جمال إحصاءات السياحة
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 وخلصت حلقة العمل، من بني أمور أخرى، إىل أن التنقيح احلايل للتوصـيات الدوليـة               - ١١
 التـرويج   املتعلقة بإحصاءات السياحة ينبغي النظر إليها باعتبارهـا جـزءا مـن اجلهـود الراميـة إىل                

ــاع هنــج متكامــل إزاء  ــب، يف حــدود اإلمكــان،     التب ــذي يتطل ــر ال ــة، األم  اإلحــصاءات الوطني
 رفـع مـستوى الكفـاءة   ة، وطرائق موحدة جلمـع البيانـات ل   استعمال مفاهيم وتصنيفات منسجم   

؛ كما خلصت، يف هذا الـصدد، إىل أن          إىل أدىن حد   من عبء اإلبالغ  والتقليل    حد إىل أقصى 
 .تطبيق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية حيظى بدعم قوي

واقترحت حلقـة العمـل أنـه ينبغـي أن تركـز التوصـيات املنقحـة علـى حتديـد وتعريـف                       - ١٢
نــات وطرائــق مجــع تلــك البيانــات،  ميكــن تعريفهــا بــالنظر إىل مــصادر البيا ) أ (: الــيتاملــتغريات

ــها عــبء إبــالغ إضــايف   ) ب( و ــدان أن تنفــذها   ) ج(و ، كــبريال يــنجم عن ميكــن ألغلــب البل
ــدان     ــني البل ــة ب ــة املقارن ــيري النطــاق احلــايل      . ضــمانا لتحــسني قابلي ــي تغ ــه ينبغ ــرح بأن ــا اقُت كم

لنحـو سـيكون    وعلـى هـذا ا    . للتوصيات على حنو يسمح بالتحديث وإعادة اهليكلة الـضروريني        
من املمكن اإلشارة إىل أمهية طائفـة عريـضة مـن املـسائل واالعتـراف هبـا، مبـا يف ذلـك وصـف                        
حاجات املستعملني؛ وخمتلف التصنيفات وقوائم املتغريات ذات الـصلة بقيـاس إسـهام الـسياحة          
ــات؛ ونــشر          ــق مجــع البيان ــة وطرائ ــصادر البيانــات املمكن ــة؛ وم ــسائل العمال ــصاد؛ وم يف االقت

ــات الب ــات؛ واحلاجــة إىل البيان ــةيان ــشاء شــبكات مــشتركة بــني املؤســسات؛     الفوقي ــة إن ؛ وأمهي
ووصف االرتباطات حبساب السياحة الفرعـي ومؤشـرات اآلثـار االجتماعيـة والبيئيـة؛ ومراقبـة              

وينبغــي التركيــز بــشكل خــاص علــى الــصالت . التــوازن بــني املعــروض الــسياحي واالســتهالك
مثــل دليــل ميــزان املــدفوعات،    نقحــة واملعــايري الدوليــة األخــرى،    القائمــة بــني التوصــيات امل  

، والتــصنيفات دليــل إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات    احلــسابات القوميــة، و  ونظــام
 .املوحدة الدولية
ــر         - ١٣ ــي الزائ ــها توســيع تعريف ــسائل، من ــن امل ــدد م ــه يف ع ــة العمــل التوجي وأتاحــت حلق

وأهداف الزيارة؛ واستبعاد السكن الثاين من البيئة املعتادة؛ واستعمال احلدود اإلداريـة للحـسم       
يف ما إذا كان شـخص مـسافر قـد غـادر بيئتـه املعتـادة؛ والظـروف الـيت ينبغـي يف ظلـها اعتبـار                           

ابرين ســياحا؛ واحلاجــة إىل اإلرشــاد يف مجــع البيانــات بــشأن العــرض الــسياحي   املــسافرين العــ
ذي حلـت   الـ التصنيف الدويل املوحـد لألنـشطة الـسياحية   والعمالة يف السياحة؛ ووقف العمل ب 

وحــدة للمنتجــات واألنــشطة الــسياحية كمــا وردت يف التــصنيف املركــزي        املقــوائم  ال حملــه 
 إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات، التنقــيح الرابــع؛  للمنتجــات، التنقــيح الثــاين، ودليــل

ــسياحة          ــسية إلحــصاءات ال ــاهيم الرئي ــن املف ــدا م ــاره واح ــسياحي باعتب ــاق ال ــتعمال اإلنف واس
األساسية، بينما ينبغـي اسـتعمال االسـتهالك الـسياحي يف حـساب الـسياحة الفرعـي؛ واحلاجـة          
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ياحة؛ واألمهية البالغـة إلقامـة حتـالف اسـتراتيجي          إىل إقامة ارتباطات مبؤشرات اآلثار البيئية للس      
 .بني الوكاالت الوطنية العاملة يف جمال مجع إحصاءات السياحة

 
 حة العاملية املعنية باإلحصاءاتجلنة منظمة السيا -دال  

أسهمت جلنة منظمة السياحة العامليـة املعنيـة باإلحـصاءات، باعتبارهـا هيئـة استـشارية                  - ١٤
ي للمنظمة، بفعالية يف عملية املراجعة، وكانت هلـا إسـهامات قّيمـة يف عمليـة                للمجلس التنفيذ 

وقد كانت الدورة االسـتثنائية للجنـة، الـيت ُعقـدت يف العاصـمة الربتغاليـة لـشبونة يف                   . الصياغة
، مثمرة بشكل خاص من حيث إجياد حلول لعدد مـن القـضايا املفاهيميـة،               ٢٠٠٧ مارس/آذار

وقبل عقـد تلـك الـدورة، مت    . لزائر واألغراض الرئيسة للرحلة السياحيةمنها تعريف السياحة وا   
ــاء    ٢١تلقــي إســهامات بلــغ عــددها   ــها جمموعــة مــن التعقيبــات واالقتراحــات أثن  إســهاما، تلت

وإضافة إىل العمـل علـى مـشروع التوصـيات الدوليـة بـشأن إحـصاءات الـسياحة لعـام                    . الدورة
 ٢٠٠٨ يف إعـداد املـشروع األول لنـسخة عـام     ، فإن اللجنة تسهم كذلك بشكل كبري  ٢٠٠٨

 .إطار العمل املنهجي املوصى به: من حساب السياحة الفرعي
 

 املتحدة املعين بإحصاءات السياحةفريق خرباء األمم  -هـاء  
قامــت منظمــة الــسياحة العامليــة وشــعبة اإلحــصاءات بإدمــاج إســهامات كافــة اهليئــات  - ١٥

ؤقــت للتوصــيات الدوليــة بــشأن إحــصاءات الــسياحة لعــام       املــذكورة أعــاله يف املــشروع امل  
وقُــّدمت تلــك الوثيقــة إىل فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بإحــصاءات الــسياحة يف . ٢٠٠٨

. ٢٠٠٧يونيـــه /حزيـــران ٢٨ إىل ٢٥اجتماعـــه الـــذي ُعقـــد يف نيويـــورك خـــالل الفتـــرة مـــن 
ــث  وضــم ــق مم ــس   الفري ــات ال ــة وهيئ ــلني عــن مكاتــب اإلحــصاء الوطني ة واملنظمــات ياحة الوطني
 .واإلقليمية الدولية
ــعبة      و - ١٦ ــرح شـ ــى مقتـ ــق علـ ــت، ووافـ ــيات املؤقـ ــشروع التوصـ ــرباء مـ ــق اخلـ ــع فريـ راجـ

اإلحصاءات بإدراجـه يف فـصل جديـد يـضم توصـيات هتـم العديـد مـن اجملـاالت الـيت مل تـسبق                         
ون بــني الوكــاالت تغطيتــها، منــها علــى ســبيل املثــال البيانــات الفوقيــة وجــودة البيانــات والتعــا 

كمــا قـام الفريــق بتوضــيح  . وبرنـامج التنفيــذ والـسياسة اخلاصــة بـأي حتــديث قـد يــتم مـستقبال     
قـّرر نـشر مـشروع    تاملعاجلة اإلحصائية لعدد من املسائل، وإقرار مشروع التوصيات الدوليـة، و    

ــروين لكــل مــن شــعبة اإلحــصاءات ومنظمــ      ــة علــى املوقــع اإللكت ة التوصــيات يف صــيغته احملّدث
وقـام الفريـق بتـشكيل فريـق حتريـر          . السياحة العاملية، وذلك للتشاور بـشأنه علـى نطـاق عـاملي           

يــضم رؤســاء خمتلــف دوراتــه الــسابقة للتنــسيق بــشأن إدخــال خمتلــف التعــديالت يف املــشروع   
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 خالل مرحلة التشاور علـى الـصعيد العـاملي، وذلـك      البلدانالنهائي، مبا فيها تلك الصادرة عن       
 . املشروع النهائي إىل اللجنةدميقبل تق
ــاقش الفريـــق كـــذلك املـــشروع األول لنـــسخة   و - ١٧ ــسياحة ” مـــن ٢٠٠٨نـ حـــساب الـ

، وأعــرب عــن تأييــده إلدراج خمتلــف أنــواع     “إطــار العمــل املنــهجي املوصــى بــه    : الفرعــي
التوضيحات فيه، مبا يف ذلـك العـرض احملـّدث للجـداول واملراجـع اخلاصـة بالتوصـيات الدوليـة                    

واقتــرح الفريــق أن تقــوم منظمــة  . اتــساق جممــوعيت التوصــيات مــع بعــضهما الــبعض  لــضمان 
 من إطار العمـل املنـهجي املوصـى بـه يف صـيغتها احملّدثـة                ٢٠٠٨السياحة العاملية بإعداد نسخة     

 .تروين، وذلك ملزيد من املشاوراتونشرها على موقعها اإللك
 

الوطنيـــــة وإدارات التـــــشاور علـــــى نطـــــاق عـــــاملي مـــــع مكاتـــــب اإلحـــــصاء  -واو  
 الوطنية ةالسياح

قامــت منظمــة الــسياحة العامليــة وشــعبة اإلحــصاءات، حرصــا منــهما علــى ضــمان أن    - ١٨
حتظى مكاتب اإلحصاء الوطنية وإدارات السياحة الوطنية بفرصـة لتقـدمي تعليقاهتـا أثنـاء إعـداد                 

 عــاملي، كانــت التوصــيات يف صــيغتها املنقّحــة، بتنظــيم مــرحلتني مــن املــشاورات علــى نطــاق  
 بعد االجتماع الذي عقدتـه جلنـة منظمـة الـسياحة            ٢٠٠٧ يونيه/حزيرانمايو و /أيارأوالمها يف   

 جمموعة مـن التعليقـات، وثانيهمـا يف         ٣٣العاملية املعنية باإلحصاءات يف لشبونة، وأسفرت عن        
 تلقـي  ، أعقبـت اجتمـاع فريـق اخلـرباء ومت خالهلـا      ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول وسبتمرب  /أيلول
 تأييدا واسـع النطـاق ملـشروع        البلدانوقد أكّدت تعليقات    .  جمموعة إضافية من التعليقات    ١٨

التوصيات، كما قّدمت عددا من املقترحات امللموسـة جلعـل صـياغة بعـض التوصـيات أوضـح                  
اخلـــرباء باســـتعراض التعليقـــات وقـــام فريـــق التحريـــر الـــذي شـــكّله فريـــق  . ممـــا كانـــت عليـــه

 املعـروض حاليـا   ٢٠٠٨ لعـام  راجهـا يف النـسخة النهائيـة ملـشروع التوصـيات         دإ، وب وردت اليت
 .على اللجنة

 
 توصيات املنقّحة وبرنامج التنفيذنظرة عامة على ال -ثالثا  
 نظرة عامة على التوصيات املنقّحة -ألف  

مشروع التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة يف صـيغته احلاليـة هـو اسـتكمال                - ١٩
 :مبا يلي، وذلك ١٩٩٣يات الصادرة عام للتوص

إعادة صياغة تعريف الزوار ليشمل كافة املسافرين باستثناء من يـسافر للعمـل            )أ( 
لـدى كيـان مقـيم يف البلــد الـذي يـزوره، مــع الـنص صـراحة علــى أن ُيـدرج يف هـذا التعريــف          
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ط عـدم دخـوهلم     شـر (األشخاص العابرون الذين يدخلون النطاق القانوين واالقتصادي لبلد ما          
 ؛)ن مقيم يف املكان الذي يزورونهللعمل لدى كيا

مبـا يف ذلـك نقطـة       (توضيح مفهوم الرحالت والزيارات وخصائص كل منـها          )ب( 
، إذ أُعطيت هلا تعريفـات حمـّددة، وخاصـة بتحديـد مفهـوم              )االنطالق والوجهة واملدة واهلدف   

 ئية السياحية؛مع البيانات اإلحصاالرحلة السياحية كمفهوم أساسي جل
توضيح كيفية التعامل مـع البيـوت املخّصـصة لقـضاء اإلجـازات، والـيت جيـب                  )ج( 

 اؤها من البيئة املعتادة للفرد؛استثن
 الـذين يـسافرون معـا        املعيـشية  أي أفـراد نفـس األسـرة      (إقرار الطـرف املـسافر       )د( 

 ءات السياحة؛اقبة مناسبة يف إحصاباعتباره وحدة مر) ويتشاركون يف حتمل املصاريف
تعديل الصياغة فيما خيص خمتلف أشـكال الـسياحة لتأخـذ يف االعتبـار الفـرق                 )هـ( 

باعتبـاره  (ومفهوم االقتصاد املرجعـي  ) باعتباره مفهوما جغرافيا (بني مفهوم النطاق االقتصادي     
 ؛)مفهوما اقتصاديا

ار تعــديل تــصنيف أغــراض الــرحالت ذات الــصلة بالــسياحة ليأخــذ يف االعتبــ  )و( 
، خاصــة فيمــا يتعلــق بــالتعليم ١٩٩٣الــتغريات الــيت طــرأت علــى الــسلوك الــسياحي منــذ عــام  
 والتدريب والصحة والرعاية الطبية والرحالت التحفيزية؛

بالنسبة لتصنيف أشكال اإلقامة، اتُّفق على أن وضع توصـيات دوليـة يف هـذا                )ز( 
تــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد  الــشأن يتوقــف علــى تطــوير دليــل األمــم املتحــدة املرفــق بال   

 وبالتصنيف املركزي للمنتجات؛
مــن خــالل التــصنيفات املقترحــة للمنتجــات االســتهالكية اخلاصــة بالــسياحة     )ح( 

 لينـسجم مـع     ١٩٩٣واألنشطة اخلاصة هبذا القطاع، وتنقيح تـصنيف الـصناعات املقتـرح عـام              
ــصنيف املركــزي للمنتجــات، وال    ــة املنقّحــة للت ــسخة الثاني ــصنيف   الن ــسخة الرابعــة املنقّحــة للت ن

 الصناعي الدويل املوّحد؛
التوصية بـأن تركّـز اإلحـصاءات الـسياحية األساسـية علـى اإلنفـاق الـسياحي                  )ط( 

وليس على االستهالك السياحي، وأن يتم التمييز بينـهما بـشكل واضـح، ذلـك أن االسـتهالك                  
ن املعلومـات الـيت تتجـاوز نطـاق       مـ  السياحي مفهوم أمشل ُيستخدم لتغطيـة التقـديرات املـستقاة         

مثـل التحـويالت االجتماعيـة العينيـة ومـا يتـصل بـذلك مـن                (ميكن مجعه مباشرة مـن الـزّوار         ما
 ؛)يوت الثانية اليت ميلكها هؤالءخدمات إيواء توفرها الب
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إدراج شــراء الــسلع االســتهالكية املعّمــرة واألشــياء الثمينــة الــيت يــتم اقتناؤهــا   )ي( 
 فاق السياحي واالستهالك السياحي؛ت ضمن اإلنخالل الّرحال

فئـــــات اإلنفـــــاق الـــــسياحي توضـــــيح العالقـــــة بـــــني أشـــــكال الـــــسياحة و )ك( 
 السياحي؛ واالستهالك

اعتبــار الوظــائف املرتبطــة بالــسياحة جــزءا ال يتجــزأ مــن التحليــل الــسياحي،     )ل( 
ن التوصـيات، وهـو   وبتحديد املتغريات ذات الـصلة بالعمـل يف قطـاع الـسياحة وإدراجهـا ضـم               

 جهد قامت فيه منظمة العمل الدولية بدور كبري؛
 بعــد إدخــال تقــدمي توصــيات بــشأن مــصادر البيانــات وطرائــق مجــع البيانــات  )م( 

 املفاهيم املوصى هبا؛
قيـد  النص صراحة على الربط بإحصاءات ميزان املدفوعات، مع التأكيد على            )ن( 

 النفقات على أساس االستحقاق؛
يح العالقــة حبــساب الــسياحة الفرعــي وتقــدمي خــدمات إرشــادية بــشأن   توضــ )س( 

توسيع نطاق إحـصاءات الـسياحة لتـشمل املـستوى دون الـوطين، وإدراك أن هنـاك حاجـة إىل                   
 نات لالستجابة لشواغل االستدامة؛مجع البيا
تقــدمي توصــيات يف عــدة جمــاالت جديــدة، منــها علــى ســبيل املثــال البيانــات     )ع( 

دة البيانــات ونــشر البيانــات والتعــاون بــني الوكــاالت وبرنــامج التنفيــذ وسياســة   الفوقيــة وجــو
 .حتديث البيانات مستقبال

 
 اخلطوط العريضة لربنامج التنفيذ -باء  

ستقوم كل من منظمة السياحة العاملية وشعبة اإلحصاءات بتوزيع نسخ إلكترونية مـن              - ٢٠
 علــى مكاتــب اإلحــصاء وإدارات ٢٠٠٨ التوصــيات الدوليــة بــشأن إحــصاءات الــسياحة لعــام

وستـضع منظمـة    . السياحة الوطنية، وذلك مبجـرد االنتـهاء مـن تنقـيح الـنص وإعـداده للطباعـة                
السياحة العاملية برناجما للمساعدة التقنية وتبـدأ يف تنفيـذه، وذلـك لتـشجيع الـدول علـى وضـع                    

مـع البيانـات ملـساعدة    وسيـشمل هـذا الربنـامج إعـداد دليـل جل        . هذه التوصيات موضـع التنفيـذ     
 الـيت تقـوم بتنفيـذ تلـك التوصـيات مـن خـالل تقـدمي مزيـد مـن اإلرشـاد بـشأن مـصادر                 البلدان

 . اخلها،البيانات وطرائق مجع البيانات واستراتيجية مجع البيانات وجودة البيانات ونشر
ن  جيـب أ   “إطـار العمـل املنـهجي املوصـى بـه         : يحساب السياحة الفرعـ   ”وباعتبار أن    - ٢١

، فــإن ٢٠٠٨يكــون جــاهزا بــالتزامن مــع التوصــيات الدوليــة بــشأن إحــصاءات الــسياحة لعــام  
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 واحــد، منظمــة الــسياحة العامليــة تعتــزم مجعهمــا يف حزمــة واحــدة وتوزيعهمــا معــا يف إصــدار   
ات السياحة وحـساب الـسياحة   مبادئ وتوصيات بشأن إحصاء  ”سيكون عنوانه على األرجح     

 .صدار مواد أخرى إذا اقتضى األمر ذلكوقد يشمل هذا اإل. “الفرعي
 
 “إطار العمل املنهجي املوصى به: يحساب السياحة الفرع”ديث حت -رابعا  

، كانـت   ٢٠٠٨مبوازاة مع صياغة التوصيات الدولية بـشأن إحـصاءات الـسياحة لعـام               - ٢٢
حـساب  ” بني الوكاالت يعمـالن علـى حتـديث          منظمة السياحة العاملية وفريق التنسيق املشترك     

ومشلـت هـذه العمليـة إدخـال تعـديالت          . “بـه إطار العمـل املنـهجي املوصـى        : السياحة الفرعي 
 مـن التوصـيات الدوليـة       ٢٠٠٨تعكس التوصيات احملّدثـة واجلديـدة الـيت تـضمنتها نـسخة عـام               

 والطبعـة الـسادسة مـن دليـل ميـزان      ١٩٩٣والنسخة املنقّحة من نظام احلـسابات القوميـة لعـام      
 :وفيما يلي موجز لتلك التعديالت .املدفوعات
ــزوار واالســتهالك     االستعاضــة عــن  )أ(  ــدي لل ــهائي النق ــومي االســتهالك الن  مفه

 النهائي العيين للزوار مبفهومي اإلنفاق السياحي واالستهالك السياحي؛
  بني النشاط االقتصادي والصناعة؛توضيح الفرق )ب( 
ــه جتمــع     )ج(  ــى أن ــسياحة عل ــف صــناعة ال ــارس نفــس   توضــيح تعري  ملؤســسات مت

  السياحية اليت متيزها عن غريها؛النشاط األساسي، وتنتج جمموعة حمّددة من املنتجات
ذكر القضايا اخلاصـة املرتبطـة بترتيبـات املـشاركة الزمنيـة وعـروض اجلـوالت                 )د( 

 السياحية وخدمات احلجز وتنظيم االجتماعات؛
يهـا الـزوار، ومـا يـرتبط بـذلك مـن            توضيح كيفية التعامل مـع الـسلع الـيت يقتن          )هـ( 

 أنشطة جتارة التجزئة وهوامش جتارة التجزئة؛
ؤخـذ العوامـل   إدخال تعديل طفيـف علـى شـكل اجلـداول العـشرة املقترحـة لت            )و( 

 :التالية يف احلسبان
 حتديث تصنيفات املنتجات واألنشطة والصناعات؛ ‘١’ 
 الستهالك السياحي؛فاق السياحي واتوضيح تعريفات خمتلف فئات اإلن ‘٢’ 
توضــيح كيفيــة التعامــل مــع الــسلع الــيت يقتنيهــا الــزوار، بــشكل يتــيح معاجلــة   ‘٣’ 

 صة بالسلع بشكل أوضح يف اجلداول؛بيانات هوامش التجارة والنقل اخلا
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تصنيف االستهالك السياحي اجلماعي حسب املنتجـات، وهـو تـصنيف أكثـر          ‘٤’ 
  من التصنيف الوظيفي؛جتانسا

ح العالقة بني حـساب الـسياحة الفرعـي وبـني قيـاس األمهيـة االقتـصادية             توضي )ز( 
 . خاصمرفقوقد ُخّصص هلذا الغرض . للسياحة وحتليل آثارها

إطـار العمـل املنـهجي    : يحـساب الـسياحة الفرعـ   ”وُعرضت ثـالث نـسخ خمتلفـة مـن        - ٢٣
 تلقـي ثر ذلـك  ، ومت على إ   ٢٠٠٦مارس  / آذار  للتشاور على نطاق عاملي منذ شهر      “املوصى به 

وهـذه الوثيقـة متاحـة      .  إسهاما، أُدرجت مجيعهـا يف النـسخة النهائيـة         ٣٤إسهامات بلغ عددها    
 .ن وثائق االجتماع لالطالع عليهاألعضاء اللجنة ضم

ات  يف تنفيــذ التوصــيللبلــدانختطّـط منظمــة الــسياحة العامليــة لتقــدمي املــساعدة التقنيــة  و - ٢٤
إطـار العمـل املنـهجي املوصـى        : حـساب الـسياحة الفرعـي     ” من   ٢٠٠٨الواردة يف نسخة عام     

وستعمل املنظمة على جتميـع معلومـات       . ، وذلك بشكل مباشر وعن طريق اإلنترنت أيضا       “به
 .ة ونشرها على موقعها اإللكتروينإرشادية وأخرى حول املمارسات السليم

 
 نقاط للمناقشة -خامسا  

 :املطلوب من اللجنة ما يلي - ٢٥
 يف ٢٠٠٨ة التوصــيات الدوليــة بــشأن إحــصاءات الــسياحة لعــام  مراجعــ )أ( 

 صيغتها املنقّحة واعتمادها؛
 التوجيه بكيفية تنفيذ التوصيات املذكورة؛ )ب( 
إطـار العمـل    : اإلحاطة علما بالنسخة احملّدثة من حساب السياحة الفرعـي         )ج( 

 .٢٠٠٨املنهجي املوصى به لعام 
 


