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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٤ند الب

        إحصاءات السياحة: بنود للعلم
  عن إحصاءات السياحةتقرير منظمة السياحة العاملية     

  
  مذكرة من األمني العام     

  
، E/2010/24انظـر   (حـصائية، يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني          بناًء علـى طلـب اللجنـة اإل         

تقريــر منظمــة الــسياحة العامليــة  يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إليهــا    ،)الفــصل األول، ألــف
يعطـي التقريـر حملـة عامـة عـن العمـل الـذي              . إحصاءات الـسياحة، املقـدم إىل اللجنـة للعلـم          عن

اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل بنــاء وتعزيــز القــدرة  اضــطلعت بــه منظمــة الــسياحة العامليــة لــدعم  
يـــصف التقريـــر برنـــامج تنفيـــذ . اإلحـــصائية الوطنيـــة علـــى تنفيـــذ نظـــام إحـــصاءات الـــسياحة

إحصاءات السياحة، الذي يتألف من بـرامج إقليميـة لبنـاء القـدرات، وحلقـات عمـل إقليميـة،                   
يل التجميعــي للتوصــيات ومــساعدة فنيــة إقليميــة أخــرى، ويــصف اجلــدول الــزمين لوضــع الــدل 

  .ويرجى من اللجنة أن حتيط علماً بالتقرير. ٢٠٠٨الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام 
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   مقدمة-الفصل األول  
اعتمدت اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة، يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني، التوصـيات                    - ١

ستكملة  املـــسخةأحاطـــت علمـــاً بالنـــ، و٢٠٠٨الدوليـــة املتعلقـــة بإحـــصاءات الـــسياحة لعـــام 
تــشكل هــذه . ٢٠٠٨  لعــامإطــار العمــل املنــهجي املوصــى بــه: حــساب الــسياحة الفرعــي مــن
وطلبـت  . وصيات جمموعة مفـاهيم وتعـاريف وتـصنيفات متكاملـة لقيـاس النـشاط الـسياحي               تال

مل،  وضـع برنـامج تنفيـذ يـش    شـعبة اإلحـصاءات   اللجنة أيضاً من منظمة السياحة العامليـة ومـن          
الـيت  نظمـات   امل، بالتعـاون مـع       تدريبيـة  فيما يشمله، إعداد دليل جتميعي، وتنظيم حلقات عمـل        

  ).٣٩/١٠٦، املقرر E/2008/24انظر (قليمية  واملنظمات اإلتتجاوز نطاق الوالية الوطنية
.  رد منظمة السياحة العاملية وشعبة اإلحـصاءات علـى طلـب اللجنـة             يوجز هذا التقرير    - ٢

اجلزء األول يصف الربامج اإلقليمية لبناء القدرات، وحلقات عمـل          : قرير من جزأين  يتكون الت 
إقليمية إضافية، ومبادرات وطنية أخرى للمساعدة التقنيـة؛ ويـصف اجلـزء الثـاين وضـع الـدليل             

 واجلـدول الـزمين لوضـع    ٢٠٠٨التجميعي للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام     
  .هذا الدليل

  
برنـامج  : ٢٠٠٨الدولية املتعلقة بإحصاءات الـسياحة لعـام         التوصيات   - فصل الثاين ال  

  ٢٠١٢-٢٠٠٨التنفيذ للفترة 
يلخص هذا الفرع أنواعاً خمتلفة من املبادرات الـيت قامـت هبـا منظمـة الـسياحة العامليـة                     - ٣

 اون مـع شـعبة  أو بالتعـ ) يف حالة املساعدة التقنية املباشرة إىل الدول األعـضاء   (إما لوحدها   
  ).يف حالة حلقات العمل اإلقليمية(اإلحصاءات ومنظمات أخرى دولية وإقليمية 

  
  الربامج اإلقليمية لبناء القدرات -  ألف  

، لتطبيقــه ربناجمهــا اإلقليمــي لبنــاء القــدرات منوذجــاً لطــورت منظمــة الــسياحة العامليــة    - ٤
أجــزاء تــشمل تــدريباً مكثفــاً أقــاليم أخــرى علــى مــدى فتــرة مخــس ســنوات، وتقــسيمه إىل   يف

ورفيـــع املـــستوى للمـــسؤولني يف اإلدارات الوطنيـــة للـــسياحة، ومكاتـــب اإلحـــصاء الوطنيـــة،  
وُعيَِّن بلـد واحـد يف كـل إقلـيم باعتبـاره      .  بقدر اإلمكان-والبنوك املركزية، وسلطات اهلجرة     

ل بـرامج إقليميـة     وقـد نظمـت أو    . ، ويعمل مبثابة مركـز التـدريب اإلقليمـي        “املركز اإلقليمي ”
لبناء القدرات يف أوروبا وإفريقيا، وكـان مركـزا التـدريب فيهمـا يف النمـسا وجنـوب إفريقيـا،                    

ونظـم برنـامج نـاجح يف أمريكــا الوسـطى أيـضاً، وسـينفذ برنـامج جديـد بقيــادة         . علـى التـوايل  
ــويب        ــة يف بلــدان املخــروط اجلن ــصرف التنميــة للبلــدان األمريكي ي، األرجنــتني، وأوروغــوا (م

والعمل جـارٍ يف وضـع برنـامج آخـر لبنـاء القـدرات يف إقلـيم                 ). وباراغواي، والربازيل، وشيلي  
  .آسيا واحمليط اهلادئ، بالتعاون مع أستراليا ونيوزيلندا
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حلقات عمل تقنية ُيـدعى إليهـا عـدد         ) أ: (تنظيم الربامج حول منوذجني تدريبيني، مها       - ٥
ولتعزيـز التعـاون   . إقليمية مفتوحة جلميع بلدان اإلقليمحلقة دراسية ) ب(صغري من البلدان؛ و   

اإلقليمي ُتدعى اللجان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة، ومنظمـات إقليميـة، مثـل املكتـب اإلحـصائي               
ــة، و ــسياحية  للجماعـــات األوروبيـ ــد لألنـــشطة الـ ــاون و، التـــصنيف الـــدويل املوحـ ــة التعـ رابطـ

، دائمــاً إىل حة اإلقليميــة للجنــوب األفريقــيمنظمــة الــسياو، االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ
  .املشاركة فيها

اهلدف الرئيسي لربنامج بناء القدرات هو تنفيذ التوصيات الدولية املتعلقة بإحـصاءات              - ٦
توثيــق اإلحــصاءات والــسجالت اإلداريــة  : وتــشمل األهــداف احملــددة. ٢٠٠٨الــسياحة لعــام 

وتعريـف كيفيـة حتـسني املقـاييس الراهنـة للـزوار       املتاحة الستخدامها لقياس النشاط الـسياحي؛   
  .املقيمني والزوار غري املقيمني؛ وتعزيز التحليل االقتصادي الكلي للسياحة

يتألف الربنامج اإلقليمي لبناء القدرات من ثالث حلقات عمـل تدريبيـة متتابعـة لعـدد                  - ٧
 العمــل التقنيــة قــاتالغــرض مــن حل. صــغري خمتــار مــن البلــدان وحلقــة دراســية إقليميــة واحــدة 

ويتوقـع مـن املـشاركني فيهـا تنفيـذ          . تدريب كبار اإلحصائيني من معاهد وطنية متخصصة       هو
العمـل املنجـز، وإشـراك اآلخـرين        مهام ملموسـة وتوصـيات بعـد حلقـة العمـل األوىل، وتقـدمي               

  .رباهتم يف حلقة العمل الثانيةخ يف
 ت العمـل التقنيـة علـى أسـاس االلتزامـات          ختتار منظمـة الـسياحة العامليـة البلـدان حللقـا            - ٨

  :الوطنية إلحصاءات السياحة، وهي
تقرير اإلدارات الوطنية للسياحة ومكاتـب اإلحـصاء الوطنيـة إعطـاء األولويـة                )أ(  
  نظمها الوطنية إلحصاءات السياحة؛لوضع 

أو مكاتـــب /العمــل اجلــاري تنفيــذه مـــن قبــل اإلدارات الوطنيــة للــسياحة و        )ب(  
  لموسة خمططة للسنتني القادمتني؛وطنية، وأي مشاريع ماإلحصاء ال

قائمة املبادرات اليت نفذهتا إدارة السياحة الوطنية، ومكتب اإلحصاء الـوطين،             )ج(  
  ة وإحصاءات السياحة املتصلة هبا؛والبنك املركزي بشأن اإلحصاءات األساسي

م منـاذج منظمـة   سـتخدا االلتزام بتطوير البيانات الفوقية املتصلة بالـسياحة مـع ا        )د(  
  .السياحة العاملية
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  حلقات العمل اإلقليمية املعنية بإحصاءات السياحة   - باء  

باإلضافة إىل العمـل الـذي أُجـرَي يف إطـار بـرامج بنـاء القـدرات هـذه، نظمـت شـعبة                         - ٩
 ٢٠١٠  و ٢٠٠٩اإلحصاءات ومنظمة السياحة العاملية حلقات عمل إقليمية إضافية يف عـامي            

وكـان  . شرقي آسيا، والدول األعـضاء يف رابطـة الـدول املـستقلة، وجورجيـا      -  جنوب لبلدان
ــدريب ممــثلني ملكاتــب     ــة، وســلطات  اهلــدف مــن حلقــات العمــل هــذه هــو ت  اإلحــصاء الوطني

الــسياحة الوطنيــة، والبنــوك املركزيــة هلــذه البلــدان يف جمــال التطــورات املنهجيــة يف إحــصاءات   
ركزت حلقـات التـدريب     . الراهنة يف جتميع إحصاءات السياحة    السياحة واملمارسات القطرية    

ــة   ــضايا املفاهيمي ــى ترمجــة الق ــة      ،عل ــة املتعلق ــذ التوصــيات الدولي ــارات تنفي ــى خي  وكــذلك عل
  .، كما طلبت اللجنة٢٠٠٨بإحصاءات السياحة لعام 

دد انتهت حلقات العمل املنظمة يف إقليم جنوب شرقي آسيا ورابطة الدول املـستقلة بعـ                - ١٠
من التوصيات للبلدان املشاركة للنهوض بالعمل يف هذه املنطقة؛ وقد أوصَي على وجه التحديـد         
بـأن تعـزز التعـاون والتـضافر فيمـا بـني مكاتـب اإلحـصاء الوطنيـة، وسـلطات الـسياحة الوطنيــة،            
والبنوك املركزية لتقدمي تبادل منهجي للمعلومات، ووضع خطط عمل منسقة، وضمان اكتمـال            

إحـصاءات الـسياحة     نتباه رؤسـاء املعاهـد املـسؤولة عـن        ويف التوصيات لُِفَت ا   . ات وجودهتا البيان
إىل أمهية وضع برنامج منتظم من الدراسات االستقصائية اإلحصائية الرمسية جلمـع بيانـات عاليـة                

وأوصــَي كــذلك بــأن تطــور البلــدان . اجلــودة إلحــصاءات الــسياحة وإقامــة حجــة قويــة لتمويلــها
ــاً عم ــشطة        تفهم ــع األن ــدويل املوحــد جلمي ــصناعي ال ــصنيفات الــضرورية، كالتــصنيف ال ــاً للت يق

ــصادية، والتــصنيف املركــزي للمنتجــات، وتــصنيف االســتهالك الفــردي حــسب الغــرض،      االقت
  .حة على الصعيدين الوطين واحملليواعتمادها إلنتاج وجتميع إحصاءات السيا

  
  بعثات املساعدة التقنية - جيم   

الربامج اإلقليميــة لبنــاء القــدرات، كمــا ذُِكــَر، أن تقــدم للمنــدوبني الــوطنيني   ُيقــصد بــ  - ١١
تفهماً جيداً للعمل املطلوب إلنتاج إحصاءات سياحة على غرار ما جاء يف التوصـيات الدوليـة           

ووضعت منظمة السياحة العاملية أيضاً منوذجـاً أوليـاًّ لبعثـات مـساعدة تقنيـة ملـساعدة                 . اجلديدة
  :سيناريوَهني أساِسيَّني، مهاب البلدان مبوج
سـوف ُيعـرض هـذا علـى     .  النظـام الـوطين إلحـصاءات الـسياحة      تصميم وتعزيـز  : احلالة األوىل 

البلدان الـيت توجـد لـديها إحـصاءات سـياحة حمـدودة، ويغطـي يف العـادة الـسياحة املتجهـة إىل                       
ويف هـذه   . الداخل، وبعض خصائص تدفقات الزوار، ونادراً ما يشمل معلومات عن النفقـات           

  .اً لتعزيز مجع البيانات األوليةاحلاالت تصمم منظمة السياحة العاملية برناجم
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 ُيعــرض هــذا علــى البلــدان الــيت أنــشأت .وضــع حــساب فرعــي جتــرييب للــسياحة: حلالــة الثانيــةا
بالفعــل نظامــاً أساســياًّ إلحــصاءات الــسياحة يــشمل بعــض املالحظــات عــن نفقــات الــسياحة،  

وتـشمل حـساباهتا الوطنيـة، يف سـيناريو أفـضل احلـاالت،       . والتوريد من قبل صناعات السياحة 
وإذا كــان مثــة معلومــات كافيــة للمــضي قــدماً، تقتــرح منظمــة   . تخدامجــدوالً للتوريــد واالســ

السياحة العاملية مساعدة البلـد علـى وضـع حـساب فرعـي جتـرييب إلحـصاءات الـسياحة، وفقـاً                     
ــادة تعريــف        ــوطين، كوســيلة لزي ــيت وضــعها مكتــب اإلحــصاء ال ــة ال ــة العام ــادئ التوجيهي للمب

ة بتحــسينات إحــصائية أساســية للتغلــب علــى الفجــوات الرئيــسية أو أوجــه التفــاوت، والتوصــي
  .هذه القيود

ميكــن أيــضاً تطبيــق ســيناريو احلالــة الثانيــة لزيــادة تطــوير احلــسابات الفرعيــة للــسياحة     - ١٢
ــديها حــساب جتــرييب أو حــساب     ــه أوجــه تفــاوت  ”حماكــاة“للبلــدان الــيت يوجــد ل  فرعــي في

 جتميــع البيانـات أو توليــدها  خطـرية، أو حيـث يكــون مـن الواضــح أن األسـلوب املـستخدم يف     
ففــي هــذه احلــاالت، ميكــن أن تقــدم منظمــة الــسياحة  . يتفــق مــع التوصــيات الدوليــة الثابتــة ال

اء مع األطـر الدوليـة      العاملية مساعدة يف كيفية إنشاء احلساب الفرعي ومواءمة عمليات اإلحص         
  .املوصى هبا

فريقيــا،  بلــداً يف أ١٤، و  بلــداً يف أوروبــا١٢، شــارك ٢٠١٠-٢٠٠٨خــالل الفتــرة   - ١٣
 بلـداً آخـر يف بعثـات مـساعدة     ١٤ بلدان يف أمريكا الوسطى يف حلقات تدريبية؛ وشارك     ٥ و

  ختطط منظمـة الـسياحة العامليـة لوضـع برنـاجمني إضـافيني اثـنني               ٢٠١٢-٢٠١١وللفترة  . تقنية
منظمـة الـسياحة    قـت   وواف. فريقيا وبلـدان رابطـة الـدول املـستقلة        للبلدان الناطقة بالفرنسية يف أ    
ــة للجنــوب األفريقــي  ــة خاصــة إىل   علــى تقــدمي  اإلقليمي ــداً أ١٤مــساعدة تقني ــا آخــر فريق بل  ،ي
  .تنسقها منظمة السياحة العاملية

  
علقـة بإحـصاءات الـسياحة      تطوير دليـل جتميـع التوصـيات الدوليـة املت          - الفصل الثالث   

  ٢٠٠٨لعام 
ــرة    - ١٤ ــق يف الفتـ ــذ املطبـ ــامج التنفيـ ــشمل برنـ ــساندة  ٢٠١٠-٢٠٠٨ يـ ــة مـ ــواد تدريبيـ  مـ

وحلقات عمـل وبـرامج مـساعدة تقنيـة للبلـدان، لتعـيني التحـديات املتمثلـة يف جتميـع البيانـات                      
األساســـية واملؤشـــرات املوضـــحة يف التوصـــيات الدوليـــة املتعلقـــة بإحـــصاءات الـــسياحة لعـــام  

موعـة إحـصاءات   جمل، أعدت منظمة السياحة العامليـة نـصاًّ مـستكمالً        ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٨
 من أجل املقارنة الدولية للنشاط السياحي، مبا يف ذلـك جمموعـة موسـعة مـن البيانـات                   السياحة

األساسية واملؤشرات، على غـرار مـا جـاء يف التوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات الـسياحة                    
وكمــا طلبــت اللجنــة، بــدأت منظمــة الــسياحة العامليــة وشــعبة اإلحــصاءات         . ٢٠٠٨لعــام 
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إعــداد الــدليل التجميعــي املرافــق للتوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات الــسياحة لعــام           يف
  .، بناًء على أفضل املمارسات يف مجع إحصاءات ومؤشرات السياحة األساسية٢٠٠٨

ــة بإحــصاءات           - ١٥ ــة املتعلق ــع التوصــيات الدولي ــاًّ م ــوائم تواؤمــاً تام ــي مت ــدليل التجميع ال
ي علــى معلومــات إضــافية عــن مــسائل جتميــع منوذجيــة معينــة،   ، وحيتــو٢٠٠٨الــسياحة لعــام 

كوضع نظام إلحصاءات السياحة، وفحص اتساق بيانـات الدراسـات االستقـصائية، والتوفيـق              
: سـيكون للـدليل التجميعـي شـكالن خمتلفـان، ومهـا           . بني البيانـات املقدمـة مـن مـصادر خمتلفـة          

يات الدولية املتعلقـة بإحـصاءات الـسياحة        وثيقة إلكترونية مع وصالت إلكترونية تربطه بالتوص      
، ومعـايري دوليـة أخــرى، ودراسـات حـاالت قطريــة، ومـواد تكميليـة ذات صــلة،       ٢٠٠٨لعـام  

فقط؛ ووثيقة منـشورة بـصورة      ليزية   منتظمة وتكون متاحة باللغة اإلنك     سيتم استكماهلا بصورة  
 اليت تربطهـا بدراسـات      باستثناء الوصالت اإللكترونية  (ف، ستترجم إىل لغات أخرى      يب دي إ  

  ).احلاالت واملواد التكميلية
يعكس الـدليل التجميعـي االعتقـاد بـأن حتـسني وتوحيـد أدوات مجـع وقيـاس البيانـات              - ١٦

اإلحصائية يف ميدان السياحة سيؤديان إىل زيادة موثوقيـة األرقـام وقابليتـها للمقارنـة يف سـياق                  
، )مــع جــدول زمــين(يــة استــشارية ضــعت عملوإلنتــاج دليــل جتميعــي عــايل اجلــودة، ُو. عــاملي
ــر   كمــا ــدليل التجميعــي  وســتوزع املــس . هــو مــبني يف املرفــق األول هبــذا التقري ــة لل ودة الكامل
ــارس /شــهر آذار يف ــذه      ٢٠١١م ــائج ه ــستعرض نت ـــةً، وســوف ُت ــشارية عاملــيَّـ ــة است  يف عملي

لربازيـــل، يف شـــهر العمليـــة يف اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء الـــذي ســـيعقد يف ريـــو دي جـــانريو، با
ومـن املتوقـع أن توافـق جلنـة اإلحـصاءات يف منظمـة الـسياحة العامليـة علـى                    . ٢٠١١مـايو   /أيار

  .٢٠١٢يناير /النص النهائي يف اجتماعها الذي سيعقد يف شهر كانون الثاين
  

   استنتاج-الفصل الرابع   
 علــى طلــب ردت منظمــة الــسياحة العامليــة وشــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة  - ١٧

 وضع برنامج تنفيـذ إلحـصاءات الـسياحة، مبـا يف ذلـك              ٢٠٠٨اللجنة اإلحصائية يف عام     
ووضعت برامج إقليمية لبناء القـدرات      . إعداد دليل جتميعي وتنظيم حلقات عمل تدريبية      

يف ميــدان إحــصاءات الــسياحة وُنفــذت يف إفريقيــا وأمريكــا الوســطى وأوروبــا، وُنظمــت   
والعمـل جـارٍ اآلن يف   . افية يف آسيا وإقليم رابطة الدول املـستقلة      حلقات عمل تدريبية إض   

، ٢٠٠٨وضــع الــدليل التجميعــي للتوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات الــسياحة لعــام 
  .ورمبا تود اللجنة أن حتيط علماً هبذا التقرير. ٢٠١١وسوف ُينجز يف هناية عام 



E/CN.3/2011/26  
 

10-67424 7 
 

    املرفق األول
    ٢٠٠٨لتجميعي للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام اجلدول الزمين إلجناز الدليل ا  

الفـصول الـستة( التشاور مع عدد حمـدود مـن البلـدان بـشأن مـسودة الـدليل التجميعـي                - ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين
  )األوىل

  )مبا يف ذلك خدمات اإليواء فقط(الفصول من األول إىل السادس : املضمون  -  
   عامة على التعليقات واملقترحات، وتعريف دراسات احلاالتنظرة: زحمور التركي  -  
  

  “الوصل بني العرض والطلب” الفصل السابع - ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
  يرسل إىل اجمللس االستشاري التقين ملنظمة السياحة العاملية إلجراء مشاورات  -  
  

  ٢٠١١يناير /كانون الثاين
  ت واقتراحات البلدانإعداد تقرير مع تعليقا  -  
  )يناير/ الثاين كانون٢٨  و٢٧(اجتماع جلنة اإلحصاءات التابعة ملنظمة السياحة العاملية   -  
  يقدم تعليقات على الفصل السابع) اجمللس االستشاري التقين(منظمة السياحة العاملية   •    
  :مناقشة عامة ملسودة الدليل التجميعي  •    
        ملقترحات الواردةتقدمي التعليقات وا  
        النتائج األساسية  
        مقترحات الستكمال مسودة الدليل التجميعي  
        كيفية إجناز الفصل السادس  
  

  ٢٠١١مارس / آذار-فرباير /شباط
  مراجعة عامة ملسودة الدليل التجميعي  -  
  تقدمي معلومات إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة عن التقدم احملرز  -  
  ، مبا يف ذلك استبيان يضم أسئلة حمددة عن كل فصل)مارس/األسبوع األول من آذار(مشاورة عاملية   -  
  

  ٢٠١١أبريل /نيسان
  )األسبوع الثاين(إعداد التقرير مع اإلجابات الواردة   -  
  إرسال التقرير إىل أعضاء فريق اخلرباء املعين بإحصاءات السياحة  -  
  
  ٢٠١١مايو /أيار
  )الربازيل(مايو /اجتماع فريق اخلرباء احملدد موعده مؤقتاً باألسبوع الثاين من أيار  -  
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  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
تعميم الدليل التجميعي على جلنـة اإلحـصاءات التابعـة ملنظمـة الـسياحة العامليـة واجمللـس االستـشاري الـتقين، لوضـعه يف  -  

  صيغته النهائية
  

  ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين
  مناقشة الدليل التجميعي يف اجتماع جلنة اإلحصاءات التابعة ملنظمة السياحة العاملية  -  
  

  ٢٠١٢فرباير /شباط
وضع النص النهائي للدليل التجميعي على املوقع اإللكتروين لكل من شعبة اإلحصاءات التابعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـة  -  

    السياحة العاملية
  


