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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 

        إحصاءات السياحة : بنود للعلم
  تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
يتـشرف األمـني العـام بـأن         ،٢٠١٣/٢٣٥وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي          

ويتنـاول التقريـر عمليـة إعـداد        . حييل طيه تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات الـسياحة         
وإجنـازه ويعـرض     ٢٠٠٨ للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعـام      الدليل التجميعي   

ويقـدم التقريـر أيـضاً حملـة عامـة عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا                    . األجزاء الرئيسية هلذا الـدليل    
منظمــة الــسياحة العامليــة لتنفيــذ هــذه التوصــيات بالتعــاون مــع البلــدان واملنظمــات الدوليــة منــذ  

ويرجى مـن اللجنـة أن    ).E/CN.3/2011/26 (٢٠١١ التقرير السابق الذي قدمته إىل اللجنة عام    
   .حتيط علماً هبذا التقرير، وأن تقرَّ بذلك الدليل التجميعي لتستخدمه الدول األعضاء

    

 
  

  *  E/CN.3/2014/1. 
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http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/1�


E/CN.3/2014/25

 

2/9 13-62639 
 

  تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة    
  مقدمة  -أوالً   

 املتعلقة بإحصاءات الـسياحة لعـام       ت الدولية اللجنة اإلحصائية التوصيا  عندما اعتمدت     - ١
، طلبــت مــن منظمــة الــسياحة العامليــة ومــن   ٢٠٠٨يف دورهتــا التاســعة والــثالثني عــام   ٢٠٠٨

شــعبة اإلحــصاءات وضــع برنــامج تنفيــذ يــشمل إعــداد دليــل جتميعــي وتنظــيم حلقــات عمــل      
. )١(نظمــات اإلقليميــةتدريبيــة بالتعــاون مــع املنظمــات الــيت تتجــاوز نطــاق الواليــة الوطنيــة وامل  

واستجابت املنظمتان لـذلك الطلـب وعرضـتا خطـة تنفيـذ أثنـاء املـؤمتر الـدويل اخلـامس ملنظمـة                      
مـارس  / آذار ٣٠السياحة العاملية املعين بإحصاءات السياحة الذي عقد يف بايل، إندونيسيا، مـن             

ــسان٢إىل  ــل / ني ــسة ا  . ٢٠٠٩أبري ــشتركة يف اجلل ــسية امل ــهما الرئي ــدمت كلمت ــيت تناولــت  وق ل
تطوير النظم اإلحصائية الوطنية إلحصاءات السياحة حملة عامة عن التوصيات اجلديدة واجلهـود             
الرامية إىل تنفيذها من خالل بناء القدرات اإلحصائية وإعداد دليل جتميعي للتوصـيات الدوليـة               

  . ٢٠٠٨املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام 
ــة ب     - ٢ ــسياحة العاملي ــت منظمــة ال ــاً طموحــاً ل وأطلق ــاء القــدرات اإلحــصائية عــام    رناجم بن

ــشمل ب ٢٠٠٨ ــشرقية   يــ ــا الــ ــاجمني يف أوروبــ ــوب األف) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(رنــ ــي ويف اجلنــ ريقــ
ني يبدعم من حكوميت جنوب أفريقيا والنمسا، بوصـفهما املركـزين اإلقليمـ           ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(

ة للمشاركة يف كـل مـن   ودعي حنو اثين عشر بلداً عضواً يف منظمة السياحة العاملي     . على التوايل 
النمــوذج األويل هلــذا الربنــامج اإلقليمــي لبنــاء القــدرات اإلحــصائية جمموعــة  ويــضم .الربنــاجمني

مؤلفة من ثالث أو أربع حلقات عمل عقدت على فتـرات مـدى كـل منـها سـتة أشـهر تقريبـاً                       
. ءات الـسياحة  واستضافها بلد يعترب األكثر تقدماً أو األكثر تصميماً فيما يتعلـق بتطـوير إحـصا              

، )٢٠١٢-٢٠١٠(ية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ       ونفذ برناجمـان آخـران لبنـاء القـدرات اإلحـصائ          
بدعم من حكومة الفلبني واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ ومبـساعدة مـن       

ة ، بـدعم مـن حكومـ      )٢٠١٣-٢٠١١(بطـة الـدول املـستقلة       أستراليا ونيوزيلندا، ويف بلـدان را     
  .أذربيجان

ومبــوازاة بنــاء القــدرات اإلحــصائية، شــرعت منظمــة الــسياحة العامليــة أيــضاً يف إعــداد     - ٣
ويتضمن هذا التقرير معلومات بشأن عملية إعداد هـذا          .الدليل التجميعي إلحصاءات السياحة   

الــدليل وحمتوياتــه يف الفــرعني الثــاين والثالــث علــى التــوايل، ويقــدم حملــة عامــة عــن برنــامج            
وختامـاً، يـرد    . اإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي ملنظمة السياحة العامليـة يف الفـرع الرابـع            

  .االستنتاج وسبل املضي قدماً يف الفرع اخلامس

__________ 

 . E/CN.3/2008/34؛ انظر ٣٩/١٠٦املقرر   )١(  
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إعداد الدليل التجميعي للتوصيات الدولية املتعلقة بإحـصاءات الـسياحة            -ثانيا   
  ٢٠٠٨لعام 

جـرى إعـداد الـدليل التجميعـي مبعظمـه         ،)٢(٢٠١١على حنو ما أبلغت به اللجنـة عـام            - ٤
ويتـواءم هـذا الـدليل      . ٢٠١٢فربايـر   / وكان من املزمـع إجنـازه حبلـول شـباط          ٢٠١١خالل عام   

 ويتضمن معلومـات    ٢٠٠٨تواؤماً تاماً مع التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام          
ءات الـسياحة وحتديـد   إضافية عن بعض مسائل التجميع املطروحة عادة، كوضـع نظـام إلحـصا       

إطار املعلومات األساسـي لقابليـة املقارنـة الدوليـة إلحـصاءات الـسياحة، والتحقـق مـن اتـساق                    
والغـرض مـن    .بيانات الدراسات االستقصائية، والتوفيق بني البيانات الواردة من مصادر خمتلفة      
دوليــة املتعلقــة  هــذا الــدليل أيــضاً أن يكــون الوثيقــة الداعمــة األساســية لتنفيــذ التوصــيات ال        

 علـى نطـاق العـامل، وهـو مـصمَّم لـدعم إعـداد جمموعـة مـن                   ٢٠٠٨بإحصاءات الـسياحة لعـام      
البيانات واملؤشرات األساسية يف كل بلد، بصرف النظر عن مستوى منوِّه، مما يـسهم يف قابليـة                 

   .املقارنة الدولية إلحصاءات السياحة
وطنيـون إلحـصاءات الـسياحة إعـداد الـدليل      ولقد توىل خرباء دوليون وجممِّعو بيانـات      - ٥

ــام       ــسياحة لع ــة بإحــصاءات ال ــة املتعلق ــي للتوصــيات الدولي ــة  . ٢٠٠٨التجميع ــدمت منظم وق
ــة التــشاور والــصياغة   ــة الــدعم لعملي ــة بــشأن املــسودة   . الــسياحة العاملي وعقــدت مــشاورة عاملي

مــايو /يف أيــاروفــوراً عقــب ذلــك،    .٢٠١١أبريــل /مــارس ونيــسان /الكاملــة للــدليل يف آذار 
، نوقشت مسودة الدليل والتعليقات الواردة نتيجة عملية التشاور العاملية أثنـاء اجتمـاع              ٢٠١١

لفريق اخلرباء عقـد يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، هبـدف اختـاذ قـرارات هنائيـة بـشأن حمتويـات               
ن واختــتم االجتمــاع الــذي عقــد يف الربازيــل بنجــاح بإعــداد تقريــر مفــصل يتــضم         . الــدليل

واتفــق أيــضاً علــى صــياغة املــواد املتعلقــة بالعمالــة واملــسائل التكميليــة   .تعــديالت لــنص الــدليل
بالتعـاون مـع منظمـة العمـل        ) املسائل املؤسـسية والتعمـيم وضـمان اجلـودة والبيانـات الوصـفية            (

  .ية وشعبة اإلحصاءات على التوايلالدول
اإلحـصاءات وحـساب الـسياحة الفرعـي     وأشرفت جلنة منظمة السياحة العاملية املعنيـة ب         - ٦

على إعداد الدليل وناقـشت التحـضري لـه يف اجتماعيهـا العاشـر واحلـادي عـشر املعقـودين عـام                      
، ومبزيــد مــن التفــصيل يف اجتماعهــا الثــاين عــشر الــذي عقــد يف كــانون  ٢٠١٠ وعــام ٢٠٠٩
ياحة العامليـة يف  ونظـراً إىل شـغور وظيفـة كـبري اإلحـصائيني يف منظمـة الـس         .٢٠١١يناير  /الثاين

، أرجئت صياغة املواد املتبقية وأرجئ كذلك االجتماع الثالـث عـشر للجنـة         ٢٠١٢مطلع عام   
  . مما تسبب عملياً بإرجاء تقدمي الدليل إىل اللجنة اإلحصائية

__________ 

  )٢(  E/CN.3/2011/26. 



E/CN.3/2014/25

 

4/9 13-62639 
 

للجنـة منظمـة الـسياحة العامليـة املعنيـة باإلحـصاءات             )٣(وعقد االجتمـاع الثالـث عـشر        - ٧
وكـان إجنـاز الـدليل التجميعـي البنـد األول           . ٢٠١٣يوليـه   / يف متـوز   وحساب الـسياحة الفرعـي    

ــك    ــا يف ذل ــال، مب ــى جــدول األعم ــة       عل ــدليل إىل اللجن ــدمي ال ــدئي لتق ــين مب ــد جــدول زم حتدي
ــصائية ــة،       .اإلحـ ــسائل التكميليـ ــة واملـ ــة بالعمالـ ــواد املتعلقـ ــال املـ ــدول األعمـ ــت يف جـ وأدرجـ

سـبتمرب  /مسودة الـدليل مـرة أخـرية يف أيلـول         واستعرض أعضاء اللجنة وخرباء وطنيون آخرون       
.  من خالل منتدى نقاش خمصص وبدعم من شـعبة اإلحـصاءات           ٢٠١٣نوفمرب  /وتشرين الثاين 

ــهائي الــذي أجــري يف كــانون      وأدجمــت التعليقــات والتنقيحــات يف االســتعراض التحريــري الن
أثنـاء اجتماعهـا الرابـع      ، على أن تقرَّ اللجنة النـسخة النهائيـة مـن الـدليل              ٢٠١٣ديسمرب  /األول

  . ٢٠١٤يناير /عشر الذي يعقد يف كانون الثاين
وحرصت منظمة الـسياحة العامليـة وشـعبة اإلحـصاءات، مراعـاة للـصالت الوثيقـة بـني              - ٨

إحصاءات السياحة وإحصاءات التجارة الدولية يف جمال اخلدمات، على أن يتـسق نـص الـدليل        
ــة     ــة املتعلق ــي للتوصــيات الدولي ــام   التجميع ــسياحة لع ــي   ٢٠٠٨بإحــصاءات ال ــل جممِّع ــع دلي  م

، يف احلـاالت املتعلقـة بعنـصر        إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات        البيانات من أجـل دليـل       
  . غري املقيمني باخلدمات/السفر يف أنشطة جتارة املقيمني

    
حمتويـــات الـــدليل التجميعـــي للتوصـــيات الدوليـــة املتعلقـــة بإحـــصاءات     -ثالثا   

  ٢٠٠٨ة لعام السياح
 ٢٠٠٨يتضمن الدليل التجميعي للتوصيات الدولية املتعلقة بإحـصاءات الـسياحة لعـام               - ٩

ــواردة يف       ــرات الـ ــصنيفات واملؤشـ ــات والتـ ــاهيم والتعريفـ ــف املفـ ــسريات ملختلـ ــات وتفـ تعليقـ
 واملـستخدمة فيهـا؛ وتوجهـاً بـشأن         ٢٠٠٨التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام       

ل اليت تنطوي عليهـا هـذه التوصـيات؛ وإرشـادات بـشأن كيفيـة جتميـع املتغيِّـرات والقـيم                     املسائ
اإلمجالية املوصى هبـا؛ وأمثلـة عـن الطـرق الـيت اسـتنبطت هبـا البلـدان حلـوالً لـبعض الـصعوبات                    

وميكـن اعتبـار بعـض احللـول الـيت اسـتنبطتها البلـدان مـن                 .املذكورة هنا لدى تنفيـذ التوصـيات      
سات؛ أما احللول األخرى، ومع أهنا تراعي ظروفاً وطنية معينـة، فقـد تكـون مـثرية          أفضل املمار 

لالهتمــام كأمثلــة توضــيحية عــن الــسبل الــيت ميكــن للبلــدان أن تــذلِّل بواســطتها العقبــات الــيت    
وُيقــدَّم الــنص الكامــل للــدليل التجميعــي إىل اللجنــة كوثيقــة . تــصادفها خــالل عمليــة التجميــع

  . معلومات أساسية
__________ 

-http://statistics.unwto.org/en/event/thirteenth-meeting-committeeلالطالع على تفاصيل االجتمـاع، انظـر      )٣(  

statistics-and-tourism-satellite-account. 
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ــة املتعلقــة       - ١٠ والــدليل التجميعــي منــسَّق حبيــث يقتــرن بكــل فــصل مــن التوصــيات الدولي
ويتـضمن كـل فـصل مـن فـصول الـدليل شـروحاً مستفيـضة                . ٢٠٠٨بإحصاءات السياحة لعام    

  : وأمثلة قطرية عن مسائل جتميع مطروحة عادة، على النحو التايل
وجيـب أن   . تعني تـصميمه   نظام إحصاءات السياحة وكيف يـ      ١يناقش الفصل     )أ(  

يعتــرب نظــام إحــصاءات الــسياحة مبثابــة ذلــك اجلــزء مــن النظــام اإلحــصائي الــوطين الــذي يقــدم  
معلومات إحصائية موثوقة ومتسقة ومالئمـة عـن اجلوانـب االجتماعيـة واالقتـصادية للـسياحة،                

يات واملتكامل مع نظـم اإلحـصاءات االقتـصادية واالجتماعيـة يف جمـاالت أخـرى وعلـى مـستو                  
واملـستوى دون الـوطين     ) أو االحتـادي حيثمـا ينطبـق ذلـك        (إقليمية خمتلفة هي املـستوى الـوطين        

وبتلك الطريقة، يصف نظام إحصاءات الـسياحة إطـار املعلومـات األساسـي            . واملستوى الدويل 
لتعزيـــز القابليـــة الدوليـــة ملقارنـــة إحـــصاءات الـــسياحة وحتـــسني إعـــداد الـــسياسات الـــسياحية  

ــدها ــسية     وي. ورصـ ــات املؤسـ ــضاً الترتيبـ ــصل أيـ ــذا الفـ ــاول هـ ــام    تنـ ــشاء نظـ ــها إنـ ــيت يتطلبـ الـ
  السياحة؛ إحصاءات
ــة الطلــب     ٢يقــدم الفــصل   )ب(   ــه حنــو تلبي  حملــة عامــة عــن اإلطــار املفــاهيمي املوجَّ

ــام    ــسياحة لعـ ــصاءات الـ ــة بإحـ ــة املتعلقـ ــيات الدوليـ ــد  ٢٠٠٨للتوصـ ــسائل التقيـ  ويـــشري إىل مـ
 اليت يضطلع هبا الزائرون ضمن هـذا اإلطـار يف املقـام األول علـى              وتتركز األنشطة  .الصلة ذات

شراء الـسلع أو اخلـدمات يف األسـواق، إمنـا كـذلك علـى الـسلع واخلـدمات غـري الـسوقية الـيت                         
ُتقدَّم هلم إما عن طريـق املؤسـسات احلكوميـة أو املؤسـسات الـيت ال تـستهدف الـربح، أو الـيت                       

الــيت توفرهــا البيــوت املخصــصة لقــضاء اإلجــازات علــى  خــدمات اإلقامــة (يــشتروهنا بأنفــسهم 
وتعكـس هـذه األنـشطة أفعـال النـاس وتـصرفاهتم لـدى التحـضري لرحلـة أو أثنـاء                     ). سبيل املثال 

  قيامهم هبا بوصفهم مستهلكني؛ 
 مسائل تنشأ عن قياس تدفقات الزائرين ومراقبة خصائـصها،          ٣يصف الفصل     )ج(  
ويشمل هذا الفـصل حتديـد خـصائص        . اليت ميكن للبلدان أن تتبعها لدى القيام بذلك        واآلليات

وقياس تدفقات املسافرين الـدوليني     ) الذي يكتسب أمهية لتحليل السياحة    (مجيع أنواع الزائرين    
  ؛) يكتسب أمهية مليزان املدفوعاتالذي(

نـشأ عـن قيـاس       على النفقات الـسياحية، ويـبني املـسائل الـيت ت           ٤يركز الفصل     )د(  
ــاس املتاحــة    ــات، وبعــض أدوات القي ــسية    . هــذه النفق ــصادية الرئي ــائج االقت ــق إحــدى النت وتتعل

ــاء هــذه الــرحالت      ــام بــرحالت ســياحية وأثن ــدها الزائــرون للقي  .للــسياحة بالنفقــات الــيت يتكب
ويــصف هــذا الفــصل نطــاق النفقــات املرتبطــة بتــنقالت الزائــرين غــري املقــيمني إىل البلــد املعــين   
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الزائــرين املقــيمني ضــمن البلــد املعــين وخارجــه   وتــنقالت) الــسياحة الداخليــة(وفئاهتــا املختلفــة 
  ؛ )السياحة احمللية والسياحة اخلارجية على التوايل(

 التـــصنيفات الدوليـــة املـــستخدمة يف إحـــصاءات الـــسياحة  ٥ينـــاقش الفـــصل   )هـ(  
  يتعلق باملنتجات واألنشطة؛ واملسائل املرتبطة بتعريفها واستخدامها، وال سيما فيما 

ــاول الفــصل    )و(   ــرض يف جمــال الــسياحة    ٦يتن ــاس الع ــز االهتمــام فيــه    .قي ويترك
وباإلضافة إىل ذلـك، تـرد فيـه مناقـشة تتعلـق مبقـدمي اخلـدمات                . باألخص على صناعة الضيافة   

املتعلقــة باملــأكوالت واملــشروبات، ومقــدمي خــدمات النقــل، ووكــاالت الــسفر واحلجــوزات، 
  جتار هبا؛ ات، وإنتاج الصناعات اليدوية واالاعة تنظيم املؤمتروصن

   حملة عامة عن قياس العمالة يف صناعات السياحة؛ ٧يقدم الفصل   )ز(  
ــاول الفــصل    )ح(   ــات      ٨يتن ــيم البيان ــل تعم ــن قبي ــة، م ــسائل التكميلي ــن امل ــدداً م  ع

   .والبيانات الوصفية وإدارة اجلودة واستخدام تكنولوجيا املعلومات
   :وترد معلومات إضافية عن مسائل التجميع يف سبعة مرفقات  - ١١

جمموعة من األسئلة املقترح إدراجها يف االستبيانات القطرية لقيـاس          : ١املرفق    )أ(  
  التدفقات والنفقات املرتبطة بالسياحة الداخلية؛ 

قائمـــة باملنتجـــات االســـتهالكية املـــصنَّفة حـــسب الغـــرض، وفقـــاً   :٢املرفـــق   )ب(  
  لتصنيفها كمنتجات خاصة بالسياحة قابلة للمقارنة دولياً؛

وتـصنيفها  ) صـناعات الـسياحة   (قائمـة باألنـشطة اخلاصـة بالـسياحة         : ٣املرفق    )ج(  
التنقـيح  (للتـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنـشطة االقتـصادية            يف فئات رئيسية وفقاً   

   مع مالحظات تفسريية؛) الرابع
ائمة باملنتجات اخلاصة بالسياحة وتصنيفها يف فئـات رئيـسية وفقـاً            ق: ٤املرفق    )د(  

  مع مالحظات تفسريية؛ ) النسخة الثانية(للتصنيف املركزي للمنتجات 
تفـسري االختالفـات   : النفقات السياحية مقابل االسـتهالك الـسياحي   : ٥املرفق    )هـ(  

  بني املفهومني وتوضيحهما؛
  ة؛املفردات اإلحصائي: ٦املرفق   )و(  
يقــدم هــذا  .حملــة عامــة: التنــسيق واالتــساق يف إحــصاءات الــسياحة: ٧املرفــق   )ز(  

املرفق توجيهات بشأن مسألتني خمتلفتني إمنا متـرابطتني مل يـتم تناوهلمـا علـى وجـه التحديـد يف                    
 ومهـا التحقـق مـن اتـساق البيانـات           ٢٠٠٨التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام       
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وال ســيما البيانــات الــواردة مــن الدراســات االستقــصائية  ( إحــصاءات الــسياحة املــستخدمة يف
  .والتوفيق بني البيانات املستمدة من مصادر خمتلفة) واإلجراءات اإلدارية

    
ــة        -رابعا    ــابع ملنظمــ ــي التــ ــسياحة الفرعــ ــساب الــ ــصاءات وحــ ــامج اإلحــ برنــ

  العاملية  السياحة
م لإلحـصاءات العامليـة املتعلقـة بالـسياحة مـن خـالل        تقدم منظمة السياحة العاملية الـدع       - ١٢

برنامج اإلحـصاءات وحـساب الـسياحة الفرعـي التـابع هلـا، وهـي حتظـى بـاالعتراف باعتبارهـا                    
ومنظمـة الـسياحة العامليـة      . املنظمة املتخصصة جلمـع إحـصاءات الـسياحة ومواءمتـها وتعميمهـا           

 قابلة للمقارنة دولياً لزيـادة املعرفـة هبـذا    ملتزمة بإضفاء األمهية على إحصاءات السياحة وجعلها  
القطــاع، ورصــد التقــدم احملــرز، وتقيــيم األثــر، وتعزيــز اإلدارة الــيت تركــز علــى حتقيــق النتــائج، 

وهي تسعى للقيام بـذلك     . وتسليط الضوء على مسائل استراتيجية ألهداف متعلقة بالسياسات       
اهتا التحليلية، ووضـع توجيهـات عمليـة    من خالل تطوير منهجية قياس السياحة وتوسيع إمكاني      

   .لتجميع البيانات، وتعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان على إنتاج إحصاءات السياحة
العـامل   بيانات من مجيع دوهلا األعـضاء علـى نطـاق       وجتمع منظمة السياحة العاملية أيضاً      - ١٣

 وتتعهـدها يف قاعـدة للبيانـات    ٢٠٠٨وفقاً للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام    
واستناداً إىل هذه البيانات، تصدر منظمة السياحة العامليـة سـنوياً مـوجز             . جيري حتديثها بانتظام  
الذي يقـدم بيانـات عـن الـسياحة الداخليـة واخلارجيـة واحملليـة، وعـن عـدد             إحصاءات السياحة   

ة، ومؤشـرات االقتـصاد     صناعات السياحة وأنواعها، وعدد املوظفني حبـسب صـناعات الـسياح          
الـيت تقـدم بيانـات      حولية إحصاءات السياحة    وتكمِّل هذا املوجز    . الكلي ذات الصلة بالسياحة   

  .ذات صلة بالسياحة الداخلية، حبسب بلد املنشأ، عن املسافرين الوافدين ومبيتهم لليلة واحدة
حلقـة   نميـة القـدرات،  ونظمت منظمة السياحة العاملية، يف إطار اسـتراتيجيتها العامـة لت        - ١٤

ــع عــام    عمــل عــن  ــدربني يف مطل ــدريب امل ــدرِّبني   ٢٠١٣ت ــشكيل جمموعــة مــن امل ، أدت إىل ت
القــادرين علــى تــوفري برنــامج يتــسم جبودتــه العاليــة واتــساقه وتنــسيقه لتنميــة القــدرات يف جمــال 

تقـدمي  واستفادت منظمـة الـسياحة العامليـة مـن هـذه اجملموعـة مـن اخلـرباء ل           .إحصاءات السياحة 
وباإلضـافة إىل املـشروع اجلـاري تنفيـذه يف          .٢٠١٣الدعم إىل عدد مـن أنـشطة التـدريب عـام            

منطقـة رابطــة الــدول املــستقلة، قــدمت منظمــة الـسياحة العامليــة املــساعدة التقنيــة يف جمــال مجــع   
إحــصاءات الــسياحة وحتليلــها إىل الــدول األعــضاء األربــع عــشرة يف منظمــة الــسياحة اإلقليميــة 

وعالوة على ذلك، مل تنظم منظمة السياحة العامليـة حلقـات عمـل تدريبيـة                .نوب األفريقي للج
اليت اضطلعت هبا املنظمـات الدوليـة األخـرى يف     فحسب بل قدمت الدعم كذلك إىل األنشطة  
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جمال بناء القدرات، وال سيما املناسبات اليت نظمتـها شـعبة اإلحـصاءات ومنظمـات أخـرى يف                  
وأخرياً، ولغرض تطوير قيـاس العمالـة يف جمـال الـسياحة علـى              . ييب ويف آسيا  منطقة البحر الكار  

وجه التحديد، نظمت منظمة السياحة العاملية حلقة دراسية دولية يف ملقـة، إسـبانيا، يف أواخـر                 
   .٢٠١٣عام 
وعالوة على ذلك، تعتزم منظمة السياحة العاملية، يف إطـار برنـامج عملـها املقـرر لعـام                    - ١٥

ساعدة الدول األعضاء على حتسني قدراهتا اإلحصائية من خالل إسـداء املـشورة هلـا          ، م ٢٠١٤
ــسياحة ودعــم احللقــات الدراســية الــيت تنظمهــا       وتنظــيم احللقــات الدراســية عــن إحــصاءات ال

ــى وجــه اخلــصوص تنظــيم جمموعــة مــن       . جهــات أخــرى  ــة عل ــسياحة العاملي ــزم منظمــة ال وتعت
ل تنميـة القـدرات للبلـدان الناطقـة باللغـة الفرنـسية يف مشـال                اإلقليميـة يف جمـا     احللقات الدراسية 

ــا ــامج      . أفريقي ــشأن تنظــيم برن ــارات املتاحــة ب ــك، ستستكــشف املنظمــة اخلي وباإلضــافة إىل ذل
  . إقليمي لبناء القدرات للبلدان الناطقة باللغة الربتغالية

ريــو دي جــانريو، ولقــد شــكل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة الــذي عقــد يف   - ١٦
وتــربز . ، معلمــاً يف عمليــة تعمــيم منظــور التنميــة املــستدامة ٢٠١٢يونيــه /الربازيــل يف حزيــران

) ، املرفـق ٦٦/٢٨٨قـرار اجلمعيـة العامـة     (“املستقبل الـذي نـصبو إليـه   ”وثيقته اخلتامية املعنونة    
وتبني هذه الوثيقة أمـوراً منـها الـدور          .جماالت السياسات  ائفة واسعة من  مبادرات عديدة يف ط   

اهلام الذي ميكن أن تضطلع به السياحة املستدامة من أجـل حتقيـق التنميـة املـستدامة واالقتـصاد                   
وبالتايل، حتتل السياحة املستدامة موقـع الـصدارة يف قائمـة أولويـات منظمـة الـسياحة              .األخضر

صل عملـها يف هـذا اجملـال مـن خـالل إجـراء املناقـشات واالضـطالع بالعمليـات                    العاملية اليت توا  
واقترحــت منظمــة الــسياحة العامليــة أن يكــون  . ٢٠١٥ذات الــصلة خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  

قياس السياحة املستدامة أحد املواضيع الرئيسية للمـؤمتر اإلحـصائي العـاملي للمعهـد اإلحـصائي                
  . ٢٠١٥و دي جانريو عام الدويل الذي سيعقد يف ري

    
  االستنتاج وسبل املضي قدماً  -خامساً  

اســتجابت منظمــة الــسياحة العامليــة وشــعبة اإلحــصاءات للطلــب الــذي قدمتــه اللجنــة     - ١٧
 من أجل وضع برنامج تنفيذ إلحصاءات الـسياحة، يـشمل إعـداد دليـل            ٢٠٠٨اإلحصائية عام   

لقـدرات يف جمـال إحـصاءات الـسياحة وتنفيـذها يف            وتقرر إعداد برامج إقليميـة لبنـاء ا        .جتميعي
وحـرى إعـداد الـدليل التجميعـي للتوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات               .خمتلف مناطق العـامل   

 يف إطار عملية شاملة شارك فيها خـرباء مـن بلـدان متقدمـة النمـو وناميـة                ٢٠٠٨السياحة لعام   
  .اللجنة كوثيقة معلومات أساسيةوُيقدَّم النص الكامل للدليل إىل  .٢٠١٣وأجنز عام 
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وستواصل منظمة السياحة العاملية، بالتعـاون الوثيـق مـع شـعبة اإلحـصاءات والـشركاء                  - ١٨
 وحـساب الـسياحة   ٢٠٠٨اآلخرين، تنفيذ التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام      

ــة  ــسنوات القادم ــساندة وح   . الفرعــي يف ال ــدريب امل ــواد الت لقــات العمــل  وســيجري حتــديث م
. وبــرامج املــساعدة التقنيــة للبلــدان يف ضــوء املعلومــات اجلديــدة الــواردة يف الــدليل التجميعــي   

وسيكون الدليل نفسه متاحاً على شكل منشور وتطبيق على شبكة اإلنترنت ميكن مـن إضـافة                
من قبيل أمثلة عن أفـضل املمارسـات، وإيـضاحات إضـافية، ومعلومـات عـن                (حمتويات جديدة   

   .بالتعاون مع البلدان واملنظمات الدولية) دانالبل
ــة أن حتــيط علمــاً هبــذا التقريــر، وأن تقــرَّ بــذلك الــدليل التجميعــي       - ١٩ وُيرجــى مــن اللجن

  .لتستخدمه الدول األعضاء
  


