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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
تمثل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة حلقة وصل حيوية بني السياسات
العاملية يف املجاالت االقتصادي�ة واالجتماعية والبيئية ،واإلجراءات التي تتخذ عىل الصعيد الوطني .وتعمل
اإلدارة يف املجاالت املرتابطة الثالثة الرئيسية التالية ’1‘ :تجميع وتوليد وتحليل طائفة واسعة من البيانات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملعلومات التي تستند إليها الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف استعراض
املش�اكل املشرتكة وتقيـيم خيارات السياس�ة العامة؛ و‘ ’2تيسري املفاوضات التي تجريها الدول األعضاء
يف العديد من الهيئات الحكومية الدولية بش�أن اإلجراءات املشتركة التي تتخذ للتصدي للتحديات العاملية
القائمة أو املس�تجدة؛ ‘ ’3إس�داء املشورة إىل الحكومات املهتمة بشأن طرق ووسائل ترجمة أ ُ ُطر السياسة
العام�ة الت�ي تس�تحدث فيما تعقده األم�م املتحدة من مؤتم�رات ومؤتمرات قمة إىل برام�ج عىل الصعيد
القطري ،والعمل ،من خالل املساعدة التقنية ،عىل بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
ال تعني التس�ميات وطريقة عرض املواد يف هذا املنش�ور اإلعراب عن أي رأي عىل اإلطالق من جانب األمانة
العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تحديد
حدودها أو تخومها.
ً
نص هذا املنشور ،عند االقتضاء ،إىل األقاليم أو املناطق.
ويشري مصطلح “البلد” أيضا ،عىل النحو املستخدم يف ّ
وتس�تخدم التس�ميات التالي�ة :البل�دان أو املناط�ق “املتقدم�ة النم�و” والبل�دان أو املناط�ق “النامي�ة”
واألقالي�م “األكث�ر نم�واً” واألقالي�م “األقل نم�واً” و“أق�ل األقاليم نم�واً” ألغ�راض التيسير اإلحصائي،
رأي فيما يتعلق باملرحلة التي بلغها بلد معينَّ أو منطقة معيَّنة يف العملية اإلنمائية.
وال رِّ
تعب بالرضورة عن ٍ
تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام.
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تصدير
أُعدت التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الس�ياحة  2008وفقا ً للقرار الذي اتخذته اللجنة اإلحصائية
باألم�م املتحدة يف دورتها الخامس�ة والثالثني املعقودة يف الفرتة م�ن  2إىل  5آذار/مارس  1 2004بتنقيح
التوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة ،التي اعتمدتها اللجنة يف عام  1993ونرشت يف عام .2 1994
وقد قامت منظمة الس�ياحة العاملية بصياغة التوصيات الدولية بتعاون وثيق مع ش�عبة اإلحصاءات
باألم�م املتح�دة ،ومنظمة العمل الدولية واألعضاء اآلخرين يف فريق التنس�يق املشترك بين الوكاالت املعني
بإحصاءات السياحة ،الذي أنشئ يف عام  2004بنا ًء عىل طلب اللجنة ويضم منظمة السياحة العاملية ،وشعبة
اإلحصاءات باألمم املتحدة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واملكتب
اإلحصائ�ي للجماع�ات األوروبية ،وصن�دوق النقد الدويل ومنظمة التج�ارة العاملية .وقد اس�تندت النتائج
واالستنتاجات املوحدة التي خلصت إليها اللجنة املعنية باإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي التابعة ملنظمة
الس�ياحة العاملية ،إىل اإلس�هامات التي تلقتها م�ن املكاتب اإلحصائية الوطنية ،وإدارات الس�ياحة الوطنية
واملنظمات الدولية خالل مش�اورة عىل نطاق العالم بش�أن محتويات التوصيات .وقد قام فريق خرباء األمم
املتحدة املعني بإحصاءات السياحة ،الذي اجتمع يف نيويورك يف الفرتة من  25إىل  28حزيران/يونيه ،2007
باستعراض وإقرار مرشوع نص التوصيات .وقدمت دائرة اإلحصاءات الكندية استعراضا ً شامالً للنص قبل
تقديمه إىل اللجنة العتماده.
وإع�داد التوصيات الدولية للس�ياحة يمثل جزءًا من الجهود التي تبذلها منظمة الس�ياحة العاملية
وش�عبة اإلحص�اءات باألمم املتحدة لدع�م البلدان فيما يتعلق باألس�س املنهجية والتش�غيلية إلحصاءات
السياحة عىل نحو متكامل ،بما يف ذلك تحسني ترابط إحصاءات السياحة مع اإلحصاءات الرسمية األخرى
وزيادة تطوير حساب السياحة الفرعي.
ويوفر هذا املنش�ور ،التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008إطارا ً منهجيا ً شامالً
لجمع وتجميع إحصاءات الس�ياحة يف جميع البلدان برصف النظر عن مس�توى تطور نظمها اإلحصائية.
ويتمثل جمهوره األسايس يف العاملني يف املكاتب اإلحصائية الوطنية وإدارات السياحة الوطنية املشاركة يف
تجميع إحصاءات السياحة .ويحتوي املنشور أيضا ً عىل ثروة من املعلومات التي قد تهم مستعميل البيانات
َ
وباإلضافة إىل ذلك ،يقدم املنشور إرشادات عامة
الراغبني يف فهم طبيعة بيانات السياحة عىل نحو أفضل.
فيما يتعلق بمصادر البيانات وطرق تجميع البيانات ،وس�يجري تعزيزها بدليل تجميع ُمقبل سيصدر يف
عام .2010

1

الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي  ،2004امللحق رقم 4
) ،(E/2004/24الفصل الثالث جيم،
الفقرة ( 6ج ود).
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التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008

شكر وتقدير
أُعدت التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  2008بمعرفة إدارة اإلحصاءات وحساب السياحة
الفرع�ي التابعة ملنظمة الس�ياحة العاملية وش�عبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ،بالتع�اون مع أعضاء فريق
خرباء األمم املتحدة املعني بإحصاءات الس�ياحة ،وكذلك املشتركني يف االجتماع الثامن للجنة اإلحصاءات
وحس�اب السياحة الفرعي التابعة ملنظمة الس�ياحة العاملية ،التي كانت مك ّرسة بوجه خاص الستعراض
املرشوع املؤقت.
وقد ش�مل أعضاء فريق خرباء األمم املتحدة املعني بإحصاءات الس�ياحة  :واين كالدر (أستراليا)،
وأوجس�تني كنيادا (إسبانيا) ،وإيغور شرينيش�يف (منظمة العمل الدولية) ،وفرناندو كورتينا (إسبانيا)،
وجوهانز دي بري (جنوب أفريقيا) ،وكريستوف ديمونرت (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية) ،وفيفيانا
ديبين�و دي أفيلس (األرجنتني) ،وس�يتاللني دوران فوينتس (املكس�يك) ،وش�اباال إفاريس�تو (زامبيا)،
ومارغريت فيتزجيبون (صندوق النقد الدويل) ،وآالن غوغريس (شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة) ،وإيفان
غيلريمو غونزاليس دي ألبا (املكس�يك) ،وفرانسس�كو غيلني -مارتن (املكس�يك) ،وكريستوفر جاكسون
(كندا) ،وزيرك يانسين (جنوب أفريقيا) ،وكاثرين كيمب (منظمة الس�ياحة العاملية) ،وألكسندر كيفيش
(االتح�اد الرويس) ،وبيرت ليمر (النمس�ا) ،وماريون ليربيروس (منظمة الس�ياحة العاملية) ،وبامال لووي
(ج�زر البهاما) ،وس�تيف ماكفييل (آيرلندا) ،ومحمد أوزير محيي الدي�ن (ماليزيا) وفالديمري مارخونكو
(ش�عبة اإلحصاءات باألمم املتحدة) ،وأنتونيو ماسيو (منظمة السياحة العاملية) ،وليديا موبوندي (جنوب
أفريقيا) ،وكارولني ماكدونالد راييل (جامايكا) ،ونيل ماكإينس (كندا) ،وسكوت ماييس (منظمة السياحة
العاملية) ،وشيال نيجهاوني (منظمة السياحة العاملية) ،وميغيل أوليفا (األرجنتني) ،وفلوراندي بوليستيكو
(الفلبين) ،وإيزابي�ل برييز فاريال (إس�بانيا) ،وماريا غابرييال ريمبادو توماس (إس�بانيا) ،وميالغروس
يانوس س�اي (الفلبني) ،وأولريش س�بويريل (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية) ،وسينسيا وارشو
(الواليات املتحدة األمريكية) ،وتوم يلكانن (فنلندا) ،وشونج يوك هار (ماليزيا).
وضم املشتركون يف لجنة اإلحصاءات وحساب الس�ياحة الفرعي التابعة ملنظمة السياحة العاملية :
عبد العزيز الرش�يد (اململكة العربية الس�عودية) ،وميش�يل بارج (فرنس�ا) ودينيس بيدروف (السويد)،
وأليسيا بولو (إس�بانيا) ،ونتوبكو بوسو (جنوب أفريقيا) ،وأوغستني كنيادا (إسبانيا) ،ولويغي سربياني
(املفوضية األوروبية) ،وهوس�يه فرانسس�كو دي س�ال (الربازيل) ،وليديا دياز (إس�بانيا) ،وفاندا ماريا
دوري�س (الربتغال) ،وجورج دراكوبول�وس (اليونان) ،ونييف�ا دوارتي (الربازيل) ،وترييس�نها دوارتي
(الربتغ�ال) ،ودوغالس فريش�تلينغ (الواليات املتحدة) وإنماكوالدا غاليغو (إس�بانيا) ،وألفريدو غارس�يا
(إسبانيا) ،وكونستانتينوس غياسافاكيس (اليونان) ،وإيفان غونزالز (املكسيك) ،ورييان غروبالر (جنوب
أفريقيا) ،وتريزا هيالريو (الربتغال) ،وكريس جاكس�ون (كندا) ،وكالفن جونز (اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وآيرلندا الش�مالية) ،وتيلدا خيت (إرسائيل) ،وبيرت ليمار (النمس�ا) ،وهوس�يه اليتي (الربتغال)،
وتيمالو ماجي ليسيتلهي (بوتسوانا)،وماريون ليربيروس (منظمة السياحة العاملية) ،وباميال لوي (جزر
البهاما) ،وس�تيف ماكفييل (آيرلندا) ،ومارا مانينتي (إيطاليا) ،وس�لفادور ماركوني (اللجنة االقتصادية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي) ،والسيد فالديمري مارخونكو (شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة)،
وأنطونيو ماسييو (منظمة السياحة العاملية) ،وليديا موبوندي (جنوب أفريقيا) ،وسكوت ماييس (منظمة
الس�ياحة العاملية) ،وآنا مونيش (إس�بانيا) ،وماريا هوس�يه مونيوز (إسبانيا) ،وباش�ني موتايا (جنوب
أفريقيا) ،وأزرياس ناهانزيمو (موزامبيق) ،وجيوفاني جوس�يبي أورتوالن�ي (إيطاليا) ،وادواردو برييرا
(الربازي�ل) ،وكارلوس بروانو (إكوادور) ،وهوس�يه كيفيدو (منظمة الس�ياحة العاملي�ة) ،وماريا إيزابيل
كوينتيلا (الربتغال) ،وعادله رجب (مرص) ،وغابرييال ريمبادو (إس�بانيا) ،وتينيل روليل (جزر البهاما)،
ومنى س�اخي (مرص) ،وأولريتش س�بوريل (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية) ،وإيس�تري سلطان
(إرسائيل) ،ودينا تافا (موزامبيق) ،وأنطونيو تومي (موزامبيق) ،وبافيل فانكورا (الجمهورية التشيكية)،
ولوران فاسيي (فرنسا) وباولو فيريا (الربتغال).

شكر وتقدير
وتعرب منظمة الس�ياحة العاملية وش�عبة اإلحص�اءات باألمم املتحدة ع�ن امتنانهما ألعضاء لجنة
اإلحصاءات وحس�اب السياحة الفرعي التابعة ملنظمة الس�ياحة العاملية وفريق خرباء األمم املتحدة املعني
بإحصاءات الس�ياحة لتعاونه�م املثمر .كما تعربان عن تقديرهما وش�كرهما ملس�اهماتهم القيّمة طوال
صياغة التوصيات وأثناء اجتماعات لجنة اإلحصاءات وحس�اب الس�ياحة الفرعي التابعة ملنظمة السياحة
العاملية وفريق خرباء األمم املتحدة.
وجنبا ً إىل جنب مع صياغة التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الس�ياحة  ،2008عملت منظمة
الس�ياحة العاملية وفريق التنس�يق املشترك بني الوكاالت املعني بإحصاءات السياحة عىل تحديث حساب
الس�ياحة الفرعي :إطار العمل املنهجي املويص به لعام  .2000وقد أنش�ئ فريق التنس�يق املشترك بني
ال�وكاالت يف ع�ام  2004وفق�ا ً لالتفاق الذي ت�م التوصل إليه بين املنظمات املهتم�ة (املكتب اإلحصائي
للجماع�ات األوروبية ،ومنظمة العمل الدولية ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتص�ادي ،واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتيني�ة ومنطقة البحر الكاريبي ،وش�عبة اإلحصاءات باألمم
املتح�دة ،ومنظمة الس�ياحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية) يف الدورة الرابعة للجنة تنس�يق األنش�طة
اإلحصائي�ة .وقد أنصب نطاق عمله عىل التقريب بني االختالفات املفاهيمية يف حس�اب الس�ياحة الفرعي
وعمليات تنقيح األُ ُطر األخرى ذات الصلة (مثل دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة الخامسة؛ ونظام الحسابات
القومية 1993؛ ودليل إحصاءات التجارة الدولية يف الخدمات؛ وإحصاءات الهجرة).
وجرى إعداد التوصيات الدولية تحت إرش�اد وإرشاف أنطونيو ماس�يو (منظمة السياحة العاملية)
وفالديمير مارخونكو (ش�عبة اإلحص�اءات باألمم املتحدة) .ويج�ب توجيه كلمة تقدي�ر خاص ملاريون
لربيروس (الخبري االستش�اري ملنظمة الس�ياحة العاملية) الذي اختارته منظمة الس�ياحة العاملية ليكون
مس�ؤوال ً عن مش�اريع التوصيات املختلفة ولكريس�توفر جاكس�ون وغوس�لني البيري (دائرة اإلحصاءات
الكندية) لالستعراض الشامل للنص قبل تقديمه للّجنة اإلحصائية باألمم املتحدة.
وتعرب أيضا ً منظمة الس�ياحة العاملية وش�عبة اإلحصاءات باألمم املتحدة عن ش�كرهما للمكاتب
اإلحصائية الوطنية ،وإدارات السياحة الوطنية ،واملنظمات الدولية وفرادى الخرباء لتعليقاتهم التي وردت
أثناء املشاورات العاملية بشأن محتويات التوصيات التي أسهمت يف انجازها بنجاح.
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1

الفصل ١

التطور والحاجة إىل
إحصاءات السياحة

متثل الس���ياحة ظاهرة اجتماعية ،وثقافية واقتصادية متعلقة بانتقال األش���خاص إىل
-١-١
أماكن خارج حمل إقامتهم املعتاد ،وتكون املتعة هي دافعهم املعتاد.
وقد تتضمن أو ال تتضمن األنش���طة اليت يقوم هبا الزائر معاملة س���وقية ،وقد تكون
-٢-١
خمتلفة عن أو مماثلة لتلك اليت يقوم هبا عادة يف روتينه العادي للحياة .وإذا كانت مماثلة ،فإن تواترها أو
كثافتها ختتلف عندما يكون الش���خص مس���افرًا .ومتثل هذه األنش���طة أفعال وسلوكيات األشخاص يف
التحضري لرحلة أو خالهلا بوصفهم مستهلكني.
وترتب السياحة آثارًا على االقتصاد ،والبيئة الطبيعية واملبنية ،والسكان املحليني يف
-٣-١
األماكن اليت تُزار والزائرين أنفسهم.
وبس���بب هذا املدى لآلثار والنطاق الواس���ع ألصحاب املصلحة ذوي الصلة ،هناك
-٤-١
حاجة إىل منهج كلي لتنمية السياحة ،وإدارهتا ورصدها .وهذا النهج تدعمه منظمة السياحة العاملية بغية
صياغة وتنفيذ سياسات سياحة وطنية وحملية.
يعول عليها ضروري لصانعي السياسات الختاذ
-٥-١
ووجود مزيد من اإلحصاءات اليت ّ
قرارات ّفعالة .وال ميكن إجراء أنواع خمتلفة من حتليل الس���ياحة إلاّ ببيانات كافية ووافية بالغرض تنتج
إحصاءات موثوقة .وهذا ضروري من أجل تقييم اجلوانب املختلفة للس���ياحة ولدعم وحتس�ي�ن السياسة
وصنع القرار.
وإحصاءات السياحة ضرورية لتصميم استراتيجيات التسويق ،وتدعيم العالقات بني
-٦-١
املؤسسات ،وتقييم كفاءة وفعالية القرارات اإلدارية وقياس السياحة يف االقتصاد الوطين كله.
وتركز التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة ( ٢٠٠٨التوصيات الدولية
-٧-١
 ،)٢٠٠٨على األنش���طة اليت يقوم هبا الزوار وعلى قياس���ها مبؤشرات نقدية وغري نقدية على حد سواء.
والغرض منها هو توفري إطار مرجعي مشترك لكي تستخدمه البلدان يف جتميع إحصاءات السياحة.
واهلدف الرئيس���ي للتوصيات الدولية  ٢٠٠٨هو تقدمي نظام للتعاريف ،واملفاهيم،
-٨-١
والتصنيفات واملؤشرات املتساوقة داخليًا واليت تسهل الربط باألُطُر املفاهيمية للحسابات الوطنية حلساب
السياحة الفرعي ،وميزان املدفوعات ،واإلحصاءات العماليـة ،من بني أمـور أخرى .وباإلضـافة إىل ذلك،
تقدمي إرش���ادات عامة أيضًا فيما يتعلق مبصادر البيانات وطرق جتميع البيانات وسيجري تعزيزها بدليل
جتميع مقبل.
عرف السياحة بأهنا
-٩-١
وينصب هذا التركيز على املنظور االقتصادي ومن هذا املنظور تُ َّ
أنش���طة األش���خاص ،املح ّددين بوصفهم زوارًا .والزائر هو الشخص الذي يسافر يف ظل أوضاع معينة
(انظر الفقرة  ،)٩-٢أي ،لقضاء العطالت ،والترفيه والترويح ،أو ألغراض العمل التجاري ،أو ألغراض
الصحة ،أو التعليم ،أو ألغراض أخرى (انظر الفقرة .)١٤-٣
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 -١٠-١وتشمل السياحة أنشطة مجيع هذه الفئات من الزوار .وهذا النطاق أوسع بكثري من
املفهوم التقليدي للسائحني ،الذي ال يشمل إلاّ املسافرين للترفيه.
 -١١-١ويش���مل مفهوم األنشطة مجيع أفعال الزوار يف التحضري للقيام برحلة أو أثناء القيام
برحلة .وال يقتصر ذلك على ما يعترب يف كثري من األحيان أنشطة سياحة “عادية” ،مثل مشاهدة املعامل
اهلامة ،وأخذ محامات الش���مس ،وزيارة املواقع ،وممارس���ة األلعاب الرياضية أو مش���اهدهتا (انظر الفقرة
 .)١٧-٣والوجود كزائر ميثل حالة عابرة؛ وحاملا انتهت الرحلة ،يفقد الفرد وضعه كزائر.
 -١٢-١وكظاهرة متعلقة جبانب الطلب ،ينبغي تناول املسامهة االقتصادية للسياحة من ناحية
أنشطة الزوار واآلثار اليت ترتبها على احلصول على السلع واخلدمات .ومع ذلك ،ميكن أيضًا النظر إليها
من جانب العرض ،وعندئذ ستفهم السياحة بأهنا جمموعة أنشطة إنتاجية تليب أساسًا احتياجات الزوار أو
ال
أن حصة هامة من ناجتها الرئيسي يستهلكه الزوار .ويف هذا املجلد ينبغي النظر يف هذين اجلانبني ،فض ً
عن العمالة يف قطاعات السياحة.

ألف  -التطور التاريخي

 -١٣-١يتس���م تطور التوصيات الدولية املتعلقة باملفاهيم والتعاريف ذات الصلة بالس���ياحة
بتاري���خ طوي���ل .ففي عام  ،١٩٣٧أوصى جملس عصبة األمم بتعريف لـ“ الس���ياحة الدولية” لألغراض
ال طفيفًا على هــ���ذا التعريف يف
اإلحصائي���ة .وأدخ���ل االحتاد ال���دويل للمنظمات الرمسية للس���فر تعدي ً
االجتم���اع الذي ُعقد يف دبلن يف ع���ام  .١٩٥٠وأخريًا ،يف عام  ،١٩٥٣حـــ ّددت اللجنة اإلحصائيـــة
باألمـم املتحـــدة مفهوم “الزائر الدويل”.
 -١٤-١وأوصي مؤمتر األمم املتحدة للس���فر والس���ياحة الدوليني (روما )١٩٦٣ ،بتعريف
ملصطلحات “الزائر” و“السائح” و“املتنـزه” وفقًا لتوصيات االحتاد الدويل للمنظمات الرمسية للسفر.
وقام بدراس���ة هذه التعاريف فريق خرباء األمم املتحدة املعين بإحصاءات الس���فر الدولية يف عام ١٩٦٧
وأقرهت���ا اللجنة اإلحصائي���ة باألمم املتحدة يف عام  .١٩٦٨ونُش���رت املبادئ التوجيهي���ة املؤقتة املتعلقة
بإحصاءات السياحة الدولية يف عام  ١٩٧٨بعد أن اعتمدهتا اللجنة يف عام .١٩٧٦
 -١٥-١ويف الثمانين���ات ،كان هناك وعي عام متزايد بأمهية الس���ياحة وترابطها باألنش���طة
االقتصادية واالجتماعية األخرى .وبدأت منظمة الس���ياحة العاملية ،بتعاون وثيق مع الش���عبة اإلحصائية
باألمم املتحدة ،عملية تنقيح للتعاريف والتصنيفات املستخدمة يف إحصاءات السياحة.
 -١٦-١وب���دأت هذه العملية يف اجتاهني رئيس���يني :أوالً ،اقت���راح تعديالت على التعاريف
والتصنيفات املستخدمة يف دراسات السياحة جلعلها متوافقة ومتساوقة مع تلك املتعلقة بالنظم اإلحصائية
الوطني���ة والدولية األخرى؛ وثانيًا ،اختاذ خطوات حنو إدماج الس���ياحة يف اإلطار التحليلي للحس���ابات
الوطنية.
 -١٧-١ويف وقت يعود إىل عام  ،١٩٨٣يف الدورة اخلامسة للجمعية العامة ،اليت عقدت يف
نيودهلي ،أصدرت منظمة الس���ياحة العاملية تقريرًا يوضح كيف أنه من املمكن وصف الس���ياحة يف إطار
التوصيات املتعلقة باحلس���ابات القومية املوجودة آنذاك ،نظام احلس���ابات القومية  .١٩٦٨وأكد التقرير
موحدة وشاملة للقياس واملقارنة بقطاعات االقتصاد األخرى .ومل ينفذ
أمهية تلك العملية بوصفها وسيلة ّ
التقرير على هذا النحو ولكنه ما زال يعترب مسامهة جوهرية.
 -١٨-١وأتاح املؤمتر الدويل إلحصاءات السفر والسياحة ،الذي اشتركت يف عقده منظمة
الس���ياحة العاملية وحكومة كندا يف أوتاوا يف حزيران/يونيه  ،١٩٩١فرصة ملناقش���ة اخلربة اليت اكتسبتها
بل���دان حم��� ّددة هلذا املجال ،وعلى وجه التحديد كندا وفرنس���ا ،وكذلك الس���تعراض دليل احلس���ابات

التطور والحاجة إىل إحصاءات السياحة

االقتصادي���ة للس���ياحة الذي وضعته منظمة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتص���ادي .واقترحت جمموعة
تعاريف إحصائية بش���أن الس���ياحة املحلية والدولية وتصنيف ألنشطة الس���ياحة ،ومها متصالن باملعايـري
والتوصي���ات اإلحصائي���ة الدولية األخرى مث���ل ميزان املدفوع���ات ،ونظام احلس���ابات القومية ١٩٩٣
(ال���ذي كان قي���د االس���تعراض) والتوصيات املتعلقة بإحص���اءات اهلجرة الدولية .وع�ل�اوة على ذلك،
ال هيكليًا مع نظام
جرى التأكيد على ضرورة وضع نظام للبيانات ذات الصلة بالس���ياحة يكون متكام ً
احلسابات القومية.
 -١٩-١ويف ع���ام  ،١٩٩٣قُدم���ت ه���ذه املقترحات ،بع���د تنقيحها وصقله���ا ،إىل اللجنة
املوحد لألنشطة
اإلحصائية باألمم املتحدة العتمادها يف دورهتا السابعة والعشرين ،مع التصنيف الدويل ّ
الس���ياحية ،الذي اعتمد بوصفه تصنيفًا مؤقتًا .والتوصيات املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة (اليت اعتمدهتا
اللجنة يف عام  ١٩٩٣ونُشرت يف عام  )١٩٩٤متثل املجموعة الدولية األوىل للتوصيات الرامية إىل حتديد
الركائز األساسية لنظام إلحصاءات السياحة فيما يتعلق باملفاهيم ،والتعاريف ،والتصنيفات واملؤشرات.
 -٢٠-١وعكس���ت جمموعة التعاريف والتصنيف���ات اليت مشلت توصيات عام  ١٩٩٣العمل
الذي قامت به منظمات دولية وإقليمية أخرى ،وخباصة:
(أ) التوصي���ات املتعلقة بإحصاءات اهلجرة الدولية اليت نش���رهتا األمم املتحدة يف عام ،١٩٨٠
وكذلك الطبعة الرابعة لـدليل ميزان املدفوعات الذي أصدره صندوق النقد الدويل يف عام
 ١٩٧٧ونظام احلسابات القومية لعام  ١٩٩٣الذي كان ال يزال نصًا ّأوليًا؛
(ب) التعاون بني الشعبة اإلحصائية باألمانة العامة لألمم املتحدة واللجان اإلقليمية التابعة لألمم
املتح���دة ،وكذلك املنظمات اإلقليمي���ة والدولية األخرى ،وهي منظم���ة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ،ورابطة آس���يا واملحيط
اهلادئ للسياحة واملنظمة الكاريبية للسياحة؛
(ج) أنشـطة ،وخربة وممارسـات البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء فيما يتعلق
بتنقل وخصائص املقيمني فيها املسافرين داخل البلد ويف اخلارج؛
(د) األنش���طة واخلربات يف البلدان األكثر تقدمًا ،وعلى األخص إس���بانيا ،والسويد ،وفرنسا،
وكندا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،والنمسا ،والواليات املتحدة
األمريكية ،يف وضع بيانات مبكرة للمسامهة االقتصادية للسياحة يف االقتصاد الوطين.
 -٢١-١من���ذ مؤمت���ر أوتاوا ،مل يبدأ كث�ي�ر من املبادرات املقدمة يف توصيات  ١٩٩٣بش���أن
إحصاءات الس���ياحة يف التحقق فحس���ب ،بل إن عددًا من البلدان بدأ أيضًا أو صقل بقدر أكرب حسابه
الفرعي للسياحة متشيًا مع توصيات نظام احلسابات القومية  ١٩٩٣فيما يتعلق بتطوير احلسابات الفرعية.
ويف القطاع اخلاص ،قام أيضًا املجلس العاملي للس���فر والس���ياحة بوضع املبادرات اخلاصة به مسترش���دًا
بأهداف مماثلة.
 -٢٢-١وأجرت بعض البلدان ،وال س���يما أستراليا وكندا والواليات املتحدة ،استعراضات
التس���اق نظمه���ا القائمة إلحصاءات الس���ياحة مع التوصيات الدولية اجلدي���دة ،ونفذت تغيـريات جلعل
نظمها متساوقة بقدر أكرب مع املقياس اجلديد.
 -٢٣-١ونتيج���ة ملؤمتر أوتاوا ،اعتمدت منظمة الس���ياحة العاملية برناجمًا إحصائيًا لتش���جيع
وضع إحصاءات الس���ياحة الوطنية وفقًا لتوصيات عام  .١٩٩٣وأُنش���ئت جلن���ة توجيهية من  ٣٦بلدًا
ومنظم���ات دولية معنية لرصد إعداد إطار مفاهيمي مش���ترك متكامل مع نظام احلس���ابات القومية ،أي
حساب السياحة الفرعي ،إلضفاء املصداقية على قياس السياحة وتوفري إمكانية املقارنة مبقياس األنشطة
االقتصادية واالجتماعية األخرى.
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 -٢٤-١ويف السنوات التالية ،كثفت منظمة السياحة العاملية ترويج وضع إحصاءات السياحة.
ونُظمت تسعة منتديات إقليمية :يف براغ ( )١٩٩٢ووارسو ( )١٩٩٥لبلدان وسط وشرق أوروبا ،ويف
دمش���ق ( )١٩٩٥لبلدان الشرق األوسط ،ويف موسكو ( )١٩٩٦لبلدان االحتاد الروسي ،ويف جاكارتا
( )١٩٩٦لبل���دان املحيط اهلادئ وجنوب آس���يا ،ويف كينغس���تون لبلدان منطقة البح���ر الكاريـيب ،ويف
القاهرة ( )١٩٩٧للبلدان األفريقية وبلدان الشرق األوسط ،ويف ثريوفانانثابورام ،اهلند ( )١٩٩٨للبلدان
اآلسيوية ويف مدينة املكسيك ( )١٩٩٨لألمريكيتني .وباإلضافة إىل ذلك ،جرى تعزيز املساعدة التقنية
للبلدان بعقد حلقات دراسية وحلقات عمل إقليمية وبإيفاد بعثات ثنائية للبلدان ،وبإنتاج كتيبات دليلية
تقنية لتوفري اإلرشادات املتعلقة بتطبيق توصيات .١٩٩٣
 -٢٥-١ويف منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف امليدان االقتص���ادي ،جرى العم���ل يف منتصف
الثمانين���ات إلقام���ة روابط مع اإلطار التحليلي للحس���ابات القومية .ويف ع���ام  ١٩٩١بدأ مجع وحتليل
البيانات املنظمان ضمن إطار عمل احلس���ابات االقتصادية للسياحة املوجه حنو السياسات .وعلى أساس
هذا التطور ،قدمت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إرشادات مستمرة للبلدان األعضاء عن
كيفية وضع حس���ابات دولية قابلة للمقارنة ،باس���تخدام مبادئ املحاسبة القومية وبتأكيد روابط نفقات
الس���ياحة باجلوانب االقتصادية اهلامة األخرى للس���ياحة ،وخباصة العمالة .ويف عام  ،١٩٩٧قدمت جلنة
السياحة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أول اقتراحاهتا إلنشاء حساب سياحة فرعي
لبلدان املنظمة.
 -٢٦-١ووض���ع املكتب اإلحصائي للجماع���ات األوروبية أيضًا برامج وأجرى دراس���ات
بش���أن إحصاءات الس���ياحة يف االحتاد األورويب .وأع ّد منهجية بشأن إحصاءات السياحة ،متساوقة مع
التوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة  ١٩٩٣ومكيّفة حسب االحتياجات املحددة للدول األعضاء فيه
وأوضاعه���ا .وجيدر بالذكر بوجه خاص أيض���ًا التوجيه الصادر عن جملس االحتاد األورويب لعام ١٩٩٥
بشأن مجع املعلومات اإلحصائية يف ميدان السياحة هبدف حتقيق تناسق وحتسني البيانات اإلحصائية اليت
تنتجها الدول األعضاء .وميكن أن يُعترب ذلك مبثابة اخلطوة القانونية األوىل املتخذة إلنشاء نظام متكامل
للمعلومات املتعلقة بالطلب على السياحة وعرضها.
 -٢٧-١وأتاح مؤمتر إنزو باس���ي العاملي املعين بقياس اآلثار االقتصادية للسياحة ،الذي عقد
يف نيس يف حزيران/يونيه  ،١٩٩٩الفرصة ملنظمة السياحة العاملية لتقدمي عملها بشأن التوصيات الدولية
اجلديدة املقترحة ،حس���اب الس���ياحة الفرعي .وجرى اس���تعراض هذا االقتراح يف فريق عامل مش���ترك
بني أمانات منظمة الس���ياحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي
للجماعات األوروبية وفقًا لقرارات املؤمتر وكان األساس للوثيقة اليت أقرهتا يف النهاية اللجنة اإلحصائية
باألمم املتحدة يف دورهتا احلادية والثالثني .ونُشر ذلك يف عام  ٢٠٠١بوصفه حساب السياحة الفرعي:
اإلطار املنهجي املوصى به .ونتيجة هلذه العملية ،وافقت كل من هذه املنظمات على أن بوسعها تشجيع
تنفيذ إطار مماثل يف البلدان األعضاء يف كل منها.
 -٢٨-١ووضع اإلطار املفاهيمي حلس���اب الس���ياحة الفرعي ،على أس���اس الرابط اهليكلي
املوضح بالكامل لتعاريف ومفاهيم السياحة بتلك املستخدمة يف نظام احلسابات القومية  ،١٩٩٣وبالتايل
بتلك الواردة يف الطبعة اخلامس���ة لدليل ميزان املدفوع���ات ،لصندوق النقد الدويل ،تطلب إدخال بعض
التعديالت على التوصيات املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة  ،١٩٩٣وخباصة فيما يتعلق بنطاق اس���تهالك
الزوار والسياحة .واقتضى األمر أيضًا إجراء عمليات صقل فيما يتعلق مبكان االستهالك وتوقيته.
 -٢٩-١وم���ع ذل���ك ،مل يكن باالس���تطاعة وقت اعتماد حس���اب الس���ياحة الفرعي تنقيح
التوصيات املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة  ١٩٩٣جلعلها متمش���ية مع حس���اب السياحة الفرعي .ونتيجة
لذلك ،أُرجئ التنقيح.
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نحو التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة ٢٠٠٨

 -٣٠-١على صعيد املنظمات الدولية ،كان يُنظر إىل السياحة بصورة متزايدة على أهنا جمال
جزءا هيكليًا يف ختفيف ح ّدة الفقر وحتقيق التنمية املس���تدامة
واعد للنش���اط االقتصادي ميكن أن يُصبح ً
باإلضافة إىل دورها املعترف به من قبل يف تعزيز القدرة التنافس���ية العاملية للتجارة الدولية ،وخلق الثروة
والتنمية اإلقليمية .ويف هذا الس���ياق ،كان دور منظمة الس���ياحة العاملية جديرًا باملالحظة بوجه خاص.
وقد اعترف املجتمع الدويل هبذا الدور يف عام  ،٢٠٠٤عندما حتولت منظمة السياحة العاملية إىل وكالة
متخصصة تابعة لألمم املتحدة وبدأت االشتراك يف آلية التنسيق العامة جلميع الوكاالت املشاركة يف دعم
جتميع إحصاءات السياحة (انظر اإلطار .)١-١
 -٣١-١ويف إطار حتديث واستعراض معظم املعايـري اإلحصائية الدولية ذات الصلة بإحصاءات
الس����ياحة (مثل نظام احلس����ابات القومية  ،١٩٩٣ودليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامس����ة ،والتصنيف
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية (التنقيح ،)٣
املركزي للمنتجات (العدد  )١والتصنيف الصناعي الدويل ّ
ودليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات) ،تقرر تنقيح التوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة .١٩٩٣
 -٣٢-١واس���تفادت عملية تنقيح توصيات  ١٩٩٣قبل كل ش���يء من العمل الذي قام به
بناء على
فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت واملعين بإحصاءات السياحة ،الذي أنشئ يف عام ً ٢٠٠٤
طل���ب اللجنة اإلحصائية باألمـم املتحـدة (الذي َّ
ش���ـكلته ُش���عبة اإلحصاءات باألم���م املتحدة ،ومنظمة
التع���اون والتنمية يف امليدان االقتص���ادي ،واملكتب اإلحصائي للجماع���ات األوروبية ،ومنظمة التجارة
العاملي���ة ،وصن���دوق النقد الدويل ،ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الس���ياحة العاملية) .ومشل عمل الفريق
حتديد القضايا اليت يقتضي التنسيق فيها إلجياد حلول مقبولة بصورة متبادلة فيما يتعلق بتحديث حساب
السياحة الفرعي وسد الثغرات املفاهيمية مع أُطُر االقتصاد الكلي ذات الصلة.
 -٣٣-١ووضعت أيضًا مبادرات إضافية :أوالً ،حمفل إلكتروين قدمت فيه منظمة الس���ياحة
العاملية عدة مقترحات للمناقش���ة ،نش���ط يف الفترة من نيسان/أبريل إىل تش���رين األول/أكتوبر .٢٠٠٦
مث انعق���دت يف مدري���د يف متوز/يولي���ه  ٢٠٠٦حلقة العم���ل الدولية املعنية بإحصاءات الس���ياحة ،حتت
رعاية الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة ومنظمة الس���ياحة العاملية .وحضر حلقة العمل  ٧٩مش���تركًا
اإلطار ١-١
اختصاصات منظمة السياحة العاملية فيما يتعلق باإلحصاءات

الخدمات اإلحصائية
املادة - ١٣
 - ١تواف�ق األم�م املتحدة ومنظمة الس�ياحة العاملية على بذل كل ما يف وس�عهما لتحقيق أقىص قدر
من التعاون بينهما ،والقضاء عىل كل ازدواجية غري مستحس�نة بينهما واس�تخدام كل منهما ملوظفيها أكفأ
اس�تخدام لدي قيام كل منهما بجمع املعلومات اإلحصائية وتحليلها ونرشها وتعميمها .وتوافقان عىل توحيد
جهودهما لكفالة تحقيق أقىص فائدة ممكنة من املعلومات اإلحصائية وأوس�ع اس�تعمال ممكن لها ،وضمان
التنس�يق الوثيق ملب�ادرات كل منهما اإلحصائية ،والتخفيف إىل أدنى ح ّد ممك�ن من العبء امللقى عىل كاهل
الحكومات واملنظمات األخرى التي يمكن أن تُجمّ ع منها تلك املعلومات.
 - ٢تعترف منظمة الس�ياحة العاملية ب�أن األمم املتحدة ه�ي الوكالة املركزية لجم�ع وتحليل ونرش
وتوحيد وتحسني اإلحصاءات السياحية التي تخدم املقاصد العامة للمنظمات الدولية.
 - ٣تعترف األمم املتحدة بمنظمة الس�ياحة العاملية عىل أنها املنظمة املختص�ة بجمع وتحليل ونرش
وتوحيد وتحسني اإلحصاءات السياحية ،وتعزيز تكامل هذه اإلحصاءات يف نطاق منظومة األمم املتحدة.

املصدر :االتفاق بني األمم املتحدة
ومنظمات السياحة العاملية ،قرار الجمعية
العامة .٢٣٢/٥٨

6

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008

مثل���وا  ٣٣بلدًا و ٧منظمات دولي���ة وإقليمية ،بغرض مجع املقترحات ،والتوصيات واالقتراحات الرامية
إىل حتديث التوصيات املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة .واش���تركت اللجنة املعنية باإلحصاءات وحس���اب
الس���ياحة الفرعي التابعة ملنظمة الس���ياحة العاملية بصورة نشطة يف عملية التنقيح وق ّدمت إسهامات قيّمة
يف عملي���ة الصياغ���ة ،وخباصة من خالل دورة خاصة عقدت يف لش���بونة يف آذار/مارس  .٢٠٠٧وكان
املشروع املؤقت للتوصيات الدولية  ٢٠٠٨الذي نتج عن عملها موضوع مشاورة على نطاق العامل يف
وأقره بالكامل فريق خرباء األمم
أيار/مايو وحزيران/يونيه  .٢٠٠٧وأُجري استعراض إضايف للمشروع ّ
املتح���دة املخصص الغرض املعين بإحصاءات الس���ياحة ،الذي اجتم���ع يف نيويورك يف الفترة من  ٢٥إىل
 ٢٨حزيران/يونيه .٢٠٠٧
 -٣٤-١وقد استرش���دت املفاهيم ،والتعاريف ،والتصنيفات واملؤشرات اليت وردت يف هذا
املنشور باملعايـري التالية:
(أ) ينبغ���ي أن تتس���م التعاريف والتصنيف���ات بالقابلية للتطبيق العملي عل���ى نطاق العامل على
االقتصادات املتقدمة النمو والنامية على ح ّد سواء؛
(ب) وينبغي أن تكون أيضًا:
•متس���اوقة م���ع التعاري���ف والتصنيفات املس���تخدمة يف احلس���ابات القومي���ة ،وميزان
املدفوعات ،وإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ،وإحصاءات األُس���ر املعيش���ية
واهلجرة .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تشري التصنيفات ،عند االقتضاء ،إىل التصنيفني
االقتصاديني الدوليني الرئيس���يني :التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية؛
الدويل ّ
•قابلة للتطبيق فيما يتعلق بوصف وحتليل السياحة على الصعيدين الوطين ودون الوطين؛
•دقيقة مفاهيميًا؛
•قابلة للقياس يف إطار قيود املشاهدة اإلحصائية للزوار واألنشطة اليت ختدمهم.
 -٣٥-١ومع أن وضع إحصاءات الس���ياحة الوطنية متفاوت وتتباين املوارد (البشرية واملالية
وبناء
على حد سواء) من بلد آلخر ،من الضروري مع ذلك تعزيز إمكانية املقارنة على الصعيد الدويلً .
جانـيب الطلب والعرض على حد سواء يف إحصاءات السياحة متشيًا مع
عليه ،تُ َحث البلدان على جتميع
ّ
التوصيات الدولية  ٢٠٠٨لكفالة توفري قاعدة معلومات أفضل لتحليل السياحة وإسهاماهتا االقتصادية.
 -٣٦-١ينبغي أن تعترب املفاهيم ،والتعاريف ،والتصنيفات واملؤش���رات الواردة يف التوصيات
الدولي���ة  ٢٠٠٨مبثاب���ة ركيزة هام���ة لنظام إحصاءات الس���ياحة .وعلى هذا النحو ،ينبغي اس���تخدامها
كمرجع لتنسيق املعلومات يف جمال السياحة ،وحتقيق التوافق بينها وتفسريها ،مع أن هذه املعلومات قد
متتد أبعد من املجال الذي تتعلق به هذه التوصيات والذي ما زال مقيّدًا.
 -٣٧-١وضع نظام إلحصاءات السياحة يرتبط بصورة وثيقة بتنفيذ التوصيات الدولية الثانية
اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة الس���تخدامها يف جتميع احلسابات الفرعية للسياحة ،وهو
هن���ج ورد بصورة موجزة يف الفصل  .٨ويف الواقع ،يوفر حس���اب الس���ياحة الفرع���ي اإلطار املفاهيمي
واهلي���كل التنظيمي للتوفيق بني معظم إحصاءات الس���ياحة داخليًا يف القط���اع ،وأيضًا مع اإلحصاءات
االقتصادية األخرى .ومن هذا املنظور ،ينبغي أن يُعترب مبثابة أداة ملس���اعدة البلدان يف حتديد الثغرات يف
البيانات وإرشادها أثناء تنقيح مصادر البيانات القائمة ،وكذلك يف الكشف عن مصادر جديدة.
 -٣٨-١وقياس املتغريات الرئيس���ية يف إحصاءات الس���ياحة (الرحالت ،والزوار ،والنفقات،
وعرض السياحة ،والعمالة ،إخل) جيب أن يأخذ يف االعتبار تعقد السياحة بسبب طبيعتها الشاملة .وينبغي
أن يكون متجاوبًا أيضًا مع الصفات اخلاصة بكل شكل خمتلف من أشكال السياحة.
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جيم  -هيكل الوثيقة

 -٣٩-١تتس���م التوصي���ات الدولية  ٢٠٠٨بتنظيمها عل���ى النحو التايل :بع���د مقدمة عامة
(الفصل  ،)١يقدم الفصل  ٢تعريف الس���ياحة بأهنا جمموعة فرعية من الس���فر وحي ّدد بصورة أدق بعض
املفاهي���م واملصطلح���ات ذات الصلة ،مثل بلد اإلقامة وحمل اإلقام���ة املعتاد والبيئة املعتادة .ويوضح أيضًا
مفاهيم مثل تلك املتعلقة برحالت وزيارات السياحة ،ويقدم األشكال املختلفة للسياحة.
مكرس لوصف الزوار ورحالت الس���ياحة ،ومها أساس���يّان لنهج أكثر
 -٤٠-١والفصل ّ ٣
ال لتدفقات الزوار.
حتلي ً
 -٤١-١ويقدم الفصل  ٤نشاط الزوار من وجهة نظر اإلنفاق السياحي.
املوح���دة للمنتجات واألنش���طة اإلنتاجية اليت تدعو
 -٤٢-١ويق���دم الفص���ل  ٥التصنيفات ّ
احلاجة إىل اس���تخدامها إلمكان تنس���يق املش���اهدات اليت جترى يف نطاق هنج الطلب وهنج العرض على
الصعي���د الوطين ،ومن أجل وضع مقاييس وإمجاليات اقتصادية قابلة للمقارنة دوليًا عند مس���توى معني
لتصنيف املنتجات واألنشطة اإلنتاجية.
 -٤٣-١ويقدم الفصل  ٦تعريف املؤسسات يف قطاعات السياحة اليت يتمثل نشاطها الرئيسي
يف نش���اط س���ياحي تقليدي ،ويقدم مؤشرات للمعلومات اليت قد تكون موضع اهتمام فيما يتعلق بذلك
النشاط اإلنتاجي من منظور حتليل السياحة.
 -٤٤-١ومتث���ل العمال���ة جانبًا بالغ األمهية لتحليل أمهية الس���ياحة القتصاد وطين .ويش���رح
الفصل  ٧مفاهيم وتعاريف العمالة يف قطاعات السياحة وفئاهتا األساسية ،وتصنيفاهتا ومقاييسها اهلامة.
 -٤٥-١ويناقش الفصل  ٨بإجياز حس���اب الس���ياحة الفرعي وحي���دد اإلضافات املمكنة يف
ُصل���ب هذه التوصي���ات الدولية  ،٢٠٠٨مثل الرب���ط بقياس املعامالت اخلارجية (مي���زان املدفوعات)،
وإضافات إحصاءات السياحة للمستويات دون الوطنية وقضية استدامة السياحة.
 -٤٦-١ويعاجل الفصل  ٩قضايا تكميلية ،مبا يف ذلك جودة إحصاءات السياحة ونشرها.
 -٤٧-١وأخريًا ،أدرج فهرس ،ومسرد للمصطلحات وأربعة مرفقات .ومسرد املصطلحات
يعيد إىل األذهان التعاريف األساس���ية ألهم املفاهيم املس���تخدمة يف التوصي���ات الدولية  ،٢٠٠٨ويقوم
س���واء عل���ى التعاريف الدولية املقبولة من دلي���ل ميزان املدفوعات أو نظام احلس���ابات القومية ،أو على
تعاريف مفاهيم السياحة الواردة يف التوصيات الدولية  .٢٠٠٨وحيدد املرفق  ١االختالفات الرئيسية بني
التوصيات الدولية  ٢٠٠٨والتوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة  .١٩٩٣وتقدم املرفقات  2و 3و4
قوائم منتجات السياحة التقليدية القابلة للمقارنة دوليًا وأنشطة السياحة التقليدية.
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الفصل 2

منظور الطلب :املفاهيم
األساسية والتعاريف

متثل الس���ياحة ظاهرة يواجه عرضها اإلحصائي مش���اكله اخلاصة بس���بب طبيعتها
-1-2
اخلاص���ة .وتقليديًا كانت معظم مؤش���رات الس���ياحة مادية (غري نقدية) ورك���زت على وصف وقياس
تدفقات الزوار املرتبطة بالسياحة الوافدة .وبدون خبس أمهية تلك املعلومات ،فإن هذه التوصيات ستتسع
أبعد من هذا النطاق بكثري.
والغرض من هذا الفصل هو:
-2-2
•تعريف السياحة باعتبارها جمموعة فرعية من السفر؛
•حتسني اخللفية املفاهيمية لتعريف الزوار والرحالت السياحية؛
•وضع أسس أشكال السياحة املختلفة؛
•تقدمي توصيات فيما يتعلق بقياس تدفقات الزوار.
وكمالحظة عامة ،جتدر اإلشارة إىل أنه يف التوصيات الدولية :2008
-3-2
(أ) ميكن حتويل مصطلح “بلد” إىل مستوى جغرايف خمتلف باستخدام مصطلح “مكان” بدالً
منه (إما منطقة ،أو بلدية ،أو موقع جغرايف دون وطين آخر)؛
(ب) يستخدم مصطلح “طويل األجل” بوصفه املعادل لسنة أو أكثر ومصطلح “قصري األجل”
بوصفه أقل من سنة واحدة.

ألف  -السفر والسياحة

يش�ي�ر السفر إىل نش���اط املسافرين .واملسافر هو الش���خص الذي ينتقل بني مواقع
-4-2
وألي مدة.
ألي غرض ّ
جغرافية خمتلفة ّ
ويطلق على الس���فر داخل بلد ما من جانب املقيمني السفر الداخلي .ويطلق على
-5-2
الس���فر إىل بلد ما من جانب غري املقيمني الس���فر الوافد ،يف حني يطلق على الس���فر خارج بلد ما من
جانب املقيمني السفر املغادر.
والذين يقومون بالس���فر ،س���واء كان داخلي���ًا ،أو وافدًا أو مغ���ادرًا ،يطلق عليهم
-6-2
مسافرون داخليون ،أو وافدون أو مغادرون ،على التوايل.
وتشري الرحلة إىل سفر الشخص من وقت املغادرة من حمل إقامته املعتاد حىت عودته:
-7-2
وبالتايل تشري إىل رحلة ذهاب وإياب .وتتكون الرحلة من زيارات ألماكن خمتلفة (انظر الفقرة .)33-2
وتشري الرحلة الوافدة إىل السفر بني الوصول إىل بلد ما ومغادرته ،يف حني تشري
-8-2
الرحلة الداخلية أو الرحلة املغادرة إىل السفر بني مغادرة حمل اإلقامة والعودة .وللرحلة الداخلية وجهة
رئيس���ية يف بلد إقامة املس���افر ،يف حني أن للرحلة اخلارجية وجهة رئيسية (انظر الفقرة  )31-2خارج
هذا البلد.
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والزائر مس���افر يقوم برحلة إىل وجهة رئيس���ية خارج بيئته املعتادة ،ألقل من عام،
-9-2
ألي غرض رئيس���ي (العمل التجاري ،أو الترفيه أو لغرض ش���خصي آخر) خبالف أن يس���تخدمه كيان
مقيم يف البلد أو املكان الذي يزوره .وهذه الرحالت اليت يقوم هبا الزوار تعترب رحالت سياحية .وتشري
السياحة إىل نشاط الزوار.
 -10-2واملس���افر املحلي ،أو الوافد أو اخلارجي الذي يقوم برحلة س���ياحية يطلق عليه زائر
حملي ،أو وافد أو خارجي ،على التوايل.
 -11-2وع�ل�اوة على ذلك ،يطلق على س���فر ال���زوار املحلي�ي�ن ،أو الوافدين أو اخلارجيني
سياحة حملية ،أو وافدة أو خارجية ،على التوايل.
 -12-2ولذلك متثل الس���ياحة جمموعة فرعية من الس���فر وميثل ال���زوار جمموعة فرعية من
املس���افرين .وهذه الفروق بالغة األمهية لتجميع البيانات املتعلقة بتدفقات املس���افرين والزوار وملصداقية
إحصاءات السياحة.
 -13-2ويصن���ف الزائ���ر (املحلي ،أو الوافد ،أو اخلارجي) بأنه س���ائح (أو زائر مبيت) إذا
كانت رحلته تشمل املبيت ،أو بأنه زائر ليوم واحد (أو متنـزه) خالفًا لذلك.

باء -

الخلفية املفاهيمية

ترد املفاهيم األساسية إلحصاءات السياحة (انظر أيضًا فرع “مسرد املصطلحات”)

-14-2
على النحو التايل:
•االقتصاد املرجعي؛ اإلقليم االقتصادي للبلد املرجعي؛
•اإلقامة :بلد اإلقامة ،وحمل اإلقامة املعتاد (داخل البلد)؛
•املواطنة واجلنسية؛
•البيئة املعتادة للفرد؛
•الرحالت السياحية والزيارات؛
•السياحة واالستخدام مبعرفة كيان مقيم يف مكان الزيارة.

باء –  1اإلقليم االقتصادي واالقتصاد

 -15-2بغية القيام بدون التباس بإقامة روابط جغرافية واقتصادية لألنشطة ذات الصلة بالسياحة،
من الضروري أن حتدد بدقة املصطلحات املستخدمة .وميثل مصطلح “اإلقليم االقتصادي” (انظر اإلطار
 )1-2مرجعًا جغرافيًا ويش�ي�ر إىل البلد الذي يُقاس على أساس���ه (البلد املرجعي) .وميثل “االقتصاد”
(أو “االقتصاد املرجعي”) مرجعًا اقتصاديًا حيدد بنفس الطريقة املستخدمة يف ميزان املدفوعات ويف نظام
احلسابات القومية :يشري إىل الكيانات االقتصادية املقيمة يف البلد املرجعي.
اإلطار ١-2
اإلقليم االقتصادي واالقتصاد
املصدر :صندوق النقد الدويلBalance .
of payments and International
Investment Position Manual, Sixth
Edition (BPM6), pre-publications draft
.(December 2008).Edition

يمك�ن أن يكون اإلقليم االقتصادي ،بمعناه األوس�ع ،أيّ منطق�ة جغرافية أو والية قضائية
-3-4
تك�ون اإلحصاءات مطلوب�ة لها .وارتباط الكيان�ات بإقليم اقتصادي معني يتحدد م�ن جوانب مثل التواجد
املادي والخضوع للوالية القضائية لحكومة اإلقليم]...[ .
-11-4

يتألف االقتصاد من جميع الوحدات املؤسسية املقيمة يف إقليم اقتصادي معني]...[ .

منظور الطلب :املفاهيم األساسية والتعاريف

باء 2-
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اإلقامة :بلد اإلقامة ،ومحل اإلقامة املعتاد
(داخل البلد)

 -16-2يسمح مفهوم اإلقامة بتصنيف الزوار وفقًا ملكان منشأهم وبوصف وجهتهم ،ومن
مث جيعل باإلمكان متييز األشكال املختلفة للسياحة.
 -17-2وبلد إقامة األسرة املعيشية يتحدد بالضبط بنفس الطريقة الواردة يف ميزان املدفوعات
ويف نظام احلسابات القومية (انظر اإلطار  .)2-2ومجيع االستثناءات واحلاالت اخلاصة اليت أخذت بعني
االعتبار يف هذه األُطُر تنطبق يف حالة إحصاءات الس���ياحة .ونتيجة لذلك ،من املمكن تقاس���م والتوفيق
ب�ي�ن البيان���ات اآلتية من هذه املصادر املختلفة والعمل بطريقة منس���قة يف املواضيع ذات الصلة مثل قياس
التدفقات ونفقات املسافرين والزوار الدوليني.
 -18-2ويف س���ياق دراسة وقياس السياحة املحلية على صعيد دون وطين ،يوصى بتصنيف
املقيمني يف بلد ما وفقًا ملحل إقامتهم املعتاد ،كما هو حمدد يف مسوح األسر املعيشية .وحتديد حمل اإلقامة
ال دائمًا إذ أن بعض
املعتاد (انظر اإلطار  ،)3-2وبالتايل املس���كن األساس���ي لألسرة املعيش���ية ليس سه ً
األفراد قد ميكثون لفترات طويلة يف أكثر من مكان واحد (على سبيل املثال ،املتقاعدين) ومن مث تكون
هلم روابط قوية بأكثر من اقتصاد حملي واحد (انظر اإلطار .)2-2

باء –  3الجنسية واملواطنة

 -19-2خيتل���ف مفهوم “بلد اإلقامة” للمس���افر ع���ن مفهوم جنس���يته أو مواطنته .وعادة
ما يكون املس���افر رعية أو مواطنًا للبلد الذي تصدر حكومته جواز س���فره (أو وثيقة حتقيق ش���خصية
أخرى) ،حىت ولو كان يقيم يف بلد آخر .وقد حيمل املسافر أكثر من جواز سفر واحد ومن مث أكثر من
مواطنة واحدة .ويف بعض البلدان،يف العمليات اإلحصائية على احلدود أو يف أماكن أخرى ،ال تؤخذ يف
اإلطار 2-2
إقامة األرس املعيشية
 -116-4يف حني أن كثريا ً من األش�خاص مرتبط�ون بقوة بصورة واضحة باقتصاد واحد فحس�ب،
ف�إن آلخرين مصالح اقتصادية هامة يف إقليمني اقتصاديني أو أكثر .وهناك عوامل من قبيل موقع املس�اكن،
والعمال�ة ،وحي�ازات األص�ول ،واملواطن�ة ،ووضع الهج�رة ،ووضع رضيبة الدخ�ل ،واإلي�رادات املحصلة،
واملرصوفات ،واملصالح التجارية ،ومكان أفراد األرسة املعالني قد تشري إىل اقتصادات مختلفة]...[ .
 -117-4تقي�م األرسة املعيش�ية يف اإلقلي�م االقتص�ادي ال�ذي يحتف�ظ فيه أف�راد األرسة املعيش�ية
أو يعتزم�ون االحتف�اظ بمس�كن أو مجموع�ة مس�اكن يعتربه�ا أو يس�تخدمها أف�راد األرسة املعيش�ية
مس�كنهم األس�ايس .والتواج�د مل�دة س�نة واح�دة أو أكث�ر يف إقليم أو اعت�زام القي�ام بذلك يكف�ي للتأهل
كمحتفظ بمس�كن أس�ايس في�ه .وإذا كان هناك عدم تيقن بش�أن أي من املس�اكن هو املس�كن األس�ايس،
فإن�ه يتح�دد بط�ول الوق�ت املقيض في�ه ،بدال ً م�ن العوام�ل األخرى مث�ل تواج�د أف�راد األرسة اآلخرين،
أو التكلفة ،أو الحجم ،أو طول مدة الحيازة.
 -118-4يجب أن يكون األفراد املنتمون إىل نفس األرسة املعيشية مقيمني يف نفس اإلقليم .وإذا توقف
فرد من أرسة معيش�ية موجودة عن اإلقامة يف اإلقليم الذي تقيم فيه أرسته املعيش�ية ،ال يصبح الفرد عضوا ً
يف تلك األرسة املعيش�ية .ونتيجة لهذا التعريف ،يكون اس�تخدام األرس املعيش�ية بوصفها الوحدة املؤسسية
متوافقا ً مع اإلقامة التي تتحدد عىل أساس فردي.
 -119-4عالوة عىل املبادئ العامة ،تستخدم بعض العوامل األخرى لتحديد إقامة فئات معينة]...[ .

املصدر :صندوق النقـد الدويل.
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اإلطار 3-2
محل اإلقامة املعتاد

املصدر :مبادئ وتوصيات لتعدادات
السكان واملساكن( .منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع،)A.98.XVII.8 :
الفقرتان  20-2و.21-2

محل اإلقامة املعتاد هو املكان الجغرايف الذي يقيم فيه عادة الشخص املعدود  ....ورغم أن معظم األشخاص
لن يلقوا أي صعوبة يف الترصيح بمحل إقامتهم املعتاد ،من املؤكد أن ينشأ بعض االلتباس يف عدد من الحاالت
الخاصة التي قد يبدو فيها أن لألشخاص أكثر من محل إقامة معتاد واحد ....

االعتبار إلاّ جنسية املسافر املذكورة يف جواز السفر املقدم .ومع ذلك ،رغم أن مفهوم املواطنة يستخدم
جزءا من متطلبات أو تعاريف إحصاءات السياحة.
كثريًا يف إحصاءات اهلجرة ،فإنه ليس ً
 -20-2ومع أن اجلنس���ية مبينة يف جواز س���فر املسافر (أو وثيقة حتقيق الشخصية األخرى)،
يتعني حتديد بلد اإلقامة بواس���طة س���ؤال (عادة بيان عنوان املنـزل احلايل ،مع أن هذا قد ال يكون كافيًا
(انظر اإلطار  .))2-2ويوصى بتصنيف املسافرين (والزوار) على أساس بلد إقامتهم.

باء  4 -البيئة املعتادة للفرد

تعرف البيئة املعتادة للفرد ،وهي مفهوم رئيسي يف السياحة ،بأهنا املنطقة اجلغرافية
-21-2
َّ
(مع أهنا ليست جمـاورة بالضرورة) اليت ميـارس فيها الفـرد روتني حياته العادية.
تـمم مفهوم بلد اإلقامة املس���تخدم
 -22-2وه���ي خاصية متعلقة بالفرد عل���ى وجه احلصر ّ
يف احلس���ابات القومية وميزان املدفوعات (انظر اإلطار  )2-2ومفهوم حمل اإلقامة املعتاد املس���تخدم يف
إحصاءات األسر املعيشية (انظر اإلطار .)3-2
 -23-2والغرض من تقدمي مفهوم البيئة املعتادة هو أن يُس���تبعد من الزوار من هم يسافرون
ذهاب���ًا وإيابًا بانتظام ب�ي�ن حمل إقامتهم املعتاد ومكان العمل أو الدراس���ة ،أو يزورون األماكن مرارًا يف
الروتني احلايل حلياهتم ،وعلى س���بيل املثال بيوت األصدقاء أو األقارب ،أو مراكز التس���وق ،أو املراكز
أي مرافق أخرى قد تكون على مس���افة بعيدة أو يف منطقة إدارية
الديني���ة ،أو مراف���ق الرعاية الصحية أو ّ
خمتلفة ولكنها تزار بانتظام وبشكل متكرر.
 -24-2وعلى أساس العادات السائدة لالنتقاالت ،يوصى بأن حيدد كل بلد املعين الدقيق ملا
يُطلق عليه منتظم ومتكرر يف سياق إحصاءاهتا للسياحة.
 -25-2وتش���مل البيئة املعتادة للفرد حمل اإلقامة املعتاد لألس���رة املعيش���ية اليت ينتمي إليها،
أي مكان آخر يزوره بانتظام وبشكل متكرر ،حىت عندما يكون هذا املكان
ومكان عمله أو دراسته أو ّ
واقعًا بعيدًا عن حمل إقامته املعتاد (انظر اإلطار  )3-2أو يف حمله أخرى ،فيما عدا بيوت قضاء العطالت
اليت تُعاجل أدناه.
 -26-2ولكل أس���رة معيشية منـزل أساسي (يطلق عليه أحيانًا أيضًا بيت رئيسي أو ّأويل)،
حيدد عادة باإلش���ارة إىل الوقت املقضي فيه (انظر اإلطار  ،)2-2وحيدد موقعه بلد اإلقامة وحمل اإلقامة
املعتاد هلذه األسرة املعيشية وجلميع أفرادها .أما مجيع املساكن األخرى (اليت متتلكها أو تستأجرها األسرة
املعيشية) فإهنا تعترب مساكن ثانوية.
 -27-2وميث���ل بيت قضاء العطالت (يطلق عليه أيضًا أحيانًا بيت اإلجازة) مس���كنًا ثانويًا
أي ش���كل آخر من الترفيه.
يزوره أفراد األس���رة املعيش���ية غالبًا ألغراض الترويح ،أو قضاء العطالت أو ّ
وينبغي ألاّ تكون الرحالت كثرية التكرار وألاّ تكون مدة البقاء طويلة لدرجة أهنا حتول املسكن الثانوي
إىل مسكن أساسي للزائر.

منظور الطلب :املفاهيم األساسية والتعاريف

 -28-2والرح�ل�ات إىل بي���وت قضاء العطالت عادة ما تكون رحالت س���ياحية .وإدراكًا
لألمهية املتنامية هلذه الرحالت يف عدد متزايد من البلدان ،وبس���بب الصفات اخلاصة للنفقات واألنشطة
املقابلة ،يُحث القائمون بتجميع إحصاءات الس���ياحة على قياس���ها بصورة مس���تقلة لألغراض التحليلية
واملقارن���ة ب�ي�ن البلدان (انظر الفقرات  50-2إىل  .)53-2وملا كان اس���تخدام أن���واع ابتكارية مللكية
بيوت قضاء العطالت مبوجب ترتيبات تقاسم الوقت ميثل مشاكل إضافية فيما يتعلق بتصنيفها ،وقياسها
وحتليله���ا ،تُحث البل���دان على توثيق معاجلة الرحالت إىل بيوت قض���اء العطالت وإدراج هذا الوصف
كجزء من البيانات الوصفية إلحصاءات السياحة (انظر الفقرات  10-9إىل .)13-9

باء –  5الرحالت السياحية والزيارات
-29-2

متثل الرحالت اليت يقوم هبا الزوار رحالت سياحية (انظر الفقرة .)9-2

 -30-2وتش�ي�ر الرحلة الس���ياحية املحلية أو اخلارجية إىل سفر الزائر من وقت مغادرته حمل
إقامته املعتاد حىت عودته :وهكذا تش�ي�ر إىل رحلة ذهاب وإياب .وتش�ي�ر رحلة السياحة الوافدة إىل سفر
الزائر من وقت وصوله إىل بلد إىل وقت مغادرته .وتتس���م رحلة الس���ياحة بوجهتها الرئيس���ية ،من بني
خصائص أخرى (على سبيل املثال ،الغرض الرئيسي).
 -31-2وتُحدد الوجهة الرئيس���ية للرحلة السياحية بأهنا مكان الزيارة الرئيسي لقرار القيام
بالرحلة .ومع ذلك ،إذا تعذر أن حيدد الزائر هذا املكان ،تُحدد الوجهة الرئيسية بأهنا املكان الذي قضى
في���ه معظ���م وقته خالل الرحلة .ومرة أخرى ،إذا تعذر أن حيدد الزائر ذلك املكان ،عندئذ تُحدد الوجهة
الرئيسية بأهنا أبعد مكان من حمل اإلقامة املعتاد.
 -32-2والرحل����ة املحليـ����ة هي الرحلة اليت تكون وجهتها الرئيس����ية داخل بل����د إقامة الزائر.
أما الرحلة الوافدة أو اخلارجية فهي الرحلة اليت تكون وجهتها الرئيسية خارج بلد إقامة الزائر .وقد تشمل
رحلة السياحة اخلارجية زيارات ألماكن داخل بلد اإلقامة بنفس الطريقة اليت قد تشتمل فيها الرحلة الداخلية
على زيارات خارج بلد إقامة الزائر .بيد أن الرحلة الوافدة ال تشمل إ ّال الزيارات داخل البلد املرجعي.
 -33-2ويش�ي�ر مصطلح الزيارة السياحية إىل البقاء يف مكان الزيارة خالل رحلة سياحية.
وال تدعو احلاجة إىل أن يكون البقاء للمبيت ليعترب زيارة س���ياحية .ومع ذلك ،يفترض مفهوم البقاء أن
هن���اك توقفًا .ودخول منطقة جغرافية ب���دون توقف فيها ال يعترب زيارة لتلك املنطقة .ويوصى بأن حتدد
البلدان احلد األدىن ملدة التوقفات لكي تعترب زيارات سياحية.
 -34-2ورصد الرحالت الس����ياحية والزيارات ليس����ت نفس����ها كرصد ال����زوار ،إذ أن الفرد
ق����د يق����وم بأكثر من رحلة أو زيارة واحدة خالل فترة الرصد .ويف اإلحصاءات املتعلقة باألش����كال الثالثة
للسياحة (انظر الفقرتني  39-2و ،)40-2كثريًا ما يستخدم مصطلح زائر بدالً من زيارة سياحية أو رحلة
سياحية .ويوصى بتحديد هذه املفاهيم بوضوح والتمييز بينها يف العمليات اإلحصائية وعرض املعلومات.

باء –  6السياحة واالستخدام بمعرفة
كيان مقيم يف بلد الزيارة
أي رحلة يقوم هبا مسافر غرضه الرئيسي أن يستخدمه كيان مقيم يف بلد الزيارة
 -35-2إن ّ
واحلص���ول عل���ى تعويض مقابل مدخالت العمل املقدمة ينبغي ألاّ تعترب رحلة س���ياحية حىت ولو كانت
خارج بيئته املعتادة وملدد تقل عن  12ش���هرًا .ومع ذلك ،إذا مل يكن االس���تخدام واحلصول على أجر
سوى حادث عرضي للرحلة ،يظل املسافر زائرًا (وتظل الرحلة معتربة رحلة سياحية).
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 -36-2وما إذا كان املسافر يعترب مستخدمًا يف بلد الزيارة يقوم على وجود عالقة صاحب
عمل  -مس���تَخ َدم مع كيان مقيم .وهذا يتجاوز وجود عقد عمل رمسي بني مقدم خدمة العمل ومنتج
(املشاريع التجارية ،واحلكومة واملؤسسات اليت ال هتدف إىل حتقيق الربح وختدم األسر املعيشية) معادل
ملعاملة بني املس���افر وكيان مقيم يف بلد الزيارة .وينبغي أن يقوم على نفس املعايـري املس���تخدمة يف ميزان
املدفوعات (انظر اإلطار  )4-2وإحصاءات القوى العاملة لتحديد احلاالت اليت يتعني فيها اعتبار األجر
مقابل مدخالت العمل املقدمة مبثابة تعويض ملستخ َدم.
 -37-2ونتيجة لذلك ،وبتطبيق هذا املعيار ،يوصى باستبعاد ما يلي من الزوار:
(أ) املسافرون الذين يعربون احلدود الدولية (أو اإلدارية) بصفة منتظمة (انظر الفقرة )20-2
للعمل يف بلد (أو منطقة) خمتلف عن بلد حمل إقامتهم املعتاد (عمال احلدود)؛
(ب) املسافرون املستخدمون مبوجب عقد قصري األجل للعمل يف بلد (أو منطقة) غري بلد إقامتهم
(العمال املومسيون يف الزراعة ،والتشييد ،والفنادق ،واملطاعم واخلدمات األخرى ،وغريهم
من العمال) ،بعقد عمل رمسي أو بدونه ،ما دام هؤالء املس���افرون يعتربون مش���اركني يف
عالقة صاحب عمل  -مستخدم بني مقيم وغري مقيم.
 -38-2ومن ناحية أخرى ،يوصى باعتبار املس���افرين التاليني الذين يعربون احلدود الدولية
(أو اإلدارية) ألغرض العمل أو القيام بنشاط جتاري خارج بيئتهم املعتادة زوارًا:
(أ) املس���تخدمون يف كيان���ات غ�ي�ر مقيمة (يف بل���د أو منطقة الزيارة) ،وكذلك األش���خاص
املش���تغلون حلس���اب أنفس���هم املاكثون فترة زمنية قصرية (أقل من عام) لتقدمي خدمة مثل
تركي���ب املعدات ،واإلصالح ،واخلربة االستش���ارية ،إخل ،حي���ث ال توجد عالقة صاحب
عمل  -مستخدم صرحية مع كيان مقيم؛
اإلطار 4-2
عالقة صاحب العمل  -املستخدم
 -10-11يمثل تعويض املس�تخدَمني أجرا ً مقابل مدخالت العمل يف عملية اإلنتاج التي يسهم بها فرد
يف عالقته لصاحب عمل  -مس�تخدم مع مرشوع .ويف الحسابات الدولية ،يسجل تعويض املستخدمني عندما
يكون صاحب العمل (الوحدة املنتجة) واملستخدم مقيمني يف اقتصادين مختلفني]...[ .
 ]...[ -11-11ولذلك ،من األهمية تحديد ما إذا كانت توجد عالقة صاحب عمل  -مس�تخدم بني فرد
مقي�م وصاح�ب عمل غري مقي�م أو بني فرد غري مقي�م وصاحب عمل مقيم .وتوجد عالق�ة صاحب العمل -
املس�تخدم عندما يكون هناك اتفاق ،قد يكون رس�ميا ً أو غري رسمي ،بني كيان وفرد ،يعقده عادة طوعا ً كال
الطرفني ،ويعمل بموجبه الفرد لحس�اب الكيان مقابل أجر نقدي أو عيني .ويقوم األجر عادة إما عىل الوقت
املقيض يف العمل أو مؤرش موضوعي آخر لكمية العمل املضطلع به]...[ .
ً
 -12-11وحينم�ا يؤدي فرد عمالً لحس�اب كيان ،ق�د ال يكون من الواضح دائما م�ا إذا كانت توجد
عالقة صاحب عمل  -مستخدم بني الفرد والكيان .وتقديم أنواع مختلفة من الخدمات قد يسبب تلك املشاكل
ألن الكيانات قد تختار إما أن تشتري خدمة من عامل يعمل لحس�ابه الخاص أو تس�تأجر مس�تخدما ً ألداء
الوظيف�ة .ويرتب وضع العامل آثارا ً هامة فيما يتعلق بالحس�ابات الدولية .ف�إذا كانت توجد عالقة صاحب
عمل  -مستخدم بني العامل والكيان املنتج ،فإن األجر يشكل تعويضا ً للمستخدمني]...[ .
املصدر :صندوق النقد الدويلBalance .
of payments and International
Investment Position Manual, Sixth
Edition (BPM6), pre-publications draft
.(December 2008).Edition

 -13-11وقد يتعني النظر يف عدة عوامل يف تحديد ما إذا كانت توجد عالقة صاحب عمل – مستخدم.
ويتمثل اختبار هام ملا إذا كانت توجد عالقة صاحب عمل – مستخدم يف الرقابة .والحق يف الرقابة أو التوجيه،
وكالهما متعلق بما ينبغي القيام به وكيفية القيام به ،إشارة قوية إىل وجود عالقة صاحب عمل – مستخدم.
[]...
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(ب) املسافرون الذين يدخلون يف مفاوضات جتارية مع كيانات مقيمة (يف بلد أو منطقة الزيارة)
أو يبحثون عن فرص جتارية ،مبا يف ذلك الشراء والبيع.

جيم  -أشكال السياحة
التالية:

-39-2

فيما يتعلق بالبلد املرجعي ،يوصى بالتمييز بني أش���كال الس���ياحة األساسية الثالثة

(أ) الس���ياحة املحلية ،وهي تشمل أنشطة السائح املقيم داخل البلد املرجعي سواء كجزء من
رحلة س���ياحية حملية أو كجزء من رحلة س���ياحية خارجية (انظر الفقرة  10-2واإلطار
)5-2؛
(ب) السياحة الوافدة ،وهي تشمل أنشطة الزائر غري املقيم داخل البلد املرجعي يف رحلة سياحية
وافدة (انظر الفقرة )10-2؛
(ج) السياحة اخلارجية ،وهي تشمل أنشطة زائر مقيم خارج البلد املرجعي ،سواء كجزء من
رحلة سياحية خارجية أو كجزء من رحلة سياحية حملية (انظر الفقرة .)10-2
 -40-2وأش���كال الس���ياحة األساس���ية الثالثة الواردة أعاله ميكن اجلمع بينها بطرق خمتلفة
الشتقاق أشكال أخرى للسياحة ،ويف هذه احلالة ينبغي استخدام التعاريف التالية:
(أ) السياحة الداخلية ،وهي تضم السياحة املحلية والسياحة الوافدة ،أي أنشطة الزوار املقيمني
وغري املقيمني داخل البلد املرجعي كجزء من رحالت السياحة املحلية أو الدولية؛
(ب) السياحة الوطنية ،وهي تضم السياحة املحلية والسياحة اخلارجية ،أي أنشطة الزوار املقيمني
داخل وخارج البلد املرجعي ،سواء كجزء من رحالت السياحة املحلية أو اخلارجية؛
(ج) الس���ياحة الدولية ،وهي تضم الس���ياحة الوافدة والس���ياحة اخلارجية ،أي أنش���طة الزوار
املقيم�ي�ن خ���ارج البلد املرجعي ،س���واء كجزء من رحالت الس���ياحة املحلية أو اخلارجية
وأنشطة الزوار غري املقيمني داخل البلد املرجعي يف رحالت السياحة الوافدة.
اإلطار 5-2
مجال السياحة املحلية
ملصطلح “محيل” دالالت مختلفة يف س�ياق الس�ياحة والحس�ابات القومية .ففي السياحة ،يحتفظ مصطلح
“محيل” بدالالته التسويقية األصلية ،أي أنه يشري إىل أنشطة الزوار املقيمني يف البلد املرجعي .ويف الحسابات
القومي�ة ،ومن منظور الطلب ،يشير مصطلح “محيل” إىل أنش�طة املس�تهلكني املقيمين برصف النظر عن
موقع هذا النش�اط .ويف س�ياق الحسابات القومية ،تقابل “السياحة املحلية” من ثم ما يطلق عليه “السياحة
الوطنية” يف إحصاءات السياحة.

دال  -الزوار الدوليون واملحليون
دال –  1الزوار الدوليون

 -41-2يتألف السفر الدويل من السفر الوافد واخلارجي على حد سواء ،ويشري إىل حاالت
يكون فيها بلد إقامة املس���افر خمتلفًا عن بلد أو بلدان الزيارة .ويعترب من يقومون بس���فر دويل مس���افرين
دوليني .ومن منظور البلد املرجعي ،يكون املسافرون الدوليون إما مسافرين وافدين أو خارجيني.
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 -42-2واملس���افر الدويل يعترب زائرًا دوليًا فيما يتعلق بالبلد املرجعي إذا كان( :أ) يف رحلة
سياحية (انظر الفقرة  )29-2و(ب) مسافرًا غري مقيم يف البلد املرجعي أو مسافرًا مقيمًا خارجه.
 -43-2ولذلك ،من بني املس���افرين الدوليني الذين يصلون إىل احلدود ،ميكن حتديد فئتني:
فئ���ة ال���زوار الدوليـني (الزوار اخلارجيني العائدين يف حال���ة املقيمني أو الزوار الوافديـن الواصلني يف حالة
غري املقيمني) وفئة املسافرين الدوليني اآلخرين غري املدرجني يف السياحة.
 -44-2ومييَّز الزوار الدوليـون بالغرض الرئيس���ي لرحلتهم (انظر الفقرة  ،)10-3يف حـني
مييَّز املس���افرون الدوليـــون اآلخرون بسبب اس���تبعادهم من الزوار :إما (أ) لكوهنم يف عالقـــــة صاحب
عم���ل  -مس���تخدم (عمال ح���دود ،واملومسيون ،أو العمال اآلخرون ألجل قص�ي�ر) أو (ب) لكوهنم يف
البيئة املعتادة (مجيع احلاالت األخرى) .وجيب التنويه بوجه خاص فيما يتعلق باألفراد الذين يغيِّرون بلد
إقامتهم :ينبغي عدم إدراجهم يف السياحة .ومن حيث املبدأ ،يشري هذا إىل من يتصرفون قانونيًا وإىل من
يتصرفون بدون تصريح قانوين على حد س���واء ،مع أنه يتعني االعتراف بأنه يكاد يكون من املس���تحيل
دائمًا حتديد الفئة األخرية.
 -45-2وطبق���ًا ملبادئ مي���زان املدفوعات واحلس���ابات القومي���ة ،ال يُعترب الدبلوماس���يون،
واملوظفون القنصليون ،واألفراد العس���كريون التابعون حلكومات أجنبية خبالف املوظفني املعينني حمليًا)،
ال عن املعالني املصاحبني أو امللحقني ،أهنم دخلوا اإلقليم االقتصادي للبلد الذي يتمركزون فيه ،حيث
فض ً
جزءا من إقليم الدولة اليت ميثلوهنا .ونتيجة
أهن���م يعت�ب�رون مقيمني يف جيب خارج حدود الدولة يش���كل ً
لذلك ،ال يعتربوا زوارا للبلد الذي يتمركزون فيه.
بالرحل ،حبكم
الرحل والالجئني ،تطبق اعتبارات خاصة .ففيما يتعلق ُ
 -46-2ويف حاالت ُ
ال عن صعوبة حتديد
جزءا من بيئتهم املعتادة ولذلك فض ً
العرف ،متثل مجيع األماكن اليت يقومون بزيارهتا ً
بلد إقامتهم يف حاالت معينة ،فإهنم ليسوا زوارًا .وفيما يتعلق بالالجئني أو املشردين الذين ليس لديهم
حمل إقامة معتاد ،يعترب مكان بقائهم بيئتهم املعتادة ،ولذلك فإهنم ليسوا زوارًا أيضًا.
 -47-2وينبغي أيضًا اس���تبعاد القوات املسلحة يف املناورات العسكرية لتحقيق االتساق مع
معايـري ميزان املدفوعات.
 -48-2ويوضح الشكل  1-2أدناه تصنيف املسافرين الوافدين للبلد املرجعي كزوار وافدين
ومس���افرين وافدين آخرين .ويصنف الزوار الوافدون إما كس���ائحني أو متنـزهني؛ ويصنف الس���ائحون
كذل���ك كرعاي���ا مقيمني يف اخلارج ولكن ي���زورون البلد املرجعي وغري مقيمني آخري���ن يزورون البلد
املرجعي .وأخريًا يصنف مجيع الزوار الوافدين وفقًا للغرض الرئيسي للرحلة.

دال  2 -الزوار املحليون

 -49-2من منظور البلد املرجعي ،يعترب أن املس���افر املحلي زائرًا حمليًا إذا كان (أ) يف رحلة
سياحية (انظر الفقرة  )29-2و(ب) مقيمًا مسافرًا يف البلد املرجعي.

هاء  -قياس تدفقات الزوار

هاء  1 -البيئة املعتادة :معايري مقرتحة

 -50-2يت���رك بعض البلدان للمس���تجيب تقرير ما إذا كان الرحلة ال�ت�ي قام هبا تعترب رحلة
س���ياحية .وم���ع ذلك ،لضمان إمكاني���ة املقارنة بني االس���تجابات داخل البلد وط���وال الوقت ،يوصى
حبَث املكاتب اإلحصائية الوطنية ،والس���لطات الس���ياحية و/أو املنظمات األخرى املسؤولة مباشرة عن
إحصاءات السياحة على وضع معايـري وطنية لتفعيل مفهوم “البيئة املعتادة”.
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الشكل 1-2
تصنيف املسافرين الوافدين
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري
واﻤﻟﻬﻨﻲ

ﻣﺴﺎﻓﺮون واﻓﺪون آﺧﺮون

ﻗﻀﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ،
واﻟﱰﻓﻴﻪ واﻟﱰوﻳﺢ

ﻣﺴﺎﻓﺮون واﻓﺪون

زﻳﺎرة اﻷﺻﺪﻗﺎء
واﻷﻗﺎرب

زوار واﻓﺪون

ﻋﻤﺎل اﻟﺤﺪود
ﻋﻤﺎل ﻣﻮﺳﻤﻴﻮن

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻋﻤﺎل آﺧﺮون ﻷﺟﻞ ﻗﺼﺮﻴ
ﻋﻤﺎل ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ
ُرﺣﻞ وﻻﺟﺌﻮن

اﻟﺴﻮاح
)زوار اﻤﻟﺒﻴﺖ(

زوار اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
)اﻤﻟﺘﻨﺰﻫﻮن(

أﻃﻘﻢ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﴘ
ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺪﻳﻦ/اﻟﺤﺞ

اﻟﺘﺴﻮق

رﻛﺎب ﻋﺎﺑﺮون ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮن
اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺒﻠﺪ
ﻟﻴﺠﻌﻠﻮا ﻣﻨﻪ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ

رﻋﺎﻳﺎ ﻣﻘﻴﻤﻮن
ﰲ اﻟﺨﺎرج

ﻏﺮﻴ ﻣﻘﻴﻤﻦﻴ آﺧﺮﻳﻦ
)أﺟﺎﻧﺐ(

اﻟﻌﺒﻮر

أﺧﺮى

 -51-2ونظرًا ألن قياس تدفقات الزوار ومجيع املتغريات املرتبطة هبا بالغة احلساسية لتحديد
البيئة املعتادة ،يوصى كذلك بأن تتشاور البلدان املجاورة أو البلدان املنتمية إىل منظمات فوق وطنية فيما
بينها لكفالة جتميع إحصاءات قابلة للمقارنة.
 -52-2ويف كث�ي�ر من األحيان توجد اختالفات يف كثافة الس���كان ،وإمكانية الوصول إىل
وس���ائل النقل ،وأمناط الس���لوك الثقايف ،والقرب من احلدود الوطنية أو اإلدارية ،إخل ،بني البلدان .وهذه
االختالف���ات تع���وق التوصل إىل حتديد إحصائي فريد على نط���اق العامل للبيئة املعتادة للفرد .ومع ذلك،
ينبغي أن يقوم حتديد البيئة املعتادة على املعايـري التالية:
(أ) تكرر الرحلة (باستثناء الزيارات إىل بيوت اإلجازات)؛
(ب) مدة الرحلة ؛

اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻤﻟﺮﴇ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ
وأﴎﻫﻢ اﻤﻟﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﻢ
اﻤﻟﺴﺎﻓﺮون اﻵﺧﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﱪون
ﻗﺪ دﺧﻠﻮا اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي:
 اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ،واﻤﻟﻮﻇﻔﻮن اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻮن،واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦﻴ وﻣﻌﺎﻟﻴﻬﻢ
 -اﻟﻘــﻮات اﻤﻟﺴﻠﺤـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﺑﻤﻨـﺎورة
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(ج) عبور احلدود اإلدارية أو الوطنية؛
(د) املسافة من حمل اإلقامة املعتاد.
 -53-2وباإلضافة إىل استخدام معياري التكرر واملدة لتحديد البيئة املعتادة ،يوصي يف املمارسة
العملية باجلمع بني عبور احلدود اإلدارية ومعيار املسافة لتحديد حدود البيئة املعتادة لألسباب التالية:
(أ) قد تكون للوحدات اإلدارية أحجام خمتلفة جدًا حىت داخل البلد؛
(ب) قد متتد املناطق املتروبوليتانية عرب احلدود اإلدارية حىت لو كانت متثل منطقة جغرافية صغرية
أو جماورة؛
(ج) قد يكون حمل اإلقامة املعتاد لبعض األفراد قريبًا جدًا من احلدود اإلدارية .ومن مث قد ال يكون
عبورهم هامًا لتحليل السياحة.

هاء  2 -تدفقات الزوار الوافدين

 -54-2يش���ترك أيضًا جامعو مي���زان املدفوعات واحلس���ابات القومي���ة يف االهتمام بقياس
تدفقات املس���افرين الوافدين ،وبع���ض جمموعاهتم الفرعية .ويوصى بأن تعزز البلدان اجلهود املش���تركة
إلدارات الس���ياحة الوطنية ،واملكات���ب اإلحصائية الوطنية ،والبنوك املركزية ،وس���لطات مراقبة احلدود
والوكاالت ذات الصلة للقيام هبذه القياسات وحتسينها.
 -55-2ويوصى بالقيام ،قدر اإلمكان ،بتوحيد اس���تخدام مص���ادر البيانات املختلفة (على
سبيل املثال ،الضوابط واملسوح اإلدارية) على حنو متكامل.
 -56-2ويف حال���ة البل���دان اليت اختفت فيها الضوابط اإلدارية عل���ى احلدود وال ميكن فيها
تنفيذ مس���وح للمسافرين على احلدود ،يوصى باستخدام مسوح للمسافرين يف أماكن اإلقامة بالتوازي
مع املصادر األخرى (على سبيل املثال ،املسوح يف املواقع السياحية املفضلة أو الوجهات األخرى).
 -57-2ويف حالة إمكان قياس الس���فر الوافد على احلدود ،يوصى بأن تس���تكمل وس���ائل
الرقاب���ة اإلدارية مثل بطاقات الدخول/املغادرة (أو ما حيل حملها) مبس���وح للمس���افرين على احلدود (أو
بالقرب منها) ،يف الغالب حلظة مغادرة املسافرين البلد.
 -58-2ويوضح الش���كل  2-2أدناه الفئات املختلفة للزوار واملسافرين اآلخرين اليت ميكن
حتديده���ا عل���ى احلدود الدولية عند الوصول :بعضهم غري مقيم (القطاع األول) وبعضهم مقيم (القطاع
الرحل والالجئون بوضع خاص ويعاجلون بصورة مستقلة.
الثاين) .وأخريًا ،يتمتع ُ
 -59-2واهلدف الرئيس���ي إلحصاءات الس���ياحة هو حتديد الزوار من املجموعات الفرعية
األخرى للمس���افرين .وهلذا الغرض ،تتس���م بعض فئات املس���افرين غري املقيم�ي�ن باألمهية بوجه خاص
للقائمني بالتجميع وألغراض التحليل:
• الرعايا املقيمون يف اخلارج؛
•الركاب العابرون؛
•األطقم؛
•ركاب السفن السياحية وركاب اليخوت؛
•عابرو احلدود بصورة متكررة؛
•الطلبة؛
•املرضى؛
•الزوار لألعمال التجارية واملهنية.
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الشكل 2-2
العالقة بني الوافدين الدوليني والفئات املختلفة للزوار
واملسافرين اآلخرين
اﻟﻮاﻓﺪون اﻟﺪوﻟﻴﻮن

واﻓﺪون ﻏﺮﻴ ﻣﻘﻴﻤﻦﻴ

ﻣﻘﻴﻤﻮن ﻋﺎﺋﺪون

آﺧﺮون

زوار

ﻣﺴﺎﻓﺮون آﺧﺮون

زوار

ﻣﺴﺎﻓﺮون آﺧﺮون

ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري
وﻣﻬﻨﻲ

ﻋﻤﺎل ﺣﺪود

ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري
وﻣﻬﻨﻲ

ﻋﻤﺎل ﺣﺪود

ﻋﻄﻼت وﺗﺮﻓﻴﻪ
وﺗﺮوﻳﺢ
زﻳﺎرة اﻷﺻﺪﻗﺎء
واﻷﻗﺎرب
اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻦ/اﻟﺤﺞ
اﻟﺘﺴﻮق
اﻟﻌﺒﻮر
أﺧﺮى

ﻋﻤﺎل
ﻣﻮﺳﻤﻴﻮن
ﻋﻤﺎل آﺧﺮون
ﻷﺟﻞ ﻗﺼﺮﻴ
ﻋﻤﺎل
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ
أﻃﻘﻢ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

ﻋﺎﺑﺮو اﻟﺤﺪود
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺮرة
ﻃﻠﺒﺔ
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ

ﻋﻄﻼت وﺗﺮﻓﻴﻪ
وﺗﺮوﻳﺢ
زﻳﺎرة اﻷﺻﺪﻗﺎء
واﻷﻗﺎرب
اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻦ/اﻟﺤﺞ
اﻟﺘﺴﻮق
اﻟﻌﺒﻮر
أﺧﺮى

ﻋﻤﺎل
ﻣﻮﺳﻤﻴﻮن
ﻋﻤﺎل آﺧﺮون
ﻷﺟﻞ ﻗﺼﺮﻴ
ﻋﻤﺎل
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ
أﻃﻘﻢ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

ﻋﺎﺑﺮو اﻟﺤﺪود
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺮرة
ﻃﻠﺒﺔ
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ

ﻣﺮﴇ
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ

ﻣﺮﴇ
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،واﻤﻟﻮﻇﻔﻮن
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻮن،
واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن
وﻣﻌﺎﻟﻴﻬﻢ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،واﻤﻟﻮﻇﻔﻮن
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻮن،
واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن
وﻣﻌﺎﻟﻴﻬﻢ

ُرﺣﻞ ،ﻻﺟﺌﻮن
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 -60-2الرعايا املقيمون باخلارج .بس���بب عدم اهتمام سلطات اهلجرة يف كثري من األحيان
جبمع املعلومات املتعلقة هبذه املجموعة من غري املقيمني الذين يدخلون البلد ،يستبعد بعض البلدان الذين
يقدمون جواز س���فر وطين أو بطاقة حتقيق هوية وطنية من االلتزام مبلء بطاقات الدخول/املغادرة .ومع
ذلك ،فإن هؤالء األشخاص غري مقيمني فيما يتعلق بالبلد املرجعي وينبغي إدراجهم يف نطاق املسافرين
غري املقيمني .وإذا كان ذلك مناسبًا ،ميكن إظهار املجموعة الفرعية للزوار من بني هؤالء املسافرين على
حدة ألغراض التحليل.
 -61-2ركاب العبور .من حيث املبدأ ،ينبغي أن يعترب فقط األشخاص الذين يتوقفون (انظر
الفق���رة  )33-2ويدخلون اإلقليم القان���وين واالقتصادي زوارًا وينبغي أن يتمثل غرضهم من الرحلة يف
العبور (انظر الفقرة  .)7-1/17-3وينبغي اعتبار الذين ال يبـيتون يف بلد الزيارة متنـزهني ،يف حني ينبغي
اعتبار مجيع من يقضون ليلة على األقل يف بلد الزيارة سواحًا (انظر الفقرة .)13-2
 -62-2وينبغي اعتبار أطقم وسائل النقل العام ،سواء املنتظمة أو غري املنتظمة ،كما لو كانوا
يف بيئتهم املعتادة ومن مث يس���تبعدوا من الزوار.أما أطقم وس���ائل النقل اخلاصة (طائرات رجال األعمال،
واليخوت ،إخل) فينبغي اعتبارهم زوارًا.
 -63-2وفيما يتعلق ببعض البلدان ،ميثل ركاب الس���فن الس���ياحية وركاب اليخوت سوقًا
س���ياحيًا هامًا .وبس���بب االتس���اق املطلوب ملفاهيم اإلقامة واإلقليم االقتصادي مع املفاهيم املستخدمة
يف احلس���ابات القومي���ة وميزان املدفوعات (انظ���ر الفقرتني  15-2و ،)16-2س���تتوقف معاجلتهم يف
إحصاءات السياحة على تطبيق هذه املفاهيم على السفينة السياحية اليت يصلون ويغادرون عليها.
 -64-2عابرو احلدود بصورة متكررة .فيما يتعلق بالبلدان اليت هلا حدود برية وتوجد فيها،
ملجموعة متنوعة األس���باب ،مبا يف ذلك الزيارات العائلية وفرص العمل ،والتس���وق للحس���اب اخلاص،
أو للقيام بعمل جتاري ،إخل ،حركة هامة لألشخاص عرب احلدود ،قد يشكل قياس ووصف هذه التدفقات
فيما يتعلق بالنشاط السياحي صعوبات نظرية وعملية .ومن منظور مفاهيمي ،يوصى باستخدام مفهوم
البيئ���ة املعت���ادة وتطبيقه على حنو منس���ق مع البلد الذي يتقاس���م احلدود .ومن منظور عملي ،قد تنش���أ
صعوبات من حقيقة أن السكان الذين يعيشون على احلدود كثريًا ما يعفون من تقدمي بطاقات دخول/
مغادرة أو جيتازوا معابر احلدود بدون التعامل مع مسؤويل اجلمارك أو سلطات اهلجرة .ونتيجة لذلك،
كث�ي�رًا م���ا تكون متابعة هذه التحركات هزيلة وقد تؤدي إىل تصنيف���ات غري صحيحة .وإذا كان ذلك
مناسبًا ،ميكن إظهار جمموعة فرعية من هؤالء املسافرين على حدة كبند تذكريي لألغراض التحليلية.
 -65-2وباإلضاف���ة إىل هذه املجموعات الفرعية من املس���افرين ،ق���د تتطلب بعض الفئات
األخ���رى معلوم���ات أكثر من بيان الغرض الرئيس���ي للرحلة (انظر الفق���رة  )10-3للتمكن من حتديد
الزوار بينهم .وهذه هي احلال فيما يتعلق مبن يصرحون بأهنم مس���افرين ألغراض “التعليم والتدريب”،
أو “الصحة والرعاية الطبية” أو “العمل التجاري واملهين”.
 -66-2الطلب����ة .يعترب الذين يأخذون دورات قص��ي�رة األجل (أقل من عام واحد) زوارًا ،يف
حني ينبغي أن يعترب الذين يأخذون دورات طويلة األجل (عامًا واحدًا أو أكثر) داخل بيئتهم املعتادة يف
مكان دراس����تهم واس����تبعادهم من الزوار مع أهنم يعتربوا ،يف كلتا احلالتني ،غري مقيمني .ويف حالة تعذر
اس����تخدام البيانات اإلدارية اليت تُعدها س����لطات اهلجرة لتحديد احلالة الفعلي����ة للطلبة األجانب ،وخباصة
عندم����ا ال حيملون إ ّال تأش��ي�رة مدهتا عام واحد قابل للتجديد ،س����يلزم وجود مص����در آخر للمعلومات.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد تصبح عمليات احلصر أكثر صعوبة ألن الطلبة قد يقطعون بقاءهم بزيارات قصرية
جزءا من بيئتهم املعتادة.
األجل سواء يف بلد منشأهم أو يف مكان آخر يف حني يظل مكان دراستهم ً
 -67-2املرضى .ينشأ نفس النوع من القضايا مع املرضى ألجل طويل .ففي ميزان املدفوعات
واحلسابات القومية ،يعترب هؤالء املسافرون مقيمني يف بلد منشأهم بصرف النظر عن طول مدة بقائهم يف
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املكان الذي يتلقون فيه عالجهم الطيب .ويف إحصاءات السياحة ،ينبغي اعتبار الذين يبقون عامًا واحدًا
أو أكثر كأهنم يف بيئتهم املعتادة .ومن ناحية أخرى ينبغي أن يعامل الذين يبقون ملدة تقل عن عام واحد
كزوار .وينبغي القيام بتحديد تلك احلاالت مبساعدة سلطات اهلجرة.
 -68-2ال���زوار لألغ���راض التجارية واملهني���ة .إن حتديد الزوار لألغ���راض التجارية واملهنية
بصورة مس���تقلة عن املس���افرين اآلخري���ن الوافدين ألغراض العمل ،الذين يتع�ي�ن اعتبارهم غري زائرين،
يتطل���ب عـادة مجع معلومات أكثر مما ميك���ن احلصول عليه عن طريق بطاقات الدخول/املغادرة .وتدعو
احلاج���ة أوالً إىل حتديد عمال احلدود على أس���اس تكرر عبورهم للح���دود .أما العمال اآلخرون ألجل
قصري الذين ليسوا زوارًا فإهنم يتسمون بوجود عالقة صاحب عمل  -مستخدم سواء صرحية أو ضمنية
مع صاحب عمل مقيم .وعادة ما تكون العالقة الصرحية مقترنة بشرط احلصول على تأشرية حمددة ،يف
حني أنه قد يكون من األصعب حتديد العالقة الضمنية.
 -69-2وإىل جانب جتميع إحصاءات الس���ياحة ،يتس���م قياس جمموع���ات فرعية حمددة من
املس���افرين بأمهية خاصة لبعض املس���تعملني .وعلى سبيل املثال ،يف حالة مفاوضات االتفاق العام املتعلق
بتجارة اخلدمات ،يرتبط تقدير تدفق األشخاص العابرين للحدود لإلمداد باخلدمات (االتفاق العام املتعلق
بتج���ارة اخلدمات ،الطريق���ة ( )4انظر اإلطار  )6-2ارتباطًا وثيقًا باملعلوم���ات اليت جتمع على احلدود
(الضوابط اإلدارية ،وبـطاقات الدخـول/املغادرة والرقابة على التأشـريات وكذلك مسوح احلدود).

هاء  3 -تدفقات الزوار املحليني

 -70-2ازداد الوعي باألمهية االقتصادية للسياحة املحلية بصورة هامة يف السنوات األخرية.
ومع أن كثريًا من البلدان ترك القياس اإلحصائي للسياحة املحلية ملرحلة أخرى ،فإن إسهامها االقتصادي،
كما أظهرته مرارًا عملية حس���اب السياحة الفرعي ،أكثر أمهية يف كثري من األحيان من إسهام السياحة
الوافدة.
 -71-2وبس���بب عدم وجود حدود دولية يتعني عبورها ،يتطلب رصد تدفقات الس���ياحة
املحلية استخدام إجراءات إحصائية خمتلفة .وفيما يتعلق بسياحة املبيت ،متثل إحصاءات اإلقامة مصدرًا
اإلطار 6-2
بشأن الطريقة  4ومفاوضات االتفاق العام املتعلق بتجارة الخدمات

يف االتفاق العام املتعلق بتجارة الخدماتُ ،تع َّرف تجارة الخدمات بأنها “توريد خدمة
م�ن إقليم أحد أعض�اء [منظمة التجارة العاملي�ة] إىل إقليم عضو آخ�ر يف [منظمة التجارة
-1
العاملية]؛
يف إقليم أحد أعضاء [منظمة التجارة العاملية] إىل مس�تهلك الخدمة التابع ألي عضو آخر يف
-2
[منظمة التجارة العاملية]؛
بواس�طة مو ِّرد خدمة تابع لعضو يف [منظمة التجارة العاملية] ،عن طريق تواجد تجاري يف
-3
إقليم أي عضو آخر يف [منظمة التجارة العاملية]؛
بواس�طة مورد خدمة تابع لعضو يف [منظمة التجارة العاملية] ،عن طريق تواجد أشخاص
-4
طبيعيني تابعني لعضو يف [منظمة التجارة العاملية] يف إقليم أي عضو آخر يف [منظمة التجارة العاملية].
وه�ذه الط�رق لتوري�د الخدمات ُيش�ار إليه�ا بوجه ع�ام بأنه�ا الطريق�ة  ،1أو توري�د الخدمات
عبر الح�دود؛ والطريقة  ،2أو االس�تهالك يف الخ�ارج؛ والطريق�ة  ،3أو التواجد التج�اري؛ أو الطريقة ،4
أو تواجد األشخاص الطبيعيني.

املصدر :منظمـة التجارة العامليـة.

The Legal Text: The Results of the
Uruguay Round of Multilateral Trade
.negotiations Geneva, 1995
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إحصائيًا هامًا للمعلومات املتعلقة بالزوار املحليني والوافدين .ومع ذلك تنشأ صعوبات أمام القياس فيما
يتعلق هبذه اإلحصاءات من ناحية فصل الزوار عن املسافرين اآلخرين ،وفصل الزوار املحليني عن الزوار
الوافدين .وميكن أيضًا احلصول على معلومات من مس���ـوح األُس���ر املعيشية باالستفسار من األشخاص
عن الرحالت اليت قاموا هبا يف فترة حمددة.
 -72-2ومسوح األُسر املعيشية القائمة على عينة طبقية باستخدام معايـري مكانية ،ودميغرافية
واجتماعية  -اقتصادية ميكن أن تكون أدوات ّفعالة ومناسبة لقياس نشاط السياحة املحلية واملصروفات
ذات الصلة .وميكن أن توفر معلومات شاملة عن زوار اليوم الواحد وزوار املبيت على حد سواء (انظر
الفقرة .)13-2
 -73-2وحج���م العينة وتصميمها متص�ل�ان بصورة قوية بأمهية ودق���ة املتغريات اليت يتعني
تقديره���ا .وتدع���و احلاجة إىل أخ���ذ قضيتني خمتلفتني يف االعتب���ار عند تصميم املس���وح املحلية لتحليل
السياحة :التوزيع غري املتساوي للسياحة يف اإلقليم الوطين وارتفاع درجة عدم جتانس املجتمع فيما يتعلق
بسلوكه السياحي.
 -74-2ومن منظور عام ملسوح األُسر املعيشية ،من املمكن رصد رحالت الذهاب وإإلياب
اليت يقوم هبا الزوار (انظر الفقرة  )30-2وليس���ت الزيارات فحس���ب كما هي احلال عند رصد الزوار
أثناء رحالهتم ،عند نقاط معينة من حركتهم .وهذا يوفر رؤية أكثر مشوالً للسلوك السياحي للزائر.
 -75-2ويف مس���وح األُسر املعيش���ية املتعلقة بالس���ياحة ،متثل الرحلة املتغري األساسي .ويف
إحصـاءات اإلقامة ،ميثل عـدد الليايل اليت قُضيت املتغري املقيس وهو مؤشر جيد حلجم السفر داخل البلد
إذ أنه ال يعكس الزيارة ذاهتا فحسب بل أيضًا طول البقاء.
 -76-2وكث�ي�رًا ما تقوم إحص���اءات اإلقامة على عملية تعداد تغطي املؤسس���ات اليت توفر
اإلقامة بأجر ،مع أهنا تستخدم يف كثري جدًا من األحيان حدًا أدىن فيما يتعلق بعدد حمدد من األسرة أو
من غرف النوم .ويُستبعد اجلزء املتعلق بسفر املبيت الذي يُعزى إىل اإلقامة بدون أجر (على سبيل املثال،
اإلقامة مع األصدقاء واألقارب ،والرحالت إىل بيوت اإلجازات اليت يشغلها أصحاهبا).
 -77-2وتوفر إحصاءات اإلقامة مؤش���رات هامة قصرية األجل لتقييم س���فر املبيت املحلي
والوافد ،ألهنا متاحة بسرعة بوجه عام .وحلقيقة أن تلك اإلحصاءات جتمع يف الغالب على أساس تعداد،
من املمكن احلصول على البيانات الالزمة إلجراء حتليل إقليمي أعمق .وبربط البيانات املتعلقة باملحليات
اليت تقع فيها مؤسسات اإلقامة ،اليت ميكن استخالصها يف كثري من األحيان من السجالت القائمة بدون
عبء عمل إضايف للمس���تجيبني ،من املمكن إثراء املعلومات املجموعة مباش���رة مبعلومات إضافية على
سبيل املثال عن نوع املحليات اليت حيدث فيها السفر.

هاء  4 -تدفقات الزوار الخارجيني

 -78-2يوصى باستخدام طريقة واحدة من ثالث طرق ،أو جمموعة منها لتحديد تدفقات
الـزوار اخلارجيني :باستخدام بطاقة دخول/مغادرة؛ أو مسح حمدد على احلدود ،أو رصدهم من مسوح
األُس���ر املعيش���ية بس���بب انتمائهم إىل أُسر معيش���ية مقيمة .ويف احلالة األخرية ،عادة ما جتمع املعلومات
املتعلقة بالرحالت اخلارجية يف نفس الوقت مثل الرحالت املحلية.
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الفصل 3

منظور الطلب :وصف رحالت الزوار
والرحالت السياحية
ميكن تصنيف الرحلة باخلصائص االجتماعية  -االقتصادية للزائر أو بسمات حمددة
-1-3
للرحلة (انظر الفصل  .)2وطوال هذا الفصل ،تقدم توصيات خمتلفة بشأن حتديد وقياس خصائص الزوار
والرحالت.
ميثل الزوار حمور رصد الس���ياحة .ومع ذلك ،ال يس���افر الزوار وحدهم دائمًا؛ فقد
-2-3
يسافرون يف جمموعات يشاركون فيها يف مجيع األنشطة ،والزيارات والنفقات املرتبطة برحلتهم ،أو يف
أجزاء منها .وتُعرف جمموعة السفر بأهنا الزوار املسافرون معًا يف رحلة وتكون نفقاهتم جممعة.
ومع أنه ميكن حتديد كثري من خصائص الزوار بصورة مستقلة لكل فرد يف جمموعة
-3-3
س���فر ،قد يتعذر حتديد بعضها ،كما هي احلال فيما يتعلق باملتغريات االقتصادية؛ وستطرح هذه القضية
يف الفقرة .’1‘ 36-4
وهلذا السبب ،يوصى بتحديد عضوية الفرد الزائر يف جمموعة السفر وكذلك حجم
-4-3
املجموعة.
وقد يس����افر الزوار أيضًا يف فريق (سفر) مكون من أفراد أو جمموعات سفر مسافرة
-5-3
معًا :ومثاالً على ذلك األشخاص املسافرون يف نفس اجلولة الشاملة أو الشباب امللتحقون مبعسكر صيفي.

ألف  -خصائص الزائر

ينبغي مجع اخلصائص الش���خصية للزوار س���واء بإجراءات إدارية (على سبيل املثال،
-6-3
بطاق���ات الدخول/املغ���ادرة ،ومعلومات املراقبة اليت جتمع يف مؤسس���ات اإلقام���ة اجلماعية ،إخل) أو عن
طريق مسوح األسر املعيشية أو احلدود أو يف أماكن حمددة أو يف ظروف معينة مرتبطة بالرحلة .وتشري
خصائص الزائر إىل ما يلي:
•اجلنس؛
•السن؛
•وضع النشاط االقتصادي؛
•املهنة؛
•الدخل السنوي لألسرة املعيشية ،أو العائلة أو الفرد؛
•التعليم.
وعند االقتضاء ،ينبغي أيضًا إدراج خصائص أخرى ،مثل جمتمع حمل اإلقامة املعتاد
-7-3
(انظ���ر اإلطار  ،)3-2وحمل امليالد والقرب م���ن احلدود الوطنية أو اإلدارية ،بالنظر إىل أن هذه العوامل
تؤثر على امليل للسفر.
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وفيم���ا يتعلق باخلصائص االجتماعية  -الدميغرافية ،ينبغي اس���تخدام املعايري الدولية
-8-3
ملنظم���ة العم���ل الدولية ومنظمة األمم املتح���دة للتربية والعلم والثقافة (اليونس���كو) بالصيغة اليت عدلتها
البلدان.

باء -

خصائص الرحالت السياحية

قد توصف الرحالت املرتبطة باألش���كال املختلفة للسياحة (انظر الفقرتني 39-2

-9-3
و )40-2مبا يلي:
• الغرض الرئيسي؛
•أنواع “املنتج السياحي”؛
•مدة الرحلة أو الزيارة؛
•املنشأ والوجهة؛
•وسائط النقل؛
•أنواع أماكن اإلقامة.

باء –  1الغرض الرئييس للرحلة السياحية
عرف الغرض الرئيس���ي للرحلة بأنه الغرض الذي مل تكن الرحلة لتحدث يف حالة
يُ ّ

-10-3
عدم وجوده.
 -11-3ويساعد الغرض الرئيسي للرحلة يف حتديد ما إذا كانت توصف بأهنا رحلة سياحية
ويعترب املس���افر زائرًا .وعلى س���بيل املثال ،ما دام ذلك عرضي للرحلة ،قد حيصل الزائر على دخل أثناء
بقائه (على سبيل املثال ،سفر الشباب حبقيبة على الظهر) .ومع ذلك ،إذا كان الغرض الرئيسي هو العمل
واحلص���ول عل���ى دخل ،عندئذ ال ميكن أن تكون الرحلة رحلة س���ياحية وال ميك���ن اعتباره زائرًا ولكن
كـ“ مسافر آخر” (انظر الفقرة .)35-2
 -12-3واملعلومات املتعلقة بغرض الرحلة السياحية مفيدة لوصف أمناط النفقات السياحية.
ومن األمهية أيضًا حتديد األقسام الرئيسية للطلب على السياحة ألغراض التخطيط ،والتسويق والترويج.
 -13-3ويف حالة جمموعات السفر اليت قد يكون ألعضائها أغراض فردية خمتلفة ،ينبغي أن
يكون الغرض الرئيسي للرحلة هو الغرض الرئيسي لقرار القيام بالرحلة.
 -14-3ويقدم التصنيف الوارد يف الش���كل  1-3أدناه تفاصيل إضافية للتصنيفات الس���ابقة
ويدم���ج طوائف جديدة ما برحت تكتس���ب أمهية منذ صدور التوصيات املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة
.1993
ال باألنشطة الرئيسية
 -15-3وينبغي أن يكون تصنيف الرحلة وفقًا لغرضها الرئيس���ي متص ً
وبناء على هذا املعيار ،فإن الرحالت التش���جيعية اليت ينظمها ويدفع
املضطل���ع هبا أثناء القي���ام بالرحلةً .
تكاليفها أصحاب األعمال كمكافأة ملوظفيهم واليت يقوم املشتركون فيها بأنشطة ترفيهية،أو رياضية ،أو
تروحيي���ة ،ينبغي إدراجها ،مىت كان ذلك ممكنًا ،يف الفئة  -1-1العطالت ،والترفيه ،والترويح .وحيثما
كان مناسبًا ،ينبغي حتديد الرحالت التشجيعية بصورة مستقلة.
 -16-3ولكل رحلة س���ياحية غرض رئيس���ي واحد فقط مع أن الزائر ميكن أن يقوم أيضًا
بأنشطة ثانوية أثناء قيامه بالرحلة.

منظور الطلب :وصف رحالت الزوار والرحالت السياحية
الشكل 1-3

تصنيف الرحالت السياحية وفقا ً للغرض الرئييس
 -1شخيص
 -1-1العطالت ،والرتفيه ،والرتويح
 -2-1زيارة األصدقاء واألقارب
 -3-1التعليم والتدريب
 -4-1الصحة والرعاية الطبية
 -5-1الدين/الحج
 -6-1التسويق
 -7-1العبور
 -8-1أخرى
 -2العمل التجاري واملهني

 -17-3ويرتب���ط كل غرض رئيس���ي (عدا احلال���ة  -7-1العبور) مبجموعة من األنش���طة
الرئيسية املضطلع هبا أثناء الرحلة على النحو التايل:
 - 1ش���خصي .تشمل هذه الفئة مجيع أغراض الرحالت السياحية غري املصنفة بوصفها عم ً
ال جتاريًا
ومهنيًا (انظر  - 2العمل التجاري واملهين أدناه):
 -1-1العط��ل�ات ،والترفيه ،والترويح .تتضمن هذه الفئة ،على س����بيل املث����ال ،زيارة املعامل اهلامة،
وزي����ارة املواق����ع الطبيعية أو اليت صنعها اإلنس����ان ،وحضور األحداث الرياضية أو الثقافية ،وممارس����ة
رياضة (التزجل ،وركوب اخليل ،ولعب الغولف ،ولعب التنس ،والغطس ،وركوب األمواج املتكسرة،
والسري مسافات طويلة للنـزهة ،والسري يف الشعاب ،وتسلق اجلبال ،إخل) كنشاط غري مهين؛ واستخدام
وأي مرافق تروحيية وترفيهية ،والقيام برحالت حبرية ،ولعب القمار،
الش����واطئ ،ومحامات الس����باحة ّ
وااللتحاق باملعس����كرات الصيفية للشباب ،واالس����تجمام ،وقضاء شهر العسل ،وتناول عشاء فاخر،
وزيارة املؤسسات املتخصصة يف الرفاه (على سبيل املثال ،فنادق العافية) ،واللياقة البدنية إ ّال يف سياق
العالج الطيب (ويف هذه احلالة يكون الغرض  4-1الصحة والرعاية الطبية) ،والبقاء يف بيت إجازات
متتلكه أو تستأجره األسرة املعيشية ،إخل.
 -2-1زيارة األصدقاء واألقارب .تتضمن هذه الفئة ،على س���بيل املثال ،أنش���طة من قبيل زيارة
أي حدث عائلي آخر؛ والرعاية
األقارب أو األصدقاء؛ وحضور حفالت الزفاف ،أو اجلنازات أو ّ
القصرية األجل للمرضى أو املسنني ،إخل.
 -3-1التعلي���م والتدريب .تتضمن هذه الفئة ،على س���بيل املثال ،أخذ دورات قصرية يدفعها إما
أصحاب األعمال (ال تش���مل التدريب “يف مكان العمل” املصنف يف العمل التجاري واملهين) أو
آخرون ،اليت ينبـغي حتديدها بصورة مستقلة ،حيثما كان ذلك مناسبًا (انظر الفقرة )66-2؛ وفق
برامج دراسية معينة (نظامية أو غري نظامية) ،أو اكتساب مهارات حمددة عن طريق دورات نظامية،
مب���ا يف ذلك الدورات الدراس���ية ،أو اللغوية ،أو املهنية ،أو ال���دورات اخلاصة األخرى ،أو إجازات
التفرغ اجلامعي املدفوعة األجر ،إخل.
 -4-1الصحة والرعاية الطبية .تتضمن هذه الفئة ،على سبيل املثال ،احلصول على اخلدمات من
املستش���فيات ،والعيادات ،ودور النقاهة ،وبصورة أعم ،املؤسس���ات الصحية واالجتماعية ،وزيارة
منتجع���ات العالج مبياه البحر واملنتجعات الصحية ومنتجعات املي���اه املعدنية واألماكن املتخصصة
األخرى لتلقي العالج الطيب عند قيامها على نصيحة طبية ،مبا يف ذلك جراحات التجميل باستخدام
املرافق واخلدمات الطبية .وال تتضمن هذه الفئة إ ّال العالجات القصرية األجل ألن العالجات الطويلة
األجل اليت تقتضي البقاء ملدة عام أو أكثر ليست جز ًءا من السياحة (انظر الفقرة .)67-2
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 -5-1الدين/احلج .تتضمن هذه الفئة ،على سبيل املثال ،حضور االجتماعات واألحداث الدينية،
وأداء شعائر احلج ،إخل.
 -6-1التسوق .تتضمن هذه الفئة ،على سبيل املثال ،شراء السلع االستهالكية بغرض االستعمال
اخلاص أو كهدايا وليس بغرض إعادة البيع أو الستخدامها يف عملية إنتاجية يف املستقبل( ،ويف هذه
احلالة يكون الغرض عم ً
ال جتاريًا ومهنيًا) ،إخل.
أي غرض حمدد خبالف أن يكون الفرد
 -7-1العبور .تتألف هذه الفئة من التوقف يف مكان بدون ّ
يف طريقه إىل وجهة أخرى.
 -8-1أخرى .تتضمن هذه الفئة ،على سبيل املثال ،العمل الطوعي (غري املدرج يف موضع آخر)،
وإج���راء حتقيق���ات واحتماالت اهلجرة؛ والقيام بأي أنش���طة مؤقتة أخرى غ�ي�ر م ّدرة للدخل وغري
مدرجة يف موضع آخر ،إخل.
 -2العمل التجاري واملهين .تتضمن هذه الفئة أنشطة العاملني حلساب أنفسهم واملستخدمني ما داموا
غري مرتبطني بعالقة صاحب عمل  -مستخدم صرحية أو ضمنية مع منتج مقيم يف البلد أو مكان الزيارة،
وأنش���طة املستثمرين ،ورجال األعمال ،إخل .وتتضمن أيضًا ،على سبيل املثال ،حضور االجتماعات ،أو
املؤمت���رات العامة أو املؤمت���رات اخلاصة ،واملعارض التجارية ومعارض الفنون؛ وإلقاء املحاضرات ،وتقدمي
احلفالت املوس���يقية ،والعروض واملسرحيات؛ والترويج ،أو الشراء ،أو البيع أو شراء السلع أو اخلدمات
بالنياب���ة ع���ن منتجني غري مقيمني (يف بلد أو مكان الزيارة)؛ واالش���تراك يف البعثات احلكومية يف اخلارج
كدبلوماس���يني ،أو عسكريني أو كموظفني يف منظمات دولية ،باستثناء يف حالة التمركز ألداء الواجب
يف بلد الزيارة؛ واالشتراك يف بعثات املنظمات غري احلكومية؛ واالشتراك يف البحث العلمي أو األكادميي؛
ووضع برامج الس���فر للس���ياحة ،والتعاقد على خدمات اإلقامة والنقل ،والعمل كمرش���دين أو مهنيني
سياحيني آخرين للوكاالت غري املقيمة (يف بلد أو مكان الزيارة)؛ واالشتراك يف أنشطة األلعاب الرياضية
للمحترف�ي�ن؛ وحضور دورات التدري���ب النظامية أو غري النظامية أثناء العمل؛ والوجود كجزء من أطقم
وسائط نقل خاصة (الطائرات اخلاصة ،واليخوت ،إخل) ،إخل.

 -18-3وق���د جتد بعض البلدان صعوب���ة يف تنفيذ هذه التفاصيل وترغب ،بصورة أبس���ط،
يف اس���تخدام حتليل الرقم الواحد ،وحتديد األغراض الش���خصية فحسب من ناحية ،واألغراض التجارية
واملهنية من ناحية أخرى ،وداخل األغراض الش���خصية ،حتدد بصورة مس���تقلة الزوار لألغراض الصحية
والذين لديهم أغراض تعليمية .وهذا التقسيم بني “العمل التجاري” و“الشخصي” وحتديد الرحالت
لألغ���راض الصحي���ة والتعليمية من ش���أنه على األقل أن يُس���اعد يف الوفاء باالش���تراطات الدنيا لتجميع
حسابات ميزان املدفوعات (انظر الفقرتني  20-8و.)21-8
 -19-3ويف بع���ض البل���دان ،قد تكون واحدة أو أكثر م���ن هذه الفئات هامة بدرجة كافية
لتربير مس���توى تصني���ف إضايف .ويف هذه احلال���ة ،يوصى هبيكل هرمي ،توضع في���ه فئات فرعية لتلك
املقترحة أعاله.
 -20-3وعلى سبيل املثال ،ميكن تقسيم الغرض التجاري واملهين إىل “حضور االجتماعات،
أو املؤمترات العامة أو املؤمترات اخلاصة ،واملعارض التجارية ومعارض الفنون” و“أغراض جتارية ومهنية
أخ���رى” إللقاء الضوء على األغراض الوثيقة الصل���ة بقطاع االجتماعات (انظر الفقرة  .)23-5وفيما
يتعلق بغرض العطالت ،والترفيه ،والترويح ،ميكن حتديد زيارة بيوت اإلجازات (انظر الفقرتني 27-2
و )28-2والرحالت التشجيعية كفئة فرعية مستقلة.
 -21-3وإىل جانب األنش���طة املرتبطة بالغرض الرئيس���ي للرحلة ،قد يقوم الزوار بأنش���طة
إضافي���ة تعت�ب�ر ثانوية ،قد يكون حتديدها وثيق الصلة بأغ���راض التخطيط ،والترويج واألغراض التحليلية
األخرى .وبوجه خاص ،قد يكون من املفيد معرفة كيفية اس���تجابة الزوار للتنوع اهلام ألنش���طة الوجهة
املقصودة ولالستراتيجيات اليت يقصد هبا متديد مدد البقاء يف بلد ،أو منطقة أو مكان الزيارة.
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باء  2 -أنواع “املنتج السياحي”
 -22-3ميثل “املنتج الس���ياحي” جمموعة جوانب خمتلفة (خصائص أماكن زيارة ،ووسائط
النقل ،وأنواع أماكن اإلقامة ،واألنش���طة املحددة يف الوجهة املقصودة ،إخل) حول مركز اهتمام حمدد،
مث���ل اجلوالت يف األماكن الطبيعية ،واحلياة يف امل���زارع ،وزيارة املواقع التارخيية والثقافية ،وزيارة مدينة
معينة ،وممارسة ألعاب رياضية حمددة ،والشواطئ ،إخل .وال يتعلق هذا املفهوم لـ “املنتج السياحي” مبفهوم
“املنتج” املس���تخدم يف اإلحصاءات االقتصادية ،بل باألحرى باملفهوم الذي يستخدمه املهنيون يف مهنة
السياحة لتسويق جمموعات شاملة أو وجهات مقصودة حمددة.
 -23-3وم���ن املمكن عندئذ التحدث ع���ن أنواع حمددة من “املنتجات الس���ياحية” ،مثل
سياحة التمتع باملأكوالت ،والسياحة اإليكولوجية ،وسياحة املدن ،وسياحة الشمس والرمال ،والسياحة
الزراعية ،والس���ياحة لألغراض الصحية ،والس���ياحة الش���توية ،إخل .ويتزايد الطل���ب على هذا التصنيف
ويستخدمه أصحاب املصاحل السياحية كأداة تسويق.
 -24-3وألن ه���ذه “املنتج���ات” ما زالت غ�ي�ر موصوفة بالقدر ال���كايف بطريقة موحدة،
ال توجد توصية دولية باستخدام هذا النوع من التصنيف.

باء –  3مدة الرحلة أو الزيارة
 -25-3ميكن أن يوصف حجم الس���ياحة بعدد الرح�ل�ات ،وأيضًا بعدد الليايل .ومتثل مدة
ال هامًا يف تقييم مس���توى الطلب على اخلدمات الس���ياحية ،مثل خدم���ات أماكن اإلقامة
الرحل���ة مدخ ً
للمبيت .وحتديد مدهتا ضروري لتقدير النفقات املرتبطة بالرحلة أو الزيارة.
 -26-3واملدة الكلية للرحلة كما يفهمها ويبلغ عنها الزائر قد تكون خمتلفة عن جمموع مدد
البقاء يف أماكن الزيارة ،بسبب الوقت املقضي يف االنتقال إىل/من وبني األماكن (انظر الفقرة .)33-2
 -27-3ويُعرب عن مدة الرحلة اليت تتضمن مبيتًا بعدد الليايل .وينبغي عدم إجراء أي تعديل
ملراعاة الرحالت اليت تبدأ مبكرة يف اليوم األول وتنتهي متأخرة يف اليوم األخري للرحلة .والرحالت اليت
ال تتضمن مبيتًا يتعني اعتبارها رحالت ليوم واحد بصرف النظر عن عدد الس���اعات املقضية يف الرحلة
(انظر الفقرة .)13-2
 -28-3وميك���ن جتمي���ع رحالت املبيت وفقًا ملدهت���ا .وينبغي أن حيدد كل بل���د (أو منظمة
إقليمية) الفئات املناسبة يف سياقها اخلاص .وعلى سبيل املثال ،ميكن أن تفصل البلدان مدد البقاء الطويلة
(أربع ليال أو أكثر) عن مدد البقاء القصرية (أقل من أربع ليال) .ويف حالة السياحة الدولية ،ميكن زيادة
تقس���يم مدد البقاء الطويلة بصورة متس���قة مع فئات البقاء املختلفة اليت اعتمدهتا سلطات اهلجرة لتسهيل
التعاون وتبادل املعلومات .ويف بعض البلدان ،وخباصة يف حالة الس���ياحة املحلية ،س���يكون من املناسب
حتديد هنايات األس���بوع القصرية والطويلة ،اليت تتضم���ن ليلة ،أو ليلتني أو حىت ثالث ليال .ويف البلدان
اليت تتسم فيها سياحة املتقاعدين الذين يزورون بيوت قضاء إجازاهتم باألمهية ،قد تدعو احلاجة إىل وضع
بعض فئات للبقاء ملدد طويلة جدًا.

باء  4 -املنشأ والوجهة
 -29-3فيما يتعلق بالرحـالت الوافـدة ،من الضروري تصنيف مجيع الواصلني حس���ب بلد
اإلقامة وليس حسب اجلنسية (انظر الفقرات  16-2و 27-2و 19-2و .)20-2ويتم يف بلد اإلقامة
اختاذ وتنفيذ القرارات املتعلقة بتنظيم الرحلة .وفيما يتعلق بالرحالت اخلارجية ،ينبغي تصنيف املغادرين
حسب الوجهة الرئيسية للرحلة.
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 -30-3وينبغ���ي اس���تخدام نفس تصنيف البل���دان واألقاليم لتصنيف حم���ل اإلقامة والوجهة
اخلارجية وينبغي أن يقوم على الرموز املوحدة للبلدان واملناطق ألغرض االس���تخدام اإلحصائي للش���عبة
اإلحصائية باألمم املتحدة.
 -31-3وفيما يتعلق بالتحليل دون الوطين للس����ياحة املحلية (انظر الفصل  ،)8من الضروري
أيضًا وصف الرحالت وفقًا ملحل اإلقامة املعتاد للزائر ،وخصائصه الشخصية (انظر الفقرة  )6-3والوجهة
الرئيسية للرحلة .وهذه املعلومات ،اليت جتمع عادة عن طريق مسوح األُسر املعيشية ،كثريًا ما تكون ممثلة
يف مصفوفات تظهر عدد الرحالت ومدهتا حسب املنشأ والوجهة املقصودة.

باء –  5وسائط النقل

 -32-3تشري وسائط النقل عادة إىل الواسطة الرئيسية اليت يستخدمها الزائر يف الرحلة.وقد
تتقرر هذه الواسطة الرئيسية بطرق خمتلفة وتقوم ،على سبيل املثال ،على:
(أ) الواسطة اليت تقطع هبا معظم األميال/الكيلومترات؛
(ب) الواسطة اليت ينقضي عليها معظم الوقت؛
(ج) الوساطة اليت حتظى بأعلى نصيب من جمموع تكلفة النقل.
 -33-3ويف حالة الس���فر الدويل ،كثريًا ما تتقرر واس���طة النقل الرئيسية على أساس املسافة
الرئيسية املقطوعة أو على أساس الواسطة املستخدمة لعبور حدود بلد أو بلدان الزيارة ،وخباصة يف حالة
البلدان أو األقاليم اجلزرية.
 -34-3والتصنيف الوارد يف الش���كل  2-3أدناه ،ميكن استخدامه عندما ترغب البلدان يف
تصنيف الرحالت وفقًا لوسائط النقل املستخدمة أثناء الرحلة .وهذا النوع من التصنيف املوحد وضعته
منظمة السياحة العاملية وجرى استخدامه تقليديا يف إحصاءات السياحة.

باء –  6أنواع أماكن اإلقامة

 -35-3عـ����ادة م����ا حيتاج زوار املبي����ت إىل مكان إقامة من نوع ما ليقض����وا فيه الليل ،وكثريًا
ما ميثل مكان اإلقامة حصة هامة يف النفقات اإلمجالية للرحلة .ويتعلق ميدان هام للسياسة السياحية بتطوير
الفنادق واألنواع األخرى ألماكن اإلقامة ،وتطلب سـلطات السـياحة إحصاءات بشـأن نـوع أماكن اإلقامة
القصرية األجل اليت يستخدمها الـزوار من أجل التنبـؤ بالطلـب على األنواع املختلفة من أماكن اإلقامة.
أي كخدمة
 -36-3وقد َتوفَّر أماكن اإلقامة القصرية األجل إما على أساس جتاري (سوقي)ّ ،
بأجر ،حىت عندما تكون القيمة اليت تُطلب من املستعمل مدعومة ،أو على أساس غري جتاري (غري سوقي)،
أي كخدم����ة توفره����ا األس����رة ،أو األصدقاء أو األق����ارب ،جمانًا ،أو على احلس����اب اخلاص (بيوت قضاء
أي نوع من خدمات أماكن اإلقامة
اإلجازات اليت يشغلها املالك) .وقد خيتار الزوار أيضًا عدم استخدام ّ
املنتجة ،وعلى سبيل املثال حالة حاملي حقائب الظهر الذين ينامون يف العراء.
 -37-3ويف ح��ي�ن كان الش����راء الكام����ل لبيوت قضاء اإلج����ازات أو العط��ل�ات دائمًا بدي ًال
الستخدام األنواع األخرى ألماكن اإلقامة القصرية األجل ،ظهرت يف اآلونة األخرية أشكال جديدة لشراء
واستئجار بيوت قضاء العطالت .وهذه تشمل تقاسم الوقت ،والشقق الفندقية ،ونظام احلصص اململوكة،
والنوادي اخلاصة واألش����كال األخرى لالس����ـتخدام وامللكية القائمني على التقاس����م اليت تطمس اخلط بـني
ما يوصف بأنه مكان إقامة بأجر وما يوصف بأنه ملكية لعقار أو بيت لقضاء اإلجازات .وبالنظر إىل طبيعة
وتعقـد هذه الترتيبـات ،يصبح من الصعب على الزائر أن حيدد ويبلغ بدقـة عن نوع خدمات مكان اإلقامة
أو العقار املستخدم.

منظور الطلب :وصف رحالت الزوار والرحالت السياحية
الشكل 2-3
التصنيف املوحد لوسائط النقل
الفئات الرئيسية
 - 1النقل الجوي

 - 2النقل املائي

 - 3النقل الربي

الفئات الثانوية
 -1-1الرحالت املنتظمة
 -2-1الرحالت غري املنتظمة
 -3-1الطائرات الخاصة
 -4-1وسائل النقل الجوي األخرى
 -1-2الخطوط املالحية وعبَّارات نقل الركاب
 -2-2السفن السياحية
 -3-2اليخوت
 -4-2وسائل النقل املائي األخرى
 -1-3السكك الحديدة
 -2-3حافالت السفر أو الحافالت ووسائط النقل العام الربي األخرى
 -3-3املركبات املؤجرة بسائقني
‘ ’1سيارات األجرة ،والليموزين واملركبات الخاصة املؤجرة بسائقني
‘ ’2املركبات املؤجرة التي يجرها إنسان أو حيوان
 -4-3املركبات الخاصة اململوكة (تتسع لغاية  8أشخاص)
 -5-3املركبات املؤجرة بدون سائقني (تتسع لغاية  8أشخاص)
 -6-3وسائل أخرى للنقل الربي :ركوب الخيل ،والدراجات ،والدراجات النارية،
إلخ
سريا ً عىل األقدام

 -38-3وبسبب التصنيفني الدوليني املنقحني حديثًا لألنشطة واملنتجات (التصنيف الصناعي
الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح  ،4والتصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار  )2اللذين
يُش���كالن اآلن األساس لقوائم املنتجات واألنشطة السياحة التقليدية لتحليل خدمات إقامة الزوار (انظر
املرفق�ي�ن  3و ،)4تدع���و احلاجة إىل تنقيح التصنيف املوحد ألماكن اإلقامة الس���ياحية يف توصيات عام
 .1993وستنطلق عملية تشاور دولية تشمل املكاتب اإلحصائية الوطنية ،والسلطات الوطنية للسياحة
واملنظمات الدولية مبجرد االتفاق عليها ومبجرد وضع الدليل املصاحب للتصنيف الصناعي الدويل املوحد
جلميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح  4والتصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار  2يف صورته النهائية.

جيم  -قياس خصائص الزوار والرحالت السياحية

 -39-3يف مجيع املس���وح واإلجراءات املتعلقة بالزوار والرحالت الس���ياحية ،ينبغي أن توفر
البيان���ات اليت جتم���ع معلومات عن الزوار ،لتحديدهم على الوجه الصحيح كزوار ولألغراض التحليلية،
من أجل حتديد طبيعة وخصائص الفئات أو األسواق املستهدفة املختلفة.
 -40-3والتصنيفات املس���تخدمة يف مجع هذه البيانات اإلضافية ،على س���بيل املثال ،أنواع
أماكن اإلقامة ،ووسائط النقل وبلد املنشأ ،ينبغي أن تكون مطابقة لتلك املستخدمة يف مسوح النفقات
لنفس جمتمع الزوار ويف رصد العرض ،إلمكان تنفيذ الروابط ،واإلشارات املرجعية واإلضافات إىل جمتمع
الزوار املقابل.
 -41-3ويف كثري من البلدان ،تتحدد خصائص الرحالت والزوار من خالل األسئلة املتعلقة
ببطاقات الدخول/املغادرة ،ويف املس���وح على احلدود ،ويف الوجهة املقصودة (مس���وح أماكن اإلقامة)
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أو كجزء من مس���وح األسر املعيشية (للسياحة املحلية واخلارجية) .ويف حالة السياحة الوافدة ،وضعت
منظمة السياحة العاملية مسحًا منوذجيًا للحدود ميكن أن تتبعه البلدان .وسيجري التأكيد هنا على عدد
قليل من القضايا ذات الصلة مبدة البقاء.
 -42-3وكثريًا ما متثل بطاقات الدخول/املغادرة أو سجالت الدخول واملغادرة ،اليت تسجلها
وتواءم بينها سلطات اهلجرة املصدر األساسي لتحديد تدفقات الزوار الوافدين واخلارجيني .وجتمع هذه
البطاقات عادة املعلومات على أساس تعداد متعلق باالسم ،واجلنس ،والسن ،واجلنسية ،والعنوان احلايل،
وتاريخ الوصول (تاريخ املغادرة يف بطاقة املغادرة) ،والغرض من الرحلة ،والوجهة الرئيسية الذي جرت
زيارهتا وطول مدة البقاء (املتوقع عند الوصول والفعلي عند املغادرة فيما يتعلق بالزوار الوافدين؛ واملتوقع
عند املغادرة والفعلي عند الوصول فيما يتعلق بالزوار اخلارجيني).
 -43-3وع���ادة ما تقدم س���لطات اهلج���رة بيانات قائم���ة على القادمني ،ويف ه���ذه احلالة،
فيما يتعلق باملس���افرين الوافدين ،تش�ي�ر البيانات اليت جتمع إىل مدة البقاء املتوقعة .ويطابق بعض البلدان
بطاقات الدخول واخلروج مبضاهاة أرقام حتقيق ش���خصيتها لتحديد طول مدة البقاء الفعلية .وقد تنش���أ
بعض الصعوبات يف هذه العملية بسبب وجود بطاقات غري مناظرة نتيجة حلدوث أخطاء يف اإلجراءات
(بطاقات مفقودة ،وأخطاء يف تس���جيل البيانات) ،واالفتقار إىل التنس���يق يف تسجيل تراخيص التغيري يف
الوضع ،أو التغيري يف مدد البقاء املتوقعة (املهاجرون غري القانونيني الذين يدخلون كسواح يشكلون أيضًا
مصدرًا ممكنًا للتناقض).
 -44-3وكثريًا ما تستخدم البلدان اليت تفتقر إىل رقابة حصرية على املسافرين على احلدود
الوطنية ،كبديل ،مسوح النـزالء املاكثني يف أماكن إقامة مجاعية .ومستعملو هذه املسوح بدون عمليات
تكميلية لتصحيح جوانب النقص يف التغطية ينبغي أن يضعوا يف احلس���بان بعض القيود :أوالً ،ال ميكث
مجيع الزوار يف أماكن إقامة مجاعية ،وقد ال تكون لغري املاكثني أمناط س���لوك خمتلفة جدًا عن املاكثني.
وثانيًا ،قد ميكث الزائر أثناء الرحلة يف أكثر من مكان إقامة مجاعي واحد ،مما يؤدي إىل املبالغة يف تقدير
عدد الزوار وخبس تقدير املدة الكلية للرحالت.
 -45-3ومتثل مدة البقاء املعيار األول (مع أنه ليس الوحيد) الواجب التطبيق لتحديد ما إذا
كان الوصول متعلقًا مبقيم أو غري مقيم (حمتمل) ،وإذا كان غري مقيم ،ما إذا كان متعلقًا بزائر.
 -46-3ويف بع���ض احلاالت ،مثل البلدان اليت تضم أع���دادًا هامة من املتقاعدين األجانب،
من الصعب للغاية حتديد مكان اإلقامة الرئيسي ملسافرين معينني بسبب كثرة تنقلهم من مكان (أو بلد)
ألي أماكن أكثر من األماكن األخرى بصورة هامة (انظر الفقرة .)18-2
آلخر مع عدم زيارهتم ّ
 -47-3ويش���كل تصنيف هؤالء األش���خاص حتديات خاصة ،بالنظر إىل أن املعلومات اليت
جتمعها سلطات اهلجرة قد ال تكون كافية الختاذ قرار (ألن املعلومات مثل قلة مدة هذه الرحلة عن سنة
أو بيان عنوان بيت خمتلف عن العنوان يف بلد الزيارة ليست كافية لتوضيح احلالة).
 -48-3وفيم���ا يتعل���ق بالبلدان اليت تتكرر فيها هذه احلاالت ،م���ن املعقول على ما يبدو أن
تسمح بفئة “رمادية” تصنف فيها هؤالء األفراد ومتد هذا النوع من التصنيف واملعاجلة إىل حتليل النفقات
(واالستثمار ،بشراء املساكن (بيت اإلجازات ،أو املسكن الرئيسي أو غريمها)).
 -49-3وقد حتدث أيضًا حالة مماثلة عند حماولة حتديد ما إذا كان املكان الذي زاره الطلبة أو
املرضى يعترب مندرجًا يف بيئتهم املعتادة حىت لو كان بقاؤهم تتخلله فترات مكوث قصرية يف بلدهم (أو
مكان) نشأهتم أو يف مكان آخر .ويف تلك احلالة ،ينبغي أن يكون حتديد الطلبة أو املرضى ألجل طويل
قائمًا على طول مدة الربنامج الدراسي الذي حيصلون عليه أو العالج الذي خيضعون له (انظر الفقرتني
 66-2و.)67-2
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الفصل 4

منظـور الطلـب:
اإلنفاق السياحي
باإلضافة إىل القياس التقليدي خلصائص الزوار وأنش���طتهم بواسطة مؤشرات مادية
-1-4
(غري نقدية) (انظر الفصلني  2و ،)3يتطلب قياس مسامهة السياحة يف االقتصاد استخدام متغريات نقدية.
ويقدم هذا الفصل تعريفًا لإلنفاق السياحي ،وتغطيته ،وتوقيته ومكانه ،وفئاته وتصنيفاته املختلفة .ويقـدم
أيضًا بعض التوصـيات بشأن قياسه.

ألف  -تغطية اإلنفاق السياحي

يش�ي�ر اإلنفاق الس���ياحي إىل املبلغ املدفوع لشراء الس���لع االستهالكية واخلدمات،
-2-4
وكذلك األش���ياء الثمينة ،لالس���تخدام اخلاص أو اإلهداء ،ألغراض الرحالت السياحية وأثناءها .وهذه
تشمل مصروفات الزوار أنفسهم ،وكذلك النفقات اليت تُدفع للغري أو يستردها الغري.
وهي ال تش���مل احلصول عل���ى مفردات معينة مثل التحوي�ل�ات االجتماعية العينية
-3-4
اليت يس���تفيد هبا الزوار ،والقيمة التقديرية خلدمات أماكن اإلقامة من البيوت اململوكة لقضاء اإلجازات
وخدمات الوس���اطة املالية اليت تقاس بصورة غري مباش���رة .وتندرج هذه يف املفهوم األمشل لالس���تهالك
السياحي يف حساب السياحة الفرعي .وترد يف الفقرتني  6-4و 7-4فئات أخرى لالستبعادات.
ومجيع فرادى الس���لع واخلدمات اليت يعتربها نظام احلس���ابات القومية لعام 2008
-4-4
جزءا
س���لعًا اس���تهالكية أو خدم���ات (تلك اليت تش���بع رغبات واحتياج���ات األفراد) ميك���ن أن تكون ً
من اإلنفاق الس���ياحي .وهذه تش���مل اخلدمات العادي���ة اليت حيصل عليها الزوار مث���ل النقل ،واإلقامة،
واملأكوالت واملشروبات ،إخل ،بل أيضًا مفردات أخرى مثل األشياء الثمينة (اللوحات الزيتية ،واألعمال
الفنية ،واملجوهرات ،إخل) بصرف النظر عن قيمة وحدهتا واحلصول عليها يف الرحالت بس���بب دورها
كمس���تودعات للقيمة طوال الوقت (انظر الفقرة  ،)16-5والس���لع االس���تهالكية املعمرة (احلواسيب،
املعدة
والس���يارات ،إخل) بص���رف النظ���ر عن قيم���ة وحدهتا وش���رائها يف الرح�ل�ات ،ومجيع األغذي���ة َّ
املعدة ،ومجيع األصناف املصنوعة سواء كانت منتجة حمليًا أو مستوردة ،ومجيع اخلدمات الشخصية،
وغري َّ
وهلم جرا.
وباإلضافة إىل اإلنفاق النقدي على السلع االستهالكية واخلدمات اليت يدفع الزوار
-5-4
قيمتها مباشرة ،يشمل اإلنفاق السياحي بوجه خاص:
(أ) اإلنفاق النقدي على السلع االستهالكية واخلدمات اليت يدفع قيمتها مباشرة صاحب العمل
للمستخ َدمني عند السفر ألغراض العمل التجاري؛
(ب) اإلنفاق النقدي للزائر الذي يرده طرف ثالث ،س���واء كانوا أصحاب األعمال (املش���اريع
التجارية ،واحلكومة واملؤسسات اليت ال هتدف إىل حتقيق الربح وختدم األسر املعيشية) ،أو
األسر املعيشية األخرى أو برنامج الضمان االجتماعي؛
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(ج) املدفوع���ات النقدي���ة اليت يق���وم هبا الزوار مقاب���ل اخلدمات الفردية املق ّدم���ة واليت تدعمها
احلكومة واملؤسس���ات اليت ال هتدف إىل حتقيق الربح اليت ختدم األس���ر املعيشية يف جماالت
التعليم ،والصحة ،واملتاحف ،وفنون األداء ،إخل؛
(د) املدفوع���ات م���ن اجليب مقاب���ل اخلدمات املقدمة للمس���تخ َدمني وعائالهت���م يف الرحالت
السياحية اليت ميوهلا أساسًا أصحاب األعمال ،مثل النقل املدعم ،وأماكن اإلقامة ،واملكوث
يف األماكن اليت يقضي فيها أصحاب األعمال عطالهتم أو اخلدمات األخرى؛
(هـ) املبالغ التكميلية اليت يدفعها الزوار حلضور املباريات الرياضية أو األحداث الثقافية األخرى
بدعوة من ،ومدفوعة أساسيًا من ،املنتجني (املشاريع التجارية ،واحلكومة ،واملؤسسات اليت
ال هتدف إىل حتقيق الربح وختدم األسر املعيشية).
وال يشمل اإلنفاق السياحي مجيع أنواع املدفوعات اليت قد يدفعها الزوار .وتستبعد
-6-4
مجيع املدفوعات اليت ال ترتبط باحلصول على السلع االستهالكية واخلدمات ،وبوجه خاص:
جزءا من أسعار املشتري للمنتجات اليت حيصل
(أ) مدفوعات الضرائب والرس���وم اليت ليست ً
عليها الزائر؛
(ب) مدفوعات مجيع فئات الفوائد ،مبا فيها تلك املفروضة على النفقات اليت تُدفع أثناء الرحالت
وألجلها؛
(ج) ش���راء األصول املالية وغري املالية ،مبا يف ذلك األرض والعقارات ،ولكن ال يشمل األشياء
الثمينة؛
(د) ش���راء السلع ألغراض إعادة البيع ،س���واء بالنيابة عن أطراف ثالثة (منتجني أو غريهم) أو
باألصالة عن النفس؛
(هـ) مجيع التحويالت نقدًا ،مثل التربعات للجهات اخلريية أو لألفراد اآلخرين (وخباصة للعائلة
واألقارب) ،ألهنا ال تتعلق بشراء سلع استهالكية أو خدمات.
وشراء املساكن ،والعقارات ،ومجيع النفقات ذات الصلة باإلصالحات والتحسينات
-7-4
اهلامة هلا يعتربها نظام احلس���ابات القومية لعام  2008وميزان املدفوعات نفقات رأمسالية حىت يف حالة
قيام األسر املعيشية بشرائها ،ولذلك ،تستبعد أيضًا من مفهوم االستهالك .ويوصى باستبعادها أيضًا من
اإلنفاق الس���ياحي .والنفقات اجلارية ذات الصلة ببيوت قضاء اإلجازات ،مثل تلك اليت يتكبدها عادة
أحد املالك بوصفه منتجًا خلدمات إقامة ،ينبغي أيضًا استبعادها من اإلنفاق السياحي.

باء -

توقيت اإلنفاق السياحي واالقتصادات
ذات الصلة

باء –  1التوقيت

تتسم قضية توقيت اإلنفاق السياحي بأهنا وثيقة الصلة باملوضوع ،ألنه يف كثري من
-8-4
األحيان يتم حجز بنود مثل النقل واإلقامة ،إخل ،ويدفع مقابلها قبل “اس���تهالكها” .وقد حيدث أيضًا
دفع مقابلها بعد االستهالك عند سداد بطاقة ائتمان أو قرض خاص مسحوب هلذا الغرض املحدد.
ووفق���ًا لقواعد نظام احلس���ابات القومية لعام ( 2008انظر اإلط���ار  ،)1-4يعترب
-9-4
االستهالك النهائي الذي تقوم به األسر املعيشية (األفراد) أنه حدث يف حلظة نقل ملكية السلع أو حلظة
تقدمي اخلدمات ،وليس وقت دفعها .ويتبع اإلنفاق السياحي نفس القواعد .وحيدث اإلنفاق االستهالكي
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اإلطار ١-4
توقيت اإلنفاق
تس�جل املحاس�بة على أس�اس االس�تحقاق التدفق�ات عن�د خل�ق القيم�ة االقتصادي�ة ،أو تحويله�ا،
أو مبادلتها ،أو نقلها أو سدادها .ويعني هذا أن التدفقات التي تنطوي عىل تغري يف امللكية تدرج عند حدوث
التغيري ،وتس�جل الخدم�ات عند تقديمه�ا ،والناتج عند خلق املنتجات واالس�تهالك الوس�يط عندما يجري
استخدام املواد واللوازم .ويفضل نظام الحسابات القومية املحاسبة عىل أساس االستحقاق ألن [( ]...الفقرة
)166-3
ويتمث�ل وقت تس�جيل رشاء الس�لع يف اللحظة التي تنتقل فيه�ا امللكية االقتصادية لتلك الس�لع من يد
ألخ�رى .وإذا لم يك�ن تغيري امللكية واضحاً ،قد تكون لحظة القيد يف دفاتر رشكاء املعاملة إش�ارة جيدة ويف
حالة عدم حدوث ذلك ،تكون اللحظة هي عند اكتساب الحيازة والسيطرة املاديتني [( ]...الفقرة )169-3
وتس�جل الخدمات يف نظام الحسابات القومية عند تقديمها .وتكون بعض الخدمات خاصة بمعنى أنها
تورد بصورة عادية عىل أس�اس مس�تمر .واألمثلة عىل ذلك إدارة خدمات التأجري ،والتأمني واإلسكان (بما يف
ذلك تلك املتعلقة باملس�اكن التي يش�غلها املالَّك) .وتس�جل هذه الخدمات كما هي مقدمة بصورة مس�تمرة
طوال الفرتة الكاملة لدوام العقد أو توافر املسكن( .الفقرة )170-3

عل���ى خدمات النقل عندما جيري النقل ،وعلى خدم���ات اإلقامة ،عند املكوث يف مكان اإلقامة ،وعلى
خدمات وكالة السفر ،عند تقدمي املعلومات وحجز خدمات السفر ،إخل.
 -10-4وميثل احلصول على مجيع السلع واخلدمات أثناء الرحلة السياحية ،من حيث املبدأ،
جزءا من اإلنفاق السياحي.
ً
 -11-4وعالوة على ذلك ،فإن مجيع اخلدمات املقدمة قبل الرحلة وتتعلق بالرحلة بوضوح،
(على س���بيل املثال ،التطعيمات ،وخدمات جوازات السفر ،والرقابة الطبية ،وخدمات وكاالت السفر،
إخل) تُدرج يف اإلنفاق السياحي .وينبغي أيضًا إدراج مجيع السلع اليت تقتىن قبل الرحلة ويُراد استخدامها
يف الرحلة (املالبس ،واألدوية املحددة ،إخل) أو تُصطحب كهدايا.

باء  - 2-االقتصادات التي تستفيد من اإلنفاق السياحي

 -12-4فيما يتعلق بالتحليل االقتصادي الكلي للسياحة وأثرها على إقليم حمدد ،من األمهية
مبكان معرفة االقتصاد الذي يقيم فيه منتج الس���لعة أو اخلدمة اليت اش���تراها الزائر .والقصد يف هذه احلالة
هو حتديد االقتصاد الذي قدمت منه اخلدمة ،بدالً من أين قدمت أو اس���تهلكت .ويف معظم احلاالت،
س���يكون ذلك متطابقًا ،برغم وجود بعض االس���تثناءات .وعلى س���بيل املثال ،يف حال���ة النقل الدويل،
س���يتمثل االقتصاد الذي قدمت منه اخلدمة يف اقتصاد الناقل وليس بالضرورة االقتصاد الذي حيدث فيه
اإلنفاق أو االستهالك (الذي قد يكون يف أي مكان).
 -13-4واالقتصاد املستفيد من اإلنفاق السياحي ال ميكن دائمًا أن يكون ناشئًا مباشرة من
األماكن اليت تُزار أثناء الرحلة .وال توجد دائمًا عالقة وثيقة بني األماكن اليت تُزار من ناحية واالقتصاد
(االقتصادات) املتأثرة من ناحية أخرى .وعلى س���بيل املثال ،ال حيدث مجيع اإلنفاق املرتبط بالرحالت
الدولية خارج اقتصاد منشأ الزائر ،وبوجه خاص ،ميكن احلصول على بعض اخلدمات من منتجني مقيمني
يف بلد املنشأ أو يف أي بلد آخر (النقل الدويل بوجه خاص ،أو أي نفقات تدفع يف الطريق).
 -14-4ومع أن اإلنفاق الس���ياحي يتعلق دائمًا باألش���خاص املس���افرين أو الذين يعتزمون
الس���فر خارج بيئتهم املعتادة ،قد حيدث ش���راء السلع واخلدمات إىل حد بعيد داخل البيئة املعتادة للزائر

املصدر :لجنة الجماعات األوروبية،
وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واألمم
املتحدة والبنك الدويل ،نظام الحسابات
القومية 2008
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أو يف أي من األماكن اليت يزورها أثناء الرحلة .وقد يتوقف هذا على طبيعة الس���لعة أو اخلدمة املش���تراة
(وقود املركبات ،وخدمات وكاالت السفر ،والتطعيمات املطلوبة للرحلة) أو على السلوك اخلاص للزائر
(يفضل البعض ش���راء املالبس ،أو املعدات ،أو الس���لع األخرى الس���تخدامها يف الرحلة قبل املغادرة ،يف
حني يفضل آخرون القيام بذلك يف الرحلة كجزء من جتربتهم السياحية).

جيم  -فئات اإلنفاق السياحي

 -15-4ميكن تعريف ثالث فئات لإلنفاق السياحي قائمة على بلد إقامة املتعاملني املعنيني،
ومتساوقة مع األشكال الثالثة للسياحة املعرفة يف الفقرة  ،39-2وذلك على النحو التايل:
(أ) إنـفاق السياحة املحلية هـو اإلنفاق السياحي لـزائر مقـيم داخل االقتصاد املرجعي؛
(ب) إنفاق السياحة الوافدة هو اإلنفاق السياحي لزائر غري مقيم داخل االقتصاد املرجعي؛
(ج) إنفاق السياحة اخلارجية هو اإلنفاق السياحي لزائر مقيم خارج االقتصاد املرجعي.
 -16-4ولن تندرج مجيع النفقات املرتبطة برحلة حمددة حتت نفس الفئة .وعالوة على ذلك،
قد تتضمن نفقات الس���ياحة املحلية والوافدة س���لعًا مس���توردة من اقتصاد آخر ،ولكن تدعو احلاجة إىل
جزءا من إنفاق الس���ياحة املحلية
احلصول على هذه الس���لع يف االقتصاد املرجعي من مورد مقيم لتكون ً
أو الوافدة.
 -17-4وتتمثل حالة خاصة يف قيام ناقل غري مقيم بتقدمي خدمات النقل للمقيمني يف إقليم
اقتص���ادي ،وه���ي حالة قد حت���دث بصورة متزايدة يف حال���ة الس���ماوات املفتوحة ومذكورة على وجه
التحديد يف ميزان املدفوعات (انظر الفقرة  .)16-8وتتمثل حالة إش���كالية أخرى يف الس���لع املش���تراة
ألغ���راض رحل���ة حملية (بدون زيارة خارج البلد) عل���ى اإلنترنت من مورد دويل .ويف هذه احلالة ،هناك
جزءا من إنفاق السياحة املحلية
شراء خلدمة (خدمات نقل أو جتارة جتزئة) يقدمها غري مقيم وتعترب بديهيًا ً
بس���بب عدم وجود زيارة خارج اإلقليم االقتصادي .ولتحقيق التناسق املفاهيمي ،تُدرج هذه النفقات،
اليت متثل معامالت بني مقيم وغري مقيم ،يف إنفاق السياحة اخلارجية مع أن الزائر ال يعرب احلدود اجلغرافية.
 -18-4وال يتضمن إنفاق السياحة الوافدة إ ّال املشتريات اليت حتدث يف االقتصاد املرجعي.
وبإضافة إنفاق السياحة الوافدة ذات الصلة بالرحلة إىل النفقات يف االقتصادات األخرى يف نفس الرحلة،
قد يكون املجموع الناتج حمل اهتمام ألغراض صنع السياس���ة من أجل مقارنة التكاليف الكلية املرتبطة
برحلة إىل االقتصاد املرجعي من بلدان أخرى.
 -19-4وإنفاق الس���ياحة اخلارجية ال يش���مل مجيع مش���تريات الزوار اخلارجيني من السلع
واخلدمات ،ولكن فقط تلك اليت حتدث خارج االقتصاد املرجعي .وتدرج مش���تريات السلع واخلدمات
يف اقتصاد حمل إقامة الزوار اخلارجيني يف إنفاق السياحة املحلية.
 -20-4وبنف���س الطريقة اليت حددت س���ابقًا (انظر الفقرة  ،)40-2ميكن اش���تقاق فئات
أخرى لإلنفاق السياحي من الفئات األساسية الثالث:
(أ) يش���مل إنفاق الس���ياحة الداخلية مجيع النفقات السياحية للزوار ،املقيمني وغري املقيمني،
داخ���ل االقتصاد املرجعي .وهو جمموع إنفاق الس���ياحة املحلية وإنفاق الس���ياحة الوافدة.
ويش���مل شراء الس���لع واخلدمات املس���توردة يف البلد املرجعي واملباعة للزوار .ويوفر هذا
املؤشر املقياس األمشل لإلنفاق السياحي يف االقتصاد املرجعي؛
(ب) ويش���مل إنفاق الس���ياحة الوطنية مجيع اإلنفاق الس���ياحي للزوار املقيمني داخل وخارج
االقتصاد املرجعي .وهو جمموع إنفاق السياحة املحلية وإنفاق السياحة اخلارجية.
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 -21-4وميكن أيضًا تعريف اإلنفاق السياحي الدويل ،ولكن ليس له معىن اقتصادي حقيقي،
ألن���ه س���يجمع بني اإلنفاق الس���ياحي للزوار غري املقيم�ي�ن داخل االقتصاد املرجعي (ص���ادر) واإلنفاق
السياحي للزوار املقيمني خارج هذا االقتصاد (وارد).
 -22-4ويتوقف تقييم اإلنفاق السياحي على شكل شراء السلع واخلدمات ذات الصلة .ويف
حالة املعامالت الس���وقية ،يتمثل الثمن الذي يتعني اس���تخدامه يف مثن املشتري ،الذي يقابل قيمة الوحدة
اليت يدفعها الزائر .وينبغي أن يشمل هذا الثمن مجيع الضرائب ،وكذلك اإلكراميات الطوعية واإللزامية
السائدة يف خدمات اإلقامة وتقدمي الطعام .أما اخلصومات وختفيضات ضريبة املبيعات أو ضريبة القيمة
املضاف���ة لغ�ي�ر املقيمني ،حىت لو أجريت على احلدود ،ينبغي أيضًا أخذها يف االعتبار عند االقتضاء ،ألهنا
ختفض الثمن الفعلي الذي يدفعه الزائر.

دال  -التصنيف

 -23-4إلمكان الربط بني طلب الزوار والعرض يف االقتصاد ،يوصى جبمع املعلومات ليس
فقط فيما يتعلق مبجموع قيمة اإلنفاق السياحي ،بل أيضًا فيما يتعلق مبكونات هذا املجموع.
 -24-4وحتديد الطلب املرتبط بالس���ياحة فيما يتعلق بس���لع وخدم���ات حمددة ،وربط هذا
الطلب بعرض هذه السلع واخلدمات يف االقتصاد ،يتطلب أداة ربط بني العرض والطلب .وال ميكن القيام
بذلك إ ّال باستخدام تصنيف موحد للسلع واخلدمات يف اإلحصاءات املتعلقة جبانيب الطلب والعرض على
حد س���واء .ويف اإلحصاءات الصناعية ويف احلس���ابات القومية ،جيري عادة حتليل املنتجات يف تصنيفات
مشتقة من التصنيف املركزي للمنتجات.
 -25-4ومع ذلك ،عادة ما يقوم حتليل املنتجات يف اإلنفاق السياحي على املعلومات املباشرة
املقدمة من الزوار ولذلك تدعو احلاجة إىل أن يكون الفهم واإلبالغ سه ًال على الزوار قدر اإلمكان.
 -26-4ونتيجة لذلك ،يكون التصنيف املوصى به جلمع بيانات النفقات الس���ياحية حسب
غرضها .وتتمثل الطريقة األكثر ش���يوعًا لالس���تدالل من الزوار على نفقاهتم يف أن يُطلب إليهم جتميع
النفقات حسب غرضها .وينبغي أن يتم ذلك لتسهيل الربط بتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض،
وه���و تصني���ف دويل للمنتج���ات مرتبط بالتصنيف املرك���زي للمنتجات ويس���تخدم يف الغالب لوصف
االس���تهالك الش���خصي يف اإلحصاءات العامة واملس���وح املتعلقة باألسر املعيش���ية .وفيما يتعلق بتحليل
السياحة ،ترد الفئات املستخدمة واملوصى هبا عادة على النحو التايل:
‘ ’1السفر ،والعطالت ،واجلوالت بنظام الصفقة الشاملة
‘ ’2اإلقامة
‘ ’3املأكوالت واملشروبات
‘ ’4النقل املحلي
‘ ’5النقل الدويل
‘ ’6األنشطة التروحيية والثقافية والرياضية
‘ ’7التسوق
‘ ’8أخرى
 -27-4ويوصى بأنه أينما حللت املس���وحات بيانات اإلنفاق إىل الس���لع واخلدمات املقتناة
(انظر الفقرتني  20-5و ،)21-5يتعني أن توضع هذه املعلومات يف تصنيف متقاطع مع اخلصائص ذات
الصلة للزوار أو جمموعة املس���افرين (انظر الفقرتني  6-3و )7-3و/أو الرحلة (غرض الرحلة ،ومكان
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البقاء ،وتنظيم الرحلة ،وطول مدة البقاء ،إخل) .ويف حني قد يضع هذا شروطًا صارمة فيما يتعلق حبجم
العينة وتصميمها ،فهو أساسي لالستفادة بالكامل باملعلومات اليت جتمع.

هاء  -قياس اإلنفاق السياحي

 -28-4يوصى بأن تُدرج البلدان معيار إنفاق حمدد يف مس���وح الزوار الوافدين ،سواء على
احلدود أو يف أي مكان آخر ميكن فيه رصدهم.
 -29-4وقد تُجرى مسوح احلدود على أساس مستمر (شهري ،أو ربع سنوي ،أو سنوي)،
أو جترى يف أوقات معينة فحس���ب (موس���م ارتفاع النشاط ،موس���م اخنفاض النشاط) .وقد تقرر بعض
البلدان عدم القيام بتلك العملية إ ّال من وقت ألخر ،ولكنها تستخدم حجم وتصميم عينة كافيني لتتمكن
من االس���تكمال أو االس���تقراء باستخدام إجراء لوضع النماذج .وباملثل ،ميكن مسح عدد خمتار فحسب
من مراكز احلدود.
 -30-4ويف حال����ة احل����دود الربية املفتوحة ال��ت�ي يكون من الصعب فيها إجراء مس����وح على
احلدود ،قد يستخدم بعض البلدان جمموعة مؤتلفة من املسوح تُجمع من النـزالء يف أماكن اإلقامة املدفوعة
األجر ومن “اإلحصاءات الثنائية” ،أي ،إحصاءات عن الـزوار اخلارجـيني واإلنفاق السياحي اخلـارجي من
بلدان منشأ زوارها غري املقيمني .وميكن تعزيز ذلك مبصادر بيانات أخرى مثل سـجالت بطاقات االئتمان.
 -31-4ويف حالة اإلنفاق السياحي املحلي واخلارجي ،ميكن استخدام مسح لألسر املعيشية
خاص بالس���ياحة أو مقياس دوري (ش���هري ،أو ربع سنوي ،أو سنوي) ملحق مبسح عام إلنفاق األسر
املعيشية .وميكن إجراء املسح على أساس مستمر .ومع ذلك ،إذا كان منط االستهالك مستقرًا نسبيًا يف
األجل القصري ،ميكن إجراء املس���ح بصورة أق���ل تواترًا وميكن أن يكون مقترنًا بعملية تقدير قائمة على
منوذج ،كما هي احلال فيما يتعلق باإلنفاق السياحي الوافد.
 -32-4ويف قي���اس اإلنف���اق الس���ياحي املحلي ،يوص���ى بتحديد االقتصاد ال���ذي تقدم منه
اخلدمات أو تشترى منه السلع إلسناد اآلثار االقتصادية املرتبطة حبركة الزوار باالقتصادات املحلية املعنية.
 -33-4وقد تأخذ طرق تقدير بديلة باستخدام أنواع خمتلفة من البيانات اإلدارية (مثل نُظم
اإلبالغ املصريف ،وتقارير بطاقات االئتمان ،ونفقات النقل اليت توفرها وكاالت الس���فر ،أو الش���ركات
أو السلطات التنظيمية للنقل).
 -34-4وطلب قيام الزوار باإلبالغ بالتفصيل عن نفقاهتم ذات الصلة برحالت أو زيارات
حم���ددة يتطلب عناي���ة خاصة ودراية فنية لضمان توافر درجة دقة كافية ،وال س���يما عندما تكون الفترة
املرجعية طويلة أو بعيدة يف الزمن (حتيُّز التَذَكر).
خمفض من الفئات ،مع جمموعة مؤتلفة
 -35-4ويف بعض البلدان ،جتمع املعلومات حتت عدد َّ
من تصنيف حسب الغرض (الغرض العام لإلنفاق) وهنج للدفع .وعلى سبيل املثال ،قد يطلب إىل الزوار
اإلبالغ عن جمموع قيمة تكلفتهم الفندقية وطريقة الدفع املستخدمة .ومع ذلك ،قد تشمل هذه التكلفة،
إىل جانب اإلقامة ،الطعام واخلدمات األخرى ،مثل غسل املالبس ،واملكاملات اهلاتفية واستخدام مرافق
وبناء
م���ن قبيل مركز األعمال التجارية ،ومرافق العالج باملياه املعدنية والترويح املقدمة يف نفس املكانً .
علي���ه ،ق���د ال يكون من املمكن عمليًا حتديد هذه البنود املختلف���ة كل على حدة وقد يلزم القيام ببعض
إجراءات التقييم اإلضافية.
 -36-4ويرد أدناه جممل لبعض قضايا القياس ذات الصلة:

منظور الطلب :اإلنفاق السياحي

(أ) من األمهية أن تتحدد بوضوح اخلصائص الرئيس���ية للزوار ورحالهتم ،بطريقة تسمح بربط
هذه املعلومات مبجتمع الزوار املشاهد يف اإلجراءات اإلحصائية األخرى والقيام على النحو
الصحيح بتوسيع نطاق البيانات اليت ُجمعت؛
(ب) ألن ش����راء الزائر للس����لع واخلدمات يُصنف بأنه إنفاق س����ياحي وافد أو حملي أو خارجي
حسب بلد إقامة الزائر واملورد ،يوصى بتحديد حمل إقامة كل منهما بوضوح .ويتسم هذا
باألمهية بوجه خاص يف حالة املش����تريات اليت تُجرى قبل الرحلة ،وال س����يما يف حالة النقل
الدويل؛
(ج) وفيما يتعلق بالزوار املسافرين يف رحلة بنظام الصفقة الشاملة ،ينبغي مجع املعلومات املتعلقة
باملبلغ الكلي املدفوع ،وعناصر الصفقة الش���املة وبلد إقامة متعهد الرحلة أو وكيل السفر
الذي اش���تريت منه الصفقة الش���املة ،باإلضافة إىل بلد إقامة املوردين املختلفني (وخباصة
النقل الدويل) والزائر؛
(د) وينبـغي أن تُذكر بوضـوح وس���ـائط النقل املس���ـتخدمة للوصول إىل البلد ،والس���فر داخله
ومغادرته (حتـديد الناقل كلما كان ذلك ممكنـًا للس���ماح بتحديد بلد إقامته) ،مبا يف ذلك
جزءا من صفقة شاملة؛
عندما تكون اخلدمة ً
(هـ) وبغي���ة تقدير اإلنفاق الس���ياحي ،قد جيد بعض البلدان أن م���ن املفيد قياس تدفقات الزوار
ال على أساس شهري) ،على أن تقتصر على مسح إنفاقهم
وخصائصهم بصورة متكررة (مث ً
ال ،كل س���نتني أو مخس س���نوات) .وعندئذ ميك���ن تقدير اإلنفاق
بص���ورة أقل تواترًا (مث ً
الس���ياحي لفترة جارية باس���تخدام إنفاق منمذج للزوار أثناء الرحالت على أس���اس هذه
املش���اهدات التفصيلية واستقراء القيم باستخدام احلجم ذي الصلة (حجم تدفقات الزوار)
ومؤشرات األسعار؛
(و) من األمهية ليس فقط حتديد النفـقات اليت دفعـها الزائر من موارده اخلاصة بوضوح ،بل أيضًا
احلصول على تقدير جيد للنفقات اليت دفعها آخرون ملصلحته؛
جزءا من االستهالك النهائي لألسر املعيشية.
(ز) متثل معظم البنود املدرجة يف اإلنفاق السياحي ً
وم���ع ذلك ،ليس���ت بعض النفق���ات كذلك ،كما هي احل���ال يف إنفاق ال���زوار القائمني
برحالت ألغراض األعمال التجارية واملهنية على اإلقامة والنقل اليت يعتربها نظام احلسابات
جزءا من االس���تهالك الوس���يط للكيان املستخ ِدم .وهذه أيضًا حال األشياء الثمينة
القومية ً
جزءا من اإلنفاق االس���تهالكي النهائي لألس���ر املعيش���ية ولكنها تتعلق بفئة
ال�ت�ي ال تعترب ً
غري اس���تهالكية للطلب النهائي (انظر الفصل  .)5ويوصى بعرض هذه النفقات السياحية
بصورة مستقلة بغية تسهيل املقارنات مع أُطُر العمل االقتصادية الكلية األخرى؛
ّ
وتش���كل األش���ياء الثمينة والسلع االس���تهالكية املعمرة اليت يش���تريها الزوار أثناء رحلتهم
(ح)
جزءا من اإلنفاق الس���ياحي بصرف النظر عن قيمة وحدهتا .وعلى العكس من ذلك ،فإن
ً
تلك السلعة اليت تتجاوز قيمتها احلد األدىن جلمارك البلد يتعني إدراجها حتت جتارة السلع
ألغراض جتميع ميزان املدفوعات واحلسابات القومية ومن مث تستبعد من إنفاق غري املقيمني
يف االقتصاد أو املقيمني يف اخلارج على الس���فر .ونتيجة لذلك ،يوصى بعرضها على حدة
بالنظر إىل أن من شأن إدراجها مع املشتريات األخرى أن يؤثر على إمكانية املقارنة بأُطُر
العمل السالفة الذكر؛
(ط) وكما ذكر أعاله (الفقرات  2-3إىل  ،)4-3تستحق املجموعات املسافرة اهتمامًا خاصًا
بسبب ما يلي:
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— جتميع بعض أو مجيع النفقات يف جمموعة مس���افرة حبيث أنه يف كثري من األحيان
تش�ي�ر البيانات املختلفة املبلغ عنها يف مس���ح لإلنفاق إىل املجموعة املسافرة ال إىل
كل فرد فيها؛
— ق���د جيد بعض البلدان أن من املناس���ب حتديد جداول تكافؤ جلميع أو بعض بنود
اإلنفاق الس���ياحي (انظر اإلطار  ،)2-4كما هي احلال يف املمارس���ة اجلارية يف
بعض حتليالت ميزانية األسر املعيشية .ويأخذ هذا يف احلسبان أن تقاسم النفقات
قد يؤدي إىل إنفاق أقل للفرد ،كما هي احلال يف اإلقامة (يتقاسم الغرفة أشخاص
خمتلفون) أو النقل (يتقاسم أشخاص خمتلفون سيارة أو أسعارًا خاصة ملجموعات
األش���خاص املس���افرين بالقطارات أو بوس���ائط النقل العام األخرى) للتمكن من
مقارنة اإلنفاق الفردي عند السفر يف جمموعات أو فرادى؛
(ي) ينبغي أيضًا مجع املعلومات بشأن األماكن اليت جرت زيارهتا ومدة البقاء يف كل منها.
اإلطار 2-4
جداول التكافؤ

املصدرُ :شعبة السياسة االجتماعية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي :ما هي جداول التكافؤ؟
(باريس.)2005 ،

تنم�و احتياج�ات األرسة املعيش�ية م�ع كل ف�رد إض�ايف ولكن  -بس�بب وف�ورات الحجم يف االس�تهالك -
ليس�ت بطريقة متناس�بة .فاالحتياجات لحيز السكن ،والكهرباء ،إلخ ،لن ترتفع ثالث مرات لألرسة املعيشية
الت�ي تضم ثالثة أفراد أعىل منها لش�خص وحيد .وبمس�اعدة جداول التكافؤ تخص�ص لكل نوع من األرس
املعيشية يف املجتمع قيمة تتناسب مع احتياجاته .والعوامل التي تؤخذ يف االعتبار عادة لتخصيص هذه القيم
هي حجم األرسة املعيشية وسن أفرادها (سواء كانوا راشدين أو أطفاالً).
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الفصل 5

تصنيفات املنتجات واألنشطة
اإلنتاجية للسياحة

 -1- 5يهدف هذا الفصل إىل تقدمي توصيات لتصنيف املنتجات واألنشطة اإلنتاجية املطلوبة
لقياس السياحة وحتليلها وتكون قابلة للمقارنة دوليًا ومناسبة وطنيًا على حد سواء .وتشري التصنيفات إىل
(أ) املنتجات ،أساس����يًا (مع أهنا ليس����ت بصورة حصرية) تلك اليت تنتمي لإلنفاق السياحي (انظر الفقرات
 2-4إىل  ،)7-4و(ب) األنش����طة اإلنتاجية اليت متثل األس����اس لتحديد قطاعات الس����ياحة (انظر الفقرة
.)15-6
وينصب التركيز األساسي للفصل على السلع واخلدمات اليت اشتراها الزوار مباشرة
-2-5
جزءا من اإلنفاق االس���تهالكي الفردي الذي تتكبده األس���ر املعيش���ية (نطاق تصنيف االستهالك
ومتثل ً
الفردي حس���ب الغرض) واألنش���طة اإلنتاجية الرئيسية اليت ختدم الزوار وتتصل هبم مباشرة (انظر الفقرة
 )2-6ولكنه سينظر أيضًا يف األشياء الثمينة اليت ميكن أن يشتريها الزوار (انظر الفقرة  .)4-4ولذلك
يس���تبعد الس���لع اليت تنتمي لالس���تثمار الس���ياحي أو اخلدمات املقدمة بوصفها خدمات دعم للمنتجني
أو املرتبطة بالسياحة بقوة ولكن ال يشتريها الزوار مباشرة ،مثل اخلدمات التروجيية واإلدارية واخلدمات
االستشارية لتنمية السياحة.
وميثل حس����اب السياحة الفرعي اإلطار املفاهيمي للمطابقة الشاملة لبيانات السياحة
-3-5
مع العرض والطلب (انظر الفقرة  )4-8وينعم النظر يف نطاق أوسع للطلب على السياحة الذي ال يشمل
االستهالك السياحي فحسب ،بل أيضًا االستهالك السياحي اجلماعي وتكوين إمجايل رأس املال الثابت.
وهلذا الس����بب ،يل��ب�ي التصنيف املقدم نوعني خمتلفني م����ن االحتياجات :تلك املتعلقة بقياس االس����تهالك
الس����ياحي وتلك املتعلقة بقياس املفهوم األوس����ع للطلب على السياحة .وبوضع ذلك يف االعتبار ،يشمل
التصني����ف ،إىل جانب املنتجات االس����تهالكية ،مجي����ع املنتجات األخرى املتداول����ة يف االقتصاد املرجعي
فيما يتعلق بالس����ياحة :ولذلك ،تتحدد جمموعتان فرعيتان رئيس����يتان (املنتجات االس����تهالكية واملنتجات
غري االستهالكية).
وخيدم التصنيف املركزي للمنتجات هذين االحتياجني ولذلك سيس����تخدم كمرجع.
-4-5
وباإلضاف����ة إىل ذلك ،هناك توافق راس����خ بني املنتجات املصنفة باس����تخدام التصنيف املركزي للمنتجات
واألنشطة اإلنتاجية املصنفة باستخدام التصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميع األنشطة االقتصادية .ويقوم
تصنيف املنتجات واألنشطة السياحية على التنقيحات احلديثة هلذين املعيارين الدوليني (التصنيف املركزي
للمنتجات ،اإلصدار  2والتصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح  )4اللذين
اعتمدهتما اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة يف عام .2006
ويتضم���ن التصني���ف املركزي للمنتجات مخس���ة مس���تويات خمتلف���ة ،يف حني أن
-5-5
التصني���ف الصناع���ي ال���دويل املوحد جلميع األنش���طة االقتصادي���ة منظم يف أربعة مس���تويات ،كما هو
مبني أدناه:
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التصنيف املركزي للمنتجات
رقم واحد
القطاع
رقمان
القسم
 3أرقام
املجموعة
 4أرقام
الفئة
 5أرقام
الفئة الفرعية

التصنيف الصناعي الدويل املوحد
لجميع األنشطة االقتصادية
حرف
القطاع
رقمان
القسم
 3أرقام
املجموعة
 4أرقام
الفئة

وقضية الس���لع االستهالكية واألش���ياء الثمينة اليت يشتريها الزوار واألنشطة املرتبطة
-6-5
بإنتاج وبيع تلك السلع تقدم مسات حمددة وتناقش يف فرع مستقل (الفرع دال).

ألف  -املبادئ األساسية

يوفّر حس���اب الس���ياحة الفرعي اإلطار املفاهيمي واهليكل التنظيمي ملطابقة معظم
-7-5
إحص���اءات الس���ياحة داخل اإلطار األوس���ع لإلحص���اءات االقتصادية الوطنية (انظ���ر الفقرة .)37-1
وملا كان حس���اب الس���ياحة الفرعي مرتبطًا هيكليًا بنظام احلس���ابات القومية لعام  ،2008ينبغي إتباع
توصياته بإنشاء حسابات فرعية.
ووفق���ًا لنظام احلس���ابات القومية لع���ام  ،2008الفصل  ،29الذي تستنس���خ منه
-8-5
مقتطفات يف اإلطار  1-5أدناه ،ينبغي أن يبدأ إنش���اء حس���اب السياحة الفرعي بتحديد املنتجات ذات
الصلة بالسياحة ،مكونة من طائفتني فرعيتني ،املنتجات السياحية التقليدية واملنتجات املرتبطة بالسياحة،
اليت يتعني أن تقوم على أمهية صلتها بالسياحة سواء على نطاق العامل أو يف االقتصاد املرجعي .وستشري
هذه الطوائف الفرعية على وجه احلصر إىل املنتجات االستهالكية (انظر الفقرة .)3-5
وفيما يتعلق باملنتجات السياحية التقليدية ،هناك اهتمام خاص ببيان كيفية إنتاجها،
-9-5
لوصف عملية اإلنتاج ومدخالت رأس املال ،واالس���تهالك الوس���يط والعمل املطلوبني وملقارنة اإلنتاج
واالس���تخدام الس���ياحي هلذه املنتجات طول الوقت وبني البلدان .ويوصى ب���أن تقتصر إمكانية املقارنة
الدولية للسياحة على املنتجات السياحية التقليدية واألنشطة ذات الصلة.
 -10-5واملنتجات السياحية التقليدية هي تلك اليت تفي بأحد املعيارين التاليني أو بكليهما:
(أ) ينبغي أن ميثل اإلنفاق السياحي على املنتَج حصة هامة من اإلنفاق السياحي الكلي (حصة
اإلنفاق/حالة الطلب)؛
(ب) ينبغي أن ميثل اإلنفاق السياحي على املنتج حصة هامة من عرض املنتج يف االقتصاد (حالة
حصة العرض) .ويعين هذا املعيار أن عرض منتج سياحي تقليدي لن يوجد بكمية هامة يف
غياب الزوار.
 -11-5واألنشطة السياحية التقليدية هي األنشطة اليت تُنتج عادة منتجات سياحية تقليدية.
وبالنظر إىل أن األصل الصناعي للمنتج (الصناعة اليت تنتجه يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع
األنش���طة االقتصادي���ة) ليس معيارًا لتجميع املنتجات يف طائفة مماثل���ة يف التصنيف املركزي للمنتجات،
ليس���ت هناك عالقة مباش���رة وثيقة بني املنتجات والصناعات اليت تنتجها بوصفها خمرجاهتا الرئيس���ية.
ويُصن���ف منتجان هلما خصائص مماثلة ولكن تنتجهما صناعت���ان خمتلفتان يف التصنيف الصناعي الدويل
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية يف نفس الطائفة يف التصنيف املركزي للمنتجات.

تصنيفات املنتجات واألنشطة اإلنتاجية للسياحة

 -12-5ويف حالة املنتجات الس���ياحية ذات الصلة ،هناك اعتراف بأمهيتها يف حتليل السياحة
وبناء عليه ،س���تكون قوائم تلك
لالقتص���اد املرجعي مع أن صلتها بالس���ياحة حمدودة على نطاق العاملً .
املنتجات خاصة بكل بلد.
 -13-5وبع���ض املنتج���ات االس���تهالكية ،برغم ش���رائها مبعرفة الزوار ،ليس���ت ذات صلة
وبناء عليه ،فإهنا تسند إىل طائفة متبقية.
بوجودها بالرحلة وتندرج خارج هاتني الطائفتني األخرينيً .

باء -

تصنيف املنتجات واألنشطة السياحية

 -14-5ي���ورد الفرع جيم  1 -أدناه قائمة املنتجات واألنش���طة املقابلة اليت تعترب س���ياحية
تقليدي���ة على نطاق العامل وس���تجرى بش���أهنا مقارنات دولي���ة تفصيلية .ويقدم الف���رع جيم  2 -أدناه
إرش���ادات بش���أن كيفية حتديد البلدان للمنتجات الس���ياحية التقليدية واملنتجات الس���ياحية ذات الصلة
اخلاصة بكل بلد.
 -15-5وسيجري التمييز بني املنتجات اليت ميكن أن تنتمي إىل اإلنفاق االستهالكي الفردي
لألس���ر املعيشية ،حس���ب تعريفه يف تصنيف االستهالك الفردي حس���ب الغرض ،ويشار إليها بوصفها
منتجات اس���تهالكية ،ويش���ار إىل مجيع الس���لع واخلدمات األخرى بوصفها منتجات غري استهالكية
(انظ���ر الفق���رة  .)3-5وجت���ب مالحظة أنه عندما حيصل أحد املنتجني عل���ى منتج يعترب مدرجًا يف هذا
جزءا من استهالكه الوسيط أو تكوين إمجايل رأس ماله الثابت.
التصنيف ،سيمثل هذا املنتج ً
 -16-5والتصنيف الذي وضع وعناصره األساسية حمددان على النحو التايل:
ألف  -املنتجات االستهالكية:
ألف  -1 -املنتجات السياحية التقليدية :وتشمل طائفتني فرعيتني؛
ً
ألف  ’1‘ 1 -املنتجات السياحية التقليدية القابلة للمقارنة دوليا ،التي تمثل
املنتجات األساسية للمقارنة الدولية لإلنفاق السياحي؛
ألف  ’2‘ 1 -املنتجات السياحية التقليدية الخاصة بكل بلد( ،يحددها كل بلد
بتطبيق املعايري الواردة يف الفقرة  10-5يف سياق كل منها).
وفيما يتعلق بكال املنتجني املذكورين أعاله ،ستعترب األنشطة التي تنتجهما أنشطة
سياحية تقليدية ،وسيطلق عىل القطاعات التي تمثل السياحة النشاط الرئييس فيها
قطاعات سياحية؛
ألف  - 2 -املنتجات االستهالكية األخرى املكونة من طائفتني فرعيتني ،يحددهما كل بلد ،وبنا ًء
عليه ،تكون خاصة بالبلد:
ألف  ’1‘ 2 -املنتجات ذات الصلة بالسياحة وتضم املنتجات األخرى حسب أهميتها
لتحليل السياحة ولكنها ال تفي باملعيارين الواردين يف الفقرة 10-5؛
ألف  ’2‘ 2 -املنتجات االستهالكية غري ذات الصلة بالسياحة وتشمل جميع السلع
االستهالكية والخدمات األخرى التي ال تنتمي إىل الطوائف السابقة.
باء  -املنتجات غري االستهالكية :تشمل هذه الطائفة جميع املنتجات التي ال يمكن بحكم طبيعتها أن
تكون سلعا أو خدمات استهالكية ،ولذلك ،ال يمكن أن تكون جزءًا من اإلنفاق السياحي ،أو جزءًا
من االستهالك السياحي ،باستثناء األشياء الثمينة التي قد يشرتيها الزوار أثناء رحالتهم .وتتحدد
طائفتان فرعيتان:
باء – -1

األشياء الثمينة (انظر الفقرة )2-4؛

باء –  -2املنتجات غري االستهالكية األخرى التي تشمل املنتجات املرتبطة بتكوين إجمايل
رأس املال الثابت السياحي واالستهالك الجماعي.
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 -17-5ووفق���ًا للفقرة  ،11-5ستش�ي�ر األنش���طة الس���ياحية التقليدية إىل كلت���ا الطائفتني
الفرعيتني للمنتجات الس���ياحية التقليدية (ألف  ’1‘- 1 -وألف  .)’2‘- 1 -وترد يف املرفق  2قائمة
باملنتجات االستهالكية .وبتطبيق املعايري اليت سبق ذكرها (انظر الفقرة  ،)10-5تُصنف بعض املنتجات
بوصفها تقليدية .وتدعم هذه املنتجات واألنش���ـطة املقابلة إمكانيـة املقارنة الدوليـة فيما يتعلق بالفئـات
الفرعي���ة يف التصني���ف املرك���زي للمنتجات وفئات التصني���ف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنش���طة
االقتصادية.
 -18-5ويورد الش����كل  1-5أدناه تصنيف املنتجات واألنش����طة االس����تهالكية الس����ياحية
جممعة يف الـ  12طائفة اليت ستس����تخدم يف جداول حس����اب السياحة الفرعي .وتشمل الطوائف
التقليدية َّ
 1إىل  10صلب املقارنة الدولية (انظر الفقرات  25-5إىل  )30-5ويـرد ش����رح هلـا يف املرفقني  3و4
فيما يتعلق بفئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية والفئات الفرعية للتصنيف
املرك����زي للمنتجات .أما الطائفت����ان األخريان فإهنما خاصتان ببلدان معينة ،وتغطي الطائفة  11الس����لع
السياحية التقليدية وأنشطة التجارة بالتجزئة املقابلة (انظر الفقرة  )41-5وتشري الطائفة  12إىل اخلدمات
واألنشطة السياحية التقليدية( .انظر الفقرة .)34-5
الشكل 1-5
قائمة طوائف املنتجات االستهالكية السياحية التقليدية
واألنشطة السياحية التقليدية (القطاعات السياحية)
املنتجات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

األنشطة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9
- 10
- 11

خدمات اإلقامة للزوار
خدمات تقديم األغذية واملرشوبات
خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
خدمات النقل الربي للركاب
خدمات النقل املائي للركاب
خدمات النقل الجوي للركاب
خدمات تأجري معدات النقل
خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز
األخرى
الخدمات الثقافية
الخدمات الرياضية والرتويحية
السلع السياحية التقليدية الخاصة بالبلد

- 12

الخدمات السياحية التقليدية الخاصة بالبلد - 12

-9
- 10
- 11

اإلقامة للزوار
أنشطة تقديم األغذية واملرشوبات
نقل الركاب بالسكك الحديدية
النقل الربي للركاب
النقل املائي للركاب
النقل الجوي للركاب
تأجري معدات النقل
أنشطة وكاالت السفر وخدمات الحجز
األخرى
األنشطة الثقافية
األنشطة الرياضية والرتويحية
تجارة التجزئة للسلع السياحية التقليدية
الخاصة بالبلد
األنشطة السياحية التقليدية األخرى الخاصة
بالبلد

جيم  -تحديد منتجات وأنشطة اإلنفاق السياحي

 -19-5يتع�ي�ن مجع املعلومات من الزوار بش���أن إنفاقهم الس���ياحي على أس���اس التصنيف
املوصى به (انظر الفقرة  ،)26-4حسب املجموعات التالية:
‘ ’1السفر وقضاء العطالت واجلوالت بنظام الصفقة الشاملة
‘ ’2اإلقامة
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‘ ’3األطعمة واملشروبات
‘ ’4النقل املحلي
‘ ’5النقل الدويل
‘ ’6األنشطة التروحيية والثقافية والرياضية
‘ ’7التسوق
‘ ’8أخرى
 -20-5وحيتوي كل من املجموعات املبينة أعاله على سلع وخدمات على حد سواء .ويقوم
التصنيف يف جمموعه على الغرض من اإلنفاق بصرف النظر عن طبيعته املادية أو طريقة اإلنتاج.
 -21-5وتس���ند الس���لع وكذلك اخلدمات إىل الغرض الذي تش���ترى من أجله :على سبيل
املث���ال ،يُصنَّ���ف البنـزين ،وقطع الغي���ار ،إخل مع خدمات النقل يف النقل احملل���ي والنقل الدويل؛ ويصنف
ش���راء املعدات ملمارس���ة رياضة أو نش���اط يف اهلواء الطلق أثناء الرحلة ضمن األنشطة التروحيية والثقافية
والرياضية؛ ويش���مل غرض األطعمة واملش���روبات خدمات تقدمي األطعمة واملش���روبات وكذلك شراء
األطعمة بغرض االس���تهالك (الفواكه ،والبس���كوتات ،واحللويات ،واملش���روبات ،إخل) أو الستخدامها
ألغراض قيام الزوار بإعداد الوجبات .ووفقًا لنفس املبادئ ،تدرج خدمات احلجز مع اخلدمات املباعة:
الرحالت البحرية يف إطار السفر بنظام الصفقة الشاملة ،والنقل يف إطار النقل ،والعروض واألحداث يف
إطار األنش���طة التروحيية والثقافية والرياضية ،إخل .والطائفة األخرية “ أخرى” (تتعلق حمتوياهتا بالطائفة
ألف  ’2‘ 2 -املنتجات االس���تهالكية غري ذات الصلة بالس���ياحة (انظر الفقرة  ))16-5تش���مل السلع
واخلدمات اليت ال ميكن أن ترتبط بأي من األغراض املذكورة صراحة للطوائف الس���ابقة ،مثل الصحف
واملج�ل�ات ،ومنتجات الرعاية الصحي���ة اجلارية واخلدمات الصحية العرضية .ويوصى باس���تخدام هذا
التصنيف بوصفه األساس األول لالختيار.
 -22-5وقد اس���تخلصت قائم���ة خدمات ،فيما يتعلق بالفئ���ات الفرعية للتصنيف املركزي
للمنتجات ،من املحتمل أن تكون ذات صلة باإلنفاق الس���ياحي وعرضت يف إطار التصنيفات حس���ب
الغرض يف املرفـق  .2وبسبب املعاجلـة اخلاصـة للسلع االستهالكية واألشياء الثمينة يف إحصاءات السياحة،
اليت سريد شرحها باستفاضة يف الفـرع جيم  2 -أدناه ،فإهنـا مل تذكر إ ّال بعبارات عامة يف املرفق .2

 -23-5وال يع�ن�ي عدم إدراج فئة فرعية للتصنيف املرك���زي للمنتجات يف القائمة أن مجيع
املنتجات اليت تنتمي إىل هذه الفئة الفرعية تتعلق بالسياحة ،بل باألحرى أهنا حتتوي على منتجات تنتمي
إىل إنف���اق س���ياحي .وعلى س���بيل املثال ،تدرج يف القائم���ة الفئة الفرعي���ة  67190اخلدمات األخرى
ملناول���ة احلمولة واألمتعة يف التصنيف املركزي للمنتجات بس���بب اإلكراميات اليت يدفعها الزوار ملناويل
األمتعة؛ وعادة ما يش���تري املنتجون املنتجات األساس���ية املتبقية املدرجة يف هذه الطائفة .وباملثل ،تدرج
الفئة  85961اخلدمات التقليدية للمساعدة والتنظيم يف التصنيف املركزي للمنتجات والفئة 85962
خدمات املس���اعدة والتنظيم للمع���ارض التجارية يف التصنيف املركزي للمنتجات بس���بب إمكانية دفع
الزوار رسوم احلضور أو الدخول مباشرة؛ وبقية اخلدمات اليت توجد يف إطار هذه الفئة الفرعية يشتريها
املنتجون أو الفئات األخرى من املشتركني (الذين ليسوا زوارًا).
 -24-5وإدراج مس���تويات معينة من تصنيف التصنيف املركزي للمنتجات يف هذه القائمة
حيتاج إىل بعض الشرح اإلضايف:
(أ)

يش�ي�ر القس���م  66إىل خدمات تأجري مركبات النقل مبش���غلني .وألن الرحـالت الشـاملة
تع���اجل بطريقة صافيـة (انظر الفقرت�ي�ن  51-6و ،)52-6فإن اجلزء املتعلق خبدمات تأجري
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احلافالت وحافالت الس���فر مبش���غلني ( )66011اليت يشتريها يف الواقع مشغلو الرحالت
تسند إىل اإلنفاق السياحي (أي ،تعترب أن الزوار اشتروها مباشرة)؛
(ب) تش�ي�ر اخلدمات املدرجة يف القس���م  67خدمات النقل الداعمة س���واء للخدمات املقدمة
للركاب يف حمطات القطارات ،أو حمطات احلافالت ،أو املطارات ،أو على الطرق السريعة،
أو على اجلسور ،إخل ،أو للخدمات املقدمة للزوار بوصفهم مالكًا أو مستأجرين لوسائط
نقل خاصة مثل املركبات ،والسفن والطائرات؛
(ج) وتشري املجموعة  859إىل اخلدمات الداعمة األخرى ،وهي من نوعني :اخلدمات املقدمة
لزوار األعمال والزوار اآلخرين ،س���واء من مراكز األعمال يف الفنادق أو من مؤسس���ات
مس���تقلة ( 85954إعداد الوثائق وخدمات الدعم املكتيب املتخصصة) ،ورسوم التسجيل
اليت يدفعها الزوار حلضور املؤمترات ،واملعارض التجارية ،إخل ( 8596خدمات املس���اعدة
والتنظيم املتعلقة باملؤمترات واملعارض التجارية)؛
(د) وتش�ي�ر البنود املدرجة يف القسمني ( 92خدمات التعليم) و( 93خدمات الرعاية الصحية
واالجتماعية لإلنس���ان) إىل نفقات الزوار على التعليم والصحة ،وبوجه عام عندما يشكل
التعليم أو العالج الطيب القصري األجل الغرض الرئيسي لرحلتهم.

جيم –  1املنتجات واألنشطة السياحية التقليدية
القابلة للمقارنة دوليا ً

 -25-5ينبغي أن تُدرج مجيع الفئات الفرعية للتصنيف املركزي للمنتجات املنتمية ملجموعات
اإلنفاق السياحي حسب الغرض (انظر الفقرة  )19-6باستثناء ‘ ’8أخرى ،يف مقياس اإلنفاق السياحي
حسب املنتج .ووفقًا ملبادئ نظام احلسابات القومية ( 2008انظر اإلطار  )1-5ستكون هذه املنتجات
مرش���حة العتبارها ألف  ’1‘- 1 -منتجات س���ياحية تقليدية قابلة للمقارنة دوليًا .ويوصى بأن حتدد
البلدان السلع بصورة مستقلة عن اخلدمات.
 -26-5وم����ع ذلك ،فإن اخلدمات الوحيدة اليت س����تعترب س����ياحية تقليدي����ة على نطاق العامل
ه����ي تل����ك اليت تفي باملعيارين املوصى هبما يف الفقرة  .10-5وترد يف املرفق  2القطاعات اليت تنتج هذه
اخلدمات بوصفها خمرجاهتا الرئيسية وذلك إىل جانب اخلدمات من أجل تسهيل عملية التحليل واالختيار.
 -27-5وإدراج طوائ���ف معينة للتصنيف املركزي للمنتجات يف قوائم املنتجات الس���ياحية
التقليدية القابلة للمقارنة دوليًا حيتاج إىل بعض الشرح:
•تتعل����ق الفئ����ة  63399من التصنيف املرك����زي للمنتجات اخلدمات األخ����رى لتقدمي الطعام
باألطعمة اليت تقدمها أكشاك املرطبات وأكشاك السمك والبطاطس املقلية ومنافذ الوجبات
السريعة بدون جلوس ،ومرافق تناول الطعام خارج املرفق ،وأماكن بيع اآليس كرمي وأماكن
تقدمي الكعك ،وماكينات بيع الوجبـات ،والعربـات الصغرية ذات املحرك أو بدون حمرك ،إخل.
•ويشمل القسم  ،72اخلدمات العقارية اخلدمات املتعلقة ببيوت قضاء اإلجازات ،واملساكن
الرئيس���ية املؤجرة لفترة قصرية للزوار ،واملمتلكات بنظام تقاس���م الوقت مثل الفئة 72111
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملمتلكات الشخصية أو املؤجرة لألغراض السكنية،
والفئة  72123اخلدمات التجارية للممتلكات بنظام تقاسم الوقت ،وكذلك الفئة 7221
خدمات إدارة املمتلكات على أساس رسم أو عقد.
 -28-5وباإلضاف���ة إىل ذل���ك ،حيتاج اس���تبعاد فئات فرعي���ة معينة يف التصني���ف املركزي
للمنتجات إىل بعض الشرح:
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اإلطار ١-5
الحسابات الفرعية واإلضافات األخرى

تحديد املنتجات موضع االهتمام
فيم�ا يتعل�ق بأي ميدان موضع اهتم�ام ،تتمثل نقطة البداية يف تحديد املنتج�ات الخاصة بهذا امليدان .ومن
املعتاد ،يف س�ياق الحس�اب الفرعي ،تحديد هذه املنتج�ات بوصفها منتجات تقليدي�ة ومنتجات ذات صلة.
واملنتج�ات التقليدي�ة ه�ي املنتجات النموذجي�ة يف امليدان؛ وعىل س�بيل املثال ،فيما يتعل�ق بالصحة ،تتمثل
املنتج�ات التقليدي�ة يف الخدمات الصحية ،وخدم�ات اإلدارة العامة ،والتعليم وخدم�ات البحث والتطوير يف
مجال الصحة( .الفقرة )59-29
وتش�مل الطائف�ة الثاني�ة ،وهي الس�لع والخدم�ات ذات الصل�ة ،املنتج�ات التي تكون اس�تخداماتها
مش�وقة ألنه�ا مغط�اة بوض�وح بمفه�وم اإلنف�اق يف مي�دان بعين�ه ،ب�دون أن تك�ون نموذجي�ة ،س�واء
بحك�م طبيعته�ا أو بس�بب تصنيفه�ا يف طوائف أوس�ع للمنتجات .ويف مي�دان الصحة ،عىل س�بيل املثال،
قد يعترب نقل املرىض خدمات ذات صلة؛ وأيضا ً يف كثري جدا ً من األحيان تعامل املنتجات الصيدالنية والس�لع
الطبية األخرى ،مثل النظارات ،بوصفها سلعا ً وخدمات ذات صلة( .الفقرة )60-29
ويشار إىل املنتجات التقليدية واملنتجات ذات الصلة معا ً بوصفهما منتجات محددة (الفقرة )61-29
قياس اإلنتاج
فيم�ا يتعل�ق باملنتج�ات التقليدية ،ينبغ�ي أن يبني الحس�اب الفرعي الطريق�ة التي تنتج بها هذه الس�لع
والخدم�ات ،وأنواع املنتجني املش�اركني ،وأنواع العم�ل ورأس املال الثابت الذي يس�تخدمونه وكفاءة عملية
اإلنتاج ومن ثم ،تخصيص املوارد( .الفقرة )62-29
وفيم�ا يتعل�ق باملنتجات ذات الصلة ،ال يوج�د اهتمام خاص بأوضاع إنتاجها ألنها ليس�ت نموذجية يف
امليدان موضع االهتمام .وإذا كانت أوضاع اإلنتاج ذات أهمية ،عندئذ ينبغي اعتبار األصناف منتجات تقليدية
وليست منتجات ذات صلة .وعىل سبيل املثال ،قد تعترب املنتجات الصيدالنية تقليدية يف حساب الصحة يف بلد
يم�ر باملراح�ل األوىل لتنمية صناعة محلية .ويتوقف الحد الفاصل الدقيق بين املنتجات التقليدية واملنتجات
ذات الصلة عىل التنظيم االقتصادي يف بلد معني وغرض الحساب الفرعي( .الفقرة )63-29
اإلنتاج واملنتجات
كما هي الحال يف حس�ابات القطاعات الرئيس�ية ،يكاد يكون من املفيد دائم�ا ً وضع مجموعة جداول عرض
واس�تخدام للمنتج�ات التقليدي�ة وذات الصلة موضع االهتم�ام ومنتجي املنتجات التقليدي�ة .وقد يمتد هذا
لتغطية إدرار حساب الدخل أيضا ً والبيانات غري النقدية املتعلقة بالعمالة ومؤرشات الناتج)83-29( .
البيانات املادية
ينبغ�ي عدم اعتبار البيانات املقيس�ة بوح�دات مادية أو غري نقدية أخرى جزءًا ثانويا ً لحس�اب فرعي .فهي
مكونات أساس�ية ،للمعلومات التي تقدمها مبارشة وم�ن أجل تحليل البيانات النقدية بصورة كافية عىل حد
سواء( .الفقرة )84-29

• على سبيل املثال ،يستهلك الزوار منتجات خمتلفة مطابقة للفئة  4921من التصنيف الصناعي
ال���دويل املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية النقل الربي لل���ركاب يف املدن والضواحي ،مثل
الفئة  64111من التصنيف املركزي للمنتجات خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف
املدن والضواحي ،والفئة  64112خدمات النقل الربي املنتظم للركاب يف املدن والضواحي
والفئ���ة  64113خدمات نقل الركاب بوس���ائط خمتلطة يف امل���دن والضواحي .ومع ذلك،
يتسم استهالك الزوار لتلك اخلدمات بأنه صغري يف العادة باملقارنة مبجموع استهالك املجتمع

املصدر :لجنة الجماعات األوروبية،
وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واألمم
املتحدة البنك الدويل .نظام الحسابات
القومية2008 ،
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ضمن بيئته املعتادة ،ومن الواضح أن إدراج خدمات من قبيل األنش���طة الس���ياحية التقليدية
يفتقر لالهتمام .ويفسر هذا أسباب عدم اعتبار هذه املنتجات سياحية تقليدية يف املرفق .2
وعل���ى العكس من ذلك ،يس���تهلك الزوار يف مجيع البل���دان يف الغالب منتجات مماثلة للفئة
 4922يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية أنواع النقل الربي
األخرى للركاب ولذلك تعترب هذه املنتجات سياحية تقليدية).
• وميكن اس���تخدام نفس احلجج الستبعاد القسم  ،68خدمات الربيد والسعاة ،والقسم 84
خدمات االتصاالت الس���لكية والالس���لكية ،واإلذاعة واإلمداد باملعلومات وبعض مكونات
القس���م  97خدمات أخرى اليت تش�ي�ر إىل خدمات األعمال التجارية واخلدمات الشخصية
اليت يس���تخدمها الزوار واليت تقدم كخدمات بفاتورة مس���تقلة يف الفنادق أو يف املؤسسات
املستقلة ،أو اليت تتعلق باستالم الربيد أو األنواع األخرى من اخلدمات الربيدية أثناء االبتعاد
عن البيت.
 -29-5ويتم جتميع األنشطة السياحية التقليدية القابلة للمقارنة دوليًا يف  10طوائف رئيسية
متعلقة بالتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية وترد يف الشكل  .1-5ويقدم هذا
الشكل أيضًا الفئات املقابلة للمنتجات السياحية التقليدية القابلة للمقارنة دوليًا .وترد يف املرفق  3الفئات
التفصيلية للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية اليت تقابل كل طائفة .ويتضمن
املرفق  4شرح للفئات الفرعية للتصنيف املركزي للمنتجات.
 -30-5ويتس���م تصنيف التصنيف املركزي للمنتجات بأنه أنسب لتحليل اإلنتاج والعرض
من التصنيف حسب الغرض الذي أوصي به (انظر الفقرة  )19-5بسبب صلته املباشرة بتحليل العرض.
وعلى سبيل املثال ،يتم جتميع مجيع األنشطة واملنتجات ذات الصلة باحلجز واخلدمات املماثلة حتت طائفة
وحيدة (املجموعة  .)8وباإلضافة إىل ذلك ،يتم جتميع نقل الركاب ملس���افات طويلة حس���ب واس���طة
النقل .ويستخدم تصنيف التصنيف املركزي للمنتجات أيضًا يف حساب السياحة الفرعي.

جيم –  2وضع قائمة املنتجات السياحية التقليدية
وذات الصلة الخاصة بالبلد

 -31-5ميكن أن يعزز كل بلد قائمة املنتجات واألنشطة السياحية التقليدية القابلة للمقارنة
دوليًا (الشكل  ،1-5الطوائف  1إىل  )10باملنتجات السياحية التقليدية اخلاصة بالبلد (الطائفة ألف -
 )’2‘ 1واألنشطة واملنتـجات ذات الصـلة (الطائفـة ألف  .)2 -ويوصى بأن حتدد البلدان السلع بصورة
مستقلة عن اخلدمات .
 -32-5وقد حتددت بصورة مؤقتة الفئات الفرعية للتصنيف املركزي للمنتجات اليت ترد يف
املرفق  2بوصفها منتجات س���ياحية اس���تهالكية ممكنة .وتشكل املنتجات اليت مل حتدد من قبل بوصفها
األس���اس للمقارن���ة الدولية (تلك املصنفة بأهنا تقليدية يف املرف���ق  )2جمموعة ميكن أن حتدد منها البلدان
قوائمها الوطنية للمنتجات الس���ياحية التقليدية وذات الصلة .ويف الوقت املناس���ب ،ستس���تعرض منظمة
الس���ياحة العاملي���ة ه���ذه القوائم اخلاصة بالبلد لتحدي���د ما إذا كان األمر يقتضي تعدي���ل قائمة املنتجات
واألنشطة السياحية التقليدية القابلة للمقارنة دوليًا من عدمه.
 -33-5وينبغ���ي أن تكون املعايري املوصى هبا الختيار املنتجات الس���ياحية التقليدية اخلاصة
بالبل���د هي تلك املذكورة س���ابقا يف الفقرة  .10-5وينبغ���ي تطبيق هذه املعايري يف كل بلد بأكرب درجة
ممكنة من التصنيف.
 -34-5وتش���كل املنتجات السياحية التقليدية اخلاصة بالبلد واألنش���طة السياحية التقليدية
اخلاص���ة بالبل���د الطائفت�ي�ن  11و 12من التصنيف التفصيلي للمنتجات واألنش���طة الس���ياحية التقليدية
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(انظر الش���كل  .)1-5وميكن أن تش���مل أي منتجات وأنش���طة مدرجة يف املرفق  ،2أيًّا كان تصنيفها
حسب الغرض.
 -35-5وأخريًا ،يقرر كل بلد قائمته للمنتجات ذات الصلة بالس���ياحة (الطائفة ألف – 2
‘ )’1على أساس أمهيتها لفهم السياحة.
 -36-5وق���د تقرر البلدان أيضًا ،عند االقتضاء ،إنش���اء طوائف فرعية حمددة لبعض الفئات
الفرعية للتصنيف املركزي للمنتجات املدرجة يف املرفق  2للتركيز بصورة أكثر حتديدًا على قياس منتج
موضع اهتمام خاص .وينطبق نفس الشيء على أي تصنيف هنائي على مستوى الـ  5أرقام لفئات الـ 4
أرقام اهلامة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية.

دال  -حالة السلع

 -37-5ال يش����مل اإلنفاق الس����ياحي اخلدمات فحس����ب :قد يش����تري أيضًا الزوار الس����لع
االستهالكية واألشياء الثمينة (انظر الفقرة  )4-4ويسلم تصنيف السياحة حسب الغرض بأن شراء بعض
هذه السلع (التسوق) قد ميثل أيضًا الغرض الرئيسي للرحالت السياحية (انظر الفقرة .)6-1/17-3
 -38-5وبعض الس���لع مثل املشغوالت اليدوية ،عادة ما يشتريها الزوار بصورة أكثر كثافة
م���ن غ�ي�ر الزوار .ومع ذلك ،ال توج���د طائفة حمددة يف التصنيف املرك���زي للمنتجات توجد حتتها ألن
تس���ميتها باملش���غوالت اليدوية ال تس���تند إ ّال إىل عمليات اإلنتاج اليت إما أن تكون تقليدية أو تستخدم
مس���توى منخف���ض جدًا من التكنولوجي���ا ،األمر الذي ميك���ن أن تنتج عنه جمموع���ة متنوعة كبرية من
املنتجات .ويشترى الزوار أيضًا األصناف التذكارية بصورة أكثر كثافة؛ وهي قد تنتمي أيضًا إىل نطاق
واسع من طوائف التصنيف املركزي للمنتجات .وقد ميثل أيضًا البنـزين الالزم للمركبات (أو القوارب
يف البل���دان اجلزري���ة) إنفاقًا هامًا على الس���لع يف البلدان .وقد تتعلق أيضًا س���لع أخرى مش���تراة بأنواع
األنشطة اليت يقوم هبا الزوار يف بلد معني أو منطقة معينة ،مثل األجهزة الرياضية.
 -39-5ومن غري املمكن وضع قائمة موحدة للسلع ذات الصلة بالسياحة املشتراة للرحالت
وأثناءه���ا وتك���ون ذات معىن على نطاق العامل ألنه من غ�ي�ر املمكن حتقيـق قدر كاف من التجانـس بني
البلـدان فيما يتعلق بالسلع اليت يشتريها الزوار.
 -40-5وتتعل���ق قضية إضافية باألنش���طة اإلنتاجية اليت يتعني ربطها بالس���لع االس���تهالكية
واألش���ياء الثمينة .ففي حالة اخلدمات ،ميثل إنتاجها ،وقيام مس���تخدميها بش���رائها واستهالكها أحداثًا
متزامنة .وليس���ت هذه احلال فيما يتعلق بالس���لع .فمنتجو الس���لع اليت يش���تريها الزوار ال يبيعون هذه
السلع عادة للزوار .وبدالً من ذلك ،تتاح السلع للزوار عن طريق سلسلة من الوسطاء أو بائعي اجلملة،
املس���ؤولني عن نقل وختزين ،وتس���ليم الس���لع لبائعي التجزئة ،الذين يوفرون الس���لع للمشتري النهائي.
وباإلضافة إىل ذلك ،كثريًا ما تنتج الس���لع ،واألهم ،األش���ياء الثمينة ،يف وقت ومكان خمتلفني عنهما يف
بيعهم���ا النهائ���ي .فقد تكون منتجة يف اقتصادات خمتلفة ويف فترات خمتلفة .ويتمثل النش���اط الوحيد يف
العالقة املباشرة بالزوار يف نشاط جتارة التجزئة .وهلذا السبب (انظر الفقرة  ،)2-5سيكون نشاط جتارة
التجزئة مرتبطًا بالسلع االستهالكية واألشياء الثمينة يف حتليل السياحة.
 -41-5وس���يتعني على كل بلد أن حيـدد على أس���اس املعيارين الواردين يف الفقرة 10-5
ما هي السلع االستهالكية واألشياء الثمينة وأنشطة جتارة التجزئة اليت ستشكل الطائفة  11من التصنيف
(الس���لع الس���ياحية التقليدية اخلاصة بالبلد للمنتجات ،وجتارة التجزئة للس���لع السياحية التقليدية اخلاصة
بالبلد لألنشطة) (انظر الشكل  -1-5واملرفق  .)3وقد يصنف بعض البلدان أيضًا هذه السلع بوصفها
ذات صلة بالسياحة إذا مل تكن مستوفية للمعيارين الواردين يف الفقرة .10-5

47

48

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008

 -42-5وينبغ���ي أن تتحدد بصورة مس���تقلة مش���تريات ال���زوار من األش���ياء الثمينة لتكون
متساوقة مع الشكل ( 1-5انظر أيضًا الفقرة ( 36-4ح)) وأن تُدرج يف باء  -1 -األشياء الثمينة.
 -43-5والعالقة بني مقاييس إنتاج الس���لع اليت يشتريها الزوار وذات الصلة بالسياحة ينبغي
ال آلثار الس���ياحة ،وهو موضوع يش���كل امتدادًا إلطار عمل حس���اب
أن تُبحث يف حتليل أكثر تفصي ً
السياحة الفرعي (انظر حساب السياحة الفرعي :إطار العمل املنهجي املوصى به ،املرفق .)5
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الفصل 6

جانب العرض
من أجل جذب الزوار ،جيب أن تكون السلع واخلدمات متاحة بالشكل وبالكمية اليت
-1-6
قد يطلبها الزوار .ومن خالل استجابة العرض للطلب ميكن تتبع وقياس املسامهة االقتصادية للسياحة ،ومن
مث االهتمام بدراسة عرض السلع االستهالكية واخلدمات للزوار من أجل فهم السياحة ووصفها يف بلد ما.
ويفهم عرض الس���ياحة بأنه توفري الس���لع واخلدمات اليت تش���كل اإلنفاق السياحي
-2-6
للزوار مباشرة (انظر الفقرة .)2-5
ويكمن حتليل عرض السياحة ،أوالً ،يف بيان كيفية هتيئة األوضاع اليت ّ
متكن املنتجني
-3-6
من توفري الس���لع واخلدمات للزوار ،وثانيًا ،يف وصف العملي���ات ،وتكاليف اإلنتاج واألداء االقتصادي
للموردين يف قطاعات السياحة.

ألف  -الوحدة اإلحصائية

م���ن منظور العرض ،يتمثل اهلدف يف ش���رح األنش���طة اإلنتاجية اليت توفر الس���لع
-4-6
واخلدمات اليت حيصل عليها الزوار.
أوالً ،من األمهية حتديد نوع الوحدة اإلحصائية اليت تُطلب هلا املعلومات وتُجمع هلا
-5-6
البيانات.
وتتس���م الوح���دات اإلحصائية املختلفة بأهنا مناس���بة لألش���كال املختلفة للتحليل.
-6-6
والوحدات األكثر شيوعًا هي الوحدات املؤسسية واملؤسسات.
ومتثل الوحدات املؤسس���ية الوحدات األساس���ية لنظام احلس���ابات القومية اليت يُبىن
-7-6
حوهلا النظام .وميكن أن تتمثل يف أسرة معيشية أو كيان قانوين ،أو اجتماعي أو اقتصادي قد ميتلك سلعًا
وأصوالً ،ويتحمل مسؤوليات ،ويدخل يف عقود ،ويتخذ قرارات وإجراءات يكون مسؤوالً عنها .وعند
دراسة عمليات اإلنتاج ،فإن الوحدات املؤسسية ال تكفي بوجه خاص ،ألن الوحدة الواحدة قد تشترك
يف جمموعة متنوعة من األنشطة يف آن واحد.
واعترافًا بعدم التجانس هذا ،يوصي نظام احلس���ابات القومية باس���تخدام املؤسس���ة
-8-6
كوحدة توفر البيانات األنسب لتحليالت اإلنتاج .واملؤسسة (أو النوع املحلي لوحدة النشاط يف معجم
االحتاد األورويب) تُعرف عمليا بأهنا “مش���روع أو جزء من مش���روع ،يقع يف مكان واحد وال ينفذ فيه
إ ّال نش���اط إنتاجي واحد أو ميثل فيه النش���اط اإلنتاجي الرئيسي معظم القيمة املضافة” (نظام احلسابات
القومية  ،2008الفقرة .)14-5
وتستخدم املؤسسة ألغراض حتليل اإلنتاج وعمليات اإلنتاج يف إحصاءات السياحة
-9-6
وحساب السياحة الفرعي ،كما هو احلال يف نظام احلسابات القومية.
 -10-6وكثريًا ما يكون للمؤسسات اليت تقدم الطعام للزوار أكثر من نشاط إنتاجي واحد.
وما إذا كانت تزاول أكثر من نشاط واحد من عدمه (من وجهة النظر اإلحصائية) ،سيتوقف على ما إذا
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كان من املمكن حتديد خمرجاهتا املختلفة .وعلى سبيل املثال ،كثريًا ما تقدم الفنادق خدمات الطعام وتدير
مراكز املؤمترات باإلضافة إىل توفري اإلقامة؛ وقد تبيع القطارات الوجبات ومرافق النوم باإلضافة إىل نقل
الركاب؛ وهلم جرا.
 -11-6وكل فندق ،أو كل مطعم أو كل وكالة س���فر تنتمي إىل سلس���لة وتعمل يف مكان
خمتلف ستعترب مؤسسة مستقلة.
 -12-6ويف السياحة ،يعمل كثري من الكيانات املنتجة على نطاق صغري جدًا يف مكان واحد
ال جتاريًا عائليًا أو حىت كوحدات غري نظامية لإلنتاج (يُش���ار إليها
بوصفها مش���اريع غري اعتبارية أو عم ً
أيضًا أحيانًا باالقتصاد الرمادي) ،مع مؤسس���ة واحدة فقط يف أنش���طة من قبيل خدمات تقدمي األطعمة
واملش���روبات ،وخدمات الفنادق واخلدمات الش���خصية األخرى .وبصرف النظر عن ش���كل تنظيمها،
ينبغي أن يعترب كل من هذه الكيانات مؤسسة مستقلة إذا كان باستطاعتها توفري البيانات الالزمة حلساب
فائض التشغيل.
 -13-6وينبغ���ي أن يك���ون جامعو البيانات واع�ي�ن بوجه خاص بوجود ه���ذه األنواع من
الوح���دات ،اليت ق���د تتصرف بصورة خمتلفة عن الوحدات النظامية الكب�ي�رة اليت كثريًا ما تكون موضع
تركيز اإلجراءات اإلحصائية والسجالت الرمسية.

باء -

التصنيفات

 -14-6يف إحصاءات جانب العرض ،تصنف املؤسس���ات وفقًا لنش���اطها الرئيس���ي ،وهو
ما يتحدد ،بدوره ،بالنشاط الذي يولد معظم القيمة املضافة.
 -15-6ونتيجة لذلك ،تُشكل املجموعة املؤلفة من مجيع املؤسسات اليت متارس نفس النشاط
الرئيس���ي الذي خيدم الزوار مباشرة وميثل إحدى األنشطة السياحية التقليدية (حسب تعريفها يف الفصل
السابق) قطاعًا سياحيًا (انظر الفقرتني  2-5و.)2-6
 -16-6وهكذا يتألف كل قطاع س���ياحي من مجيع املؤسسات اليت يتمثل نشاطها الرئيسي
يف نشاط سياحي تقليدي معني خيدم الزوار مباشرة.
 -17-6وملا كان تصنيف املؤسس���ة يستند إىل نشاطها الرئيسي ،فإن املؤسسات اليت متارس
نشاطًا سياحيًا تقليديًا معينًا كنشاط ثانوي ينبغي أ ّال تُدرج يف القطاع السياحي الذي يتسم هبذا النشاط.
وعلى س���بيل املثال ،إذا كانت خدمة وكالة س���فر يقوم هبا متجر خدمة ذاتية كنش���اط ثانوي ،عندئذ
جزءا من جمموع نتاج قطاع جتارة التجزئة ولن تظهر كجزء من قطاع
ستكون خدمة وكالة السفر هذه ً
وكالة السفر .ولن يظهر النشاط أ ّال كناتج ثانوي لقطاع جتارة التجزئة.
 -18-6وعل���ى نفس املنوال ،يقوم كثري من املؤسس���ات اليت تنتمي إىل قطاعات الس���ياحة
بأنشطة ثانويـة ليست سياحية تقليدية أو تقوم بأنشطة سـياحية تقليـدية ثانوية أخرى.
 -19-6وقد تنتج قطاعات السياحة خليطًا من املنتجات السياحية التقليدية املختلفة :وهذه
منوذجيًا حالة قطاع الفنادق ،الذي يقوم أيضًا بنشاط هام كمتعهد بتقدمي خدمات الطعام والشراب.
 -20-6ونتيجة لذلك ،قد ال يتألف نتاج قطاعات الس���ياحة على وجه احلصر من منتجات
سياحية تقليدية ،وقد يتضمن نتاج قطاعات غري سياحية أخرى بعض املنتجات السياحية التقليدية .ويرد
بيان هذه احلالة يف الش���كل  1-6أدناه .ويتمثل النتاج الرئيس���ي لقطاعات الس���ياحة (املجموعة األوىل
من األعمدة) حبكم طبيعتها يف املنتجات الس���ياحية التقليدية ،ولكنها قد تنتج أيضًا منتجات ذات صلة
بالس���ياحة ومنتجات أخرى .وقد يكون الناتج الرئيس���ي لقطاعات األخرى أي شيء خبالف املنتجات
السياحية التقليدية .والناتج الكلي ألي منتج هو جمموع ناتج هذا املنتج من مجيع القطاعات يف االقتصاد.
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الشكل 1-6
العالقة بني قطاعات السياحة ،والقطاعات واملنتجات األخرى
قطاعات السياحة(ق س)
قس
()1

قس
()2

…

القطاعات األخرى (ق أ)

قس
(ن)

قس
()1

قس
()2

قس
(ن)

…

مجموع الناتج
حسب املنتج

املنتجات التقليدية (م ت)
مت1
مت2
…
متن
املنتجات ذات الصلة (م ص)
مص1
مص2
…
مصن
منتجات أخرى (م أ)
مأ1
مأ2
…
مأن
مجموع ناتج القطاعات
مالحظات:

XXX
X
…
X

X
XXX
…
X

X
X
…
X

X
X
…
XXX

X
X
…
X

X
X
…
X

X
X
…
X

X
X
…
X

مج ت 1
مج ت 2
….
مج ت ن

X
X
…
X

X
X
…
X

X
X
…
X

X
X
…
X

X؟
X؟
…
X؟

X؟
X؟
…
X؟

X؟
X؟
…
X؟

X؟
X؟
…
X؟

مج م ص 1
مج م ص 2
….
مج م ص ن

X
X
X
X
…
…
X
X
مج ق س مج ق س
()2
()1

X
X
…
X
…

X
X
…
X
مج ق
س (ن)

X؟`
X؟
X؟
X؟
…
…
X؟
X؟
مج ق س مج ق س
أ ()2
أ ()1

X؟
X؟
…
X؟
…

X؟
X؟
…
X؟
مج ق أ
(ع)

تشري  x x xإىل أن القيمة املبينة يف الخانة هي األهم يف العمود (النتاج الرئييس للقطاع).
تشري  x xإىل أن القيمة ممكنة يف الخانة.

تشري x؟ إىل أن أيّا ً من هذه الخانات يمكن أن تكون أداة هامة يف العمود (النتاج الرئييس للقطاع).

جيم  -وصف القطاعات السياحية

 -21-6ينبغي أن يكون للخصائص اليت يتعني قياس���ها لكل قطاع س���ياحي (واملؤسس���ات
املقابل���ة) هدف���ًا مزدوجًا :حتليل القط���اع يف حد ذاته ،وإنتاج البيانات اليت تتم هب���ا مطابقة طلب الزوار
بطريق���ة تفصيلي���ة إىل حد ما ،من ناحية القيمة (البنود ألف إىل ه���اء ،أدناه) ،وعند اإلمكان واالقتضاء،
الكمية أو الوحدات غري النقدية على حد سواء (البنود واو إىل ياء ،أدناه) .وعلى سبيل املثال:
(أ) جمم���وع قيمة الناتج والناتج املصنف حس���ب املنتجات (مع التأكي���د بصورة خاصة على
منتجات السياحة التقليدية) باألسعار األساسية وأسعار املنتج (عند االقتضاء)؛
(ب) جمموع قيمة االس���تهالك الوس���يط مصنفًا حس���ب طوائف املنتج الرئيسي (إذا كان ذلك
ممكنًا) بأسعار املشتري؛
(ج) جمموع القيمة اإلنتاجية اإلمجالية املضافة باألسعار األساسية (الفرق بني جمموع قيمة الناتج
باألسعار األساسية وجمموع قيمة االستهالك الوسيط بأسعار املشتري)؛

مج م أ 1
مج م أ 2
….
مج م أ ن
مج الصفوف = مج األعمدة
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(د)
(هـ)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)

جمموع أجور املس���تخدمني :األجور واملرتبات (نقدًا وعينًا) واالش���تراكات االجتماعية؛
بصورة شاملة ولفئات املستخدمني املحددة بالتحديد (انظر الفصل )7؛
إمجايل فائض التشغيل؛
إمجايل تكوين رأس املال الثابت حسب فئة األصل؛
احليازة الصافية لألرض واألصول غري امللموسة (مثل حقوق االمتياز التجاري)؛
ع���دد املؤسس���ات املصنفة (واملصنفة تقاطعيًا إن أمك���ن) يف طوائف ينبغي أن تكون ذات
صلة بالبلد ،مثل النظامية/غري نظامية ،والس���وقية/غري السوقية؛ وحسب الشكل التنظيمي،
وحجم العمالة ،إخل؛
معلومات بشأن العمالة (بسبب األمهية االستراتيجية للعمالة ،توضح هذه القضية بالتفصيل
يف الفصل )7؛
املؤشرات غري النقدية ذات الصلة (اخلاصة بكل نشاط) اليت تبني الطاقة اإلنتاجية (العرض)
ال ،معدالت شغل األماكن أو استغالل الطاقة اإلنتاجية
وكمية الطلب الذي متت تلبيته (مث ً
للنقل واإلقامة على س���بيل املثال)؛ س���نويًا أو بصورة أكثر توات���رًا إذا كان إبراز التغريات
املومسية يتسم باألمهية ومطلوبًا على ما يبدو.

دال  -قطاعات سياحية مختارة :املراجع األساسية
دال  1 -اإلقامة للزوار

 -22-6ألهنم يقضون ليلة خارج بيئتهم املعتادة ،سيحتاج السياح إىل مكان حمدد للمبيت.
 -23-6وتعترب خدمات اإلقامة القصرية األجل بالغة األمهية للس���ياحة لدرجة أن كثريًا من
البلدان يعترب أن املؤسسات اليت توفرها وكذلك تلك اليت توفر خدمات تقدمي الطعام والشراب وخدمات
وكاالت السفر تشكل قطاعها السياحي الكامل.
 -24-6وتق���دم خدم���ات اإلقامة ،إما على أس���اس جتاري (س���وقي) ،أي خدمة بأجر ،مع
أن الثمن قد يكون مدعومًا أو على أس���اس غري جتاري (غري س���وقي) ،إما كخدمة مقدمة من العائلة أو
األصدق���اء جمانًا أو على احلس���اب اخلاص (بيوت قضاء اإلجازات اليت يش���غلها املالك) .وتندرج أيضًا
املمتلكات بنظام تقاسم الوقت حتت الطائفة األخرية ولكنها تعاجل بصورة خمتلفة.
 -25-6واخلدمات املقدمة على أساس جتاري واملؤسسات اليت تقدمها جيب تصنيفها بصورة
مناس����بة للحصول على املعلومات املطلوبة لتحليل ش����رائح الطلب املختلفة واملنتجني الذين خيدمون هذه
الش����رائح اليت قد يتباينون يف أش����كال تنظيم اخلدمات املقدمة ،وحجمها ونطاقها .وعلى سبيل املثال ،قد
تأخذ وحدات اإلقامة املقدمة أش����كاالً كثرية :غرف ن����زالء أو أجنحة خمدومة ومؤثثة بالكامل؛ وحدات
قائمة بذاهتا متامًا من غرفة واحدة أو أكثر حتتوي على مطبخ ،مع خدمات التدبري املنـزيل اليومية والعادية
األخ����رى أو بدوهن����ا .وميك����ن أن تتألف من وحدات إقامة مش����تركة كما هي احلال يف بيوت الش����باب.
وق����د تش����مل اخلدمات املقدمة طائفة من اخلدم����ات اإلضافية ،مثل خدمات الطعام والش����راب ،وموقف
الس����يارات ،وخدمات غسل املالبس ،واستخدام أحواض الس����باحة ،وصاالت التمرين ،ومرافق الترويح
ومرافق املؤمترات واالجتماعات .وميكن اختيار واحدة أو أكثر من هذه اخلصائص إلعداد شرائح السوق.
 -26-6ومج���ع البيانات املتعلقة خبدمات اإلقامة من جان���ب العرض يتيح الفرصة للتصنيف
املتقاط���ع مع املعلوم���ات املتعلقة بأنواع األماكن املقصودة اليت تقع فيها مؤسس���ات اإلقامة .وقد تكون
هذه مميزة بدرجات قائمة على حجم املجتمع ،أو اخلصائص اجلغرافية (ش���اطئ البحر ،أو اجلبال ،إخل)
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أو اخلصائص األخرى ،مثل منتجعات املياه املعدنية ،أو األماكن ذات األمهية التارخيية ،أو أماكن اإلقامة
األهلية .وربط هذه املعلومات املتعلقة بنوع املوقع بنتائج مجع البيانات املتعلقة خبدمات اإلقامة يوفر هنجًا
مشوقًا للقيام مبزيد من التحليل املتعمق لشرائح السوق املختلفة على أساس البيانات اليت جتمع يف املسح.
وميكن يف الغالب احلصول مباشرة على هذه املعلومات من السجالت املوجودة.
 -27-6وق���د ثبت أن من الصعب إنش���اء طوائف قابلة للمقارنة دوليًا بس���بب عدم وجود
اتفاق على اخلصائص املميزة املشتركة ذات الصلة بسبب التنوع الكبري يف اخلدمات املقدمة املرتبطة أيضًا
باالختالفات يف التنمية االقتصادية وتكاليف عوامل اإلنتاج (تكاليف العمل يف املقام األول) بني البلدان.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املصطلحات املستخدمة ملجموعات املؤسسات اليت تقدم خدمات إقامة مماثلة
كثريًا ما ختتلف بني البلدان واللغات وحىت داخل البلدان .فاملؤسسات اليت حتمل نفس أمساء الفئات أو
أمساء فئات مماثلة قد ال تقدم خدمات مماثلة وميكن أن تقدم مؤسسات حتمل أمساء فئات خمتلفة خدمات
مماثلة .وتوجد أنواع معينة من املؤسسات يف بعض البلدان وال توجد يف بلدان أخرى .وأخريًا ،ميكن أن
تقدم مؤسسة خدمات خمتلفة حمددة يف طوائف خمتلفة يف التصنيف املركزي للمنتجات حتت نفس اإلدارة
(الفنادق التقليدية ،ونوادي اإلقامة اخلاصة ،والوحدات بنظام تقاسم الوقت).
 -28-6وحلني إمكان االتفاق على جمموعات مشتركة من األنشطة ألغراض املقارنة الدولية
(انظ���ر الفقرة  ،)38-3تُ َح���ث البلدان على إعداد املجموعات اخلاصة هبا لتطبيقها على الصعيد الوطين
أو اإلقليمي .وينبغي أن توفر املجموعات جتزئة ذات صلة بالطوائف العامة لألنشطة اإلنتاجية الواردة يف
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ،تطبق على الصعيد الوطين أو على الصعيد
اإلقليمي يف إحصاءات العرض ،ويف س���جالت األعم���ال التجارية ،ويف مجع املعلومات املتعلقة بالطلب
(عل���ى س���بيل املثال ،الليايل املقضية يف األنواع املختلفة من أماك���ن اإلقامة) يف كل رحلة .وينبغي أيضًا
حتديد املنتجات املختلفة.
 -29-6ولألس���باب اليت ُشرحت أعاله ،جيري أحيانًا تسويق اإلقامة كصفقة شاملة ضمنية
تق���دم فيه���ا أيضًا خدم���ات أخرى ،مثل خدم���ات تقدمي الطع���ام ،وخدمات الترويح ،واملي���اه املعدنية،
واستخدام أحواض السباحة ،ومراكز اللياقة البدنية ،إخل ،وال تقدم عنها فاتورة مستقلة .وقد يكون من
املناس���ب للبلدان أن تأخذ هذه “الصفقات الش���املة” املختلفة املتعلقة باإلقامة يف االعتبار يف تصنيفها
الوطين للمؤسسات وللمنتجات ،ألن االختالفات ترتب آثارًا على كل من األمثان املفروضة واملبالغ اليت
ينفقها الزوار على الس���لع واخلدمات األخرى (املقدمة كصفقة ش���املة يف احلالة األوىل ،ويتعني شراؤها
بصورة مستقلة خالفًا لذلك).
 -30-6وفيم����ا يتعلق باملقياس االقتص����ادي للناتج ،ينبغي أن تكون البلدان واعية بوجه خاص
بالرس����وم اإلضافية اليت قد تضاف على فواتري النـزالء أو يدفعوهنا مباش����رة ،مثل الضرائب اخلاصة أو رسوم
اخلدمة اإلضافية واإلكراميات (الطوعية ولكن أيضًا اإللزامية أحيانًا) اليت قد يُـبلغ عنها كدخل يف حسابات
مقدم اخلدمة .وينبغي أخذ ذلك يف االعتبار لتقييم العرض باألس����عار األساس����ية الفعلية (مبا يف ذلك رسوم
اخلدمة واإلكراميات الطوعية) وربطها باالس����تهالك بأس����عار املش����تري (ويف هذه احلالة ينبغي أيضًا حتديد
الضرائب النوعية وإضافتها أو ينبغي طرح ضريبة القيمة املضافة الواجبة اخلصم).
 -31-6وهناك بالفعل تقليد منذ عهد بعيد يتمثل يف اس���تخدام املؤش���رات غري النقدية اليت
جتمع من جانب العرض لرصد القدرات واستخدام مؤسسات اإلقامة ولتصوير تدفقات السياحة املحلية
والوافدة على حد سواء .وهو مصدر هام للمعلومات ليس فقط لقطاع اإلقامة بل أيضًا لسياسة السياحة،
وإدارهتا وتروجيها.
 -32-6وفيما يتعلق بكثري من البلدان ،متثل مسوح مؤسسات اإلقامة أهم مصدر معلومات
قصرية األجل بشأن العرض بالنظر إىل أهنا بوجه عام متاحة بسرعة إىل حد ما .ويف تصنيف إقليمي أكثر
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تفصي��ل� ًا ،متثل بيانات إحصاءات اإلقامة يف معظم األحي����ان املصدر الوحيد للمعلومات املتعلقة بتدفقات
السياحة .ولتصوير تدفقات السياحة ،ميثل عدد القادمني والليايل املقضية أكثر املؤشرات استخدامًا .ومن
هذين االثنني ،فإن الليايل املقضية هي األنس����ب لعكس أداء قطاع اإلقامة واآلثار اليت يرتبها بقاء الس����واح
على مكان الزيارة بالنظر إىل أن هذا املؤشر يأخذ يف االعتبار التأثري الكامل ملدة البقاء.
 -33-6وتعطي قس���مة عدد الليايل املقضية على عدد القادمني متوس���ط طول البقاء ،الذي
ميكن استخدامه كمؤشر حتليلي لتوفري معلومات إضافية عن نوع السياحة يف البلد أو املنطقة.
 -34-6وتستخدم املتغريات التالية يف أغلب األحيان لوصف طاقات أماكن اإلقامة:
• أشهر التشغيل يف السنة؛
•ع����دد الغرف أو وحدات اإلقامة (اإلمجايل ،والصايف) (املؤش����ر الص����ايف يأخذ يف االعتبار أن
الغرف قد ال تكون متاحة دائمًا إلقامة النـزالء)؛
���رة (اإلمجايل ،والصايف) (املؤش����ر الصايف يأخذ يف االعتبار أن األس����رة قد ال تكون
•عدد األس� َّ
متاحة دائمًا إلقامة النـزالء)؛
•معدالت اإلشغال (اإلمجالية ،الصافية) حسب الغرف أو وحدات اإلقامة (مؤشر يتعني ربطه
بإيراد الغرفة الواحدة)؛
األسرة (مؤشر يتعني ربطه بتدفقات الزوار)؛
•معدالت اإلشغال (اإلمجالية ،الصافية) حسب َّ
•اإليرادات لكل غرفة متاحة.

دال 2-

أنشطة تقديم املأكوالت واملرشوبات

 -35-6تتس���م أنش���طة تقدمي املأكوالت واملش���روبات بأهنا ،رغم اعتبارها أنشطة سياحية
تقليدي���ة ،تقوم املؤسس���ات يف هذه القطاعات أيض���ًا بتزويد غري الزوار أو املقيم�ي�ن املحليني باألطعمة
بدرجة كبرية .وفيما يتعلق ببعض املؤسسات وأيضًا فيما يتعلق بالقطاع ككل ،قد ميثل غري الزوار أغلبية
العمالء ،بصورة دائمة أو يف أوقات معينة من السنة فحسب.
 -36-6وكما هي احلال فيما يتعلق بأماكن اإلقامة للزوار ،ميكن توفري أنشطة تقدمي املأكوالت
واملش����روبات على أساس غري سوقي من العائلة ،أو األصدقاء أو األقارب أو على احلساب اخلاص .وهلذا
السبب ،من األمهية تصنيف الزوار حسب نوع مكان اإلقامة (حتديد مكان اإلقامة غري السوقي على حدة)
وكذل����ك غرض الرحلة (حتديد زيارة العائلة واألصدقاء) إلم����كان التأكد من مقدار اإلنفاق يف خدمات
تقدمي املأكوالت واملشروبات حسب فئات الزوار املختلفة.
 -37-6وعالوة على ذلك ،بس����بب ا الس����تثمار األويل الصغري نس����بيًا يف املرافق واألجهزة
الالزمة للعمليات الصغرية احلجم ،مثل الباعة يف الشوارع ،وبيع الوجبات املجهزة يف البيت ،واملشروبات
البيتية ،إخل ،ميكن أن تكون الشرحية “غري النظامية” من القـطاع هامة نوعًا ما يف بعض البلدان.ولـذلك،
ينبغـي بذل عناية خاصة لتحديد األنواع غري النظامية من مقدمي خدمات املأكوالت واملش����روبات على
النحو الصحيح.
 -38-6ويف معظم البلدان ،ميثل دفع اإلكراميات ممارس���ة معتادة؛ ويدرج كثري من البلدان
جزءا من الثمن األساسي
رسم خدمة إلزامي ال يدرج دائمًا كإيراد يف حسابات املنتجني .وكالمها ميثل ً
للخدمة (مع جزء مقابل تعويضًا للمستخدمني).
 -39-6وينبغ���ي حتدي���د الفئات املختلفة من املؤسس���ات ال�ت�ي تقدم خدم���ات املأكوالت
واملشروبات يف كل بلد ،مع أنه ال يوجد تصنيف عام يناسب مجيع املتغريات .وعلى سبيل املثال ،هناك
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بوج���ه ع���ام مطاعم اخلدمة الكاملة املصحوبة خبدمة املش���روبات أو بدوهنا ،ويش���ار إليها أحيانًا بتناول
العشاء الفاخر ،واملطاعم العائلية ذات اخلدمة الكاملة ،ومطاعم اخلدمة الذاتية أو املقاصف ذات املقاعد،
ومؤسس���ات أخذ الوجبات الس���ريعة خارج املرفق ،واألكشاك أو الباعة يف األماكن الثابتة يف الشوارع،
والبارات ،والنوادي الليلية ،إخل.
 -40-6وتتس���م بع���ض املعلومات غري النقدية اإلضافية املرتبطة بأن���واع نظامية ومنظمة من
املنتجني بأهنا موضع اهتمام:
•فيما يتعلق باملطاعم ذات املقاعد:
—— جمموع عدد العمالء الذي ميكن استيعابه لكل خدمة؛
——عدد املوائد؛
——عدد املقاعد؛
——عدد الوجبات اليت ميكن تقدميها يوميًا؛
——عدد الوجبات املقدمة بالفعل.
•فيما يتعلق مبؤسسات الوجبات اليت تؤكل خارج املرفق:
——عدد الوجبات اليت ميكن تقدميها يوميًا؛
——عدد الوجبات املقدمة بالفعل.
•فيما يتعلق بالبارات والنوادي الليلية:
—— عدد العمالء؛
——عدد املشروبات املقدمة بالفعل.

دال  3 -نقل الركاب

 -41-6يتعني اعتبار أنش���طة نقل الركاب ملس���افات طويلة أنشطة سياحية تقليدية .وكثريًا
ما ميثل اإلنفاق على النقل حصة هامة من جمموع إنفاق الزوار على الس���ياحة ،وخباصة يف حالة الزوار
املسافرين جوًا.
 -42-6وألغ���راض التحليل ،عادة ما ينظر يف نقل ال���ركاب حتت فئتني خمتلفتني :النقل إىل
الوجهة املقصودة ومنها ،والنقل يف الوجهة املقصودة .ويتس���م هذا باألمهية بوجه خاص يف حالة النقل
الدويل بسبب احلاجة إىل حتديد االقتصاد الذي سيستفيد من اإلنفاق املرتبط بالنقل .وللقيام بذلك ،من
الضروري حتديد مقر الناقل (الناقلني) ،وهي عملية قد تكون إشكالية عندما يتعلق األمر بأكثر من ناقل
واح���د .ويف حالة الس���فر املحلي ،من الضروري حتديد أي���ن تقدم اخلدمة ومن هو مقدم اخلدمة لتحديد
االقتصاد (على الصعيد الوطين أو املحلي) الذي يستفيد من اإلنفاق.
منظم لتقدمي تلك
 -43-6وال يس���تلزم الس���فر دائمًا احلصول عل خدمة مقدمة من متعهد َّ
اخلدمة :قد حيدث النشاط باستخدام متعهدين غري نظاميني أو باستخدام املوارد اخلاصة للزوار :سريًا على
األقدام ،أو على دراجة خاصة ،أو على ظهور اخليل ،أو باستخدام وسائل النقل اخلاصة (أو املستأجرة)،
مثل املركبات ،أو القوارب ،أو الطائرات ،أو الدراجات النارية ،أو املقدمة جمانًا من طرف ثالث (عائلة،
أو صديق ،أو مستخدمني).
 -44-6ووصف الرحلة بالواسطة الرئيسية للنقل املستخدمة للوصول إىل الوجهة املقصودة
ال يوضح بالضرورة مجيع أنواع النقل املستخدمة أثناء الرحلة اليت قد تدعو احلاجة إىل حتديدها.
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وتتس���م بع���ض املعلومات غري النقدية اإلضافية املرتبطة بع���رض خدمات النقل بأهنا

-45-6
موضع اهتمام:
•النقل العام ملسافات طويلة:
——ع���دد املركبات فيما يتعلق بالنقل الربي/الطائرات ،والس���فن ،فيما يتعلق بالنقل اجلوي
واملائي؛
——عدد املقاعد املتاحة؛
——عدد الركاب املنقولني؛
——استغالل الطاقة اإلستيعابية؛
——عدد الركاب  -الكيلومترات/األميال الناجتة.
•تأجري املركبات:
——ع���دد املركبات (الس���يارات ،واملركب���ات الصندوقي���ة ،والبيوت املتنقل���ة ،والقوارب،
مشغل؛
واليخوت ،إخل) املتاحة لإلجيار بدون ِّ
——عدد املركبات  -األيام املتاحة لإلجيار يف فترة معينة (شهر ،سنة)؛
——عدد املركبات  -األيام املؤجرة بالفعل.

دال  4 -أنشطة وكاالت السفر وأنشطة الحجز األخرى
 -46-6كث�ي�رًا ما يس���تخدم الزوار (أو ال���زوار املحتملون) ،عند ختطي���ط وتنظيم رحلتهم،
خدمات وكاالت السفر للحصول على املعلومات املتعلقة بالبدائل وللقيام حبجوزاهتم (النقل ،واإلقامة،
واألنش���طة التروحيية س���واء بصفقة شاملة أو تُشترى بصورة فردية ،إخل) .وتتألف وظيفتها أساسًا يف بيع
حق استخدام خدمة معينة يقدمها آخرون يف حلظة زمنية معينة وطبقًا لشروط معينة .ويتمثل دورها يف
توفري املعلومات واخلدمات األخرى للزائر وتقوم بدور الوساطة يف شراء خدمات معينة ،مع أهنا قد تقدم
أيضًا خدمات إضافية مثل اصطحاب اجلوالت ،وتقدمي اخلدمات اإلرشادية ،إخل .وأخريًا ،جيدر ذكر أن
وكاالت السفر ختضع للوالية املحددة ملعظم إدارات السياحة الوطنية.
 -47-6وتعمل وكاالت وخدمات احلجز هذه يف بعض النواحي كـ “بائعني بالتجزئة” هلذه
اخلدمات اليت تباع للجمهور .ومع ذلك ،ختتلف وظيفتها عن وظيفة بائع السلعة بالتجزئة ألهنا تظل املنتج
للخدمة الذي خيدم املس���تهلك يف النهاية .وليس هناك بديل للعالقات ،فهي فقط طريقة ّفعالة للمنتجني
جلعل منتجاهتم متاحة للجمهور وبيعها.
 -48-6وقيمة خدمات وكالة الس���فر ال تقدم عنها فاتورة دائمًا بصورة صرحية أو مستقلة
ملستعمل اخلدمة (الزائر) مع أن تقدمي تلك الفاتورة مباشرة قد يكون موجودًا وجيري العمل به يف حالة
خدم���ات احلج���ز األخرى املختلفة عن خدمات وكالة الس���فر .ويف بعض احلاالت ،تش���تري وكاالت
السفر التذاكر بثمن خمفض من شركات الطريان (أو مقدمي التخفيضات) وبيعها لعمالئها بثمن أعلى،
للحص���ول عل���ى إيرادات من الفرق بني الثمن الذي دفعته والثمن الذي تقاضته .ويف حالة أخرى ،يدفع
الزائر مقابل النقل بواس���طة ش���ركة الطريان أو “منتج سياحي” آخر ما بسعر حمدد يقرره منتج اخلدمة.
وحتصل وكالة السفر على الدخل كرسم أو عمولة على البيع الذي أقره مقدم اخلدمة :ويف تلك احلالة،
تكون املسألة كما لو كانت خدمة وكالة السفر قد اشتراها مقدم اخلدمة املباعة للزائر .وأخريًا ،تفرض
وكاالت الس���فر بص���ورة متزايدة رس���ومًا على عمالئه���ا لتعويض التخفيض املقاب���ل (وإلغائه يف بعض
احلاالت) للرسوم أو العموالت من املوردين.
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أنواع:

-49-6

ونتيجة لذلك ،ترد اإليرادات اإلمجالية لوكاالت السفر من خدمات احلجز يف ثالثة

حصل مباش���رة من ال���زوار بفاتورة حمددة؛ وهي األكثر ش���يوعًا يف حالة
(أ) اإلي���رادات اليت تُ ّ
خدمات احلجز خبالف وكاالت الس���فر ،ولكن تلك هي احلال أيضًا بصورة متزايدة فيما
يتعلق بوكاالت السفر؛
(ب) اهلوام���ش التجاري���ة اإلمجالية اليت متثل خدمات جتارة التجزئة عندما يُعوض وكالء الس���فر
أنفسهم ضمنيًا عن عملية جتارة بالتجزئة (الشراء من منتجي اخلدمات (وعلى سبيل املثال
شركات الطريان) ،أو جتار اجلملة وإعادة بيع املنتج للمسافرين)؛
(ج) العموالت اليت يدفعها مقدمو خدمات الس���ياحة عندما يعملون بوصفهم وكالئهم  ،على
حنو مماثل يف تشغيل خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد.
 -50-6وأيًّا كان اإلجراء الذي تُحقق منه خدمة وكالة السفر (أو احلجز) إيراداهتا ،تنقسم
القيمة الكلية اليت يدفعها العمالء إىل جزأين :قسم مقابل لقيمة خدمة وكالة السفر (أو احلجز) (اهلامش
اإلمجايل املكتس���ب) ،والقس���م اآلخر مقابل لقيمة خدمات السياحة املشمولة (إيرادات املنتج صافية من
العمولة املدفوعة ملقدمي خدمات احلجز).
 -51-6ومن هذا املنظور ،يُنظر إىل أنشطة وكاالت السفر وأنشطة احلجز األخرى على أهنا
بيع اخلدمة مباشرة للزائر إلمكان اعتبارها قطاعات سياحية (انظر الفقرتني  2-5و.)3-6
 -52-6وهل���ذه املعاجل���ة نتائج هامة فيما يتعلق باملحتوى الدقيق لإلنفاق الس���ياحي املحلي،
واإلنفاق السياحي الوافد واإلنفاق السياحي اخلارجي ،من ناحية املنتجات والقيم املقابلة على حد سواء
إذا مل يك���ن العمي���ل ،ومقدم اخلدم���ات ومقدم خدمات احلجز مقيمني يف نف���س االقتصاد ،وهي قضية
سيجري تناوهلا باستفاضة يف حساب السياحة الفرعي :إطار العمل املنهجي املوصى به ،2008 ،النص
املستكمل.
 -53-6وباإلضافة إىل املعلومات املتعلقة بنش���اطها اخلاص ،تشكل وكاالت السفر وأنشطة
احلجز األخرى مصدرًا هامًا للمعلومات املتعلقة باخلدمات اليت تُشترى عن طريق وساطتها ،من الناحية
النقدية ومن الناحية غري النقدية على حد سواء.
 -54-6وينبغ���ي أن تكون وكاالت الس���فر ق���ادرة على توفري معلومات كمية بش���أن عدد
وقيمة املنتجات املباعة ،وفئات الوجهات املقصودة ،وأنواع العمالء ،وعلى سبيل املثال رجال األعمال،
وغريهم (الرحالت و/أو الصفقات الشاملة سواء املحلية/أو اخلارجة/أو الوافدة) ،واملعلومات األخرى:
• الرحالت املحلية:
——الرحالت بدون صفقة شاملة؛
——الصفقات الشاملة املحلية.
•الرحالت الدولية:
——الرحالت الوافدة بدون صفقات شاملة؛
——الرحالت اخلارجية بدون صفقات شاملة؛
——الصفقات الشاملة الوافدة؛
——الصفقات الشاملة اخلارجية.
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هاء  -قياس عرض خدمات قطاعات السياحة

 -55-6رهنًا بدرجة تطور مس���وح قطاعات اخلدم���ات ،قد تدرج البلدان بالفعل قطاعات
السياحة يف برناجمها العام للمسوح االقتصادية.
 -56-6وقد تستعني البلدان أيضًا بالسجالت اإلدارية وكذلك التعدادات االقتصادية .وقد
توفر أيضًا مسوح األسر املعيشية معلومات بشأن املنتجني غري النظاميني.
 -57-6وس���توفر عادة املسموح الس���نوية املعممة معلومات اقتصادية بشأن املؤسسات ،مبا
يف ذل���ك ع���دد الوحدات ،مصنفة حس���ب القطاع ،والناتج حس���ب مصدر اإليراد أو املنتج الرئيس���ي
(مع تفصيل لناتج معني) واالس���تهالك الوس���يط( ،إلمكان اس���تنتاج القيمة املضافة) ،والعمالة وتعويض
املس���تخدمني ،واالستثمار يف املوجودات /املخزونات واألصول الرأمسالية وأحيانًا معلومات غري نقدية،
مع قليل من األسئلة اخلاصة بالنشاط ،إن وجدت.
 -58-6ولكفالة أن يكون رصد قطاعات الس����ياحة معدًا بدرجة مناسبة من التحليل تسمح
ببعض التحليل التفصيلي ألنش����طتها املحددة ،يوصى باس����تخدام مس����توى  4أرقام يف التصنيف الصناعي
الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ،مىت كان ذلك ممكنًا .وينبغي أيضًا أن تأخذ املسوح يف االعتبار
بعض الس����مات املحددة ذات األمهية اخلاصة عند حماولة ربط العرض حس����ب األنشطة اإلنتاجية والطلب
حسب الزوار ،بوجه خاص:
•يف حالة أماكن اإلقامة:
——ينبغي مراعاة أن تكون تصنيفات أنواع أماكن اإلقامة املعتمدة يف إحصاءات الس���ياحة
مطبق���ة أيض���ًا يف النظام اإلحصائي ككل .وينبغي ألاّ يس���تخدم هذا التصنيف لتصنيف
إحصاءات العرض فحس���ب ،بل أيضًا ينبغي استخدامه يف تصنيف املعلومات اليت جتمع
من الزوار بشأن أيام مبيتهم حسب نوع مكان اإلقامة؛
——ينبغي معاجلة قضية قياس متعهدي أماكن اإلقامة اليت متثل مش���اريع جتارية غري اعتبارية
(الغ���رف اخلاصة بالبيوت ،والش���قق ،إخل)؛ وباإلضافة إىل ذلك ،من الضروري التركيز
عل���ى قياس خدمات أماكن اإلقامة اليت يقدمها للغ�ي�ر أصحاب بيوت قضاء اإلجازات
أو مالك البيوت ،واألش���كال األخرى ملمتلكات قضاء اإلجازات حىت لو مل تس���تخدم
إلاّ املؤش���رات غري النقدية( .احتساب قيمة اخلدمات املتلقاة باالستخدام اخلاص لبيوت
قض���اء اإلجازات واملمتل���كات خيرج عن نطاق هذه التوصي���ات الدولية ( 2008انظر
الفقرة  )3-4ولكنه سيدرج يف حساب السياحة الفرعي :إطار العمل املنهجي املوصى
به  ،2008نص مستكمل)؛
األسرة والغرف ومعدالت اإلشغال ينبغي أيضًا أن جتمع بانتظام
——املعلومات املتعلقة بتوافر َّ
لكل أو معظم فئات متعهدي الس���وق املنظمني .وقد جتمع هذه املعلومات بإجراء حمدد
(عادة شهري أو ربع سنوي) ،يُطبق على عينة من املؤسسات أو مقترنًا باإلجراء السابق
شرحه .ويف تلك احلالة ينبغي أن يكون االستكمال الدائم للمجتمع املرجعي للعينة (عدد
املؤسسات ،وعدد الغرف) الشاغل اجلاري.
•ويف حالة خدمات تقدمي املأكوالت واملشروبات ،ينبغي أن يكون حمللو السياحة واعني بأمهية
املتعهدين غري النظاميني وأن يتأكدوا من تغطيتهم بصورة كافية؛
•ويف حالة وكاالت الس���فر وخدمات احلجز األخرى ،من الضروري التأكد من اس���تخدام
ط���رق صحيح���ة للتقييم ،أو ،يف حالة ع���دم وجودها ،أن تكون املعلوم���ات متاحة لتحويل
البيان���ات اليت جتمع على أس���اس إمجايل (أي ،تش���مل قيمة اخلدمة املباع���ة؛ والنقل ،ومكان

جانب العرض

اإلقامة ،وجوالت مشاهدة املعامل اهلامة ،إخل) إىل معلومات على أساس صاف (ميثل تفكيك
مكوناهتا املختلفة ش���رطًا مس���بقًا لتجميع حساب س���ياحة فرعـي وميزان املدفـوعات ،على
األقـل لبنـد النقل الدويل)؛
•ويف حال���ة مؤسس���ات تأجري الس���يارات ،قد يك���ون من املفيد وجود معلوم���ات غري نقدية
إضافية ،مثل عدد املركبات املتاحة للتأجري واملؤجرة بالفعل وعدد املركبات  -األيام املباعة
يف الفترة.

واو  -الحالة الخاصة بمنظمي الرحالت
والرحالت الشاملة

 -59-6ميثل منظمو الرحالت مشاريع جتارية تضم خدميت سفر أو أكثر (على سبيل املثال،
النقل ،واإلقامة ،والوجبات ،والترفيه ،ومشاهدة املعامل اهلامة) وبيعها عن طريق وكاالت سفر أو مباشرة
إىل املستهلكني النهائيني كمنتج واحد (يطلق عليه رحلة شاملة) بثمن واحد .وقد تكون مكونات الرحلة
الش���املة مقررة مس���بقًا أو ميكن أن تكون ناجتة من إجراء “لكل خدمة على حدة” حيث خيتار الزائر
جمموعة اخلدمات اليت يرغب يف احلصول عليها من قائمة مقررة مسبقًا.
 -60-6وعادة ما يعمل منظمو الرحالت باألصالة عن أنفسهم .ويف البداية ،حيصل املنظمون
على خدمات خمتلفة من قطاعات السياحة ،قبل وقت طويل يف كثري من األحيان وبأمثان متفاوض عليها
ركب للعمالء ،إما مباش���رة أو عن طريق وكاالت الس���فر.
بوجه خاص ،جتمع وتقدم كمنتج واحد ُم َّ
وكمش���اريع ،قد يقدموا مباش���رة أيضًا بعض اخلدمات ،مثل النقل الدويل باس���تخدام ش���ركات طريان
الرحالت املس���تأجرة اليت ميلكوها أو جزء من نفس جمموعة الش���ركات .ويشمل هذا املنتج عادة خدمة
النق���ل وواحدة أو أكثر من خدمات اإلقامة ،والوجبات ،ومش���اهدة املعامل اهلام���ة ،والترفيه واخلدمات
ال عن خدمة منظم الرحلة نفس���ه .ويف معظم احلاالت ،ال يكون الزائر
األخرى اليت يطلبها الزوار ،فض ً
واع بتوزيع التكاليف بني املكونات ،وال يكون له اتصال مباش���ر مبتعهدي اخلدمات قبل املغادرة .ويف
كثري من األحيان ،يعرض منظم الرحلة نفسه للخطر مع متعهدي اخلدمات اليت تتضمنها الرحلة الشاملة،
وجيب عليه أن يدفع هلم غرامات يف حالة عدم بيع املنتجات بالكميات اليت حجزها.
 -61-6وق���د يُفه���م أن الرحلة الش���املة تتألف م���ن “منتج” جديد متام���ًا .ومع ذلك ،يف
إحصاءات السياحة ،ينبغي ألاّ تعترب الرحلة الشاملة منتجًا قائمًا بذاته ،بل باألحرى جمموع مكوناهتا ،مبا
يف ذلك اهلامش اإلمجايل ملنظم الرحلة ولوكالة السفر اليت تبيعها للجمهور.
 -62-6ومجيع مكونات الرحلة الش���املة ،مبا يف ذلك قيم���ة خدمات منظم الرحلة ووكالة
السفر ،تعترب أهنا مشتراة مباشرة مبعرفة الزوار .وهذا يستلزم تقدير قيمة الناتج الرئيسي ملنظمي الرحالت
بوصفه “اهلامش اإلمجايل” املكتسب (بتطبيق هنج “تقدير القيمة الصافية”).
 -63-6ويعترب منظمو الرحالت نوعًا معينًا من جتار جتزئة خدمات السياحة مع أهنم ،كما
ال عن متعهدي اخلدم���ات الذين تتضمنهم الصفقة
ه���ي احلال فيما يتعلق بوكاالت الس���فر ،ليس���وا بدي ً
الشاملة .وينبغي حساب قيمة للخدمة املقدمة من منظمي الرحالت ،مساوية للهامش اإلمجايل املكتسب،
بوصفها الفرق بني ما يتقاضه منظم الرحلة عن الرحالت الشاملة املباعة وتكاليف املكونات ،مبا يف ذلك
العمولة املدفوعة لوكاالت السفر اليت تبيع الرحالت الشاملة للجمهور.
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الفصل 7

العمالة يف قطاعات السياحة
كم���ا هي احل���ال يف أي قطاع اقتص���ادي آخر ،متثل العمالة بع���دًا هامًا يف وصف
-1-7
السياحة ويف االعتراف بأمهيتها من وجهات النظر اإلنتاجية ،واالجتماعية واالستراتيجية.
وألن أنشطة السياحة التقليدية تتسم بكثافة اليد العاملة بوجه عام ،حترص احلكومات
-2-7
بصورة خاصة على قياس مس���امهة الس���ياحة فيما يتعلق خبلق الوظائف وتزويد السكان بفرص احلصول
على الدخل.
ويف حني أنه ميكن أن تكون اليد العاملة مرتبطة بالناتج الكلي للمؤسسة ،فإنه ال ميكن
-3-7
إس����نادها ألي ناتج معني بدون اس����تخدام افتراضات وإجراءات منذجة حمددة .وهلذا الس����بب ،فإن عمالة
الس����ياحة ،إش����ارة إىل العمالة املرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسلع واخلدمات (الس����ياحية التقليدية ،وذات الصلة
بالس����ياحة وغريها) اليت حيصل عليها الزوار وتنتجها س����واء قطاعات السياحة أو قطاعات أخرى ال ميكن
رصدها مباشرة .وسيتطلب قياسها تقنيات تتجاوز هذه التوصيات.
ونتيجة لذلك ،تقتصر التوصيات يف هذا الفصل على العمالة يف قطاعات الس����ياحة
-4-7
(انظر الفصل  .)6وكما ذكر آنفًا (انظر الفقرات  15-6إىل  )20-6يف كل بلد ،ستش����مل قطاعات
الس����ياحة اليت يتمثل نشاطها الرئيسي يف نشاط سياحي تقليدي .وقطاعات السياحة هذه شائعة يف مجيع
البلدان باستثناء ما يتعلق بفرادى أنشطة السياحة التقليدية اخلاصة بالبلد (الطائفتان  11و12؛ انظر الفقرة
 .)34-5وجدير باملالحظة أن األش����خاص املش����تغلني بأنشطة س����ياحية تقليدية ثانوية يف مؤسسة تنتمي
لقطاع غري س����ياحي (على س����بيل املثال مجيع املؤسسات اليت ال يتمثل نشاطها الرئيسي يف نشاط سياحي
تقليدي،مل يدرجوا يف “العمالة يف قطاعات السياحة” مع أهنم يعتربوا يف “عمالة السياحة” .ومن ناحية
أخرى ،فإن األش����خاص املش����تغلني يف مؤسسة تنتمي إىل قطاع س����ياحة ويشتركون يف أنشطة ثانوية غري
سياحية تقليدية يُدرجون يف “العمالة يف قطاعات السياحة” ولكن لن يدرجوا يف “عمالة السياحة”.
خدمني وعدد الوظائف يف قطاعات
-5-7
املست َ
وإىل جانب البيانات املتعلقة باألش���خاص َ
السياحة ،هناك مقاييس أخرى مثل ساعات العمل الفعلي أو العمل املعادل للدوام الكامل مطلوبة أيضًا
لقياس كمية العمل املخصص لقطاع س���ياحي معني .وترد أدناه املفاهيم والتعاريف املختلفة للعمالة يف
قطاعات السياحة وعالقاهتا املتبادلة.

3

يف منظومة األمم املتحدة ،تنهض
منظمة العمل الدولية بمسؤولية إعداد
املعايري الدولية يف ميدان اإلحصاءات
العمالية .ويمكن االطالع عىل املعايري
يفhttp://www.ilo.org/global/ :
what_we_do/lang–en/index.

ألف  -املفاهيم والتعاريف

م���ن اجلدير بالذكر أن لإلحص���اءات العمالية معايريها الدولية اخلاصة هبا .3 1994
-6-7
اليت تضمن طائفة كاملة من املفاهيم ،والتعاريف والتصنيفات اليت ينبغي اإلشارة إليها واستخدامها عند
وبناء عليه ،ينبغي أن تستخدم املفاهيم والتعاريف الواردة يف هذا الفصل يف املقام
مجع إحصاءات العمالةً .
األول لألغراض اإلحصائية وأيضًا كأساس إلجراءات مطابقة البيانات إلنتاج حساب السياحة الفرعي
وجداول العمالة يف نظام احلسابات القومية.

htm؛ ومكتب العمل الدويل “القرار
املتعلق بإحصاءات السكان الناشطني
اقتصادياً ،والعمال ،والبطالة والعمالة
الناقصة الذي اعتمده املؤتمر الدويل
الثالث عرش لخرباء اإلحصاءات
العمالية (ترشين األول/أكتوبر
 ،”)1982يف التوصيات الدولية
الحالية املتعلقة باإلحصاءات العمالية:
طبعة ( 2000جنيف،)2000 ،
الصفحات  28-24باإلنكليزية.
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جزءا من الس���كان
-7-7
وبوجه عام ،يعترب الش���خص احلاصل على وظيفة مش���تغ ً
الوميثل ً
الناشطني اقتصاديًا (انظر اإلطار .)1-7
وقد يكون لألشخاص وظيفتني أو أكثر خالل فترة مرجعية معينة ،وقد يكون مجيع
-8-7
هذه الوظائف أو بعضها أو ال شيء منها مضطلع به يف قطاعات السياحة .ويؤدي هذا إىل ثالثة مقاييس
خمتلفة للعمالة يف قطاعات السياحة تعاجل بشكل خمتلف التمييز بني األشخاص املستخدمني والوظائف.
ويوضح الشكل  1-7هذه احلالة .وقد تقاس العمالة يف قطاعات السياحة بوصفها
-9-7
عدد األشخاص املشتغلني يف قطاعات السياحة يف أي من وظائفهم ( ،1و 3و4أ يف الشكل  ،)1-7أو
بوصفها عدد األِشخاص املشتغلني يف قطاعات السياحة يف وظيفتهم الرئيسية ( 1و 3يف الشكل ،)1-7
أو بوصفها عدد الوظائف يف قطاعات السياحة ( ،1و ،3و3أ و4أ يف الشكل .)1-7
 -10-7وكل مقي���اس خي���دم أغراضًا خمتلفة ،وق���د تعتمد بلدان واح���دًا أو أكثر منها رهنًا
باالستخدام املقصود .فإذا كان القصد هو حتديد عدد األشخاص الذين يعتمدون إىل حد ما يف معيشتهم
على العمل يف قطاعات الس���ياحة ،عندئذ س���يكون عدد األش���خاص احلاصلني على وظيفة (رئيسية أو
أخرى) يف هذه القطاعات مناسبًا .ويستخدم املقياس القائم على العمالة يف الوظيفة الرئيسية لقياس من
هلم ارتباط هام بقطاعات الس���ياحة ،على س���بيل املثال .وإذا كان القصد هو إجراء مقارنة بني قطاعات
الس���ياحة والقطاعات غري املتعلقة بالسياحة أو بني قطاعات السياحة واالقتصاد عمومًا ،عندئذ سيكون
حصر الوظائف يف قطاعات السياحة أنسب.
 -11-7وقد تقتصر البلدان أيضًا على مقياس واحد أو آخر رهنًا بظروفها الفريدة فيما يتعلق
مبصادر البيانات املتاحة .وعلى س���بيل املثال ،حلصر األش���خاص املش���تغلني يف قطاعات السياحة (مجيع
الوظائف) ،من الضروري احلصول على معلومات بش���أن القطاع املتعلق بكل وظيفة لشاغلي الوظائف
املتعددة .وإذا مل تكن هذه املعلومات متاحة ،س���يقتصر احلصر بالضرورة على األِش���خاص املشتغلني يف
قطاعات السياحة يف وظائفهم الرئيسية.
 -12-7وفيما يتعلق بكل وظيفة يف قطاعات السياحة ميكن تصنيف األشخاص املشتغلني يف
قطاعات السياحة يف إحدى الطوائف التالية( :أ) العمل بأجر أو (ب) العمل للحساب اخلاص.
اإلطار 1-7
الوظيفة

أ
ب

نظام الحسابات القومية ،2008
الفقرة .30-19
مكتب العمل الدويل “القرار املتعلق
بإحصاءات السكان الناشطني
اقتصادياً ،والعمالة ،والبطالة والعمالة
الناقصة الذي اعتمده املؤتمر الدويل
الثالث عرش لخرباء اإلحصاءات
العمالية (ترشين األول/أكتوبر
 ”)1982يف التوصيات الدولية الحالية
املتعلقة باإلحصاءات العمالية ،طبعة
 .2000جنيف ،2000 ،الصفحة 24؛
ونظام الحسابات القومية ،2008
الفقرة .27-6

[…] يحدد االتفاق بني املستخدم وصاحب العمل وظيفة ولكل شخص مشتغل لحساب نفسه وظيفة .وهكذا
يتجاوز عدد الوظائف يف االقتصاد عدد األش�خاص املشتغلني لدرجة أن لبعض املستخدمني أكثر من وظيفة
واح�دة .وق�د يؤدي الفرد الذي لديه أكثر من وظيفة واحدة هذه الوظائف بنجاح كما هي الحال عندما يعمل
الشخص جزءًا من األسبوع يف وظيفة وبقية األسبوع يف أخرى أو جنبا ً إىل جنب عندما تكون للشخص وظيفة
مسائية وكذلك وظيفة نهارية .ويف بعض الحاالت ،أيضاً ،قد يتقاسم شخصان وظيفة واحدة أ.

السكان الناشطون اقتصاديا ً

يش�مل الس�كان الناش�طون اقتصاديا ً أو القوى العاملة جميع األش�خاص من الجنسني الذين يوفرون
عرض اليد العاملة إلنتاج السلع والخدمات حسب تعريف نظام الحسابات القومية خالل فرتة زمنية مرجعية
محددة .واألنش�طة الت�ي تندرج يف حدود اإلنتاج يف النظام يمكن إيجازها على النحو التايل( :أ) إنتاج جميع
الس�لع أو الخدمات الفردية أو الجماعية التي تو َّرد لوحدات خالف منتجيها ،أو يُقصد توريدها ،بما يف ذلك
ب
إنتاج السلع أو الخدمات التي تستهلك يف عملية إنتاج تلك السلع أو الخدمات ...
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الشكل 1-7
شاغلو وظيفة وحيدة مقابل وظائف متعددة
يف قطاعات السياحة
اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺸﺘﻐﻠﻮن

ﰲ وﻇﺎﺋﻒ وﺣﻴﺪة

ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
)(١

ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪدة

ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻷﺧﺮى
)(٢

وﻇﻴﻔـﺔ رﺋﻴﺴﻴـﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
)(٤

وﻇﻴﻔـﺔ رﺋﻴﺴﻴـﺔ ﰲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
)(٣

وﻇﻴﻔﺔ )وﻇﺎﺋـﻒ( أﺧﺮى
ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )٣أ(

وﻇﻴﻔﺔ )وﻇﺎﺋـﻒ( أﺧﺮى
ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )٤أ(

وﻇﻴﻔـﺔ )وﻇﺎﺋـﻒ( أﺧـﺮى
ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى )٣ب(

وﻇﻴﻔـﺔ )وﻇﺎﺋـﻒ( أﺧـﺮى
ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى )٤ب(

اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ( =  ١و ٣و٤أ
اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( =  ١و٣
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ =  ١و٣أ و٤أ

(أ) العمل بأجر:
يف العمل :األش���خاص الذين أدوا خالل الفترة املرجعية بعض العمل مقابل أجر أو مرتب نقدي
أو عيين؛
يف وظيفة ولكن ليس���وا يف العمل :األش���خاص الذين ،بعد أن عملوا بالفعل يف وظيفتهم احلالية،
مل يكونوا يف العمل مؤقتًا ،خالل الفترة املرجعية وكان هلم ارتباط رمسي بوظيفتهم؛
(ب) العمل للحساب اخلاص:
يف العمل :األشخاص الذين أدوا خالل الفترة املرجعية بعض العمل مقابل ربح أو كسب عائلي،
نقدي أو عيين؛
مع مشروع ولكنهم ليسوا يف العملِ :
األشخاص الذين يعملون مع مشروع ،قد يكون مشروعًا
جتاريًا ،أو مزرعة أو مش���روع خدمات ،ومل يكون���وا يف العمل مؤقتًا خالل الفترة املرجعية
ألي سبب حمدد.4
 -13-7وظائ���ف العمل للحس���اب اخلاص ه���ي الوظائف اليت يعتمد دخلها مباش���رة على
األرباح (أو األرباح املحتملة) الناجتة من السلع واخلدمات املنتجة.5
 -14-7املشتغلون حلساهبم اخلاص ميكن تقسيمهم إىل جمموعتني :الذين لديهم مستخدمون
بأجر والذين ليس لديهم مستخدمون بأجر .ويصنف الذين لديهم مستخدمون بأجر بوصفهم أصحاب

4

مكتب العمل الدويل“ .القرار املتعلق
بإحصاءات السكان الناشطني
اقتصادياً ،والعمالة ،والبطالة،
والعمالة الناقصة ،الذي اعتمده
املؤتمر الدويل الثالث عرش لخرباء
اإلحصاءات العمالية (ترشين األول/
أكتوبر  ”)1982يف التوصيات الدولية
الحالية املتعلقة باإلحصاءات العمالية:
طبعة ( ،2000جنيف،)2000 ،
الصفحة .25

5

مكتب العمل الدويل“ .القرار املتعلق
بالتصنيف الدويل للحالة العملية،
الذي اعتمده املؤتمر الدويل الخامس
عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية
(كانون الثاني/يناير  ،”)1993يف
التوصيات الدولية الحالية املتعلقة
باإلحصاءات العمالية :طبعة ،2000
(جنيف ،)2000 ،الصفحات .23-20
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الشكل 2-7
العمالة يف قطاعات السياحة :الفئات األساسية
لألشخاص املستخدمني
اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﰲ ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ

ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ أﺟﺮ أو ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﻘﺪي أو ﻋﻴﻨﻲ

ﰲ وﻇﻴﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﺗﺪرج أﻳﻀﺎ ً اﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻤﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺿﻴﻮن ،واﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻋﻤﻞ ﻗﺼﺮﻴ اﻷﺟﻞ،
واﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﻤﻲ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

ﰲ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص

ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ رﺑﺢ أو ﻛﺴﺐ
ﻋﺎﺋﲇ ﻧﻘﺪي
أو ﻋﻴﻨﻲ

ﻣﻊ ﻣﴩوع وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﻌﻤﺎل اﻤﻟﺴﺘﻘﻠﻮن ،وأﻋﻀﺎء
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ ،واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ.
وﺗﺪرج أﻳﻀﺎ ً اﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻤﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺿﻴﻮن ،واﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻋﻤﻞ ﻗﺼﺮﻴ اﻷﺟﻞ،
واﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﻤﻲ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﺨﺎرج

عماال مس���تقلني .وباإلضافة إىل ذلك،
أعمال ويصنف الذين ليس لديهم مس���تخدمون بأجر بوصفهم ً
يشمل أيضًا املشتغلون للحساب اخلاص عمال العائلة وأعضاء تعاونيات املنتجني.
 -15-7وحيتوي اإلطار  2-7على تعاريف املستخدمني وأصحاب األعمال وحيدد عددًا من
الفئات اخلاصة لألشخاص الذين ميكن وجودهم بني املستخدمني يف قطاعات السياحة.
 -16-7ويصور الش���كل  2-7أعاله ويوجز فئات األش���خاص املس���تخدمني يف قطاعات
السياحة ،حسب التعريف الوارد أعاله.

باء -

العمالة كطلب عىل اليد العاملة
وكعرض لها

 -17-7يعين العمل نش����اطًا يس����هم يف إنتاج سلع وخدمات يف حد اإلنتاج الداخل يف نطاق
نظام احلسابات القومية .ويف هذا اإلطار ،ميكن أن تتميز أسواق العمل بالطلب على اليد العاملة وعرضها.
 -18-7وحتتاج املؤسس���ات إىل أشخاص للعمل يف مناصب خمتلفة وهذه املناصب ميكن أن
تكون إما ش���اغرة (الش���واغر) أو مش���غولة (الوظائف) .وهذا هو جانب الطلب على اليد العاملة .ويف
احلال���ة األخرية ،تتمثل الوحدة اإلحصائية يف الوظيفة .فالش���خص الذي يش���غل منصبًا ،يؤدي العمل،
وبذلك يس���هم بعمله مقابل أجر نقدي أو عيين ،أو ربح .وهذا هو جانب عرض اليد العاملة .والوحدة
اإلحصائية هنا هي الش���خص املس���تخدم .ويترجم املبلغ املدفوع مقابل العمل الذي أُدي إىل دخل ملن
جرى استخدامهم وإىل جزء من تكاليف العمل ألصحاب أعماهلم.
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اإلطار 2-7
الحالة يف العمالة :التعاريف األساسية
‘ ’1املس�تخدمون هم جميع العمال الذين يش�غلون نوع الوظائف املعرف�ة بأنها “عمل بأجر” .ويوجد
اتفاق ،يمكن أن يكون إما رسمي أو غري رسمي ،بني مرشوع وشخص ،يعمل الشخص بموجبه لحساب
املرشوع مقابل أجر نقدي أو عيني .واملس�تخدمون الذين لديهم عقود ثابتة هم “املس�تخدمون”
الذي�ن كان لديه�م ،وما زال لديهم ،عقد عمل رصيح (كتابي أو ش�فهي) أو ضمني ،أو سلس�لة تلك
العقود ،مع نفس صاحب العمل عىل أس�اس مس�تمر .وتعني “عىل أساس مستمر” فرتة عمل ،تكون
أط�ول من حد أدن�ى محدد يتقرر وفقا ً للظ�روف الوطنية( .إذا كانت فترات االنقطاع القصرية عن
العمل مسموحا ً بها يف هذه الفرتة الدنيا ،ينبغي أيضا ً تحديد مدتها القصوى وفقا ً للظروف الوطنية).
واملستخدمون الدائمون هم “املس�تخدمون الحاصلون عىل عقود ثابتة” الذين تكون املنظمة التي
تس�تخدمهم مس�ؤولة عن دفع رضائبهم ذات الصلة واشرتاكاتهم يف الضمان االجتماعي و/أو تكون
العالقة التعاقدية خاضعة لترشيع العمل الوطني.
‘ ’2أصح�اب األعم�ال هم العاملون الذين ،بحكم عملهم لحس�ابهم الخاص أو م�ع رشيك أو عدد قليل
من الرشكاء ،يش�غلون ن�وع الوظيفة املع ّرفة بأنها “وظيفة عمل للحس�اب الخاص” ،وبهذه الصفة
استخدموا شخصا ً أو أكثر للعمل لحسابهم يف مرشوعهم التجاري كـ “مستخدم (مستخدمني)” ،عىل
أساس مستمر (بما يف ذلك الفرتة املرجعية).
‘ ’3العمال املس�تقلون هم العمال الذين ،بحكم عملهم مس�تقلني أو مع رشيك واحد أو أكثر ،يش�غلون
نوع الوظيفة املع ّرفة بأنها “وظيفة عمل للحس�اب الخاص” ،ولم يس�تخدموا عىل أساس مستمر أي
“مس�تخدمني” للعمل لحس�ابهم أثناء الفرتة املرجعية .وتجدر مالحظة أن�ه أثناء الفرتة املرجعية قد
يكون أفراد هذه املجموعة قد استخدموا “مستخدمني” ،رشيطة أن يكون هذا عىل أساس غري مستمر.
(قد يكون الرشكاء أو قد ال يكونوا من أفراد نفس العائلة أو األرسة املعيشية).
‘ ’4العم�ال العرضيون هم العمال الذين لديهم عقد عمل رصيح أو ضمني ،من غري املتوقع أن يس�تمر
ألكثر من فرتة قصرية ،وتحدد الظروف الوطنية مدته.
‘ ’5العم�ال يف العمل القصري األجل هم العمال الذي�ن لديهم عقود عمل رصيحة أو ضمنية من املتوقع
أن تس�تمر لفرتة أطول من الفرتة املس�تخدمة لتعريف “العمال العرضيني” ،ولكنها أقرص من الفرتة
املستخدمة لتعريف “املستخدمني الدائمني”.
‘ ’6العمال يف العمل املوسمي هم العمال الذين لديهم عقود عمل رصيحة أو ضمنية حيث يتأثر توقيت
وم�دة العقد بصورة هامة بالعوامل املوس�مية مثل الدورة املناخية ،والعطالت العامة و/أو مواس�م
الحصاد الزراعي.
‘ ’7العامل�ون م�ن الخ�ارج ه�م العم�ال الذي�ن( :أ) لديه�م عق�ود عم�ل رصيح�ة أو ضمني�ة
يوافق�ون بموجبه�ا على العم�ل لحس�اب مشروع معين ،أو توري�د كمي�ة معين�ة م�ن الس�لع
أو الخدم�ات ملشروع معين ،بموج�ب ترتي�ب أو عق�د س�ابق م�ع ه�ذا املشروع؛ ولك�ن
(ب) ال يك�ون مكان عملهم داخل أي من املؤسس�ات التي يتكون منها املشروع .وقد يصنفوا بأنهم
“أصحاب أعمال” إذا استخدموا عماال ً آخرين بالرشوط املبينة يف الفقرة ‘ ’2أعاله.
وقد يُصنف العمال يف الفئات ‘ ’7‘ – ’4بوصفهم “مس�تخدمني” أو “عماال ً مستقلني” وفقا ً للخصائص
املحددة لعقد العمل.

 -19-7وقد يكون لبعض األشخاص املستخدمني أكثر من وظيفة واحدة ،ويف هذه احلالة متثل
إحدى الوظائف الوظيفة الرئيسية (تُعرف على أساس الوقت املقضي أو الدخل املتحقق) وتكون الوظيفة
األخرى و(الوظائف األخرى) هي الوظيفة (الوظائف) الثانوية .وعلى العكس من ذلك ،قد يشغل شخصًا
أو أكثر منصبًا واحدًا بشغل وظيفتني أو أكثر بدوام جزئي .ونتيجة لذلك ،ال يصبح عدد الوظائف (جانب
من طلب) وعدد األشخاص املستخدمني (جانب العرض) فئتني مماثلتني ولذلك ال يتطابقان عادة.

املصدر :مكتب العمل الدويل“ .القرار
املتعلق بالتصنيف الدويل للحالة العملية،
الذي اعتمده املؤتمر الدويل الخامس
عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية (كانون
الثاني/يناير  ،”)1993يف التوصيات
الدولية الحالية املتعلقة باإلحصاءات
العمالية ،طبعة  ،2000جنيف2000 ،
الصفحات .22-20
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6

كما ع ّرفها نظام الحسابات القومية،
 ،2008الفقرات  43-19إىل .54-19

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008

 -20-7ونتيجة ملا تقدم ،ميكن التعبري عن العمالة يف قطاعات الس���ياحة بأهنا عدد الوظائف
يف قطاعات السياحة أو عدد األشخاص املستخدمني .ومن منظور الطلب (احلالة األوىل) وعند النظر إىل
عدد املناصب اليت يشغلها األشخاص املستخدمني يف النشاط اإلنتاجي ،فإن عدد الوظائف وخصائصها
هو الذي ميكن حتديده وليس���ت تلك املتعلقة باألش���خاص املس���تخدمني :الوظيفة الرئيسية باإلضافة إىل
وظيفة ثانوية زائدًا الوظائف اإلضافية األخرى تس���اوي جمموع عدد الوظائف لش���خص معني .وجتميع
الوظائف (يف السياحة) فيما يتعلق جبميع األشخاص املستخدمني يف قطاعات السياحة يعطي عددًا كليًا
للوظائف يف مؤسس���ة معينة أو قطاع س���ياحة معني ،إخل .وكما هي احلال فيما يتعلق جبانب العرض ،قد
يشغل الشخص أكثر من وظيفة واحدة ذات صلة بأنشطة سياحية تقليدية ،قد تقع يف مؤسسات خمتلفة
تنتمي إىل قطاعات سياحية خمتلفة .ولذلك ،قد ال يكون جمموع عدد األشخاص املستخدمني يف قطاعات
السياحة مساويًا ملجموع األشخاص املستخدمني يف فرادى قطاعات السياحة.
 -21-7وقد تتباين كثافة العمل من وظيفة ألخرى ومن قطاع آلخر ومن فترة ألخرى .وقد
ختتلف الوظائف حس���ب وقت العمل الفعلي لألش���خاص املستخدمني ولذلك يعرب عنها بوظائف بدوام
كامل  -أو دوام جزئي .وهلذا السبب ،ال يكفي احلصول على بيانات بشأن عدد الوظائف أو األشخاص
املس���تخدمني للحصول على معلومات عن حجم العمل الذي أُدي خالل فترة زمنية حمددة (على س���بيل
املثال ،شهر أو سنة) .وسيقتضي األمر احلصول على بيانات بشأن جمموع عدد ساعات العمل الفعلي.
وأخريًا ،إذا حتولت مجيع الوظائف إىل عمل معادل للدوام الكامل أو جمموع س���اعات العمل الفعلي يف
السنة ،6ميكن احلصول على احلجم الكلي لعمل قطاع سياحة معني لفترة معينة.
 -22-7ويوضح الشكل  3-7أدناه العالقة بني األشخاص املستخدمني والوظائف ،وأنواع
القياس اليت اقترحت.
 -23-7ولتلخيص كل ما تقدم ،رهنًا باحتياجات املس���تعملني ،ميكن التعبري عن العمالة يف
القطاعات السياحية من ناحية:
•عدد األشخاص؛
•عدد الوظائف (دوام كامل/دوام جزئي)؛
•عدد ساعات العمل الفعلي؛
•العمل املعادل للدوام الكامل.

جيم  -خصائص العمالة

 -24-7بغي���ة توفري املعلوم���ات املتعلقة بتكوين الوظائف يف القطاعات الس���ياحية ولتحديد
املجموعات األكثر جتانسًا ألغراض التحليل ،وكأساس ملقارنات اإلحصاءات طوال الوقت وبني البلدان،
ينبغي تصنيف مقاييس العمالة وفقًا للخصائص املختلفة للقطاعات ولألشخاص الذين يشغلون الوظائف.
 -25-7وهكذا ،ميكن أيضًا تصنيف الوظيفة ،باإلضافة إىل التصنيف حس���ب وقت العمل
الفعلي للشخص (األشخاص) املستخدمني ،وذلك حسب اخلصائص الدميغرافية ،والتعليمية واالجتماعية
للش���خص الذي يشغل الوظيفة (األشخاص الذين يش���غلوهنا) .وأيضًا ،ميثل األجر املرتبط بوظيفة معينة
خصيصة هامة وينبغي تصنيفه على حده.
 -26-7وألغراض املقارنات الدولية ،ينبغي أن تتقيد تصنيفات اإلحصاءات املتعلقة بالعمالة
يف القطاعات السياحية بالتصنيفات الدولية املوحدة املعتمدة مؤخرًا ،أو حتويلها إليها ،مثل:
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الشكل 3-7
العالقة بني املقاييس املختلفة للعمالة
السياحية يف فرتة معينة
اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﰲ ﻓﱰة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﰲ وﻇـﺎﺋﻒ وﺣﻴـﺪة
ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪدة
)وﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ و/أو
وﻇﻴﻔﺔ )وﻇﺎﺋﻒ( إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ(

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

وﻇﺎﺋﻒ اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﻦﻴ

وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ
ﻟﺤﺴﺎب أﻧﻔﺴﻬﻢ

ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﲇ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ،
ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻌﻄﻼت،
وإن أﻣﻜﻦ اﻹﺟﺎزة اﻤﻟﺮﺿﻴﺔ
ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ً ﻋﲆ:
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﲇ )ﰲ ﻓﱰة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ(
ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ،ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺎزة
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻌﻄﻼت ،وإن أﻣﻜﻦ اﻹﺟﺎزة اﻤﻟﺮﺿﻴﺔ
ﻳﺴﺎوي:
اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻤﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ

(أ)

التصني���ف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنش���طة االقتصادي���ة ،التنقيح  4وتطبيقه على
إحصاءات السياحة؛

(ب) التصنيف الدويل املوحد للمهن )7 (ISCO-08؛
(ج) التصنيف الدويل املوحد للتعليم )(ISCED-97؛
(د) التصنيف الدويل للحالة العملية ).8 (ICSE-93

 -27-7وللقيام بتحليل بقدر كاف للعمالة يف قطاعات الس���ياحة ،يوصى بأن جتمع البلدان
املتغـريات الرئيس���ية التالية لكل من القـطاعات السياحية حسب تعريفها يف الفصل  6أعاله وللقطاعات
السياحية ككل:

7

8

مكتب العمل الدويل“ ،التصنيف الدويل
املوحد للمهن )( .”(ISCO-08جنيف،
.)2008
_____ “القرار املتعلق بالتصنيف
الدويل للحالة العملية ) ،(ICSEالذي
اعتمده املؤتمر الدويل الخامس عرش
لخرباء اإلحصاءات العمالية (كانون
الثاني/يناير  ”)1993يف التوصيات
الدولية الحالية املتعلقة باإلحصاءات
العمالية :طبعة ( 2000جنيف،
 ،)2000الصفحات .23-20
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_____ “القرار املتعلق بإحصاءات
العمالية يف القطاع غري النظامي”،
الذي اعتمده املؤتمر الدويل الخامس
عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية
(كانون الثاني/يناير  ،”)1993يف
التوصيات الدولية الحالية املتعلقة
باإلحصاءات العمالية :طبعة .2000
(جنيف ،)2000 ،الصفحات .40-32

 10حسب التعريف الوارد يف نظام
الحسابات القومية  ،2008الفصل ،7
“توزيع حسابات الدخل” ،الفقرتان
 5-7و.29-7
 11مكتب العمل الدويل“ ،القرار املتعلق
بإحصاءات تكاليف العمل ،الذي
اعتمده املؤتمر الدويل الحادي عرش
لخرباء اإلحصاءات العمالية (ترشين
األول/أكتوبر  ”،)1966يف التوصيات
الدولية الحالية املتعلقة باإلحصاءات
العمالية :طبعة ( .2000جنيف،
 ،)2000الصفحات .43-41
 12كما هو وارد يف نظام الحسابات
القومية  ،2008الفصل “ ،7توزيع
حسابات الدخل” ،الفقرتان 9-7
و.12-7

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008

•العمالة حسـب الفئة العمـرية ،واجلنس واجلنسية/بلد اإلقامة (إذا كان ذلك مناسبًا)؛
•العمالة حسب نوع املؤسسات (احلجم ،نظامية ،غري نظامية  ،9إخل)؛
•العمالة مصنفة حسب املهنة واحلالة العملية؛
•العمالة الدائمة/املؤقتة معربًا عنها بعدد الوظائف ،وس���اعات العمل الفعلي ،ومعادل الدوام
الكامل ،إخل؛
•العمالة حسب التحصيل التعليمي؛
•سـاعات العمل (العادية/املعتادة ،اليت قضيت يف العمل بالفعل ،املدفوع عنها أجر)؛
•ترتيبات وقت العمل.
 -28-7وبالنظر إىل أن متغريات العمالة تستخدم يف النهاية إلجراء حتليل متعمق للقطاعات
الس���ياحية للبلد يف س���ياق اجتماعي واقتص���ادي ،ينبغي أيضًا أن جتمع البلدان املتغ�ي�رات التالية اليت متيز
اجلانب النقدي للعمل:
• تعويض املستخدمني الذي يشمل األجور واملرتبات املدفوعة نقدا أو عينًا ،وقيمة االشتراكات
االجتماعية اليت يدفعها أصحاب األعمال ،10لكل قطاع وحسب فئات العمال
• تكلفة العمل اليت تشمل أيضًا إىل جانب األجر مقابل العمل املؤدى تكلفة صاحب العمل
فيم���ا يتعل���ق بالتدريب املهين ،وخدم���ات الرعاية االجتماعية والبن���ود املتنوعة اليت ال تُدرج
بالضرورة يف تعويض املستخدمني ،مثل نقل العمال ،ومالبس العمل واالستقدام ،إىل جانب
الضرائب اليت تعترب تكاليف عمل11؛
•الدخل املختلط لألشخاص املشتغلني حلساب أنفسهم.12

دال  -قياس العمالة

 -29-7ينبغ���ي إدماج مج���ع البيانات املتعلق���ة بالعمال���ة يف القطاعات الس���ياحية يف النظام
اإلحصائ���ي الوط�ن�ي العادي .وحبك���م طبيعتها ،ميكن معاجلة العمالة يف القطاعات الس���ياحية س���واء يف
العمل بأجر أو العمل للحس���اب اخلاص .ومن غري املرجح أنه ميكن احلصول على صورة كاملة للعمالة
يف القطاع���ات الس���ياحية من مص���در إحصائي وحيد .ولتحقيق تغطية أفض���ل واحلصول على مزيد من
اخلصائص التفصيلية لألشخاص املستخدمني ،ينبغي أن تستخدم البلدان ،قدر اإلمكان ،املصادر الرئيسية
التالية جلمع البيانات( :أ) املسوح بالعينة القائمة على األسر املعيشية؛ و(ب) املسوح بالعينة القائمة على
املؤسسات؛ و(ج) السجالت اإلدارية.
 -30-7ومتثل مسوح القوى العاملة يف األسر املعيشية مصدرًا هامًا للبيانات ميكن أن يغطي
م���ن حيث املبدأ س���كان البلد بأكملهم ،ومجي���ع الصناعات ومجيع فئات العمال ،مبن فيهم املش���تغلون
حلس���اهبم اخلاص والعمال العرضيون .وميكن أيضًا أن تش���مل النشاط االقتصادي يف القطاعني النظامي
وغري النظامي على حد سواء ،وكذلك العمالة غري النظامية.
 -31-7وأساس���يًا ،جتمع مسوح القوى العاملة لألس���ر املعيشية البيانات من األفراد ومن مث
توفر املعلومات املتعلقة باألش���خاص الذين قد يكونوا مس���تخدمني يف أكثر من وظيفة واحدة (ش���اغلوا
الوظائف املتعددة) والقطاعات املختلفة (سياحية أو غري سياحية).
 -32-7ومتثل املسوح بالعينة القائمة على املؤسسات مصدرًا هامًا آخر للبيانات فيما يتعلق
بالوظائف واألش���خاص املس���تخدمني .ويف حالة االهتمام بقطاعات حمددة ،كما هي احلال فيما يتعلق
بالقطاعات الس���ياحية ،ميكن أن توفّر مس���وح املؤسسات صورة متعمقة للقطاعات املستهدفة ،بافتراض
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وج���ود إط���ار معاينة واف بالغرض .وجدير بالذكر مع ذلك أن املؤسس���ات غري النظامية غري مش���مولة
مبسوح املؤسسات التقليدية .وميكن احلصول على معلومات موثوقة وتفصيلية بشأن املواضيع ذات الصلة
بالوظائف والعمالة (على سبيل املثال ،الدخل ،واألجر وتكاليف العمل) يف مسوح املؤسسات ،وال سيما
عندما يكون بإمكاهنا استخدام جداول املرتبات والسجالت املتاحة األخرى.
 -33-7واإلحصاءات القائمة على الس���جالت اإلداري���ة (مثل ملفات الضمان االجتماعي،
وتقاري���ر الضرائب ،وتقارير العمالة) عادة ما تكون منتج���ات ثانوية للعمليات اإلدارية .وتقوم يف كثري
من األحيان على عمليات مستمرة ،وذلك ،ميكن أن تكون مصدرًا مفيدًا إلحصاءات التدفق والبيانات
الطولية األخرى .ومع ذلك ،ميكن أن تكون هلا مواطن ضعف خمتلفة ،مثل التغطية املحدودة (اس���تبعاد
املؤسس���ات غري النظامية) واملحتوى ،واملفاهيم والتعاريف غ�ي�ر املرنة ،والنقص ،والتناقضات والوصول
املقيد بسبب القيود القانونية أو اإلدارية.13
 -34-7وبالنظر إىل أنه من املمكن بالكاد قياس وحتليل العمالة يف قطاعات السياحة بصورة
ال.
ال مفض ً
شاملة على أساس مصدر إحصائي واحد فحسب ،ميثل إدماج البيانات من املصادر املختلفة ح ً
وتعطي هذه الطريقة مزيدًا من املعلومات الشاملة ،وتوفر نظرة عامة أفضل وصورة أكثر اتساقًا ،ونتائج
يف حتليل أدق.
 -35-7ومع أنه قد أحرز تقدم هام يف الس���نوات األخرية يف وضع أُطُر عمل منهجية لدمج
املعلومات املتعلقة بالعمالة السياحية مع إمجاليات االقتصاد الكلي األخرى وحتسني إمكانية املقارنة الدويل
للبيانات ،مثل حس���اب الس���ياحة الفرعي (انظر الفصل  )8ومقياس العمالة ملنظمة التعاون والتنمية يف
املي���دان االقتصادي ، 14ما زال العمل جاري���ًا إلجياد طريقة أفضل أو وضع إطار عمل أكثر مشوالً لدمج
البيانات من املصادر املختلفة إقامة روابط أفضل مع نظام احلسابات القومية.

 13للحصول عىل معلومات أوفر بشأن
املصادر اإلحصائية انظر:
مكتب العمل الدويل“ ،مسح السكان
الناشطني اقتصادياً ،والعمال،
والبطالة :كتيب مكتب العمل الدويل
بشأن املفاهيم والطرق” (جنيف،
.)1990
–____ “القرار املتعلق بإحصاءات
العمالة يف القطاع غري النظامي ،الذي
اعتمده املؤتمر الدويل الخامس عرش
لخرباء اإلحصاءات العمالية (كانون
الثاني/يناير  ”،)1993يف التوصيات
الدولية الحالية املتعلقة باإلحصاءات
العمالية .طبعة ( ،2000جنيف
 ،)2000الصفحات .38-32
–____ “املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالتعريف اإلحصائي للعمالة غري
النظامية الذي أقره املؤتمر الدويل
السابع عرش لخرباء اإلحصاءات
العمالية (كانون األول/ديسمرب
 ”،)2003تقرير املؤتمر ،جنيف،
املؤتمر السابع عرش لخرباء
اإلحصاءات العمالية 24 ،ترشين
الثاني/نوفمرب  3 -كانون األول/
ديسمرب .2003
–____ “نظام متكامل إلحصاءات
األجور :كتيب بشأن الطرق” (جنيف،
.)1979
–____ “اإلحصاءات العمالية القائمة
عىل السجالت اإلدارية :مبادئ
توجيهية بشأن التجميع والعرض”.
مكتب العمل الدويل/الفريق
االستشاري املتعدد التخصصات يف
رشق آسيا ،املكتب اإلقليمي آلسيا
واملحيط الهادئ التابع ملنظمة العمل
الدولية (بانكوك.)1997 ،
 14منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي“ ،مبادئ توجيهية لحساب
سياحة فرعي :وحدة القياس”،
(باريس .)1999
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الفصل 8

فهم السياحـة يف عالقتها بأ ُ ُ
طر العمل
االقتصادية الكليـة األخرى
يع���رض هذا الفصل بعض املجاالت اليت س���تكون اإلضافات إىل التوصيات الدولية
-1-8
لعام  2008ممكنة يف املستقبل .وأوالً وقبل كل شيء ،يقدم هنج حساب السياحة الفرعي الذي تربط به
إحصاءات السياحة يف ُصلب التحليل االقتصادي الكلي .وعندئذ ،يسلط الضوء على الرابط بني السياحة
الوافدة واخلارجية وميزان املدفوعات ،اعترافًا بتزايد أمهية الس���ياحة كخدمة متداولة دوليًا .وعندئذ يتم
التشديد على احلاجة إىل مقاييس للسياحة على الصعيد دون الوطين ،وتقدم الروابط بني الصعيد الوطين
والصعد دون الوطنية اليت قد ال تتطابق متامًا ولكنها توفر وجهات نظر تكميلية بشأن األنشطة املرتبطة
ُ
بالسياحة يف إقليم جغرايف معني .وأخريًا ،يشار إىل قضية استدامة السياحة وقياسها.

ألف -

نهج حساب السياحة الفرعي

كان وضع حس���اب س���ياحة فرعي على الصعيد الوطين وتصميم توصية دولية هلذا
-2-8
اإلطار املفاهيمي والتحليلي مدرجني يف جدول أعمال خرباء إحصاءات الس���ياحة على نطاق العامل ملدة
تربو على عقدين.
واعترافًا بالسمات اخلاصة بالسياحة ،اليت متتد أبعد من وصف الزوار ،واستخدامهم
-3-8
ِ
لوس���ائل النق���ل ،وأماكن اإلقامة ،وخدمات الطعام وأنش���طة القائمني على خدمته���م ،فهم أيضًا خرباء
إحصاءات الس���ياحة بس���رعة جدًا أنه ال ميكن وصف الس���ياحة وحتليلها خارج س���ياقها االجتماعي -
االقتصادي األوسع.
وهذا هو الس���بب يف أن تكون الس���ياحة جماالً مثاليًا للمحاس���بة الفرعية .وبصورة
-4-8
س���ريعة اعترب تكييف املفاهيم العامة ،والتعاريف ،والتصنيفات ،واإلمجاليات وجداول نظام احلس���ابات
القومية 2008 ،مبادرة هامة .واعترب حساب السياحة الفرعي مناسبًا لعدة أسباب رئيسية:
•بوصفه أداة تعترف بأن الس���ياحة تش���مل كثريًا من املنتجات واألنشطة اإلنتاجية ،مما يسهل
فهمًا أعمق لروابط السياحة يف املجاالت االقتصادية األخرى؛
•بوصف���ه رابط���ًا هيكليًا بنظام احلس���ابات القومية ،وميزان املدفوع���ات وإحصاءات التجارة
الدولية يف اخلدمات ،وبالتايل ،بأُطُر العمل االقتصادية الكلية األخرى؛
•بوصفه رابطًا هيكليًا بإمجاليات احلس���ابات القومية وهنج تقديرها العام ،اللذين تشتق منهما
موثوقية ومشروعية بيانات إحصاءات السياحة وبرامج التنمية؛
•بوصفه منهجية وإطار عمل لتحقيق توافق شامل لبيانات السياحة ذات الصلة يف املقام األول
بعرض قطاعات الس���ياحة والقطاعات األخرى وطلب الزوار واألنواع األخرى للمتغريات
املرتبط���ة ،وخباص���ة تلك املتعلقة بوصف الزوار ،والرحالت الس���ياحية والعمالة يف قطاعات
السياحة؛

72

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008

•بوصفه إطار العمل الوحيد الذي جيمع من خالله على النحو الصحيح الناتج احمللي اإلمجايل
للس���ياحة الذي يعترب املجموع الكلي األساسي لوصف حجم السياحة ،من بني اإلمجاليات
األخرى؛
•بوصف���ه مرجعًا ومعلَم���ًا للتط���ورات اإلحصائية املس���تقبلية والبحوث االقتصادي���ة املتعلقة
بالسياحة.
وحس���اب الس���ياحة الفرعي ميثل أساس���يًا إطار عمل مفاهيمي لفهم الس���ياحة من
-5-8
منظور اقتصادي كلي .ويركز احلساب على وصف وقياس السياحة بأشكاهلا املختلفة (الوافدة ،واملحلية
واخلارجية) .كما يلقي الضوء على العالقة بني اس���تهالك الزوار وعرض السلع واخلدمات يف االقتصاد،
يف املقام األول تلك املقدمة من قطاعات السياحة .وهبذه األداة ،من املمكن تقدير الناتج املحلي اإلمجايل
ال
للس���ياحة ،لتحديد املس���امهة املباشرة من الس���ياحة يف االقتصاد ولوضع خمططات أكثر تعقيدًا وتفصي ً
تعتمد على العالقة األساسية حلساب السياحة الفرعي بنظام احلسابات القومية وميزان املدفوعات.
ويوفر حس���اب السياحة الفرعي نوعني من التناس���ق :أوالً ،بني قياس السياحة من
-6-8
منظور الزوار من خالل نشاطهم االستهالكي ومن منظور عرض السلع واخلدمات من مجيع القطاعات
(وقطاعات الس���ياحة يف املقام األول) لتلبية طلبهم؛ وثانيًا ،بني االس���تخدام العام وعرض مجيع املنتجات
ومجيع العوامل يف االقتصاد والطلب الذي خلقه الزوار.
ويضم حس���اب الس���ياحة الفرعي جمموعة م���ن  10جداول مترابط���ة تبني الفئات
-7-8
املختلفة لالس���تهالك حس���ب الزوار املرتبطني باألشكال املختلفة للسياحة (اجلداول  1إىل  ،)4واإلنتاج
حس���ب قطاعات الس���ياحة والقطاعات األخرى ملنتجات الس���ياحة التقليدية ،واملنتج���ات ذات الصلة
بالس���ياحة واملنتجات األخرى (اجلدوالن  5و )6ويس���مح حبس���اب الناتج املحلي اإلمجايل للس���ياحة؛
والعمالة يف قطاعات الس���ياحة (اجلدول  ،)7وتكوين إمجايل رأس املال الثابت للس���ياحة (اجلدول ،)8
واملصروفات اإلدارية احلكومية املرتبطة بدعم الس���ياحة والرقابة عليها (االس���تهالك اجلماعي للسياحة،
اجلدول  )9وأخريًا بعض املؤشرات غري النقدية اهلامة (اجلدول  )10لدعم حتليالت البيانات االقتصادية
يف اجلداول .9-1
وهذه اجلداول متساوقة مع جداول العرض واالستخدام العامني اليت تضعها البلدان
-8-8
على الصعيد الوطين لش���رح امليزان االقتصادي العام للس���لع واخلدمات وحس���ابات إنتاج املنتجني وفقًا
لنظام احلسابات القومية .2008 ،وهكذا ميكن اعتبار حساب السياحة الفرعي مبثابة إطار تساوق شامل
لإلحصاءات االقتصادية السياحية األساسية.
وس���توفر منظمة الس���ياحة العاملية ،يف الوقت املناسب ،إرش���ادات مقبلة فيما يتعلق
-9-8
بإعداد خطة وهنج تدرجييني لوضع حساب السياحة الفرعي واإلضافات ذات الصلة.

باء -

السياحة وميزان املدفوعات

 -10-8يركز ميزان املدفوعات على ش���رح العالق���ة االقتصادية بني املقيمني وغري املقيمني.
ويشمل بوضوح املعامالت املرتبطة بالسياحة الدولية اليت حتددت على أساس مفهوم ملحل اإلقامة مماثل
للمفهوم املس���تخدم يف ميزان املدفوعات ونظام احلس���ابات القومية .وحتدد الفقرات التالية الفروق بني
إحصاءات السياحة ومكونات السفر ونقل الركاب يف ميزان املدفوعات.
 -11-8ويف س���ياق ميزان مدفوعات البلد ،ال يش�ي�ر مصطلح “الس���فر” إىل مجيع أنش���طة
األفراد عند القيام بزيارات خارج بلد إقامتهم ولكن يش�ي�ر فحس���ب إىل قيمة نفقات األفراد خالل هذه
الرحالت .وتش���مل األرصدة الدائنة املتعلقة بالس���فر الس���لع واخلدمات ألغراض االستخدام اخلاص أو

فهم السياحة يف عالقتها بأ ُ ُ
طر العمل االقتصادية الكلية األخرى
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لإلهداء اليت حصل عليها غري مقيمني من اقتصاد أثناء زياراهتم هلذا االقتصاد .وتش���مل األرصدة املدينة
املتعلقة بالس���فر الس���لع واخلدمات ألغراض االستخدام اخلاص أو لإلهداء اليت حصل عليها املقيمون من
اقتصادات أخرى أثناء زياراهتم لالقتصادات األخرى.
 -12-8ووفق���ًا هلذا التعريف العام ،فإن قيمة النفقات الس���ياحية (ال تش���مل النفقات على
جزءا
اخلدمات ذات الصلة بالس���ياحة يف نقل الركاب) املرتبطة بالزوار الدوليني أثناء الرحالت ستكون ً
جزءا من الرصيد الدائن املتعلق بالسفر وستكون نفقات
من “السفر” :ستكون نفقات السياحة الوافدة ً
جزءا من الرصيد املدين املتعلق بالسفر .ومع ذلك ،فإن احلدود الدقيقة اليت خصصت
السياحة اخلارجية ً
األولية تبدو أكثر تعقيدًا نوعًا ما.
يف وقت الحق هلذا التعريف العام جتعل هذه العينة ّ
 -13-8وتتعل���ق الفروق ب���ـ (أ) جمال األفراد الذين تدرج معامالهت���م ،و(ب) جمال النفقات
املغطاة .وهذه الفروق مبينة يف اإلطار  ،1-8الذي يشري إىل أن الصلة بإحصاءات السياحة تتطلب مراعاة
اخلدمات ذات الصلة بالسياحة يف نقل الركاب.
 -14-8وفيم���ا يتعلق مبجال األف���راد الذين تُدرج نفقاهتم ،يش���مل بند “الس���فر” نفقات
املس���افرين الذي���ن ال يعتربون زوارًا ،مث���ل عمال احلدود ،والعمال املومسي�ي�ن وغريهم من العمال ألجل
قصري ،وعابري احلدود مرارًا الذين يكونون يف بيئتهم املعتادة ،والطلبة الذين يقومون بدراس���ات طويلة
األجل خارج بلد إقامتهم واملرضى ألجل طويل الذين يعاجلون خارج بلد إقامتهم.
 -15-8وعلى هذا األساس حيظى بند “السفر” مبجال أوسع من إحصاءات السياحة.
 -16-8وفيما يتعلق بالس���لع واخلدمات املغطاة ببند “الس���فر” وباإلنفاق السياحي ،تتمثل
الفروق فيما يلي:
•يتسم مفهوم االستحواذ املستخدم يف بند “السفر” بأنه أوسع من مفهوم اإلنفاق السياحي.
وبوجه خاص ،فإنه يشمل أيضًا قيمًا حمتسبة ،مثل توفري مكان اإلقامة جمانًا .ويف هذا الصدد،
يكون جمال مفهوم االس���تهالك الس���ياحي املستخدم يف حس���اب السياحة الفرعي أقرب إىل
جمال مفهوم “السفر”؛
اإلطار 1-8
بند “السفر”

 -86-10تش�مل األرصدة الدائنة املتعلقة بالسفر الس�لع والخدمات ألغراض االستخدام الخاص أو
لإلهداء التي يحصل عليها غري املقيمني من االقتصاد أثناء زياراتهم لذلك االقتصاد .وتش�مل األرصدة املدينة
املتعلقة بالس�فر السلع والخدمات ألغراض االستخدام الخاص أو لإلهداء التي يحصل عليها من االقتصادات
األخرى املقيمون أثناء الزيارات لهذه االقتصادات األخرى]...[ .
 -87-10وتحليل املكونات األساس�ية للس�فر يجري بني الس�فر ألغراض األعمال التجارية والسفر
لألغراض الش�خصية ،م�ع بيانات تكميلية للجماعات موضع االهتمام الخ�اص ،مثل عمال الحدود ،والعمال
املوس�ميني وغريهم من العمال لفرتة قصرية .ويقرتح إجراء تحليل تكمييل مس�تقل للس�فر إىل أنواع الس�لع
والخدمات( .انظر الفقرة .)95-10
 ]...[ -95-10وإللقاء الضوء عىل الصلة بني الس�فر وخدمات نقل الركاب وإحصاءات السياحة ،قد
يُعرض تقدير تقريبي لإلنفاق السياحي كبند تكمييل يحدد السلع والخدمات الهامة ذات الصلة بالسياحة يف
بندي السفر ونقل الركاب*.
*

يش�مل هذا البند التكمييل السفر لجميع األغراض الش�خصية وذلك الجزء من السفر ألغراض األعمال التجارية الذي
ال يشمل نفقات عمال الحدود ،والعمال املوسميني وغريهم من العمال ألجل قصري ،وكذلك خدمات نقل الركاب.
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•تدرج مش���تريات األشياء الثمينة والسلع املعمرة االس���تهالكية يف اإلنفاق السياحي الوافد/
اخلارج���ي (بص���رف النظر ع���ن قيمة وحدهتا) يف حني ال يش���مل بند “الس���فر” يف ميزان
املدفوع���ات إلاّ املش���تريات اليت تقل قيمتها عن حد اإلعف���اء اجلمركي .وتوصي التوصيات
الدولية  2008بأنه ،بغية تسهيل املطابقة ،يتعني حتديد تلك املشتريات بصورة مستقلة (انظر
الفقرة ( 36-4ح))؛
•واإلنفاق على النقل الدويل عندما ميثل معاملة متعلقة مبقيم لغري مقيم ميثل جز ًءا من اإلنفاق
الس���ياحي الدويل ولكنه ال يدرج يف بند “الس���فر” .ويدرج حتت بند “خدمات الركاب”
يف مي���زان املدفوعات .ومع ذل���ك ،ال متثل القيمة الكاملة هلذا البند إنفاق الزوار الوافدين أو
اخلارجيني.
ويوضح اإلطار :2-8
(أ) أن بن���د “خدمات الركاب” يف ميزان املدفوعات يتضمن أيضًا خدمات الركاب املقدمة
للمسافرين غري الزوار؛
(ب) أن بند “خدمات الركاب” يتضمن أيضًا اخلدمات املقدمة بني وجهتني مقصودتني خارج
بل���د مقر الناقل .وفيما يتعلق ببلد إقامة الناقل ،فإن املس���افرين الذين ينقلون حس���ب هذا
الوضع ،حىت ولو كانوا زوارًا دوليني (من منظور بلد إقامتهم) ،ال يكونون يف رحلة إىل،
جزءا من
أو من أو داخل هذا البلد ،ونتيجة لذلك ،ال يعتربون زوارًا وال ميثل استهالكهم ً
اإلنفاق الس���ياحي الوافد؛ ومع ذلك ،فيما يتعلق ببلد منش���أهم ،يكونون زوارًا خارجيني
جزءا من اإلنفاق السياحي اخلارجي.
وميثل استهالكهم الذي يتضمن معاملة مقيم لغري مقيم ً
(ج) وبند “خدمات الركاب” يشمل أيضًا اخلدمات املقدمة للمقيمني يف بلد بواسطة ناقل غري
مقيم .وهذه معاملة مقيم لغري مقيم وتدرج يف اإلنفاق الس���ياحي اخلارجي للبلد املرجعي

اإلطار 2-8
خدمات الركاب
 -76-10تشمل خدمات الركاب نقل األشخاص .وهي تشمل جميع الخدمات املقدمة يف النقل الدويل
لغري املقيمني بواسطة ناقلني مقيمني (حساب دائن) وللمقيمني بواسطة ناقلني غري مقيمني (حساب مدين).
وتش�مل أيضا ً خدمات الركاب التي تؤدى داخل اإلقليم بواسطة ناقلني غري مقيمني .وينبغي أن يشمل تقدير
قيمة نقل الركاب الرسوم التي يجب أن يدفعها الناقلون لوكاالت السفر ومقدمي خدمات الحجز األخرى .أما
خدمات الركاب املقدمة داخل اإلقليم بواسطة مقيمني لغري مقيمني وتُقدم/تُشرتى بصورة مستقلة من النقل
الدويل فإنها تستبعد من نقل الركاب؛ وتدرج هذه الخدمات يف السفر.

املصدر :صندوق النقد الدويلBalance ،
of Payments and International
Investment Position Manual, Sixth
Edition (BPM6), pre-publication draft
).(December 2008

 -77-10وتش�مل خدمات الركاب أجور الس�فر والنفقات األخرى ذات الصلة بنقل الركاب .وتشمل
أيضا ً أي رضائب تفرض عىل خدمات املس�افرين ،مثل رضائب املبيعات أو رضائب القيمة املضافة .وتش�مل
خدمات الركاب أجور الس�فر التي تمثل جزءًا من الجوالت الش�املة .وتدرج أجور السفر بالبواخر السياحية
يف الس�فر .وتش�مل خدمات الركاب بنودا ً مثل الرسوم عىل األمتعة الزائدة ،أو املركبات ،أو األمتعة الشخصية
األخرى املصاحبة والطعام ،والرشاب ،أو األصناف األخرى املشتراة عىل متن وس�ائل النقل .وتدرج أيضا ً يف
خدمات الركاب اإليجارات وعقود املشارطة ،واستئجارات السفن ،أو الطائرات ،أو حافالت السفر أو املركبات
التجارية األخرى باألطقم لنقل الركاب .ويستبعد من هذا اإليجارات أو عقود املشارطة التي تمثل استئجارات
مالي�ة (ت�درج يف القروض) ،وإيجارات وعقود املش�ارطة الزمنية بدون أطقم (تدرج يف خدمات االس�تئجار
التشغييل).

فهم السياحة يف عالقتها بأ ُ ُ
طر العمل االقتصادية الكلية األخرى

جزءا من اإلنفاق
(انظر الفقرة  .)17-4وفيما يتعلق ببلد مقر الناقل ،ال متثل هذه املعاملة ً
السياحي ألن املسافر ليس زائرًا هلذا البلد ،أو منه أو داخله (انظر (ب) أعاله).
 -17-8وتتعلق القضايا اإلضافية بالطريقة اليت تسجل هبا يف كال النظامني وساطة وكاالت
السفر ،وخدمات احلجز األخرى ومشغلي الرحالت.
 -18-8ويشري اإلطار  2-8إىل أن خدمات الركاب ينبغي أن تشمل “الرسوم اليت جيب أن
يدفعها الناقلون لوكاالت الس���فر ومقدمي خدمات احلجز اآلخرين” وأن تكون خدمات
جزءا من اجلوالت الشاملة”.
الركاب “شاملة ألجور السفر اليت متثل ً
 -19-8ويوضح املخطط التايل (الشكل  )1-8العالقة بني البنود الواردة يف ميزان املدفوعات
حتت “السفر” و“خدمات الركاب” وإحصاءات السياحة .ويفصل قضية جمال األفراد عن قضية جمال
اإلنفاق.
 -20-8وكتحلي���ل أول ،حيتاج مي���زان املدفوعات أن تُظهر البلدان بند “الس���فر” بصورة
مس���تقلة ألغراض األعمال التجارية والش���خصية .ويش���مل الس���فر ألغراض األعمال التجارية الس���لع
واخلدمات اليت يش���تريها األش���خاص املسافرون للخارج جلميع أنواع أنش���طة األعمال .ويشمل السفر
لألغراض الش���خصية الس���لع واخلدمات اليت يش���تريها األشخاص املس���افرون للخارج ألغراض خبالف
األعمال التجارية ،مثل قضاء اإلجازات ،واالش���تراك يف األنش���طة التروحيي���ة والثقافية ،والقيام بزيارات
لألصدقاء واألقارب ،واحلج ،والتعليم واألغراض ذات الصلة بالصحة.
 -21-8وه���ذا التحليل يطابق تقريبا التحليل حس���ب األغراض “الش���خصية” و“األعمال
التجاري���ة واملهنية” املس���تخدم لتصنيف الرحالت الس���ياحية حس���ب الغرض (انظ���ر الفقرتني 14-3
و )17-3مع أنه جيب مراعاة الفروق يف املجال بني ميزان املدفوعات وإحصاءات السياحة:
•تش���مل النفق���ات املدرجة حت���ت “األعمال التجاري���ة” يف ميزان املدفوع���ات اإلنفاق على
الرحالت السياحية اليت يكون غرضها الرئيسي جتاريًا أو مهنيًا ،وكذلك النفقات على سفر
العمال املومسيني ،وعمال احلدود والعمال اآلخرين ألجل قصري واألطقم؛ وهذا املجال أوسع
من جمال إحصاءات السياحة الذي ال يشمل إلاّ نفقات الزوار على رحالت األعمال؛
•تش���مل النفقات املدرجة حتت األغراض “الش���خصية” يف ميزان املدفوعات تلك اليت تدفع
يف الرحالت السياحية اليت هلا غرض رئيسي شخصي ،وتلك املتعلقة بالطلبة واملرضى ألجل
طويل ،وغريهم؛
•وخيتلف جمال النفقات املدرجة حتت بند “السفر” لكل من “أغراض األعمال” و“األغراض
الشخصية” ،يف ميزان املدفوعات ،واإلنفاق السياحي الوافد/اخلارجي يف إحصاءات السياحة
(انظر الفقرتني  ،15-8و 16-8والشكل .)1-8
 -22-8وكتحليل ثانوي ،ومتش���يًا مع هدف س���د الثغرات بني النُ ُهج املتبعة يف أُطُر العمل
املنهجي املختلفة ،يوصي دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،بتصوير بند “الس���فر” مقس���مًا إىل
سلع ،وخدمات نقل حملي ،وخدمات إقامة ،وخدمات تقدمي الطعام ،وخدمات أخرى ،وهو حتليل من
شأنه أن يتواءم بشكل جيد حسب الغرض املوصى به لإلنفاق السياحي (انظر الفقرة  )26-4وأن حيسن
اتساق املقاييس مع حساب السياحة الفرعي ،ومع جداول العرض واالستخدام (انظر الفقرة .)6-8
 -23-8ويُستخدم بند السفر يف ميزان املدفوعات ،املستكمل باخلدمة الدولية للركاب ،على
نطاق واسع كتقريب أويل للمبلغ الكلي لإلنفاق السياحي .ومع ذلك ،قد تكون الفروق يف املجال فيما
يتعلق باألفراد وإنفاقهم هامة نس���بيا يف بعض البلدان ،عندما تكون تدفقات غري الزوار ضمن املس���افرين
هامة ،أو عندما يعمل الناقلون الدوليون للركاب أساسًا بني بلدان أجنبية.
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األشخاص

ميزان املدفوعات
بند “السفر”
تشمل حسابات السفر الدائنة السلع والخدمات ألغراض االستخدام
الخاص أو لإلهداء التي حصل عليها غري املقيمني من اقتصاد أثناء
زياراتهم لذلك االقتصاد .وتشمل حسابات السفر الدائنة السلع والخدمات
ألغراض االستخدام الخاص أو لإلهداء التي حصل عليها املقيمون من
اقتصادات أخرى أثناء الزيارات التي قاموا بها لهذه االقتصادات األخرى.

إحصاءات السياحة
اإلنفاق السياحي الوافد/الخارجي
يشري اإلنفاق السياحي إىل املبلغ املدفوع للحصول عىل السلع
االستهالكية والخدمات ،فضالً عن األشياء الثمينة ،ألغراض
االستخدام الخاص أو لإلهداء ،ألغراض الرحالت السياحية
وأثناءها .ويشمل النفقات التي يدفعها الزوار أنفسهم ،وكذلك
املرصوفات التي تدفع للغري أو يردها الغري:
(أ) اإلنفاق السياحي الوافد هو اإلنفاق السياحي لزائر
غري مقيم يف االقتصاد املرجعي؛
(ب) اإلنفاق السياحي الخارجي هو إنفاق زائر مقيم خارج
االقتصاد املرجعي.

الشكل 1-8
جدول وصل بني بندي “السفر” و“خدمات النقل الجوي للركاب” يف ميزان املدفوعات واإلنفاق السياحي الوافد/الخارجي

التعريف

بند النقل الدويل للركاب
تشمل “خدمات الركاب” نقل األشخاص .وتشمل جميع الخدمات املقدمة
يف النقل الجوي لغري املقيمني بواسطة مقيمني (حساب دائن) ونقل املقيمني
بواسطة ناقلني غري مقيمني (حساب مدين) .وتشمل أيضا ً خدمات الركاب
التي تؤدى داخل إقليم بواسطة ناقلني غري مقيمني .وينبغي أن يتضمن
تقدير قيمة نقل الركاب الرسوم التي يجب أن يدفعها الناقلون لوكاالت
السفر ومقدمي خدمات الحجز اآلخرين .أما خدمات الركاب التي يقدمها
داخل إقليم مقيمون لغري مقيمني وتقدم/تشرتى بصورة مستقلة عن النقل
الدويل فإنها تستبعد من نقل الركاب؛ وتدرج هذه الخدمات يف السفر.

الدبلوماسيون ،واملوظفون القنصليون،
واألفراد العسكريون (خالف املستخدمني
محلياً) ومعالوهم
عمال الحدود
العمال املوسميون
العمال اآلخرون ألجل قصري
األطقم

الطلبة
املرىض
الرحل ،والالجئون واملرشدون

املجـــال

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
أجل قصري وأجل طويل
أجل قصري وأجل طويل
نعم يف حالة املكوث ملدة تقل عن عام واحد

غري املقيمني القادمني/املقيمون املغادرون

الزوار الدوليون :املسافرون غري املقيمني الذين يقومون برحالت
سياحية خارج بيئتهم املعتادة لفرتة تقل عن عام واحد ،لغرض
غري استخدامهم بمعرفة كيان مقيم يف بلد الزيارة.
ال
ال
ال
ال
يعتربوا زوارا ً عدا األطقم املنتظمة وكذلك العرضية لوسائط
النقل العام
فقط الذين يدرسون ألقل من عام واحد (أجل قصري)
فقط الذين يخضعون للعالج ألقل من عام واحد (أجل قصري)
ال
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املعامالت املتعلقة بالسلع والخدمات
التي ال تنطوي عىل معاملة نقدية وتمثل
تحويالت اجتماعية عينية أو تتطلب
احتسابات
الحصول عىل السلع االستهالكية
والخدمات غري النقل الدويل
الحصول عىل األشياء الثمينة
الحصول عىل سلع استهالكية معمرة
اإلنفاق عىل التعليم ملن يكون التعليم
غرضهم األسايس
اإلنفاق عىل الصحة ملن تكون الصحة
غرضهم األسايس
اإلنفاق غري الحصول عىل السلع
والخدمات

النقل إىل البلد املرجعي ومنه يف معاملة
من مقيم لغري مقيم
النقل بني نقطتني خارج البلد املرجعي
كمعاملة مقيم لغري املقيم

النقل داخل اقتصاد بواس�طة ناقلني غري
مقيمني بوصفه معاملة مقيم لغري مقيم
وساطة وكاالت السفر

الجوالت الشاملة

غري مدرج يف اإلنفاق السياحي ولكن يف املفهوم األشمل
لالستهالك السياحي املستخدم يف نهج حساب السياحة
الفرعي
نعم
جميعها ،إذا تم الحصول عليها يف الرحالت
جميعها ،إذا تم الحصول عليها يف الرحالت
نعم ،إذا كانت الدراسة ألقل من عام واحد (أجل قصري)
نعم ،إذا كان العالج ألقل من عام واحد (أجل قصري)
ال

نعم

نعم
نعم ،إذا كانت تحت حد اإلعفاء الجمركي
نعم ،إذا كانت تحت حد اإلعفاء الجمركي
نعم
نعم

فيما يتعلق ببلد مقر الناقل ،ال يعترب املس�افر زائرا ً لذلك البلد،
أو من�ه أو داخله؛ وفيم�ا يتعلق ببلد إقامة املس�افر ،جزء من
اإلنفاق السياحي الخارجي إذا كان املسافر زائرا ً خارجيا ً
جزء من اإلنفاق السياحي الخارجي لبلد إقامة املسافر إذا كان
زائراً؛ وال يدرج يف إحصاءات السياحة لبلد مقر الناقل
يف جمي�ع الحاالت ،تق�در قيم�ة الخدمة باس�تخدام الهامش
اإلجمايل :إذا كان الزائر قد اشرتاها .تدرج يف اإلنفاق السياحي
الوافد ،أو الخارجي أو املحيل رهنا ً ببلد مقر وكالة السفر وبلد
إقامة الزائر

نعم

ال من حيث املبدأ ،ومع ذلك ،يويص الكتيب الدلييل إلدارة األعمال التجارية،
اإلصدار ( 5الفقرة  )337بإدراج الرسوم مثل رضائب املطار ومخالفات
املرور تحت بند السفر وينبغي اعتبارها تحويالت جارية.
نعم
نعم
نعم
يف حالة تعويضها برس�م أو عمولة يدفعها الناق�ل ،أيّا ً كان بلد مقر وكالة
السفر ،وتدرج خدمتها لتقدير قيمة النقل الدويل للركاب وتدرج أو تستبعد
سواء أكان رشاء النقل الدويل للركاب عملية مقيم لغري مقيم أم ال .أيضاً ،إذا
دفع املسافر رسما ً مستقالً ،فإنه يدرج تحت بند السفر ولكن فقط إذا كان
يمثل معاملة من مقيم لغري مقيم.
يمثل رس�م وعمولة مش�غل الرحالت جزءًا من قيمة الصفقة .وفيما يتعلق
بالرس�م أو العمولة التي يدفعها مقدم الخدمة ،تكون املعالجة مماثلة لتلك
املتعلقة بوس�اطة وكاالت الس�فر .وتدرج قيمة خدمة مشغل الرحالت عىل
قمة الخدمات املشتراة من مقدمي الخدمات تحت بند الس�فر فحس�ب إذا
كانت تمثل معاملة مقيم لغري مقيم

يف جمي�ع الحاالت ،تُق�در قيم�ة الخدمة باس�تخدام الهامش
اإلجمايل :إذا اشرتاها الزائر .وتدرج يف اإلنفاق السياحي الوافد،
أو الخارجي أو املحيل رهنا ً ببلد مقر مش�غل الرحالت ،ووكالة
السفر وبلد إقامة الزائر.

فهم السياحة يف عالقتها بأ ُ ُ
طر العمل االقتصادية الكلية األخرى
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املجال
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 -24-8ويوصى بأن تس���مح إحصاءات الس���ياحة بتحديد اإلنفاق ذي الصلة بالسياحة يف
“السفر” و“النقل الدويل للركاب” كبند تكميلي للمكونات األساسية مليزان املدفوعات .وهذه أيضًا
توصية مذكورة صراحة فيما يتعلق بتجميع ميزان املدفوعات (انظر اإلطار .)1-8
 -25-8وق���د اعترف���ت املنظمات الدولية بأمهية عمل البلدان عل���ى الصعيد الدويل على حنو
منسق بغية تعزيز إجراءات الرصد املشتركة اليت ستوفر املعلومات لتجميع ميزان املدفوعات وإحصاءات
الس���ياحة على حد س���واء .وينبغي أن يكون هذا التعاون األساس لفهم أفضل ألوجه تشابه واختالفات
املوضوعني (انظر الفصل  9الفرع دال“ ،التعاون بني الوكاالت”).

جيم  -قياس السياحة عىل ُ
الصعد دون الوطنية

 -26-8يتزايد اهتمام س���لطات الس���ياحة اإلقليمي���ة باإلحصاءات اإلقليمية ورمبا حبس���اب
الس���ياحة الفرعي بش���كل ما على الصعيد اإلقليمي كوسيلة لتوفري مؤش���رات مفيدة ملشاريع ومنظمات
الس���ياحة للتعرف على الفرص التجارية املمكنة ،وتقييم حجم وكثافة املش���اريع السياحية وحتديد مدى
ترابط الشبكات والتجمعات السياحية اإلقليمية اخلاصة والعامة.
 -27-8وينبع هذا االهتمام من الس���مات اخلاصة للس���ياحة يف مجيع مناطق البلد ،وكذلك
االحتياجات املختلفة لسلطات السياحة اإلقليمية ،مبا يف ذلك ،من بني أمور أخرى:
(أ) احلاج���ة إىل إب���راز أو تأكيد أمهية الس���مات اخلاص���ة للمناطق بوصفها وجهات س���ياحية
مقصودة؛
(ب) حقيق���ة أن خصائ���ص ومنط إنف���اق الزوار املتوجه�ي�ن إىل منطقة ميك���ن أن تتباين بصورة
ملحوظة يف خمتلف املناطق؛
(ج) احلاجة إىل رس���م سياس���ات جلذب الزوار (مثل نوع الطلب الذي تدعو احلاجة إىل تلبيته)
واالس���تثمارات (مثل اهلياكل األساس���ية اليت تدعو احلاجة إىل إنشائها) اخلاصة باألهداف
اإلقليمية؛
(د) احلاجة إىل تكييف تصنيفات منتجات الس���ياحة التقليدية وقطاعات السياحة بإضافة مزيد
من التفاصيل حيثما كان ذلك مناسبًا ،مع املحافظة على اهليكل العام للتصنيف؛
(هـ) احلاجة إىل التمكن من إجراء مقارنات للس���ياحة ،فيما يتعلق بأعداد الزوار ،وخصائصهم
الصعد اإلقليمية والوطنية.
وإنفاقهم ،يف خمتلف املناطق وبني ُ
 -28-8ومع ذلك ،هناك بعض القيود اإلحصائية يف احلصول على البيانات اإلقليمية ،وال سيما
يف غياب إطار وطين جلمع إحصاءات الس����ياحة :يتس����م حتديد أُطُر املسح ألغراض مسوح السياحة بالعينة
اليت تُجرى على الصعيد دون الوطين بالصعوبة بوجه خاص بسبب االفتقار إىل الرقابة على احلدود اإلدارية
املقابلة .وباإلضافة إىل ذلك ،قد ال تكون التقديرات اإلقليمية للس����ياحة متساوقة مع تلك املتعلقة باملناطق
تقوض مصداقية تقديرات السياحة للمناطق وللبلد ككل على حد سواء.
األخرى ،ولذلك فإهنا ّ
وبن���اء عليه ،يوصى كنهج أول بأن تقوم املكاتب اإلحصائية الوطنية ،وس���لطات
-29-8
ً
الس���ياحة و/أو املنظمات األخرى ذات املس���ؤولية املباش���رة عن إحصاءات الس���ياحة بتشجيع استخدام
أدوات وطنية جلمع بيانات الس���ياحة على الصعيدين اإلقليمي واملحلي باس���تخدام جمموعة مشتركة من
التعاريف ،استنادًا إىل التوصيات الدولية احلالية ،مما يسمح بـ “تكوين” إحصاءات السياحة الوطنية من
البيانات على الصعيدين اإلقليمي واملحلي.
 -30-8ويف كثري من األحيان توجد اختالفات بني كثافة الس���كان ،وإمكانية الوصول إىل
وبناء عليه ،من
وس���ائط النقل ،وأمناط الس���لوك الثقايف ،والقرب من احلدود اإلدارية ،إخل ،داخل البلدً .

فهم السياحة يف عالقتها بأ ُ ُ
طر العمل االقتصادية الكلية األخرى

األمهية مبكان إعادة النظر يف التعريف العملي للبيئة املعتادة ومناقش���ته بني الكيانات اإلقليمية والوطنية.
ويوص���ى بالتوص���ل إىل إمجاع حول تعريف موحد يفي بالتوصيات الس���ابقة (انظر الفقرات  50-2إىل
 )54-2ويأخذ هذه الفروق اإلقليمية يف االعتبار.
 -31-8وإذا مل يك���ن ه���ذا النهج األول ممكنًا عمليًا أو مل يعترب مرضيًا متامًا ،وال س���يما يف
املناطق اليت تكون فيها الس���ياحة هامة بوجه خاص ،قد ترغب س���لطات الس���ياحة اإلقليمية يف تكملة
البيانات الوطنية ببيانات أخرى بغية رس���م السياس���ات وتعزيز التحلي���ل االقتصادي املصنف على وجه
التحدي���د ملناطقه���ا اخلاصة .يف ه���ذه احلالة يوصى بأن تتب���ع هذه البيانات اجلدي���دة املعايري والتوصيات
اإلحصائية الدولية والوطنية.
 -32-8وعند إعداد إحصاءات الس���ياحة على الصعيد دون الوطين ،من األمهية التمكن من
فص���ل زوار منطق���ة يقع فيها حمل إقامتهم املعتاد ع���ن الزوار القادمني من مناطق أخرى أو بلدان أخرى.
ولذل���ك يوصى بتحديد ثالث جمموعات فرعية من الزوار هلذه املنطقة وفيها :املقيمون من بلدان أخرى
(الزوار الوافدون للبلد ككل) ،واملقيمون من بلد آخر من اإلقليم الوطين واملقيمون من هذه املنطقة.

دال  -السياحة واالستدامة

 -33-8متثل قضية الس���ياحة واالس���تدامة قضية هامة بصورة متزايدة وأي مقياس للس���ياحة
وأثرها على االقتصاد جيب أن يأخذ يف االعتبار اآلثار االجتماعية ،واالقتصادية والبيئية .وينبغي أن تكون
الروابط مع العنصر األخري ذات أولوية عليا.
 -34-8ومتثل الطبيعة يف شكلها األصلي (اجلبال ،والشواطئ ،والغابات املدارية ،والصحراء،
إخل) أو اليت قام اإلنسان بتحويلها (املناظر الطبيعية ،والتراث الثقايف ،إخل) مصدر جذب هام لبعض الزوار.
 -35-8غري أن الس���ياحة تس���هم أيضًا يف إحلاق أضرار بالبيئة ال ميكن عالجها ،من خالل
الضغط على النظم اإليكولوجية اهلشة ،ومن خالل تشييد املنتجعات أو الطرق اليت تدمر املواقع الطبيعية
والت���راث ،ومن خالل الضغط الذي ميارس على األرض ،واملياه واجلو ومن خالل العمليات املتنوعة من
مجيع األنواع اليت تسبب التلوث ،وتصريف املخلفات ،وحتدث التآكل والتصحر ،إخل.
 -36-8وقد تؤثر هذه األضرار أيضًا على جدوى التنمية الس���ياحية اجلديدة يف مواقع معينة
أو رحبية االستثمارات السياحية احلالية ،ونتيجة لذلك ،تؤثر على خلق الوظائف والعمالة.
 -37-8ويف الس���نوات العشر األخرية ،أدى تنامي الوعي باآلثار السلبية املرتبطة مبمارسات
سياحية معينة ،إىل جانب القبول العام مببدأ التنمية املستدامة ،إىل قيام املجتمع العاملي بإعادة تقييم النشاط
السياحي على ضوء استدامته االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية الطويلة األجل.
 -38-8ويف الس���نوات األخرية ،إىل جانب قياس املس���امهة االقتصادية للس���ياحة بإمجاليات
حس���اب الس���ياحة الفرعي وعمليات النمذجة التكميلي���ة و/أو البديلة األخرى ،ظه���ر عدد متزايد من
الصعد دون اإلقليمية من أجل وضع مؤش���رات لتحلي���ل ،أو رصد أو تقييم اآلثار البيئية
املب���ادرات على ُ
للتنمية السياحية يف مناطق حمددة.
 -39-8ولكال النهجني (املحاسبة الكلية واملؤشرات) إمكانياته ومشاكله املتعلقة بالقيام على
الصعد اإلقليمية املختلفة بقياس الروابط بني السياحة والبيئة ومن مث يوصى هبما كأولوية أوىل فيما يتعلق
ُ
بقضايا استدامة السياحة.
 -40-8ووجود حساب السياحة الفرعي ونظام احلسابات البيئية واالقتصادية على حد سواء
يس���مح للبلد الذي جيري فيه حتقيق التوصيتني الدوليتني بتقدير الروابط بني الس���ياحة والبيئة على صعيد
االقتصاد الوطين .وميكن أن يتم هذا بطريقتني:
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(أ) إدماج الس���ياحة كمجموعة حمددة من القطاعات ومن املستهلكني يف حسابات التدفقات
املختلطة للحسابات البيئية؛
(ب) “مراعاة البيئة” يف الناتج املحلي اإلمجايل للس���ياحة املش���تق من حساب السياحة الفرعي،
مع األخذ يف االعتبار تكلفة تدهور البيئة واستخدام السياحة كرأس مال طبيعي؛ وميكن أن
تؤخذ أيضًا يف االعتبار نفقات منع التدهور كتعديل إضايف.
 -41-8وجوهر هذا النهج الكلي على الصعيد الوطين يكمن يف إنشاء مصفوفة مدخالت/
خمرجات من نوع أكثر تعقيدًا ال تراعى فيه املدخالت “املعتادة” فحسب ،بل أيضًا تتحدد املدخالت
البيئية كميًا ،وتش���مل املخرجات أيضًا النفايات ،وانبعاثات غازات الدفيئة واملنتجات الثانوية األخرى
اهلامة بيئيًا .ويشمل استهالك رأس املال الثابت أيضًا تقدير تدهور األصول البيئية .وبالنظر إىل أن جوهر
حس���اب الس���ياحة الفرعي يصور قطاعات السياحة واستهالك الس���ياحة داخل إطار عرض واستخدام،
فإنه ميكن تطويعه هلذا النوع من التحليل ،شريطة جتميع حساب السياحة الفرعي واحلسابات البيئية على
حد سواء على مستوى كاف من التبسيط للسماح بنوع ما من التكامل املتبادل .ومع ذلك ،إذا حنيت
القضايا املفاهيمية جانبًا هناك أدلة متزايدة على أن تطوير كل نوع من احلسابات ليس عملية سهلة.
 -42-8والنه���ج الثاين جتريـ�ب�ي إىل حد أبعد وقد يكون أكثر جاذبية للبلدان اليت تكون فيها
املناط���ق والوجهات املقصودة الس���ياحية املوج���ودة مهتمة بتصميم أهداف وسياس���ات حمددة وموجهة
جغرافيًا فيما يتعلق بتنمية سياحة مراعية للبيئة إىل حد أبعد يكون مجيع ذوي املصلحة ،مبن فيهم الزوار
مرتبطني هبا.
 -43-8ويف هذه احلالة ،س���يتمثل حمور االهتمام يف وضع جمموعة مؤش���رات إللقاء الضوء
على نقطة تواصل بني السياحة والقضايا البيئية اليت قد حتدد الظواهر أو التغيريات اليت تتطلب املزيد من
التحليل واختاذ اإلجراءات املمكنة .ومثل املؤشرات األخرى ،ليست هذه املؤشرات سوى أدوات للتقييم
ويتعني تفسريها يف سياقها للحصول على معناها الكامل .وقد حتتاج إىل تعزيزها مبعلومات نوعية وعلمية
أخرى ،وخباصة لشرح القوى الدافعة وراء تغريات املؤشرات ،اليت تشكل األساس إلجراء تقييم.
 -44-8وقد تس���تخدم هذه املؤش���رات كأداة مركزية لتحس�ي�ن التخطي���ط واإلدارة ،تقدم
للمديرين املعلومات اليت حيتاجون إليها عندما تكون مطلوبة ويف شكل ِّ
ميكن من اختاذ قرارات أفضل.
 -45-8ويوصى باعتبار ربط السياحة واالستدامة موضوعًا ذا أولوية.
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يتمثل الغرض من هذا الفصل يف مناقش���ة عدة قضايا مل تكن مدرجة أو مش���مولة
-1-9
مبا في���ه الكفاي���ة يف توصيات  ،1993ولك���ن أصبحت أمهيتها أوضح بالنظر إىل ضرورة زيادة حتس�ي�ن
إحصاءات السياحة ومواءمتها مع اإلحصاءات الرمسية األخرى .وتشمل هذه القضايا جودة إحصاءات
السياحة ،والبيانات الوصفية ،والنشر ،والتعاون بني الوكاالت ،وتنفيذ الربامج وحتديث السياسة.

ألف  -الجودة

مفه���وم اجلودة .متثل إحصاءات الس���ياحة املنتج النهائي لعملية معقدة تضم مراحل
-2-9
األولية إىل نشر البيانات يف شكل موحد .وقياس جودة إحصاءات
بدءا من مجع وجتهيز البيانات ّ
كثريةً ،
السياحة يُعنَى بتزويد املستعمل مبعلومات كافية لتقرير ما إذا كانت البيانات من نوعية كافية الستخدامها
املقصود من عدمها ،أي ،تقرير صالحيتها لالس���تخدام .وعلى س���بيل املثال ،جيب أن يكون املستعملون
قادري���ن عل���ى التحقق من أن إطار العمل املفاهيمي والتعاريف املس���تخدمة يف مج���ع وجتهيز املعلومات
األساسية ،والطرق املستخدمة جلمعها ودقة البيانات الناجتة ،تفي باحتياجاهتم.
-3-9
أُطُر عمل تقييم جودة البيانات .15وضعت معظم املنظمات الدولية والبلدان تعاريف
للج���ودة جتمل األبعاد (اجلوانب) املختلفة للج���ودة وقياس اجلودة وأدجمتها يف إطار عمل لتقييم اجلودة.
ومع أن أُطُر العمل املختلفة املوجودة لتقييم اجلودة ختتلف إىل حد ما يف طرق تناوهلا للجودة من ناحية
عدد ،واس���م وجمال أبعاد اجلودة (انظر اإلطار  4-2كمرجع) ،فهي تكمل بعضها بعضًا وتوفر هياكل
شاملة ومرنة للتقييم النوعي لطائفة واسعة من اإلحصاءات.
(أ) يأخ���ذ إطار عمل تقييم جودة البيانات يف صندوق النقد الدويل نظرة كلية جلودة البيانات
ويتضمن اإلدارة الرش���يدة للنظم اإلحصائية ،والعمليات اإلحصائية األساس���ية واملنتجات
اإلحصائية .وإطار العمل منظم يف هيكل متتال يشمل مخسة أبعاد للجودة :ضمان األمانة،
والسالمة املنهجية ،والدقة واملوثوقية ،والقابلية لالستخدام وإمكانية الوصول؛
(ب) يرك���ز النظ���ام اإلحصائي األورويب بص���ورة أكرب على املخرجات اإلحصائية وحيدد س���تة
معاي�ي�ر :املالءمة  ،والدقة ،ودق���ة التوقيت والتقيد باملواعيد ،وإمكانية الوصول والوضوح،
وإمكانية املقارنة والتماسك؛
(ج) يرى إطار عمل قياس اجلودة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اجلودة كمفهوم
متع���دد األوجه .ومثل هنج املكت���ب اإلحصائي للجماعات األوروبي���ة ،تتوقف خصائص
اجلودة على منظور املستعمل ،واحتياجاته وأولوياته ،اليت تتباين يف خمتلف فئات املستعملني.
وتُرى اجلودة فيما يتعلق بسبعة أبعاد :املالءمة ،والدقة ،واملصداقية ،ودقة التوقيت ،وإمكانية
الوصول ،وإمكانية التفسري والتماسك.
واهل���دف العام ألُ ُطر تقييم اجل���ودة الثالثة هذه هو توحيد مقياس اجلودة اإلحصائي
-4-9
واإلبالغ يف خمتلف البلدان وتنظيمهما منهجيًا .وهي تسمح بإجراء تقييم للممارسات الوطنية باملقارنة

 15إطار عمل تقييم جودة البيانات
يف صندوق النقد الدويل http://

dsbb.imf.org/Applications/web/

dqrs/dqrsdqaf/؛ النظام اإلحصائي
األوروبي”Assessment of quality ،

in statistics,” (Luxembourg, October
)2003؛ منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي”Quality ،
framework for OECD statistics”, Paris,
June 2002؛
United Kingdom Office for National
Statistics, Guidelines for Measuring
Statistical Quality; Statistics Canada,
;Quality Assurance Framework
Statistics Finland, Quality Guidance
for Official Statistics, etc.; Lucie
Laliberte (IMF), Werner Grunewald,
and Laurent Probst (Eurostat), Data
Quality: A Comparison of IMF’s Data
Quality Assessment Framework
(DQAF) and Eurostat’s Quality
).Definition”. (January 2004
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بالنُ ُهج اإلحصائية املقبولة دوليًا (أو إقليميًا) لقياس اجلودة .وميكن اس���تخدام أُطُر عمل تقييم اجلودة يف
ع���دد من اجلوانب ،مبا يف ذلك( :أ) إلرش���اد اجله���ود اليت يبذهلا البلد لتعزيز نظمه اإلحصائية بتوفري أداة
تقييم ذايت وحتديد جماالت التحسني؛ و(ب) ألغراض املساعدة التقنية؛ و(ج) إلجراء استعراض لنطاقات
إحصائية معينة تقوم به املنظمات الدولية؛ و(د) إلجراء تقييم مبعرفة فئات أخرى من مستعملي البيانات.
أبعاد اجلودة ومؤش���رات اجلودة .ميكن أن تقرر الوكاالت املسؤولة عن إحصاءات
-5-9
ُ
السياحة تنفيذ أحد أطُر العمل املوجودة لتقييم اجلودة فيما يتعلق بأي نوع من اإلحصاءات ،مبا يف ذلك
إحصاءات الس���ياحة ،أو أن تضع إطار عملها الوطين اخلاص هبا لتقييم اجلودة وفقًا ملمارسات وظروف
بلده���ا .ومتث���ل اجلودة ظاهرة متع���ددة األبعاد .ويعكس كل بعد جانبًا معين�ا�ً من خصائص املخرجات
اإلحصائية وينبغي قياسه إما مباشرة (على سبيل املثال ،ميثل الفاصل الزمين من التاريخ املرجعي إىل إصدار
إحصاءات سياحية معينة مقياسًا مباشرًا للجودة) أو عن طريق مؤشرات اجلودة (املقرر وضعها يف دليل
جتمي���ع التوصيات الدولي���ة  )2008اليت توفر األدلة على جودة البيانات .ويوصى باعتماد األبعاد التالية
للجودة (مبا يف ذلك الشروط األساسية للجودة) يف إحصاءات السياحة:
(أ)

الش���روط األساسية للجودة .تشري الشروط األساسية للجودة إىل مجيع األوضاع املؤسسية
والتنظيمية اليت ترتب آثارًا على جودة إحصاءات الس���ياحة .وتش���مل العناصر داخل هذا
البعد األس���اس القانوين لتجميع البيانات؛ وكفاية تقاسم البيانات والتنسيق بني الوكاالت
املنتجة للبيانات؛ وضمان الس���رية؛ وكفاية املوارد البش���رية واملالي���ة والتقنية لتنفيذ برامج
إحصاءات السياحة وتنفيذ التدابري الالزمة لكفالة فعالية تلك الربامج من حيث التكاليف؛
والوعي باجلودة؛

(ب) املالءم���ة .تعكس مالءم���ة إحصاءات الس���ياحة الدرجة اليت تليب هبا إحصاءات الس���ياحة
احتياج���ات املس���تعملني .وتتمثل مش���كلة القائمني بالتجميع يف حتديد فئات املس���تعملني
املختلف���ة ،وترجيح وموازنة املتطلبات املختلفة للمس���تعملني احلالي�ي�ن واملعتمدين ووضع
برنام���ج يذهب أبعد ما ميك���ن يف تلبية أهم االحتياجات يف ظل قي���ود معينة على املوارد.
وميثل عدم وجود ثغرات هامة بني احتياجات املس���تعملني الرئيسيني وإحصاءات السياحة
املجمعة من ناحية املتغريات ،والشمول والتفاصيل مؤشرًا على املالءمة؛
(ج) املصداقية .تشري مصداقية إحصاءات السياحة إىل الثقة اليت يضعها املستعملون يف البيانات
اس���تنادًا إىل صورة الوكالة املس���ؤولة عن إنتاج البيانات ونش���رها .وينبغي أن يكون من
املفهوم أن إحصاءات الس���ياحة تنتج مهنيًا وفقًا للمعايري اإلحصائية املناس���بة وباس���تخدام
سياسات وممارسات شفافة لتجميع البيانات ونشرها .وينبغي أن توفر مؤشرات املصداقية
أدل���ة على أن إنتاج إحصاءات الس���ياحة مل يتعرض للتالع���ب وأن إصدارها ليس موقوتًا
استجابة لضغوط سياسية؛
(د) الدقة .متثل دقة إحصاءات السياحة الدرجة اليت تقدر هبا البيانات أو تصف بصورة صحيحة
الكميات أو اخلصائص املعدة لقياس���ها .وتتس���م الدقة بسمات كثرية ومن الناحية العملية
ال توج���د قيمة إمجالية وحيدة أو مقي���اس كلي للدقة .وبوجه عام ،ميكن أن توصف الدقة
فيم���ا يتعلق باألخطاء يف التقديرات اإلحصائية وحتل���ل تقليديًا إىل عنصري التحيز (اخلطأ
النظامي) والتباين (اخلطأ العش���وائي) .ويف حالة إحصاءات الس���ياحة القائمة على املسوح
بالعين���ة ،ميكن قياس الدقة باس���تخدام مؤش���رات من قبيل متام الش���مول وأخطاء املعاينة،
وأخطاء عدم االس���تجابة ،وأخطاء االستجابة ،وأخطاء التجهيز ،إخل .وجيب التأكيد على
أن الدقة ومقياسها ينطبقان أيضًا على اإلحصاءات القائمة على اإلجراءات اإلدارية ،وهي
واس���عة إىل حد بعيد يف حالة الس���ياحة (سجالت مراقبة احلدود واملرور ،والعمالة ووكالة

مواضيع تكميلية

الضمان االجتماعي ،إخل) .وقد تقيَّم الدقة مبعناها الواسع ،باإلشارة إىل الصحة ،واملوثوقية
والضبط ،اليت يرد شرحها بإجيار أدناه .وتشري الصحة إىل ما إذا كانت أداة مجع البيانات أو
مفهومه يأخذ يف االعتبار حقًا ما املقصود بالقياس .وبعبارة أخرى ،يكون املتغري أو املقياس
صحيح���ًا إذا كان���ت القيم التقديرية قريبة من القيم احلقيقية .وتتأثر الصحة مبصادر التحيز
املمكن���ة يف البيان���ات اليت تبال���غ أو تبخس تقدير القيم احلقيقية بانتظ���ام .وميكن أن تكون
مصدر قلق خاص عندما يقصد مبتغري بس���يط أن ميثل ظاهرة أكثر تعقيدًا .وتش�ي�ر موثوقية
البيانات إىل ما إذا كانت أداة أو مصدر البيانات س���تقدم نتائج متس���اوقة يف ظل ظروف
متطابقة بصرف النظر عن من يس���تعملها .وعادة ما ال متثل املوثوقية مش���كلة مع املصادر
الكمي���ة الكبرية احلجم للبيانات اليت تتم بكفاءة مث���ل مجع اإلحصاءات عرب احلدود .ومع
ذلك ،ميكن أن تكون مش���كلة للمس���وح القائمة على عينات صغرية ،أو ملصادر البيانات
النوعية اليت قد تتعامل مع قضايا حساسة  .16ويشري الضبط إىل جانب اإلبالغ عن البيانات،
أو اإلحصاءات أو املؤشرات املستخلصة من البيانات األصلية وال ميثل ،يف حد ذاته ،خاصية
جوهرية للبيانات األصلية .وهكذا ،قد تقدم نتائج البيانات على مس���توى عال من الضبط
(على سبيل املثال ،النسب املئوية لإلبالغ يف توزيع تكراري تصل إىل أجزاء من األلف من
نقطة مئوية) ،ولكن هذا ال يشري بالضرورة إىل أن البيانات دقيقة ،أو موثوقة أو صحيحة.
وبعبارة أخرى ،تدعو احلاجة إىل احلذر من الضبط الومهي ،أي ،إبالغ النتائج على مستوى
ال مما تدعمه البيانات يف الواقع؛
أكثر تفصي ً
(هـ) دقة التوقيت .تش�ي�ر دقة توقيت إحصاءات الس���ياحة إىل املهلة بني هناية الفترة املرجعية اليت
تتعل���ق هبا البيانات وتاري���خ إصدار البيانات وإتاحتها للجمهور .وميكن قياس دقة التوقيت
بطول تلك املهلة .وترتبط دقة التوقيت ارتباطًا وثيقًا بوجود جدول زمين للنشر .وقد يضم
اجلدول الزمين للنشر جمموعة من تواريخ اإلصدار املستهدفة أو قد يتضمن التزامًا بإصدار
بيانات الس���ياحة يف غضون فترة زمنية حمددة من اس���تالمها .وهذا البعد ينطوي عادة على
مفاضل���ة على الدقة .ودقة توقيت املعلومات تؤثر أيضًا على مالءمتها لتلبية االحتياجات،
بالنظر إىل أن البيانات الدقيقة اليت ليست حسنة التوقيت تكون ذات فائدة حمدودة؛
(و) الس�ل�امة املنهجية .تش�ي�ر الس�ل�امة املنهجية ملصدر البيانات إىل تطبي���ق املعايري ،واملبادئ
التوجيهية واملمارسات اجليدة الدولية يف إنتاج إحصاءات السياحة .ومدى كفاية التعريف
واملفاهيم ،والس���كان املس���تهدفني ،واملتغ�ي�رات واملصطلحات اليت ترتك���ز عليها البيانات
واملعلومات اليت تصف قيود البيانات ،إن وجدت ،حتدد إىل حد كبري درجة التزام جمموعة
بيان���ات معين���ة باملعايري الدولية .وت���ؤدي البيانات الوصفية املقدم���ة إىل جانب إحصاءات
السياحة دورًا بالغ األمهية لتقييم السالمة املنهجية للبيانات (انظر الفرع باء أدناه لالطالع
عل���ى التفاصيل) .فهي تبلغ املس���تعملني عن مدى اقتراب متغريات املدخالت املس���تعملة
لتقييمها من املتغري املس���تهدف (على س���بيل املثال ،أيًّا من مف���ردات البيانات) .ويف حالة
وجود اختالف كبري ،ينبغي ش���رح إىل أي مدى قد يس���بب هذا حتيزًا يف تقدير مفردات
البيانات .وترتبط الس�ل�امة املنهجية ارتباطًا وثيقًا بقابلية البيانات للتفسري .وتعتمد القابلية
للتفسري على مجيع جوانب املعلومات املتعلقة بإحصاءات السياحة املذكورة أعاله .وتعكس
السهولة اليت ميكن أن يفهم هبا املستعمل البيانات ويستخدمها وحيللها على النحو الصحيح؛
(ز) التماس����ك .مع األخ����ذ يف االعتبار أن إحصاءات الس����ياحة جتمعها ع����دة وكاالت وتغطي
جوانب خمتلفة يف السياحة ،وال سيما العرض والطلب ،واملتغريات النقدية وغري النقدية ،ميثل
التماسك بُعدًا هامًا يف جودهتا .ويعكس التماسك درجة ارتباط البيانات منطقيًا وتساوقها
بص����ورة متبادلة ،أي ،ميكن بنجاح اجلمع بينها وبني املعلومات اإلحصائية األخرى يف إطار
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 16كثريا ً ما توضع مقاييس املوثوقية
بعملية إعادة اختبار ،أو تقسيم
مجموعة البيانات إىل نصفني عشوائيني
ومقارنة املتوسطات (أو املخرجات
اإلحصائية الوصفية األخرى) بني
النصفني .واملوثوقية السيئة تحط
من ضبط البيانات ويمكن أن تلقي
ظالال ً من الشك عىل دقة التقديرات
املستخلصة من مصدر البيانات
األصلية.
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حتليلي واس����ع وطوال الوقت .واستخدام املفاهيم املعيارية والتصنيفات والسكان املستهدفني
يعزز التماس����ك ،كما يعززه اس����تخدام منهجية موحدة يف خمتلف املس����وح مىت كان ذلك
مناس����بًا .والتماس����ك ال يعين بالضرورة االتس����اق العددي الكامل .وللتماس����ك أربعة أبعاد
األولية تقوم
فرعي����ة هامة ’1‘ :يعين التماس����ك داخل جمموعة بيانات أن مف����ردات البيانات ّ
على مفاهيم ،وتعاريف وتصنيفات متس����اوقة وميكن اجلمع بينها بصورة جمدية؛ و‘ ’2يعين
التماسك بني خمتلف جمموعات البيانات أن البيانات تقوم على مفاهيم ،وتعاريف وتصنيفات
مشتركة ،وأن أي اختالفات تكون موضحة وميكن السماح هبا؛ و‘ ’3يعين التماسك طوال
الوق����ت أن البيانات تق����وم على مفاهيم ،وتعاريف ومنهجية مش����تركة طوال الوقت ،أو أن
أي اختالفات تكون موضحة وميكن الس����ماح هبا؛ و‘ ’4يعين التماس����ك بني خمتلف البلدان
أن البيان����ات تق����وم على مفاهيم ،وتعاريف ومنهجية مش����تركة يف مجي����ع البلدان ،أو أن أي
اختالفات تكون موضحة وميكن السماح هبا.
(ح) سهولة احلصول .تشري سهولة احلصول على إحصاءات السياحة إىل السهولة اليت ميكن هبا
احلصول عليها من الوكاالت العاملة يف جمال إحصاءات السياحة .ويشمل هذا السهولة اليت
ميكن هبا التأكد من وجود املعلومات ،وكذلك مالءمة ش���كل أو وس���ائط النشر اليت ميكن
الوصول إىل املعلومات من خالهلا .وتتطلب الس���هولة وضع تقومي مس���بق لإلصدار ليكون
املس���تعملون على علم يف وقت مبكر عن املوعد الذي س���تكون فيه البيانات متاحة ،وأين
وكيف ميكن احلصول عليها .ويؤدي توافر البيانات الوصفية إىل حتس�ي�ن س���هولة احلصول
على املعلومات بصورة هامة وميثل ،إىل جانب وجود خدمات دعم للمس���تعملني ،مؤشرًا
على هذا البعد للجودة.
وأبعاد اجلودة اليت وردت أعاله متداخلة ومترابطة .وأي إجراء يتخذ ملعاجلة أو تعديل
-6-9
أحد جوانب اجلودة سيميل إىل التأثري على العناصر األخرى للجودة .وعلى سبيل املثال ،قد تكون هناك
مفاضلة بني اس����تهداف التقدير األدق ملجموع اإلنفاق الس����ياحي الس����نوي وتوفريه يف موعده .ويوصى
ب����أن تع����اجل البلدان هذه املفاضلة اخلاصة بإعداد تقديرات مؤخرة تك����ون متاحة بُعيد هناية الفترة املرجعية
ولكن تكون مستخلصة من قاعدة بيانات حمدودة نوعًا ما .ويتعني تنقيح هذه التقديرات يف وقت الحق
مبعلومات تقوم على جمموعات بيانات أكثر مشوالً ولكن أقل دقة يف موعدها من نصها املؤقت.

ومن املعترف به أن من الصعب وضع مقاييس مباشرة للجودة .وعلى سبيل املثال ،يف
-7-9
حالة الدقة ،يكاد يكون من املستحيل قياس حتيز عدم االستجابة ألن التأكد من خصائص غري املستفيدين
ميكن أن يكون صعبًا ومكلفًا .ويف هذا املثال ،كثريًا ما يستخدم معدل االستجابة كبديل ملؤشر اجلودة
ال����ذي يوفر مقياس����ًا للمدى املمكن لتحيز عدم االس����تجابة .وعند حتديد مؤش����رات اجلودة إلحصاءات
جزءا أو مجيع أبعاد اجلودة كما هو حمدد
السياحة يوصى بالوفاء باملعايري التالية( :أ) أن تؤدي املؤشرات ً
من قبل؛ و(ب) أن تكون منهجية جتميعها راسخة؛ و(ج) أن يكون من السهل تفسري املؤشرات.

وألن اشتقاق مقياس كمي وحيد للجودة فيما يتعلق بإحصاءات السياحة غري ممكن،
-8-9
حث البلدان على وضع إطار جودة إلحصاءات السياحة يقوم على األبعاد املذكورة أعاله وإصدار تقارير
تُ ُ
ج����ودة بانتظام كجزء م����ن بياناهتا الوصفية .وينبغي أن حتتوي تلك التقارير على نظام ملؤش����رات اجلودة
مناس����ب لظروف البلد ويسمح للمس����تعملني أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت أي جمموعة بيانات معينة
تفي باحتياجاهتم جلودة معينة .ويوصى بإجراء اس����تعراض جلودة إحصاءات الس����ياحة كل أربع إىل مخس
سنوات أو أكثر تواترًا إذا حدثت تغريات منهجية هامة أو تغريات يف مصادر البيانات.
ُ -9-9أُطر عمل تقييم جودة البيانات ألغراض إحصاءات السياحة .من املقرر أن تقوم منظمة
الس����ياحة العاملي����ة ،بالتعاون مع الش����عبة اإلحصائية باألمم املتحدة ،بوضع أُطُر عم����ل لتقييم جودة البيانات
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ميكن تطبيقها على إحصاءات الس����ياحة ) (DQAF-TSعلى أساس األُطُر املماثلة القائمة يف املجاالت األخرى
لإلحصاءات وتشجيع استخدامها بني جامعي إحصاءات السياحة .وحتث البلدان على أن تكيِّف تلك األُطُر
للظروف اخلاصة هبا وأن تضع ،على هذا األس����اس برامج طويلة األجل ترمي إىل حتس��ي�ن جودة إحصاءات
السياحة .وأثناء القيام بذلك ،ينبغي أن حتافظ البلدان على توازن مناسب بني األبعاد املختلفة للجودة وتُحث
على وضع واستخدام حد أدىن ملجموعة مؤشرات اجلودة لرصد التقدم املحرز.

باء -

البيانات الوصفية

 -10-9البيانات الوصفية يف سياق إحصاءات السياحة .يُشري مصطلح البيانات الوصفية إىل
مجيع أنواع املعلومات املستخدمة لوصف البيانات األخرى .وال تعكس البيانات الوصفية شكل وحمتوى
البيانات فحسب بل أيضًا احلقائق اإلدارية ذات الصلة (على سبيل املثال ،من الذي يُنشئ البيانات ومىت)
وكي���ف ُجمعت البيانات وجهزت قبل نش���رها أو ختزينها يف قاعدة بيان���ات .وبدون البيانات الوصفية
املناس���بة ،ل���ن يكون باإلمكان فهم البيانات اإلحصائية متامًا .وهن���اك عالقات ثنائية االجتاه بني البيانات
الوصفية واجلودة .فمن ناحية ،تصف البيانات الوصفية جودة اإلحصاءات .ومن الناحية األخرى ،تكون
البيانات الوصفية نفس���ها عنصرًا للجودة يؤدي إىل حتس�ي�ن س���هولة احلصول على البيانات اإلحصائية
وإمكانية تفسريها.
 -11-9املس���تعملون واس���تخدامات البيانات الوصفية .هناك أنواع كثرية من املس���تعملني
واالستخدامات ألي جمموعة معينة من البيانات .والنطاق الواسع من املستعملني واالستخدامات املمكنة
يع�ن�ي أن���ه يتعني معاجلة طائفة واس���عة من متطلبات البيان���ات الوصفية .وكحد أدىن للتقس���يم ،يوصى
باملس���تويني التاليني للبيانات الوصفية( :أ) البيانات الوصفية اهليكلية املقدمة كجزء ال يتجزأ من جداول
البيانات ،و(ب) البيانات الوصفية املرجعية اليت تقدم تفاصيل عن حمتوى وجودة البيانات اليت قد تصحب
اجلداول أو تقدم على حدة عن طريق اإلنترنت أو يف منشورات دورية.
 -12-9البيان���ات الوصفية وإمكاني���ة املقارنة الدولية للبيانات .توف���ر البيانات الوصفية آلية
ملقارنة املمارس���ات الوطنية يف جتميع اإلحصاءات .وقد يساعد هذا البلدان ويشجعها على تنفيذ املعايري
الدولية واألخذ بأفضل املمارس���ات .وس���يؤدي التوافق األفضل للنُ ُهج اليت تعتمدها البلدان املختلفة إىل
حتسني اجلودة العامة ومشول السلسلة اإلحصائية الرئيسية.
 -13-9وحتث البلدان على إيالء أولوية عليا لوضع البيانات الوصفية ونشر البيانات الوصفية
كجزء ال يتجزأ من نشر إحصاءات السياحة .وتضطلع منظمة السياحة العاملية مبشروع لوضع البيانات
الوصفية اليت توثق إحصاءات الس���ياحة واليت ميكن أن توجد على املوقع الش���بكيwww.unwto.org/ :
 .statistics/metadata/metadata.pdfوالبيانات الوصفية املختلفة الـيت تضعها البلـدان متاحة أيضًا على
ه���ذا املوقـ���ع .وحتث البلدان عل���ى التعاون مع منظـمة الس���يـاحة العامليـة يف هذا املش���روع وتنفيذ تلك
التوصيات يف ممارساهتا اإلحصائية.

جيم  -النرش
 -14-9ميثل نشر البيانات أحد األنشطة الرئيسية اليت يشترك فيها جامعو إحصاءات السياحة.
وهو طريقة لتزويد صانعي السياس���ة ،وجمتمع األعمال واملس���تعملني اآلخرين باملعلومات اإلحصائية اليت
تفي باحتياجاهتم .وتزويد املستجيبني بالنتائج اإلمجالية املستخلصة من البيانات اليت قدموها يف البداية ميثل
أيضًا طريقة حلفز املستجيبني لالشتراك يف املسوح اإلحصائية.
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 -15-9اجلدول الزمين لنش����ر البيانات .عند إنتاج املعلومات اإلحصائية ،هناك عادة مفاضلة
بني دقة التوقيت اليت تعد هبا املعلومات ودقة ومس����توى تفاصيل البيانات املنش����ورة .ولذلك ،يتمثل عنصر
بالغ األمهية يف العالقات الراس����خة بني منتجي إحصاءات الس����ياحة وجمتمع املستعملني يف استنباط جدول
جتميع وإصدار مناسب يكون يف الوقت ذاته واقعيًا للقائمني بالتجميع ومفيدًا للمستعملني .وتُحث البلدان
على أن تعلن مقدمًا التواريخ الدقيقة اليت ستصدر فيها سلسلة بيانات معينة .وينبغي وضع اجلدول الزمين
املسبق لإلصدار يف بداية كل عام على املواقع الشبكية للوكاالت املسؤولة عن نشر إحصاءات السياحة.
 -16-9ودقة توقيت إصدار البيانات السياحية األولية الشهرية ،والربع سنوية والسنوية تتباين
بدرجة كبرية من بلد آلخر ،وتعكس أساس�ا�ً املنظورات املختلفة للمفاضالت املتعلقة بدقة التوقيت -
واملوثوقية  -والدقة .ومتش���يًا مع املمارس���ات اإلحصائية السليمة ،تُحث البلدان على نشر البيانات حاملا
تصبح متاحة للمستعملني الوطنيني .وينبغي تذكر أن اجلداول الزمنية التالية تعترب املطلب األدىن :للبيانات
السنوية 18 ،شهرًا؛ وللبيانات ربع السنوية 3 ،أشهر؛ وللبيانات الشهرية 45 ،يومًا .ويوصى بأن تشري
ال لتجميع
البيانات الشهرية وربع السنوية إىل شهر أو ربع منفصل .ويستخدم معظم البلدان نظامًا مستق ً
اإلحصاءات السنوية للسياحة .ويف هذه احلالة تدعو احلاجة إىل نشر البيانات املتعلقة بالربع األخري (على
التوايل ،الشهر الثاين عشر) مستقلة عن اآلخرين ،وال تُشتق كفرق بني املجاميع السنوية وجمموع األرباع
الثالثة األوىل (أو  11شهرًا).

 17منظمة السياحة العاملية ،مرشوع
البيانات الوصفية :املبادئ التوجيهية
العامة لتوثيق إحصاءات السياحة
(.)2005

 18وضعت املبادرة املتعلقة بتبادل
البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية
) (SDMXكمرشوع تعاوني مشرتك بني
الوكاالت.

 -17-9نش����ر البيانات الوصفية .يعترب توفري قدر كاف م����ن البيانات الوصفية وتقدير جودة
إحصاءات السياحة هامًا للمستعملني بنفس أمهية توفري البيانات ذاهتا .وتُحث البلدان على نشر البيانات
الوصفية وفقًا للهيكل املوصى به  ،17الذي يأخذ يف االعتبار( :أ) مشول البيانات ،ودوريتها ودقة توقيتها؛
و(ب) سهولة حصول اجلمهور عليها؛ و(ج) األمانة؛ و(د) جودة البيانات؛ و(هـ) موجز املنهجية املطبقة؛
و(و) أش����كال النش����ر .ويوصى بأن تش��ي�ر البلدان يف البيانات الوصفية إىل مجيع االحنرافات عن املعايري
واملبادئ التوجيهية اإلحصائية املقبولة دوليًا.
 -18-9أش���كال النشر .ميكن نشر البيانات إلكترونيًا (على اإلنترنت أو يف وسائط إعالمية
خمتلفة) ويف منش���ورات ورقية.وينبغي أن تقيِّم البلدان قدرات مس���تعملي البيانات وختتار ش���كل النشر
الذي يناسب احتياجات املستعملني وظروفهم على أفضل وجه .وعلى سبيل املثال ،ينبغي نشر البيانات
الصحفية املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة بطرق تُس���هل إعادة نشرها بواسطة وسائط اإلعالم اجلماهريي؛
ال يف شكل ورقي و/أو يف شكل إلكتروين .وإذا مسحت
وينبغي نشر اإلحصاءات األكثر مشوالً أو تفصي ً
امل���وارد ،ميكن تنظيم اإلحصاءات احلالية والسالس���ل الزمنية األطول والوص���ول إليها من خالل قواعد
البيان���ات اإللكتروني���ة اليت حتتفظ هبا الوكال���ة القائمة بالتجميع .وباإلضافة إىل اإلحصاءات اليت تُنش���ر
روتينيًا ،ميكن إتاحة بيانات السياحة عند طلبها .ولبعض األغراض املحددة ،ميكن توفري تبويبات بيانات
مع���دة حس���ب الطلب (تصنيف نش���اط غري عادي ،وأن���واع حمددة من الوح���دات ،إخل) .ويوصى بأن
جتعل البلدان املس���تعملني واعني متامًا بتوافر اإلحص���اءات اإلضافية وإجراءات احلصول عليها .ويوصى
ب���أن يكون املس���تعملون ال ُقطريون واعني متامًا بتوافر اإلحص���اءات اإلضافية وإجراءات احلصول عليها.
وستدرس منظمة السياحة العاملية اخلربات ال ُقطرية ووسائل النشر املتاحة ،مبا يف ذلك االستخدام املمكن
للمبادرة املتعلقة بتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية ) 18 (SDMXلتوفري اإلرش���ادات عن أفضل
املمارسات يف هذا املجال.
جزءا أساس���يًا يف جتمي���ع البيانات .وحتدث
 -19-9تنقيح���ات البيانات .متث���ل التنقيحات ً
التنقيحات نتيجة للمفاضلة بني دقة توقيت البيانات املنشورة وموثوقيتها ،ودقتها ومشوهلا .وملعاجلة هذه
املفاضلة ،تُحث الوكاالت املس���ؤولة على جتميع ونش���ر البيانات املؤقتة اليت تُنقح عندما تصبح البيانات
اجلديدة واألدق متاحة .وبوجه عام ،مع أن التنقيحات املتكررة قد تعترب أهنا تنعكس سلبيًا على موثوقية
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البيانات الرمسية للسياحة ،ستؤدي حماولة جتنبها يف إنتاج بيانات دقيقة ولكن يف غري موعدها إىل حد كبري
إىل اإلخفاق يف تلبية احتياجات املستعملني .ومن األمهية التأكيد على أن تنقيحات إحصاءات السياحة
تُجرى لفائدة املستعملني ،بغية تزويدهم ببيانات يف موعدها ودقيقة قدر اإلمكان.
 -20-9سياسة التنقيح .ملعاجلة القضايا املحيطة بتنقيحات إحصاءات السياحة ،تُحث البلدان
على وضع سياسة تنقيح مصممة جيدًا تدار وتنسيق بعناية مع املجاالت األخرى لإلحصاءات .وينبغي
أن يهدف وضع تلك السياسة إىل تزويد املستعملني باملعلومات الضرورية للتعامل مع التنقيحات على حنو
أكثر منهجية .ويعترب املستعملون أن عدم وجود وتنسق وختطيط للتنقيحات ميثل مشكلة جودة .وتتمثل
السمات األساسية لسياسة التنقيح الراسخة يف وجود جدول زمين حمدد مسبقًا ،واستقرار معقول من عام
آلخر ،وانفتاح ،وإشعار مسبق بأسـباب التنقيـح وآثاره ،وسهولة حصول املستعملني على سالسل زمنية
ال عن قدر كاف من وثائق التنقيح املدرجة يف املنش���ورات
طويلة من البيانات املنقحة بقدر كاف ،فض ً
وقواعد البيانات اإلحصائية.
 -21-9ويوصى بأن سياسة التنقيح تتطلب تصحيح األخطاء (األخطاء اإلحصائية أو أخطاء
جتهيز البيانات) حاملا تكتشف .ويف بعض احلاالت ،قد تقرر الوكالة القائمة بالتجميع إجراء تنقيح خاص
ألس���باب تتعل���ق بإعادة تقييم مشول البيانات و/أو ط���رق جتميع البيانات ،األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل
تغيريات هامة يف السالسل الزمنية التارخيية .ويوصى بإعالن تلك التنقيحات مقدمًا وإبداء أسباب تلك
ال عن تقييم آثارها املمكنة على البيانات املتاحة.
التنقيحات ،فض ً
 -22-9الس���رية اإلحصائية .يتمثل أحد أهم ش���واغل السياسة فيما يتعلق بنشر البيانات يف
املحافظة على السرية اإلحصائية .والسرية اإلحصائية ضرورية من أجل كسب واالحتفاظ بثقة املستجيبني
للمس���وح اإلحصائية ومستعملي املعلومات اإلحصائية على حد س���واء .وتنص املبادئ األساسية الستة
لإلحص���اءات الرمسي���ة لألمم املتح���دة (انظر اإلطار  1-9أدن���اه) على أن البيان���ات الفردية اليت جتمعها
الوكاالت اإلحصائية ألغراض التجميع اإلحصائي ،سواء كانت تشري إىل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني
من عدمه ،يتعني أن تكون سرية للغاية وتستخدم حصريًا لألغراض اإلحصائية.
 -23-9واألحكام القانونية املنظمة للس���رية اإلحصائية على الصعيد الوطين منصوص عليها
يف القوان�ي�ن اإلحصائية للبلدان أو يف اللوائح احلكومية التكميلية األخرى .وقد ختتلف التعاريف الوطنية
للس���رية والقواعد املتعلقة باحلصول على البيانات اجلزئية ،ولكن ينبغي أن تكون متس���اوقة مع هذا املبدأ
األساسي .ويتعلق هذا بوجه خاص بالبلدان اليت ال يوجد فيها تقليد طويل األجل للتمييز بني االستخدام
اإلحصائ���ي وغ�ي�ر اإلحصائي للبيانات اجلزئية أو غري منصوص عليه بوضوح يف التش���ريع .ويوصى بأن
تكون محاية السرية إلزامية جلميع الوكاالت املشتركة يف مجع بيانات السياحة ،وجتهيزها ونشرها.
 -24-9البيانات الس���رية وطرق محاية الس���رية .ينبغي أن تعترب البيانات سرية عندما تسمح
بالتعرف على الوحدات اإلحصائية ،س���واء بطريق مباش���ر أو غري مباشر ،وبالتايل تفصح عن املعلومات
املتعلق���ة باألف���راد .ولتحدي���د م���ا إذا كان ميكن التعرف عل���ى الوحدة اإلحصائية ،ينبغ���ي أن تؤخذ يف
احلس���بان مجيع الوسائل اليت قد يس���تخدمها طرف ثالث بصورة معقولة للتعرف عليها .وهناك شكالن
لسرية بيانات السياحة :أساسية وثانوية .وتكون بيانات السياحة سرية أساسية إذا كان نشرها سيسمح
بالتعرف على البيانات املتعلقة بوحدة إحصائية معينة .أما البيانات اليت ليس���ت س���رية أساس���ية  ،ولكن
يسمح توزيعها ،عند اقتراهنا ببيانات أخرى بالتعرف على الوحدة فإهنا تكون سرية ثانوية.
 -25-9وتشمل أكثر املمارسات شيوعًا ملنع الكشف عن البيانات السرية األساسية التجميع
والكتمان .ويش���مل التجميع اجلمع بني البيانات السرية األساسية والبيانات األخرى .واملجموع وحده
ه���و ال���ذي ميثل موضوع النش���ر .ويعين الكتمان إزالة الس���جالت من قاعدة البيان���ات اليت حتتوي على
البيانات الس���رية .ويف احلاالت اليت تفضل فيها البلدان الكتمان كطريقة حلماية س���رية بيانات الس���ياحة
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اإلطار 1-9
املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة.
وضع النظم اإلحصائية الوطنية :املبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية،

http://unstats.un.org/unsd/methods/
.statorg/FP-English.htm

املبدأ  - 1توف�ر اإلحص�اءات الرس�مية عنرصا ً ال غنى عن�ه يف النظام اإلعالم�ي ألي مجتمع
ديمقراط�ي ،وتمد الحكوم�ة واالقتصاد والجمه�ور ببيانات عن الحالة االقتصادي�ة ،والديمغرافية
واالجتماعي�ة والبيئية .ولتحقيق هذا الهدف ،يتعني أن تقوم الوكاالت اإلحصائية الرس�مية بتجميع
اإلحصاءات الرس�مية التي تفي بمعيار املنفعة العملية وإتاحتها عىل أس�اس غري متحيز وفاء بحق
املواطنني يف اإلعالم.
املبدأ  - 2حفاظ�ا ً عىل الثقة يف اإلحصاءات الرس�مية ،ينبغي أن تقرر ال�وكاالت اإلحصائية،
وفق�ا ً لالعتبارات املهنية بالضبط ،بما يف ذلك املب�ادئ العلمية واآلداب املهنية ،يف الطرق واإلجراءات
املتعلقة بجمع البيانات اإلحصائية ،وتجهيزها ،وتخزينها وعرضها.
املبدأ  - 3تس�هيالً للتفسير الصحيح للبيان�ات ،يتعني عىل ال�وكاالت اإلحصائية أن تعرض
املعلومات وفقا ً للمعايري العلمية املتعلقة بمصادر اإلحصاءات ،وطرقها وإجراءاتها.
املبدأ  - 4يج�وز لل�وكاالت اإلحصائية التعليق عىل التفسير الخاطئ واالس�تعمال الخاطئ
لإلحصاءات.
املبدأ  - 5يج�وز اس�تخالص البيانات لألغراض اإلحصائية من جميع أنواع املصادر ،س�واء
كانت مس�وحا ً إحصائية أو س�جالت إدارية .وعىل الوكاالت اإلحصائية أن تختار املصدر فيما يتعلق
بالجودة ،ودقة التوقيت ،والتكاليف والعبء الواقع عىل املستجيبني.
املبدأ  - 6يتعين أن تك�ون البيانات الفردي�ة التي تجمعه�ا ال�وكاالت اإلحصائية ألغراض
التجميع اإلحصائي ،س�واء كانت تشري إىل أش�خاص طبيعيني أو اعتبارين ،رسية للغاية وتستخدم
حرصيا ً لألغراض اإلحصائية.
املبدأ  - 7يتعني أن تكون القوانني ،واألنظمة والتدابري التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية
معلنة.
املبدأ  - 8يتسم التنسيق بني الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان بأنه أسايس لتحقيق االتساق
والكفاءة يف النظم اإلحصائية.
املبدأ  - 9يؤدي اس�تخدام ال�وكاالت اإلحصائية يف كل بل�د للمفاهيم الدولي�ة والتصنيفات
والطرق إىل تعزيز اتساق النظم اإلحصائية وكفاءتها عىل جميع املستويات الرسمية.
املبدأ  - 10يسهم التعاون الثنائي واملتعدد األ ُ ُ
طراف يف اإلحصاءات إىل تحسني نظم اإلحصاءات
الرسمية يف جميع البلدان.

يوصى باإلبالغ عن أي بيانات تعترب س���رية وذلك بتفصيل كامل على املس���توى األعلى التايل للتصنيف
القابل للتطبيق الذي حيمي السرية بقدر كاف .ويوصى بأنه احترامًا للسرية ،تعتمد البلدان القواعد التالية
املقبول���ة عموم���ًا( :أ) ينبغي أن تض���م خانة التبويب ما ال يقل عن ثالث وح���دات؛ و(ب) وفيما يتعلق
باخلان���ات ذات األع���داد الكبرية ،ينبغي ألاّ هتيمن الوحدات الث�ل�اث اليت حتتوي على أكرب قيم معًا على
قيم���ة اخلان���ة ،أي ،ينبغي ألاّ متثل أكثر من  70يف املائة منها .ويف احلاالت الفردية ،ميكن ختفيف صرامة
هذه القاعدة بطلب مساح املستجيب املهيمن (املستجيبني املهيمنني) باإلذن للمكتب اإلحصائي بالكشف
عن البيانات .وينبغي اس���تخدام هذا احلل األخري يف ميادين من قبيل النقل الدويل ،الذي عادة ما يكون
فيه مقدمو اخلدمة الوطنيون قليلني جدًا.
 -26-9مراقب����ة الكش����ف اإلحصائي .تُح����ث البلدان عل����ى تطبيق تقنيات مراقبة الكش����ف
اإلحصائي للح ّد من خطر الكش����ف عن املعلومات املتعلقة بفرادى املبلغني .وال تتعلق تلك التقنيات (أو
الط����رق) إلاّ خبطوة النش����ر وعادة ما تقوم على تقييد كميـة البيان����ات أو تعـديل إصدار البيـانات .وحتاول

مواضيع تكميلية

ضوابط الكش����ف إجياد توازن أمثل بني التحس��ي�ن يف محاية الس����رية واخلفض يف جودة البيانات .وتسبب
األنواع املختلفة من البيانات أنواعا خمتلفة من مشاكل السرية وتتطلب حتمًا حلوالً خمتلفة.
 -27-9تدويل الس����رية .ال حتظى قضية الس����رية ببعد وطين فحس����ب ،ب����ل ببعد دويل أيضًا
لألسباب التالية( :أ) زيادة نشر البيانات على اإلنترنت؛ و(ب) تدويل مستعملي البيانات اإلحصائية (مبا
يف ذلك املنظمات الدولية)؛ و(ج) شدة االهتمام باملقارنات بني البلدان .ونتيجة لذلك ،هناك طلب متزايد
عل����ى بيانات البلدان على مس����توى تفصيلي جدًا ،وحىت يف بعض احل����االت ،طلب على البيانات اجلزئية
للبل����دان .والبيانات اليت جتمعها وتنش����رها املنظمات الدولية تتوقف بدرجة كب��ي�رة على جودة واكتمال
البيانات اليت تقدمها البلدان .وهذا التدفق للبيانات ميكن أن تعرقله قواعد الس����رية الوطنية اليت جتعل من
املستحيل على البلدان أن تنقل بعض البيانات املطلوبة .ويف هذا الصدد ،يوصى بألاّ تفرض البلدان قواعد
سرية أكثر صرامة من القواعد املطبقة على الصعيد الوطين.

دال  -التعاون بني الوكاالت

 -28-9م���ن املعت���رف به أن القائمني بتجميع إحصاءات الس���ياحة العاملني يف بلدان خمتلفة
يواجهون أُطُر عمل وأنظمة قانونية خمتلفة حتدد مهامهم .وقد خيلق هذا فرصًا ومشاكل على حد سواء
يف تنمية التعاون بني الوكاالت.
 -29-9ورهنًا بتش���ريع البلد وتنظيم احلكومة ،قد يش���ترك عدد م���ن الوكاالت قي جتميع
إحصاءات الس���ياحة ونش���رها ،مبا يف ذلك اإلدارات الوطنية للس���ياحة ،وس���لطات اهلجرة ،ورابطات
السياحة،واملكاتب اإلحصائية الوطنية والبنوك املركزية .وسيكون جلميع هذه الوكاالت أولياهتا اخلاصة
هبا وس���تواصل املهام اخلاصة هبا .ومع ذلك ،بقدر اشتراكها يف جتميع إحصاءات السياحة ونشرها جيب
عليها أن تتبع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية لألمم املتحدة ،اليت ترد يف اإلطار .1-9
 -30-9ويوص���ى ب���أن تضع هذه الوكاالت وحتتفظ بترتيبات العم���ل الضرورية مع بعضها
البعض لضمان أعلى جودة ممكنة إلحصاءات السياحة ،وكذلك لضمان استدامة التحسينات يف نظمها
الوطنية إلحصاءات السياحة .وينبغي أن توضع هذه الترتيبات وفقًا للطرق املستخدمة عادة يف بلد معني
لكفالة التعاون بني الكيانات .وينبغي أن تكون تلك الترتيبات موثقة وأن حتدد نوع إحصاءات السياحة
(سلسلة البيانات) الذي تكون كل وكالة مسؤولة عنه والطرق املستخدمة لتبادل املعلومات وللمحافظة
على السرية ،وخباصة عندما يتعلق األمر بالقطاع اخلاص أو بإدارة الضرائب.
 -31-9ويوصى بتعزيز برامج اجلمع املش����ترك للبيانات ،وعلى س����بيل املثال ،اجلمع املشترك
ملفردات البيانات املتعلقة بإحصاءات السياحة ،وإحصاءات ميزان املدفوعات وباإلحصاءات املتعلقة بالتجارة
الدولية يف اخلدمات .وس����تؤدي عمليات اجلمع املش����ترك تلك إىل زيادة كفاءة القائمني بتجميع البيانات
وختفيف عبء اإلبالغ الواقع على املس����تجيبني .وقد يس����اعد التعاون بني الوكاالت يف اكتش����اف طرق
جديدة الستخدام البيانات اليت سبق مجعها بإعادة جتميعها لتلبية احتياجات جماالت أخرى لإلحصاءات.
 -32-9وتنمية عالقات العمل الوثيقة تلك واملحافظة عليها ضروريتان لضمان أن تكون مجيع
الوكاالت واعية بالتغريات يف السياسات واإلجراءات اليت قد تؤثر على جتميع إحصاءات السياحة .ويوصى
بأن تُجري مجيع الوكاالت النش����طة يف ميدان إحصاءات الس����ياحة اس����تعراضًا دوريًا ملمارس����اهتا املتعلقة
بالتجميع والنشر لضمان أن تكون اإلحصاءات املنشورة عالية اجلودة ومتاحة للمستعملني يف موعدها.
 -33-9ويوصى بأن ترصد املكاتب اإلحصائية الوطنية جتميع ونش���ر إحصاءات الس���ياحة
للقيام بصورة دورية بتقييم االمتثال للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة واملتطلبات اإلحصائية
األخرى ذات الصلة .ويوصى كذلك بأن تقدم املكاتب اإلحصائية الوطنية املساعدة للوكاالت األخرى
النشطة يف جتميع إحصاءات السياحة املتعلقة باملعايري والطرق اإلحصائية القابلة للتطبيق.
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هاء  -برنامج التنفيذ وتحديث السياسة

الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة،
 -34-9س���تضع منظمة الس���ياحة العاملية ،بالتعاون مع ُ
برنامج تنفيذ سيش���مل مب���ادرات من قبيل برامج بن���اء القدرات على الصعي���د دون اإلقليمي ،وبعثات
للمساعدة التقنية ،وإعداد مبادئ توجيهية للتجميع ووثائق تقنية تكميلية ذات صلة لتقدمي املشورة للبلدان
بشأن كيفية تنفيذ التوصيات الدولية .2008
 -35-9ودليل جتميع التوصيات الدولية  ،2008الذي سيستكمل دوريًا ،سيتمم إطار عمل
التوصيات الدولية  2008وس���يعطي مؤش���رات للبلدان عن كيفية تنفيذ التوصيات الدولية إلحصاءات
الس���ياحة  2008احلالية .ومع أن معظم فصول التوصيات الدولية إلحصاءات الس���ياحة  2008تشمل
إشارة ما إىل قضايا القياس ،يتعني أن توضع النُ ُهج العملية ملعاجلة هذه القضايا مبزيد من التفصيل يف الدليل
املذكور أعاله.
 -36-9ومن املعترف به أن عملية حتديث التوصيات الدولية  2008ينبغي أن تكون متوخاة
كإجراء متكرر ومنظم جيدًا .ويف حني أن إعداد التعديالت التحريرية والتوضيح الذي ال جدال فيه يتعني
أن تضطلع هبما املنظمة الدولية للس����ياحة ،ينبغي أن يكون إصدار التفس��ي�رات مسؤولية تعاونية للمنظمة
العاملية للس����ياحة والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة .وأي تغيريات مقترحة يف التوصيات الدولية 2008
ينبغي أن تشترك يف وضعها منظمة السياحة العاملية والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ويقرها فريق خرباء
األمم املتحدة املعين بإحصاءات السياحة وتقدم إىل اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة العتمادها.
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أشكال السياحة ،39-2 ،و40-2
األشياء الثمينة (انظر السلع)
أصحاب األعمال  -املستخدمون
احلالة ،اإلطار 2-7
العالقة ،اإلطار 4-2
إقامة (انظر بلد اإلقامة)
اإلقامة ،75-2 ،و ،77-2و ،36-3و38-3
إحصاءات25-6 ،23-6 ،
أنواع37-3 ،
اإلقامة املعتاد (حمل) ،18-2 ،14-2 ،اإلطار 3-2
االقتصاد املرجعي ،15-2 ،واإلطار 1-2
اإلقليم االقتصادي ،15-2 ،واإلطار 1-2
األنشطة
األنشطة السياحية التقليدية ،12-6 ،و،16-6
و17-6
الزوار ،15-3 ،و ،16-3و17-3
األنشطة االقتصادية (انظر األنشطة اإلنتاجية)
أنشطة جتارة التجزئة40-5 ،
اإلنفاق
االقتصادات ذات الصلة12-4 ،
التوقيت ،اإلطار 1-4
اإلنفاق السياحي (انظر السياحة)
تقييم22-4 ،
ب
بطاقات الدخول/املغادرة ،57-2 ،و42-3
البقاء33-2 ،

البلد3-2 ،
املرجعي15-2 ،
اإلقامة ،اإلطار  ،2-2و17-2
البيئة املعتادة ،21-2 ،و ،23-2و25-2
بيت إجازات27-2 ،
ت
تصنيفات
االستهالك الفردي حسب الغرض 26-4 ،و،2-5
و19-5
األنشطة السياحية التقليدية ،الشكل  ،1-5واملرفق 3
التصنيف الدويل حلالة العمالة )26-7 ،(ICSE-93
التصنيف الدويل املوحد للتعليم )،(ISCED-97
26-7
التصنيف الدويل املوحد للمهن (ISCO 88
و26-7 ،)ISCO 08
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة
االقتصادية (التنقيح  ،3والتنقيح ،4-5 ،)4
و 11-5و ،18-5واملرفق  2واملرفق 3
التصنيف املركزي للمنتجات ،التنقيح( 2التصنيف
املركزي للمنتجات التنقيح  1والتنقيح ،)2
 ،4-5و30-5
املنتجات السياحية التقليدية ،الشكل  ،1-5واملرفق
 ،2واملرفق 4
املنتجات السياحية التقليدية اخلاصة بالبلد ،الشكل
 1-5و ،31-5و34-5
وسائط النقل ،الشكل 2-3
تقاسم الوقت ،37-3 ،و24-6
تقدير القيمة الصافية62-6 ،
ج
اجلنسية19-2 ،
اجلوالت الشاملة( 36-4 ،ج)
ح
حساب فرعي ،5-8 ،و7-8
احلسابات القومية8-1 ،
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خ
خصائص
األنشطة السياحية التقليدية ،10-5 ،والشكل
 ،1-5و29-5
الزائر ،6-3 ،و27-4
املنتجات السياحية التقليدية ،9-5 ،والشكل ،1-5
واملرفق 2
د
دليل التجميع8-1 ،
الدولية
إمكانية املقارنة35-1 ،
خدمات نقل الركاب ،الشكل  ،1-8و24-8
الزوار43-2 ،42-2 ،
السياحة كشكل للسياحة40-2 ،
املنظمات33-1 ،
ر
رحلة29-2 ،7-2 ،
غرض (انظر غرض الرحلة السياحية)
مدة البقاء25-3 ،
وجهة ،31-2 ،و ،29-3و ،30-3و31-3
ز
زائر9-2 ،
زائر املبيت (انظر سائح)
زائر ليوم واحد13-2 ،
زيارة7-2 ،
س
سائح13-2 ،
ساعات العمل الفعلي 5-7 ،و21-7
سفر4-2 ،
بند (انظر ميزان املدفوعات)
مجاعة2-3 ،
جمموعة5-3 ،
السكان الناشطون اقتصاديًا ،اإلطار 1-7
السلع
األشياء الثمينة ،2-4 ،و5-4
املعمرة36-4 ،
السلع االستهالكية املعمرة ،4-4 ،و( 36-4ح)
السياحة الداخلية
إنفاق20-4 ،
كشكل للسياحة40-2 ،
سياحة9-2 ،

االستهالك3-4 ،
االستهالك اجلماعي ،3-5 ،و7-8
أنشطة تقليدية (انظر تصنيف األنشطة السياحية
التقليدية)
اإلنفاق ،2-4 ،و5-4
قطاع15-6 ،
القطاعات ،19-6 ،و20-6
منتجات تقليدية (انظر تصنيف املنتجات السياحية
التقليدية)
املنتجات ذات الصلة ،12-5 ،والشكل ،1-5
و35-5
املنتجات غري ذات الصلة بالسياحة16-5 ،
السياحة اخلارجية
إنفاق15-4 ،
كشكل للسياحة39-2 ،
السياحة الوافدة
إنفاق ،15-4 ،و18-4
كشكل للسياحة39-2 ،
السياحة الوطنية
إنفاق21-4 ،
كشكل للسياحة40-2 ،
ش
الشراء (مبدأ) ،14-4 ،و22-4
ص
الصعيد دون الوطين ،3-2 ،و32-8
ط
الطلب (انظر الطلب على السياحة)
ع
عابر/ترانزيت
راكب61-2 ،
كغرض للسياحة ،الشكل  ،1-3و17-3
عرض (انظر قطاع/قطاعات السياحة)
العمل التجاري
واملنتجني اآلخرين36-2 ،
والغرض املهين (لرحلة) ،الشكل  ،1-3و،17-3
و18-3
زائر68-2 ،
العمالة (يف قطاعات السياحة) ،4-7 ،و ،5-7و9-7
العمل للحساب اخلاص ،12-7 ،اإلطار 2-7
غ
غرض (الرحلة السياحية) ،الشكل 1-3
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تصنيف ،الشكل 1-3
شخصي ،الشكل  ،1-3و ،17-3و18-3
عمل جتاري ومهين (انظر غرض العمل التجاري
واملهين)
الغرض الرئيسي ،8-2 ،و ،35-2و،10- 3
و16-3
ق
القطاع (انظر قطاع/قطاعات السياحة)
قطاع االجتماعات20-3 ،
م
متنـزه (انظر زائر يوم واحد)
حملية/حملي
السياحة كشكل للسياحة39-2 ،
اإلنفاق السياحي16-4 ،
الرحلة ،7-2 ،و ،30-2و ،32-2و39-2
الزائر ،9-2 ،و49-2
مسافر ،4-2 ،و12-2
املساكن26-2 ،
مسوح األسر املعيشية ،18-2 ،و71-2
مشغل جوالت59-6 ،
مقياس العمالة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي35-7 ،

مقيمون/غري مقيمني (عالقة اقتصادية) ،10-8 ،و11-8
مكان3-2 ،
املنتجات
منتجات غري ذات الصلة بالسياحة (انظر السياحة)
املنتجات السياحية التقليدية (انظر السياحة)
املنتجات ذات الصلة بالسياحة (انظر السياحة)
منطقة3-2 ،
املؤسسات اليت ال هتدف إىل حتقيق الربح وختدم األسر
املعيشية36-2 ،
املؤشرات1-4 ،1-2 ،
ميزان املدفوعات ،8-1 ،و ،45-1و10-8
جدول وصل (بنود ميزان املدفوعات واإلنفاق
السياحي ذي الصلة) ،الشكل 1-8
بند السفر ،11-8 ،اإلطار 23-8 ،15-8 ،1-8
ن
نشاط (اإلنتاج)8-6 ،
رئيسي14-6 ،
نظام احلسابات القومية (انظر احلسابات القومية)
و
الوجهة (الوجهة الرئيسية للرحلة) ،31-2 ،و32-2
الوظيفة ،اإلطار 1-7
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استهالك السياحة — يستخدم هذا املفهوم يف إطار عمل حساب السياحة الفرعي وهو امتداد ملفهوم اإلنفاق
السياحي .وإىل جانب اإلنفاق السياحي ،فإنه يشمل أيضًا ،على سبيل املثال ،ما يطلق عليه التحويالت
االجتماعي���ة العيني���ة اليت تفيد الزوار ،والقيم���ة التقديرية خلدمات اإلقامة ال�ت�ي توفرها بيوت اإلجازات
ألصحاهبا ،إخل.
االس���تهالك الوس���يط — يتألف االس���تهالك الوسيط من قيمة الس���لع واخلدمات اليت تستهلكها عملية إنتاج
كمدخالت ،ال تش���مل األصول الثابتة اليت يس���جل إنتاجها بوصفه اس���تهالكًا لألص���ول الثابتة (نظام
احلسابات القومية  ،2008الفقرة .)213-6
األشياء الثمينة — األشياء الثمينة سلع منتجة ذات قيمة كبرية وال تستخدم يف املقام األول ألغراض اإلنتاج
أو االس���تهالك ولكن حيتفظ هبا كمس���تودعات للقيمة طوال الوقت (نظام احلس���ابات القومية ،2008
الفقرة 13-10
أصحاب األعمال — أصحاب األعمال هم العاملون الذين يعملون باألصالة عن أنفسهم مع شريك أو أكثر،
ويشغلون نوع الوظيفة املحددة أهنا “عمل للحساب اخلاص” ،وهبذه الصفة ،على أساس مستمر (مبا يف
ذلك الفترة املرجعية) اس���تخدموا شخصًا أو أكثر للعمل حلساهبم يف مشروعهم التجاري كـ “مستخدم
(مستخدمني)” (مكتب العمل الدويل ،املؤمتر الدويل اخلامس عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية ،الصفحة
.)22-20
اإلقلي���م االقتص���ادي — ميثل مصطلح “اإلقلي���م االقتصادي” مرجعًا جغرافيًا ويش�ي�ر إىل البلد الذي جيرى
القياس عليه (البلد املرجعي) (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)15-2
االقتص���اد (املرجعي) — ميث���ل “االقتصاد” (أو “االقتصاد املرجعي”) مرجعًا اقتصاديًا حمددًا بنفس الطريقة
كما هو يف ميزان املدفوعات ويف نظام احلسابات القومية :يشري إىل الكيانات االقتصادية املقيمة يف البلد
املرجعي (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)15-2
اإلنتاج — قد يُعرف اإلنتاج االقتصادي بأنه نش���اط ينفذ حتت رقابة ومس���ؤولية وحدة مؤسس���ية تس���تخدم
مدخالت العمل ،ورأس املال ،والسلع واخلدمات إلنتاج نواتج من السلع أو اخلدمات (نظام احلسابات
القومية  ،2008الفقرة .)24-6
األنش���طة الس���ياحية التقليدية — األنشطة السياحية التقليدية هي األنش���طة اليت تنتج عادة منتجات سياحية
تقليدي���ة .وبالنظ���ر إىل أن األصل الصناعي للمنت���ج (الصناعة اليت تنتجه يف التصني���ف الصناعي الدويل
املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية) ليس معي���ارًا ملجموعة املنتجات يف فئة مماثلة يف التصنيف املركزي
للمنتج���ات ،ال توج���د عالقة مباش���رة بني املنتجات والصناع���ات املنتجة هلا بوصفها نواجتها الرئيس���ية
(التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)11-5
اإلنفاق السياحي — يشري اإلنفاق السياحي إىل املبلغ املدفوع للحصول على السلع االستهالكية واخلدمات،
وكذلك األشياء الثمينة ،ألغراض االستخدام اخلاص أو لإلهداء ،ألغراض الرحالت السياحية وأثناءها.
ويشمل نفقات الزوار أنفسهم ،وكذلك النفقات اليت تدفع للغري أو ترد هلم (التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)2-4

 19يف مرسد املصطلحات هذا ،جرى
استخالص تعاريف املصطلحات
املستمدة من نظام الحسابات القومية
 2008أو دليل ميزان املدفوعات،
الطبعة السادسة ) ،(BPM6مسودة
قبل النرش (كانون األول/ديسمرب
 )2008من الوثائق السالفة الذكر.
واملصطلحات املتعلقة عىل وجه
التحديد بإحصاءات السياحة هي
التعاريف املدرجة يف التوصيات
الدولية ) .(IRTS 2008وبشكل
استثنائي ،أدرجت بعض الفقرات
ألغراض التوضيح مع أنها غري مدرجة
عىل هذا النحو يف التوصيات الدولية
 .2008وكتنبيه عام ،تجدر مالحظة
أنه يمكن بسهولة ترجمة مصطلح
“بلد” ،مع بقاء األشياء األخرى عىل
حالها ،إىل مستوى جغرايف مختلف،
واستخدام مصطلح “منطقة” أو
“مكان” بدال ً منه (التوصيات الدولية
املتعلقة بإحصاءات السياحة ،2008
الفقرة .)3-2
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اإلنف���اق الس���ياحي املحلي — ميثل اإلنفاق الس���ياحي احمللي اإلنفاق الس���ياحي الذي يق���وم به زائر مقيم يف
االقتصاد املرجعي( ،التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة ( 15-4أ)).
إنفاق الس���ياحة اخلارجية — إنفاق الس���ياحة اخلارجية هو اإلنفاق السياحي الذي يقوم هبا زائر مقيم خارج
االقتصاد املرجعي (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة (15-4ج)).
اإلنفاق الس���ياحي الداخلي — يش���مل اإلنفاق الس���ياحي الداخلي مجيع اإلنفاق الس���ياحي للزوار ،املقيمني
وغري املقيمني على حد س���واء ،يف االقتصاد املرجعي .وهو جمموعة اإلنفاق الس���ياحي املحلي واإلنفاق
الس���ياحي الوافد .ويشمل احلصول على الس���لع واخلدمات املستوردة يف البلد املرجعي واملباعة للزوار.
ويوفر هذا املؤش���ـر املقياس األمشل لإلنفاق الس���ياحي يف االقتصاد املرجعي (التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة ( 20-4أ)).
اإلنفاق الس���ياحي الوافد — اإلنفاق الس���ياحي الوافد هو اإلنفاق الس���ياحي الذي يقوم به زائر غري مقيم يف
االقتصادي املرجعي (التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  ،2008الفقرة ( 15-4ب)).
اإلنفاق الس���ياحي الوطين — يشمل اإلنفاق الس���ياحي الوطين مجيع اإلنفاق السياحي للزوار املقيمني داخل
وخارج االقتصاد املرجعي وهو جمموع اإلنفاق السياحي املحلي واإلنفاق السياحي اخلارجي (التوصيات
الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة ( 20-4ب)).
بلد اإلقامة — يتحدد بلد إقامة األسرة املعيشية حبسب مركز املصلحة االقتصادية الغالبة ألفرادها .وإذا كان
الشخص مقيمًا (أو ينوي اإلقامة) ملدة تزيد عن عام واحد يف بلد معني وله فيه مركز مصلحة اقتصادية
(على سبيل املثال ،يقضى فيه أغلبية الوقت) فإنه يعترب مقيمًا يف هذا البلد.
البلد املرجعي — يشري البلد املرجعي إىل البلد الذي جيرى القياس عليه (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات
السياحة  ،2008الفقرة .)15-2
بند الس���فر (يف ميزان املدفوعات) — ميثل الس���فر أحد بنود حساب السلع واخلدمات يف ميزان املدفوعات:
تش���مل حس���ابات السفر الدائنة الس���لع واخلدمات ألغراض االس���تخدام اخلاص أو لإلهداء اليت حيصل
عليها غري املقيمني من اقتصاد ما أثناء زياراهتم لذلك االقتصاد .وتش���مل حس���ابات السفر املدينة السلع
واخلدمات ألغراض االستخدام اخلاص أو لإلهداء اليت حيصل عليها املقيمون من اقتصادات أخرى أثناء
زياراهتم لالقتصادات األخرى (دليل ميزان املدفوعات – اإلصدار  ،6الفقرة .)86-10
البيئة املعتادة — تعرف البيئة املعتادة للفرد ،وهي مفهوم رئيس���ي يف الس���ياحة ،بأهنا املنطقة اجلغرافية (مع أهنا
ليست منطقة جماورة بالضرورة) اليت ميارس فيها الفرد أساليب حياته العادية (التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة.)21-2
بيت اإلجازات — ميثل بيت اإلجازات (يطلق عليه أحيانا أيضًا بيت قضاء اإلجازات) مسكنًا ثانويًا يزوره
أفراد األس���رة املعيش���ية يف الغالب ألغراض الترويح ،أو قضاء اإلجازات أو أي ش���كل آخر من أشكال
الراحة (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)27-2
مجاعة الس���فر — تعرف مجاعة الس���فر بأهنا الزوار املسافرون معًا يف رحلة وتكون نفقاهتم جممعة (التوصيات
الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)2-3
اجلنس���ية — خيتلف مفهوم “بلد اإلقامة” للمسافر عن مفهوم جنسيته أو مواطنته (التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)19-2
حس���اب السياحة الفرعي — ميثل حساب الس���ياحة الفرعي املعيار الدويل الثاين املتعلق بإحصاءات السياحة
الذي وضع من أجل عرض البيانات االقتصادية ذات الصلة بالسياحة داخل إطار من االتساق الداخلي
واخلارجي مع بقية النظام اإلحصائي من خالل صلته بنظام احلسابات القومية .وميثل إطار عمل املطابقة
األساسية إلحصاءات السياحة.

مرسد املصطلحات
احلسابات الفرعية — [ ]...هناك نوعان من احلسابات الفرعية ،يؤديان وظيفتني خمتلفتني .يطبق النوع األول،
الذي يطلق عليه أحيانًا احلس���اب الفرعي الداخلي ،املجموعة الكاملة للقواعد واألعراف املحاس���بية يف
نظام احلس���ابات القومية ولكنه يركز على جانب معني حم���ل االهتمام باالبتعاد عن التصنيفات املوحدة
والتسلس�ل�ات اهلرمية .ومن األمثلة على ذلك الس���ياحة ،وإنتاج النب واإلنفاق املتعلق حبماية البيئة .أما
الن���وع الثاين ،الذي يطلق عليه احلس���اب اخلارجي ،فإنه قد يضي���ف بيانات غري اقتصادية أو يغري بعض
املصطلحات املحاس���بية أو كليهما .وهو طريقة مناس���بة بوجه خاص الستكش���اف جماالت جديدة يف
سياق البحث .ومن األمثلة على ذلك دور العمل الطوعي يف االقتصاد( .]...[ .نظام احلسابات القومية
 ،2008الفقرة )85-29
الرحلة السياحية — الرحالت اليت يقوم هبا الزوار هي رحالت سياحية (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات
السياحة  ،2008الفقرة .)29-2
الرحلة السياحية املحلية — متثل الرحلة السياحية احمللية رحلة ذات وجهة رئيسية داخل البلد املرجعي للزائر
(التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)32-2
الزائر — الزائر هو مس���افر يقوم برحلة إىل وجهة رئيس���ية خارج بيئته املعتادة ،ملدة تقل عن عام واحد ،ألي
س���بب رئيس���ي (عمل جتاري ،أو راحة أو غرض ش���خصي آخر) غري استخدامه بواسطة كيان مقيم يف
البلد أو املكان حمل الزيارة (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)9-2
زائر أعمال — زائر األعمال هو زائر غرضه الرئيس���ي هو القيام برحلة س���ياحية متعلقة بفئة غرض األعمال
والغرض املهين (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)2-17-3
الزائر الدويل — تتوافر يف الزائر الدويل شروط الزائر الدويل فيما يتعلق بالبلد املرجعي إذا( :أ) كان يف رحلة
س���ياحية و(ب) كان مس���افرًا غري مقيم يف البلد املرجعي أو مس���افرًا مقيمًا خارجه (التوصيات الدولية
املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)42-2
الزائر املحلي — عندما يس���افر زائر داخل بلد إقامته فإنه يكون زائرًا حمليًا ومتثل أنش���طته جز ًءا من الس���ياحة
احمللية.
زائ���ر الي���وم الواح���د أو املتنـزه — يصنف الزائر (املحل���ي ،أو الوافد أو اخلارجي) بوصفه س���ائحًا (أو زائر
مبي���ت) ،إذا تضمنت رحلته مبيتًا ،أو كزائر ليوم واح���د (أو متنـزهًا) خالفًا لذلك (التوصيات الدولية
املتعلقة بإحصاءات السياحة ،2008الفقرة .)13-2
الزي���ارة — تتكون الرحلة من زيارة ألماكن خمتلفة .ويش�ي�ر مصطلح “زيارة س���ياحية” إىل البقاء يف املكان
حمل الزيارة أثناء الرحلة الس���ياحية (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة  ،2008الفقرتان
 7-2و.)33-2
الس���ائح (أو زائ���ر املبيت) — يصنف الزائ���ر (املحلي ،أو الوافد أو اخلارجي) كس���ائح (أو زائر مبيت) ،إذا
تضمن���ت رحلت���ه املبيت ليلة واحدة ،أو كزائر ليوم واح���د (أو متنـزه) خالفًا لذلك (التوصيات الدولية
املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)13-2
الس���كان الناش���طون اقتصاديًا — يشمل السكان الناش���طون اقتصاديًا مجيع األشخاص من أي من اجلنسني
الذين ّ
يش���كلون قوة العمل الالزمة إلنتاج الس���لع واخلدمات كما حددها نظام احلسابات القومية أثناء
فترة زمنية مرجعية حمددة (مكتب العمل الدويل ،املؤمتر الدويل الثالث عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية،
الفقرة .)18-6
الس���لعة االستهالكية املعمرة — الس���لعة االستهالكية املعمرة سلعة قد تستخدم ألغراض االستهالك بصورة
متكررة أو مستمرة على مدى فترة سنة أو أكثر( .نظام احلسابات القومية  ،2008الفقرة .)42-9
الس���ياحة — تشري السياحة إىل نشاط الزوار (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة
.)9-2
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الس���ياحة اخلارجية — تش���مل الس���ياحة اخلارجية األنش���طة اليت يقوم هبا زائر مقيم خ���ارج البلد املرجعي،
س���واء كجزء من رحلة س���ياحية خارجية أو كجزء من رحلة س���ياحية حملية (التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة ( 39-2ج)).
السياحة الداخلية — تشمل السياحة الداخلية السياحة املحلية والسياحة الوافدة ،أي ،أنشطة الزوار املقيمني
وغ�ي�ر املقيمني يف البلد املرجعي كجزء من الرحالت الس���ياحية املحلي���ة أو الدولية (التوصيات الدولية
املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة ( 40-2أ)).
السياحة الدولية — تشمل السياحة الدولية السياحة الوافدة والسياحة اخلارجية ،أي ،أنشطة الزوار املقيمني
خارج البلد املرجعي ،إما كجزء من الرحالت السياحية املحلية أو الرحالت السياحية املغادرة وأنشطة
الزوار غري املقيمني يف البلد املرجعي يف الرحالت السياحية الوافدة (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات
السياحة  ،2008الفقرة ( 40-2ج)).
السياحة املحلية — تشمل السياحة احمللية أنشطة الزائر املقيم يف البلد املرجعي ،سواء كجزء من رحلة سياحية
حملية أو جزء من رحلة سياحية خارجية (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة
.)39-2
الس���ياحة الوافدة — تش���مل الس���ياحة الوافدة األنشطة اليت يقوم هبا زائر غري مقيم يف البلد املرجعي يف رحلة
سياحية وافدة (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)39-2
السياحة الوطنية — تشمل السياحة الوطنية السياحة املحلية والسياحة اخلارجية ،أي ،أنشطة الزوار املقيمني
داخـ���ل وخ���ارج البلد املرجعي ،س���واء كجزء من الرحالت الس���ياحية املحلية أو الرحالت الس���ياحية
اخلارجية (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة ( 40-2ب)).
السفر/املس���افر — يش�ي�ر السفر إىل نشاط املسافرين .واملسافر هو الش���خص الذي ينتقل بني مواقع جغرافية
خمتلفة ألي غرض وآلي مدة (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)4-2
العاملون للحس���اب اخلاص بدون مس���تخدمني — يصنف العاملون للحس���اب اخلاص بدون مس���تخدمني
بوصفهم عماالً مس���تقلني( .مكتب العمل الدويل ،الق���رار املتعلق بالتوصيف الدويل للوضع يف العمالة،
أقره املؤمتر الدويل اخلامس عش���ر خلرباء اإلحصاءات العمالية“ ،التوصيات الدولية احلالية املتعلقة
الذي ّ
بإحصاءات العمل” (طبعة عام  .)2000جنيف  ،2000الصفحات .)23-20
العامل���ون للحس���اب اخلاص مبس���تخدمني بأجر — يُصنف العاملون للحس���اب اخلاص مبس���تخدمني بأجر
بوصفه���م أصحاب أعم���ال( .مكتب العمل الدويل ،القرار املتعلق بالتوصيف الدويل للوضع يف العمالة،
أقره املؤمتر الدويل اخلامس عش���ر خلرباء اإلحصاءات العمالية“ ،التوصيات الدولية احلالية املتعلقة
الذي ّ
بإحصاءات العمل” (طبعة عام  .)2000جنيف  ،2000الصفحات .)23-20
عالقة صاحب عمل – مس���تخدم — توجد عالقة صاحب عمل – مس���تخدم عند وجود اتفاق ،قد يكون
رمسي���ًا أو غري رمسي ،ب�ي�ن كيان وفرد ،يعقده الطرفان طوعيًا يف العادة ،ويعمل مبوجبه الفرد حلس���اب
الكيان مقابل أجر نقدي أو عيين (دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل  ،6الفقرة .)11-11
العمالة يف قطاعات الس���ياحة — قد تُقاس العمالة يف قطاعات الس���ياحة كحصر لألشخاص املستخدمني يف
قطاعات الس���ياحة يف أي من وظائفهم ،أو كحصر لألش���خاص املس���تخدمني يف قطاعات السياحة يف
وظيفتهم الرئيس���ية ،أو كحصر للوظائف يف قطاعات السياحة( .التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات
السياحة  ،2008الفقرة .)9-7
الغرض التجاري واملهين (لرحلة س���ياحية) — يش���مل الغرض التجاري واملهين للرحلة الس���ياحية أنش���طة
املشتغلني حلساب أنفسهم واملستخدمني ،ما داموا غري مرتبطني بعالقة صاحب عمل  -مستخدم ضمنية
أو صرحية مع منتج مقيم يف بلد أو مكان الزيارة ،وأنشطة املستثمرين ،ورجال األعمال ،إخل (التوصيات
الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)2-17-3

مرسد املصطلحات
غرض الرحلة الس���ياحية (األساس���ي) — يُعرف الغرض األساسي للرحلة السياحية بأنه الغرض اليت مل تكن
الرحل���ة لتح���دث يف غيابه( .التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة  ،2008الفقرة .)10-3
وتصنيف رحالت الس���ياحة حبس���ب الغرض األساسي يشري إىل  9فئات :يسمح هذا التصنيف بتحديد
املجموع���ات الفرعية املختلفة لل���زوار (زوار األعمال ،وزوار العب���ور ،إخل) (التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)14-3
قطاع الس���ياحة — تش���مل قطاعات الس���ياحة مجيع املؤسسات اليت يكون نش���اطها الرئيسي نشاطًا سياحيًا
تقليديًا .ومصطلح قطاعات السياحة معادل لألنشطة السياحية التقليدية ويستخدم املصطلح أحيانًا على
حنو مترادف يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة .2008
املؤسسة — املؤسسة هي مشروع جتاري ،أو جزء من مشروع جتاري ،يقع يف مكان واحد وال ينفذ فيه إلاّ
نشاط إنتاجي وحيد أو يتسبب فيه النشاط اإلنتاجي الرئيسي يف معظم القيمة املضافة (نظام احلسابات
القومية  ،2008الفقرة .)14-5
حم���ل اإلقام���ة املعتاد — حمل اإلقامة املعتاد الذي يقيم فيه على وجه االعتياد الش���خص املعدود ،وحيدد مبكان
مسكنه األساسي (املبادئ والتوصيات لتعدادات السكان واملساكن الصادرة عن األمم املتحدة ،الفقرات
 20-2إىل .)24-2
املس���اكن — لكل أس���رة معيشية مس���كن رئيسي (أحيانًا يسمى أيضًا املس���كن األساسي أو األويل) ،يُعرف
عادة بالرجوع إىل الوقت املقضي فيه ،وحيدد موقعه بلد اإلقامة وحمل اإلقامة املعتاد هلذه األسرة املعيشية
وجلميع أفرادها .ومجيع املس���اكن األخرى (اليت متتلكها أو تس���تأجرها األس���رة املعيشية) تعترب مساكن
ثانوية (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)26-2
املس���تخدمون — املس���تخدمون هم مجيع العمال الذين يش���غلون نوع الوظيفة املحددة بأهنا “وظيفة بأجر”
(مكتب العمل الدويل ،املؤمتر الدويل اخلامس عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية ،الصفحات .)22-20
املقيمون/غري املقيمني — املقيمون يف بلد هم األفراد الذين يقع مركز مصلحتهم االقتصادية الغالبة يف إقليمه
االقتص���ادي .وفيما يتعلق بالبلد ،يتمثل غري املقيم�ي�ن يف األفراد الذين يقع مركز مصلحتهم االقتصادية
الغالبة خارج إقليمه االقتصادي.
املنتجات واألنش���طة الس���ياحية التقليدية اخلاصة بالبلد — حيددها كل بلد بتطبيق املعايري املنصوص عليها
يف الفقرة  10-5يف الس���ياق اخلاص هبا؛ وفيما يتعلق هبذه املنتجات ،تعترب األنش���طة املنتجة هلا سياحية
تقليدية ،ويطلق على القطاعات اليت يكون فيه النش���اط الرئيس���ي س���ياحيًا تقليديًا ،قطاعات س���ياحية.
(التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)16-5
نشاط/أنشطة — يف إحصاءات السياحة ،ميثل مصطلح أنشطة أفعال وسلوكيات األشخاص استعدادًا للقيام
برحل���ة واثناءها بصفتهم مس���تهلكني (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الس���ياحة  ،2008الفقرة
.)2-1
نش���اط (رئيس���ي) — ميثل النشاط الرئيسي لوحدة منتج النشاط اليت تفوق قيمته املضافة قيمة أي نشاط آخر
يضطلع به داخل نفس الوحدة (نظام احلسابات القومية  ،2008الفقرة ،)8-5
نشاط (إنتاجي) — ميثل النشاط (اإلنتاجي) الذي تضطلع به وحدة إحصائية نوع اإلنتاج الذي تشارك فيه.
ويتعني أن يكون مفهوما كعملية ،أي املجموعة املختلفة من األفعال اليت تس���فر عن جمموعة معينة من
املنتجات .ويتقرر تصنيف األنشطة اإلنتاجية حسب ناجتها الرئيسي
املنتجات الس���ياحية التقليدية — املنتجات الس���ياحية التقليدية هي املنتجات اليت تفي بأحد املعيارين التاليني
أو كليهما:
(أ) ينبغ���ي أن ميثل اإلنفاق الس���ياحي عل���ى املنتج حصة هامة من جمموع اإلنفاق الس���ياحي (حصة
اإلنفاق/حالة الطلب)؛
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(ب) ينبغي أن ميثل اإلنفاق السياحي على املنتج حصة هامة من عرض املنتج يف االقتصاد (حالة حصة
العرض) .ويعين هذا املعيار أن عرض املنتج السياحي التقليدي لن يكون له وجود بكمية هامة يف حالة
عدم وجود زوار( .التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)10-5
املنتجات ذات الصلة بالسياحة — حتظى أمهيتها يف حتليل السياحة فيما يتعلق باالقتصاد املرجعي باالعتراف
مع أن صلتها بالس���ياحة حمدودة جدا على نطاق العامل .ونتيجة لذلك ،س���تكون قوائم تلك املنتجات
خاصة بكل بلد (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)12-5
الناتج — يُعرف الناتج بأنه السلع واخلدمات اليت تنتجها مؤسسة،
(أ) ال يش���مل قيمة أي س���لع وخدمات مستخدمة يف نشاط ال تتحمل فيه املؤسسة خماطر استخدام
املنتجات يف اإلنتاج ،و
(ب) ال يش���مل قيمة الس���لع واخلدمات اليت تس���تهلكها نفس املؤسس���ة باس���تثناء الس���لع واخلدمات
املستخدمة لتكوين رأس املال (رأس املال الثابت أو التغريات يف املخزون) أو االستهالك النهائي اخلاص
هبا (نظام احلسابات القومية  ،2008الفقرة .)89-6
الناتج (الرئيس���ي) — ينبغي أن يتحدد الناتج الرئيس���ي لنش���اط (إنتاجي) بالرجوع إىل القيمة املضافة للسلع
املباع���ة أو اخلدمات املقدمة (التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية ،التنقيح ،4
الفقرة .)114
حم���ل اإلقام���ة املعتاد — ميثل حمل اإلقامة املعت���اد املكان اجلغرايف الذي يقيم فيه على وجه االعتياد الش���خص
املعدود( .املبادئ والتوصيات لتعدادات السكان واملساكن الصادرة عن األمم املتحدة ،الفقرات 16-2
إىل .)18-2
جمموعة الس���فر — تتكون جمموعة الس���فر من األفراد أو اجلماعات املس���افرة املس���افرين معًا :ومن األمثلة
على ذلك األش���خاص املس���افرين يف نفس اجلوالت الشاملة أو الشباب الذين حيضرون معسكرًا صيفيًا
(التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)5-3
الوجهة (الوجهة الرئيسية للرحلة) — تعرف الوجهة الرئيسية للرحلة السياحية بأهنا املكان حمل الزيارة الذي
ميثل حمور قرار القيام بالرحلة( .التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  ،2008الفقرة .)31-2
الوظيفة — حيدد االتفاق بني مس���تخدم وصاحب عمل وظيفة ولكل ش���خص يعمل حلس���ابه اخلاص وظيفة.
(نظام احلسابات القومية  ،2008الفقرة .)30-19
الوظيفة للحس���اب اخلاص — الوظائف للحس���اب اخلاص هي تلك الوظائف اليت يعتمد فيها األجر اعتمادًا
مباشرًا على األرباح اليت تتحقق (أو األرباح املحتملة أن تتحقق) من السلع واخلدمات املنتجة (مكتب
أق���ره املؤمتر الدويل اخلامس
العم���ل ال���دويل ،القرار املتعلق بالتوصي���ف الدويل للوضع يف العمالة ،الذي ّ
عش���ر خل�ب�راء اإلحصاءات العمالية“ ،التوصيات الدولية احلالية املتعلق���ة بإحصاءات العمل” (طبعة عام
 .)2000جنيف  ،2000الصفحات .)23-20
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املرفق 1
االختالفات الرئيسية بني التوصيات الدولية
املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008
والتوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة
لعام 1993
املواضيع

التوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام 1993

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008

 - 1مقدمة لتعريف الرحالت
والزيارات السياحية

الرحالت والزيارات غري مع ّرفة.

تتكون الرحلة من زيارات ألماكن مختلفة .ويشري
مصطلح “زيارة سياحية” إىل البقاء يف املكان محل
الزيارة أثناء الرحلة السياحية .وال يحتاج البقاء إىل
املبيت ليوصف بأنه زيارة سياحية .ومع ذلك ،تفرتض
فرتة البقاء حدوث توقف .والدخول يف منطقة جغرافية
بدون التوقف فيها ال يوصف بأنه زيارة لتلك املنطقة.

 - 2التعريف الجديد للزائر:
توضيح فيما يتعلق
باالستثناء

“الزائر” أي شخص يسافر إىل مكان غري بيئته
املعتادة ملدة تقل عن  12شهرا ً ويكون الغرض
الرئييس لرحلته غري ممارسة نشاط بأجر من داخل
املكان محل الزيارة (الفقرات  9-2و 42-2و.)49-2

الرحلة السياحية هي الرحلة التي تأخذ املسافر إىل
وجهة رئيسية خارج بيئته املعتادة ،ملدة تقل عن عام
واحد ،ألي غرض رئييس (عمل تجاري ،أو راحة أو
غرض شخيص آخر) غري استخدامه بواسطة كيان
مقيم يف املكان محل الزيارة .واملسافر الذي يقوم برحلة
سياحية يطلق عليه زائر.

 - 3جماعة/مجموعة السفر

غري مذكورة

وحدة/وحدات جديدة للرصد

 - 4استثناء بيوت اإلجازات من
البيئة املعتادة

غري مذكورة

بيوت اإلجازات مستثناة رصاحة من البيئة املعتادة

 - 5تنقيح نطاق الزوار :إدراج
جميع الزوار العابرين

يستثنى بعض الزوار العابرين ،وهم الركاب
املحولون مبارشة بني املطارات أو املحطات األخرى

يستثنى فقط الذين ال يدخلون اإلقليم القانوني
واالقتصادي.

 - 6تعديل يف صياغة تعريف
األشكال املختلفة للسياحة

فيما يتعلق ببلد معينّ  ،يمكن تمييز األشكال التالية
للسياحة:
(أ) السياحة املحلية ،تشمل املقيمني يف بلد معينّ
املسافرين فقط داخل هذا البلد؛
(ب) السياحة الوافدة ،تشمل غري املقيمني
املسافرين يف البلد املعينّ ؛
(ج) السياحة الخارجية ،تشمل املقيمني املسافرين
يف بلد آخر.

فيما يتعلق بالبلد املرجعي يوىص بالتمييز بني األشكال
األساسية الثالثة التالية للسياحة:
(أ) السياحة املحلية ،التي تشمل أنشطة الزائر
املقيم داخل البلد املرجعي ،سواء كجزء من
رحلة سياحية محلية أو كجزء من رحلة سياحية
خارجية؛
(ب) السياحة الوافدة ،التي تشمل أنشطة الزائر غري
املقيم داخل البلد املرجعي يف رحلة سياحية وافدة؛
(ج) السياحة الخارجية ،التي تشمل أنشطة الزائر
املقيم خارج البلد املرجعي ،سواء كجزء من رحلة
سياحية خارجية أو كجزء من رحلة سياحية
محلية.
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 - 7تنقيح تصنيف السياحة
فيما يتعلق بأغراض
الرحالت

 - 8تنقيح تصنيف أنواع أماكن
اإلقامة

التوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة لعام 1993

تصنيف رحالت السياحة وفقا ً للغرض:
 - 1الراحة ،والرتويح وقضاء اإلجازات
 - 2زيارة األصدقاء واألقارب
 - 3العمل التجاري واملهني
 - 4العالج الصحي
 - 5الدين/الحج
 - 6أخرى

-1

-2

مؤسسات السياحة الجماعية
 1-1الفنادق واملؤسسات املماثلة
 -1-1-1الفنادق
 -2-1-1املؤسسات املماثلة
 2-1املؤسسات املتخصصة
 -1-2-1املؤسسات الصحية
 -2-2-1معسكرات العمل
وقضاء العطالت
 -3-2-1وسائل النقل العام
 -4-2-1مراكز املؤتمرات
 3-1املؤسسات الجماعية األخرى
 -1-3-1مساكن قضاء
العطالت
 -2-3-1مواقع املعسكرات
السياحية
 -3-3-1املؤسسات الجماعية
األخرى
أماكن اإلقامة السياحية الخاصة
 1-2أماكن اإلقامة السياحية الخاصة
 -1-1-2املساكن اململوكة
 -2-1-2الغرف املستأجرة يف
بيوت العائالت
 -3-1-2املساكن املستأجرة
من األفراد العاديني أو
الوكاالت املهنية
 -4-1-2أماكن اإلقامة التي
يوفرها األقارب أو
األصدقاء مجانا ً
 -5-1-2أماكن اإلقامة الخاصة
األخرى
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تصنيف رحالت السياحة وفقا ً للغرض الرئييس:
 - 1الشخيص
 -1-1قضاء اإلجازات ،والراحة والرتويح
 -2-1زيارة األصدقاء واألقارب
 -3-1التعليم والتدريب
 -4-1الصحة والرعاية الطبية
 -5-1الدين/الحج
 -6-1التسوق
 -7-1العبور
 -8-1أخرى
 - 2العمل التجاري واملهني
نتيجة للتصنيفني الدوليني لألنشطة واملنتجات املنقحني
حديثا ً (التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع
األنشطة االقتصادية ،التنقيح  4والتصنيف املركزي
للمنتجات ،اإلصدار  )2اللذين يشكالن أساسا ً لقوائم
املنتجات واألنشطة السياحية التقليدية ألغراض تحليل
خدمات إقامة الزوار (انظر املرفقني  3و ،)4تدعو
الحاجة إىل تنقيح التصنيف املوحد ألماكن اإلقامة
السياحية يف توصيات  .1993وستنطلق عملية تشاور
دولية تشمل املكاتب اإلحصائية الوطنية،وسلطات
السياحة الوطنية واملنظمات الدولية حاملا يتم االتفاق
عليها وحاملا توضع الكتيبات اإلرشادية املصاحبة
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة
االقتصادية ،التنقيح  4والتصنيف املركزي للمنتجات،
اإلصدار  ،2يف صورتها النهائية.
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 - 9تنقيح تصنيفات املنتجات
واألنشطة اإلنتاجية

ال يوجد تصنيف منتجات
التصنيف الدويل املوحد لألنشطة السياحية متعلق
باألنشطة ،املحددة من التصنيف الصناعي الدويل
املوحد لجميع األنشطة االقتصادية باستخدام
تصنيف فرعي من الـ  4أرقام يف التصنيف
الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية،
(التنقيح  )3عالقة غري وثيقة باستهالك الزوار.

تحدد املنتجات السياحية التقليدية واملنتجات السياحية
ذات الصلة يف فئة الـ  5أرقام يف التصنيف املركزي
للمنتجات (اإلصدار  )2الذي تنتمي إليه ،ويمكن إدراج
السلع ،وتوجد عالقة وثيقة بحصول الزوار عليها.
تحدد املؤسسات التي يتمثل ناتجها األسايس يف الناتج
السياحي التقليدي (قطاعات السياحة) عىل أساس فئة
الـ  4أرقام يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع
األنشطة االقتصادية (التنقيح  )4الذي تنتمي إليه .وال
يدرج إنتاج أي سلعة ،ويجب ألاّ تخدم الزوار مبارشة إلاّ
تجارتها بالتجزئة فقط بوصفها قطاعات سياحية.

 - 10استعراض تعريف اإلنفاق
السياحي واالستهالك
السياحي

وهكذا سيطابق االستهالك السياحي ،إلاّ إذا تعلق
باالستهالك الوسيط للمشاريع التجارية ،مفهوم
“االستهالك النهائي” يف نظام الحسابات القومية،
برصف النظر عن نوع املستهلك.
وهكذا يُعرف اإلنفاق السياحي بأنه “مجموع
اإلنفاق االستهالكي الذي يقوم به الزائر أو بالنيابة
عن الزائر ألغراض رحلته وأثناءها والبقاء يف
وجهته”.
واالستهالك السياحي واإلنفاق السياحي يعتربان
مرتادفني عىل ما يبدو.

يشري اإلنفاق السياحي إىل املبلغ املدفوع للحصول عىل
السلع االستهالكية والخدمات ،وكذلك األشياء الثمينة،
ألغراض االستخدام الخاص أو لإلهداء ألغراض الرحالت
السياحية وأثناءها .ويشمل النفقات التي يدفعها الزوار
أنفسهم ،وكذلك النفقات التي تدفع للغري أو ترد لهم.
وال يشمل الحصول عىل بنود معيّنة مثل التحويالت
االجتماعية العينية التي تفيد الزوار ،والقيمة التقديرية
لخدمات أماكن اإلقامة من البيوت اململوكة لقضاء
اإلجازات وخدمات الوساطة املالية التي تقاس
بصورة غري مبارشة .وهي مدرجة يف املفهوم األشمل
لالستهالك السياحي يف حساب السياحة الفرعي .وفئات
االستثناءات األخرى مذكورة يف الفقرتني  6-4و .7-4

 - 11توضيح العالقة بما يدفعه
الزوار

صياغة غامضة تستخدم مصطلحات املدفوعات،
والنفقات ،ومتحصالت النقد األجنبي والنفقات
بالعملة األجنبية.

يقوم اإلنفاق السياحي عىل مبدأ االكتساب.

 - 12معالجة السلع
االستهالكية املعمرة واألشياء
الثمينة ذات القيمة املرتفعة
للوحدة

غري مدرجة

مدرجة يف اإلنفاق السياحي إذا اشرتيت يف الرحالت.

 - 13توضيح العالقة بني
أشكال السياحة وفئات اإلنفاق
السياحي (االستهالك السياحي)

ال يوجد توضيح

متساوقة مع األشكال الثـالثة للسـياحة املعرفة يف
الفقرة  ،39-2ويمكن تحديد الفئات الثالثة لإلنفاق
السياحي القائم عىل بلد إقامة املتعاملني ذوي الصلة عىل
النحو التايل:
(ا) اإلنفاق السياحي املحيل هو اإلنفاق السياحي لزائر
مقيم يف االقتصاد املرجعي؛
(ب) اإلنفاق السياحي الوافد هو اإلنفاق السياحي لزائر
غري مقيم يف االقتصاد املرجعي؛
(ج) اإلنفاق السياحي الخارجي هو اإلنفاق السياحي
لزائر مقيم خارج االقتصاد املرجعي.

 - 14العمالة يف قطاعات
السياحة

غري مذكورة

الفصل الخاص .7

 - 15الصلة بميزان املدفوعات

غري مذكورة.

فرع خاص بالفصل .8
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 - 16اإلشارة إىل نطاق أوسع:
حساب السياحة الفرعي،
واإلحصاءات دون الوطنية،
والسياحة واالستدامة
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غري مذكورة
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املرفق 2
قائمة املنتجات االستهالكية مجمعة
حسب الغرض ،وفقا ً لتصنيفها كمنتجات
ً 20
سياحية تقليدية قابلة للمقارنة دوليا

20

(حت���ددت املنتجات كما وردت يف التصنيف املركزي للمنتجات (اإلصدار  )2ومقابلها يف التصنيف الصناعي
الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية (التنقيح  ،)4وفقًا لصناعة املنشأ الرئيسية)
التصنيف املركزي
للمنتجات
(اإلصدار )2

هذه القائمة تصنف يف الفئات الثمان
التي استخدمها تصنيف االستهالك
الفـردي حسب الغرض (انظر الفقرة
 )26-4عىل تقارير حرصية للمنتجات
االستهالكيـة .ويشري عدم وجود
عالمة (×) إىل أن املنتج ال تتفر فيه
رشوط املنتج السياحـي التقليدي
القابل للمقارنة دوليا ً ولكنه يتماثل
مع أي تصنيفات أخرى (انظر الفقرة
 .)16-5وبنا ًء عليه ،يتوافق تصنيفه
مع البلدان.

النش�ـاط املقـاب�ل يف التصنيـف
الصناع�ي ال�دويل املوح�د لجميع
التصنيف ( )1األنشطة االقتصادية (التنقيح )4

الوصف

السفر الشامل ،واإلجازات الشاملة والرحالت الشاملة (أ)

64122

خدمات النقل املائي الداخيل لركاب البواخر السياحية

×

5021

64232

خدمات النقل املائي الساحيل والعابر للمحيطات لركاب البواخر السياحية

×

5011

85524

خدمات الحجز للرحالت الشاملة

×

7911

85540

خدمات مشغيل الجوالت

×

7912

85523

خدمات الحجز للبواخر السياحية

×

7911

اإلقامة

63111

خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،مع خدمات الصيانة عىل أساس يومي

×

5510

63112

خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،بدون خدمات التنظيف اليومية

×

5510

63113

خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت

×

5510

63114

خدمات اإلقامة للزوار ،يف غرف متعددة اإلشغال

×

5510

63120

خدمات مواقع املخيمات

×

5520

63130

خدمات املخيمات الرتفيهية وقضاء اإلجازات

×

5520

63210

خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للطلبة يف أماكن إقامة الطلبة

×

5590

63290

خدمات اإلقامة األخرى يف غرفة أو وحدة غري املصنفة يف موضع آخر

×

5590

72111

خدمات التأجري أو االستئجار التي تشمل املمتلكات السكنية اململوكة أو املستأجرة

×

6810

72123

الخدمات التجارية للممتلكات بنظام تقاسم الوقت

×

6810

72211

خدمات إدارة املمتلكات الس�كنية عىل أس�اس رسم أو عقد باستثناء املمتلكات اململوكة عىل
أساس تقاسم الوقت(ب)

×

6820

72213

خدمات إدارة املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد

×

6820

72221

خدمات إدارة املمتلكات الس�كنية عىل أس�اس رس�م أو عقد ،باس�تثناء املمتلكات اململوكة
بنظام تقاسم الوقت(ب)

×

6820

72223

بيع املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد

×

6820
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النش�ـاط املقـاب�ل يف التصنيـف
الصناع�ي ال�دويل املوح�د لجميع
التصنيف ( )1األنشطة االقتصادية (التنقيح )4

الوصف

85521

خدمات الحجز لإلقامة (ب)

×

7911

85522

خدمات تبادل أماكن اإلقامة اململوكة عىل أساس تقاسم الوقت

×

7990

الطعام والرشاب (ج)

63310

خدمات تقديم الوجبات مع خدمات املطعم الكاملة

×

5610

63320

خدمات تقديم الوجبات مع خدمات محدودة

×

5610

63399

خدمات تقديم الطعام األخرى

×

5610

63400

خدمات تقديم املرشوبات

×

5630

64111

خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية يف املدن والضواحي

4921

64112

خدمات النقل الربي للركاب يف مواعيد محددة يف املدن والضواحي

4921

64113

خدمات نقل الركاب بالوسائط املختلطة يف املدن والضواحي

4921

64114

خدمات النقل الربي املحيل املخصصة الغرض للركاب يف مواعيد محددة

4922

النقل املحيل والدويل (د)

64115

خدمات سيارات األجرة

×

4922

64116

خدمات تأجري سيارات الركاب مع سائق

×

4922

64117

خدمات النقل الربي للركاب بعربات يجرها إنسان أو حيوان

×

4922

64118

خدمات استئجار الحافالت املحلية وحافالت السفر غري املنتظمة

×

4922

64119

خدمات النقل الربي األخرى للركاب ،غري املصنفة يف موضع آخر

×

4922

64121

خدمات النقل املائي الداخيل للركاب باملعديات

×

5021

64129

خدمات النقل املائي الداخيل األخرى للركاب

×

5021

64131

خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالقطار
خدمات مشاهدة املعالم الهامة براً ،ما عدا القطارات

×

4911

×

4922

64133

خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالنقل املائي
خدمات مشاهدة املعالم الهامة جوا ً

×

5021 ،5011

×

5110

64210

خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بني املدن

×

4911

64221

خدمات نقل الركاب بالطرق الربية املنتظمة فيما بني املدن

×

4922

64222

خدمات نقل الركاب بالطرق الربية املنتظمة املخصصة الغرض فيما بني املدن

×

4922

64223

خدمات حافالت املسافات الطويلة وحافالت السفر غري املنتظمة

×

4922

64231

خدمات النقل املائي الساحيل والعابر للمحيطات والعبارات

×

5011

64239

الخدمات األخرى للنقل املائي الساحيل والعابر للمحيطات للركاب

×

5011

64241

خدمات النقل الجوي املحيل املنتظم للركاب

×

5110

64242

خدمات النقل الجوي املحيل غري املنتظم للركاب

×

5110

64243

خدمات النقل الجوي الدويل املنتظم للركاب

×

5110

64244

خدمات النقل الجوي الدويل غري املنتظم للركاب

×

5110

64250

خدمات النقل الفضائي للركاب

×

5110

64132
64134
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66011

خدمات تأجري الحافالت وحافالت السفر مع سائق

4922

66021

خدمات تأجري سفن الركاب للنقل املائي الساحيل والعابر للمحيطات مع ربان

5011

66022

خدمات تأجري سفن البضائع للنقل املائي الساحيل والعابر للمحيطات مع ربان

5012

66031

خدمات تأجري طائرات الركاب مع قائد

5110

67190

الخدمات األخرى ملناولة البضائع وحقائب الركاب

5224

67390

خدمات الدعم األخرى للنقل بالسكك الحديدية

5221

67410

خدمات محطات الحافالت

5221

67420

خدمات تشغيل الطرق الرسيعة ،والكباري واألنفاق

5221

67430

خدمات مواقف السيارات

5221

67440

خدمات جر املركبات التجارية والخاصة

5221

67511

خدم�ات تش�ـــغيل املوانئ واملج�اري املائي�ة (باس�تثناء منــاولة البضائ�ع) ،يف املياه
الساحلية وعرب املحيطات

5222

67512

خدمات تشغيل املجاري املائية الداخلية (باستثناء مناولة البضائع)

5222

67521

خدمات اإلرشاد والرسو يف املياه الساحلية وعرب املحيطات

5222

67522

خدمات اإلرشاد والرسو يف املياه الداخلية

5222

67531

خدمات إنقاذ وإعادة تعويم السفن يف املياه الساحلية وعرب املحيطات

5222

67532

خدمات إنقاذ وإعادة تعويم السفن يف املياه الداخلية

5222

67610

خدمات تشغيل املطارات (باستثناء مناولة البضائع)

5223

67620

خدمات مراقبة الحركة الجوية

5223

67630

خدمات الدعم األخرى للنقل الجوي

5223

73111

خدمات االســتئجار أو التأجري املتـــعلقة بالس�يــــارات والشـــاحنات الصندوقية
الخفيفة بدون سائق

73114

خدمات االستئجار أو التأجري املتعلقة بمعدات النقل الربي األخرى بدون سائق

7730

73115

خدمات االستئجار أو التأجري املتعلقة بالسفن بدون ربان

7730

73116

خدمات االستئجار أو التأجري املتعلقة بالطائرات بدون قائد

7730

×

7710

85511

خدمات الحجز املتعلقة بالنقل الجوي

×

7911

85512

خدمات الحجز املتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية

×

7990

85513

خدمات الحجز املتعلقة بالنقل بالحافالت

×

7990

85514

خدمات الحجز املتعلقة باستئجار املركبات

×

7990

85519

الخدمات األخرى لرتتيب وحجز النقل غري املذكورة يف موضع آخر

×

7990

87141

خدمات صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات

4520

87142

خدمات صيانة وإصالح الدراجات النارية

4540

87143

خدمات صيانة وإصالح املركبات املقط�ورة ،واملركبات نصف املقطورة واملركبات األخرى
ذات املحركات غري املصنفة يف موضع آخر

4520

87149

خدمات صيانة وإصالح معدات النقل األخرى

3315
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الوصف

األنشطة الرتويحية ،والثقافية والرياضية(ه)

73240

خدمات االستئجار أو التأجري املتعلقة بمعدات النزهة والتسلية

7721

85539

خدم�ات الحجز املتعلقة بتذاكر األحداث ،والخدمات الرتفيهية والرتويحية وخدمات الحجز
األخرى

×

7990

85550

خدمات املرشدين السياحيني

×

7790

85562

خدمات تقديم املعلومات للزوار

×

7790

96150

خدمات عرض األفالم السينمائية

5914

96220

خدمات إنتاج وعرض أحداث فنون األداء

9000

96310

خدمات فناني األداء

×

9000

96411

خدمات املتاحف باستثناء الخدمات املتعلقة باملواقع واملباني التاريخية

×

9102

96412

خدمات الحجز املتعلقة باملواقع واملباني التاريخية

×

9102

96421

خدمات حدائق النباتات وحدائق الحيوان

×

9103

96422

خدمات املحميات الطبيعية بما يف ذلك خدمات الحجز املتعلقة بالحياة الربية

×

9103

96511

خدمات ترويج أحداث األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتويحية

9319

96512

خدمات النوادي الرياضية

9312

96520

خدمات تشغيل مرافق األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتويحية

×

9311

96590

خدمات األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتويحية األخرى

×

9319

96620

خدمات الدعم ذات الصلة باأللعاب الرياضية والرتويحية

×

9319

96910

خدمات مدن املالهي وخدمات الجذب املماثلة

×

9321

96929

خدمات ألعاب القمار واملراهنات األخرى

×

9200

96930

خدمات ماكينات التسلية التي تعمل بالنقد املعدني

×

9329

96990

خدمات الرتويح والتسلية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

×

9329

التسوق (و)

السلع التي يشرتيها الزوار أثناء تسوقهم
أخرى

6492 ،6419

71134

خدمات قروض بطاقات االئتمان

71331

خدمات التأمني عىل املركبات ذات املحركات

6512

71334

خدمات التأمني عىل املمتلكات األخرى

6512

71337

خدمات تأمني السفر

6512

71592

خدمات النقد األجنبي

6612

73260

خدمات االستئجار والتأجري املتعلقة باملالبس ،والثياب واألحذية

7729

73290

خدمات االستئجار والتأجري املتعلقة بالسلع األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

7729

83811

خدمات تصوير الوجه

7420

83820

خدمات تجهيز التصوير

7420
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85954

تحضري الوثائق وخدمات الدعم املكتبي املتخصصة األخرى

8219

85961

خدمات تقديم املساعدة للمؤتمرات وتنظيمها

8230

85962

خدمات تقديم املساعدة للمعارض التجارية وتنظيمها

8230

87290

خدمات الصيانة واإلصالح املتعلقة بالسلع األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

92330

خدمات التعليم العام يف املرحلة الثانوية العليا

8521

92340

خدمات التعليم التقني واملهني يف املرحلة الثانوية العليا

8522

92410

خدمات التعليم العام ما بعد املرحلة الثانوية وغري الجامعية

8530

92420

خدمات التعليم الفني واملهني غري الجامعي الالحق للمرحلة الثانوية

8530

92510

خدمات التعليم يف املرحلة األوىل للتعليم الجامعي

8530

92520

خدمات التعليم يف املرحلة الثانية للتعليم الجامعي

8530

92911

خدمات التعليم الثقايف

8542

92912

خدمات التعليم يف مجال الرياضة والرتويح

8541

92919

خدمات التعليم والتدريب األخرى ،غري املذكورة يف موضع آخر

8549

92920

خدمات دعم التعليم

8550

93111

الخدمات الجراحية للمرىض

8610

93112

خدمات أمراض النساء والتوليد للمريضات

8610

93113

خدمات الطب النفيس للمرىض

8610

93119

الخدمات األخرى للمرىض

8610

93121

الخدمات الطبية العامة

8620

93122

الخدمات الطبية املتخصصة

8620

93123

خدمات األسنان

8620

93191

خدمات الوالدة والخدمات ذات الصلة

8690

93192

خدمات التمريض

8690

93193

خدمات العالج الطبيعي

8690

93194

خدمات األسعاف

8690

93195

خدمات املختربات الطبية

8690

93196

خدمات التصوير التشخييص

8690

93199

خدمات صحة اإلنسان األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

8690

الخدمات األخرى غري املحددة
السلع األخرى غري املحددة
أ
ب
ج
د
ه
و

يفرتض أن تدرج أيضا ً قيمة مكونات الصفقة الكاملة
تشري فقط إىل بيوت اإلجازات
تشمل أيضا ً الرشاء املبارش ألغراض االستهالك أو لإلعداد
تشمل أيضا ً رشاء سلع من قبيل الوقود ،وقطع الغيار ،إلخ
تشمل أيضا ً السلع ذات الصلة بهذا الغرض
ال تشمل إلاّ السلع :االستهالكية املعمرة الوحيدة الغرض ،والتذكارات ،واملشغوالت اليدوية ،وأي سلع أخرى أساسيا ً الصطحابها يف العودة.

9529 ،3313
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املرفق 3
قائمة األنشطة السياحية التقليدية (قطاعات السياحة)
وتجميعها حسب الفئات الرئيسية وفقا ً للتصنيف
الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية،
التنقيـح 4
قطاعات السياحة

-1

اإلقامة للزوار

-2

أنشطة تقديم األطعمة واملرشوبات

-3

نقل الركاب بالسكك الحديدية

-4

النقل الربي للركاب

-5

النقل املائي للركاب

-6

النقل الجوي للركاب

-7

تأجري معدات النقل

التصنيف الصناعي
الدويل املوحد لجميع
األنشطة االقتصادية،
التنقيح 4

الوصف

5510

أنشطة اإلقامة القصرية املدى

5520

أماكن املخيمات ،وأماكن وق�وف املركبات الرتويحية وأماكن
وقوف املقطورات

5590

أماكن اإلقامة األخرى

6810

األنشطة العقارية يف املمتلكات اململوكة أو املؤجرة

6820

األنشطة العقارية عىل أساس رسم أو عقد

5610

أنشطة املطاعم وخدمات األطعمة املتنقلة

5629

أنشطة خدمات الطعام األخرى

5630

أنشطة تقديم املرشوبات

4911
4922

نقل الركاب بالسكك الحديدية ،فيما بني املدن
أنواع النقل الربي األخرى للركاب

5011

النقل املائي البحري والساحيل للركاب

5021

النقل املائي الداخيل للركاب

5110
7710

*

النقل الجوي للركاب
تأجري واستئجار املركبات ذات املحركات

 - 8أنشطة وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى

-9

7911

أنشطة وكاالت السفر

7912

أنشطة مشغيل الجوالت السياحية

7990

خدمات الحجز األخرى واألنشطة املتصلة بها

األنشطة الثقافية
9000

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الرتفيه

*
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التصنيف الصناعي
الدويل املوحد لجميع
األنشطة االقتصادية،
التنقيح 4

قطاعات السياحة

الوصف

9102

أنشطة املتاحف وتشغيل املواقع واملباني التاريخية

9103

أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان واملحميات الطبيعية

 - 10األنشطة الرياضية والرتويحية
7721

تأجري واستئجار السلع الرتويحية والرياضية

9200

أنشطة ألعاب القمار واملراهنات

9311

تشغيل املرافق الرياضية

9319

األنشطة الرياضية األخرى

9321

أنشطة مدن املالهي ومدن األلعاب

9329

أنشطة التسلية والرتويح األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

 - 11تجارة التجزئة يف السلع السياحية التقليدية الخاصة بالبلد
املتاجر املعفاة من الرسوم الجمركية

**

تجارة التجزئة املتخصصة يف التذكارات

**

تجارة التجزئة املتخصصة يف املشغوالت اليدوية

**

تج�ارة التجزئ�ة املتخصص�ة األخرى يف الس�لع الس�ياحية
**
التقليدية
 - 12أنشطة السياحة التقليدية األخرى الخاصة بالبلد
*
**

جزء متعلق بالبيوت الثانية واملمتلكات بنظام تقاسم الوقت
ليست فئة من  4أرقام يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية

مالحظات تفسريية
تشري هذه املالحظات التفسريية حصريًا إىل أنشطة السياحة التقليدية القابلة للمقارنة دوليًا وتسري على نفس
النظام املتبع يف املرفق  3أعاله.
وق���د اس���تخلصت هذه املالحظات من التصني���ف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية،
التنقيح  .4الورقات اإلحصائية (السلسلة ميم ،العدد /4التنقيح  ،)4األمم املتحدة ،نيويورك.2008 ،
وميك����ن الرجوع إىل الوثيقة الكاملة عل����ى املوقع الش����بكيhttp://unstats.un.org/unsd/cr/registry/ :
.regdntransfer.asp?f=135

اإلقامة للزوار
5510

أنشطة اإلقامة القصرية األجل

تشمل هذه الفئة توفري اإلقامة ،عادة على أساس يومي أو أسبوعي ،وبشكل رئيسي اإلقامة القصرية
األجل للزوار .ويشمل ذلك توفري إقامة مؤثثة يف غرف وأجنحة للزوار أو يف وحدات كاملة تشتمل
عل���ى مطاب���خ ،وتقدم خدم���ات صيانة الغرف على أس���اس يومي أو منتظم وغالبًا ما تش���تمل على
جمموعة من اخلدمات اإلضافية مثل خدمات الطعام والش���راب ووقوف الس���يارات وخدمات غسيل
وتنظيف امللبوسات ،وأحواض السباحة ومرافق التمرينات الرياضية ومرافق ترفيهية ومرافق للمؤمترات
واالجتماعات.

املرفق 3
وتشمل هذه الفئة توفري اإلقامة القصرية األجل من قبل:
— —الفنادق
— —فنادق املنتجعات
— —الفنادق املكونة من أجنحة/شقق
— —املوتيالت
— —الفنادق اليت توفر أماكن للسيارات
— —بيوت الضيافة
— —البانسيونات
— —وحدات تقدمي اإلقامة واإلفطار
— —شقق وبيوت تؤجر للزوار
— —وحدات بنظام تقاسم الوقت
— —بيوت العطالت
— —الشاليهات واألكواخ والكبائن
— —بيوت الشباب واملنتجعات اجلبلية
وال تشمل هذه الفئة:
— —تقدمي خدمات تأجري البيوت والش���قق املفروشة وغري املفروشة لالستخدام األكثر دوامًا ،عادة
ما يكون على أساس شهري أو سنوي ،انظر القسم 68
5520

أماكن املخيمات واملتنزهات الرتفيهية التي تتيح مكانا ً للسيارات واملتنزهات
التي تتيح مكانا للمقطورات

5590

أماكن اإلقامة األخرى

6810

األنشطة العقارية يف املمتلكات اململوكة أو املؤجرة

وتشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تق���دمي خدمات اإلقامة يف أماك���ن املخيمات وأماكن انتظار املقط���ورات واملخيمات الترفيهية
وخميمات الصيد والقنص للزائرين املقيمني لفترات قصرية
— —توفري املكان والتسهيالت لسيارات الترفيه
وتشمل هذه الفئة أيضًا اإلقامة اليت توفرها:
— —مآوى توفر احلماية أو جمرد تسهيالت لوضع اخليام و/أو أكياس النوم

تش���مل هذه الفئة توفري اإلقامة املؤقتة أو على فترات أطول يف غرف فردية أو مش���تركة ،أو مهاجع
الطلبة ،والعمال املهاجرين (املومسيني) وغريهم من األفراد.
وتشمل هذه الفئة اإلقامة اليت توفرها:
— —مساكن الطالب
— —أماكن املبيت يف املدارس
— —مساكن العمال
— —البيوت اليت تقدم خدمات اإلقامة الكاملة
— —عربات النوم يف القطارات
تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —شراء وبيع وتأجري وتشغيل العقارات اململوكة ملكية خاصة أو املؤجرة ،مثل:
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 •العمارات السكنية واملساكن
 •املباين غري الس���كنية ،مبا فيها صاالت العرض ومرافق التخزين الذايت ،واملراكز التجارية
ومراكز التسوق
 •األراضي
— —توفري البيوت والشقق املفروشة أو غري املفروشة لالستخدام األكثر دوامًا
— —االستعمال ،عادة على أساس شهري أو سنوي
وتشمل هذه الفئة أيضًا ما يلي:
— —تطوير مشاريع البناء للتشغيل اخلاص ،أي لتأجري مساحات يف املباين
— —تقسيم األراضي إىل حصص دون إدخال إصالحات على األراضي
— —تشغيل مواقع البيوت املتنقلة السكنية
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تطوير مشاريع املباين للبيع ،انظر 4100
— —تقسيم وحتسني األراضي ،انظر 4290
— —تشغيل الفنادق ،وأجنحة الفنادق وأماكن اإلقامة املشاهبة ،انظر 5510
— —تشغيل أماكن املخيمات ،وأماكن انتظار املقطورات وما شاهبها من مرافق لإلقامة ،انظر 5520
— —تشغيل بيوت العمال ،وبيوت الشقق املفروشة وأماكن اإلقامة املماثلة ،انظر 5590
6820

األنشطة العقارية عىل أساس رسم أو عقد

تش���مل هذه الفئة توفري األنش���طة العقارية على أساس رسم أو عقد مبا يف ذلك اخلدمات ذات الصلة
بالعقارات.
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنشطة وكالء ومساسرة العقارات
— —الوساطة يف شراء ،وبيع وتأجري عقارات على أساس رسم أو عقد
— —إدارة العقارات على أساس رسم أو عقد
— —خدمات تقييم العقارات
— —أنشطة وكالء حسابات الضمان العقاري
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —األنشطة القانونية ،انظر 6910
— —خدمات دعم املرافق ،انظر8110
— —إدارة املرافق ،مثل القواعد العس���كرية ،والس���جون واملرافق وغريها من املرافق (فيما عدا إدارة
مرافق احلاسوب) ،انظر 8110

أنشطة خدمات األطعمة واملرشوبات
5610

أنشطة املطاعم وخدمات األطعمة املتنقلة

تش���مل هذه الفئة تقدمي خدمات الطعام للمس���تهلكني ،سواء وهم جالسون أو كانوا يقومون خبدمة
أنفس���هم من األصناف املعروضة ،وس���واء كانوا يأكلون الوجبات املعدة يف نفس املكان أو يأخذوهنا
معهم أو يطلبون توصيلها إليهم ،ويش���مل ذلك حتضري الوجبات وتقدميها لالس���تهالك املباش���ر من
عربات مبحركات أو بدوهنا.

املرفق 3
وتشمل هذه الفئة أنشطة:
— —املطاعم
— —الكافترييات
— —مطاعم الوجبات السريعة
— —توصيل البيتزا
— —أماكن تقدمي الوجبات اليت حتمل إىل خارج املحل
— —عربات بيع اآليس كرمي
— —عربات بيع األطعمة املتنقلة
— —حتضري الوجبات يف األكشاك يف األسواق
وتشمل هذه الفئة أيضًا:
— —أنشطة املطاعم والبارات املتصلة خبدمات النقل ،حني تقوم هبا وحدات منفصلة
وال تشمل هذه الفئة:
— —تشغيل مرافق الطعام مبوجب امتياز ،انظر 5629
5629

أنشطة خدمات الطعام األخرى

5630

أنشطة تقديم املرشوبات

تش���مل ه���ذه الفئة تقدمي وجبات الطع���ام كصناعة ،أي تقدمي خدمات الطعام على أس���اس ترتيبات
تعاقدية مع الزبون لفترة حمددة من الزمن.
وتشمل هذه الفئة أيضًا تشغيل املقاصف اليت تبيع الطعام يف املرافق الرياضية وما شاهبها ويُعد الطعام
عادة يف وحدة مركزية.
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنشطة املتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام (مثال ،لشركات النقل)
— —تشغيل خدمات تقدمي الطعام يف املناطق الرياضية وما شاهبها على أساس امتياز حمدد
— —تشغيل املقاصف والكافترييات (مثال ،يف املصانع واملكاتب واملستشفيات واملدارس) على أساس
امتياز حمدد
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —صنع أصناف الطعام السريعة التلف إلعادة البيع ،انظر 1079
— —البيع بالتجزئة ألصناف الطعام السريعة التلف ،انظر القسم 47
تشمل هذه الفئة حتضري وتقدمي املشروبات لالستهالك املباشر يف املوقع.
وتشمل هذه الفئة األنشطة التالية:
— —احلانات
— —اخلمارات
— —قاعات الشراب
— —املراقص (اليت يغلب فيها تقدمي املشروبات)
— —صاالت ونوادي شرب اجلعة
— —املقاهي
— —حمالت بيع عصري الفواكه
— —بائعو املشروبات املتنقلون
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وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —إعادة بيع املشروبات املعبأة/املحضرة ،انظر  4711و 4722و 4781و4799
— —تشغيل املراقص دون تقدمي خدمات املشروبات ،انظر 9329

نقل الركاب بالسكك الحديدية
4911

نقل الركاب بالسكك الحديدية ،فيما بني املدن

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —نقل الركاب بالسكك احلديدية فيما بني املدن
— —تشغيل عربات النوم وعربات األكل كعملية متكاملة تقوم هبا شركات السكك احلديدية
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —نقل الركاب على شبكات النقل يف املدن والضواحي ،انظر 4921
— —أنشطة حمطات نقل الركاب ،انظر 5221
— —تشغيل عربات النوم أو عربات الطعام عندما تقوم به وحدات مستقلة ،انظر 5590و5610

النقل الربي للركاب
4922

أنواع النقل الربي األخرى للركاب

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنواع النقل الربي األخرى للركاب
— —تش���غيل عربات األسالك اهلوائية (التلفريك) ،والسكك احلديدية املعلقة ومصاعد مناطق التزجل
على اجلليد إن مل تكن جز ًءا من شبكة النقل يف املدن أو الضواحي
وتشمل هذه الفئة أيضًا ما يلي:
— —تأجري السيارات اخلاصة مع سائق غري ما ذكر أعاله
— —تشغيل حافالت املدارس وحافالت نقل املوظفني
— —نقل الركاب بالعربات اليت جيرها إنسان أو حيوان
وال تشمل هذه الفئة:
— —النقل بسيارات اإلسعاف ،انظر 8690

النقل املائي للركاب
5011

النقل املائي البحري والساحيل للركاب

تشمل هذه الفئة:
— —نقل الركاب يف البحر ويف املياه الساحلية ،سواء يف مواعيد منتظمة أو بدوهنا
وتشمل هذه الفئة أيضًا:
— —تأجري زوارق املتعة مع حباراهتا من أجل النقل البحري والساحلي (مث ً
ال رحالت الصيد)
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنش���طة املطاعم والبارات على منت الس���فن ،إذا كانت تديرها وحدات مستقلة ،انظر 5610
و5630
— —تشغيل “الكازينوهات العائمة” انظر 9200

املرفق 3
5021

النقل املائي الداخيل للركاب

تشمل هذه الفئة:
— —نق���ل الركاب يف األهنار والقنوات والبحريات وغريها م���ن املمرات املائية الداخلية ،مبا يف ذلك
داخل املوانئ
وتشمل هذه الفئة أيضًا:
— —تأجري زوارق املتعة مع البحارة يف النقل املائي الداخلي

النقل الجوي للركاب
5110

النقل الجوي للركاب

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —نقل الركاب جوا على طرق منتظمة ويف مواعيد منتظمة
— —الرحالت اجلوية املستأجرة للركاب
— —الرحالت اجلوية للترفيه واملناظر الطبيعية
وتشمل هذه الفئة أيضًا ما يلي:
— —تأجري معدات النقل اجلوي مع مشغل لغرض نقل الركاب
— —أنشطة الطريان العامة ،مثل:

تأجري معدات النقل
7710

تأجري واستئجار املركبات ذات املحركات

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تأجري األنواع التالية من املركبات والتأجري التشغيلي هلا:
 •سيارات الركوب (دون سائق)
 •الشاحنات واملقطورات ومركبات الترفيه
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تأجري املركبات والشاحنات مع سائق ،انظر 4920و4923
— —اإلجيارات املالية ،انظر 6491

أنشطة وكاالت السفر وأنشطة خدمات الحجز األخرى
7911

أنشطة وكاالت السفر

7912

أنشطة مشغيل الجوالت السياحية

تشمل هذه الفئة:
— —أنشطة الوكاالت اليت تشترك أساسًا يف بيع خدمات السفر والرحالت والنقل واإلقامة للجمهور
وللعمالء التجاريني
تشمل هذه الفئة:
— —ترتيب وجتميع الرحالت اليت تُباع من خالل وكاالت السفر أو بشكل مباشر من خالل مشغلي
الرحالت أنفسهم .وقد تشمل الرحالت أيًّا من األنشطة التالية:
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7990

خدمات الحجز األخرى واألنشطة املتصلة بها

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تقدمي خدمات احلجز األخرى املتصلة بالسفر
— —تقدمي خدمات تبادل أماكن اإلقامة اململوكة بنظام تقاسم الوقت
— —أنشطة بيع التذاكر لألحداث املسرحية والرياضية وغريها من أنواع التسلية والترفيه
— —تقدمي خدمات مساعدة الزوار
— —أنشطة ترويج السياحة
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنشطة وكاالت السفر ومشغلي اجلوالت السياحية ،انظر 7991و7912
— —تنظيم وإدارة األحداث من نوع االجتماعات واملؤمترات ،انظر8230

األنشطة الثقافية
9000

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الرتفيه

تش���مل ه���ذه الفئة تش���غيل املرافق وتق���دمي اخلدمات لتلبي���ة احتياج���ات زبائنها يف امليادي���ن الثقافية
والترفيهية .وتش���مل اإلنتاج والترويج واملش���اركة ،يف العروض احلية واملناسبات واملعارض اليت تقام
لكي يشاهدها اجلمهور ،كما تشمل تقدمي املهارات الفنية واإلبداعية والتقنية الالزمة إلنتاج املنتجات
الفنية والعروض احليّة.
وتشمل هذه الفئة ما يلي:
— —إنتاج العروض املس���رحية احلية ،واألعمال املوس���يقية واألوبرا والرق���ص وغري ذلك من أعمال
اإلنتاج املسرحي
— —تشغيل قاعات العرض املوسيقي واملسرحي وغريها من املرافق الفنية
— —أنشطة النحاتني والرسامني ورسامي الكرتون وفناين احلفر وصانعي الكليشيهات ،إخل
— —أنشطة الكتاب الفردية ،يف مجيع املواضيع مبا يف ذلك الكتابات األدبية والفنية ،إخل
— —أنشطة الصحفيني املستقلني
— —ترميم األعمال الفنية مثل اللوحات وغريها
وتشمل هذه الفئة أيضًا:
— —أنشطة املخرجني واملنتجني لألعمال الفنية احلية ،مع وجود مرافق أو من غريها
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —ترميم النوافذ الزجاجية ذات األعمال الفنية ،انظر 2310
— —صنع التماثيل ما عدا األعمال الفنية األصلية ،انظر 2396
— —إصالح آالت األورغ وغريها من اآلالت املوسيقية التارخيية ،انظر 3319
— —ترميم املواقع واملباين التارخيية ،انظر 4100
— —إنتاج األفالم السينمائية وأفالم الفيديو ،انظر  5911و5912
— —تشغيل دور السينما ،انظر 5914
— —أنشطة وكالء ووكاالت املسرح والفنون العاملني بصفة شخصية ،انظر 7490
— —أنشطة توزيع األدوار على املمثلني ،انظر 7810
— —أنشطة وكاالت بيع التذاكر ،انظر 7990
— —تشغيل املتاحف جبميع أنواعها ،انظر 9102
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— —األنشطة الرياضية والترفيهية وأنشطة التسلية ،انظر القسم 93
— —إصالح األثاث (ما عدا عمليات الترميم على غرار ما جيري يف املتاحف) ،انظر 9524
9102

أنشطة املتاحف وتشغيل املواقع واملباني التاريخية

9103

أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان واملحميات الطبيعية

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تشغيل املتاحف جبميع أنواعها
— —تشغيل املواقع واملباين التارخيية
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —جتديد وترميم املواقع واملباين التارخيية ،انظر الفرع واو
— —ترميم األعمال الفنية ومقتنيات جمموعات املتاحف ،انظر 9000
— —أنشطة املكتبات واملحفوظات ،انظر 9101
تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تشغيل حدائق النباتات وحدائق احليوان ،مبا يف ذلك حدائق احليوان لألطفال
— —تشغيل املحميات الطبيعية ،مبا يف ذلك حمميات احلياة الربية ،إخل
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —خدمات جتميل املواقع واحلدائق ،انظر 8130
— —تشغيل حمميات صيد األمساك والقنص للرياضة ،انظر 9319

األنشطة الرياضية والرتفيهية
7721

تأجري السلع الرتفيهية والرياضية

9200

أنشطة ألعاب القمار واملراهنات

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تأجري املعدات الترفيهية والرياضية
 •زوارق النـزهة ،والزوارق ذات املجاذيف ،والزوارق الشراعية
 •الدراجات
 •كراسي ومظالت الشواطئ
 •املعدات الرياضية األخرى
 •معدات التزجل على اجلليد
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تأجري شرائط وأقراص الفيديو ،انظر 7722
— —تأجري السلع الشخصية واملنـزلية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر ،انظر 7729
— —تأجري املعدات الترفيهية كجزء أساسي من املرافق الترفيهية ،انظر 9329
تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —مراهنات سباق اخليل وغريها من املراهنات
— —مراهنات سباق اخليل خارج املضمار
— —تشغيل الكازينوهات ،مبا يف ذلك “الكازينوهات العائمة”
— —بيع تذكار اليانصيب
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— —تشغيل (واستغالل) ماكينات املراهنة اليت تعمل بقطع النقد
— —تشغيل مواقع املراهنة االفتراضية على الشبكة
وال تشمل هذه الفئة:
— —تشغيل (استغالل) األلعاب اليت تعمل بقطع النقد ،انظر 9329
9311

تشغيل املرافق الرياضية

9319

األنشطة الرياضية األخرى

9321

أنشطة مدن املال هي ومدن األلعاب

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —إدارة مرافق األحداث الرياضية الداخلية واخلارجية (أي املفتوحة واملغلقة أو املغطاة ،مع وجود
مقاعد للمتفرجني أو من غريها)
— —تش���غيل وتنظي���م األحداث الرياضية اخلارجية والداخلية للمحترف�ي�ن أو اهلواة من قبل منظمات
توجد لديها مرافقها اخلاصة
وتشمل هذه الفئة إدارة تلك املرافق وتوفري املوظفني الالزمني لعملها.
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تأجري معدات الترفيه واملعدات الرياضية ،انظر 7721
— —تشغيل روايب التزجل على اجلليد ،انظر 9329
— —أنشطة املتنـزهات وشواطئ السباحة ،انظر 9329
تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنشطة املخرجني واملنتجني لألحداث الرياضية ،مع وجود مرافق أو بدوهنا
— —أنشطة الرياضيني الذين يعملون حلساهبم اخلاص ،واحلكام واملحكمني ومراقيب الوقت ،إخل
— —أنشطة الرابطات الرياضية واألجهزة املنظمة للرياضة
— —األنشطة املتعلقة بترويج األحداث الرياضية
— —أنشطة اسطبالت السباق والكالب واملرآب
— —تشغيل حمميات الصيد البحري والقنص لألغراض الرياضية
— —أنشطة مرشدي اجلبال
— —األنشطة الداعمة ألنشطة الصيد والقنص الترفيهية
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —تربية خيول السباق ،انظر 0142
— —تأجري املعدات الرياضية ،انظر 7721
— —أنشطة مدارس الرياضة والصيد ،انظر 8541
— —أنشطة معلمي الرياضة واملدربني ،انظر 8541
— —تنظيم وتشغيل األحداث الرياضية اخلارجية والداخلية للمحترفني أو اهلواة من قبل أندية رياضية
توجد لديها مرافقها اخلاصة أو ال توجد ،انظر  9311و9312
— —أنشطة املتنـزهات وشواطئ السباحة ،انظر 9329
تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنشطة مدن املالهي ومدن األلعاب ،مبا يف ذلك تشغيل خمتلف األلعاب مثل العربات والقطارات
امليكانيكية واأللعاب املائية واأللعاب األخرى ،والعروض ،ومدن األلعاب ،ومواقع النـزهة

املرفق 3
9329

أنشطة التسلية والرتفيه األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —أنشطة مدن الترفيه وشواطئ االستحمام ،مبا يف ذلك تأجري املرافق مثل احلمامات وأماكن وضع
املالبس والكراسي ،إخل
— —تشغيل مرافق النقل الترفيهية ،مثل موانئ الترفيه
— —تشغيل روايب التزجل على اجلليد
— —تأجري معدات التسلية والترفيه كجزء من املرافق الترفيهية
— —تشغيل املعارض والعروض ذات الطبيعة الترفيهية
— —تشغيل املراقص وقاعات الدسكو
— —تشغيل (استغالل) األلعاب اليت تعمل بقطع النقد
— —أنشطة التسلية والترفيه األخرى (فيما عدا مدن األلعاب ومدن التسلية) غري املصنفة يف موضع آخر
وتشمل هذه الفئة أيضًا:
— —أنشطة خمرجي أو منتجي األحداث احلية غري الفنون والرياضة ،مع وجود مرافق أو بدوهنا
وال تشمل هذه الفئة ما يلي:
— —الرحالت البحرية للصيد ،انظر  5011و5021
— —تقدمي أماكن وتسهيالت لإلقامة القصرية للزوار يف املدن الترفيهية والغابات وأماكن املخيمات،
انظر 5520
— —أنشطة تقدمي املشروبات يف نوادي الدسكو ،انظر 5630
— —أماكن وقوف املقطورات وأماكن املخيمات وخميمات الترفيه وخميمات الصيد والقنص وأماكن
سائر املخيمات ،انظر 5520
— —تأجري معدات التسلية واملتعة بشكل منفصل ،انظر 7721
— —تشغيل (استغالل) ماكينات القمار اليت تعمل بالنقد املعدين  ،انظر 9200
— —أنشطة مدن املالهي ومدن األلعاب ،انظر 9321
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املرفق 4
قائمة املنتجات السياحية التقليدية وتجميعها حسب
الفئات الرئيسية وفقا ً للتصنيف املركزي للمنتجات،
اإلصدار 2
-1

خدمات اإلقامة للزوار
63111
63112
63113
63114
63120
63130
63210
63290
72111
72123
72211
72213
72221
72223

-2

خدمات تقديم األطعمة واملرشوبات
63310
63320
63339
63400

-3

خدمات تقديم الوجبات مع خدمات املطعم الكاملة
خدمات تقديم الوجبات مع خدمات محدودة
الخدمات األخرى لتقديم الطعام
خدمات تقديم املرشوبات

خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
64131
64210

-4

خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،مع خدمات التنظيف اليومية
خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،بدون خدمات التنظيف اليومية
خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،يف ممتلكات بنظام تقاسم الوقت
خدمات اإلقامة للزوار ،يف غرف متعددة اإلشغال
خدمات مواقع املخيمات
خدمات املخيمات الرتويحية وقضاء اإلجازات
خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للطلبة يف أماكن إقامة الطلبة
خدمات اإلقامة األخرى يف غرفة أو وحدة غري املذكورة يف موضع آخر
خدمات التأجري املتعلقة باملمتلكات السكنية اململوكة أو املؤجرة
خدمات التجارة يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت
خدمات إدارة املمتلكات السكنية عىل أساس رسم أو عقد باستثناء املمتلكات اململوكة بنظام تقاسم الوقت
خدمات إدارة املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد
مبيعات املباني السكنية عىل أساس رسم أو عقد ،باستثناء املمتلكات اململوكة بنظام تقاسم الوقت
بيع املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد

خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالسكك الحديدية
خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بني املدن

خدمات النقل الربي للركاب
64115
64116
64117
64118
64119
64132

خدمات سيارات األجرة
خدمات تأجري سيارات الركاب مع سائق
خدمات النقل الربي للركاب بمركبات يجرها إنسان أو حيوان
خدمات الحافالت املحلية غري املنتظمة وحافالت السفر املستأجرة
خدمات النقل الربي األخرى للركاب ،غري املذكورة يف موضع آخر
خدمات مشاهدة املعالم الهامة بوسائل النقل الربي باستثناء السكك الحديدية
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126
64221
64222
64223
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خدمات النقل املائي للركاب
64121
64122
64129
64133
64231
64232
64239

-6

خدمات النقل الجوي املحيل املنتظم للركاب
خدمات النقل الجوي املحيل غري املنتظم للركاب
خدمات النقل الجوي الدويل املنتظم للركاب
خدمات النقل الجوي الدويل غري املنتظم للركاب
خدمات النقل الفضائي للركاب
خدمات التأجري املتعلقة بالسيارات والشاحنات الصندوقية الخفيفة بدون سائق

خدمات وكاالت السفروخدمات الحجز األخرى
85511
85512
85513
85514
85519
85521
85522
85523
85524
85539
85540
85550
85562

-9

خدمات مشاهدة املعالم الهامة جوا ً

تأجري معدات النقل
73111

-8

خدمات النقل املائي الداخيل للركاب باملعديات
خدمات النقل املائي الداخيل للركاب يف رحالت سياحية
خدمات النقل املائي الداخيل األخرى للركاب
خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالنقل املائي
خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط للركاب بالعبّارات
خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط للركاب بالسفن السياحية
خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط األخرى للركاب

خدمات النقل الجوي للركاب
64134
64241
64244
64243
64244
64250

-7

خدمات النقل الربي املنتظم للركاب فيما بني املدن
خدمات النقل الربي املنتظم املخصصة الغرض للركاب فيما بني املدن
خدمات حافالت املسافات الطويلة وحافالت السفر غري املنتظمة

خدمات الحجز للنقل الجوي
خدمات الحجز للنقل بالسكك الحديدية
خدمات الحجز للنقل بالحافالت
خدمات الحجز لتأجري املركبات
خدمات ترتيبات النقل والحجز األخرى غري املذكورة يف موضع آخر
خدمات الحجز لإلقامة
خدمات تبادل تقاسم الوقت
خدمات الحجز للرحالت البحرية
خدمات الحجز للجوالت الشاملة
خدمات الحجز لتذاكر األحداث ،والخدمات الرتفيهية والرتويحية وخدمات الحجز األخرى
خدمات مشغيل الجوالت
خدمات املرشدين السياحيني
خدمات معلومات الزوار

الخدمات الثقافية
96220
96310
96411
96412
96421

خدمات إنتاج وعرض أحداث فنون األداء
خدمات فناني األداء
خدمات املتاحف باستثناء املتعلقة باملواقع واملباني التاريخية
خدمات الحجز للمواقع واملباني التاريخية
خدمات حدائق النباتات وحدائق الحيوان
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96422
- 10

خدمات املحميات الطبيعية بما يف ذلك خدمات حفظ الحياة الربية

خدمات النقل املائي للركاب
96520
96590
96910
96929
96930
96990

خدمات تشغيل مرافق األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتفيهية
خدمات األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتفيهية األخرى
خدمات مدن املالهي وأماكن اللهو املماثلة
خدمات ألعاب القمار واملراهنات األخرى
خدمات ماكينات التسلية التي تعمل بالنقد املعدني
خدمات الرتويح والتسلية األخرى التي لم تذكر يف موضع آخر

- 11

السلع السياحية الخاصة بالبلد

- 10

الخدمات السياحية التقليدية الخاصة بالبلد

مالحظات تفسريية

تشري هذه املالحظات التفسريية حصريًا إىل املنتجات السياحية التقليدية القابلة للمقارنة دوليًا وتتبع نفس
الترتيب الوارد يف املرفق  4أعاله.
وقد استخلصت من التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار .2
وميك���ن الرجوع إىل الوثيق���ة الكامل���ة يفhttp://unstats.un.org/unsd/cr/registry/docs/CPCv2_ :

explanatory_notes.pdf

خدمات اإلقامة للزوار
 63111خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،مع خدمات التنظيف اليومية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلقامة ،اليت تقدم عادة على أساس يومي أو أسبوعي ،وتتألف من غرف أو وحدات
مع خدمات تنظيف يومية ،لألشخاص البعيدين عن حمل إقامتهم
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلقامة يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت ،قارن 63113

 63112خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،بدون خدمات التنظيف اليومية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلقامة ،اليت تقدم عادة على أس���اس يومي أو أس���بوعي وتتكون من غرف أو وحدات
مع خدمة التنظيف اليت تقدم أقل من يوم ،لألشخاص البعيدين عن حمل إقامتهم
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات اإلقامة يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت ،قارن 63113
— —خدمات اإلقامة للمقيمني ش���به الدائمني يف بيوت الش���قق املفروش���ة أو بيوت املبيت والطعام،
قارن 63290

 63113خدمـات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلقامة يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت ،للزوار البعيدين عن حمل إقامتهم
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 63114خدمات اإلقامة للزوار ،يف غرف متعددة اإلشغال

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلقامة لألشخاص البعيدين عن حمل إقامتهم ،يف غرف متعددة اإلشغال توفر عادة على
أساس يومي أو أسبوعي ،وعلى سبيل املثال يف بيوت الشباب ،أو املنتجعات اجلبلية أو الكبائن
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات اإلقامة يف املخيمات التروحيية وخميمات قضاء اإلجازات ،قارن 63130
— —خدمات اإلقامة للطلبة يف أماكن إقامة الطلبة ،قارن 63210
— —خدمات اإلقامة يف مهاجع أو خميمات العمال ،قارن 63220

 63120خدمات مواقع املخيمات

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —توفري املكان ملركبة تروحيية أو خيمة ،لألشخاص البعيدين عن حمل إقامتهم ،اليت يوفر عادة على
أساس يومي أو أسبوعي
— —توفري املكان للمآوى اليت توفر احلماية أو جمرد التسهيالت يف وضع اخليام و/أو أكياس النوم

 63130خدمات املخيمات الرتويحية ومخيمات قضاء اإلجازات

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —توف�ي�ر اإلقامة للمبي���ت ،مقترنة خبدمات تقدمي الطعام واخلدمات التروحيية أو التدريبية يف صفقة
شاملة يف خميم للكبار ،أو الشباب أو األطفال يطلب مقابلها رسم شامل
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —اخلدمات اليت تقدمها خميمات التدريب على األلعاب الرياضية ،انظر 92912

 63210خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للطلبة يف أماكن إقامة الطلبة

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للطلبة يف أماكن إقامة الطلبة امللتحقني باملدارس واجلامعات
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —توفري الغرف أو الوحدات للزوار يف أماكن إقامة الطلبة أثناء العطالت الصيفية ،قارن 6311
— —توفري الغرف والوحدات يف أماكن إقامة الطلبة للمشتركني يف املؤمترات ،قارن 6311

 63290الخدمات األخرى لإلقامة يف غرفة أو وحدة غري املصنفة يف موضع آخر

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للمقيمني ش���به الدائمني يف بيوت الش���قق املفروشة أو النـزل
والنوادي السكنية
— —خدمات عربات النوم

 72111خدمات التأجري أو االستئجار املتعلقة باملمتلكات السكنية اململوكة أو املستأجرة

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات التأجري أو االستئجار املتعلقة باملمتلكات السكنية مبعرفة املالك أو املستأجرين
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدم���ات اإلقامة املقدمة بتش���غيل الفنادق ،واملوتيالت ،وبيوت الش���قق املفروش���ة ،واملهاجع
املدرسية ،ومواقع املخيمات وأماكن اإلقامة األخرى ،قارن 631

املرفق 4
 72123خدمات التجارة يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —بيع املمتلكات بنظام تقاسم الوقت للحساب اخلاص

 72211خدمات إدارة املمتلكات السكنية عىل أساس رسم أو عقد باستثناء املمتلكات اململوكة
بنظام تقاسم الوقت

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات اإلدارة املتعلقة باملنازل واملمتلكات السكنية األخرى ،على أساس رسم أو عقد
— —خدم���ات اإلدارة املتعلقة بالعمارات الس���كنية املتعددة الش���قق (أو املباين ذات االس���تخدامات
املتعددة السكنية يف املقام األول)
— —خدمات اإلدارة املتعلقة مبواقع البيوت السكنية املتنقلة
— —خدمات اإلدارة املتعلقة باملساكن ذات امللكية املشتركة
— —خدمات حتصيل اإلجيارات
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات إدارة املمتلكات بنظام تقاس���م الوقت (نوع امللكية) على أس���اس رسم أو عقد ،قارن
72213

 72213خدمات إدارة املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلدارة املتعلقة باملباين أو املمتلكات املستخدمة بنظام تقاسم الوقت

 72221مبيعات املباني الس�كنية عىل أساس رسم أو عقد ،باستثناء املمتلكات اململوكة بنظام
تقاسم الوقت

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات الوكاالت والسمس���رة العقارية ذات الصلة ببيع املنازل ،والشقق ،والعمارات السكنية
واملمتلكات السكنية األخرى ،وخدمات الوساطة املماثلة اليت تتضمن بيع ،وشراء وتأجري املباين
السكنية واألرض املرتبطة هبا ،على أساس رسم أو عقد
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —بيع املمتلكات بنظام تقاسم الوقت على أساس رسم أو عقد ،قارن 7223
— —بيع األراضي على أساس رسم أو عقد ،قارن 72230

 72223بيع املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات الوكاالت والسمسرة العقارية ذات الصلة ببيع املمتلكات بنظام تقاسم الوقت
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات تبادل تقاسم الوقت ،قارن 85522

 85522خدمات تبادل تقاسم الوقت

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات التبادل واحلجز (غالبًا على أساس نقاط) ملالك الوحدات بنظام تقاسم الوقت
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —بيع حصص الوقت على أساس رسم أو عقد ،قارن 72223
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خدمات تقديم األطعمة واملرشوبات
 63310خدمات تقديم الوجبات مع الخدمات املطعمية الكاملة

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات إعداد الطعام وخدمات املش����روبات املتصلة به ال��ت�ي تقدمها املطاعم واملقاهي وما مياثلها
من مرافق الطعام اليت تقدم اخلدمات الكاملة املتمثلة يف خدمة السقاة لفرادى الزبائن اجلالسني إىل
املوائد (مبا يف ذلك املناضد الطويلة أو مناضد الكنبات) مع برامج للتسلية أو بدوهنا
— —إعداد الطعام وخدمات املش���روبات املتصلة به ال�ت�ي تقدم يف الفنادق أو غريها من مرافق اإلقامة
أو يف مرافق النقل ،يف القطارات أو على ظهر الس���فن مثالً .وتقدم عادة خدمة كاملة متمثلة يف
خدمة السقاة لفرادى الزبائن اجلالسني إىل املوائد (مبا يف ذلك املناضد الطويلة أو مناضد الكنبات)
— —خدمات عربات النوم
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات تقدمي املشروبات دون طعام معد ،قارن 63400

 63320خدمات تقديم وجبات الطعام مع خدمات محدودة

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات تقدمي وجبات الطعام يف منش���آت اخلدمة املحدودة واخلدمة الذاتية ،أي توفري املقاعد
دون خدمة السقاة
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تشغيل املقاصف على أساس امتياز ،قارن 63393
— —تقدمي املرافق للطعام بدون خدمة سقاة ودون توفري أماكن اجللوس عادة ،قارن 63399
— —خدمات تقدمي املشروبات بدون أطعمة معدة ،قارن 63400

 63399الخدمات األخرى لتقديم الطعام

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —اخلدمات األخرى إلعداد الطعام وخدمات املشروبات املتصلة به اليت تقدمها أكشاك املرطبات،
وأكش���اك األمساك والبطاطس املقلية ،ومنافذ الوجبات الس���ريعة ب���دون جلوس ،ومرافق تناول
الطعام خارج املرفق ،إخل
— —خدمات حمالت تقدمي اآليس كرمي والكعك
— —خدمات وجبات الطعام والوجبات اخلفيفة اليت تُعد يف املكان وتقدم عن طريق آالت البيع
— —خدمات الطعام املتنقلة ،أي إعداد وتقدمي األطعمة واملشروبات لالستهالك الفوري من مركبات
مبحركات أو عربات بدون حمركات

وتقدم هذه الخدمات بدون خدمات الجلوس أو السقاة.

ال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدم���ات وجب���ات الطعام والوجبات اخلفيفة اليت تُعد يف امل���كان وتقدم عن طريق آالت البيع،
قارن 6242

 63400خدمات تقديم املرشوبات

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدم���ات تقدمي املش���روبات ،الكحولية أو غري الكحولية مثل ال�ت�ي توفرها البارات ،واحلانات،
والنوادي الليلية ،واملراقص واملرافق املماثلة ،مع برامج تسلية أو بدوهنا

املرفق 4
وتشمل هذه الفئة الفرعية أيضًا:
— —اخلدم���ات اليت تقدمها البارات العاملة يف الفنادق أو أماكن اإلقامة األخرى أو يف مرافق النقل،
مثال يف القطارات أو على منت السفن
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تق���دمي وجبات الطعام والوجبات اخلفيفة واملش���روبات اليت تق���دم عن طريق آالت البيع ،قارن
6242
— —خدمات الوجبات للطعام واملشروبات املتعلقة هبا ،قارن  ،6331و6332
— —خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية
 64131خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالسكك الحديدية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية ملشاهدة املعامل اهلامة

 64210خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بني املدن

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات نقل الركاب املقدمة بالسكك احلديدية فيما بني املدن غري املجاورة ،بصرف النظر عن
املسافة املغطاة والدرجة املقطوعة ،مع توافر اخلدمة جلميع املستعملني
— —نقل املركبات واألمتعة واحليوانات واألصناف األخرى املصاحبة للركاب
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدم���ات نقل الركاب بالس���كك احلديدية داخل ح���دود مدينة واح���دة أو جمموعة من املدن
املتجاورة ،املتاحة جلميع املستعملني ،قارن 64111
— —خدمات عربات النوم ،قارن 63290
— —خدمات عربات الطعام ،قارن 63310

خدمات النقل الربي للركاب
 64115خدمات سيارات األجرة

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات نقل الركاب بسيارات األجرة ذات املحركات داخل وبني مناطق احلضر والضواحي
وتقدم هذه اخلدمات بوجه عام على أس���اس املس���افة املقطوعة وإىل وجهة حمددة .ويشمل هذا أيضًا
خدمات احلجز ذات الصلة
— —اخلدمات املكوكية غري املنتظمة بني املطارات
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —اخلدمات املكوكية املنتظمة بني املطارات ،قارن 64114
— —خدمات تأجري السيارات بسائق ،قارن 64116
— —خدمات نقل الركاب مبركبات باألجرة اليت جيرها إنسان أو حيوان ،قارن 64117
— —خدمات التاكسيات املائية ،قارن 64129
— —خدمات التاكسيات اهلوائية ،قارن 64242
— —خدمات اإلسعاف ،قارن 93194
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 64116خدمات تأجري سيارات الركاب مع سائق

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات السيارات املستأجرة بسائقيها ،حيثما قدمت ،ما عدا خدمات سيارات األجرة
هـذه اخلدمات تؤدى بوجه عام على أس���اس زمن حمدد لعدد حمدود من الركاب وتش���مل يف كثري من
األحيان النقل إىل أكثر من وجهة

 64117خدمات النقل الربي للركاب بمركبات يجرها إنسان أو حيوان

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —نقل الركاب بواس���طة مركبات أو وس���ائل نقل جيرها إنس���ان أو حيوان ،مثل عربات الركشا،
وعلى ظهور الدواب ،بشرط أن تكون خدمة النقل بواسطة املركبة أو على ظهر الدابة مصحوبة
خبدمات املشغل
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات تأجري مركبات نقل الركاب اليت جيرها إنسان أو حيوان بدون خدمات املشغل ،قارن
73114

 64118خدمات تأجري الحافالت املحلية وحافالت السفر غري املنتظمة

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات احلافالت وحافالت السفر ذات املحركات املستأجرة مع سائقيها وغري املنتظمة داخل
مناطق احلضر والضواحي ،اليت تقدم عادة على أساس مدة ومسافة وتتضمن يف كثري من األحيان
النقل إىل أكثر من وجهة واحدة
وخالف�ا�ً لتأجري حافلة ،مما يعطي العميل س���يطرة كاملة ،تقدم هذه اخلدمة عادة على أس���اس طريق
وجدول زمين حمددين مسبقًا.
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات حافالت مشاهدة املعامل اهلامة ،قارن 64132
— —تأجري احلافالت مع سائقيها ،باستثناء املشارطة ،قارن 66011

 64119خدمات النقل الربي األخري للركاب ،غري املصنفة يف موضع آخر

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدم���ات نقل الركاب مبركبات تعمل بالكابل ،على س���بيل املثال بالس���كك احلديدية املعلقة،
والتلفريك ،ومصاعد نقل املتزجلني وما مياثل ذلك من خدمات مقدمة على أساس جدول زمين
— —خدمات النقل الربي املنتظمة األخرى للركاب مبركبات برية آلية ،غري مصنفة يف موضع آخر
— —خدمات نقل الركاب مبركبات غري منتظمة مع سائقيها ،غري املصنفة يف موضع آخر
— —خدمات نقل األمتعة واحليوانات واألصناف األخرى املصاحبة للركاب اليت ميكن محلها بدون
تكلفة إضافية

الخدمات العرضية التي ال تُدفع تكاليفها بشكل منفصل
(املرشدون ،وتقديم الطعام ،إلخ).
ال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات حافالت مشاهدة املعامل اهلامة ،قارن 64132

 64132خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالنقل الربي ،باستثناء السكك الحديدية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات النقل الربي للركاب ملشاهدة املعامل اهلامة ،باستثناء السكك احلديدية

املرفق 4
 64221خدمات النقل الربي املنتظم للركاب فيما بني املدن

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات نقل الركاب بني املدن غري املتجاورة على طرق حمددة مسبقا وطبقا جلدول زمين حمدد
مسبقًا باحلافالت ذات املحركات ،والترام ،والتروللي ومركبات النقل املماثلة ،مع إتاحة اخلدمة
جلميع املستعملني
— —نقل األمتعة ،واحليوانات واألصناف األخرى املصاحبة للركاب واليت ميكن محلها بدون تكلفة
إضافية

 64222خدمات النقل الربي املنتظم املخصص الغرض للركاب فيما بني املدن

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات نقل الركاب بني املدن غري املتجاورة على طرق حمددة مسبقًا وطبقًا جلدول زمين حمدد
مسبقًا باحلافالت ذات املحركات ،والترام ،والتروللي وما شابه ذلك ،لقطاع حمدد من املستعملني
— —اخلدمات املكوكية املنتظمة بني املدن ،على سبيل املثال ،اخلدمات املكوكية بني املطارات

 64223خدمات حافالت املسافات الطويلة وحافالت السفر غري املنتظمة

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات نقل الركاب بني مناطق احلضر والضواحي أو ملسافات طويلة حبافالت وحافالت سفر
مس���تأجرة بس���ائقيها ،وتقدم بوجه عام على أساس مدة زمنية ومسافة وكثريًا ما تتضمن النقل
إىل أكثر من وجهة واحدة
وخالف�ا�ً لتأج�ي�ر حافلة وهو م���ا يعطي الزبون س���يطرة كاملة ،تقدم هذه اخلدمة ع���ادة وفقًا لطريق
وجدول زمين حمددين مسبقًا.
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —تأجري احلافالت وحافالت السفر بسائقيها ،باستثناء املشارطة ،قارن 66011

خدمات النقل املائي للركاب
 64121خدمات النقل املائي الداخيل للركاب باملعديات

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —نقل الركاب يف األهنار والقنوات وغري ذلك من املياه الداخلية باملعديات ،ومنها الطائرات املائية
واحلوامات ،سواء على أساس جدول زمين أو بدون جدول زمين
— —خدمات نقل املركبات ،واألمتعة ،واحليوانات واألصناف األخرى املصاحبة للركاب

 64122خدمات النقل املائي الداخيل للركاب يف الرحالت البحرية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —الرحالت البحرية للنقل املائي الداخلي اليت تشمل خدمات النقل ،واإلقامة والطعام واخلدمات
العرضية األخرى بأجرة شاملة
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات زوارق مشاهدة املعامل اهلامة والرحالت ،قارن 64133

 64129الخدمات األخرى للنقل املائي الداخيل للركاب

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدم���ات نقل الركاب يف األهنار ،والقنوات واملياه الداخلية األخرى على أس���اس جدول زمين
أو بدون جدول زمين بالس���فن غري املعديات ،والس���فن السياحية وزوارق مشاهدة املعامل اهلامة
والرحالت
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— —التاكسيات املائية
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات نقل الركاب باملعديات ،قارن 64121
— —خدمات زوارق مشاهدة املعامل اهلامة ،قارن 64133
 64133خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالنقل املائي

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات النقل املائي للركاب ملشاهدة املعامل اهلامة

 64231خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط للركاب بالعبارات

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —النقل الس���احلي وعرب املحيط للركاب بالعبًَارات ،مبا يف ذلك السفن املجنَُحة والعوامات ،على
أساس منتظم أو غري منتظم
— —نقل األمتعة واحليوانات واألصناف األخرى املصاحبة للركاب اليت ميكن محلها بدون تكلفة إضافية

 64232خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط للركاب بسفن سياحية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —اخلدمات اليت تقدمها الس���فن الس���ياحية يف البحار وتش���مل خدمات النقل ،واإلقامة والطعام،
واخلدمات التروحيية والترفيهية األخرى بأجرة شاملة

 64239الخدمات األخرى للنقل املائي الساحيل وعرب املحيط للركاب

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —النقل املائي الساحلي وعرب املحيط للركاب على أساس منتظم أو غري منتظم ،بصرف النظر عن
درجة اخلدمة ،باستثناء العبّارات والسفن السياحية
— —نقل الركاب من ميناء آلخر ،مبا يف ذلك سفن البضائع
— —نق���ل البضائع ،واحليوانات واألصناف األخرى املصاحبة للركاب اليت ميكن محلها بدون تكلفة
إضافية

خدمات النقل الجوي للركاب
 64134خدمات مشاهدة املعالم الهامة جوا ً

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات النقل اجلوي للركاب ملشاهدة املعامل اهلامة

 64241خدمات النقل الجوي املحيل املنتظم للركاب

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدم���ات نقل الركاب جوًا على طرق حملية حمددة مس���بقًا ويف جداول زمنية حمددة مس���بقًا،
بطائرات من أي نوع ،مبا يف ذلك الطائرات العمودية
— —نقل األمتعة واألصناف األخرى املصاحبة للركاب اليت ميكن محلها بدون تكلفة إضافية

 64242خدمات النقل الجوي املحيل غري املنتظم للركاب

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدم���ات نقل الركاب جوًا يف طرق حملية ،وعلى أس���اس غري منتظم ،وتقدم بطائرات من أي
نوع ،مبا يف ذلك الطائرات العمودية
— —نقل األمتعة واألصناف األخرى املصاحبة للركاب اليت ميكن محلها بدون تكلفة إضافية

املرفق 4
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات النقل اجلوي للركاب ملشاهدة املعامل اهلامة ،قارن 64134
— —خدمات تأجري طائرات الركاب مع أطقمها ،قارن 66031
 64243خدمات النقل الجوي الدويل املنتظم للركاب

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات نقل الركاب جوًا يف طرق دولية حمددة مس���بقًا ويف جداول زمنية حمددة مس���بقًا تُقدم
بطائرات من أي نوع (مبا يف ذلك الطائرات العمودية)
— —نقل األمتعة واألصناف األخرى املصاحبة للركاب اليت ميكن محلها بدون تكلفة إضافية

 64244خدمات النقل الجوي الدويل غري املنتظم للركاب

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات نقل الركاب جوًا يف طرق دولية ،وعلى أس���اس غري منتظم ،وتقدم بطائرات من أي
نوع ،مبا يف ذلك الطائرات العمودية
— —نقل األمتعة واألصناف األخرى املصاحبة للركاب اليت ميكن محلها بدون تكلفة إضافية
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات النقل اجلوي للركاب ملشاهدة املعامل اهلامة ،قارن 64134
— —خدمات تأجري طائرات الركاب بأطقمها ،قارن 66031

 64250خدمات النقل الفضائي للركاب

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —نقل الركاب إىل الفضاء اخلارجي ،ومنه وفيه بأي وسيلة

خدمات تأجري معدات النقل
 73111خدمات التأجري املتعلقة بالسيارات والشاحنات الصندوقية الخفيفة
بدون سائق

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —تأجري أو استئجار السيارات ،والشاحنات الصندوقية اخلفيفة إىل آخره بدون سائق
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات التأجري أو االستئجار املتعلقة بالسيارات اخلاصة بسائق ،قارن 64116
— —التأجري املايل للسيارات ،قارن 71140

خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 85511خدمات الحجز للنقل الجوي

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —ترتيبات احلجوزات املتعلقة بتذاكر شركات الطريان

 85512خدمات الحجز للنقل بالسكك الحديدية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —ترتيبات احلجوزات ملقاعد السكك احلديدية
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 85513خدمات الحجز للنقل بالحافالت

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات احلجز للنقل باحلافالت

 85514خدمات الحجز لتأجري املركبات

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —ترتيب احلجوزات لتأجري السيارات

 85519الخدمات األخرى لرتتيب وحجز النقل غري املصنفة
يف موضع آخر

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات احلجز للنقل بالعبّارات
— —خدمات احلجز للنقل املكوكي بني املطارات
— —مجيع خدمات حجز النقل األخرى ،غري املصنفة يف موضع آخر
ال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات احلجز للسفن السياحية ،قارن 85523

 85521خدمات الحجز لإلقامة

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —ترتيب احلجوزات خلدمات اإلقامة لـ:
— —ترتيب التبادل املباشر للممتلكات السكنية مثل البيوت أو الشقق

 85523خدمات الحجز للرحالت البحرية

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —ترتيب احلجوزات حلجز الرحالت البحرية لـ:

 85524خدمات الحجز للجوالت الشاملة

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —ترتيب احلجوزات للجوالت الشاملة

 85539خدمات الحجز لتذاكر األحداث ،والخدمات الرتفيهية
والرتويحية وخدمات الحجز األخرى

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —ترتيب احلجوزات للعروض املسرحية ،أو احلفالت املومسية أو األحداث الرياضية

 85540خدمات مشغيل الجوالت

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —ترتيب ،وجتميع ،وتسويق اجلوالت الشاملة
 •وتش���مل تلك الصفقة عادة الش���راء والبيع للراكب وخدمات نق���ل األمتعة ،واإلقامة،
وتقدمي الطعام ومشاهدة املعامل اهلامة .وقد تُباع اجلوالت الشاملة الناجتة إىل األفراد ،أو
وكالء السفر أو مشاهدي اجلوالت اآلخرين

 85550خدمات املرشدين السياحيني

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات املرشدين السياحيني ،أي توفري التوجيه والتعليق على جماالت جذب السواح ،عادة من
النوع الثقايف ،أو التارخيي ،أو األثري أو الطبيعي

املرفق 4
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات مرشدي اجلبال ،أو مرشدي القنص أو مرشدي صيد األمساك ،قارن 96620
 85562خدمات إعالم الزوار

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —توفري املعلومات للزوار أو الزوار املحتملني فيما يتعلق بوجهاهتم ،وإعداد كتيبات إيضاحية ،إخل

الخدمات الثقافية
 96220خدمات إنتاج وعرض أحداث فنون األداء

تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات اإلنتاج والعرض
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات إنتاج وتقدمي عروض الصوت والضوء أو األلعاب النارية ،قارن 96990

 96310خدمات فناني األداء

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات املمثلني ،والقارئني ،واملغنني ،واملوسيقيني ،والراقصني ،والبهلوانات ،ومضيفي/مقدمي
الشخصيات التلفزيونية وفناين األداء اآلخرين
— —خدمات عارضات األزياء املستقالت

 96411خدمات املتاحف ما عدا املواقع واملباني التاريخية

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات عرض املجموعات من مجيع األنواع (الفنون ،والعلوم ،والتكنولوجيا ،والتاريخ)
— —خدمات إدارة تلك املجموعات وصوهنا
— —تنظيم املعارض املتنقلة لتلك املجموعات
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات البيع والعرض اليت تقدمها الصاالت التجارية لعرض األعمال الفنية ،قارن 62299
— —خدمات املواقع واملباين التارخيية ،قارن 96214
— —خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان ،قارن 96421

 96412خدمات صون املواقع واملباني التاريخية

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تشغيل املواقع ،واآلثار واملباين التارخيية ،مبا يف ذلك خدمات الدخول والزيارة
— —خدمات صون املواقع ،واآلثار واملباين التارخيية

 96421خدمات حدائق النباتات وحدائق الحيوان

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تشغيل حدائق النباتات وحدائق احليوان ،مبا يف ذلك خدمات الدخول والزيارة
— —خدمات صون وصيانة حدائق النباتات وحدائق احليوان
وال تشمل هذه الفئة الفرعية:
— —خدمات املحميات الطبيعية ،قارن 96422
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 96422خدمات املحميات الطبيعية بما يف ذلك خدمات حفظ الحياة الربية

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تش���غيل املتنـزهات الوطنية ،واملتنـزهات الطبيعية واملحميات ،مبا يف ذلك خدمات اإلش���راف،
والدخول والزيارة
— —خدمات صون وصيانة املتنـزهات الوطنية ،واملتنـزهات الطبيعية واملحميات

خدمات األلعاب الرياضية والرتويحية
 96520خدمات تشغيل مرافق األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتويحية

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تشغيل مرافق األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية التروحيية املغطاة واخللوية ،مثل املالعب ذات
املدرجات (االس���تادات) ،والس���احات ،وحلبات التزجل ،وأحواض السباحة ،ومالعب الرياضة
وحلبات السباق ،ومالعب الغولف وجمازات البولنج ،ومالعب التنس ،إخل
— —خدمات مدارس تعليم الفروسية
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على أساس رسم أو عقد ،قارن 72212

 96590خدمات األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتويحية األخرى

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات القفز بالباراشوت
— —خدمات الطريان بالطائرات الشراعية
— —خدمات الغطس باستخدام أجهزة التنفس حتت املاء

 96910خدمات مدن املالهي ومرافق الجذب املماثلة

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات مدن املالهي
— —خدمات مرافق اجلذب وعروض األلعاب املتنقلة
— —تشغيل السكك احلديدية األثرية

 96929خدمات القمار واملراهنات األخرى

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات تنظيم وبيع أوراق اليانصيب ،وألعاب احلظ واملراهنات خارج احللبة
— —خدمات الكازينوهات ونوادي القمار
— —خدمات ماكينات القمار اليت تعمل بالنقد املعدين

 96930خدمات ماكينات التسلية التي تعمل بالنقد املعدني

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تقدمي خدمات ماكينات التسلية اليت تعمل بالنقد املعدين
— —تقدمي خدمات األلعاب ووسائل الركوب التروحيية العاملة بالنقد املعدين:
 •وسائل ركوب األطفال العاملة بالنقد املعدين
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تأجري مكان للغري لوضع وسائل ركوب ميكانيكية أو ماكينات ألعاب ،قارن 72112

املرفق 4
— —تقدمي وسائل ركوب ميكانيكية ،وألعاب ومرافق جذب جممعة مع الدخول إىل رواق تسلية أو
مدينة ألعاب ،قارن96910
— —لعب القمار باس���تخدام ماكينات القمار اإللكترونية وامليكانيكية ،مثل املاكينات العاملة بالنقد
املعدين وماكينات الرهان على ألعاب الفيديو ،قارن 96929
 96990الخدمات األخرى للرتويح والتسلية غري املصنفة يف موضع آخر

تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —تش���غيل خدم���ات قاعات الرقص ،وص���االت الرق���ص واملرافق التروحيية األخ���رى وخدمات
الوصول إليها
— —تشغيل روايب التزحلق على الثلج
— —خدمات املتنـزهات التروحيية وشواطئ االستحمام
— —خدمات إنتاج وتقدمي:
وال تشمل هذه الفئة الفرعية ما يلي:
— —خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على أساس رسم أو عقد ،قارن 72212
— —خدمات الوكاالت املسرحية أو الفنية الشخصية ،قارن 85999
— —خدمات توزيع أدوار املمثلني يف األفالم السينمائية والتلفزيون واملسرح ،قارن 85999
— —خدمات تشغيل مرافق األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية التروحيية ودخوهلا ،قارن 96520
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