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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ن) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

        بنود للمناقشة واختاذ القرار: إحصاءات السياحة
  تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
واملمارســات الســابقة،    ٢٠١٦/٢٢٠وفقــاً ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       

يتشرف األمني العـام بـأن حييـل طيـه تقريـر منظمـة السـياحة العامليـة عـن إحصـاءات السـياحة.            
ن التقــدم الــذي أحرزتــه املنظمــة يف التعــاون مــع البلــدان       وهــذا التقريــر يقــدم حملــة عامــة عــ     

. ٢٠١٤واملنظمــات الدوليــة منــذ أن قــدمت إىل اللجنــة تقريرهــا الســابق الــذي صــدر يف عــام  
ــائي لق   ــار إحصـ ــتحداث إطـ ــة املقـــررة السـ ــاعد  ويصـــف العمليـ ــتدامة يسـ ــياحة املسـ يـــاس السـ

تنميـة املسـتدامة واسـتجابةً    زيادة تكامل القياس والسياسـات، وذلـك يف سـياق أهـداف ال     على
ــن األطــر      ــد م ــدول األعضــاء والعدي ــن ال ــواردة م ــات ال ــل   للطلب ــق عام ــوىل فري ــة. ويت اف املعني

اخلرباء قيادة هذا العمل برعاية جلنة منظمة السياحة العامليـة املعنيـة باإلحصـاءات وحسـاب      من
ي لقيـاس السـياحة   السياحة الفرعي. ويعرض التقرير التقدم احملرز ويقتـرح وضـع إطـار إحصـائ    

املستدامة، ودليـل جتميعـي حلسـابات السـياحة الفرعيـة ومـذكرة تقنيـة بشـأن الـربط بـني نظـام            
  احملاسبة البيئية واالقتصادية وحساب السياحة الفرعي. وخيتتم التقرير بنقاط للمناقشة.
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  تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة  
    

  مقدمة - أوالً  
تقريرهــــــا املقــــــدم إىل اللجنــــــة اإلحصــــــائية يف دورــــــا اخلامســــــة واألربعــــــني يف   - ١
)E/CN.3/2014/25       أشارت منظمة السـياحة العامليـة إىل أن السـياحة املسـتدامة تتصـدر قائمـة ،(

، بـدور السـياحة   ٢٠١٢منـذ عـام    أولوياا. وسلمت اجلمعية العامة، يف أربعة قرارات اختـذا 
يف املسامهة يف أبعاد التنمية املستدامة الثالثة، مبا يف ذلك من خالل إجياد فرص العمـل، وتوليـد   

  دامة البيئية، وهذه القرارات هي:الدخل، والتعليم، واحلد من الفقر، وحتقيق االست

بشأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة، املعنونـة    ٦٦/٢٨٨القرار   •  
  “املستقبل الذي نصبو إليه”

ــك الســياحة البي    ٦٩/٢٣٣القــرار   •   ــة، بشــأن تشــجيع الســياحة املســتدامة، مبــا يف ذل ئي
  اية البيئةالقضاء على الفقر ومح أجل  من

ويشـري   “٢٠٣٠خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     حتويـل عاملنـا:   ”، املعنـون  ٧٠/١القرار   •  
)، ويشــار ٣٣ملســتدامة (الفقــرة الــنص الرئيســي إىل التصــميم علــى تشــجيع الســياحة ا

مة، وحتديـدا  التنميـة املسـتدا   هدفاً من أهداف ١٧من أصل  ٣السياحة صراحة يف  إىل
  ٧-١٤ (ب) و ١٢ و ٩-٨يف الغايات 

ــرار   •   ــام     ٧٠/١٩٣الق ــن ع ــة أن تعل ــه اجلمعي ــررت في ــذي ق ــة   ٢٠١٧، ال ــنة الدولي الس
  لتسخري السياحة املستدامة من أجل التنمية.

، الــيت أقرــا اللجنــة  ٢٠٠٨إحصــاءات الســياحة لعــام  ويف التوصــيات الدوليــة بشــأن    - ٢
 شــــباط/ ٢٩إىل  ٢٦اإلحصــــائية يف دورــــا التاســــعة والــــثالثني، املعقــــودة يف الفتــــرة مــــن  

للســياحة أثرهــا علــى االقتصـاد والبيئــة الطبيعيــة واملبنيــة، وعلــى  ”، يشــار إىل أن ٢٠٠٨ فربايـر 
ر أنفسـهم. وبسـبب هـذا النطـاق مـن اآلثـار       السكان احملليني يف األماكن اليت تزار وعلـى الـزوا  

والطائفة الواسعة من أصحاب املصـلحة املعنـيني، هنـاك حاجـة إىل اتبـاع ـج كلـي إزاء تنميـة         
السياحة وإدارا ورصدها. وتدعم منظمة السياحة العاملية هذا النهج من أجـل صـياغة وتنفيـذ    

  .“ياسات السياحة الوطنية واحملليةس

يعتـرب  ”أيضـا أن   ٢٠٠٨ت الدولية بشـأن إحصـاءات السـياحة لعـام     وتتضمن التوصيا  - ٣
أي قيـــاس للســـياحة وأثرهـــا   ”وتشـــري إىل أن   “االســـتدامة أولويـــة الـــربط بـــني الســـياحة و  

ــة    علــى ــار االجتماعي ــار اآلث ــة. وينبغــي  االقتصــاد جيــب أن يأخــذ يف االعتب واالقتصــادية والبيئي
  .“ات مع العنصر األخري أولوية عليتوىل الصال  أن
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وتســليماً ــذه البيانــات، أطلقــت جلنــة منظمــة الســياحة العامليــة املعنيــة باإلحصــاءات      - ٤
 كـانون الثـاين/   ٢٧ و ٢٦وحساب السياحة الفرعي، يف جلستها السادسة عشـرة املعقـودة يف   

، برنامج عمل للمضي قدما حنو وضـع إطـار إحصـائي لقيـاس السـياحة املسـتدامة       ٢٠١٦يناير 
الصــلة  جتماعيــة واملســتويات املكانيــة ذات ار األبعــاد االقتصــادية والبيئيــة واال يأخــذ يف االعتبــ

(العاملية والوطنية ودون الوطنية). ويهدف هذا اإلطار إىل تـوفري لغـة مشـتركة وتنظـيم اهليكـل      
الالزم لالسـتفادة مـن ثـراء البيانـات املتاحـة بالفعـل وحتديـد البيانـات اإلضـافية الـيت قـد تكـون             

 ٢٠٣٠ري االضطالع ذا العمل يف سياق كل من خطة التنمية املسـتدامة لعـام   ضرورية. وجي
  .٧٠/١٩٣، وقرار اجلمعية العامة )١(ومؤشراا ألهداف التنمية املستدامة

املعنيــة باإلحصــاءات ويف الفــرع الثــاين أدنــاه، يــبني هــذا التقريــر دور كــل مــن اللجنــة   - ٥
وحساب السياحة الفرعي. ويناقش يف الفرع الثالث العمل الذي مت االضطالع بـه فيمـا يتعلـق    
باإلطار اإلحصائي لقياس السياحة املستدامة، مبا يف ذلك وضع دليل جتميعـي بشـأن حسـابات    

دية وحسـاب  السياحة الفرعية، وإعـداد مـذكرة تقنيـة تـربط بـني نظـام احملاسـبة البيئيـة االقتصـا         
ــة بالســياحة امل     ــرات املتعلق ــع املؤش ــي، وجتمي ــى املســتوى    الســياحة الفرع ــاس عل ســتدامة والقي

الوطين واالختبار يف جمال الدراسات الرائدة. مث يعـرض التقريـر اخلطـوات املقبلـة ويطـرح       دون
  نقاطا للمناقشة.

    
  دور اللجنة املعنية باإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي  - ثانيا   

اللجنة املعنية باإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي هي هيئة استشارية فرعيـة تابعـة     - ٦
لـــك، فهـــي تســـهم يف تنفيـــذ ، وبنـــاًء علـــى ذ)٢(للمجلـــس التنفيـــذي ملنظمـــة الســـياحة العامليـــة

) من االتفاق الـذي مبوجبـه أصـبحت منظمـة السـياحة العامليـة وكالـة متخصصـة         ٣( ١٣ املادة
تعترف األمم املتحدة مبنظمـة السـياحة   ”ينص هذا االتفاق على ما يلي: تابعة لألمم املتحدة. و

العاملية باعتبارها املنظمة املختصة جبمـع وحتليـل ونشـر وتوحيـد وحتسـني إحصـاءات السـياحة،        
. ونتيجـة لـذلك، تشـارك    “وتعزيز تكامل هـذه اإلحصـاءات يف نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة      

  اللجنة يف ما يلي:

  رات تتعلق بتصميم وتنفيذ املعايري الدولية اخلاصة بإحصاءات السياحةاقتراح مباد  •  

__________ 

 .(ب) ١٢ و ٩-٨وكالةً راعية ملؤشرات الغايتني حددت منظمة السياحة العاملية   )١(  

  /http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf: اختصاصــــــات اللجنــــــة متاحــــــة علــــــى الــــــرابط التــــــايل       )٢(  
termsreferencesfeb2016en.pdf. 
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تعزيز قابليـة املقارنـة الدوليـة إلحصـاءات السـياحة عـرب اقتـراح مبـادرات تتعلـق جبمـع             •  
  البيانات وجتانسها وجتهيزها ونشرها

ــة      •   ــا الوطنيـ ــادرات لتحســـني نظمهـ ــا تتخـــذه مـــن مبـ ــاء فيمـ مســـاعدة البلـــدان األعضـ
ــة، مبــا يف ذلــك مواصــلة      إلحصــاءات الســياحة ويف وضــع حســاباا الســياحية الفرعي

تطوير وتوضيح املسائل املنهجية املتصلة بإحصاءات السـياحة والبحـث يف متديـد فتـرة     
  حسابات السياحة الفرعية يف املستقبل

االتصــال مــع اهليئــات الدوليــة األخــرى املخولــة مســؤوليات قياديــة تتعلــق بتنســيق            •  
  .)٣(الدولية ذات الصلة ومعايريها ضمن نطاق منظومة األمم املتحدة اإلحصاءات

وهذه اللجنة، اليت تتألف من ممثلني عن املكاتب اإلحصائية الوطنية وهيئـات السـياحة     - ٧
قر برنامج العمل اخلاص بربنـامج املنظمـة   اء يف منظمة السياحة العاملية، تالوطنية للبلدان األعض

ســياحة الفرعيــة وتتــوىل إىل حــد كــبري توجيــه ذلــك الربنــامج الــذي لإلحصــاءات وحســابات ال
  املهام واألهداف التالية: ٢٠١٦/٢٠١٧يشمل يف الفترة 

  ضمان أن تكون املنظمة هي املصدر الرئيسي للبيانات السياحة يف مجيع أحناء العامل  •  

  ترمجة اإلطار املنهجي إىل توجيهات عملية للبلدان  •  

  املنهجي ألغراض منها على األخص قياس السياحة املستدامةتعزيز اإلطار   •  

ــم          •   ــة األم ــم وضــمن إطــار منظوم ــى أســاس دائ ــق باإلحصــاءات عل ــا يتعل ــاون فيم التع
  املتحدة، وال سيما بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

  نشر املعرفة  •  

  بناء القدرات فيما يتعلق حبسابات السياحة الفرعية.  •  
  

  اخلرباء العامل املعين بقياس السياحة املستدامةفريق     

. واجتمـع  )٤(أنشأت اللجنة مؤخرا فريق اخلرباء العامل املعين بقياس السياحة املستدامة  - ٨
يف مقــر منظمــة الســياحة    ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر   ٢١و  ٢٠الفريــق للمــرة األوىل يف  

__________ 

ــر   )٣(     http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a21_08_i_b_draft_programme_of_work_and_budget_forانظـــــ
_2016-2017_en.pdf. 

وقـد عقـد اجتمـاع     .http://statistics.unwto.org/mstريق العامل، انظـر  لالطالع على مشروع اختصاصات الف  )٤(  
 .٢٠١٥أويل دف تشكيل هذا الفريق يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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ت اإلحصـاءات السـياحية واحملاسـبة البيئيـة     يف جمـاال  )٦(. وهو يتألف من خـرباء )٥(العاملية مبدريد
والسياحية، وقياس وحتليل السياحة املسـتدامة، وال سـيما علـى املسـتوى دون الـوطين. ومهمـة       

لسـياحة املســتدامة، الـذي يتــألف   الفريـق العامـل هــي وضـع اإلطــار اإلحصـائي الـالزم لقيــاس ا     
مج اإلحصـاءات السـياحية   إطار موحد جلمع وتبويـب ونشـر املعلومـات ذات الصـلة؛ ويـد      من

مع غريها من املعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ ويوفر قاعدة متماسـكة السـتخالص   
املؤشرات اهلامة لرصـد وحتليـل السـياحة املسـتدامة. ومـن أجـل حتقيـق ذلـك، سـيكون لإلطـار           

  ة.م احملاسبة البيئية واالقتصاديخاصية رئيسية تربط حساب السياحة الفرعي بنظا

امة يشــــمل بطبيعــــة احلــــال جمموعــــة    ووضــــع أطــــر ذات صــــلة بالتنميــــة املســــتد      - ٩
خمتلـف اجلهــات صــاحبة املصــلحة،   التخصصــات والوكــاالت. ولـذلك، مــن املهــم إشــراك  مـن 
منظــوري املســتخدم واملنــتج معــاً، والتشــاور معهــا أثنــاء وضــع وتنفيــذ اإلطــار اإلحصــائي   مــن

إعـداد اإلحصـاءات وجتميعهـا، سيشـارك يف النـهوض      لقياس السياحة املسـتدامة. ومـن منظـور    
بالعمـــل اإلحصـــائي خـــرباء مـــن املكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة، وإدارات الســـياحة الوطنيـــة،   

ــن اـــ    ــد مـ ــرى يف العديـ ــات أخـ ــة، ومنظمـ ــاط األكادمييـ ــل،  واألوسـ ــي أن متثَّـ ــيت ينبغـ االت الـ
  اإلمكان، يف الفريق العامل، مبا يف ذلك:  قدر

  احةإحصاءات السي  •  

  احملاسبة البيئية واالقتصادية  •  

  اإلحصاءات البيئية  •  

  احلسابات القومية، والعمالة، والتجارة واإلحصاءات االقتصادية األخرى  •  

  احلسابات السياحية الفرعية  •  

  بيانات النقل والتنقل  •  

  البيانات اجلغرافية املكانية واإلحصاءات اإلقليمية  •  

  واملنتجات واألرصدة والتدفقات البيئية.تصنيفات األنشطة   •  

__________ 

ــروض، ان       )٥(   ــة والعــ ــات املناقشــ ــع ورقــ ــاركني ومجيــ ــة املشــ ــال، وقائمــ ــدول األعمــ ــى جــ ــالع علــ ــر لالطــ ظــ
http://statistics.unwto.org/wg_meeting.  

معظم اخلرباء الوطنيني يف هذا الفريـق هـم خـرباء مـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة، إىل جانـب أولئـك خـرباء             )٦(  
 .يعملون لدى هيئة السياحة الوطنية
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وسيكون العمل املتصل بوضع إطـار إحصـائي لقيـاس السـياحة املسـتدامة حتـت رعايـة          - ١٠
ــة        ــة اخلــرباء املعني ــع جلن ــة باإلحصــاءات وحســاب الســياحة الفرعــي وبالتنســيق م ــة املعني اللجن

اإلحصـائي يف اجللسـتني   باحملاسبة البيئيـة واالقتصـادية. وقـد عرضـت خطـة وضـع هـذا اإلطـار         
تــراح وأوصــت باتبــاع ــج عملــي، العاشــرة واحلاديــة عشــرة للجنــة، الــيت أيــدت مشــروع االق 

يف ذلـك عـرب صـياغة مــذكرة تقنيـة تـربط بـني نظــام احملاسـبة البيئيـة واالقتصـادية وحســاب           مبـا 
هـذا العمـل   أدناه). وأُطلع علـى   ٢٠(لالطالع على التفاصيل، انظر الفقرة  )٧(السياحة الفرعي

  أيضاً فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية.
  

  برنامج اإلحصاءات وحسابات السياحة الفرعية    

ج عملـــها، مجـــع إحصـــاءات الســـياحة تتــوىل منظمـــة الســـياحة العامليـــة، وفقـــاً لربنـــام   - ١١
ــة بإحصــاءات الســياحة        مــن ــة املتعلق ــامل حســب التوصــيات الدولي ــع أحنــاء الع ــدان يف مجي البل
، وحتتفظ ذه اإلحصاءات يف قاعـدة بيانـات جيـري حتـديثها بانتظـام، مـع مراعـاة        ٢٠٠٨ لعام

مـوجز إحصـاءات   قابلية البيانات للمقارنة. واستناداً إىل تلـك البيانـات، تصـدر املنظمـة سـنوياً      
يـة واخلارجيـة واحملليـة، وكـذلك     الـذي يقـدم بيانـات ومؤشـرات عـن السـياحة الداخل       السـياحة 

سياحية والعمالـة يف السـياحة وبعـض مؤشـرات االقتصـاد الكلـي ذات الصـلة        الصناعات ال عن
الــيت تركــز حتديــداً علــى بيانــات   حوليــة إحصــاءات الســياحةبالســياحة. وتكمــل هــذا املــوجز  

السياحة الداخلية (جمموع القادمني وعدد ليايل اإلقامـة)، مصـنفة حبسـب بلـد املنشـأ، وتشـمل       
  ومالحظات تتعلق بالبلد. مراجع مفاهيمية وتقنية ومنهجية

 نظمـة السـياحة العامليـة حلقـات عمـل     وفيما يتعلق مببـادرات بنـاء القـدرات، نظمـت م      - ١٢
) واليابــان ٢٠١٦) وهنــدوراس (٢٠١٤) وموريشــيوس (٢٠١٤إقليميــة يف كــل مــن تركيــا ( 

ات، ). وبدأ تنفيذ برنامج إقليمي لبناء قدرات البلدان األفريقية فيمـا يتعلـق باإلحصـاء   ٢٠١٤(
). ومنـذ  ٢٠١٩-٢٠١٧يتألف من سلسلة مكونة من ثالث حلقات عمل بـدأت يف اجلزائـر (  

، تتعاون منظمة السياحة العاملية مـع منظمـة السـياحة اإلقليميـة للجنـوب األفريقـي       ٢٠١٢عام 
بلـدا   ١٥من أجل تنظيم سلسلة من حلقات العمـل الـيت ترمـي إىل إتاحـة اـال لبنـاء قـدرات        

األفريقي فيما يتعلق بتعزيـز نظمهـا الوطنيـة إلحصـاءات السـياحة مـن أجـل         من بلدان اجلنوب
استحداث حسابات فرعية للسياحة. ويف إطار مشـروع مشـترك بـني منظمـة السـياحة العامليـة       
واملديرية العامة لألسواق الداخلية والصناعة وتنظيم املشاريع واملؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة    

__________ 

  )٧(  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/tenth_meeting/Minutes_UNCEEA2015.pdf 
 .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/eleventh_meeting/11th%20UNCEEA%20Minutes_Final.pdf  و
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وروبية يتعلق بتعزيز فهم السـياحة األوروبيـة، سـتبدأ دورة تدريبيـة     احلجم التابعة للمفوضية األ
ختصــص لبلــدان االحتــاد األورويب، وللبلــدان  ٢٠١٧علــى حســابات الســياحة الفرعيــة يف عــام 

املرشـــحة احملتملـــة لالنضـــمام إىل االحتـــاد األورويب واملوقعـــة علـــى برنـــامج القـــدرة التنافســـية   
منظمــة الســياحة العامليــة،  توســطة احلجــم. وســتقدم أيضــاًللمؤسســات واملشــاريع الصــغرية وامل

ــا        مــن ــة املباشــرة إىل دوهل ــة، املســاعدة التقني ــتقين واخلــدمات التقني ــاون ال خــالل برناجمهــا للتع
  .)٨(عضاء من خالل املشاريع والبعثاتاأل
    

  العمل على وضع إطار إحصائي لقياس السياحة املستدامة  -  ثالثاً  
ــد العمــل بشــأن     - ١٣ ــاً      يع ــاس الســياحة املســتدامة تطــوراً طبيعي وضــع إطــار إحصــائي لقي

ــام      ــة بإحصــاءات الســياحة لع ــة املتعلق حســاب الســياحة  و ٢٠٠٨ومكمــالً للتوصــيات الدولي
. واهلـدف مـن اإلطـار اإلحصـائي لقيـاس      )٩(٢٠٠٨الفرعي: اإلطـار املنـهجي املوصـى بـه لعـام      

ــاد االقتصــادية و    ــة للســياحة ا الســياحة املســتدامة هــو إدمــاج األبع ــة والبيئي ملســتدامة االجتماعي
لرصـد   أجـل مجـع املعلومـات بطريقـة موحـدة واسـتخالص املؤشـرات ذات الصـلة الالزمـة          من

  .)١٠(وحتليل السياحة املستدامة

ــة إدمــاج املعــايري        - ١٤ ــة، ميضــى العمــل قــدما حلفــز املناقشــة بشــأن إمكاني ويف هــذه املرحل
ــي    ــا يل ــة مب ــة املتعلق ــك   والتوصــيات الدولي ــا يف ذل ــاس الســياحة، مب حســابات الســياحة  : (أ) قي

ــة ــبة البيئيـــة       الفرعيـ ــيما احملاسـ ــادي، وال سـ ــالا بالنشـــاط االقتصـ ــة وصـ ــاس البيئـ ؛ (ب) وقيـ
واالقتصادية؛ (ج) وقيـاس الظـواهر االجتماعيـة والثقافيـة؛ (د) وقيـاس البيانـات علـى املسـتوى         

ساسية إحصائية مثل سجالت األعمـال  ) واستخدام هياكل أـدون الوطين ومستوى املوقع؛ (ه
. وسـيكون الـربط بـني حسـاب الســياحة     )١١(التجاريـة مـن أجـل دعـم مجـع البيانــات واتسـاقها      

__________ 

) ٢٠١٦-٢٠١٤، أوفدت بعثـات إىل البلـدان التاليـة: أروبـا (    ٢٠١٦ و ٢٠١٤الواقعة بني عامي خالل الفترة   )٨(  
) ومجهوريـة  ٢٠١٤) واجلزائـر ( ٢٠١٥) وبـيالروس ( ٢٠١٦) وبـاراغواي ( ٢٠١٦واإلمارات العربية املتحدة (

) ٢٠١٤) والسـنغال ( ٢٠١٥) ورومانيـا ( ٢٠١٦) ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا (    ٢٠١٤مولدوفا (
) وميامنــــار ٢٠١٦) وكوبــــا (٢٠١٥ و ٢٠١٤) وغواتيمــــاال (٢٠١٥) وغامبيــــا (٢٠١٧-٢٠١٥وعمــــان (

 ).٢٠١٦) وهندوراس (٢٠١٦) وهاييت (٢٠١٤) ونيكاراغوا (٢٠١٦(

ــة اإلحصــائية علمــا باإلطــار املنــهجي املوصــى بــه يف دورــا التاســعة والــثالثني، الــ      )٩(   يت عقــدت أحاطــت اللجن
املوصـى بـه، الـذي أقرتـه اللجنـة      ا اإلطـار يسـتكمل وحيـل حمـل اإلطـار املنـهجي السـابق        . وهذ٢٠٠٨ عام يف
 .٢٠٠٠دورا احلادية والثالثني اليت عقدت يف عام  يف

 .http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/mst_issue_paper_1.pdfانظر   )١٠(  

 .http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/mst_issue_paper_8_0.pdf للحصول على املزيد من املعلومات، انظر  )١١(  
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ــة واالقتصــادية إحــدى الســما     ت الرئيســية لإلطــار اإلحصــائي.   الفرعــي ونظــام احملاســبة البيئي
ألبعـاد األخـرى   األجل املتوسط، سيكون من املهم إدراج التطورات اإلحصـائية يف قيـاس ا   ويف

         ـج حماسـيب االتسـاق للسياحة املستدامة، وال سيما من حيـث صـلتها بالثقافـة. ويكفـل اتبـاع
الداخلي والقـدرة علـى فهـم الثغـرات يف البيانـات. وعـالوة علـى ذلـك، فإنـه يضـع املعلومـات            

ــتخالص     ــال الســ ــيح اــ ــياقها ويتــ ــة يف ســ ــائم    املختلفــ ــترك قــ ــار مشــ ــن إطــ ــرات مــ املؤشــ
ءات االقتصادية والبيئيـة املتسـقة. وميكـن هلـذا النـهج أن يـدعم مصـداقية البيانـات         اإلحصا على

والعديد من برامج القياس والرصد املتعلقة بالسياحة املستدامة، مبـا يف ذلـك مؤشـرات أهـداف     
  .التنمية املستدامة، وإمكانية مقارنتها والتوعية ا وقياسها ورصدها

يت ينطـوي عليهـا العمـل علـى وضـع اإلطـار اإلحصـائي        وتتمثل اخلطـوات الرئيسـية الـ     - ١٥
  لقياس السياحة املستدامة فيما يلي:

  القيام بصياغة أولية إلطار السياحة املستدامة ألغراض القياس  •  

  تقييم التوجيهات واألطر اإلحصائية ذات الصلة  •  

  تقييم اخلربات القطرية  •  

  القياسوصف التحديات الرئيسية اليت تواجهها عملية   •  

  التحاور مع املستخدمني وتوضيح االحتياجات  •  

  إجراء دراسات جتريبية  •  

ــخ امل      •   ــة النسـ ــتدامة، ومناقشـ ــياحة املسـ ــاس السـ ــائي لقيـ ــار إحصـ ــياغة إطـ ــتكملة صـ سـ
  املنتديات ذات الصلة.  يف

  
  الدليل التجميعي حلسابات السياحة الفرعية    

جمـاال اسـتراتيجيا مـن جمـاالت عمـل      ظل حسـاب السـياحة الفرعـي منـذ وقـت طويـل         - ١٦
منظمة السياحة العامليـة. ويتمثـل الغـرض مـن حسـاب السـياحة الفرعـي يف التحليـل التفصـيلي          
جلميع جوانب الطلب على السلع واخلدمات املرتبطة بنشاط يضطلع به الزوار، وذلك بغـرض  

، ووصـف كيفيـة   مراقبة التفاعل التشغيلي مع عرض هذه السـلع واخلـدمات يف إطـار االقتصـاد    
تفاعــل هــذا العــرض مــع األنشــطة االقتصــادية األخــرى. وهــو يــدعم زيــادة االتســاق الــداخلي  

نــات إلحصـاءات الســياحة مــع بقيــة النظـام اإلحصــائي للبلــد، وكــذلك زيـادة قابليــة تلــك البيا   
  للمقارنة على الصعيد الدويل.
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حصائي لقيـاس السـياحة   وتنفيذ حساب السياحة الفرعي هو جزء من تنفيذ اإلطار اإل  - ١٧
املستدامة، ويستند إليـه يف اسـتخالص مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة املتصـلة بالسـياحة.         
ومن أجل دعم البلدان يف تنفيذ حساب السياحة الفرعي، تقترح جلنة منظمـة السـياحة العامليـة    

ل جتميعــي املعنيـة باإلحصـاءات وحسـاب الســياحة الفرعـي علـى اللجنـة اإلحصــائية وضـع دليـ        
بشأن حسـابات السـياحة الفرعيـة. ويقتـرح أن تتلقـى عمليـة وضـع الـدليل الـدعم مـن الشـعبة            

مــم املتحــدة. وينبغــي أن ترتكــز    اإلحصــائية بــإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة يف األ    
ــة      علــى ــنظم اإلحصــائية الوطني ــدى عــدد مــن ال ــيت تراكمــت ل ــروة اخلــربات ال ــع  )١٢(ث يف جتمي

احة الفرعيــة. وميكــن أن تســتفيد أيضــا مــن دراســة استقصــائية للتقيــيم العــاملي   حســابات الســي
بشـأن تنفيـذ حسـابات     ٢٠١٦أجرا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف حزيران/يونيه 

السياحة الفرعية. ويتمثل الغرض الرئيسـي مـن الـدليل يف تـوفري املزيـد مـن التوضـيح والتوجيـه         
وأساليب جتميع حسابات السياحة الفرعية. وسـوف يهـدف الـدليل     العملي الستخدام مصادر

إىل دعــم إعــداد جمموعــة عاليــة اجلــودة مــن اجلــداول املوحــدة، ويعــزز قابليــة نتــائج حســابات    
السياحة الفرعية للمقارنة على الصعيد الدويل، ويساعد عمليـة اإلبـالغ علـى الصـعيد الـدويل.      

جها، باإلضافة إىل التجارب القطرية الـيت تظهـر كيفيـة    وينبغي أن يناقش مصادر البيانات ومناذ
قيام بعض البلدان حبل مشاكل حمددة. وينبغي أن يراعي الـدليل التجميعـي حلسـابات السـياحة     

. ويقترح كذلك أن يشمل الدليل أيضا بعض عناصـر  )١٣(الفرعية العمل اجلاري يف هذا امليدان
يف ذلــك إىل العمــل احلــايل فيمــا يتعلـــق      قيــاس الســياحة دون الوطنيــة ذات الصــلة، مســـتندا    

  عية اإلقليمية، على سبيل املثال.حبسابات السياحة الفر
  

  إعداد مذكرة فنية للربط بني حساب السياحة الفرعي ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية    

ــة       - ١٨ ــبة البيئيـ ــام احملاسـ ــي ونظـ ــياحة الفرعـ ــاب السـ ــربط األويل بـــني حسـ ــق الـ ــن حتقيـ ميكـ
ــ ــن    واالقتصـ ــربط صـ ــيت تـ ــلة الـ ــر يف الصـ ــالل النظـ ــن خـ ــري   ادية مـ ــة. ويشـ ــياحة بالبيئـ اعات السـ

جوانب هذه العملية إىل عرض البيانات عن التدفقات البيئية (مثل امليـاه والطاقـة والنفايـات     أحد
الفصــل  اســيب. ونــوقش هــذا النــهج بإجيــاز يفالصـلبة وانبعاثــات غــازات الدفيئــة) ضــمن إطــار حم 

، وسـوف  )١٤(: التطبيقـات والتفريعـات  ٢٠١٢اسـبة البيئيـة واالقتصـادية لعـام     نظـام احمل الرابع من 
__________ 

 ،واملكســيك ،ومصــر ،وكنــدا ،والفلــبني ،علــى ســبيل املثــال، اضــطلعت الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة يف إيطاليــا   )١٢(  
 .الفرعية السياحة حسابات عن بيانات ونشر بتجميع وهولندا ،والنمسا

العمل املنهجي الذي يضطلع به املكتب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة بشـأن حسـابات      على سبيل املثال،   )١٣(  
 .السياحة الفرعية يف االحتاد األورويب

 .http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ae_white_cover.pdf: متاحة على الرابط التايل  )١٤(  
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بــدأت ، الــيت )١٦(وإيطاليــا )١٥(يســتفيد مــن اخلــربات املكتســبة يف بعــض البلــدان، مــن قبيــل كنــدا 
  .بالفعل يف جتريب هذا النهج

راز تقــدم كــبري يف إقامــة صــالت    ، مــن املتوقــع أن يتســىن إحــ   ٢٠١٧وخــالل عــام    - ١٩
حسابات السياحة الفرعية ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ليسترشد ا يف فهم السـياحة   بني

املستدامة. ويف هذا الصدد، وافق كل من فريق اخلرباء العامل املعين بقيـاس السـياحة املسـتدامة    
احملاسـبة   وجلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية علـى صـياغة مـذكرة فنيـة لـربط نظـام      

البيئية واالقتصادية حبساب السياحة الفرعي، مبا يف ذلك النظر يف الربط بـني جوانـب السـياحة    
التابعــة لنظــام احملاســـبة    علــى الصــعيد دون الــوطين واحملاســبة التجريبيــة للــنظم اإليكولوجيــة       

  .واالقتصادية البيئية

األخـرى الـيت جيـري إعـدادها      وستوفر هذه املذكرة الفنية، كما هو احلال مع املذكرات  - ٢٠
ــة واالقتصــادية األخــرى، جمموعــات أساســية مــن احلســابات        مــن أجــل وحــدات احملاســبة البيئي
       واجلداول وجمموعة صغرية من املؤشرات لقياس العالقـة بـني السـياحة والبيئـة، وتـوفر توجيهـات

. وسـينظر أيضـا   ٢٠٣٠تدامة لعـام  عملية لتجميـع البيانـات تلبيـةً الحتياجـات خطـة التنميـة املسـ       
املذكرة يف الصالت اليت تربط بني النشاط السياحي والتغريات يف أحوال الـنظم اإليكولوجيـة    يف

  .اليت ميكن أن تعزى إىل هذا النشاط، وكذلك أثر السياحة على النظم اإليكولوجية

 ومن املزمع عـرض مشـروع مـذكرة فنيـة للمناقشـة يف املـؤمتر الـدويل السـادس ملنظمـة           - ٢١
السياحة العاملية بشأن إحصاءات السياحة: قيـاس السـياحة املسـتدامة، الـذي سـيعقد يف مـانيال       

ويف اجللسـة الثانيـة عشـرة للجنـة اخلـرباء       ،)١٧(٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٢٤إىل  ٢١ يف الفترة من
  املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية.

   

__________ 

 Chris Jackson and others, “Linking the Canadian Tourism Satellite Account and the Canadian Systemانظر   )١٥(  

of Environmental and Resource Accounts to measure the environmental impact of tourism in Canada: an 

exploratory study for two pilot industries” ،احة، الذي قدم إىل املنتدى الدويل التاسع بشأن إحصاءات السي
 .٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١إىل  ١٩املعقود يف باريس يف الفترة من 

 Cesare Costantino and Angelica Tudini, “How to develop an accounting framework for ecologicallyانظـــر    )١٦(  

sustainable tourism” in The Economics of Tourism and Sustainable Development, Alessandro Lanza and 

others, eds. (Edward Elgar Publishing, 2005). 

ــر   )١٧(   -http://asiapacific.unwto.org/event/6th-unwto-international-conference-tourism-statistics-measuringانظـــ

sustainable-tourism. 
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  مؤشرات السياحة املستدامة    

املاضـية،   ٢٥السياحة املستدامة بشكل فعال على مدى السـنوات الــ   مت تطوير مفهوم   - ٢٢
وانصــب التركيــز علــى اســـتحداث     بقيــادة منظمــة الســياحة العامليــة علــى الصـــعيد الــدويل.      

الختاذ القرارات بشكل متكامل على مستوى الوجهـة املقصـودة، مبـا يف ذلـك مقترحـات       نهج
ار هذه اموعات من املؤشـرات أو تطويرهـا   موعات مؤشرات واسعة النطاق. ومل يتم اختي

صــائي لقيــاس الســياحة املســتدامة  يف ســياق إطــار إحصــائي. ويتمثــل اهلــدف مــن اإلطــار اإلح 
قاعـدة متينـة للقيـام مبـا يلـي:      جعل عمليـة اسـتخالص املؤشـرات منـه ممكنـة، وبالتـايل إجيـاد         يف
يانـات، (ج) والتنسـيق املناسـب    القياس واملقارنة على حنـو مسـتمر، (ب) وتقيـيم جـودة الب     (أ)

ألنشطة اجلمع. ويف هذه املرحلة، مل جتر مناقشة قاطعة خالل العمل بشـأن اإلطـار اإلحصـائي    
  حة املستدامة اليت ميكن حتديدها.ألنواع مؤشرات السيا

زم مؤشـرات لرصـد التقـدم احملـرز     ، تلـ ٢٠٣٠ويف سياق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       - ٢٣
  ان قياس السياحة املستدامة، مها:لتنمية املستدامة. وهناك غايتان تتطلبحتقيق أهداف ا  يف

: وضـع وتنفيــذ سياسـات ــدف إىل تعزيـز السـياحة املســتدامة الـيت تــوفر      ٩-٨الغايـة    •  
  ٢٠٣٠فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات احمللية حبلول عام 

ول اجلزرية الصغرية النامية وأقل : زيادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للد٧-١٤الغاية   •  
البلدان منـوا مـن االسـتخدام املسـتدام للمـوارد البحريـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اإلدارة           

  .٢٠٣٠املستدامة ملصائد األمساك، وتربية األحياء املائية، والسياحة، حبلول عام 

خلصــني  يف اســتخدام مؤشــرين مست ، يتمثــل االقتــراح احلــايل  ٩-٨وبالنســبة للغايــة    - ٢٤
حساب السياحة الفرعي، مها الناتج احمللـي اإلمجـايل مـن السـياحة، والعمالـة يف الصـناعات        من

املتصــلة بالســياحة. ويهــدف هــذان املؤشــران إىل تبيــان البعــد االقتصــادي للســياحة املســتدامة،  
والبعد االجتماعي، جزئيا. ويف الوقت احلاضـر، مل تـدمج املؤشـرات الـيت تعكـس البعـد البيئـي        
للسياحة املستدامة. وبناء على املناقشة الواردة أعاله، سوف يدعم اإلطار اإلحصـائي املتـوخى   
اســتخالص مؤشــرات مــن قبيــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة واســتخدام الطاقــة واســتخدام امليــاه   

يتصل بالسياحة. ويف إطـار حماسـيب، رمبـا أمكـن مقارنـة هـذه التـدفقات مـع النـاتج احمللـي            فيما
 فهم الضغوط البيئية الناشـئة  من السياحة. وستدعم هذه األنواع من املؤشرات حتسني اإلمجايل

  النشاط السياحي.  عن

وهنــاك مســألة أخــرى متصــلة مبناقشــة مؤشــرات الســياحة املســتدامة يف ســياق أهــداف     - ٢٥
  :ستدامةالتنمية املستدامة م املؤشرات املتعلقة بتنفيذ أدوات رصد التقدم احملرز حنو السياحة امل
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: وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثريات التنميـة املسـتدامة علـى السـياحة     )ب( ١٢الغاية   •  
  افة واملنتجات على الصعيد احمللياملستدامة اليت توفر فرص عمل وتعزز الثق

وحتقيقا هلذه الغاية، يتمثل االقتراح املقدم من جلنة منظمة السياحة العاملية املعنيـة باإلحصـاءات   
رز حنـو تنفيـذ األطـر املسـتندة     يف التركيـز علـى تقيـيم التقـدم احملـ      )١٨(السياحة الفرعـي وحساب 

ــى الســياحة         إىل ــا عل ــة واالقتصــادية وتطبيقه ــام احملاســبة البيئي ــي ونظ حســاب الســياحة الفرع
ر لـه أمهيـة مباشـرة    املستدامة. والعمل على وضع إطـار إحصـائي لقيـاس السـياحة املسـتدامة أمـ      

  هذا الصدد.  يف

وترى منظمة السياحة العاملية وجلنتها املعنية باإلحصاءات وحسـاب السـياحة الفرعـي      - ٢٦
أيضا أن السياحة ميكن أن تكون ذات صلة بعدد أكرب من األهـداف والغايـات عـدا تلـك الـيت      

ع جمموعـــة إضـــافية مـــن املؤشـــرات    تشـــري صـــراحة إىل الســـياحة املســـتدامة. وميكـــن وضـــ     
املؤشـرات املـذكورة أعـاله مـن أجـل دعـم الرصـد العـاملي         لتكملـة   “موضوع السياحة” حول

ــداف التنميــة املســتدامة. وي      ــوطين فيمــا يتصــل بأه ــذا مؤشــرات لرصــد العناصــر     وال شــمل ه
، ورصــد مســـامهة  ٧-١٤ (ب) و ١٢ و ٩-٨املدرجــة يف املؤشـــرات احلاليــة للغايـــات    غــري 

احة ولكنـها ذات صــلة  السـياحة يف األهـداف األخـرى الــيت مل تـذكر السـياحة يف إطارهــا صـر      
  .)١٩(ستدامة واملستوطنات البشرية، بشأن املدن امل١١باملوضوع، مثل اهلدف 

تدامة، سـيكون مـن املهـم تقيـيم     وعالوة على املؤشـرات املتصـلة بأهـداف التنميـة املسـ       - ٢٧
أي مدى ميكن أن تستخلص اموعة األوسع نطاقا من مؤشـرات السـياحة املسـتدامة الـيت      إىل

 األعمال السابقة (من جانب منظمة السياحة العامليـة وجهـات أخـرى) مـن اإلطـار      وصفت يف
  اإلحصائي القائم على احملاسبة الذي سيجري وضعه.

   

__________ 

ــا          )١٨(   ــة يقتــرح فيه ــذكرة أعــدا اللجن ــبيل املثــال، م ــر، علــى س ــا، يف إطــار   أن يركــز املؤشــ انظ ر املقتــرح حالي
، ي واحملاسـبة البيئيــة واالقتصــادية ، علــى قيــاس مرحلـة تنفيــذ إطــاري حسـاب الســياحة الفرعــ  )ب( ١٢ الغايـة 

ويعزى ذلك أساسا إىل عدم وجود مفهوم (إحصائي) متفق عليه دوليـا ميكـن اسـتخدامه لتحديـد اسـتراتيجية      
ــتدامة للســيا    ــل مس ــة عم ــثالث     أو سياســة أو خط ــذه األدوات ال ــني ه ــة العالقة/احلــد الفاصــل ب حة، أو ماهي

ــال، ميكــن أن تتضــمن خطــة رئيســية للســياح     ــى ســبيل املث ــثالث مجيعهــا.  املختلفــة. فعل ة عناصــر األدوات ال
 هذه احلالة، هل تعترب إجراء واحدا أو ثالثة إجراءات؟  ويف

: )، متــاح علــى الــرابط التــايل ٢٠١٥( التنميــة املســتدامةالســياحة وأهــداف انظــر: منظمــة الســياحة العامليــة،    )١٩(  
http://icr.unwto.org/publication/tourism-and-sustainable-development-goals. 
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  القياس على الصعيد دون الوطين    

لقــد تركــز تطــوير اإلحصــاءات املتعلقــة بالســياحة علــى جتميــع البيانــات علــى الصــعيد      - ٢٨
ــوطين. ومــع ذلــك، جــرى    ــع وبأــا     ال ــأن الســياحة تتســم حبساســية شــديدة إزاء املوق التســليم ب

تتطلب عملية ختطيط لتطويرها. واالعتراف ذه احلقائق ليس جديـدا، وتركـز مبـادرات عديـدة     
ــى بعــض        ــة، عل ــادرات منظمــة الســياحة العاملي ــا يف ذلــك مشــاريع ومب ــع أحنــاء العــامل، مب يف مجي

وقـد ركـز اجلـزء األكـرب      .)٢٠(حة على الصعيد دون الوطينلسيااملسائل اليت ينطوي عليها قياس ا
ــة بشــأن جمموعــ     ــال الســابقة واحلالي ــن األعم ــى  م ــة  ات مؤشــرات الســياحة املســتدامة عل الوجه

ياحة ومــديري املقصــودة علــى املســتوى دون الــوطين لتكــون ذات فائــدة مباشــرة ملخططــي الســ  
ــراف بـــأ  .)٢١(الوجهـــات الســـياحية ــة ”ن الســـياحة ومـــن املهـــم االعتـ  “باديـــة للعيـــان وملموسـ

 املسـتوى، ولكـن التوجيـه السياسـايت    مستوى الوجهة احمللية، حيث جتري اإلدارة على هـذا   على
يكــون تنفيــذ   لــى املســتويات الوطنيــة، وكــثريا مــا    األعــم وختصــيص املــوارد ميكــن أن يتمــا ع    

خمتلـف   األدوار علـى  اإلقليميـة. ويشـكل هـذا املـزيج مـن      السياسات هـو دور منـوط بالسـلطات   
مسـتوى   املسـتويني الـوطين واإلقليمـي وعلـى    املستويات أساسا منطقيا قويا ملواءمة البيانات على 

الوجهــة املقصــودة مــن أجــل تيســري اتســاق السياســات. ويف هــذا الصــدد، أشــارت جلنــة اخلــرباء  
يـة إطـار مفيـد    املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية إىل أن ج احملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوج   

  .املستوى دون الوطين  ة والبيئية املتصلة بالسياحة علىللنظر يف املسائل االقتصادي

وباتت احلاجة إىل تقدمي معلومات من منظـورات مكانيـة خمتلفـة أمـرا حقيقيـا، ولكنـه         - ٢٩
ــع، تشــجع خ   ــة املســتدامة لعــام   ال يقتصــر علــى الســياحة. ويف الواق ــع ” ٢٠٣٠طــة التنمي مجي

طموحــة لتنفيــذ  ألعضــاء علــى أن تضــع يف أســرع وقــت ممكــن اســتجابات وطنيــة        الــدول ا
ــام  هـــذه ــة بشـــكل عـ ــراء استعراضـــات ”وعلـــى  “اخلطـ ــرز  إجـ ــدم احملـ ــاملة للتقـ ــة وشـ منتظمـ
  .)٢٢(“تقودها البلدان وتدفع عجلتهااملستويات الوطنية ودون الوطنية اليت   على

ولدى العمل على وضع إطار إحصائي لقياس السياحة املسـتدامة، ال يعتـرب أنـه يكفـي       - ٣٠
تكامل املعلومات املتصلة مبواضيع التنمية املستدامة على الصعيد الوطين. فهذا األمـر لـه أمهيتـه،    

__________ 

انظـر، علـى ســبيل املثـال، عمـل الشــبكة الدوليـة بشـأن االقتصــاد والتنقـل والسـياحة علــى الصـعيد اإلقليمــي،            )٢٠(  
-http://statistics.unwto.org/project/closer-look-tourism-sub-national-measurement: متاح على الـرابط التـايل  

and-analysis-inroute-unwto-collaboration. 

انظر، على سبيل املثال، عمل املراصد اليت تشكل جزءا من الشبكة الدولية ملراصد السـياحة املسـتدامة التابعـة      )٢١(  
 .http://sdt.unwto.org/insto-about: الرابط التايلملنظمة السياحة العاملية، متاح على 

 .٧٩و  ٧٨، الفقرتان ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  



E/CN.3/2017/17

 

14/16 16-22234 

 

ــوطين         ــى املســتوى دون ال ــل اإلحصــاءات عل ــة تكام ــن الضــروري أيضــا حبــث كيفي ولكــن م
وفري قاعـدة معلومـات أكثـر ثـراء     دة. واهلـدف يف ايـة املطـاف هـو تـ     ومستوى الوجهة املقصـو 

أجل وضع النشاط السياحي يف سـياقه املكـاين، ودعـم حتسـني فهـم التـوازن بـني االقتصـاد          من
يف تــوفري وســيلة لرؤيــة كــل موقــع  واتمــع والبيئــة. ويف الوقــت نفســه، يتمثــل اهلــدف أيضــا   

ة. ومــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي أن ميكِّــن اإلطــار  حيــث صــلته باألوضــاع الوطنيــة والدوليــ مــن
  اإلحصائي من جعل الطابع الفريد لكل موقع ينعكس ضمن إطار عام.

وعالوة على ذلك، نظرا ألن املكاتـب اإلحصـائية قـد توسـعت يف اسـتخدام البيانـات         - ٣١
وضـع البيانـات   اإلدارية، وتقدمت صوب الترميز اجلغرايف للنواتج اإلحصائية، ازدادت إمكانية 

ــدما، هــــي حمركــــات ها    ــية قــ ــزال ماضــ ــة. وهــــذه التطــــورات، الــــيت ال تــ ــة. دون الوطنيــ مــ
ــد ــيت مي      أن بي ــر يف الكيفيــة ال ــن يف النظ ــه التقــدم     التحــدي مــا زال يكم كــن ــا تســخري أوج
البيانات عند النظر يف جمموعـات البيانـات املتعـددة. ويـنجم عـن تـوفري تفاصـيل دقيقـة          يف هذه

موعات البيانـات، دون النظـر يف كيفيـة ارتبـاط كـل منـها بـاألخرى، عـدم تلبيـة          عن فرادى جم
ع حملــي حمــدد. وهــذا صــحيح بوجــه   احلاجــة إىل تــوفري صــورة شــاملة لوجهــة حمــددة أو جمتمــ   

  فيما يتعلق بإدماج املعلومات البيئية مع البيانات االجتماعية واالقتصادية.  خاص
  

  املشاريع التجريبية    

ــاس    ينطــوي الع  - ٣٢ ــار إحصــائي لقي ــى وضــع إط ــل عل ــر     م ــى النظ الســياحة املســتدامة عل
املسائل يف عدة دراسات جتريبية للوجهات املقصـودة والبلـدان. ويتمثـل اهلـدف مـن إجـراء        يف

دراســات جتريبيــة يف فهــم أنــواع مســائل القيــاس والتطبيقــات التحليليــة الــيت تكتنــف موضــوع  
 األمهيـة يف وضـع إطـار إحصـائي أعـم      ذا العمل بالغالسياحة املستدامة، يف سياقات حمددة. وه

  وأوسع نطاقا، ألن الدراسات التجريبية ينبغي أن تتناول أمهية وجدوى وضع هذا اإلطار.

ــن إجــراء د      - ٣٣ ــد رئيســية تنشــأ م ــالث فوائ ــاك ث ــد    وهن ــى مســتوى البل ــة عل راســة جتريبي
ع بـني خمتلـف اجلهـات املعنيـة     الوجهة املقصودة. فأوال، ينبغي أن توفر أساسـا منطقيـا للجمـ    أو

املهتمة بالسـياحة املسـتدامة مـن أجـل مناقشـة مسـائل السياسـات والتحلـيالت الرئيسـية وفهـم           
االحتياجـات مــن املعلومــات. وثانيـا، ينبغــي أن تــوفر الدراســة التجريبيـة تقييمــا واســع النطــاق    

رتيبـات املؤسسـية املرتبطـة    لتوافر البيانات ونوعيتها ألغراض قياس السياحة املستدامة، وفهم الت
ا من أجل إنتاج البيانات ونشرها، ومقترحات للمضـي قـدما بالعمـل يف هـذا اـال. وثالثـا،       
ميكن أن توفر الدراسة التجريبية بعض التقديرات األولية للبيانـات املتعلقـة بالسـياحة املسـتدامة     

  ليسترشد ا يف وضع السياسات وإجراء التحليالت.



E/CN.3/2017/17 

 

16-22234 15/16 

 

العمل على املشاريع التجريبية كجـزء مـن اإلطـار اإلحصـائي لقيـاس السـياحة       وجيري   - ٣٤
 وأيرلنـــدا العظمـــى لربيطانيـــا املتحـــدة واململكـــة ،واملكســـيك ،وفيجـــي ،املســـتدامة يف إيطاليـــا

ــدا( الشــمالية ــز يف حتدي ــدا ،والنمســا ،)ويل ــد. وهولن ــا يف االجتمــاع األول  جتار عرضــت وق
املعــين بقيــاس الســياحة املســتدامة. ورمبــا يضــطلع باملزيــد مــن املشــاريع    لفريــق اخلــرباء العامــل  

  التجريبية مع تقدم العمل.
    

  االستنتاجات واخلطوات املقبلة  - رابعا   
ــائي      - ٣٥ ــار إحصـ ــع إطـ ــى وضـ ــل علـ ــدف العمـ ــاال، يهـ ــتدامة    إمجـ ــياحة املسـ ــاس السـ لقيـ
وهو مـا اعتـرف بـه منـذ مـدة       الفجوة يف إطار إحصاءات السياحة املتعلقة باالستدامة، سد إىل

طويلــة. كمــا أن الــزخم احلــايل املتعلــق برصــد أهــداف التنميــة املســتدامة، واملناقشــات احلاليــة    
واملاضية املستفيضة بشـأن السـياحة املسـتدامة، والعمـل الـذي اضـطلع بـه مـؤخرا بشـأن وضـع           

حملاسـبية املوسـعة   إحصاءات السياحة على الصعيد دون الوطين، وزيادة االعتراف بدور األطـر ا 
(حساب السياحة الفرعي واحملاسبة البيئية واالقتصادية)، تـوفر معـا أساسـا متينـا للنـهوض ـذا       

  العمل وحتقيق تقدم ملموس يف وضع هذا اإلطار اإلحصائي.

مر مــع خمتلــف أصــحاب املصــلحة، ومــن األمــور اهلامــة لتحقيــق التقــدم التحــاور املســت  - ٣٦
ــيما مــن خــالل فريــق     وال الســياحة املســتدامة ولكــن أيضــا     اخلــرباء العامــل املعــين بقيــاس   س
خـالل املنتـديات األخـرى ذات الصـلة. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، سـتقترح ورقـات ذات صـلة            من

تصف املشروع والتقـدم الـذي أحـرزه ليناقشـها كـل مـن جلنـة منظمـة السـياحة العامليـة املعنيـة            
متر الدويل السادس ملنظمة السياحة العاملية املعـين  باإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي، واملؤ

بإحصــاءات الســياحة، وجلنــة اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة واالقتصــادية، وفريــق لنــدن املعــين  
  باحملاسبة البيئية، واللجنة الفنية لإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية.

    
  نقاط للمناقشة  - خامسا   

  بري عن وجهات نظرها بشأن ما يلي:اللجنة مدعوة للتع  - ٣٧

اضطالع فريق اخلرباء العامـل مبنظمـة السـياحة العامليـة املعـين بقيـاس السـياحة          (أ)  
املستدامة بوضع اإلطـار اإلحصـائي لقيـاس السـياحة املسـتدامة، الـذي يشـمل وضـع مؤشـرات          

  اريع جتريبية؛للسياحة املستدامة، والقياس على املستوى دون الوطين ومش
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وضع دليـل جتميعـي حلسـابات السـياحة الفرعيـة، حتـت إشـراف جلنـة منظمـة            (ب)  
الســياحة العامليــة املعنيــة باإلحصــاءات وحســاب الســياحة الفرعــي، بــدعم مــن إدارة الشــؤون    

  االقتصادية واالجتماعية؛

حة إعداد مذكرة فنيـة لـربط نظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتصـادية حبسـاب السـيا          (ج)  
الفرعــي، مبــا يف ذلــك جوانــب الســياحة علــى الصــعيد دون الــوطين، حتــت رعايــة جلنــة اخلــرباء  
املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية وجلنة منظمة السياحة العاملية املعنيـة باإلحصـاءات وحسـاب    

  السياحة الفرعي؛

ال ســيما احلاجــة إىل بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بقيــاس الســياحة املســتدامة، و   (د)  
  .إحصاءات السياحة وحساب السياحة الفرعي وما يربط بينهما من صالت

    
 


