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إحصاءات السياحة والحسابات الفرعية للسياحة ورشة عمل حول  
(SESRIC – COMCEC - UNWTO) 

ديسمبر  4-2من ( TSA) إحصاءات السياحة والحسابات الفرعية للسياحة ورشة عمل حول عقدتان .1
االجتماعية و  واالقتصاديةاإلحصائية  األبحاثمركز  من قبل الورشة هذه وقد نظمت، تركيا. أنقرة في 2014

أجريت ي الذ اإلطار العاموعنوان . (UNWTO) منظمة السياحة العالميةو  (SESRIC)للدول اإلسالمية والتدريب 
تطوير القدرات اإلحصائية لقطاع السياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة  " هو هذه الورشة فيه

الكومسيك( في إطار ) التعاون اإلسالميالتجاري لمنظمة االقتصادي و  للتعاونالدائمة  اللجنة مولهالتي تو ، "الخليج
 .0111-مركز أنقرة -2013 # مشروع

مدير إحصاءات ، هرمانأوليفر  السيد كل من منظمة السياحة العالميةوقد شارك في الورشة باسم  .2
والسيد تدايوكي  .السياحة العالميةمنظمة ل المكتب األفريقيفي ، مستشار أبسولو ميشال جينوت السيدو السياحة، 

هذا الحدث متفق عليه لالعمال األجدول وفقا لو . والحسابات الفرعية للسياحةهارا، مستشار في إحصاءات السياحة 
 إحصاءات السياحة إعدادبأساسا  المتعلقة النقاط التالية منظمة السياحة العالمية مستشار، قدم (1الملحق  )انظر

 :للسياحة حسب الترتيب اآلتي والحسابات الفرعية
 العروض:

i.  إلحصاءات السياحيةانظام (STS) 
ii. جلستين – إحصاءات السياحة الوافدة 
iii. إحصاءات السياحة الصادرة 
iv. إحصاءات اإلنفاق السياحي 
v. داخليةإحصاءات السياحة ال 
vi.  إحصاءات صناعات السياحة 
vii. التوظيف في صناعات السياحة 

viii. ( الحسابات الفرعية للسياحةTSA) 

 :التدخالت التكميلية
i. ةعام مناقشة 

 عروض ول لتقديمالجزء األ – ثالثة أجزاء إلى قسمت، والتي كل جلسةل خصصت حوالي ساعتين .3
الجزء أما ، البلدان المشاركة عروضلتقديم  الثانيالجزء و  نظرة عامة،ك موضوعكل  عن منظمة السياحة العالمية

 وممثلي من خالل األطراف أجوبةتقديم و  مشارك أي من قبل األسئلة مفتوحة جراء مناقشاتفخصص إل الثالث
 هاكان حسينالسيد ، عملالورشة  رؤساء التي أبداها المثالية الوقت إدارةمهارات ونظرا ل. منظمة السياحة العالمية



، تم SESRIC-0111-2013 مشروعخبير ، كارامان اتيال والسيد، SESRIC-0111-2013 مشروعمنسق ، إريتلي
 .الجلسات حسب الجدول الزمني المقررتسيير 

نتاج اإلحصاءات السياحية تجميع حولإحصائية قدرات  بناء فيورشة المقاصد الرئيسية لل تجسدت .4  هاوا 
وال سيما (، NSSs) الوطنية ءاإلحصانظم  احتياجاتالتي تتناسب مع  برامج بناء القدرات للمساهمة في، هانشر و 

لبلدان ل بحيث يمكن NSSs لتعزيز األهداف المشتركة وتبادل السياحة، إحصاءات عن بوضع فيما يتعلق
 التعاون إطار صبحبمجرد أن ي TSAل العشر الموصى بها الجداول بعض من وضعفي  أن تبدأ األعضاء

 .مفعال المشترك بين المؤسسات
( IRTSالسياحة ) المتعلقة بإحصاءات األخيرة التوصيات الدولية، تمت الموافقة على وكما هو معروف .5

 كل بلد، في العمل مرحلةحيث تم عرض  .2008في فبراير  المتحدة لألمم اللجنة اإلحصائيةمن قبل 
 .ومناقشتها المنهجيات المطبقةو 
الفنية  بعض الجوانب تقديممن خالل  الموضوع منظمة السياحة العالمية ممثل استهل ،جلسةكل  يفو  .6
عام ل الموصى به اإلطار المنهجي: للسياحة حساب الفرعيوال، IRTS مثل الوثائق الرسمية الواردة في مهمةال

 .2008 حول إحصاءات السياحة التوصيات الدوليةدليل تجميع  ،2008
الذين ، و إحصاءات السياحة مجال المسؤوليات في ذوي حصاءاتمهنيي اإللموجهة  كانت ورشة العملو  .7

 :مؤسسات مثل في يزاولون العمل
 الوطنية؛السياحة  إدارات 
 على حد  الحسابات القومية اتاإلحصاءات ووحد نتا إل )وحدات أساسية مكاتب اإلحصاء الوطنية

 (؛سواء
  السياحة. خبراء. المركزيةبنوك لل ميزان المدفوعاتإدارات 

من ممثلين ) اإلسالمي تعاونمنظمة الدولة عضو في  27 من اوطني سؤوالخمسون مالورشة وحضر  .8
 كازاخستان،و اندونيسيا وايران والعراق واألردن، و ومصر  العا  وساحلوتشاد  وبنينالبحرين و  وأذربيجان ألبانيا

، السنغالو ، قطرو ، فلسطينو ، عمانو ، نيجيرياو ، والنيجر المغربو ، جزر المالديفو ، ماليزياو ، قيرغيزستانو 
مركز  مع، جنبا إلى جنب اليمنو ، أوزبكستانو  العربية المتحدة،اإلمارات و ، تركياو ، تونسو ، سورينامو ، السودانو 

 التشجيع إلى والوفود الدول المشاركة كل منالمرتفعة ل األرقام تعزىو (. الكومسيكو منظمة السياحة العالمية و  أنقرة،
النظام  طويرت ؛منهجينال في كال منهم مسؤوليات كل بسبب المشاركة تلك المؤسسات ممثليطرف  من الماضي

 .TSA ب تتعلقالتي محددة ال واألعمال السياحة حول اإلحصائي الوطني
المشتركة  المنصات بنية( i: حول مهمة نظروجهات  والوفود منظمة السياحة العالمية ممثل وكان لدى .9

 إحصاءات يةوضع( ii اإلحصائية؛ األبحاث حول عمل منتظمة برامجممارسة وضع  من أجل بين المؤسسات
العرض؛ الطلب و  )بيانات أصول مختلفة البيانات من التوفيق بين في التي تواجه ( الصعوباتiii السياحة؛
 وميزان الحسابات القوميةإحصاءات  التي أقيمت مع الروابط( ivحلها(؛  طريقةو  هذه االختالفات أسباب تشخيص



نطاق و ، السياحة حول البيانات األساسية، ومعالجة التصنيفاتب المتعلقة والتناقضات الصعوبات (v. المدفوعات
 موضوعات، من بين TSA تجميع نحو والتمويل مساراتال مختلف( vi، وغيره من جانب العرضحصاءات اإل

 أخرى. منهجية
تمت باإلضافة إلى ذلك، منظمة السياحة العالمية و  ممثل قبل منهذه المسائل على تعليقات طرح تم  .10

المركزي  مع اإلطار روابطهم ذلك تحليلبما في ، TSAsبوضع  األخرى ذات الصلة القضايا المنهجية مناقشة
 الروابطهذه ال زالت لم تتضح ، منظمة التعاون اإلسالمي البلدان األعضاء في في معظمو حسابات القومية. لل

 نظام الحسابات القومية القتصاد الكلي، مثلل العام هذا التجميع من هي مشتقة TSAs على الرغم من أن تماما
(SNA ) ذات الصلةاإلحصاءات الوطنية و. 

 للمشاركين هوشرح( NA) لحسابات القوميةل االستخدام والعرضجدول  إلى المستند اإلجراءوتم تقديم  .11
 إحصاءات من صناعة السياحة نسب تحديد على أهمية الذي أكد، منظمة السياحة العالمية مستشار من قبل

 حصة حولتقديرات  أو معلومات إحصائيةجانب العرض، هناك حاجة إلى من حيث  أيضا. جانب الطلب
يجب و  من هذا اإلجراء. التي هي أساس هذه المعلومات، الدول لديها ليس كلو . الناتج اإلجمالي من السياحة
اإلحصاءات  من أجل جمع كبيرة يجب بذل جهود لذلكو الهوامش. واإلعانات و  الضرائب أن تقدر أيضا

 .بشأن هذه المسألةالمعلومات المتاحة و 
i. في معظم و ، بصفة عامة متاحة هي الصادرو  الوارد اإلنفاق السياحي حولحصاءات اإل: جانب الطلب

 عن عرض أيضا قدمكما  السياحة. التوازنات من حيث متبقية لمحليةالسياحة ا ينبغي أن تكون البلدان.
 .الفنية العالقات

ii.  الحسابات القوميةلتوازنات  الكالسيكية صياغةلل تعديل طوي علىتن هااالعتبار أن أن تأخذ فيمن المهم 
 .النشاط السياحي طبيعة بسبب

iii. النشاط السياحي في االبتدائي والثانوي االنتا  إسناد على هذا الجدول يعتمد لسياحة:ل طلبال جدول. 
iv.  للحسابات  المعامالت الفنية، والحفاظ على من خالل األنشطة السياحية االستهالك الوسيطتحديد

 توازنات من )مشتق األنشطة السياحية الناتج من في الحسبان تخذيوس. هي الخطوة التالية القومية
 السياحة.صناعات االستهالك الوسيط ل قيمة من أجل احتساب السياحة(

v. القيمة  إجماليفي  السياحة وحصة ةالسياح ألنشطة القيمة المضافة حسابمن الممكن ، في هذه المرحلة
 .المضافة

vi. جداول وضع: الخطوة األخيرة TSA 1 ،2 ،3، 4، 5، 6، 7  9و 8 الجداول اعقبهتسي ت، وال10و 
الهدف – الوطني القتصادا السياحة على تأثير أن قياسعلى  أيضا م التأكيد تفرقة،م جلسات في .12

إعادة  عتمد علىالتي تمؤشرات االقتصاد الكلي السياحة و  متغيراتبين  العالقاتأهم  بيني - TSAالرئيسي ل 
 الطريقة تحديديجب على البلدان عملية مستمرة و  هو TSA بمعنى أن وفي هذا د.لبلل النظام اإلحصائي ترتيب

المشترك  على أهمية التعاونمنظمة السياحة العالمية  وممثل أكد كما الهدف. للوصول إلى بهم العملية الخاصة



 مكاتببما في ذلك ، المؤسسات مختلف من المشاركين من ا مقبوالاهتمام ى الموضوعتلقحيث  بين المؤسسات
دارات السياحةو ، الوطنية ءاإلحصا  واالذين تباد، االقتصاديةخبراء التنمية و مسؤولي البنك المركزي، الوطنية، و  ا 
 .المشاركيناآلراء بين ووجهات النظر و  خبرات
منظمة  تأجابحيث . المتغيرات الرئيسية بعض لتقدير النمذجة أو المحاكاة حول استخدام قضيةرت أثي .13

المحاسبة"، كلمة " مع، وذلك تمشيا تهامحاكا البيانات، وليس مالحظةيجب ، TSA ه من أجلأنب السياحة العالمية
أهمية مشاركة  المشاركين فهم وفي هذا الصدد، .المالحظة الفعلية ألرقام، لدقيقة قدر اإلمكان تسجيل والتي هي

 .إحصاءات السياحة في كل منهما قدرة لتحسين هخبراتكل عضو ب
مركز أنقرة( ) الجلسة رئيسمن  وقتضمنت إدارة الو  عملالورشة  في دورا نشطا للغاية المشاركون لعب .14
عن  ،مباشرة مع اآلخرين همخبراتتبادل و  همستفساراتوا اهتماماتهم للتعبير عن اكافي اوقت والمشاركين الدول معظمل

 وجهات النظر تبادل تم، كما ذكر من قبلالتركية. والروسية و  واإلنجليزية والفرنسية لعربيةل فوريينمترجمين  طريق
بين ، والتنسيق المستقبلية TSAsاإلحصائية ل، على سبيل المثال، الحاجة مواضيع مختلفةتقييم  جرىو 

المسح  مثل كثيفة العمالة لجمع البياناتتيبات التمويل تر و  المختلفة، المكاتب الحكومية بينفيما  المؤسسات
 الحدود. ومسح األسري

 مواد؛لل عرضك ما يلي، سبيل المثال ال الحصر، على اآلراءواالستفسارات و  تبادل الخبرات وتضمن

 ه قد ال يكون نفسه مع ولكنإحصاءات السياحة جل أل الحدود في على نطاق واسعالجواز  يستخدم
 معلومات خاطئة. األمر الذي سيؤدي إلى ،لبلداإلقامة لبيانات 

 مفيدة هي( المنشأ والمقصد بلدان مع الواردة والصادرةمقارنة اإلحصاءات ) طبق األصل صورة مسح 
 السهل  ولكن ليس من، واألقارب لزيارة األصدقاء ونعوديغالبا ما  إلى بلدان أخرى هاجرواالذين  هؤالء

 السكن. مسحب همتحديد
  مفيدة يوروستات قد، البنك الدولي مثل ذوي الخبرة المؤسسات الدولية قبل من السابقة النصائحكانت. 
 مع لسياحة أن تتوافقل الجهات الرئيسية جميع حيث يجب على اإلطار القانوني بعض الدول قدمت 

هذه  تواجه كثيرا ما، وبالتالي اإلطار القانوني نفذيلم  بعضالفي حين أن و  للبيانات، الحكومة احتياجات
 االستطالعات. فيالمشاركين القطاع الخاص و  من مشبوهة نظروجهات  البلدان

  لالقتصاد من الناتج المحلي اإلجمالي ٪27 بقدر ساهمت صناعة السياحة عضو أندولة قدرت. 
 عتراضالا أساس على الزائر للحصول على بيانات ممه أنه المقابالت تدريب أثبت. 
 المتعلقة  تجميع البياناتعلى ، مما يساعد بانتظام الفنادق من التوظيف بيانات البلدانبعض جمع ت

 .بالتوظيف
 إلى الوصول المستمر للحفاظ على هي مهمة والبيانات الشخصية الشخصيالملف  بيانات تحليل 

 .بيانات شخصيةإلى  أننا لسنا بحاجة بما، الشرطة أو من قبل سلطات الهجرة البيانات التي تم جمعها



 المسح األسري مع، جنبا إلى جنب ميناء الدخولالمغادرة في الدخول و  بطاقات يستخدم هأنببلد  قدم ،
، ومعدل عدد الغرف بما في ذلك مرافق اإلقامة مسح مثل الموردين فضال عن بيانات، اإلنفاق مسحو 

 .الخ اإلشغال
  التحديات المزيد منالذي يطرح و  غير الرسمي السكنتتزايد أهمية 
 لجمع البيانات دعمهم المستمر لضمان مهم جداالذين تعاونوا و  لعامة الناس الحقائق نشر اعتبار سيتم 

 .إحصاءات السياحة حول
 نشرات  قبل أي إحصاءات السياحة لحكومة أن تعرفل يتوجب على أعلى سلطة، بلد بالنسبة لحالة

 االقتصاد الوطني. لسياحة فيل عالية أهميةإعطاء ، والتي تبين صحفية
  مسح عينات من أمة واحدةتجمع ، وبالتالي ساحقة هي السياحة الوطنيةنشطة أل الداخلية السياحةأهمية 

 الحدود. بيانات أن تستخدمال يمكن ، والتي السياحة الداخلية أنشطة لقياس أسرة 75،000
 حيث أن TSA االستفادة من النظر في منظمة السياحة العالمية يمكننا أن نطلب من، مهمموضوع  هو 

 .TSA توصيات مع حقا توافقت ما إذا كانت البلدان للتحقق المراقبين الدوليين
 هناك تإذا كان أفضلسيكون و ، هي محل تقدير كبير الكومسيك من قبل والتمويل مركز أنقرة قيادة 

 .من قبل مركز أنقرة متابعة جلسة
 لدى أنعلى  البلدان المشاركة كل إلى ستفساراتالا المركزة وكذلكواألجوبة  األسئلةجلسة  كشفت .15
 والقدرات التمويل،، ومصادر األساسية واإلحصاءات االستعدادات من متنوعة للغاية مستويات عضاءاأل

بين  المشترك التعاون لتسهيل اإلطار القانوني درجات مختلفة من معفراد، جنبا إلى جنب اإلحصائية لأل
 .TSAو اإلحصاءات السياحيةفي  وطني مشترك من أجل تحقيق هدف المؤسسات

اإلنفاق  إحصاءات عن( ii. السياح تدفق إحصاءات عن (i بعض القيود علىهناك  ال يزال هويبدو أن .16
نقل و بنود السفر ) ميزان المدفوعات، إحصاءات عن( iv، الحسابات القومية( iii المختلفة؛ أشكاله تحت السياحي
 لتعزيز مع الدول المجاورة مراقبة الحدود تخفيف نحو بعض البلدان تتوجهو  البلدان. حالة بعض فيالركاب( 
 السياح. تدفق حول من البيانات الهامة واحد فقدان مع السياحة ييإلحصائ تحديات إضافية التي تشكل، الصفقات

جمع البيانات عن بديلة ل أساليب عزيزلت والسكن المسوح األسرية أهميةحول  مشتركالفهم ال تقاسمب المشاركون بدأو 
الممارسات  من خالل تبادل هذه التحديات تصحيحعلى  الجهود المستقبلية أن تركز، يجب ونتيجة لهذا السياح.
 مع اآلخرين. في البلدان األعضاء الناجحة

 إلى TSA منهجيةالسياحة و  المتعلقة بإحصاءات الجوانب المنهجية حول يالتدريب برنامجيحتا  ال .17
منظمة  مستشار وقد حصل أن عرض السياحة. حصائييإل والمتوسط المستوى التمهيدي نحو، وربما تطويره

مركز ) الجلسة رئيسبإذن من و ، TSAو صناعة السياحة حول دورة مجانية على اإلنترنت السياحة العالمية
إحصاءات  في مجال لتدريبا حتياجاتبعض ا لمعالجة استكشافي كتدبير المشاركين إلى تم تقديمها ،(أنقرة

 .TSAو ةالسياح



خطاء أللولكن نظرا  عمل،الورشة  إيجابية على تعليقات وضع قد تم، يبدو أنه وكما تم عرضه أعاله .18
 مركز أنقرةيجريها التي  الرسمية التقييمات المستقلة إلى ورشة العملل إجراء تقييم شامل سنؤجل، للمعاينةالممكنة 

 مشارك.لل مسوحات شكل على
المشاركين  لجميع جدا كما أنني ممتن. لطفهمو  نيةلفا ممساعدتهعلى ورشة عمل  منظمي أن نشكر نود .19
 .تهم المتواصلةصداقو  همتعاونو  هتمامهمعلى ا عملالورشة  في
 

 2014ر ديسمب 8أورالندو، أنقرة و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [البلد عروضو  األعمال جدول: 1 الملحق]

 

  2014ديسمبر  02الثالثاء 
 تسجيلال  09:30-09:00
 فتتاحيةالجلسة اال  10:00-09:30
 (STSالجلسة األولى: نظام اإلحصاءات السياحية ) 11:00-11:00

 
 STSاإلطار المفاهيمي والترتيبات المؤسسية ل  ► 

 UNWTO مقدم العرض:

 
 UNWTO، ودليل تجميع إحصاءات السياحة ل IRTS 2008لمحات عامة عن   ► 

 UNWTO مقدم العرض:
 استراحة قهوة 11:15-11:00
 )تتمة(  (STSالجلسة األولى: نظام اإلحصاءات السياحية ) 13:00-11:15

 

 النظم الوطنية إلحصاءات السياحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ► 
 عروض البلدان:

  ،بنين، تشاد، كزاخستان، قيرغستان، فلسطينألبانيا 

 

 توثيق النظم الوطنية إلحصاءات السياحة   ► 
 UNWTO مقدم العرض:

 
 جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة غذاء 14:30-13:00
 الجلسة الثانية: إحصاءات السياحة الوافدة 16:30-14:30

 

جراء مسوح الحدودإحصاءات السياحة الوافدة والممارسات الدولية في    ►  تنظيم وا 
 UNWTO مقدم العرض:

 

 نوع األدوات واإلجراءات التطبيقية -قياس إحصاءات السياحة الوافدة    ►
 عروض البلدان:

 مالديف، نيجيريا، السنغال، السودان، تركيا 

 
  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة قهوة 16:45-16:30
 السياحة الوافدة )تتمة(الجلسة الثانية: إحصاءات  18:00-16:45

 

 إحصاءات اإلقامة   ►
 UNWTO مقدم العرض:

 

 إحصاءات اإلقامة والتأسيس   ►
 عروض البلدان: 

 بنين، سلطنة عمان، تركيا 

 

  جلسة أسئلة وأجوبة   ►
 
 
 
 
 



 
 

 2014ديسمبر  03األربعاء 
 الجلسة الثالثة: إحصاءات السياحة الصادرة 11:00-09:00

 

 السياحة الصادرة إحصاءات   ►
 UNWTO مقدم العرض:

 

 نوع األدوات واإلجراءات التطبيقية -قياس إحصاءات السياحة الصادرة    ►
 عروض البلدان:

 مصر، العراق، تركيا 

 
  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة قهوة 11:15-11:00
 الجلسة الرابعة: إحصاءات اإلنفاق السياحي 13:00-11:15

 

 اإلنفاق السياحي الصادر والواردإحصاءات    ►
 UNWTO مقدم العرض:

 

 الخبرات بشأن تطبيق مسوح اإلنفاق السياحي الوارد والصادر   ►
 عروض البلدان: 

 ماليزيا، سورينام، تركيا 

 
  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة غذاء 14:30-13:00
 الجلسة الخامسة: إحصاءات السياحة الداخلية 16:00-14:30

 

 إحصاءات  السياحة الداخلية  ►
 UNWTO مقدم العرض:

 

 نوع األدوات واإلجراءات التطبيقية -قياس اإلحصاءات السياحة الداخلية    ►
 عروض البلدان:

 إندونيسيا، ماليزيا، تركيا 

 
  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة قهوة 16:15-16:00
 السياحةالجلسة السادسة: إحصاءات صناعات  18:00-16:15

 

 قياس توريد صناعات السياحة    ►
 UNWTO مقدم العرض:

 

 إحصاءات صناعات السياحة    ►
 عروض البلدان: 

 تشاد 

 
  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 

 

 

 



 

 2014ديسمبر  4الخميس 
 الجلسة السابعة: التوظيف في صناعات السياحة 11:00-09:00

 

 قياس التوظيف في صناعات السياحة   ►
 UNWTO :مقدم العرض

 

 الممارسات الحالية للبلد في قياس العمالة في صناعات السياحة   ►
 عروض البلدان:

 اليمن، أذربيجان 
  جلسة أسئلة وأجوبة   ► 

 استراحة قهوة 11:15-11:00
 (TSAالجلسة الثامنة: الحسابات الفرعية للسياحة ) 13:00-11:15

 

 TSAالجوانب المنهجية وتطبيقات  - TSAنحو    ►
 UNWTO مقدم العرض:

 

 TSAالممارسات الحالية للبلد    ►
 عروض البلدان:

 بنين، تركيا 

 
  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة غذاء 14:30-13:00
 الجلسة التاسعة: مناقشة عامة 16:00-14:30

 

 
 
 
 
 
 
 


