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 الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 تركيا-، أنقرة2015مايو  12-14

 جلسة حول
 "منظمة التعاون اإلسالميل جنة اإلحصائيةلل"األنشطة المنفذة 

 قطاع السياحة لالقدرات اإلحصائية  طويرت حولمرحلي التقرير ال
 منظمة التعاون اإلسالميفي  خليجالمنطقة و المتوسط األبيض في منطقة البحر 

 المقدمة 1
اء اإلحص في نظم بشكل عامإحصائية في مجال اإلحصاءات السياحية والمساهمة بناء قدرات  بهدف

( من خالل دورات تدريبية قصيرة OIC) لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميل( NSSالوطنية )
قطاع لالقدرات اإلحصائية  تطوير: 111-مركز أنقرة 2013" فإن مشروع، ورشة عمل إقليميةو األجل 

لمركز أنقرة تم مشروعين  بين واحد منهو  الخليج"منطقة و البحر األبيض المتوسط منطقة السياحة في 
( للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري PCMالمشروع )دورة إدارة برنامج ا من قبل مدعمه

 )الكومسيك(.

 -االستبياناتتم تعميم في المرحلة األولى من المشروع، ف على مرحلتين.م وضع هيكل المشروع تو 
 المحددةعلى البلدان  -التركية وزارة الثقافة والسياحةو اإلحصاء التركي  تعليقات القيمة لمعهدال متضمنة

الواردة ساس الردود ثم أجريت التدريبات وفقا للمطابقة على أمن و . ااحتياجاتها وقدراتهمن أجل تحديد 
لسياحة الحسابات الفرعية لالسياحة و إحصاءات . واختتم المشروع مع ورشة عمل إقليمية حول الستبيانل

 .2014في ديسمبر 
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 على المدى القصير اتتدريب 2

 19 إلى 2014أكتوبر  13تدريبية قصيرة األجل في الفترة من في إطار المشروع، عقدت ست دورات 
 منن يالمدرب تم توفيرالمتحدة. و في ألبانيا واألردن وعمان وقطر وتونس واإلمارات العربية  2014نوفمبر 

 محتويات التدريب على: كزتالسياحة في مصر واألردن وتركيا. ور هيئات الوطنية و  ءمكاتب اإلحصاقبل 

 السياحة والتعاريف والمنهجية.يم مفاه 
 ات السياحة الداخلية.ءحصاإ 
 الوافدةات السياحة ءحصاإ. 
 الصادرةات السياحة ءحصاإ. 
 ات السكن.ءحصاإ 

مكاتب في  يعملون، سواء السياحة وإحصائيكانوا باألساس  امشارك 85أكثر من وحضر التدريبات 
المنهجية التدريبات فقط الجوانب  تشملولم السياحة الوطنية ذات الصلة.  هيئاتفي اإلحصاء الوطنية أو 

نما شملت أيضا تبادل الخبرات الخاصة بكل بلد من البلدان المضيفة فقط،  لقياس األنشطة السياحية وا 
ت الصلة. وقد مكن ذا جلسةجواب في نهاية موضوعات السؤال و جلسات ب مدعمة على حد سواءالمانحة و 

التي تقديم توصيات معينة على أنواع التحديات  المانحةدول النهج التدريب المدربين من هذا النوع من 
 .الخبراء من البلدان المضيفةيواجهها 

عن المشاركين  قبل من المستوفاةرضا المن خالل استبيانات لردود التي تم جمعها لوأشارت النتائج العامة 
 الدورات. واالمدربين الذين أجر  كفاءةعن و  المقدمةلتدريبات عن ا٪ 98 بلغ رضا

ع مزيد مكل موضوع تفاصيل الدورات التدريبية لتغطية من وذكر المشاركون كذلك أن هناك حاجة لمزيد 
 (.TSAمن التركيز على تنفيذ الحسابات الفرعية للسياحة )

حصاءات اإلمستوى  للرفع منالتعليقات التالية  الستة تدريبيةال دوراتالبو أعطى مدر من ناحية أخرى، و 
 :لسياحةالفرعية ل
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  ت الصلة الوطنية في تصميم وتنفيذ وتنسيق المسوحات ذااء لمكاتب اإلحصالمشاركة المباشرة
 لقياس األنشطة السياحية.

  الوطنية بدال من الحفاظ على  اءمكاتب اإلحصتابعة لالسياحة  حصاءاتإل مستقلة إداراتإنشاء
 مختلفة؛ إداراتات السياحة تحت المهام المتعلقة بإحصاء

  معدالت النمو لألنشطة السياحية؛ تقدير أثناءالنظر في اآلثار الموسمية 
 ؛ينات أصغرأكثر تواترا بعمسوح  إجراء 
  التي ستجرى لمسوحاتاعينة لبناء فضل العينات ألإدارات أخذ التنسيق بين اإلدارات مع. 
  ة والممارسات مع الدول القدرات اإلحصائية لمواكبة التوصيات الدولي تطويرالحفاظ على أنشطة

 األخرى؛
 بيانات السياحة االتصال والتنسيق المشترك بين الوكاالت لتجنب تداخل الجهود المبذولة في جمع 

 .هاونشر  تهاومعالج تهاومقارن

 لسياحة الحسابات الفرعية لالسياحة و إحصاءات ورشة عمل إقليمية حول  3

التي نظمها مركز  1إحصاءات السياحة والحسابات الفرعية للسياحةورشة العمل اإلقليمية حول حضر 
ديسمبر  4-2( والكومسيك في الفترة UNWTOأنقرة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية )

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي الذين كانوا  27ممثال من   خمسون في أنقرة، تركيا، 2014
الوطنية والسلطات ذات الصلة بالسياحة وخبراء البنك المركزي  اءمكاتب اإلحصفي السياحة حصائيي إ

 محتويات أساسا حول:الوكانت  .جنبا إلى جنب مع خبراء دوليين

  انظام( إلحصاءات السياحيةSTS؛) 
 الوافدة. ت السياحةءاحصاإ 
 الصادرة ات السياحةءحصاإ. 

                                                 
1
 :الرابط على متاحةهي  ورشة العملمواد  وكمرجع،  

detail.php?id=1050-http://www.oicstatcom.org/event 
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 ات اإلنفاق السياحي.ءحصاإ 
 ات السياحة الداخلية.ءحصاإ 
 ات صناعات السياحة.ءحصاإ 
 .العمالة في صناعات السياحة 
  الفرعية للسياحةالحسابات (TSA) 

 على:ى تبادل هام لوجهات النظر جر و ومرضية.  مالئمةمن المشاركين ورشة العمل اإلقليمية ٪ 90ووجد 

 األبحاث  فيبرامج عمل منتظمة ل عملي المنصات المشتركة بين المؤسسات من أجل وضع بنية
 اإلحصائية؛

 إحصاءات السياحة؛ يةوضع 
 في التوفيق بين البيانات من أصول مختلفة )بيانات الطلب والعرض؛  الموجودة الصعوبات

 حلها(؛وسيلة و اب هذه االختالفات تشخيص أسب
  حصاءات ميزان المدفوعات.الحسابات ال بينالموجودة الروابط  قومية وا 
  مجاللسياحة، و حول اومعالجة البيانات األساسية  التصنيفات،بالصعوبات والتناقضات المتعلقة 

 ض وغيرها، حصاءات من جانب العر اإل
  مسارات مختلفة والتمويل نحو تجميعTSA  موضوعات المنهجية األخرى.المن بين 

 :ال زالت تبدو اقيود هناكأن  علىالعروض كشفت جلسات األسئلة واألجوبة التي عقدت بعد و 

 .إحصاءات عن تدفق السياح 
 أشكاله المختلفة؛باق السياحي إحصاءات عن اإلنف 
 سابات القومية، الح 
 قل الركاب( في حالة بعض البلدان.إحصاءات عن ميزان المدفوعات، )بنود السفر ون 

 العمل ما يلي: ورشةالمشاركون في تعليقات إضافية، ذكر وك
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o ومنظمة السياحة العالمية بعد ورشة الكومسيك و حفاظ على إطار التعاون بين مركز أنقرة ال
 ؛فعال ديناميكيمن أجل تعاقب الدول  عمل لمواصلة التفاعل بينال

o  تنفيذ من أجل منظمة السياحة العالمية ل فعاليةهناك حاجة إلى مشاركة أكثرTSA  على
 المستوى القطري الفردي؛

o على جبتو ي UNWTO  مراجعة الدليل، ال سيما من حيث تفاصيل المعلومات المطلوبة؛
فقد ، تهمناقشكما تمت و (. ين/ الصادر ينالوارد مثل )بلد اإلقامة والغرض من زيارة السياح

الحصول على هذه المعلومات  عادة ما يتمو من البلدان عن استخدام البطاقات.  العديدتخلى 
 صائية؛من خالل الدراسات االستق

o تستمر ينبغي أن و من أجل قياس التقدم الذي أحرزناه،  هذا النوع من ورشة العمل هو مثالي
 رشات في المستقبل؛و هذه ال

o متابعة وتحقيق متطلبات محددة للوصول لضروري هو طريق الخارطة ل التخطيط التفصيلي
 في دول منظمة التعاون اإلسالمي. إحصاءات السياحة إلى نوعية جيدة من

مزيد من برامج اللإلحصاءات ستستفيد من  ةالوطني همتباوأشارت األغلبية الساحقة من المشاركين أن مك
 رات في مجال اإلحصاءات السياحية.بناء القد

 األمام للمضيالخاتمة والطريق  4

والخليج، ( في مناطق البحر األبيض المتوسط NSTSة )يتعزيز النظم الوطنية لإلحصاءات السياحإن 
يلعب قطاع السياحة دورا هاما  حيث ذات أهميةهذه المناطق، هي لالنامية  األعضاء وخاصة في البلدان

دول ل الحالي NSTSsالتحول المستمر في يتطلب في خطط التنمية االقتصادية الوطنية. ومع ذلك، 
 القدرات اإلحصائية.رؤية طويلة األجل لتنمية ب رشدامست بالعضويةالمنطقة شعورا قويا 

في  كمساهمةعتبر تولكن ينبغي أن ، هذه المهمة الطموحة أن تنجز بمفردهافردية المشاريع لال يمكن لف
جميع أصحاب المصلحة المعنيين في نفس يحتاج لى هذا الطريق الطويل. ومع ذلك، العملية برمتها ع

mailto:secretariat@oicstatcom.org


 

secretariat@oicstatcom.org 6 

ة عالية الجودة بما يسياحدرة على إنتاج بيانات القدرات وتعزيز النظم لتكون قاالوقت إلى العمل على بناء 
 مع المعايير اإلحصائية الدولية. يتماشى

هو الخطوة  2014من قبل مركز أنقرة في عام  111-مركز أنقرة 2013 فإن مشروعوفي هذا الصدد، 
 عاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية الشريكةنظمة التالبلدان األعضاء بمتعبئة القدرات المتاحة في لاألولى 

بإحصاءات للرد على االحتياجات األكثر إلحاحا للبلدان تحت نطاق المشروع والمتعلقة على حد سواء، 
 .السياحة

 :المالحظات التالية تم تقديمطوال مدة المشروع، و 

 والخليج همنطقة و البحر األبيض المتوسط منطقة القدرات اإلحصائية لقطاع السياحة في  تطوير .1
، وليس مرحلة واحدة فقط من شأنها أن تتطلب مراحل متعاقبة -على نطاق واسع ومهمة طموحة 

 .اإلحصاءات السياحية من ز على موضوع معينيركيتم التأن  من خاللها حيث ينبغي
، تحققت حتىعملية طويلة األمد  يه TSAأشار المشاركون في ورشة العمل اإلقليمية إلى أن  .2

مناسبة إلشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لبلدان أن تنشئ قنوات على اينبغي  حيث
عدم خذ هذا االستنتاج بعين االعتبار، ينبغي بذل جهود منسقة مع ألو إلنتاج البيانات المطلوبة. 

لتنسيق لآليات سليمة على ولكن أيضا  TSAعمليات فيما يتعلق ببناء القدرات على  التركيز فقط
الوطنية في  اءمكاتب اإلحصالتخطيط لعدة سنوات تحت قيادة  واالتصال بين الوكاالت من خالل

 البلدان األعضاء.

احل من خالل المر  لمواصلة 0111-مركز أنقرة 2013 الحالي لمشروعامتحمس التخاذ هو مركز أنقرة و 
 واسعال لالنتشارمي. ونظرا اإلسالجميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون إلى توسيع نطاق المشروع 

إحصاءات السياحة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بموضوعات تتعلق التي حتياجات لال
لدول األعضاء في او )دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي مع التركيز على السياحة الصادرة، 

الثانية من المرحلة الجانب الصناعي للسياحة(، و لسياحة الداخلية، دول مثل تركيا على شمال أفريقيا ل

mailto:secretariat@oicstatcom.org


 

secretariat@oicstatcom.org 7 

سالمي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل ستشركالمشروع التي سيتم تنفيذها من قبل مركز أنقرة 
 ومنظمة السياحة العالمية.

لى توافق مع إفي المستقبل القريب بعد التوصل  موضوعات ورش العمل اإلقليمية القادمة استكمالوسيتم 
الدول األعضاء التي شاركت  تظهرههناك ميل قوي . ومع ذلك، البلدان األعضاءمنظمة السياحة العالمية و 

ورشة عمل  وضعل 0111-مركز أنقرة 2013 مشروع في إطارالمنظم في ورشة العمل اإلقليمية 
 .TSAمخصصة لعمليات 

مواصلة تنظيم لجديد بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية تم مؤخرا تصميم استبيان  وفي هذا الصدد،
في  المهتمة إحصاءات السياحة في البلدان األعضاء حول لتدريباتل جديدة وأكثر تركيزااحتياجات قطرية 

منظمة التعاون اللجنة اإلحصائية لأعضاء على االستبيان  . وقد تم تعميم هذامنظمة التعاون اإلسالمي
 في واحتياجات البلدان األعضاء تحديد قدرات منجنة أمانة الللتمكين  2014مارس  فياإلسالمي 

في  TSAاحتياجات وقدرات البلدان المتعلقة بعمليات طرحت أسئلة متعلقة بإحصاءات السياحة. وقد 
 التالية: TSAجداول ب خاصقسم خالل إدراج االستبيان من 

  وفئات الزائرين المنتجاتحسب  واردةإنفاق السياحة ال: 1الجدول 
  وأنواع الرحالت ينر ئاالز  وفئاتالمنتجات،  حسبإنفاق السياحة الداخلية : 2الجدول 
  المنتجات وفئات الزائرين حسبالصادرة  ةإنفاق السياح: 3الجدول 
  المنتجات حسب: استهالك السياحة الداخلية 4الجدول 
  وغيرها من الصناعات )باألسعار حسابات اإلنتاج للصناعات السياحة  :5الجدول

 (األساسية
 ن()بأسعار المشتري المحلية ستهالك السياحة: مجموع العرض المحلي وا6لجدول ا 
  ةي: العمالة في الصناعات السياح7الجدول 
  الثابت للصناعات السياحة وغيرها من  السياحة إجمالي تكوين رأس المال: 8الجدول

 الصناعات
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  المنتجات ومستويات الحكومةحسب سياحة لل: االستهالك الجماعي 9الجدول 
  المؤشرات غير المالية10الجدول : 

احتياجات  توافقل جنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميالل من قبل أمانةوسيتم تقييم نتائج االستبيان 
 ذات الصلة تنظيم أنشطةمن أجل منظمة التعاون اإلسالمي وقدرات التدريب للبلدان األعضاء في 

 ة في المستقبل القريب.القدرات اإلحصائي تطويرب

رؤية على قطاع السياحة في القدرات اإلحصائية  طويروأخيرا وليس آخرا، ينبغي أال تقتصر جهود ت
إشراك  وبالتالي، فإن مركز أنقرة متفائل بشأنقصيرة المدى بل يجب أن تمتد على المدى الطويل. 

أصحاب المصلحة في المراحل التالية من المشروع جنبا إلى جنب مع الشراكة المحتملة لمنظمة السياحة 
 العالمية.
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