الدورة الرابعة لمجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 34-32أبريل  ،3125أنقرة ،تركيا
جمسة موضوعية بشأن

“تطوير القدرات اإلحصائية في قطاع السياحة"

مشروع حول
“تطوير القدرات اإلحصائية في قطاع السياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخميج"
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ممخص المشروع

ييدف المشروع إلى بناء القدرات اإلحصائية في مجال إحصاءات السياحة ،وعموما ،المساىمة في نظم اإلحصاء الوطنية
( )NSSلمبمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ) (OICمن خالل برامج بناء القدرات التي تتضمن ثماني دورات
تدريبية وورشة عمل بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين .وفي جميع مراحل المشروع ،سيتم تصميم استبيان وتوزيعو عمى
مكاتب اإلحصاء الوطنية ) (NSOو/أو دوائر اإلحصاءات التابعة لو ازرات السياحة في بمدان منظمة التعاون اإلسالمي في

منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخميج ،بما في ذلك :ألبانيا والعراق واألردن وعمان وقطر والمممكة العربية

السعودية وتونس وتركيا واإلمارات العربية المتحدة واليمن ،وذلك لتحديد القدرات اإلحصائية واالحتياجات في مجال
إحصاءات السياحة .ووفقا لنتائج االستبيان ،سيتم عمل مطابقة بين البمدان المانحة والمستفيدة من أجل إجراء البرامج
التدريبية في مجال إحصاءات السياحة لثماني دول معنية بالتدريب ولحوالي مئتين وخمسين خبي ار .وفي نياية ىذه الدورات
التدريبية ،سيتم تنظيم ورشة عمل نيائية مع التركيز عمى الحسابات الفرعية لمسياحة بمشاركة خبير أو خبيرين من سبعة

عشر بمدا في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخميج من بين خبراء منظمة التعاون اإلسالمي والخبراء الدوليين.
وتشمل الخطوة النيائية لممشروع إعداد تقرير تقييمي الذي سيقدم إلى جمسة الكومسيك.
وفي استراتيجية الكومسيك ،واحدة من مجاالت المخرجات لقطاع السياحة ىي بناء القدرات وبرامج التدريب .ففي الفصل

 ،3.3تعرض االستراتيجية من قبل وبوضوح أن "جمع البيانات السياحية في العديد من أعضاء الكومسيك ىي غير كافية،

إما لمحدودية القدرة في جمع البيانات أو عدم وجود الوعي بشأن أىميتيا" وتؤكد باإلضافة إلى أن "عدم توفر بيانات موثوقة
يعوق إنتاج تحميل سميم لمقطاع وبالتالي إطار تعاون فعال" .وفي ىذا الصدد ،سيساىم كل من التدريب عمى المدى القصير

وورشة العمل التي سيتم تنظيميما خالل المشروع في "تعزيز جمع البيانات وقدرات تحميل البيانات" جنبا إلى جنب مع

"الرفع من جودة الخدمة" في العمميات ذات الصمة بإحصاءات السياحة و"زيادة القدرات المؤسسية" عمى النحو الوارد في

النتائج المتوقعة من القسم الفرعي " . 2بناء القدرات وبرامج التدريب" من الفصل " 3.3السياحة" .أيضا ،وبما أن صناع

القرار في حاجة إلى إحصاءات ذات نوعية جيدة لوضع السياسات ،فإن األنشطة التي يتعين االضطالع بيا في إطار
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المشروع ستساىم في "سياسات مبسطة لمسياحة" عمى النحو الوارد في النتائج المتوقعة من القسم الفرعي " .1اإلطار
التنظيمي" من نفس الفصل.
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الهدف العبم

بناء قدرات إحصائية في تجميع إحصاءات السياحة وانتاجيا ونشرىا ،وعموما ،المساىمة في  NSSلمبمدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي من حيث برامج بناء القدرات تتضمن ثماني دورات تدريبية قصيرة األجل وورشة العمل.
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الغزض مه المشزوع

التعرف عمى القدرات واالحتياجات في مجال إحصاءات السياحة في كل من ألبانيا والعراق واألردن وعمان وقطر والمممكة
العربية السعودية وتونس وتركيا واإلمارات العربية المتحدة واليمن (البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمختارة
في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخميج) ،واجراء برامج تدريبية قصير األجل بناء عمى تحديد النتائج ،وتنظيم
ورشة عمل حول الحسابات الفرعية لمسياحة بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.
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الىتبئج المىتظزة
 تحديد القدرات واالحتياجات في مجال إحصاءات السياحة من خالل استبيان.
 زيادة قدرات الموظفين في مكاتب اإلحصاء الوطنية والوكاالت الحكومية ذات الصمة في مجال إحصاءات
السياحة.
 تقييم أداء المدربين والمتدربين وذلك لتعزيز مضمون ونطاق التدريبات التي ستجرى في المستقبل.

 زيادة وعي صناع القرار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تجاه األدلة القائمة عمى االستثمارات
السياحية.
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الفئة المستهدفة

في البداية ،سيطور المشروع من قدرات ما يقرب من  250إحصائي في السياحة والعاممين في الوكاالت الحكومية ذات
الصمة في البمدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي المختارة في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخميج ،بيدف
تحسين جمع إحصاءات السياحة وانتاجيا ونشرىا .وسوف تساىم مخرجات المشروع في تحسين نوعية البيانات في
السياحة ،وفي ىذا الصدد ،فإن جميع أصحاب المصمحة المتعمقة بإحصاءات السياحة ستستفيد منيا .وبشكل عام ،فإن
المشروع سيعمل عمى إعطاء مساحة أكبر لتطوير القدرات اإلحصائية في قطاع السياحة لمبمدان المعنية من خالل إدخال
القواعد والمعايير الدولية ،وتبادل الخبرات الميدانية بين المشاركين.
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المسبهمة في التعبون متعدد األطزاف بيه أعضبء اللجىة اإلحصبئية لمىظمة التعبون اإلسالمي
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سوف يعمل ىذا المشروع عمى بناء القدرات في مجال إحصاءات السياحة لمبمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
المختارة في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخميج .وعمى المدى القصير والمتوسط ،ييدف المشروع إلى سد
الثغرات في إحصاءات السياحة من خالل أنشطة بناء القدرات عمى شكل دورات تدريبية وورشة عمل .ففي المرحمة األولى
من المشروع ،سيتم تعميم االستبيانات بين البمدان المحددة من أجل تحديد احتياجاتيا وقد ارتيا .وعالوة عمى ذلك ،عمى
المدى الطويل ،من المتوقع أن تكون مخرجات المشروع بمثابة مثال لتطوير قدرات إحصاءات السياحة في البمدان األعضاء
األخرى من خالل رفع الوعي لدى صانعي القرار.

األوشطة التي يتعيه تىفيذهب
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النشاط األول .إعداد االستبيانات وتعميميا وتقييميا :إعداد استبيانات بالمغات الرسمية الثالث لمنظمة التعاون
اإلسالمي وتعميميا بين البمدان المحددة لتحديد احتياجاتيا وقدراتيا في مجال إحصاءات السياحة .وبعد ترجمة
االستبيانات الواردة من المغتين العربية والفرنسية إلى المغة اإلنجميزية ،سيجري تقييم االستبيانات الختيار البمدان.



النشاط الثاني .تنظيم برامج تدريبية :يقدر عدد الدورات التدريبية المخططة لممشروع بثمانية دورة اعتمادا عمى
الردود التي وردت من االستبيانات المعممة .والوجيات التي سيتم اختيارىا لمتدريبات الثمانية المخطط ليا ىي:
ألبانيا (تيرانا) ،والعراق (بغداد) ،واألردن (عمان) ،واليمن (صنعاء) ،وسمطنة عمان (مسقط) ،وقطر (الدوحة)،
والمممكة العربية السعودية (الرياض) ،وتونس (تونس) ،وتركيا (أنقرة) ،واإلمارات العربية المتحدة (أبو ظبي).
والمدة المقررة لكل تدريب ىي حوالي يومين أو ثالثة أيام .كم أن الفئة المستيدفة والمشارك المحتمل المطموب
لممشروع ىم إحصائييو السياحة العاممون في الجيات الحكومية المعنية بما في ذلك مكاتب اإلحصاء الوطنية
و/أو الو ازرات المعنية  /والوكاالت ذات الصمة المسؤولة عن إحصاءات السياحة لمبمدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي المختارة في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخميج .وسيتم استدعاء مسؤولي البمد في
كل من ألبانيا والعراق واألردن واليمن وعمان وقطر والمممكة العربية السعودية وتونس وتركيا واإلمارات العربية
المتحدة إلى التدريبات التي ستعقد في بمدانيم .ومن المتوقع أن يعمل المدربون؛ الذين سيتم ترشيحيم من قبل
مكاتب اإلحصاء الوطنية أو الوكاالت ذات الصمة المسؤولة عن إحصاءات السياحة في البمدان المذكورة أعاله

ردا عمى االستبيانات المعممة ،في الميدان مع خبرة  5سنوات أو أكثر.


النشاط الثالث .تنظيم ورشة عمل :تنظيم ورشة عمل لمدة ثالثة أيام حول الحسابات الفرعية لمسياحة بمشاركة

خبراء وطنيين ودوليين في أنقرة-تركيا في نياية الدورات التدريبية قصيرة األجل.
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النشاط الرابع .تقييمات برامج التدريب وورشة العمل :جمع التقييمات سواء من المدربين والمتدربين ،والمشاركين

في حمقة العمل.
 النشاط الخامس .تحميل التقييمات :التحميل القائم عمى المكتب لمتقييمات المجمعة.


النشاط السادس .صياغة التقرير التقييمي :إعداد التقرير التقييمي بعد التحميل القائم عمى المكتب.

 النشاط السابع .نشر التقرير التقييمي :نشر التقرير التقييمي الذي يمخص األنشطة المنظمة ونتائجيا.


النشاط الثامن .إعداد ممخص تنفيذي :إعداد ممخص تنفيذي لمبمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من
أجل اإلعالن عن نتائج التقييمات الواردة وتسميط الضوء عمى التوصيات السياسية التي ينبغي إدراجيا في جمسة

الكومسيك.


النشاط التاسع .تعميم الممخص التنفيذي :تعميم الممخص التنفيذي لموكاالت الحكومية ذات الصمة لمبمدان

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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مصفىفة اإلطبر المىطقي
منطق التدخل

الهدف العام

مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا

مصادر التحقق

مخاطر وافتراضات

بناء قدرات إحصائية في تجميع إحصاءات السياحة وانتاجيا
ونشرىا ،وعموما ،المساىمة في  NSSلمبمدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي من حيث برامج بناء القدرات
تتضمن ثماني دورات تدريبية قصيرة األجل وورشة العمل.

الغرض من
المشروع

التعرف عمى القدرات واالحتياجات في مجال إحصاءات

السياحة في ألبانيا والعراق واألردن وعمان وقطر والمممكة
العربية السعودية وتونس وتركيا واإلمارات العربية المتحدة
واليمن (البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
والمختارة في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة

ال تتوفر ست دول في منطقة البحر األبيض المتوسط

ومنطقة الخميج عمى بيانات لمسياح الوافدين البينيين
لدى منظمة التعاون اإلسالمي ،كما ال تتوفر ثالث
إلى أربع دول عمى بيانات حول ميزان السفر إلى
الخارج ،والسياحة الدولية كنسبة مئوية من الناتج

الخميج) ،واجراء برامج تدريبية قصير األجل بناء عمى تحديد المحمي اإلجمالي ،وعائدات السياحة الدولية كنسبة
مئوية من الصادرات ،وعدد السياح الوافدين ،وسيتم
النتائج وتنظيم ورشة عمل حول الحسابات الفرعية لمسياحة

بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.

تجييز نفقات السياحة واإليرادات بالمعمومات

إحصاءات السياحة المبمغ
عنيا لمجيات المعنية
الوطنية والدولية.

 -استعداد بمدان المنطقة لتقديم

احتياجاتيا وقدراتيا في مجال
إحصاءات السياحة.
 -استعداد بمدان المنطقة

إلرسال مدربين لمبمدان المستفيدة
وتمقي التدريب من البمدان
الموردة.

الضرورية لبدء اإلبالغ عن ىذه البيانات إلى الجيات
المعنية الوطنية والدولية ذات الصمة.
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منطق التدخل
الىتبئج
المىتظزة

مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا

 تحديد القدرات واالحتياجات في مجال إحصاءات  -تدريبات في ثمانية بمدان أعضاء في منظمة
السياحة من خالل استبيان.
التعاون اإلسالمي في منطقة البحر األبيض المتوسط
 زيادة قدرات الموظفين في مكاتب اإلحصاء

والخميج ،وورشة عمل حول الحسابات الفرعية لمسياحة

الوطنية والوكاالت الحكومية ذات الصمة في مجال بمشاركة الحسابات القومية والدولية التي نفذت في
إحصاءات السياحة.
نياية مدة المشروع.

 تقييم أداء المدربين والمتدربين وذلك لتعزيز
مضمون ونطاق التدريبات التي ستجرى في
المستقبل.

 زيادة وعي صناع القرار في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي تجاه األدلة القائمة عمى
االستثمارات السياحية.
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 250 -خبي ار من مجموع المدربين.

مخاطر وافتراضات

مصادر التحقق
 -استبيان عن احتياجات

 -تقارير عن االحتياجات

وقدرات البمدان األعضاء في

والقدرات في مجال إحصاءات

مجال إحصاءات السياحة.

 -الممكية لتبادل خبراتيا في

 -تبادل المواد التدريبية عمى

إحصاءات السياحة من قبل

الموقع اإللكتروني لمركز

البمدان المانحة والمستفيدة عمى

أنقرة لممزيد من المراجع.

حد سواء.

 -تقرير تقييمي لمدورات

 -وضع ما تم تعممو خالل

التدريبية وورشة عمل

التدريب من قبل الدول المشاركة

المنفذة.

موضع التنفيذ الميداني.

 -جدول أعمال القمة

 -تقديم تقارير جودة إحصاءات

االقتصادية لمكومسيك

السياحة في الوقت المحدد إلى

والتقرير (النشر والموقع

أصحاب المصمحة الوطنية

اإللكتروني لمكومسيك).

والدولية ذات الصمة.

منظمة التعاون اإلسالمي في السياحة من قبل بمدان المنطقة.
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منطق التدخل

مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا

مصادر التحقق

مخاطر وافتراضات

األنشطة
 النشاط األول .إعداد االستبيانات وتعميميا وتقييميا
 النشاط الثاني .تنظيم برامج تدريبية
 النشاط الثالث .تنظيم ورشة عمل
 النشاط الرابع .تقييمات برامج التدريب وورشة العمل
 النشاط الخامس .تحميل التقييمات

 النشاط السادس .صياغة التقرير التقييمي
 النشاط السابع .نشر التقرير التقييمي
 النشاط الثامن .إعداد ممخص تنفيذي

 النشاط التاسع .تعميم الممخص التنفيذي
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