
 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 

 
CME/44/5(c)  
Madrid, April 2018 
Original: English 

 

 

 لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط

 األربعونالرابع و  اإلجتماع

 (13:30-9:30،) 2018أيار/مايو  8 ،جمهورية مصر العربية، شرم الشيخ
 دول األعمال المؤقت)جـ( من ج 5بند ال

 

 تقارير لجان منظمة السياحة العالمية .5
 

  لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي -جـ 
 

 الخلفية وتشكيلة اللجنة  .أوال
االّتفاق الموّقع بين  في 13تتمّثل الوظيفة األساسية للجنة في المساهمة في تنفيذ الفقرة الثالثة من الماّدة   1.

: "تعترف األمم المّتحدة بمنّظمة السياحة العالمية تنّص على ما يلي، التي 1األمم المّتحدة ومنظَّمة السياحة العالمية
على أّنها المنّظمة المختّصة بجمع وتحليل ونشر وتوحيد وتحسين اإلحصاءات السياحية، وتعزيز تكامل هذه 

 ألمم المّتحدة".اإلحصاءات في نطاق منظومة ا

في إطار مهّمتها التي تقوُم على تقديم المشورة والتوجيه لألمانة، عقَدت لجنة اإلحصاء وحساب السياحة   2.

 الفرعي اجتماَعين لها منذ التقرير األخير الذي رفعته إلى المجلس التنفيذي. 

تغيير، وهم: النمسا،  بدون أي 2019-2015في ما يتعّلق بتشكيلة اللجنة، بقَي أعضاء اللجنة للفترة   3.

والبرازيل، وشيلي، وفرنسا، وجورجيا، والهند، وموزامبيق، وبيرو، والفلبين، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، 
سبانيا، وممّثل األعضاء المشاركين، ماكاو، الصين. وانضّم إلى اللجنة الرئيس الجديد لألعضاء المنتسبين، وهو  وا 

، بصفته ممّثاًل (Instituto para la Calidad Turística Española - ICTE)اإلسبانية  معهد جودة السياحة
 لألعضاء المنتسبين في منّظمة السياحة العالمية. 

 اللجنة  اجتماعات ثانيا. 

االجتماع الخاّص ألعضاء اللجنة في سياق انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظَّمة السياحة 
 الميةالع

ا في شهر أيلول/سبتمبر   ، في تشنغدو، الصين، ضمن إطار انعقاد 2017أجرت اللجنة اجتماًعا خاصًّ 4.

 الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية. 

                                                           
 

1
ل 23الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتّحدة بتاريخ  A/RES/58/232 القرار   . 2003ديسمبر /كانون األوَّ
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بهذه المناسبة، قّدمت النمسا، رئيسة اللجنة، لمحة عامة عن اإلنجازات التي تحّققت خالل السنة، ال سّيما   5.

منّظمة السياحة العالمية في اللجنة اإلحصائية لألمم المّتحدة والمؤتمر الدولي السادس المعني بإحصاءات مشاركة 
ّل من حكومة الفلبين ومنظَّمة السياحة العالمية والذي ُعِقَد السياحة: قياس السياحة المستدامة، الذي توّلت تنظيمه ك

 مانيال، الفلبين. ، في 2017حزيران/يونيو  23إلى  21من 

التخاذ قراٍر  ، وللمّرة األولى منذ عشر سنوات، رفعت منّظمة السياحة العالمية تقريًرا2017في آذار/مارس   6.

وهي أعلى هيئة مسؤولة عن اّتخاذ المقّررات بشأن األنشطة إلى اللجنة اإلحصائية لألمم المّتحدة، بموجبه، 
اإلحصائية على المستوى الدولي. تطّرق التقرير إلى التقّدم الُمحَرز واقترَح وضع إطار إحصائي لقياس السياحة 

بيئي ودليل جامع لحسابات السياحة الفرعية، ومذّكرة تقنية بشأن الربط ما بين القياس االقتصادي والالمستدامة، 
اللجنة اإلحصائية لألمم المّتحدة. وأعربت أربع عشرة للسياحة. وحظَي عمل اللجنة بتقديٍر واسع النطاق من قبل 

دولة عضو، باإلضافة إلى مجموعة البلدان األفريقية بكاملها والجماعة الكاريبية، عن دعمهم لعمل برنامج 
 ين لمنظَّمة السياحة العالمية. اإلحصاءات ولجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي التابعَ 

، تعاونت منّظمة السياحة العالمية مع حكومة الفلبين لتنظيم المؤتمر الدولي 2017في حزيران/يونيو    7.

السادس المعني بإحصاءات السياحة: قياس السياحة المستدامة في مانيال. وعرض وزير السياحة في الفلبين نتائج 
 ك في الجمعية العامة. المؤتمر في اجتماع اللجنة، وكذل

عرضت األمانة مستجّدات العمل الجاري والخطط المستقبلية للجنة، ال سّيما في ما يتعّلق بمشروع قياس   8.

السياحة المستدامة، بما في ذلك وضع اإلطار اإلحصائي لقياس السياحة المستدامة ومؤّشرات أهداف التنمية 
ات السياحة الفرعية، وقاعدة البيانات الدولية الخاّصة بمنّظمة السياحة المستدامة، باإلضافة إلى الدليل الجامع لحساب

، وحلقة العمل المعنية 2العالمية ونشر البيانات، والبرنامج اإلقليمي المستمّر لبناء القدرات في شمال وغرب أفريقيا
 ، وبعثات المساعدة التقنية في البلدان. 3بقياس األثر االقتصادي للسياحة في أوروبا

 االجتماع الثامن عشر للجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي

، في المقّر الرئيسي 2018شباط/فبراير  28و 27ُعِقَد االجتماع الثامن عشر لّلجنة في مدريد، بتاريخ    9.

 لمنظَّمة السياحة العالمية الكائن في إسبانيا. 

بلًدا، بما في  24مشارًكا من  70أكثر من ، حيث ضمَّ على اإلطالقشّكل هذا اللقاء أكبر اجتماٍع للجنة   10.

عضًوا، والدولتان غير األعضاء في منّظمة السياحة  124من أصل أعضاء اللجنة الرسميين البالغ عددهم  10ذلك 
العالمية كندا والسويد، باإلضافة إلى عدٍد من األعضاء المنتسبين في منّظمة السياحة العالمية، بما في ذلك ممّثل 

منتسبين، وممّثلين آخرين من األوساط األكاديمية، والقطاع الخاّص، ومراصد السياحة، واإلدارات األعضاء ال
                                                           

2
-2017يتّم تنظيم البرنامج بشكٍل مشترك من قبل منظّمة السياحة العالمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للفترة   

 . programmes-building-capacity-http://statistics.unwto.org/content/statistics. لمزيٍد من المعلومات: 2019
3
تّم تنظيم حلقة العمل بشكٍل مشترك من قبل منظّمة السياحة العالمية والمديرية العامة لشؤون السوق الداخلي والصناعة وريادة األعمال   

التابعة للمفّوضية األوروبية، وبالتعاون مع المكتب اإلحصائي لالتّحاد األوروبي.  (DG GROW)والمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة 

 .   http://statistics.unwto.org/event/DG_Grow_WSعلومات: لمزيٍد من الم
4
النمسا، والبرازيل، وشيلي، وفرنسا، وجورجيا، والهند، وموزامبيق، وبيرو، والفلبين، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا،   

 وإسبانيا. 

http://statistics.unwto.org/content/statistics-capacity-building-programmes
http://statistics.unwto.org/event/DG_Grow_WS
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السياحية اإلقليمية. شارَك في االجتماع أيًضا كّل من شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم المّتحدة، ومنّظمة العمل 
التجارة العالمية، والمكتب اإلحصائي لالّتحاد  الدولية، ومنّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنّظمة

 األوروبي. 

سبانيا، ونائب الرئيس   افتُِتَح االجتماع من قبل األمين العام لمنّظمة السياحة العالمية، والرئيَسين النمسا وا  11.

مختلف جوانبها، جورجيا. وشّددوا جميًعا على الدور الفريد والهاّم الذي تؤّديه اللجنة في مجال تعزيز قياس السياحة ب
 مقترحةمن خالل بناء اإلجماع على المستوى العالمي. وأشاَر أمين عام المنّظمة إلى أهمية اإلحصاءات كقيمة 

 فريدة للدول األعضاء. 

قّدمت النمسا موجًزا عن المحّطات واألعمال السابقة التي أنجزتها اللجنة في العاَمين الفائَتين، فضاًل عن   12.

سنوات اآلتية. خالل عرضه، سّلط الممّثل النمساوي الضوَء على دور منظَّمة السياحة العالمية العمل المقبل في ال
ومسؤوليتها في توجيه اإلحصاءات السياحية حول العالم، ورّكز بصورٍة خاّصة على مهّمة منّظمة السياحة العالمية 

ياحة باّتجاه تحقيق أهداف التنمية ، والحاجة إلى رصد الس2030ودورها في سياق خّطة األمم المّتحدة لعام 
 المستدامة، من خالل مؤّشرات قائمة على اإلحصاءات، كما طلبت الجمعية العامة لألمم المّتحدة. 

عرضت أمانة منّظمة السياحة العالمية موجًزا بشأن تقرير منّظمة السياحة العالمية الُمقدَّم إلى اللجنة    13.

ذي تال ذلك، والمقّررات المّتخذة في قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي اإلحصائية لألمم المّتحدة والنقاش ال
لألمم المّتحدة، والحلقة الدراسية التي ُنظَِّمت في إطار اللجنة اإلحصائية لألمم المّتحدة، تحت عنوان "المحاسبة 

 واإلحصاء من أجل السياحة المستدامة". 

الحاجة إلى تنمية المستدامة في البلد، وألقت الضوء على عرضت الفلبين المستجّدات بشأن رصد أهداف ال  14.

تحديد األولويات ضمن مؤّشرات أهداف التنمية المستدامة من الفئة الثانية والثالثة. كذلك، دَعت منّظمة السياحة 
 العالمية إلى تقديم الدعم والمساعدة التقنية في هذا الصدد. 

لفريق الخبراء العامل المعني بقياس السياحة المستدامة،  أعلنت النمسا عن إنشاء مجموعة فرعية تابعة  15.

للتركيز على "مؤّشرات أهداف التنمية المستدامة المتعّلقة بالسياحة"، وعرضت قيادة هذه المجموعة الفرعية. وافقت 
مة السياحة التي ُتعتَبر منظّ اللجنة على هذا المقترح، كما شّددت على أهمية عدم النظر فقط في المؤّشرات الثالثة 

العالمية الوكالة المسؤولة عنها، بل النظر أيًضا في المؤّشرات التكميلية من أجل رصد دور السياحة بشكٍل أكثر 
 شمواًل على مستوى كافة األهداف. 

مناسبة وتشغيلية وعملية وأعادت النمسا التأكيد على أهمية مبادرة قياس السياحة المستدامة، ُمعتِبرًة أّنها أداة   16.

تستند باإلجمال إلى ثالثة محاور عمل: )أّواًل( إطار إحصائي، )ثانًيا( استراتيجية تنفيذية تشتمل على دراسات 
نموذجية وأدّلة جامعة ومساعدة تقنية وبناء للقدرات، و)ثالثًا( تجميع البيانات ضمن قاعدة بيانات عالمية، بما في 

 بأهداف التنمية المستدامة.   ذلك المؤّشرات المتعّلقة

لَم االهتمام بكندا؟"، شّددت على  –في العرض الذي قّدمته كندا تحت عنوان "قياس السياحة المستدامة   17.

رساء لغة مشتركة تسمُح بمقارنة البيانات بين مناطق االختصاص، وتكفل مصداقية  أهمية إنشاء إطار إحصائي، وا 
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طاعات، والتعاون مع المستخدمين. فمن شأن ذلك أن يساعد على تحسين السياسات البيانات وقابلية المقارنة بين الق
 وعملية صنع القرارات في مجال السياحة واالستدامة. 

عرض مسؤول شؤون االّتصاالت في منّظمة السياحة العالمية العناصر األساسية الستراتجية االّتصاالت   18.

أعضاء اللجنة لالنضمام إلى مجموعة فرعية تابعة لفريق الخبراء  الخاّصة بمبادرة قياس السياحة المستدامة، ودعا
العامل المعني بقياس السياحة المستدامة، للتركيز بشكٍل خاّص على االّتصاالت. وأشاَر عدٌد من األعضاء إلى 

وعّبرت أهمية االّتصاالت الفّعالة من أجل تسليط الضوء على مبادرة قياس السياحة المستدامة وكسب الدعم لها. 
السويد عن اهتمامها بالمشاركة في المجموعة الفرعية، وأعلنت عن خّطتها الستكمال المرحلة األولى من دراستها 

 .  2018النموذجية لقياس السياحة المستدامة في حزيران/يونيو 

موذجية الجارية، عرضت إيطاليا والمكسيك والفلبين والمملكة العربية السعودية التقّدم الُمحَرز في دراساتها الن  19.

وسّلطت الضوء على أهمية االستمرار في الدفع بالدراسات النموذجية والنتائج الراهنة إلثبات جدوى وفائدة مبادرة 
 قياس السياحة المستدامة. 

استعرضت كندا استراتيجية تنفيذية تدريجية لمبادرة قياس السياحة المستدامة، والقت هذه االستراتيجية ترحيب   20.

جنة. من جهتها، اقترحت النمسا إنشاء مجموعة فرعية ُتعنى بـ"االستراتيجية التنفيذية لقياس السياحة أعضاء الل
المستدامة"، وشّجعت البلدان األخرى المهتّمة على المشاركة. واّتفقت اللجنة على أن تتوّلى كندا قيادة هذه المجموعة 

 الفرعية. 

ار اإلحصائي لقياس السياحة المستدامة، أعرَب األعضاء عن المحّدثة لإلط بالمسوّدةفي النقاش المتعّلق   21.

دعمهم لمواصلة إعداد وبناء اإلطار اإلحصائي، غير أّنهم أقّروا أيًضا بالتحّديات التي تنطوي عليها عملية دمج 
ن دعمها وتوحيد إطار قائم على األبعاد الثالثة وعلى مختلف المستويات اإلقليمية. وأعلنت منّظمة العمل الدولية ع

واستعدادها للتعاون في إعداد اإلطار اإلحصائي. من جهتها، اقترحت شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم المّتحدة 
تسليط المزيد من الضوء على آلية وضع اإلطار اإلحصائي من خالل تشكيل مجموعة أصغر حجًما للتعليق على 

أيًضا بوضع جدول زمني مع كافة الخطوات حّتى العام المسوّدة الحالية لإلطار اإلحصائي ومراجعتها، كما أوصت 
وذّكرت اللجنة بأّن اإلطار اإلحصائي لقياس السياحة المستدامة هو عمٌل قيد التنفيذ، وشّجعت . 2020المستهدف 

البلدان والمشاركين اآلخرين على المساهمة بتعليقاتهم ومالحظاتهم اإلضافية على مسوّدة اإلطار اإلحصائي 
إلى أمانة منّظمة السياحة العالمية. أّما أمانة المنّظمة فشّجعت أعضاء اللجنة على التعاون والمشاركة  وتقديمها

لمعالجة التحّديات الراهنة المذكورة في النقاش، ولمواصلة العمل مًعا على تنقيح اإلطار اإلحصائي. واستعرضت 
حصائية والجغرافية حول السياحة، الذي أثنت عليه المكسيك التقّدم الُمحَرز في نظامها الخاّص بالمعلومات اإل

اللجنة معتبرًة أّنه مثال على المستوى العالمي ُيبِرز الطابع االستراتيجي لإلحصاءات السياحية، مع ركائز مؤّسسية 
دارية متينة. وقّدمت أمانة منّظمة السياحة العالمية جدواًل زمنًيا مؤّقًتا لوضع اإلطار اإلحصائ ي، ووافقت وقانونية وا 

 عليه اللجنة. 

في سياٍق مّتصل، قّدمت حكومة األندلس اإلقليمية نماذج السياحة المتكاملة في مشروع المتوّسط   22.

(Mitomed +)  .الذي يدعم تطوير بيانات موثوقة لتحسين االستدامة في المناطق 
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المنهجي الموصى به لعام  احتفلت اللجنة بالذكرى السنوية العاشرة لـ"حساب السياحة الفرعي: إطار العمل  23.

" باعتباره معياًرا إحصائًيا لألمم المّتحدة. وشّددت اللجنة على وجوب اعتبار حساب السياحة الفرعي وتنفيذه 2008
في البلدان، بمثابة عمٍل متواصل ومستمّر. وأقّر األعضاء بالحماس الواضح لدى البلدان واهتمامها باالرتقاء 

ّن إطار العمل المنهجي الموصى به لحساب السياحة الفرعي يسمُح بأن تكون عملية بحساب السياحة الفرعي، وبأ
مكاناتها. ووافقت اللجنة على المضّي قدًما باالقتراح المتمّثل في  التنفيذ مرنة وتدريجية، تبًعا ألولويات البلدان وا 

ى اإلطار المفاهيمي لحساب السياحة تقدير إجمالي الناتج المحّلي المباشر للسياحة، مع بياناٍت محدودة تستند إل
لى البيانات المتوّفرة األكثر شيوًعا، لكن دون أن يتطّلب ذلك تجميًعا كاماًل لحساب السياحة الفرعي.  الفرعي وا 
وأقّرت اللجنة بأّنه من شأن ذلك أن يمّثل فرصة لزيادة نطاق التغطية العالمية على المدى القصير لمؤّشٍر سياحي 

أهداف التنمية المستدامة، أال وهو: إجمالي الناتج المحّلي المباشر للسياحة. وأحاطت اللجنة علًما رئيسي مرتبط ب
 بالحاجة إلى إدارة التوّقعات بشكٍل دقيق والتواصل الواضح حول هذا الموضوع. 

نحو  شّددت اللجنة على أهمية قيام المنّظمات الدولية بتبادل البيانات وتنسيق األنشطة اإلحصائية على  24.

أفضل من أجل تفادي تكرار العمل وتسهيل عبء اإلبالغ على البلدان. ووافقت المنّظمات الدولية الحاضرة، ال 
سّيما شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم المّتحدة، ومنّظمة العمل الدولية، ومنّظمة التعاون والتنمية في الميدان 

حصائي لالّتحاد األوروبي، ومنّظمة السياحة العالمية، على االقتصادي، ومنّظمة التجارة العالمية، والمكتب اإل
 استكشاف الُسُبل للعمل بشكٍل أوثق في سبيل تحقيق ذلك. 

ورّحبت اللجنة بعمل المكتب اإلحصائي لالّتحاد األوروبي بشأن البيانات الضخمة، ودعمت مبادرة المضّي   25.

لمية لتوضيح اإلمكانات التي تُتيُحها البيانات الضخمة في إعداد منشوٍر مشترك بين المكتب ومنّظمة السياحة العا
بالنسبة إلى اإلحصاءات السياحية في سياٍق عالمي. وتداولت البلدان بشأن تجاربها وأبرز التحّديات المتعّلقة 

      بالبيانات الضخمة، مع الدعوة إلى نشر المزيد من دراسات الحاالت والممارسات الفضلى في المستقبل.   
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   االجتماع الخاّص للجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي األول.المرفق 

 

Committee on Statistics and Tourism Satellite 
Account  
Special meeting 

 

 
 

Chengdu, 12 September 2017 

 

 
 

Agenda 
 

 
  
1. Welcome remarks   
Mr. Márcio Favilla, Executive Director for Institutional Relations and Operational Programmes, UNWTO  
 
2. Statement by the Chair of the Committee  
Ms. Angelika Liedler, Head of Division for International Tourism Affairs, Federal Ministry of Science, 
Research and Economy, Austria  
 
3. Manila Call for Action on Measuring Sustainable Tourism and other outcomes of the 6th UNWTO 
International Conference on Tourism Statistics  
H.E. Wanda Tulfo-Teo, Secretary, Department of Tourism, Philippines  
 
4. Overview of the past achievements, ongoing work and future plans of the Committee. This includes:  
a) Measuring Sustainable Tourism project, including SDG indicators  
b) Tourism Satellite Account Compilation Guide  
c) International database and dissemination  
d) Capacity building and technical assistance  
Mr. John Kester, Director, Statistics, Trends and Policy Programme, UNWTO  
Ms. Clara van der Pol, Programme Coordinator, Statistics, Trends and Policy Programme, UNWTO  
Ms. Vanessa Satur, Programme Coordinator, Technical Cooperation, UNWTO  
 
5. Closing remarks  
Mr. Márcio Favilla, Executive Director for Institutional Relations and Operational Programmes, UNWTO  
Ms. Angelika Liedler, Head of Division for International Tourism Affairs, Federal Ministry of Science, 
Research and Economy, Austria, Chair of the Committee 
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 االجتماع الثامن عشر للجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي   الثاني.المرفق 

 

Committee on Statistics and Tourism Satellite 
Account  
Eighteenth meeting 

 
 

Madrid, 27-28 January 2018 

 

 
Agenda 

 
1. Welcome by Mr. Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary General 

2. Statement by the Chairs 

Co-Chair: Mr. Peter Laimer, Vice Director of the Directorate Spatial Statistics, Statistics Austria  

Co-Chair: Ms. Beatriz Marco, Deputy Director General for Knowledge and Tourism Studies, 

Tourism Institute of Spain (Tourspain) 

Vice Chair: Mr. Giorgi Bregadze, Head of Research and Planning  Department, Georgian 

National Tourism Administration, Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia 

3. The increasing relevance of tourism statistics in the era of SDGs 

Manila Call for Action on Measuring Sustainable Tourism (doc) (ppt) (video) and UNWTO 

General Assembly Resolutions (doc) – Mr. Rolando Cañizal, Undersecretary, Department of 

Tourism, the Philippines 

How the Committee reinforces UNWTO’s statistical mandate and responsibility as a UN Agency 

(doc) (ppt) – Mr. Peter Laimer, Vice Director of the Directorate Spatial Statistics, Statistics Austria 

and Ms. Clara van der Pol, Coordinator, Statistics, Trends and Policy Programme  

UNWTO Report to the United Nations Statistical Commission (doc): TSA and MST as 

UNWTO’s response to monitor tourism in the SDGs 

Decisions (doc) taken note of in Economic and Social Council resolutions (doc) 

Lunchtime Seminar Accounting and Statistics for Sustainable Tourism (link) 

Monitoring of the SDGs in the Philippines (ppt) – Ms. Vivian Ilarina, Philippine Statistics 

Authority (former co-Chair of the IAEG-SDG)  

4. Measuring Sustainable Tourism (MST): A statistical initiative to support the assessment and 

policy of sustainable tourism 

Measuring Sustainable Tourism Initiative (ppt) – Ms. Sandra Carvão, Head of Communications, 

UNWTO 

Measuring Sustainable Tourism – Why the interest in Canada? (ppt) – Mr. Michel Dubreuil, 

Destination Canada 

 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/call_for_action_filipinas.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_3.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VhDCAoXy6Nk&list=PL1J3wwM1RSVFTtPdsQT-Ps4yYj29rRGzg&index=2
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/res_ga_comittee_mst.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/chairs-note.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_3.2.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-17-TourismStats-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/Report-on-the-48th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/7
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/20170308-2L-accounting-and-statistics-for-sustainable-tourism/
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_3.2.4.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.2.pdf
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MST Pilot Studies 

Italy’s MST Pilot Study (ppt)– Ms. Angelica Tudini, ISTAT, Italy 

Cultural Tourism in Archaeological Zones (ppt) – Mr. Raúl Figueroa, Director of Satellite 

Accounts, INEGI, Mexico  

Experimental Measurement of Sustainable Tourism Indicators Using the Input-Output 

Tables: the Philippine Experience (ppt) – Ms. Vivian Ilarina, Assistant National 

Statistician, Philippine Statistics Authority  

Developing Environmental Measures for Tourism in the Kingdom of Saudi Arabia (ppt) – 

Mr. Abdulhakim Al-Babtain, Director General for Tourism Information and Research 

Centre, Saudi Commission for Tourism and Antiquities  

Updated draft of the Statistical Framework for Measuring Sustainable Tourism (SF-MST) (doc) 

(ppt) – Mr. Carl Obst, Consultant, UNWTO  

Some applications and a quick evaluation of the Statistical Framework (ppt) – Mr. Raúl 

Figueroa, Director of Satellite Accounts, INEGI, Mexico 

Other input and comments by the Committee 

Measuring Sustainable Tourism: Let’s get started with a Toolkit (ppt) – Ms. Demi Kotsovos, Chief 

Satellite Accounts and Special Studies, Statistics Canada  

Process ahead (ppt) –Ms. Clara van der Pol, Coordinator, Statistics, Trends and Policy 

Programme, UNWTO 

5. Tourism’s role in the economy: reflecting on a decade of TSA 

Compilation Guide for Tourism Satellite Accounts 2008 (outline doc) (ppt) – Mr.  Karoly Kovacs, Chief 

Trade in Services, United Nations Statistics Division  

Capacity Building in Tourism Statistics and TSA (ppt) – Mr. John Kester, Director, Statistics, Trends 

and Policy Programme, UNWTO and Technical Assistance in Statistics and the Tourism Satellite 

Account (TSA) (ppt) – Ms. Vanessa Satur, Programme Manager, Technical Cooperation, UNWTO 

TSA in Egypt (ppt) – Ms. Adla Ragab, Vice Minister, Egypt  

Wales Regional TSA 2013 (ppt) – Ms. Chen Xu, Cardiff Business School, UK  

The TSA aggregate that is an indicator for SDG 8.9: how to proceed – Mr. Peter Laimer, Vice Director 

of the Directorate Spatial Statistics, Statistics Austria  

Proposals for estimating Tourism Direct GDP with limited data (doc) (ppt) – Mr. Carl Obst, Consultant, 

UNWTO  

 

 

 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.3.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.3.2.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.3.3.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.3.4.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/sf-mst_feb.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.4.pres_.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.4.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.5.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_4.6.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/draft_outline_tsa_cg.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_5.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_5.2_stpp.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_5.2_teco.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_5.2.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_5.2.2.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/mst_research_paper_measuring_tdgdp.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_5.4.pdf
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6. Developing platforms for tourism statistics 

Mexican System of Statistical and Geographical Information on Tourism (ppt) – Mr. Ariel Juarez, 

Director General of Information and Analysis, Secretary of Tourism, Mexico  

Investing in the European Tourism of Tomorrow (ppt) – Ms. Ana Moniche, Junta de Andalucía and 

NECSTouR 

7. Cooperation between international organizations 

Data exchange between international organisations (ppt) – Mr. August Götzfried, Head of Unit, 

Business cycle, tourism and registers, Eurostat  

Updates on OECD’s Tourism Database and the Working Party on Tourism Statistics – Ms. Jane 

Stacey, Head of Tourism Unit, OECD 

8. Looking at the potential of big data for tourism statistics 

Eurostat/UNWTO joint overview paper on big data (ppt) – Mr. August Götzfried, Head of Unit 

Business cycle, tourism and registers, Eurostat and Mr. John Kester, Director, Statistics, Trends and 

Policy, UNWTO  

Mobile Phone Data Use for Tourism Statistics in Indonesia and Estonia (ppt) – Mr. Siim Esko, 

International Director, Positium 

9. Closing remarks by UNWTO Secretariat and Chair 

  

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_6.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_6.2.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_7.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_8.1.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/18thmeeting_item_8.2.pdf
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   2019-2015تشكيلة لجنة اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي للفترة   الثالث.المرفق 

 
Chairman Austria (2016-2017), Spain* (2018-2019) 
Vice-Chairmen Georgia 
 
 
Members  Austria 
  Brazil* 
  Chile 
  France* 
  Georgia 
  India 
  Mozambique 
  Peru 
  Philippines 
  Saudi Arabia 
  South Africa 
  Spain* 
 
 

Representative of the Associate Members 
 
Macao, China (2019) 
 
 
Representative of the Affiliate Members 
 
Chairman of the Affiliate Members Board (2019) 
Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), Spain 
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