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 ملخص تنفيذي

عقد اجتماع في نهاية عام  وهي تعتزم ،2019في عام  عضويتهاجددت لجنة اإلحصاء في منظمة السياحة العالمية 

 .تقارير عن مجاالت عملها ذات األولوية، ال سيما مبادرة قياس استدامة السياحة اللجنة تقدمو. 2020

 من شأنه أن يتيح قابلية معيار دوليعلى التوصل إلى لجنة اإلحصاء  تعملقياس استدامة السياحة،  من خالل

ا ، بل أيض  فقطالجوانب االقتصادية  تؤخذ في اإلعتبارال  ، حيثلوبة بشدة لقياس استدامة السياحةالمقارنة المط

 وغيرها من منتجيالبلدان  وف تتمكنسوعليه، للمقاييس الوطنية ودون الوطنية. الجوانب البيئية واالجتماعية 

اما سوف يقدم الن استدامة السياحة، لتقديم بيانات أفضل ع قياس استدامة السياحةب من اإلستهداءالبيانات   دعم أيض 

وأهمية ذلك أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى في  .إطار مفاهيمي للتحليلبستخدمي البيانات العديد من م إلى

 العالمي. 19-سياق وباء كوفيد

منظمة السياحة العالمية في تطوير معايير القياس الدولية السابقة )التوصيات الدولية إلحصاءات  وتفيد تجربة

أن تقترن التقنية  لإلجراءاتيجب  بأنهتفيد  ،األمم المتحدة قبلوإقرارها من  الفرعي( السياحة السياحة وحساب

 .يتطلب قيادة سياسية على جبهات مختلفة وبالتالي، المعيار الدولي هو إجماع عالميفالسياسية . باإلجراءات 

لحصول م لسياسية داخل بلدانهم لحشد الدعالعملية الفي قيادة  هاما ادور والعبأن ييمكن ألعضاء المجلس التنفيذي 

ال سيما من خالل جلس األعضاء على دعم هذه العملية، توصي اللجنة بأن يشجع الموموافقة األمم المتحدة. على 

اللجنة اإلحصائية لألمم  في لقياس استدامة السياحةالمعاهد اإلحصائية الوطنية للتعبير عن دعم بالدهم  اإلنضمام إلى

قياس استدامة  المشاورات بشأن إطار منالمرتدة  والمعلومات النموذجيةإضافة إلى المساهمة في الدراسات المتحدة، 

 السياحة.

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

 

 (ج) 4البند 

 اإلحصاءتقرير لجنة 

 (CE/112/4(c))الوثيقة 

 

 

 

 إن المجلس التنفيذي،
 

 ،لجنة اإلحصاء تقرير وقد نظر في
 

إلى إلى األمين العام اإلستمرار بمبادرة قياس استدامة السياحة التي أطلقتها لجنة اإلحصاء نظرا إلى اإلحتياجات  يطلب .1

 حول اإلستدامة في السياحة؛ بيانات أفضل وأشد قابلية للمقارنة

 

مبادرة قياس استدامة السياحة وعملية إقرارها في األمم إلى المساهمة في  كذلك األعضاء المنتسبين،، األعضاء ويدعو .2

المتحدة، خصوصا، من خالل اإلتصال بمعاهد اإلحصاء الوطنية، من أجل التعبير عن دعم بلدانهم لمبادرة قياس 

اهمة في الدراسات النموذجية والمشاركة في استدامة السياحة في اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، إضافة إلى المس

المشاورات حول إطار قياس استدام

                                            
1
 لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس. .مشروع مقرر هذا  
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 العضوية الخلفية و -أوال

 
التفاق التأسيسي مع األمم المتحدةل من حيث تنفيذهاألمانة ل تقدم الدعم لجنة اإلحصاء .1

2
الذي أصبحت بموجبه منظمة  ،

عترف األمم المتحدة بمنظمة تعلى أن " علما أن اإلتفاق ينص، كالة متخصصة تابعة لألمم المتحدةالسياحة العالمية و

المنظمـة المختـصة بجمـع وتحليـل ونـشر وتوحيـد وتحـسين اإلحـصاءات الـسياحية،  أنهاالسياحة العالمية على 

 (.13)المادة "  .وتعزيـز تكامـل هـذه اإلحـصاءات في نطـاق منظومة األمم المتحدة
 

مسؤولة عن تنفيذ ال منظمةفي ال اإلحصاء دائرةبرصد وتوجيه عمل  منظمة السياحة العالمية في تقوم لجنة اإلحصاء .2

 للمجلس تقدم المشورةوهي ، لتنفيذي لمنظمة السياحة العالميةلمجلس اعلما أن اللجنة هيئة متفرعة عن اهذه الوالية، 

 .بشأن اإلدارة ومحتوى البرنامج
 

اإلقليمية لمنظمة السياحة  انابات التي جرت في اجتماعات اللجاالنتخ نتيجة، عضويتهاجددت لجنة اإلحصاء مؤخرا  .3

 .2019العالمية في 
 

 لجنة الإجتماعات  -ثانيا

 
)سبق أن قدمت تقارير عنه إلى اللجان اإلقليمية  2019فبراير آخر اجتماع لها في شباط/ حصاءعقدت لجنة اإل .4

منظمة السياحة في مقر  ،2020اجتماعها المقبل في الربع األخير من والمجلس التنفيذي(. ومن المتوقع أن يُعقد 

، ولضمان استمرار عمل . وحتى ذلك الحينينتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس الجديدوف يس حيث، مدريدبالعالمية 

 وجورجيا كنائب للرئيس. ،اللجنة على مدار السنة ، تظل إسبانيا والنمسا كرئيسين مشاركين

 

 لويات اللجنة أو -ثالثا

 

ا على استدامة السياحة. ةداراإل يعصى على، القياس يعصى علىما " .5  طوالتقدم كبير  ولئن تحقق". وهذا ينطبق أيض 

قياس االستدامة في السياحة فإن ، معظمها على المستوى دون الوطنيو، العديد من المبادرات بواسطةضية العقود الما

 .البيانات القابلة للمقارنةإلى إطار موحد الشتقاق بقي مفتقرا 
 

 وللتوصل إلى، المقاصداألداء بين  ولتحديد مقاييس، القطاعات األخرى إزاءلسياحة ا لوضعالمقارنة مهمة قابلية  .6

ا بين المستويا أرضية مشتركة بين أصحاب المصلحة.  ولبلوغ، ت الدولية والوطنية ودون الوطنيةسياسة أكثر تماسك 

 ترسو على، ةعام وبصورةاف التنمية المستدامة. ضا شرط لرصد مساهمة السياحة في أهدالمقارنة هي أيقابلية و

 .قابلية المقارنة مصداقية قاعدة األدلة في القطاع
 

ي اجتماعها السادس عشر ف مبادرة قياس استدامة السياحةعلى إطالق منظمة السياحة العالمية  لجنة اإلحصاء حملت .7

وقد نشطت منذ ذلك الحين في هذا المجال ذي األولوية. وكان الدافع وراء توصية . 2016في في تبليسي، جورجيا 

ك وكذل ،اللجنة هو الطلبات الواردة من الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية وأصحاب المصلحة اآلخرين

 .معقدة في السياحة، للحصول على إرشادات بشأن قياس أفضل لظاهرة االستدامة الطلبات المجتمع اإلحصائي الدولي
 

ألحجام المادية )على بتوسيع إحصاءات السياحة بما يتجاوز قياس امبادرة قياس استدامة السياحة  ، تقومنتيجة لذلك .8

، والصناعات السياحية( لتشمل الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة ، الوافدون( والجوانب االقتصادية )مثلسبيل المثال

ا  ( العمل الالئق ورأس المال البشري، والتصورات والخبرة، وإمكانية الوصول )مثلاالجتماعية الجوانب أيض 

وباإلضافة، يمكن  .والجوانب البيئية )مثل استخدام المياه وانبعاثات الصناعات السياحية( المتعلقة باستدامة السياحة

مات الخارجية، مثل الكوارث لقياس استدامة السياحة أن يوفر إطارا إلنتاج وتحليل البيانات ذات الصلة بالصد

 ، حول السياحة بما يتجاوز البعد اإلقتصادي.19-الطبيعية أو الطوارئ الصحية كوباء كوفيد

 

ة للمقارنة وذات مصداقية. يإنتاج بيانات أكثر موثوقية وقوة وقابليدعم قياس استدامة السياحة  على معيار القائمالنهج  .9

مبادرة قياس استدامة السياحة جاءت، في  توصية اللجنة بإطالق. ف ألهداف التنمية المستدامة همية خاصةأويتسم ذلك ب

اإلى حد كبيرالواقع و  .الحاجة إلى تتبع مساهمة السياحة في أهداف التنمية المستدامة بدافع من ، أيض 

                                            
2
 .2003كانون األول/ديسمبر  23الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  A/RES/58/232القرار   
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بدعممبادرة قياس استدامة السياحة تحظى  .10
3
ألمم المتحدةللجنة اإلحصائية من ال 

4
تقر به كإطار الشتقاق التي ، 

نداء مانيال للعمل من أجل  ولقد أكدوكذلك للقياس على المستوى دون الوطني.  ،المؤشرات المتعلقة بالسياحة المستدامة

 يحصاء السياحاإلحول الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الدولي السادس و، 2017 في السياحة استدامة قياس

في كل من  بقياس استدامة السياحة على أعلى مستوىااللتزام العالمي  أكد ،مشارك 1500أكثر من  ضمالذي 

 .اإلحصائيالمجتمع المجتمع السياحي و
 

يات الدولية التوص بناء على ،تحقيق المعيار الدولي الثالث في السياحة من خالل قياس استدامة السياحة، نطمح إلى .11

 .الفرعي السياحة حسابإلحصاءات السياحة و
 

تبع العملية الطويلة األجل التي تطبقها وتوصي ي والنظام اإلحصائي العالمي، وه ضمن ويندرج قياس استدامة السياحة .12

 :، بما في ذلكإلحصائية لألمم المتحدة بشكل عامبها اللجنة ا
 

 ؛وضع إطار إحصائي (أ )

 ؛مم المتحدة على اإلطار اإلحصائيموافقة األبناء توافق آراء دولي والتوصل إلى  (ب )

 ؛خالل أدلة بناء القدرات وتجميعها، من لإلطار اإلحصائي إلنتاج البياناتدعم البلدان في تنفيذها  (ج )

، ودعم السياسات وصنع القرار لتوجيه، دان في مجموعات البيانات الدوليةتجميع البيانات التي تنتجها البل (د )

 .البياناتمختلف مستخدمي هذه 
 

، ةبقياس استدامة السياح فريق الخبراء العامل المعني قياس استدامة السياحة تطوير فييقود هذه المراحل المتشابكة و .13

وتتعدد في هذا بين منظمة السياحة العالمية وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة.  بصورة مشتركةالذي تم إنشاؤه 

اإلحصائية الوطنية، خبراء من المكاتب  وهو يستدعي مشاركة ،مصلحةأصحاب ال كما يتعددالتخصصات  الفريق

، ارات ومراصد السياحة دون الوطنية، والمنظمات الدولية، واألوساط األكاديمية، وإدوإدارات السياحة الوطنية

 .والقطاع الخاص
 

بمثابة إطار  ذلك كونيس. ولقياس استدامة السياحةتطوير اإلطار اإلحصائي ل والعمل يجري حاليا على قدم وساق .14

لكل من األبعاد األساسية لفهم االستدامة في  ويخصص فيه فصلمعياري متفق عليه لجمع البيانات وتنظيمها ونشرها. 

 ي.وطن اقتصادي وبيئي واجتماعي )بما في ذلك المؤسسات( ودونأي ما هو السياحة: 

 

تطورات الحديثة. على سبيل معايير القياس الحالية وال، يعتمد اإلطار على ي كل فصل من هذه الفصول األساسيةفو .15

 .م المحاسبة البيئية واالقتصاديةونظاالربط بين حساب السياحة الفرعي  ، يتمئي، في الفصل البيالمثال

 

 إعدادنشئ مجلس تحرير كجزء من الفريق العامل من أجل االستعراض الدوري وتقديم المشورة الفنية في ولقد أ .16

مسا، وكابو فيردي، وكندا، ائي ووضعه في صيغته النهائية. وتتألف هيئة التحرير من خبراء من الناإلطار اإلحص

، ي للمفوضية األوروبية )يوروستات(، والمكتب اإلحصائوالمكسيك، والفلبين، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا

 .السياحة العالميةومنظمة ، ألمم المتحدةلوالشعبة اإلحصائية   ومنظمة العمل الدولية
 

من المتوقع إجراء مشاورة عالمية ولجوالت مختلفة من المشاورات.  لقياس استدامة السياحةخضع اإلطار اإلحصائي  .17

. وستنظر هيئة عداهماللمشاركة والتماس اآلراء من كل من مجتمع السياحة والمجتمع اإلحصائي وما  2020في عام 

 .قدم التوصيات إلى لجنة اإلحصاءوستُ  التحرير في نتائج المشاورة العالمية
 

 ،إيطاليا ،فيجي ،كابو فيردي ،كندا ،يلي: النمسا نم قياس استدامة السياحة في تنفيذ السباقةوتشمل البلدان الرائدة  .18

غرضين رئيسيين:  النموذجيةالدراسات  وتحققالسويد.  ،تايالند ،المملكة العربية السعودية ،الفلبين ،هولندا ،المكسيك

اإلطار بالدروس والحلول الجديدة أو الواقعية التي تتم مواجهتها على  تزويد( 2) ،اهوجدوطار اإل أهمية ( اختبار1)

 .أرض الواقع
 

 يكتسي، تأييد األمم المتحدة والحصول على قياس استدامة السياحة توافق في اآلراء حول التوصل إلىمن أجل و .19

ا حيوي ا هنا كقادة لقطاعات السياحة  إدارات السياحة الوطنية وتؤدياسي أهمية قصوى. االلتزام التقني والسي دور 

 .الوطنية والمستخدمين الرئيسيين للبيانات السياحية
 

                                            
 

3
E/2017-24-) حول اإلحصاءات السياحية في التقرير حول الدورة الثامنة واألربعين للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 48/115المقرر  

E/CN.3/2017/35 ).الصادر عن المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي 
4
وتطوير اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة هي الهيئة العليا التخاذ القرارات بشأن أنشطة اإلحصاءات الدولية، السيما وضع المعايير اإلحصائية،   

 المفاهيم واألساليب وتنفيذها على الصعيد الوطني والدولي.
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بالتواصل مع المعاهد  قياس استدامة السياحة مبادرة التابعة لمنظمة السياحة العالمية بأن تقوم توصي لجنة اإلحصاءو .20

والعمل المشترك من أجل اتخاذ موقف  قياس استدامة السياحة الوطنية الخاصة بها لزيادة الوعي بشأناإلحصائية 

هو أمر  قياس استدامة السياحةدعم المعاهد السياحية الوطنية ل مشترك للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة. وبالفعل، فإن

، وهي أعلى هيئة تابعة أعلى مستوى ىذه المعاهد علتتشكل من ممثلي هاللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة أساسي ألن 

 .لألمم المتحدة لديها تفويض التخاذ قرار بشأن اعتماد المعايير
 

على المشاركة النشطة في منظمة السياحة العالمية أعضاء منظمة السياحة العالمية اإلحصاء التابعة لتشجع لجنة و .21

 قياس استدامة السياحة، المشاورات بشأن إطار لتقنية خاللتشاطر العبر امن ة قياس استدامة السياحة: مبادر

قياس استدامة  تنفيذ لتصدر نموذجية، إلى بدء دراسة قياس استدامة السياحة واالنضمام إلى فريق الخبراء العامل بشأن

 ةالوطني هداقيادة جهد سياسي بالشراكة مع المعإلى ى المستوى الوطني أو دون الوطني(، )عل دانهملبفي  السياحة

 .لإلحصاء
 

 بعرض، توصي لجنة اإلحصاء أعضائها أكبر عدد ممكن من معأوسع نطاق  التواصل على باتجاهوكخطوة حاسمة  .22

 المجلس التنفيذي.على منظمة السياحة العالمية وفي كل من اللجان اإلقليمية الست  على قياس استدامة السياحة

 
* * * 

 
 

 

 

 


