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SDG indicator metadata 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجمیع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع تعزیز: ۸الھدف 

0.bالغایة . 
  وضع وتنفیذ سیاسات تھدف إلى تعزیز السیاحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلیة، بحلول عام: ۹-۸الغایة 
۲۰۳۰ 

0.cرمؤش. ال  
 الناتج المحلي اإلجمالي للسیاحة المباشرة كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ومن معدل النمو: ۱-۹-۸المؤشر 

0.d. السلسلة 
  

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2022أبریل/نیسان  12

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
الجزریة الصغیرة النامیة وأقل البلدان نموا من االستخدام المستدام للموارد البحریة، بجملة زیادة الفوائد االقتصادیة التي تتحقق للدول  ۷-۱٤

 ۲۰۳۰وسائل منھا اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك، وتربیة األحیاء المائیة، والسیاحة، بحلول عام 
تعزز الثقافة والمنتجات المحلیة، في التنمیة ب وضع وتنفیذ أدوات لرصد تأثیرات السیاحة المستدامة، التي توفر فرص العمل و-۱۲

 المستدامة

 .تنفیذ أدوات محاسبیة موحدة لرصد الجانبین االقتصادي والبیئي الستدامة السیاحة ۱-ب-۱۲

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )UNWTO( منظمة السیاحة العالمیة التابعة لألمم المتحدة

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (UNWTO)  منظمة السیاحة العالمیة التابعة لألمم المتحدة
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:
إلى القیمة المضافة اإلجمالیة (باألسعار األساسیة) المتأتیة من مساھمة جمیع   (TDGDP)ُیشیر الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة المباشرة 

صناعات السیاحة في االستھالك السیاحي الداخلي، إضافة إلى قیمة صافي الضرائب على المنتجات والواردات المشمولة في قیمة اإلنفاق 
، وھو معیار 2008للسیاحة، أي اإلطار المنھجي الموصى بھ لعام  على الحساب الفرعي۱-۹-۸السیاحي بأسعار المشترین. ویستند المؤشر 

دولي اعتمدتھ شُعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، بمشاركة المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبیة ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان 
 االقتصادي ومنظمة السیاحة العالمیة.

   
 المفاھیم:

المباشرة للسیاحة ھي مجمل یضیف جزء القیمة اإلضافیة اإلجمالیة المتولِّد عن الصناعات السیاحة والصناعات  القیمة المضافة اإلجمالیة
 األخرى في االقتصاد التي تخدم الزّوار بصورة مباشرة استجابةً لالستھالك السیاحي الداخلي.
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نتاج الناتج المحلّي اإلجمالي ھو المقیاس الرئیسي للناتج القومي، وھو یمثل القیمة اإلجمالیة لجمیع السلع والخدمات النھائیة في حدود اإل
یّن عالمستخدمة في نظام الحسابات القومیة القتصاد معیّن (أي القیمة بالدوالر لجمیع السلع والخدمات حدود اإلنتاج المنتجة ضمن حدود بلد م

معینّة ). وحسب نظام الحسابات القومیة، یُشیر الناتج المحلي اإلجمالي إلى مجموع القیمة المضافة اإلجمالیة لجمیع وحدات اإلنتاج وفي سنة 
ة المقیمة داخل حدود بلدٍ ما، یضاف إلیھ ذلك الجزء (أو المجموع) من الضرائب المفروضة على المنتجات، مخصوماً منھ اإلعانات المقدَّم

للمنتجات، التي ال یشملھا تقییم المدخالت. ویساوي الناتج المحلي اإلجمالي أیضاً مجموع االستخدامات النھائیة للسلع والخدمات (جمیع 
 االستخدامات باستثناء االستھالك الوسیط) الذي یقاس بأسعار الشراء، مخصوماً منھ قیمة الواردات من السلع والخدمات. كما یساوي الناتج

 حلي اإلجمالي مجموع الدخل األساسي الموّزع بین جمیع وحدات اإلنتاج المقیمة.الم
  

2.B. وحدة القیاس 
 نسبة مئویة

 

2.C. التصنیفات 
 الفرعي: اإلطار المنھجي الموصى بھ السیاحة حسابتتماشى منھجیة حساب الناتج المحلي اإلجمالي للسیاحة المباشرة مع 

(TSA: RMF 2008) .  2008التوصیات الدولیة المتعلقة بإحصاءات السیاحة لعام )IRTS 2008 التي تحدد الصناعات الممیزة للسیاحة (
وتوفر قائمة بالصناعات السیاحیة ألغراض المقارنة الدولیة بناءً على التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع (أي صناعات السیاحة) 

 ).٤التنقیح ISICاألنشطة االقتصادیة (

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

  المطلوبة لقیاس المؤشر من حساب السیاحة الفرعي للبلدان، وھو حساب فرعي للحسابات القومیة. البیاناتتُستمد 
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
مسبقاً (یتضمن بیانات من المنشورات الرسمیة والمواقع الرسمیة على شبكة اإلنترنت) Excel استبیاناً  ترسل منظمة السیاحة العالمیة

، تتعاون منظمة البلدانوللتخفیف من أعباء اإلبالغ عن  إلى البلدان لجمع أحدث البیانات عن الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة المباشرة.
) التي تزود منظمة السیاحة العالمیة بالبیانات التي تم جمعھا من الدول OECDالسیاحة العالمیة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

والتنمیة مع  األعضاء والدول الشریكة. تقوم منظمة السیاحة العالمیة بعد ذلك بدمج البیانات الواردة من منظمة التعاون االقتصادي
البیانات التي تجمعھا مباشرة من البلدان غیر األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي. یتم تنفیذ ھذا التمرین على 

 .2019أساس سنوي منذ عام 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 .من العام التالي كانون ثاني/ویتم إغالق جمع البیانات في ینایر آب/في أغسطس الدولیتم إرسال االستبیان إلى 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 .مارس/آذار/شباط/مع تحدیث قاعدة البیانات العالمیة ألھداف التنمیة المستدامة، المقرر عادةً في فبرایریتزامن سنویاً والبیانات  نشرت
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 جھزة اإلحصائیة الوطنیة و/أو اإلدارات الوطنیة للسیاحة.األ
 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
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3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 (UNWTO)  منظمة السیاحة العالمیة التابعة لألمم المتحدة

3.G. التفویض المؤسسي 
األمم المتحدة بمنظمة السیاحة العالمیة باعتبارھا من االتفاقیة المبرمة بین األمم المتحدة ومنظمة السیاحة العالمیة: "تعترف  13وفقًا للمادة 

المنظمة المناسبة لجمع إحصاءات السیاحة وتحلیلھا ونشرھا وتوحیدھا وتحسینھا ، ولتعزیز تكامل ھذه اإلحصاءات في نطاق منظومة األمم 
 .۱-۹-۸المتحدة ". منظمة السیاحة العالمیة ھي الوكالة الراعیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

من ھذه الغایة بشكل خاص بالبعد المتعلق باألنشطة السیاحیة  ۱-۹-۸من أھداف التنمیة المستدامة أبعاد متنوعة. ویُعنى المؤشر  ۹-۸للغایة 
وارتفاعھا أو انخفاضھا النسبي، المباشرة، وتحدیداً، بسُبُل تعزیرھا. إن قیمة المساھمة االقتصادیة لألنشطة السیاحیة التي یقیسھا المؤشر، 

 .تعكس مدى فعالیة الجھود المبذولة لتشجیع السیاحة
ویفید ھذا المؤشر في صیاغة السیاسة العامة للسیاحة على الصعید الوطني والمناطق دون الوطنیة. فھو یوفر مقیاساً أكثر شموالً لتقدیر 

نیة (األنشطة السیاحیة على أنواعھا وفقاً للتوصیات الدولیة إلحصاءات السیاحة مساھمة القطاع السیاحي في اقتصاد البلدان والمناطق المع
بصفة خاصة في  ۱-۹-۸)، ومقارنتھا بمساھمة األنشطة االقتصادیة األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي. كما یسھم المؤشر 2008لعام 

 .یاحة على جمیع المستویات، وھو قابل للمقارنة بین البلدانتعزیز األنشطة السیاحیة ودمجھا في صلب برامج السیاسات المتصلة بالس
 

4.B. التعلیقات والقیود 
الكثیر  في ظل العدد المتزاید من البلدان التي تنتج حساباً فرعیاً للسیاحة، فقد تتاح في المستقبل القریب بیانات بشأن المؤشرات المقترحة في

 من البلدان األخرى.
أمور أخرى، جداول تفصیلیة بالمدخالت والمخرجات أو العرض واالستخدام إلعداد حساب السیاحة الفرعي. وعلیھ، تتطلّب البیانات، من بین 

احة غالباً ما یستحیل الحصول على بیانات حدیثة أو إجراء تحدیث منتظم لـھذا الحساب. ولذلك، تنتج بعض البلدان تقدیرات لمجامیع حساب السی
 ن السنوات المرجعیة، للحصول على بیانات أحدث وإنتاج سلسلة زمنیة.الفرعي في الفترة الفاصلة بی

الناتج المحلي اإلجمالي تاریخیًا إلى عدم إظھار اختالفات كبیرة  / TDGDP في ظل عدم وجود صدمات مھمة لالقتصاد والسیاحة ، تمیل
تمامًا من خالل ھذا المؤشر في العدید الدول. بالنظر أیضًا إلى على السیاحة واضحة  Covid-19 جدًا من عام إلى آخر ، ولكن آثار جائحة

مة أن االختالفات قد تنبع من البسط و / أو المقام ، فمن المفید غالبًا من منظور تحلیلي النظر في المؤشر بأشكال وتعدیالت مختلفة: القی
 .لكل شخص عامل لكل زائر أو TDGDP المطلقة ، النسبة المئویة للتغیر في السعر الثابت، و

سیاحیة تعتبر المجامیع االقتصادیة ذات الصلة بالسیاحة مثل القیمة المضافة اإلجمالیة المباشرة للسیاحة وإجمالي القیمة المضافة للصناعات ال
 .ألغراض التحلیل ۱-۹-۸(في شكل إجمالي ومصنفة حسب صناعة السیاحة) مھمة أیضًا ویمكن استخدامھا كتقریب للمؤشر 

 

4.C. طریقة االحتساب 
 الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة المباشرة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي (النسبة المئویة):

 

�
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

�× 100 

 
 الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة المباشرة في معدل النمو

 

��
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1

� − 1�  × 100 
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4.D  .التحقق 
، یتم اً یتعلق بالبیانات المتاحة سابق فیما للدولة  اً ات في البیانات المبلغ عنھا حدیثالتاریخیة كل عام. إذا كانت ھناك اختالف یتم طلب البیانات 

 . الدول ك متابعة مستمرة مع فھنا أخرى،إذا تم العثور على تناقضات  وبالمثل،. الدول استشارة 
والبیانات التي تم جمعھا ھناك بمثابة خطوة تحقق قیمة للبیانات المقدمة   ۱-ب-۱۲للمؤشر منظمة السیاحة العالمیة ھي أیضًا الجھة الراعیة 

، یتم التحقق من صحة البیانات التي أبلغت  TDGDP ضروري لتجمیع TSA من 6ألن الجدول  اً نظر. على سبیل المثال ، ۱-۹-۸للمؤشر 
ضمن مسؤولیة  اً ، والذي یقع أیض۱-ب-۱۲أھداف التنمیة المستدامة  ھا لمؤشرمع توفر ھذا الجدول من خالل البیانات المبلغ عنالدول عنھا 

  .منظمة السیاحة العالمیة

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد: •

)، یتم استخدام TDGVAالمباشر للسیاحة ولكنھ یقیس إجمالي القیمة المضافة المباشرة للسیاحة (عندما ال یقیس بلد ما الناتج المحلي اإلجمالي 
ألمر مؤشر القیمة المضافة اإلجمالیة المباشرة للسیاحة كنسبة من إجمالي القیمة المضافة اإلجمالیة (بالنسبة المئویة) كبدیل. عندما یكون ا

 .كذلك، یتم تضمین حاشیة سفلیة في البیانات

 :، بالنسبة المئویة (GVA) كنسبة من إجمالي القیمة المضافة اإلجمالیة (TDGVA) لقیمة المضافة اإلجمالیة المباشرة للسیاحةا

�
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

�× 100 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .یتم حساب المجامیع لمناطق أھداف التنمیة المستدامة وعلى المستوى العالمي

 :على النحو التالي لدولل الناقصةیتم حساب تقدیرات  عام،لكل 
 التي لیس لدیھا أي بیانات المبلغ عنھا للدول بالنسبة  -

محسوبة من انحدار خطي متعدد المتغیرات یعتمد على عدد غرف الفنادق في الدولة ونفقات السیاحة الداخلیة (یتم استخدام نموذج 
 كالھما متاح عبر قاعدة البیانات اإلحصائیة لمنظمة السیاحة العالمیة.) بیانات میزان المدفوعات المقدمة من صندوق النقد الدولي

 بیانات مبلغة عن سنوات غیر السنة المرجعیةالتي لدیھا  للدول بالنسبة  -
محسوبة من بیانات میزان المدفوعات المقدمة من صندوق ( یتم استخدام نموذج خطي بسیط یعتمد على نفقات السیاحة الداخلیة

. تُستخدم ھذه القیم إلعادة واستقراء القیم التي TDGDPكمتغیر توضیحي لتقدیر النسبة المئویة االسمیة للتغیر في  ) النقد الدولي
یتم استخدام اتجاه خطي  عنھا،باستخدامھا كمعیار. بالنسبة للسنوات المرجعیة بین السنوات مع البیانات المبلغ  الدولة،أبلغت عنھا 

 بین السنوات المبلغ عنھا.
 الت خاصةحا -

التي ال تتوافق مع إجمالي الناتج المحلي الخاص بالسیاحة  الدول ال یزال من الممكن استخدام بعض البیانات التي أبلغت عنھا 
 في حساب المجامیع. نشرھا،وبالتالي ال یتم  المضافة،المباشرة أو إجمالي القیمة 

 
بیانات مُبلغ عنھا والتي تعطي المنھجیة بشأنھا تقدیرات سلبیة أو التي ال تتوفر عنھا بیانات التي لیس لدیھا  الدول یتم تجاھل  عام،في كل 

تخدام ، باس TDGDP لتغذیة النماذج الخطیة. ثم یتم الحصول على المجامیع اإلقلیمیة (والعالمیة) عن طریق حساب المتوسطات المرجحة لـ
 .ل منطقة االھتمام التي تتوفر عنھا بیانات أو تقدیراتالواقعة داخ للدول ، إجمالي الناتج المحلي كوزن

 یتم الحصول على تغطیة إجمالي الناتج المحلي لكل مجموع من خالل حساب النسبة المئویة من إجمالي الناتج المحلي اإلقلیمي التي تمثلھا 
في المائة)، یتم نشر التقدیرات  60(أقل من  اً التغطیة منخفضة نسبیذا كانت ھذه التي تم اإلبالغ عن بیاناتھا أو التي یتوفر لھا تقدیر. إ الدول

 .مع حاشیة تحذیریة
 
 



 2022 نیسان/أبریل 12آخر تحدیث: 
 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

  .2008للمنھجیة في الحساب الفرعي للسیاحة: اإلطار المنھجي الموصى بھ لعام  یمكن االطالع على وصف أوفى
  

تتوفر فیھا بیانات كافیة ألغراض اإلبالغ عن أھداف التنمیة المستدامة، وضعت منظمة السیاحة العالمیة نھجاً تجریبیاً تستخدمھ البلدان التي ال 
شیوعاً لجمع تقدیرات الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة المباشرة، وذلك باستخدام اإلطار المفاھیمي لحساب السیاحة الفرعي، والبیانات األكثر 

ن ھذا النھج للبلدان التي تفتقر إلى بیانات كافیة نقطة انطالق ترتكز إلیھا لبدء  ولكنھا ال تتطلب تجمیعاً كامالً لحساب السیاحة الفرعي. ویؤمِّ
 عملیة تجمیع البیانات لحساب السیاحة الفرعي، ولقیاس الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة المباشرة بصورة أشمل. 

 Proposals for estimating Tourism Direct GDP with limited data.  :لمزید من المعلومات، یمكن مراجعة

4.I  . إدارة الجودة 

 المتعلقةالتوصیات الدولیة متاحة في  لسیاحةلحساب الفرعي  التوصیات بشأن إدارة الجودة لبیانات السیاحة األساسیة الالزمة لتجمیع
 .، اإلطار المنھجي الذي صادقت علیھ األمم المتحدة لقیاس السیاحة)IRTS2008(  ۲۰۰۸ بإحصاءات السیاحة

4.J  . ضمان الجودة  
 من خالل التواصل الكتابي مع البلدان المعنیة.في تُعالج أوجھ التباین المحتملة 

4.K  . تقییم الجودة 
لسیاحة: لالفرعي  حسابیجب أن تتوافق البیانات مع التوصیات المتعلقة بالمفاھیم والتعاریف والتصنیفات الواردة في المعاییر الدولیة: 

 .  (TSA: RMF 2008)اإلطار المنھجي الموصى بھ
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

التي  الدولعدد  ۱-ب-۱۲. ویراقب مؤشر 2020دولة بیانات لھذا المؤشر في عام  70، یتوفر لدى أكثر من 2022 آذار/اعتباًرا من مارس
حساب دولة تمرین  80أكثر من  ت ، أجر۱-ب-۱۲لمؤشر  الدولوفقًا للبیانات التي أبلغت عنھا و. لسیاحةل حساب الفرعيلدیھا تمرین 

 .2020و  2016في الفترة بین لسیاحة ل الفرعي

 التسلسل الزمني:
 .فصاعداً  2008تتوفر بیانات سنویة للفترة الممتدة بین عامي 

 تفصیل:ال
حسب  یُستمد الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة المباشرة من األنشطة اإلنتاجیة التي تلبي احتیاجات السیاحة مباشرة، وبالتالي یمكن تصنیفھا

 السیاحیة (مثل أماكن إقامة الزوار، ومختلف أنواع نقل الركاب، وما إلى ذلك).الصناعات 
ویمكن تصنیف البیانات حسب تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي على المستوى دون الوطني أو تقدیرات الناتج المحلّي اإلجمالي للسیاحة 

طق على المستوى دون الوطني. لكن، لم یتم التوّصل إلى توافق في اآلراء المباشرة، وتتوفر المعلومات الالزمة بھذا الشأن في عدد من المنا
یة جمع بشأن منھجیة موّحدة لتصنیف البیانات المتوفّرة، ما من شأنھ أن یحدّ من قابلیتھا للمقارنة على المستوى الدولي. على العموم، فإن عمل

 و/أو أولویة السیاسة. نشاطاً اقتصادیاً ھاماً  البیانات ال تُجدي نفعاً إال في المناطق التي تعتبر السیاحة

 

 

 

https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism/manual.html
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/mst_research_paper_measuring_tdgdp.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
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 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :مصادر تباین

والسنوات المرجعیة  2008قد تنشأ التناقضات من درجات مختلفة من االلتزام بالحساب الفرعي للسیاحة: اإلطار المنھجي الموصى بھ لعام 
 . لحساب الفرعي للسیاحةلالمختلفة 

 قائوثالمراجع وال.  7

 )IRTS2008(  ۲۰۰۸ بإحصاءات السیاحة المتعلقةالتوصیات الدولیة 

 .  (TSA: RMF 2008)لسیاحة: اإلطار المنھجي الموصى بھلالفرعي  حساب
  
 

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
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