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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :١٢الهدف 

0.bالغاية . 

تأثيرات السياحة المستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية، في التنمية وضع وتنفيذ أدوات لرصد : ب-١٢الغاية 

 المستدامة

0.cر. المؤش 

 تنفيذ أدوات محاسبية موحدة لرصد الجانبين االقتصادي والبيئي الستدامة السياحة. :١-ب-١٢المؤشر 

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2022نيسان/أبريل  12

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 اإلجمالي ومن معدل النموالناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من مجموع الناتج المحلي  ١-٩-٨

من أهداف آيشي للتنوع البيولوجي من الخطة االستراتيجية  2)أ( عدد البلدان التي وضعت أهدافا وطنية تشبه أو تتواءم مع الهدف   ١-٩-١٥

تحقيق هذه األهداف؛ في استراتيجياتها وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقدم المحرز نحو  2020-2011للتنوع البيولوجي للفترة 

 و)ب( مراعاة التنوع البيولوجي في النظم الوطنية للمحاسبة واإلبالغ، التي تعرف بأنها تنفيذ لنظام المحاسبة البيئية  االقتصادية.

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNWTO) منظمة السياحة العالمية

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .مةالمنظ 

 منظمة السياحة العالمية

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

 يتعلق المؤشر المعني بـ"وضع أدوات موّحدة للمحاسبة لرصد الجوانب االقتصادية والبيئية الستدامة السياحة" بمدى تنفيذ البلدان لجداول

حتى اآلن، الجداول األكثر جدوى ومالءمةً لرصد استدامة السياحة.  ،االقتصادية التي تعتبر -المحاسبة البيئية حساب السياحة الفرعي ونظام 

 وهذه الجداول هي التالية:

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة الوافدة 1الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة المحلية 2الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة الصادرة 3الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة الداخلية 4الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن حسابات قطاعات السياحية 5الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن العرض المحلي واستهالك السياحة الداخلية 6الجدول  •

 ياحة الفرعي بشأن حسابات القطاعات السياحيةلحساب الس 7الجدول  •
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 االقتصادية بشأن التدفقات المائية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 االقتصادية بشأن تدفقات الطاقة -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 االقتصادية بشأن انبعاث غازات الدفيئة -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 االقتصادية بشأن النفايات الصلبة -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 

، 2008لعام  به الموصي المنهجياإلطـار  :الحساب الفرعي للسياحةلحساب السياحة الفرعي:   ينبغي تنفيذ جداول حساب السياحة الفرعي وفقاً 

 .2012نظام المحاسبة االقتصادية البيئية لعام لـوينبغي تنفيذ الجداول البيئية وفقاً 

 

 المفاهيم:

 المنهجياإلطـار  :الحساب الفرعي للسياحةيمكن االطالع على المفاهيم والنماذج الجداول المتعلقة بالحسابات الفرعية للسياحة في وثيقة 

الذي يوفر اإلطار المفاهيمي المشترك إلعداد حساب السياحة الفرعي. يعتمد هذا اإلطار المنهجي النظام األساسي  2008لعام  به الموصي

، وأحاطت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم 2008للمفاهيم والتصنيفات والتعاريف والجداول والمجاميع الخاصة بنظام الحسابات القومية لعام 

شباط/فبراير  29-26في دورتها التاسعة والثالثين ) 2008السياحة الفرعي: إطار العمل المنهجي الموصى به لعام  حسابالمتحدة علماً بوثيقة 

الذي وافقت عليه اللجنة  2000حساب السياحة الفرعي: إطار العمل المنهجي الموصى به لعام (. لقد صدرت هذه الوثيقة لتستكمل 2008

 ( وتحل محله.2000آذار/مارس  3 -شباط/فبراير  29الحادية والثالثين )اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها 

 

اإلطار المركزي لنظام يمكن االطالع على المفاهيم والجداول النموذجية المتعلقة بالمياه والطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة والنفايات الصلبة في 

، وهو معيار إحصائي دولي لقياس البيئة وعالقتها باالقتصاد. يشمل هذا اإلطار المركزي مجموعة االقتصادية -البيئية  االقتصادية المحاسبة

ابلة متّفق عليها دولياً من المفاهيم والتعاريف والتصنيفات الموّحدة والقواعد المحاسبية والجداول التي يمكن استخدامها إلجراء إحصاءات ق 

 2 -شباط/فبراير  28ته اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة واألربعين )للمقارنة على المستوى الدولي، وقد اعتمد

 (. 2012آذار/مارس 

2.B. وحدة القياس 

 عدد الجداول / الحسابات المجمعة

 

2.C. التصنيفات 

 :والمعلومات ذات الصلة هنا الفرعي يمكن العثور على جداول حساب السياحة 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1A.pdf  

 (SEEA) يئية واالقتصاديةيمكن العثور على معلومات حول استخدام المياه واستخدام الطاقة وانبعاثات الهواء وحسابات نظام المحاسبة الب

 /https://seea.un.org :هنا

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

 االقتصادية للبلدان.-تُستمد البيانات الالزمة لقياس المؤشر من حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

3.B. طريقة جمع البيانات 

( إلى البلدان للحصول على المعلومات المطلوبة عن عدد جداول حساب Excelمنظمة السياحة العالمية استبياناً قصيراً على أكسل )ترسل 

 االقتصادية التي وضعتها.   -السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

من خالل استبيان  الدول االقتصادية مباشرة من  -بدأت عملية جمع البيانات عن تطبيق جداول حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

 .م التاليويتم إغالق جمع البيانات في يناير من العا آب/في أغسطس الدولسنوي لمنظمة السياحة العالمية. يتم إرسال االستبيان إلى 

 

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_cf_final_ar.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_cf_final_ar.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_cf_final_ar.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_cf_final_ar.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1A.pdf
https://seea.un.org/
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3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 ومارس/آذار. شباط/المقرر عادةً في فبراير المستدامة،مع تحديث قاعدة البيانات العالمية ألهداف التنمية  يتزامنسنوياً و إصدار البياناتيتم 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 أجهزة اإلحصاءات الوطنية و/أو اإلدارات السياحية الوطنية.لتنفيذ حساب السياحة الفرعي: جميع الكيانات الرسمية، عادة 

 أجهزة اإلحصاءات الوطنية و/أو وزارات البيئة.االقتصادية: جميع الكيانات الرسمية، عادة  -لتنفيذ نظام المحاسبة البيئية 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 االقتصادية. -ة البيئيةنظام المحاسب بجداول تطبيقفي ما يتعلق  خاصةمنظمة السياحة العالمية بالتنسيق مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، 

3.G. التفويض المؤسسي 

من االتفاقية المبرمة بين األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية: "تعترف األمم المتحدة بمنظمة السياحة العالمية باعتبارها  13وفقًا للمادة 

 المنظمة المناسبة لجمع إحصاءات السياحة وتحليلها ونشرها وتوحيدها وتحسينها، ولتعزيز تكامل هذه اإلحصاءات في نطاق منظومة األمم

 .١-ب-١٢المتحدة ". منظمة السياحة العالمية هي الوكالة الراعية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

أدوات لرصد   إلى " الدول  ب-١٢ الغاية تدعو ". السياحة المستدامة هي "السياحة التي تأخذ في االعتبار  ]السياحة[ المستدامة وضع وتنفيذ 

عملية  االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية مع تلبية احتياجات الزوار والصناعة ، البيئة والمجتمعات المضيفة. ]...[ إنهاآثارها 

 مستمرة وتتطلب مراقبة مستمرة للتأثيرات ".

السياحة ب ىعلى المستو مستوى القدرة اإلحصائية ١-ب-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة قيس  ي استدامة  طريقة  الوطني والعالمي لرصد 

للمقارنة، وال سيما   وقابلة  وتشجيع تحقيق ةوالبيئي  ةاالقتصادي  األبعادمصداقية  في رصد  ليس فقط  إضافية تتمثل  ، ب-١٢  الغاية. وله ميزة 

المتعلقة بالسياحة، وال سيما   الغايات في دعم المراقبة العامة للسياحة المستدامة بما في ذلك  ولكن أيضا    .٧-١٤  الغايةو ٩-٨الغاية  األخرى 

TSA :) 2008لعام  به الموصي المنهجياإلطـار  :الحساب الفرعي للسياحةوهي تقوم بذلك عن طريق تتبع تنفيذ تلك الجداول والحسابات من  

RMF 2008  )البيئيةو األكثر صلة باشتقاق المعلومات عن السياحة المستدامة.  SEEA) نظام المحاسبة االقتصادية  التي تعتبر  في الواقع،  و( 

أساسية في    SEEAو    TSAتم تحديد   الذي يجري تطويره حالي ا والذي تدعمه  MST-SF)  اإلطار اإلحصائي لقياس استدامة السياحةكركائز   )

إحصاءات السياحة   SF-MST يدمجو  احة في أجندة أهداف التنمية المستدامة.لرصد مساهمة السياللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة كأداة رئيسية 

وتحليل استدامة السياح ة.  مع المعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية األخرى ويوفر قاعدة متماسكة الشتقاق المؤشرات ذات الصلة برصد 

جداول وحسابات  كما   المؤشر  SEEAو   TSAيوفر مستوى تنفيذ  اإلحصائي   جيدا    مؤشرا   ،المحددة في هذا  لرصد    للدولة  على االستعداد 

 استدامة السياحة.

4.B.   والقيودالتعليقات 

 االقتصادية -في درجة تطبيق حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية ال يراعي المؤشر من حيث المبدأ درجات مختلفة من التوحيد 

 .الدول (، والتي قد تختلف بين تتراوح بين مرحلة التجربة إلى التنفيذ الكامل)

4.C. طريقة االحتساب 

 الحساب:طريقة 

البلدان المعنية من  البيئية الستدامة السياحة = العدد اإلجمالي للجداول التي تعدّها -تنفيذ أدوات محاسبية موحدة لرصد الجوانب االقتصادية 

 الجداول المحدّدة أدناه:

 

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة الوافدة 1الجدول  •

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://www.unwto.org/standards/statistical-framework-for-measuring-the-sustainability-of-tourism


2022 نيسان/أبريل 12آخر تحديث:   

 ن نفقات السياحة المحليةلحساب السياحة الفرعي بشأ 2الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة الصادرة 3الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة الداخلية 4الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن حسابات قطاعات السياحية 5الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن العرض المحلي واستهالك السياحة الداخلية  6الجدول  •

 لحساب السياحة الفرعي بشأن حسابات القطاعات السياحية 7الجدول  •

 جدول نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية بشأن التدفقات المائية •

 جدول نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية بشأن تدفقات الطاقة •

 ول نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية بشأن انبعاث غازات الدفيئةجد •

 جدول نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية بشأن النفايات الصلبة •

 

4.D  .التحقق 

فيتم  سابقًا،فيما يتعلق بالبيانات المتاحة  للدولة يتم طلب البيانات التاريخية كل عام. إذا كانت هناك اختالفات في البيانات المبلغ عنها حديثًا 

 .الدول فهناك متابعة مستمرة مع  أخرى،إذا تم العثور على تناقضات  وبالمثل،. دولال استشارة 

4.E. التعديالت 

  ينطبقال

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد: •
 ال ينطبق

 على المستويين اإلقليمي والعالمي: •
 ال ينطبق

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 .الدول المجاميع اإلقليمية تتوافق مع مجموع القيم )عدد الجداول/الحسابات المنفذة( التي أبلغت عنها 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

وصفاً لمنهجية تصنيف  2008الحساب الفرعي للسياحة: اإلطار المنهجي الموصى به لعام ي ما يتعلق بـحساب السياحة الفرعي، يورد ف 

 البيانات.  

 

 -اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية ِرد وصٌف لمنهجية تصنيف البيانات في االقتصادية، ي   -وفي ما يتعلق بنظام المحاسبة البيئية 

 .االقتصادية

 

4.I  . إدارة الجودة 

 متعلقةلا التوصيات الدوليةمتاحة في حساب السياحة الفرعي  التوصيات بشأن إدارة الجودة لبيانات السياحة األساسية الالزمة لتجميع

 .، اإلطار المنهجي الذي صادقت عليه األمم المتحدة لقياس السياحة  (IRTS 2008)2008إحصاءات السياحة ب

 

https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism/manual.html
https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism/manual.html
https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tourism/manual.html
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
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/Seriesm/SeriesM_83rev1a.pdf
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4.J  . ضمان الجودة 

في تضطلع منظمة السياحة العالمية بمهمة التحقق من صحة البيانات، ومعالجة القضايا الناشئة من خالل اتصاالت خطية مع البلدان المعنية. و

حال توفرت الجداول الخاصة بحساب السياحة الفرعي، يمكن أيضاً التثبّت من صحة المعلومات المبلغة إلى منظمة السياحة العالمية بشأن 

من أهداف التنمية المستدامة )الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي(. كما يمكن  ١-٩-٨ر المؤش

 شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة.  قبل المجمعة مناالقتصادية من خالل المعلومات  -التحقق من توفر جداول نظام المحاسبة البيئية 

4.K  .ييم الجودة تق 

 2008حساب السياحة الفرعي: اإلطار المنهجي الموصى به لعام يجب أن تتوافق البيانات مع التوصيات الواردة في المعايير الدولية: 

 (.SEEA) البيئيةاالقتصادية واإلطار المركزي لنظام المحاسبة 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 :توافر البيانات

من خالل البناء يمكن لجميع البلدان   االقتصادية في كل مكان، -ال تتوفر الجداول الخاصة بحساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

( 2022(، تتوفر حالياً )اعتباراً من مارس/آذار 0بوسعها تقديم معلومات عن هذا المؤشر. تبلغ الدول التي تفتقر إلى هذه الجداول قيمة صفر)

 دولة في جميع المناطق.  150بيانات ألكثر من 

 

 التسلسل الزمني:

 .فصاعداً  2008من السنة المرجعية  اعتباراً  يتم جمع البيانات

 

 تفصيل:

االقتصادية )تدفقات المياه، وتدفقات الطاقة، وانبعاثات غازات  -يمكن تفصيل مختلف جداول حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

 الدفيئة والنفايات الصلبة(، وتصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة في هذين النظامين. 

 

 الدوليةاالنحراف عن المعايير  /المقارنة .  6

 مصادر التباين:

االقتصادية -قد تنجم أوجه التباين عن اختالف درجات الدمج في ترسيخ التقدّم المحرز نحو تنفيذ حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

 في البلدان المعنية. 

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :الروابط

https://www.unwto.org/standards/un-standards-for-measuring-tourism 

https://seea.un.org/content/seea-central-framework 

 

 المراجع:

(، الحساب 2010لجنة الجماعات األوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واألمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية )

 economic-https://www.unwto.org/standards/on-على: متوفر 2008الفرعي للسياحة: اإلطار المنهجي الموصى به لعام 

2008-tsa-tourism-of-ontributionc (2022-03-29) 

لي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي األمم المتحدة، المفوضية األوروبية، منظمة األغذية والزراعة، صندوق النقد الدو

 : اإلطار المركزي )عبر اإلنترنت( متاح على:2012(، نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 2014)

framework-central-https://seea.un.org/content/seea (2022-03-29)   

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1a.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_cf_final_ar.pdf
https://www.unwto.org/standards/un-standards-for-measuring-tourism
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://www.unwto.org/standards/on-economic-contribution-of-tourism-tsa-2008
https://www.unwto.org/standards/on-economic-contribution-of-tourism-tsa-2008
https://seea.un.org/content/seea-central-framework

