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 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :١٢الهدف 
وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات السياحة المستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات   :ب-١٢الغاية 

 المحلية، في التنمية المستدامة 
 تنفيذ أدوات محاسبية موحدة لرصد الجانبين االقتصادي والبيئي الستدامة السياحة.   :١-ب-١٢ المؤشر

 لمعلومات المؤسسية ا

 الراعية:   المنظمة 
 منظمة السياحة العالمية

 

 تعاريف المفاهيم و ال

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

الجداول األكثر جدوى    ،حتى اآلن  ،االقتصادية التي تعتبر  -البلدان لجداول حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية  
 هذه الجداول هي التالية: لرصد استدامة السياحة. و  ومالءمة  
 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 5دول  الج •
 لحساب السياحة الفرعي بشأن العرض المحلي واستهالك السياحة الداخلية  6الجدول   •
 لحساب السياحة الفرعي بشأن حسابات القطاعات السياحية 7الجدول   •
 المائيةاالقتصادية بشأن التدفقات  -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  •

 
،  2008لحساب السياحة الفرعي: إطار العمل المنهجي الموصى به لعام  ينبغي تنفيذ جداول حساب السياحة الفرعي وفقا   

 . 2012 نظام المحاسبة االقتصادية البيئية لعاملـوينبغي تنفيذ الجداول البيئية وفقا  
 

 األساس المنطقي: 
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  1تضم منظمة السياحة العالمية إلحصاءات السياحة فريقا  من الخبراء من البلدان والمنظمات الدولية، وهو فريق دولي رائد
   :، من تحديد أهم الصعوبات التي تشوب المؤشر األصلي2016عام ن منذ تمكّ 

   ١-ب- ١٢ال يتيح المؤشر رصدا  دقيقا  للتقدم المحرز نحو تحقيق الغاية  •
يستند   • إحصاءاتالمؤشر  ال  على و   ،إلى  تنطبق  مفاهيم/تعاريف  أو  دوليا   عليه  مّتفق  إحصائي  إطار  يوجد  ال 

 امة وخطط العمل المنّفذة". "استراتيجيات أو سياسات السياحة المستد
ما زالت العالقة أو الحدود الفاصلة بين هذه األدوات الثالثة المختلفة، أي "االستراتيجيات" و"السياسات"و"خطط   •

العمل المنفذة"، غير واضحة. على سبيل المثال، قد تحتوي الخطة الرئيسية للسياحة على عناصر من األدوات  
 كـأداة واحدة أو كثالث أدوات؟   الثالث، هل ُتعّد هذه العناصر

مثل تلك الهياكل    استحداثتفتقر البلدان المعنية إلى هيكل إحصائي أساسي لجمع هذه المعلومات، وقد يصعب   •
 في ظل الصعوبات المذكورة أعاله.

فسير كل  بغياب التعاريف المتفق عليها دوليا  بشأن هذه المفاهيم والعمليات اإلحصائية المناسبة لها، قد يختلف ت •
من البلدان المجيبة لمصطلحات "االستراتيجيات" و"السياسات" و"خطط العمل المنّفذة"، ما من شأنه أن يؤثر على  
عملية جمع البيانات، في حال حدوثها. وقد يزداد هذا التأثير وضوحا  نظرا  إلى أّنه ُيطلب من الجهات المسؤولة  

 لدانهم، ما قد يفضي إلى تحّيز كبير لدى المجيبين. في البلدان المعنية إجراء تقييم ذاتي لوضع ب
 

، ورصد مدى تطبيق   وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات ]السياحة[ المستدامة()     ١-ب-١٢وعليه، ُيقترح التركيز على الغاية  
 مستوى العالم، وهي: رصد الجوانب الرئيسية الستدامة السياحة على في ألدوات المحاسبة المعتمدة  حتى اآلن،البلدان، 
  2008الحساب الفرعي للسياحة: اإلطار المنهجي الموصى به لعام  حساب البلدان الفرعي للسياحة استنادا  إلى  .1
البلدان التي تستند إلى   .2 الدفيئة والنفايات في  المياه والطاقة وانبعاثات غازات  البيئية  حسابات    -نظام المحاسبة 

   .االقتصادية
  

البيئية    المحاسبة  الفرعي ونظام  السياحة  البلدان لجداول حساب  تنفيذ  تتّبع درجة  االقتصادية األكثر جدوى    -من خالل 
 ب -١٢ومالءمة لرصد استدامة السياحة، يمكن التوّصل إلى مؤشر قائم على اإلحصاءات لرصد الغاية 

 
منظمة السياحة العالمية، بدعم من شعبة اإلحصاءات    ويتماشى ذلك مع برنامج عمل قياس استدامة السياحة الذي أطلقته

بطلب من    هذا اإلطار  تطويريجري  ،  حاليا    . في األمم المتحدة، الذي يتضمن اإلطار اإلحصائي لقياس استدامة السياحة

 
الدولية، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة  تتألف اللجنة من خرباء يف إحصاءات السياحة من البلدان واملنظمات الدولية واملنظمات اليت تتجاوز الوالية الوطنية، مثل منظمة العمل   1

ئة قانونية ملنظمة السياحة العاملية، وترفع تقاريرها إىل اجلمعية العامة ملنظمة السياحة  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. واللجنة هي هي 
 .   العاملية واللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة اليت تعرتف رمسياً هبا بوصفها فريق اخلرباء القطريني املعنيني إبحصاءات السياحة

   :ة اللجنة، وتكوينها، وأنشطتها على الرابط التال ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن والي
account-satellite-tourism-and-statistics-http://statistics.unwto.org/content/committee  
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 إحصاءاتقياس  بين  يجمع  هو  و ،  2( 2017مارس    10-7اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها الثامنة واألربعين )
المعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويرسي قاعدة متينة الستخالص المؤشرات المناسبة لرصد  وغيرها من  السياحة  

السياحة لمنظمة  هاوتحليل  استدامة  العامة  الجمعية  بدعم  السياحة  استدامة  لقياس  اإلطار اإلحصائي  . كما يحظى تطوير 
 .   3دولية في مجال السياحة  السياحة العالمية، وهي أعلى هيئة

يضطلع فريق الخبراء العامل المعني بقياس استدامة السياحة بإدارة اإلطار اإلحصائي الذي يجري إعداده باالشتراك بين 
منظمة السياحة العالمية وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة. ويرفع فريق الخبراء تقاريره إلى لجنة اإلحصاءات التابعة  
لمنظمة السياحة العالمية. كما يعمل فريق فرعي خاص معني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج قياس استدامة  
السياحة   لمنظمة  التابعة  اإلحصاءات  للجنة  المشورة  تقديم  الفريق  هذا  ويتولى  النمساوية.  اإلحصاء  هيئة  بإدارة  السياحة، 

التنمية المستدامة، وقد شارك مشاركة نشطة في إعداد هذه  العالمية بشأن أفضل السبل لرصد السياح ة في إطار أهداف 
 البيانات الوصفية.

 
 المفاهيم: 

للسياحة في وثيقة   الفرعية  المتعلقة بالحسابات  الجداول  المفاهيم والنماذج  للسياحة:  يمكن االطالع على  الفرعي  الحساب 
الذي يوفر اإلطار المفاهيمي المشترك إلعداد حساب السياحة الفرعي. يعتمد هذا   2008اإلطار المنهجي الموصى به لعام  

اإلطار المنهجي النظام األساسي للمفاهيم والتصنيفات والتعاريف والجداول والمجاميع الخاصة بنظام الحسابات القومية لعام 
السياحة الفرعي: إطار العمل المنهجي الموصى    حساب، وأحاطت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة علما  بوثيقة  2008

لعام   )  2008به  والثالثين  التاسعة  لتستكمل  2008شباط/فبراير    29-26في دورتها  الوثيقة  هذه  لقد صدرت  حساب (. 
الذي وافقت عليه اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها    2000السياحة الفرعي: إطار العمل المنهجي الموصى به لعام  

 ( وتحل محله. 2000آذار/مارس  3 -شباط/فبراير  29الحادية والثالثين )
 

في   الصلبة  والنفايات  الدفيئة  غازات  والطاقة وانبعاثات  بالمياه  المتعلقة  النموذجية  والجداول  المفاهيم  على  االطالع  يمكن 
وعالقتها باالقتصاد. يشمل   ، وهو معيار إحصائي دولي لقياس البيئةاالقتصادية  -اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية  

هذا اإلطار المركزي مجموعة مّتفق عليها دوليا  من المفاهيم والتعاريف والتصنيفات الموّحدة والقواعد المحاسبية والجداول  
التي يمكن استخدامها إلجراء إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي، وقد اعتمدته اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم 

 (.  2012آذار/مارس  2 -شباط/فبراير  28متحدة في دورتها الثالثة واألربعين )ال
 التعليقات والقيود: 

 
التابعة لألمم املتحدة   115/48املقرر   2 الدورة الثامنة واألربعني للجنة اإلحصائية    . E/CN.3/2017/35-E/2017/24  :بشأن إحصاءات السياحة يف التقرير عن أعمال 

 . .E/2019/24-E/CN.3/2019/34 :االقتصادية للدورة اخلمسني للجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة - بشأن حماسبة البيئية  115/50املقرر 
3 http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a22_resolutions_en.pdf 
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من حيث المبدأ، ال يظهر المؤشر أوجه التباين بين البلدان في درجة تطبيق حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 
 االقتصادية، وهي قد تختلف اختالفا  كبيرا  بين البلدان لتتراوح بين مرحلة التجربة إلى التنفيذ الكامل.    -

 

 منهجية  ال

 طريقة الحساب:
البيئية الستدامة السياحة = العدد اإلجمالي للجداول التي تعّدها   -تنفيذ أدوات محاسبية موحدة لرصد الجوانب االقتصادية  

 البلدان المعنية من الجداول المحّددة أدناه:
 

 لحساب السياحة الفرعي بشأن نفقات السياحة الوافدة  1الجدول   •
 نفقات السياحة المحلية لحساب السياحة الفرعي بشأن  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  •
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 : تفصيل
االقتصادية )تدفقات المياه، وتدفقات  -يمكن تصنيف مختلف جداول حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

 الطاقة، وانبعاثات غازات الدفيئة والنفايات الصلبة(، وتصنيفها وفقا  للمعايير المعتمدة في هذين النظامين. 
 

 معالجة القيم الناقصة:
 ال ينطبق 

 البلد: على مستوى  •
 ال ينطبق 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي: •
 ال ينطبق 

 
 المجاميع اإلقليمية: 

 ال ينطبق 
 

 مصادر التباين:
قد تنجم أوجه التباين عن اختالف درجات الدمج في ترسيخ التقّدم المحرز نحو تنفيذ حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة  

 االقتصادية في البلدان المعنية. -البيئية 
 

 المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:  
وصفا     2008الحساب الفرعي للسياحة: اإلطار المنهجي الموصى به لعام  في ما يتعلق بـحساب السياحة الفرعي، يورد  

هجية تصنيف البيانات.  وحاليا ، تعمل منظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، على  لمن
 .  2020جميع البلدان خالل عام أمام استحداث دليل تجميعي لبيانات حساب السياحة الفرعي، تمهيدا  إلتاحته 

 
البيئية   المحاسبة  بنظام  يتعلق  ما  َيِرد وصف    -وفي  في    االقتصادية،  البيانات  لنظام  لمنهجية تصنيف  المركزي  اإلطار 

 . االقتصادية -المحاسبة البيئية 
 

 ضمان الجودة 
القضايا الناشئة من خالل اتصاالت خطية مع  تضطلع منظمة السياحة العالمية بمهمة التحقق من صحة البيانات، ومعالجة  

ت من صحة المعلومات المبلغة البلدان المعنية. وفي حال توفرت الجداول الخاصة بحساب السياحة الفرعي، يمكن أيضا  التثبّ 
المباشرة الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة  من أهداف التنمية المستدامة )   ١- ٩- ٨إلى منظمة السياحة العالمية بشأن المؤشر  
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(، والمؤشرات المجمعة عن طريق البيانات السنوية لمنظمة السياحة العالمية. كما كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادية من خالل المعلومات المتاحة لدى شعبة اإلحصاءات    -يمكن التحقق من توفر جداول نظام المحاسبة البيئية  

 في األمم المتحدة.  
 

 يانات مصادر الب

 الوصف:
 االقتصادية للبلدان. -ُتستمد البيانات الالزمة لقياس المؤشر من حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

 
 عملية جمع البيانات:

معلومات المطلوبة عن عدد جداول حساب السياحة  الترسل منظمة السياحة العالمية استبيانا  قصيرا  إلى البلدان للحصول على  
 االقتصادية التي وضعتها.   -الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

 

 فر البيانات اتو 

 الوصف:
البيئية   االقتصادية في كل مكان، غير أن جميع   -ال تتوفر الجداول الخاصة بحساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة 

(، وفي أول عملية  0البلدان بوسعها تقديم معلومات عن هذا المؤشر. تبلغ الدول التي تفتقر إلى هذه الجداول قيمة صفر)
استجابة قطرية من البلدان من جميع    100ة السياحة العالمية أكثر من  ، تلّقت منظم2019لجمع البيانات بدأت في عام  

 المناطق. وقد تّم بالفعل تحميل البيانات على قاعدة البيانات العالمية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.  
 

 : التسلسل الزمني
 فصاعدا .   2008البيانات متاحة اعتبارا  من عام  

 

 الجدول الزمني 

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

 للبيانات المتاحة حتى نهاية العام األخير. 2019البلدان من خالل استبيان منظمة السياحة العالمية في آب/أغسطس 
 

 إصدار البيانات: 
 . 2020اإلصدار األول في شباط/ فبراير ُينشر 



 2020حزيران/يونيو  03 :آخر حتديث

 الجهات المزّودة للبيانات

 بالنسبة لحساب السياحة الفرعي: أجهزة اإلحصاءات الوطنية و/أو اإلدارات السياحية الوطنية. 
 االقتصادية: أجهزة اإلحصاءات الوطنية و/أو وزارات البيئة.-عن نظام المحاسبة البيئية

 

 للبياناتالجهات المجمعة 

منظمة السياحة العالمية بالتنسيق مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، ال سّيما في ما يتعلق ببيانات نظام المحاسبة 
 االقتصادية.-البيئية

 

 المراجع

 الروابط:
https://www.unwto.org/methodology 

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

 : المراجع
العالمية  السياحة  المتحدة، ومنظمة  واألمم  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  األوروبية،  الجماعات  لجنة 

 2008الحساب الفرعي للسياحة: اإلطار المنهجي الموصى به لعام  (،  2010)
 االقتصادية-نظام المحاسبة البيئية 

 

 مؤشرات ذات صلة 

اإلجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي )مؤشر مشتق من حساب الناتج المحلي   ١-٩-٨
 السياحة الفرعي(. 

 علقة بالتنوع البيولوجيآيتشي المتمن أهداف  2 للغايةالتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية المنشأة وفقا   ١-٩- ١٥
 2011 -2020من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 

https://www.unwto.org/methodology
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-2/

