الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 06-05نوفمبر  2016في مدينة قونية بتركيا
جلسة حول
"األنشطة املنفذة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي"
تقرير مرحلي حول
"تحسين قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في
إحصاءات السياحة"
 .1خلفية املشروع
في متابعة للمشروع السابق بعنوان "تحسين القدرات اإلحصائية لقطاع السياحة في منطقتي البحر األبيض املتوسط
والخليج ملنظمة التعاون اإلسالمي" (-2013سيسرك ،)0111-يهدف مشروع "تحسين قدرات الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي في إحصاءات السياحة" إلى بناء القدرات اإلحصائية في إحصاءات السياحة واملساهمة بشكل عام
في األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في املنظمة من خالل برامج بناء القدرات بما يشمل الدورات التدريبية
وورشات العمل بمشاركة الخبراء الوطنيين والدوليين.

 .2الهدف
بناء القدرات اإلحصائية في تجميع وإنتاج ونشر إحصاءات السياحة واملساهمة بشكل عام في األنظمة اإلحصائية
الوطنية للدول األعضاء في املنظمة من حيث برامج بناء القدرات بما يشمل دورات تدريبية قصيرة املدى وورشة عمل.

 .3الغرض من املشروع
تحديد القدرات واالحتياجات اإلحصائية في مجال إحصاءات السياحة في الدول األعضاء في املنظمة من خالل املسح
نصف السنوي لبرنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية ) (StatCaBوتنفيذ برامج تدريبية قصيرة األمد بناء على
نتائج املسح وتنظيم ورشات عمل إقليمية حول الحسابات الفرعية للسياحة بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.
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 .4النتائج املتوقعة
•
•
•
•

تحديد القدرات واالحتياجات في مجال إحصاءات السياحة من خالل االستبيان
زيادة قدرات إحصاءات السياحة للموظفين في مكاتب اإلحصاء الوطني والهيئات الحكومية ذات الصلة
تقييم املدربين واملتدربين من أجل تعزيز مضمون ونطاق الدورات التدريبية التي ستجرى في املستقبل
توعية صناع القرار في الدول األعضاء في املنظمة من أجل وضع السياسات املستندة على األدلة لزيادة
االستثمارات السياحية

 .5األنشطة املنجزة
 1.5الدورات التدريبية التي تم إجراؤها في إطار عمل املشروع
الرقم

املوضوع

التاريخ

املستفيد

1

دورة تدريبية حول
إحصاءات السياحة

 20-18مايو
2015

2

دورة تدريبية حول
إحصاءات السياحة

 28-26أكتوبر
2015

3

دورة تدريبية حول
إحصاءات السياحة

11-09
أغسطس 2016

4

دورة تدريبية حول
إحصاءات السياحة

غامبيا
26-24
أغسطس ( 2016مكتب غامبيا لإلحصاء)

أذربيجان
(اللجنة اإلحصائية
الحكومية)
ماليزيا
(دائرة اإلحصاءات
العامة)
سورينام
(مؤسسة سورينام
للسياحة)

املزود

مكان االنعقاد

تركيا
باكو ،أذربيجان
(معهد اإلحصاء التركي)
إندونيسيا
( -BPSاالحصائيات
إندونيسيا)
إندونيسيا
( -BPSاالحصائيات
إندونيسيا)
أوغندا
(مكتب أوغندا
لإلحصاء)

بوتراجايا،
ماليزيا
باراماريبو،
سورينام
بانجول ،غامبيا

 2.5ورشة عمل إقليمية حول الحسابات الفرعية للسياحة
تم تنظيم ورشة عمل إقليمية حول "الحسابات الفرعية للسياحة ) (TSAمن قبل سيسرك بالتعاون مع منظمة
السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة ) ،(UNWTOاستضافتها لجنة اإلحصاء في وزارة االقتصاد الوطني لجمهورية
كازاخستان في فترة  30نوفمبر 3 -ديسمبر  2015في أملاتي بجمهورية كازاخستان.
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وقد جاءت ورشة العمل اإلقليمية حول الحسابات الفرعية للسياحة كنشاط متابعة لورشة العمل اإلقليمية حول
إحصاءات السياحة والحسابات الفرعية للسياحة ( (http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1050التي
نظمت في مقر سيسرك في فترة  4-2ديسمبر  2014في إطار مشروع -2013سيسرك.0111-
كما ركزت ورشة العمل اإلقليمية على الحسابات الفرعية للسياحة في منطقتي آسيا الوسطى وجنوب آسيا في منظمة
التعاون اإلسالمي ،وحضرها  16خبيرا يعملون في املكاتب الوطنية اإلحصائية والسلطات املعنية بالسياحة والبنوك
املركزية من أذربيجان وبنغالديش وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتمثلت األهداف الرئيسية لورشة العمل اإلقليمية حول الحسابات الفرعية للسياحة فيما يلي:
• شرح هيكل الحسابات الفرعية للسياحة والعالقات بين الجداول الخاصة بها؛ تقديم التوضيح الضروري
للمفاهيم الرئيسية للحسابات الفرعية للسياحة؛
• توفير مكان لتبادل املعرفة والتجارب القطرية في إعداد الحسابات الفرعية للسياحة و في التصدي للتحديات
أمام جمع بيانات السياحة األساسية وكذلك في تفسير نتائج الحسابات املعنية التخاذ قرارات أكثر استنارة
من قبل الصناعات السياحية؛
• مساعدة الدول في وضع برنامج عمل طويل املدى حول تطوير الحسابات الفرعية للسياحة.
وخالل ورشة العمل ،وجد املشاركون الفرصة لتغطية أساسيات تجميع الجداول العشر وفقا ملنهجية الحسابات
الفرعية للسياحة وتبادلوا تجاربهم في إنتاج جداول الحسابات املعنية ذات الصلة استنادا إلى ممارسات دولهم.
املزيد من املعلومات عن ورشة العمل متاحة من خالل الرابط التالي:
http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1301

 .6مذكرة تفاهم مع منظمة السياحة العاملية
من أجل تحقيق التآزر للمساهمة في جهود الدول األعضاء في املنظمة في تحسين قدراتها في مجال إحصاءات
السياحة ،وقع كل من سيسرك ومنظمة السياحة العاملية على مذكرة تفاهم في يونيو  .2016والهدف من مذكرة
التفاهم هو تعزيز التعاون بين منظمة السياحة العاملية وسيسرك وتحديد املجاالت ذات االهتمام املشترك بهدف:
•
•
•
•
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تحسين األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن نظام إحصاءات
السياحة بما في ذلك الحسابات الفرعية للسياحة؛
تحديد اآلفاق والتحديات الرئيسية في جوانب مختارة من قطاع السياحة في الدول األعضاء في املنظمة؛
اتخاذ الخطوات الالزمة لتبادل الدراية التقنية وتوفير املدخالت املتعلقة بالسياحة لغرض البحوث املشتركة
وتحليل السياسات ومشاريع التعاون وبناء القدرات والتدريب والتشاور؛
املساهمة في قدرات املوارد البشرية مع الربط باتخاذ القرارات املستندة إلى األدلة من أجل قطاع السياحة.
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سيتعاون سيسرك ومنظمة السياحة العاملية في تنفيذ املشاريع اإلحصائية التالية:
•

•
•

•
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التعاون في تنفيذ األنشطة التدريبية اإلحصائية (أي الندوات وورشات العمل والبعثات الفنية ،الخ) في
املجاالت ذات االهتمام املشترك ،وال سيما في إنتاج وتجميع ونشرإحصاءات السياحة والحسابات الفرعية
للسياحة؛
التشجيع على تطوير نظام إحصاءات السياحة في الدول األعضاء في املنظمة من أجل التقدم في قياس
وتحليل اآلثار االقتصادية للسياحة؛
الدفع بالتعاون املتبادل على املستوى اإلقليمي في مجال إحصاءات السياحة والحسابات الفرعية للسياحة
من خالل تطوير األنشطة املستقبلية التي قد تكون ذات االهتمام املشترك في مجالي إحصاءات السياحة
والحسابات الفرعية للسياحة.
تسهيل تنظيم الندوات وورشات العمل واجتماعات الواجهة ،كلما كان ذلك ممكنا في التعاون وأيضا
اجتماعات على فترات منتظمة بين أعضاء املنظمتين بهدف استكشاف ومناقشة فرص وآفاق جديدة
لتطوير وتعزيز السياحة.
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