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 اإلسالمي لتعاونالدورة الرابعة لمجنة اإلحصائية لمنظمة ا

 ، أنقرة، تركيا3125أبريل  32-34

 عية بشأنو موض جمسة
 "قطاع السياحةفي  اإلحصائيةالقدرات  تطوير“

 حولمشروع 
 "الخميجمنطقة و  منطقة البحر األبيض المتوسطفي  تطوير القدرات اإلحصائية في قطاع السياحة“

 

 ممخص المشروع 2

الوطنية  ءاإلحصا نظمالمساىمة في عموما، و ، ةناء القدرات اإلحصائية في مجال إحصاءات السياحييدف المشروع إلى ب
(NSS لمبمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )(OIC)  دورات  ثماني تتضمنالتي من خالل برامج بناء القدرات

توزيعو عمى سيتم تصميم استبيان و ، في جميع مراحل المشروعو . نخبراء وطنيين ودولييعمل بمشاركة  وورشةتدريبية 
اإلسالمي في  تعاونالسياحة في بمدان منظمة ال راتوزال التابعةات ءحصااإل دوائرأو و/ (NSO)مكاتب اإلحصاء الوطنية 

والمممكة العربية وقطر  ألبانيا والعراق واألردن وعمان :بما في ذلك، منطقة الخميجو المتوسط  منطقة البحر األبيض
واالحتياجات في مجال  اإلحصائيةد القدرات تحديوذلك ل ،واليمن اإلمارات العربية المتحدةو  تركياو  تونسو  السعودية

برامج الإجراء من أجل  ةوالمستفيد مانحةمطابقة بين البمدان العمل يتم س ،وفقا لنتائج االستبيانو ة. إحصاءات السياح
في نياية ىذه الدورات و . خبيرا ن وخمسينمئتيحوالي ولتدريب بال معنيةدول  ثمانية لت السياحتدريبية في مجال إحصاءاال

 سبعةمن  خبيرينأو  خبيرمسياحة بمشاركة ل الفرعية حساباتال سيتم تنظيم ورشة عمل نيائية مع التركيز عمى، التدريبية
. ينالدوليالخبراء و منظمة التعاون اإلسالمي  خبراء من بينالخميج  منطقةو البحر األبيض المتوسط  ةطقبمدا في من عشر

 .الكومسيكجمسة الذي سيقدم إلى  يتقييمالنيائية لممشروع إعداد تقرير  وتشمل الخطوة

في الفصل فبناء القدرات وبرامج التدريب.  يقطاع السياحة ىل مجاالت المخرجاتستراتيجية الكومسيك، واحدة من في او 
 ،ر كافيةغيىي ة في العديد من أعضاء الكومسيك يالبيانات السياحجمع أن "بوضوح من قبل و  االستراتيجيةعرض ت، 3.3
عدم توفر بيانات موثوقة أن " باإلضافة إلى ؤكدت" و امحدودية القدرة في جمع البيانات أو عدم وجود الوعي بشأن أىميتيإما ل

التدريب عمى المدى القصير  سيساىم كل منفي ىذا الصدد، و . "فعالوبالتالي إطار تعاون  قطاعيعوق إنتاج تحميل سميم لم
" جنبا إلى جنب مع تحميل البياناتقدرات تعزيز جمع البيانات و ا خالل المشروع في "مرشة العمل التي سيتم تنظيميو و 
في  الواردعمى النحو " زيادة القدرات المؤسسيةو"إحصاءات السياحة بات ذات الصمة " في العمميجودة الخدمةالرفع من "

صناع  وبما أن". أيضا، السياحة" 3.3الفصل من . بناء القدرات وبرامج التدريب"  2النتائج المتوقعة من القسم الفرعي "
السياسات، فإن األنشطة التي يتعين االضطالع بيا في إطار  وضعإحصاءات ذات نوعية جيدة لفي حاجة إلى القرار 
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. اإلطار 1" في النتائج المتوقعة من القسم الفرعي عمى النحو الوارد "ياحةمسل مبسطة ياساتسفي "ستساىم مشروع ال
 التنظيمي" من نفس الفصل.

 الهدف العبم 2

نتاج ةإحصاءات السياح في تجميع إحصائيةقدرات  بناء  لمبمدان األعضاء في NSS المساىمة في ،وعموما، ىاونشر  ياوا 
 .رشة العملو و  قصيرة األجل دورات تدريبية ثماني تتضمنات القدر  برامج بناء من حيثمنظمة التعاون اإلسالمي 

 الغزض مه المشزوع 3

قطر والمممكة وعمان و  والعراق واألردن ألبانيا كل من في ةفي مجال إحصاءات السياح واالحتياجات القدرات التعرف عمى
 المختارةو منظمة التعاون اإلسالمي في  اءاألعضالبمدان ) واليمن العربية المتحدةاإلمارات و  تركياو  تونسو  السعوديةالعربية 

جراءو الخميج(، منطقة و البحر األبيض المتوسط  ةطقمن في تنظيم و  ،نتائجتحديد البناء عمى  األجل قصيرية تدريببرامج  ا 
 .دوليينخبراء وطنيين و  بمشاركة الحسابات الفرعية لمسياحة ورشة عمل حول

 الىتبئج المىتظزة 4

  من خالل استبيان ةفي مجال إحصاءات السياح اجاتواالحتي القدراتتحديد.  
  إحصاءات في مجال  ذات الصمة والوكاالت الحكومية الوطنية ءمكاتب اإلحصاات الموظفين في قدر زيادة

 .السياحة
 في المستقبل. التي ستجرى التدريبات مضمون ونطاقتعزيز وذلك ل والمتدربين المدربين أداء تقييم  
 االستثمارات  القائمة عمى األدلة تجاهمنظمة التعاون اإلسالمي  في الدول األعضاء في ارالقر  عاصن وعي زيادة

 .السياحية

 الفئة المستهدفة 5

في الوكاالت الحكومية ذات  ينالعاممو السياحة في  إحصائي 250 ما يقرب من اتقدر  منالمشروع  سيطورفي البداية، 
 بيدف ،الخميجمنطقة و البحر األبيض المتوسط  ةطقفي منالمختارة  ميمنظمة التعاون اإلسالالصمة في البمدان األعضاء ب

نتاج ةتحسين جمع إحصاءات السياح مخرجات المشروع في تحسين نوعية البيانات في  تساىم سوفو . ىاونشر  ياوا 
م، فإن بشكل عاو منيا.  ستستفيدة جميع أصحاب المصمحة المتعمقة بإحصاءات السياح السياحة، وفي ىذا الصدد، فإن

من خالل إدخال المعنية يعمل عمى إعطاء مساحة أكبر لتطوير القدرات اإلحصائية في قطاع السياحة لمبمدان سالمشروع 

 .بين المشاركين الميدانيةالقواعد والمعايير الدولية، وتبادل الخبرات 
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 اإلسالميالمسبهمة في التعبون متعدد األطزاف بيه أعضبء اللجىة اإلحصبئية لمىظمة التعبون  6

 منظمة التعاون اإلسالمي ة لمبمدان األعضاء في بناء القدرات في مجال إحصاءات السياح عمىىذا المشروع  يعملسوف 
 سد إلى المشروع ييدف ،والمتوسط القصير المدى وعمى. الخميجمنطقة و البحر األبيض المتوسط  ةطقمختارة في منال

 األولى المرحمة فيف. عمل وورشة تدريبية دورات شكلعمى  القدرات بناء نشطةأ خالل من السياحة إحصاءات في الثغرات
عالوة عمى ذلك، عمى و تيا. وقدرا احتياجاتيا تحديد أجل من حددةالم البمدان بين االستبيانات تعميم سيتم المشروع، من

ءات السياحة في البمدان األعضاء مخرجات المشروع بمثابة مثال لتطوير قدرات إحصاأن تكون من المتوقع ، المدى الطويل
 .األخرى من خالل رفع الوعي لدى صانعي القرار

 األوشطة التي يتعيه تىفيذهب 7

 منظمة التعاون ل الثالث رسميةالمغات بالإعداد استبيانات  ا:يوتقييم االستبيانات وتعميمياإعداد  .النشاط األول

بعد ترجمة و . في مجال إحصاءات السياحة ياقدراتو  اجاتيلتحديد احتيا حددةالمالبمدان  وتعميميا بين اإلسالمي
  الختيار البمدان.تقييم االستبيانات سيجري المغتين العربية والفرنسية إلى المغة اإلنجميزية، من االستبيانات الواردة 

  اعتمادا عمى  ثمانية دورةبمشروع الدورات التدريبية المخططة لميقدر عدد : يةتدريببرامج  تنظيم الثاني.النشاط

: الثمانية المخطط ليا ىي اتمتدريبل والوجيات التي سيتم اختيارىا. المعممةستبيانات من االالردود التي وردت 
، ((، وقطر )الدوحةمسقطسمطنة عمان )و ، (صنعاء) واليمن(، (، واألردن )عمان، والعراق )بغداد(األبانيا )تيران

. أبو ظبي(، واإلمارات العربية المتحدة )تركيا )أنقرة(و ، (نس )تونسالمممكة العربية السعودية )الرياض(، وتو و 
 المطموب المحتمل المشاركو المستيدفة  الفئةكم أن أيام.  ثالثةأو  يومينحوالي ىي المدة المقررة لكل تدريب و 

الوطنية  ءمكاتب اإلحصابما في ذلك  المعنيةفي الجيات الحكومية  ونالسياحة العامم وإحصائيي مى لممشروع
منظمة ة لمبمدان األعضاء في عن إحصاءات السياحوكاالت ذات الصمة المسؤولة وال / المعنية وزاراتالو/أو 

 في البمد مسؤولي وسيتم استدعاء. الخميجمنطقة و البحر األبيض المتوسط  ةطقمختارة في منالالتعاون اإلسالمي 
 العربية واإلمارات وتركيا وتونس السعودية العربية والمممكة وقطر وعمان واليمن واألردن والعراق ألبانيا كل من

 قبل منالذين سيتم ترشيحيم  ومن المتوقع أن يعمل المدربون؛ .بمدانيم في ستعقدالتي  تدريباتال إلى المتحدة
 المسؤولة عن إحصاءات السياحة في البمدان المذكورة أعاله الصمة ذات الوكاالت أو الوطنية اءاإلحص مكاتب

 . سنوات أو أكثر 5مع خبرة  في الميدان، المعممة ستبياناتاالردا عمى 
 بمشاركة مسياحة ل الفرعية حساباتال حول: تنظيم ورشة عمل لمدة ثالثة أيام ورشة عمل تنظيم. النشاط الثالث

 .تركيا في نياية الدورات التدريبية قصيرة األجل-خبراء وطنيين ودوليين في أنقرة
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 التقييمات سواء من المدربين والمتدربين، والمشاركين  جمع: عملالرشة و برامج التدريب و تقييمات  .لنشاط الرابعا

 . في حمقة العمل
 .لمتقييمات المجمعة التحميل القائم عمى المكتبتحميل التقييمات:  النشاط الخامس. 
 مكتبالقائم عمى ال تحميلالبعد  يالتقييمتقرير ال: إعداد يتقرير التقييمالصياغة . النشاط السادس. 
 نشطة المنظمة ونتائجيااأليمخص الذي  يتقرير التقييمال: نشر يتقرير التقييمالنشر  .النشاط السابع. 
 .من منظمة التعاون اإلسالمي : إعداد ممخص تنفيذي لمبمدان األعضاء في إعداد ممخص تنفيذي النشاط الثامن

جمسة ي إدراجيا في التي ينبغ يةالسياستوصيات الالضوء عمى  سميطتالتقييمات الواردة و نتائج أجل اإلعالن عن 
 . الكومسيك

 .الممخص التنفيذي لموكاالت الحكومية ذات الصمة لمبمدان  تعميم: الممخص التنفيذي تعميم النشاط التاسع

 .منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 
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 خطة العمل 8

 9الشهز  8الشهز  7الشهز  6 الشهز 5الشهز  4الشهز  3الشهز  2الشهز  1الشهز   

          ياوتقييم االستبيانات وتعميمياإعداد  النشاط األول.

          يةبرامج تدريب تنظيمالثاني. النشاط 

          ورشة عمل تنظيمالنشاط الثالث. 

          عملالرشة و تقييمات برامج التدريب و النشاط الرابع. 

          قييماتتحميل التالنشاط الخامس. 

          يتقرير التقييمالصياغة النشاط السادس. 

          يتقرير التقييمالنشر النشاط السابع. 

          إعداد ممخص تنفيذيالنشاط الثامن. 

          الممخص التنفيذي تعميمالنشاط التاسع. 

 



 

secretariat@oicstatcom.org 6 

 

 مصفىفة اإلطبر المىطقي 9

 
 مخاطر وافتراضات مصادر التحقق منها موضوعيا مؤشرات يمكن التحقق منطق التدخل

نتاج ةإحصاءات السياح في تجميع إحصائيةقدرات  بناء الهدف العام  ياوا 
 لمبمدان األعضاء في NSS المساىمة في ،وعموما، ىاونشر 

القدرات  برامج بناء من حيثمنظمة التعاون اإلسالمي 
 .ملرشة العو و  قصيرة األجل دورات تدريبية ثماني تتضمن

   

الغرض من 
 المشروع

في مجال إحصاءات  واالحتياجات القدرات التعرف عمى
قطر والمممكة وعمان و  والعراق واألردن في ألبانيا ةالسياح
 العربية المتحدةاإلمارات و  تركياو  تونسو  السعوديةالعربية 
منظمة التعاون اإلسالمي في  األعضاءالبمدان ) واليمن

منطقة و ر األبيض المتوسط البح ةطقمن في المختارةو 
جراءو الخميج(،  تحديد بناء عمى  األجل قصيرية تدريببرامج  ا 

 الحسابات الفرعية لمسياحة ورشة عمل حولتنظيم و  نتائجال
 .دوليينخبراء وطنيين و  بمشاركة

 

دول في منطقة البحر األبيض المتوسط  ال تتوفر ست
 ينلبينيا عمى بيانات لمسياح الوافدينالخميج منطقة و 

لدى منظمة التعاون اإلسالمي، كما ال تتوفر ثالث 
ميزان السفر إلى  حول إلى أربع دول عمى بيانات

الخارج، والسياحة الدولية كنسبة مئوية من الناتج 
عائدات السياحة الدولية كنسبة و المحمي اإلجمالي، 

، وسيتم الوافدين عدد السياحو مئوية من الصادرات، 
المعمومات اإليرادات بحة و تجييز نفقات السيا

الضرورية لبدء اإلبالغ عن ىذه البيانات إلى الجيات 
 المعنية الوطنية والدولية ذات الصمة.

المبمغ ت السياحة ءاإحصا
جيات المعنية عنيا لم

 الوطنية والدولية.

 لتقديمالمنطقة  استعداد بمدان -
يا في مجال قدراتا و احتياجاتي

 ة. إحصاءات السياح

بمدان المنطقة د استعدا -
إلرسال مدربين لمبمدان المستفيدة 

وتمقي التدريب من البمدان 
 الموردة.
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 مخاطر وافتراضات مصادر التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا منطق التدخل

الىتبئج 

 المىتظزة

  في مجال إحصاءات  واالحتياجات القدراتتحديد
  .من خالل استبيان ةالسياح

  ءمكاتب اإلحصاالموظفين في ات قدر زيادة 
في مجال  ذات الصمة والوكاالت الحكومية الوطنية

 .إحصاءات السياحة
 تعزيز وذلك ل والمتدربين المدربين أداء تقييم

في  التي ستجرى التدريبات مضمون ونطاق
  المستقبل.

 في الدول األعضاء في القرار عاصن وعي زيادة 
 لقائمة عمىا األدلة تجاهمنظمة التعاون اإلسالمي 

 .االستثمارات السياحية
 

أعضاء في منظمة ثمانية بمدان  في اتتدريب -
البحر األبيض المتوسط  ةطقفي مناإلسالمي تعاون ال

ورشة عمل حول الحسابات الفرعية لمسياحة و ، والخميج
 نفذت فيبمشاركة الحسابات القومية والدولية التي 

 نياية مدة المشروع. 

 موع المدربين.مجمن خبيرا  250 -

استبيان عن احتياجات  -
وقدرات البمدان األعضاء في 

تعاون اإلسالمي في منظمة ال
 ة. مجال إحصاءات السياح

تبادل المواد التدريبية عمى  -
 الموقع اإللكتروني لمركز

 ممزيد من المراجع. لأنقرة 

مدورات ل يتقرير تقييم -
ورشة عمل و التدريبية 
  المنفذة.

القمة جدول أعمال  -
االقتصادية لمكومسيك 

موقع التقرير )النشر و الو 
 كومسيك(.لم اإللكتروني

ن االحتياجات ع تقارير -
والقدرات في مجال إحصاءات 

 بمدان المنطقة. من قبل السياحة 

الممكية لتبادل خبراتيا في  -
من قبل إحصاءات السياحة 

عمى  المستفيدةالمانحة و  البمدان
 . حد سواء

عممو خالل ما تم ت وضع -
 التدريب من قبل الدول المشاركة

  .يالميدانموضع التنفيذ 

جودة إحصاءات تقارير تقديم  -
إلى حدد في الوقت المالسياحة 

أصحاب المصمحة الوطنية 
 والدولية ذات الصمة.
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 مخاطر وافتراضات مصادر التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا منطق التدخل

 األنشطة

 ألول. إعداد االستبيانات وتعميميا وتقييمياالنشاط ا 
 النشاط الثاني. تنظيم برامج تدريبية 
 النشاط الثالث. تنظيم ورشة عمل 
 النشاط الرابع. تقييمات برامج التدريب وورشة العمل 
 النشاط الخامس. تحميل التقييمات 
 النشاط السادس. صياغة التقرير التقييمي 
 ييميالنشاط السابع. نشر التقرير التق 
 النشاط الثامن. إعداد ممخص تنفيذي 
  .الممخص التنفيذيتعميم النشاط التاسع 

   

 


