
 

 

 

 حول تبادل الخبرات في جمع ونشر ورشة العمل اإلقليمية 

: إحصاءات النقل على الطرق والسكك الحديدية  

كيلومتر(  -  مركبات)ى الطرق علحجم حركة المرور    ءاتإحصا  

 10-8  2020ديسمبر كانون األول/ 

من الساعة  يوميا   11:00 بتوقيت بيروت عبر االنترنت  15:00 الى الساعة     

  

 جدول األعمال المؤقت 

      
 

     2020 ديسمبر كانون األول/  08الثالثاء ،  : اليوم األول

 
:افتتاحية كلمات  

 

المعلومات و مدير شعبة اإلحصاء، ريتشانيوراي ،  االسكوا(( لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا -

 اإلسكوا –اإلحصائية والتكنولوجيا 
 .، االسكواقسم اإلحصاءات االقتصادية ةرئيس ، وفاء أبو الحسن،  إحصاءات النقل في سياق اإلحصاءات االقتصادية -
 .، االسكواقة مشروع احصاءات النقلمنس   ، قسم االحصاءات االقتصادية ، احصائية ، نائلة حداد ،اهداف الورشة  -

 

 

  11:15-11:00 

 

 - اتلإلسكوا حول إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق )مركب مقترح ال اإلقليمي التوجيهيالدليل  :جلسة العمل االولى

 كيلومتر( 

:نس قالم  

     12:45-11:15 

  :كيلومتر( - ات)مركب لمحة عامة عن "الدليل اإلرشادي اإلقليمي حول إحصاءات حجم حركة المرور على الطرق

"اإلسكوانطاق الممارسات الوطنية في   
، االسكوامستشار النقل  ، روشكبوعزة ب    

 

     12:15-11:15 

 12:15-12:45     مناقشة
 12:45-13:00     إستراحة

 جلسة العمل الثانية:  اإلطار المنهجي األوروبي بشأن حجم حركة المرورعلى الطرق

:نس قالم  

15:00-13:00 



المنهجي لالتحاد األوروبي إلنتاج إحصاءات عن حجم حركة المرور على الطرق وتكييفها مع بلدان البحراألبيض اإلطار 

 MEDSTAT)) المتوسطي -اإلحصائي األوروبي في سياق برنامج التعاون  المتوسط

 MEDSTAT)) المتوسطي -اإلحصائي األوروبي  تيري كوليت ، خبير برنامج التعاون

13:15-13:00 

:13 مناقشة 54 -13: 51  
 تنسيق إحصاءات النقل

ن اقتصادية ، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروباؤو، مسؤول ش ألكسندر بالكبيرن   
 

14:10-13:45 

 14:10-14:45 مناقشة

 اختتام اليوم األول وبعض المالحظات اللوجستية )استبيان تقييم ورشة العمل(

 

15:00-14:45 

 

          2020 ديسمبر كانون األول/ 90،   األربعاء : الثانياليوم 
 

 
  وأهميتها في رصد أهداف التنمية المستدامة على الطرقحصائيات حجم حركة المرورإ :الثالثة جلسة العمل

 :نس قالم
 

 

  12:10-11:00 

 

كيلومتر ، وأهميتها في  -كيلومتر ، طن  -كيلومتر ، الركاب  - المركباتالمؤشرات الكلية المتعلقة بحجم حركة النقل البري: 

 تحليل النقل فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة

ااإلسكو ، يعرب بدر ، مستشار إقليمي للنقل   

     11: 02 -11: 00  

األوروبي المنظورإحصائيات حجم حركة المرور على الطرق وأهداف التنمية المستدامة من   
اللجنة االقتصادية ألوروبا لشؤون االقتصادية ،  ، مسؤولألكسندر بالكبيرن      

     11:40-11:20 

 11:40-12:10     مناقشة
 12:10-12:25     إستراحة

 جلسة العمل الرابعة: إحصائيات حجم حركة المرورعلى الطرق: مصادر البيانات واستخداماتها

:نس قالم  

13:25-12:25 

 النقل البري: مقارنة بين مصادر البيانات

، االسكوا ركوش بوعزة ب   
12:45-12:25 

البيانات اتإحصائيات حجم حركة المرور على الطرق: استخدام  

، اللجنة االقتصادية ألوروبا بالكبيرن ، مسؤول الشؤون االقتصاديةألكسندر    
13:05-12:45 

 13:05-13:25 مناقشة

 جلسة العمل الخامسة:  إحصائيات حجم المرور على الطرق: مصادر البيانات التكميلية في أوقات الجائحة واألزمات
 

:نس قالم  

15:00-13:25 

المتّبعة من  الخطط االستراتيجية: 19-الكامل بفعل كوفيد اإلغالقتتّبع التغييرات في أنماط التنقل في جميع أنحاء العالم بسبب 

 .قبل اللجنة االقتصادية ألوروبا على أنماط التنقل ، مع التركيز على سالمة المرور

جنة االقتصادية ألوروبا، مسؤول الشؤون االقتصادية ، اللألكسندر بالكبيرن    

 

13:40-13:25 

ر التقليدية.يانات التقليدية مع البيانات غالناس: مقاربة لجمع البيعلى حركة  19-تأثير كوفيد   

إندونيسيا - إحصائيات، مكتب مساندة البرنامج - سيلفيا اريني، رندرة اشيندا انغرا بوترا   
 

14: 00 -13:40 

وكاالت اإلحصاء ، على  19-كوفيدرصد تأثير أزمة بهدف عبر اإلنترنت  التي أجريت مؤخراالعالمية ابرز نتائج المسوحات 

.مكاتب اإلحصاء الوطنيةالدعم الفني لعلى احتياجات كذلك  التعرفبيانات جديدة والى حتياجات االوتحديد   

 Web) تطوير المواقع االلكترونية  والتصوير المرئي لللبيانات رئيس قسم،لويس جيراردو غونزاليس موراليس 

(Development and Data Visualization)دائرة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية باألمم المتحدة ، 

 

14:15-14:00 



والندوات الفكرية الدورية لشعبة منتدىات الشبكة العالمية ، نظرة عامة حول الشبكة العالمية لمسؤولي البيانات واالحصائيين، و

 اإلحصاء باألمم المتحدة، وما يمكن ان توفره هذه الشبكات والمنتديات .

 الشؤونإدارة  - (UNSD)ألمم المتحدةا شعبة اإلحصاء في –قسم إدارة القدرات اإلحصائية  -إحصائي  ألكسندر لوتشسكي، 

 واالجتماعية اإلقتصادية
 

14:30-14:15 

:واختتام اليوم الثانيمناقشة   

واألزمات ةالتحديات التي تواجهها الدول األعضاء والحلول المعتمدة في أوقات الجائح  

15:00-14:30 

 

          2020 ديسمبر كانون األول/  10،  الخميس : الثالثاليوم 

 

 
 :هاالبيانات التكميلية وما تقدم: التقنيات الجديدة ومصادر المرور إحصائيات حجم حركة :السادسة جلسة العمل

 االسكوا -المعلومات اإلحصائية والتكنولوجيا و مدير شعبة اإلحصاء،  : يوراي ريتشانالمنس ق

    12: 01 -11: 00  

   

 

: منظور اإلسكواهاالتقنيات الجديدة ومصادر البيانات التكميلية وما تقدم  
اإلسكوا –المعلومات اإلحصائية والتكنولوجيا و يوراي ريتشان، مدير شعبة اإلحصاء  

     11: 01 -11: 00  

ا:وما تقدمه حديثةتقنيات النقل البري ال  
االسكو –رئيس قسم االبتكار  ، نبال ادلبي    

     11: 02 -11: 01  

:مبادرات اإلسكوا حول التقنيات الحديثة ومصادر البيانات  
ااالسكو – ريم بحمد ،محمد الحصري   

   11:35-11:20 

مصادر  جمع( 1: المجلس الوطني للبحث العلمي في يجري العمل عليهاالتي عرض الثنين من تطبيقات البيانات الضخمة 

( التعلم العميق على الصور الجوية2وسائل التواصل االجتماعي و عن طريق البيانات   
  (CNRS)لبنان ،  المركز الوطني للبحوث العلمية علي غندور ، باحث مشارك ،  

  11:50-11:35 

:11-12:20     مناقشة 05  

 12:20-12:35 إستراحة
جلسة العمل السابعة:  إحصائيات عن حجم المرورعلى الطرق: الخبرات الوطنية: تحديد األساليب والتحديات وأفضل 

:الممارسات  
 

 

14:00-12:35 

)البحرين ، العراق ، األخرى ذات الصلة  هيئاتوال ذات العالقةعرض تقديمي من قبل مسؤولي اإلحصاء الوطنيين والوزارات 
 لبنان ، المغرب ، المملكة العربية السعودية ، تونس( ) 7-10 دقيقة لكل عرض(

13:45-12:35 

 طاولة حوار
 

14:00-13:45 

االستنتاجات والطريق الى االمامالجلسة الختامية:   

نس ق:الم  

15:00-14:00 

والمضي قدما  ، لمبادئ التوجيهية اإلقليميةلدليل أالجدول الزمني   14:15-14:00 

 14:15-14:30  كيلومتر( –) مركبات حجم حركة المرور على الطرقلاحتياجات تنمية القدرات اإلحصائية 

إلقتراحاتوا لخالصةا  14:50-14:30 

 14:50-15:00 تقييم ورشة العمل والمالحظات االختتامية

 

 

 


