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  2104ديسمبر  12الثالثاء 

 تسجيل  09:30-09:00

 جلسة افتتاحية  10:30-09:30

 استراحة قهوة 11:00-10:30

 (STS: نظام اإلحصاءات السياحية )األولى الجلسة 13:00-11:00

 

 STSوالترتيبات المؤسسية لاإلطار المفاهيمي   ► 

 UNWTO مقدم العرض:

 

 UNWTOة ل دليل تجميع إحصاءات السياحو، IRTS 2008لمحات عامة عن   ► 
 UNWTO مقدم العرض:

 

 اإلسالمي التعاون ة في البلدان األعضاء في منظمةوطنية إلحصاءات السياحالنظم ال ► 

 قيرغستان، فلسطين: ألبانيا، بنين، تشاد، كزاخستان، عروض البلدان

 

 لسياحةات اإلحصاءالوطنية  نظمالتوثيق    ► 

 UNWTO مقدم العرض:

 

 أسئلة وأجوبة جلسة   ►

 استراحة غذاء 14:30-13:00

 افدةالو ةالسياح إحصاءات: الجلسة الثانية 16:30-14:30

 

 الحدودوالممارسات الدولية في تنظيم وإجراء مسوح ة الوافدة إحصاءات السياح   ►

 UNWTO مقدم العرض:

 

 جراءات التببيقيةواإلدوات األنوع  - إحصاءات السياحة الوافدةقياس    ►

 : مالديف، نيجيريا، السنغال، السودان، تركياعروض البلدان

 

  أسئلة وأجوبة جلسة   ►

 استراحة قهوة 16:45-16:30

 )تتمة( افدةالو ةات السياحءحصاإ: الجلسة الثانية 18:00-16:45

 

 اإلقامة إحصاءات   ►

 UNWTO مقدم العرض:

 

 اإلقامة والتأسيسات إحصاء   ►

 : بنين، سلطنة عمان، تركياعروض البلدان

 

  أسئلة وأجوبة جلسة   ►

 2104ديسمبر  10 األربعاء

 الصادرة ة: إحصاءات السياحالجلسة الثالثة 11:00-09:00

 

 الصادرة ةإحصاءات السياح   ►

 UNWTO العرض:مقدم 

 

 جراءات التببيقيةاإلدوات واألنوع  - ةالصادر إحصاءات السياحة قياس   ►

 : مصر، العراق، تركياعروض البلدان

 

  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة قهوة 11:15-11:00

 يالسياح اإلنفاق : إحصاءاتالجلسة الرابعة 13:00-11:15

 

 ةوالوارد ةلصادرا يسياحال اإلنفاق إحصاءات   ►

 UNWTO مقدم العرض:

 

 الوارد والصادر السياحي مسوح اإلنفاق الخبرات بشأن تببيق   ►
 : ماليزيا، سورينام، تركياعروض البلدان

 

  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 



   
 

 "(TSA) والحسابات الفرعية للسياحةإحصاءات السياحة " إقليمية حولورشة عمل 
  UNWTOبالتعاون مع 

  

 2104ديسمبر  2-4 
 الجمهورية التركية -مقر مركز أنقرة، أنقرة 

          

 جدول األعمال

 ."تطويرالقدرات اإلحصائية لقطاع السياحة في منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الخليج " ممول من قبل الكومسيك SESRIC-0111-3102مشروع #  

Kudüs Cad, No: 9, Diplomatik Site, 06450, ORAN-Ankara, Turkey 

Tel: (90-312) 468 61 72-76  Fax: (90-312) 468 57 26  Email: statistics@sesric.org  Web: www.sesric.org 

2 / 2 

 )تتمة(، 2104ديسمبر  10 األربعاء

 استراحة غذاء 14:30-13:00

 السياحة الداخليةإحصاءات : الجلسة الخامسة 16:00-14:30

 

 لداخليةة االسياح إحصاءات   ►

 UNWTO مقدم العرض:

 

 جراءات التببيقيةاإلدوات واألنوع  - الداخلية قياس اإلحصاءات السياحة   ►

 : إندونيسيا، ماليزيا، تركياعروض البلدان

 

  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة قهوة 16:15-16:00

 ةصناعات السياحإحصاءات : السادسةالجلسة  18:00-16:15

 

 السياحة  اتقياس توريد صناع   ►
 UNWTO مقدم العرض:

 

 ة صناعات السياحإحصاءات    ►

 : تشادعروض البلدان

 

  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 

 ،2104ديسمبر  4 الخميس
 ةفي صناعات السياح توظيف: الالجلسة السابعة 11:00-09:00

 

 ةفي صناعات السياحالتوظيف قياس    ►

 UNWTO مقدم العرض:

 

 ةقياس العمالة في صناعات السياحفي لبلد لالممارسات الحالية    ►

 اليمن أذربيجان، : عروض البلدان

  جلسة أسئلة وأجوبة   ► 

 استراحة قهوة 11:15-11:00

 (TSA: الحسابات الفرعية للسياحة )الجلسة الثامنة 13:00-11:15

 

 TSAتببيقات الجوانب المنهجية و - TSAنحو    ►

 UNWTO مقدم العرض:

 

 TSAلبلد لالممارسات الحالية    ►

 : بنين، تركياعروض البلدان

 

  جلسة أسئلة وأجوبة   ►

 استراحة غذاء 14:30-13:00

 مناقشة عامة: التاسعة الجلسة 16:00-14:30

 


