
 
      SESRIC          AITRS 
 
 
 

  برنامج ورشة اإلحصاءات السياحية
  ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ١٥-١٢دمشق، 

  
  
  

  ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ١٢اإلثنني : اليوم األول
  

  الورشة افتتاح  ١٠,٠٠ – ٠٩,٠٠
  )السيد خالد املظفر( والتحديات فاقاآل: العربية الدول يف السياحية حصاءاتاإل: اجللسة األوىل  ١٠,٣٠ – ١٠,٠٠
  استراحة  ١١,٠٠ – ١٠,٣٠
  )السيد خالد املظفر( السياحة حصاءاتإل الدولية التوصيات استعراض: اجللسة الثانية  ١٢,٠٠ – ١١,٠٠
  )السيدة أرزو مسايت(إحصاءات احلدود : لسة الثالثةاجل  ١٣,٠٠ – ١٢,٠٠

  )مناقشه ،البيانات اتساق ،البيانات مجع ،التغطية ،املفاهيم ،الغرض(      
  استراحة غداء  ١٤,٠٠ – ١٣,٠٠
  احلدود حصاءاتإ جمال يف الدول جتارب: اجللسة الرابعة  ١٥,٠٠ – ١٤,٠٠
  والتوصيات التقييم: اجللسة اخلامسة  ١٦,٠٠ – ١٥,٠٠

  
  
  

  ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ١٣ الثالثاء: ثايناليوم ال
  

  احمللية والسياحة واخلارج الداخل ىلإ بالسياحة املرتبطة السياحة نفقات: اجللسة األوىل  ١٠,٠٠ – ٠٩,٠٠
  )أرزو مسايتالسيدة (

  للسياحة العاملية املنظمة استبيان: اخلارج ىلإو الداخل ىلإ السياحة نفقات مسوح: اجللسة الثانية  ١١,٠٠ – ١٠,٠٠
  )السيد خالد املظفر(      
  استراحة  ١١,٣٠ – ١١,٠٠
  )السيدة أرزو مسايت( اخلارج ىلإو الداخل ىلإ السياحة نفقات مسوح: اجللسة الثالثة  ١٣,٠٠ – ١١,٣٠

  )مناقشه ،البيانات اتساق ،البيانات مجع ،ينغادرامل ملسح عينة تصميم ،التغطية ،املفاهيم ،الغرض(      
  استراحة غداء  ١٤,٠٠ – ١٣,٠٠
  الدول جتارب: اجللسة الرابعة  ١٥,٠٠ – ١٤,٠٠
  والتوصيات التقييم: اجللسة اخلامسة  ١٦,٠٠ – ١٥,٠٠



  ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ١٤ األربعاء: لثثااليوم ال
  

  )السيد خالد املظفر( احمللية السياحة نفقات مسح: اجللسة األوىل  ١٠,٣٠ – ٠٩,٠٠
  )مناقشه ،البيانات اتساق ،البيانات مجع ،التغطية ،املفاهيم ،الغرض(      
  الدول جتارب :اجللسة الثانية  ١١,٠٠ – ١٠,٣٠
  استراحة  ١١,٣٠ – ١١,٠٠
  السياحة يف الرئيسية حصائيةاإل االحتياجات عرض: العرض جانب حصاءاتإ :اجللسة الثالثة  ١٢,٣٠ – ١١,٣٠

  )السيد خالد املظفر(
  )السيد خالد املظفر(إحصاءات اإلقامة : اجللسة الرابعة  ١٤,٠٠ – ١٢,٣٠

  )مناقشه ،البيانات اتساق ،البيانات مجع ،ينغادرامل ملسح عينة تصميم ،التغطية ،املفاهيم ،الغرض(      
  استراحة غداء  ١٥,٠٠ – ١٤,٠٠
  )السيد جوان فالكوين( باالقامة اخلاصة للسياحة العاملية املنظمة عدة: اجللسة اخلامسة  ١٥,٣٠ – ١٥,٠٠
  السياحة حصاءاتإل املنهجية بالنواحي اخلاص للسياحة العاملية املنظمة استبيان: اجللسة السادسة  ١٦,٠٠ – ١٥,٣٠

  )السيد جوان فالكوين( الصناعية قماراأل عرب السياحة وتطبيقات
  )السيد جوان فالكوين( العربية الدول حالة: للسياحة العاملية املنظمة استبيان: اجللسة السابعة  ١٦,٣٠ – ١٦,٠٠

  
  
  

  ٢٠٠٩تشرين األول /أكتوبر ١٥ اخلميس: رابعاليوم ال
  

  )السيد جوان فالكوين( الصناعية قماراأل عرب السياحة حسابات: اجللسة األوىل  ١١,٠٠ – ٠٩,٠٠
 ٢٠٠٨/اإلطار املنهجي املقترح  -
 للسياحة العاملية املنظمة توصياتو تطبيقلوىل لاخلطوات األ -
 املستخدم يف احلسابات القومية/إلجراء املعتمد على جداول املنتجا -

  )للسياحة العاملية املنظمة مشروع(
  استراحة  ١١,٣٠ – ١١,٠٠
  )الدول جتارب( العربية الدول يف الصناعية قماراأل عرب السياحة حسابات: اجللسة الثانية  ١٢,٣٠ – ١١,٣٠
  الصناعية قماراأل عرب السياحة حلسابات العربية للدول قليمياإل املشروع: اجللسة الثالثة  ١٣,٣٠ – ١٢,٣٠

  )وتوصيات مناقشة(
  استراحة غداء  ١٤,٣٠ – ١٣,٣٠
  الورشة استنتاجات: اجللسة الرابعة  ١٥,٣٠ – ١٤,٣٠
  الورشة اختتام: اجللسة اخلامسة    ... - ١٥,٣٠


