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ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير إحصاءات النقل ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة 

  بالنقل في البلدان العربية
 9162أيلول /سبتمبر  61-61بيروت، لبنان: 

 

9162أيلول/سبتمبر  61اليوم االول:   

 التسجيل 9:00- 09:30

 جلسة االفتتاح 10:00-9:30

5-7 min -  كلمة ترحيبية افتتاحية 

، مدير شعبة االحصاء، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ريتشان يوراي  - 

 )اإلسكوا(

5-7 min - كلمة المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية- (AITRS) 

 السعيدي، المدير العامالهادي   

5-7 min -  )كلمة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا 

 روال دشتي، وكيلة األمين العام واالمينة التنفيذية  

5-10 min  - الداخلية والبلديات، الجمهورية اللبنانية  كلمة افتتاحية لمعالي السيدة ريا الحسن، وزيرة 

جلسة العمل األولى: المعايير والمنهجيات والتصانيف اإلحصائية واألطر القانونية الناظمة لتوفير إحصاءات   11:30-10:00

 النقل؛
 اإلسكوا -اإلحصاءيوراي ريتشان، مدير شعبة رئيس الجلسة:   

5-7 min -  والمحاضرينعرض توضيحي حول اهداف وبرنامج الورشة وتنظيم االعمال وتعريف بالمشاركين 

 قسم اإلحصاءات االقتصادية، االسكوا -نائلة حداد، احصائي  

20 mins - إحصاءات النقل في نظام متكامل لإلحصاءات االقتصادية 

مستشار إقليمي للحسابات  ،عمر حاكوزو وفاء أبو الحسن، رئيس قسم اإلحصاءات االقتصادية - 

 االسكوا، القومية

20 min - ومصادر بيانات النقل في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا جمع البيانات والتنسيق 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا ،ألكسندر بالكبيرن، خبير   

20 min -  دور ونطاق برامج أوروبا لجنوب وشرق البحر المتوسط )الميدستات( في تطوير وترويج األنظمة

المعتمدة واالطر القانونية الناظمة لجمع وتوفير المعيارية لإلحصاء، المنهجيات، والتصنيفات 

 احصاءات النقل في بلدان البحر االبيض المتوسط.

 الميدستات ،السيد تيري كوليه، خبير 

20 mins مناقشة 

 استراحة قهوة 12:00-11:30
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 جلسة العمل الثانية: مؤشرات التنمية المستدامة ذات العالقة بالنقل  14:00-12:00

 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية العام،المدير رئيس الجلسة: الهادي السعيدي،  

10-15min - المستدامةالتنمية  من أهداف 2-11 الهدف بشأن المحرز التقدم عن لإلبالغ وأدوات أساليب وضع: 

 والقدرة على تحمل الوصول إمكانية لضمان التكميلية والمؤشرات "العام النقل وسائل إلى الوصول"

 "والشمول والراحة التكاليف

 

 فرع الخدمات الحضرية األساسية، الموئلالحضري،  نتقا ستيفاني هولزويرث، وحدة اال  

10-15 mins -  بالنقل: المؤشرات ذات العالقة، مصادر البيانات وأوجه مؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة

 االستخدام

 االقتصادية ألوروبا اللجنة، خبيراليكسندر بالكبيرن،   

10-15 mins -  النقل والتنمية المستدامة في بلدان البحر األبيض المتوسط: التحديات في إنتاج المؤشرات ذات العالقة

 إليهابالنقل والنتائج التي تم التوصل 

 الميدستات، تيري كوليه، خبير  

10-15 mins - الروابط بين أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات النقل الرئيسية 

 يعرب بدر، المستشار اإلقليمي لالسكوا في موضوع النقل، االسكوا 

10 mins -  ي للسالمة المرورية فأهمية توفر البيانات التي تساهم في احراز وتعزيز غايات االستراتيجية الوطنية

 دولة قطر

  اللجنة الوطنية للسالمة المرورية/قطر وعضوأمين الداخلية، وزير  بخبير بمكتالعميد محمد المالكي،  

10 mins - المرصد الوطني اللبناني للسالمة المرورية 

، المرورية للسالمة الوطني المجلس سر أمين نائب ،١٠٩٩٣ األيزو في دولي خبير مطران، ميشا  الرائد  

 لبنان

10 mins -  تحديد وتعيين أولويات مواقع الطرق الخطرة في مدينة بيروت باستخدام نظام المعلومات الجغرافية 

 زهيرة أبو نواس، باحثة، جامعة القديس يوسف، لبنان 

01 min -  مناقشة 

  استراحة غداء 15:00-14:00

 جلسة العمل الثالثة: استبيان اإلسكوا: األهداف، النطاق، الردود والمحدودية؛  15:00- 17:00

 وفاء أبو الحسن، رئيس قسم اإلحصاءات االقتصادية، االسكوا: رئيس الجلسة 

30 min - استبيان اإلسكوا: األهداف، النطاق، الردود والمحدودية؛ 

 نائلة حداد )االسكوا( وهاني األحمد )خبير المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية(  
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90 min 

  

عروض ومداخالت قطرية: مناقشة مفتوحة حول التحديات التي تواجهها الدول األعضاء في جمع  -

 (لبنان، مصر ،العراقتونس، ): وتجميع والتحقق من ونشر البيانات

9162أيلول/سبتمبر  61اليوم الثاني:   

توفر البيانات واكتمالها واتساقها وقابليتها للمقارنة والتحقق من صحتها بحسب وسيلة  جلسة العمل الرابعة:  11:00-09:00

 بما فييها السالمة المرورية ات التنمية المستدامة ذات العالقة بالنقلرومؤش، النقل: النقل البري على الطرق

 في موضوع النقل، االسكوا لإلسكوايعرب بدر، المستشار اإلقليمي  رئيس الجلسة: 

20 min - النقل البري على الطرق: عرض للموضوع مع اإلشارة الى نتائج االستبيان باستعراض ردود قطرية 

 هاني األحمد، خبير المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 

15 min  -  النقل البري في المنطقة العربيةتحسين الحالة الراهنة إلحصاءات 

 محمود العبداالت / االمين العام، االتحاد العربي للنقل البري 

15 min  -  الحالة الراهنة لقطاع النقل البري في لبنان: تحديات الحصول على بيانات دقيقة وذات صلة 

 األمريكية، بيروت، لبنان اللبنانية الجامعة الهندسة، كلية حداد، مارك 

20 min -  ة قات المرتبطووالمعالمرورية  السالمةفيها بما الطرقي  ذات العالقة بالنقلالتنمية المستدامة مؤشرات

 : عرض للموضوع مع اإلشارة الى نتائج االستبيان به

 هاني األحمد، خبير المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 

15 min -  الداخلي للحصول على ملخصات واستنتاجات حول السالمة ربط بيانات المستشفيات ببيانات األمن

 المرورية لألطفال

 -بيروت في األمريكية الجامعة - الصحية العلوم كلية -والسياسات الصحية اإلدارة الحاج، قسم سمر  

 لبنان

35 min - فلسطين النقل البري على الطرق والسالمة المرورية على الطرق: مناقشة وعروض لتجارب قطرية(، 

 (، الكويتاألردن، الصوما ، المغرب

 استراحة قهوة  11:30-11:00

جلسة العمل الخامسة: توفر البيانات واكتمالها واتساقها وقابليتها للمقارنة والتحقق من صحتها بحسب وسيلة   13:30-11:30

 النقل: النقل بسكك الحديد و النقل البحري: 
 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةالهادي السعيدي، المدير العام،  رئيس الجلسة: 

20 min -   النقل بالسكك الحديدية: عرض للموضوع مع اإلشارة الى نتائج االستبيان باستعراض ردود قطرية 

 هاني األحمد، خبير، المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 

40 min  -  النقل بالسكك الحديدية: مناقشة وتجارب قطرية  

20 min - النقل البحري: عرض للموضوع مع اإلشارة الى نتائج االستبيان باستعراض ردود قطرية 

 هاني األحمد، خبير، المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية   
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40 min - النقل البحري: مناقشة وتجارب قطرية 

  غداء  14:30-13:30

 جلسة العمل السادسة: استخدامات مصادر بديلة او مكملة لبيانات النقل: الحماية على الطرق كحالة دراسية 17:00-14:30

، رئيس مصلحة المركز االلي باإلنابة، إدارة اإلحصاء المركزي، رئاسة مجلس رئيس الجلسة: زياد عبد هللا 

 لبنان -الوزراء

10mins -  البديلة والمكملة بما في ذلك البيانات الضخمة غير البيانات الرسمية: استخدام مصادر البيانات

 التحديات والفرص

 ، مدير شعبة االحصاء، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(يوراي ريتشان  

20 mins -  الدروس المستفادةمصادر البيانات البديلة والمكملة في مجال السالمة المرورية: بعض 

 قسم اإلحصاءات االقتصادية، االسكوانائلة حداد ومحمد الحصري، وفاء أبو الحسن و  

30 mins - المرورية السالمة إدارة وتطبيقاتها في الكبيرة البيانات مصادر استعراض 

جامعة  -بيغاسوس أمناء، وبروفيسور ورئيس مجلس الجامعة ورئيس رئيس العاطي، نائب عبد محمد 

 UCF   المركزية  فلوريدا

30 min - ذكاء أكثر لنقل ضخمة بيانات 

 

االمارات -دبي  ، (IBM)م .ب .شركة أ متقدم،مسؤو  تكنولوجيا ومهندس معماري ، محمد الرحمن 

 العربية المتحدة

15 min - مراقبة  :دور القطاع الخاص في توفير بيانات مكملة لبيانات النقل التي تساهم في وضع السياسات

 والتنبؤ جودة الطرق

   (ROADEO)الرئيس التنفيذي، شركة روديوو  -ألكسندر غونكل  

15 min -  وشمال  األوسط الشرق منطقة في البيانات إلى تستند حالة دراسات :البديلة النقل بيانات قوة تسخير

  أفريقيا

حسام عبد الجواد، بروفسيور في جامعة القاهرة ومدير وحدة تكنولوجيات النقل الحضري وخدمات  

 (MINDSETS)ميندسيتس  –البيانات، شركة سيتس ، فرع شما  افريقيا 

15 min مناقشة 

 9162أيلول/سبتمبر  61اليوم الثالث: 

جلسة العمل السابعة: توفر البيانات واكتمالها واتساقها وقابليتها للمقارنة والتحقق من صحتها بحسب وسيلة   11:00-09:00

 النقل: النقل الجوي والنقل متعدد الوسائط:
 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةالهادي السعيدي، المدير العام، الجلسة: رئيس  

20 min -  للموضوع مع اإلشارة الى نتائج االستبيان باستعراض ردود قطريةالنقل الجوي: عرض 

 هاني األحمد، خبير، المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 
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15 min -  إنتاج إحصاءات النقل الجوي ذات المراجع الجغرافية 

 الميدستات ،خبيرتيري كوليه،  

15 min -  ومحقق منها موثوقةالنقل الجوي: تحديات الحصول على بيانات. 

 األمريكية، بيروت، لبنان اللبنانية الجامعة الهندسة، كلية حداد، مارك 

15 min -  في مطار رفيق الحريري الدولي  ةالمروريالحركة تدفق 

 ، الجمهورية اللبنانيةمدير شعبة األبحاث والدراسات، اإلدارة العامة للطيران المدنيانجيل عواد،  

20 min -  الجوي: مناقشة وعرض تجارب قطريةالنقل 

20 min -  النقل المتعدد الوسائل: عرض للموضوع مع اإلشارة الى نتائج االستبيان باستعراض ردود قطرية 

 هاني األحمد، خبير، المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 

10 min -  في أوروبال متعدد الوسائالداخلي إجراءات يوروسات في رصد النقل 

  اللجنة االقتصادية ألوروبا ،خبيرألكسندر بالكبيرن،  

91 min - النقل المتعدد الوسائل: مناقشة عامة وعرض تجارب قطرية 

 استراحة قهوة  11:30-11:00

 جلسة العمل الثامنة: المنظورات اإلقليمية والعالمية بشأن مؤشرات النقل: الشرا كات والتقييم والموائمة؛  13:30-11:30

 االسكوا-حسن، مدير شعبة التكامل والتنمية االقتصاديةمحمد ال الجلسة: رئيس 

15-20 min -  اهمية موضوع الشراكات والموائمة في مجال إحصاءات النقل مع لحظ الخصوصيات اإلقليمية

 والقطرية

واالجتماعية لغربي آسيا يوراي ريتشان، مدير شعبة االحصاء، لجنة األمم المتحدة االقتصادية               

 )اإلسكوا(

15-20 min - الدروس المستفادة من تجربة الميدستات وآفاق المستقبل للشراكات والموائمة 

 الميدستات ،تيري كوليه، خبير 

15-20 min -  تطوير مؤشرات النقل ومؤشرات التنمية  -دور اللجنة االقتصادية ألوروبا في تعزيز مؤشرات النقل

ذات العالقة بالنقل والمساعدة المقدمة إلى البلدان والشراكات المحتملة مع المنظمات المستدامة 

 اإلقليمية في البالد العربية

 اللجنة االقتصادية ألوروبا ،ألكسندر بالكبيرن، خبير 

15-20 min - المتحدة األمم موئل دور :للجميع ومستدامة ومتاحة مأمونة وميسورة التكلفة نقل نظم تحقيق 

 التنمية المستدامة أهداف من 2-11 الهدف تحقيق في األخرى الفاعلة والجهات

 

 وتنمية البحوث فرع العالمي، الحضري المرصد وحدة المكانية، البيانات خبير موانيكي، دينيس 

 المتحدة األمم موئل القدرات،

15-20 min - اإلقليمية والدولية بهدف االرتقاء  محددات إمكانية إقامة شراكات مع الصناديق والمؤسسات التمويلية

  .الكمث المرورية للسالمة المتحدة األمم صندوق -ببيانات ومؤشرات النقل في المنطقة العربية

أمين سّر المجلس الوطني للسالمة المروريّة، رئاسة مجلس الوزراء، ر رمزي سالمة، وفسروب 

 الجمهوريّة اللبنانيّة

20 min - مناقشة 
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 غداء 13:30 -14:30

جلسة العمل التاسعة: حلقة نقاش: المضي قدما في جمع البيانات ونشرها في المنطقة العربية، وتقويم  16:45-14:30

االسكوا كمركز إقليمي لجمع بيانات النقل للمنطقة العربية -احتياجاتها في مجال بناء القدرات   
االسكوا-اإلحصاءيوراي ريتشان، مدير شعبة  :والمحاور رئيس الجلسة   

 

تقويم احتياجات الدو   -2المضي قدما في جمع البيانات ونشرها في المنطقة العربية،  -1موضوعات النقاش:   

الشراكات  -4االسكوا كمركز إقليمي لجمع بيانات النقل للمنطقة العربية. - 3االعضاء في مجا  بناء القدرات 

مصادر التمويل الممكنة لتعزيز  - 5نطقة العربية، والتعاون الممكن اقامتها بهدف تعزيز توفر بيانات النقل في الم

البيانات البديلة والمكملة  -6االنشطة المعيارية وانشطة رفع القدرات وتباد  التجارب الناجحة والدروس المستفادة، 

يدة التطورات التكنولوجية: نطاقات جد -7للبيانات الرسمية: اوجه وامكانيات التعاون االقليمي في هذه المجاالت، 

 لجمع بيانات النقل وعلم البيانات دعما  لصنع السياسات. 

شعبة التنمية االقتصادية  الحسن، مدير دمحم اإلحصائية،مدير المعهد العربي للتدريب والبحوث -السعيدي الهادي 

هاني ، الميدستات -تيري كوليه ،بأوروبالجنة األمم المتحدة االقتصادية  -ألكسندر بالكبيرناالسكوا، -والتكامل

-نائلة حداد ،االسكوا اإلحصاء،شعبة -وفاء أبو الحسنالمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية،  -األحمد، خبير

االسكوا-، فؤاد مراد، شعبة التكنولوجيا ألجل التنميةشعبة اإلحصاء، االسكوا  

 

 نقاش 

شان: الهادي سعيدي ويوراي ريتلمات اختتاميهك   17:00-16:45  

 


