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ي عاون الف االت ال م

مشاريع ميدانية 
تجريبية في مجاالت 

تخّصص اإلسكوا

ورش عمل 
ودورات تدريبية 

بناء القدراتل

خدمات استشارية

لدعم البلدان 

دلّة األعلى  وضع سياسات قائمةتساعد في تعزيز إنتاج إحصاءات رسمية معيارية ومفّصلة 
قابلة لرصد التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة



ي عاون الف االت ال مة  – م ق ة ال ار مات االس ال

اإلحصاءات االقتصادية

الحسابات القومية

إحصاءات األسعار

تطوير مذكرة استرشاديه حول التمويل 
االسالمي

استخدام البيانات الضخمة

مساعدة الدول في تطوير مراصد لإلنفاق 
االجتماعي

  ةاإلحصاءات االجتماعية والسكاني

تكنولوجيا تصميم مسح استخدام 
 المعلومات واالتصاالت في المؤسسات

واحتساب مساهماتها في االقتصاد

تنفيذ تعدادات السكان والمساكن 
استخدام التعداد الذاتيو

االسقاطات السكانية

مسوح نفقات ودخل األسرة 



ي عاون الف االت ال ل – م ورش الع

اإلحصاءات االقتصادية

ضمن الحسابات التمويل اإلسالمي ادراج 
في القومية واحصاءات القطاع الخارجي 

بلدان مختارة من بلدان مجلس التعاون 
الخليجي

استخدام البيانات الضخمة ومصادر 
البيانات غير التقليدية الستكمال جمع 

بيانات األسعار

تنفيذ مسوح األسعار إلنتاج معادالت قّوة 
شرائيّة وطنية ودون وطنية

ستهلكممؤشر موّحد ألسعار المحساب 

  ةاإلحصاءات االجتماعية والسكاني

 عرض المستجدات والتطورات في إنتاج
معادالت القوة الشرائية في المنطقة 

العربية

استخدام المعلومات الجغرافية المكانية

تعدادات السكان والمساكن التخطيط ل
والتعدادات الزراعية

اإلعاقةورش وطنية لتحسين إحصاءات 

نقل الخبرات في تعدادات السكان 
ُعمان وقطرسلطنة  بينوالمساكن 

احصاءات أهداف التنمية 
المستدامة والمسائل المشتركة 

تبادل البيانات والبيانات ورش عمل ل
الوصفية لرصد أهداف التنمية المستدامة 

واإلبالغ عنها

ةالعربي العلمية المعايير حول اجتماع

STSTA   بناء القدرات على استخدام

برامج القيادة ورش عمل حول 
اإلحصائية 



اء ول األع مة لل ق ة ال مات الف   ال
االستشارية المجاالت الدولة

الحكومة  ممول من بين اإلسكوا واألردن شراكة إتفاقيةاسفرت عن توقيع وموثوقيتها واستدامتها  هاالحسابات القومية وتحسين نطاقتطوير إحصاءات ل 2025-2022تطوير مشروع وطني 
أسابيع 3األردنية زيارة استشارية لمدة  األردن

2022مارس  -داد السكان والمساكنلتعاستخدام التعداد الذاتي عبر اإلنترنت لتعداد السكان في عجمان، وضمان الجودة ووضع التوقعات السكانية والنظر في التحديثات المنتظمة 
اإلمارات العربية المتحدة

2022فبراير  -مشورة فنية لدائرة االقتصاد والسياحة بدبي حول استخدام البيانات الضخمة في اإلحصاءات االقتصادية 

ي الجهاز المركزي العليا والوسطى، والنساء ف تينسلسلة من الدورات التدريبية على برنامج القيادة اإلحصائية مع مكتب اإلحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، تستهدف المديرين من الفئ
للتعبئة العامة واإلحصاء

مصر
انات لمؤشر أسعار كمبادرة مبتكرة لجمع البي عاردورات تدريبية وطنية على استخدام أدوات البيانات الضخمة واستخراج البيانات من شبكة اإلنترنت من أجل استخراج التلقائي لبيانات األس

.  المستهلك وبرنامج المقارنات الدولية

.في اليمن حول مواضيع التالعب بالبيانات والتحليل الوصفي والتحليل ثنائي المتغيّر والتحليل اإلحصائي االستداللي  STATAنظمت اإلسكوا تدريبا لمدة يومين على استخدام  اليمن
3قيح اد العام للسكان والمساكن، التنتعدبناء قدرات عدد من مديري التعداد في الجهاز المركزي لإلحصاء ّق بأحدث التطورات في مبادئ وتوصيات األمم المتحدة في ما يتعل بشأن ال

تكنولوجيا  ئمة على السجالت؛ وعن استخداملقانظمت اإلسكوا ست ندوات عبر اإلنترنت عن المنهجيات واألساليب المستخدمة في تعدادات السكان، ومنها المنهجيات المتعّددة والمنهجيات االعراق 
الحديثة وأنظمة المعلومات الجغرافية المكانية

إعداد تقرير تقييمي للبنية األساسية الجغرافيّة المكانية في العراق الستخدامات التعداد السكاني

.  تدريب فني على جمع بيانات األسعار إلنتاج معادالت القوة الشرائية موريتانيا
.  تدريب فني على جمع بيانات األسعار إلنتاج معادالت القوة الشرائية سوريا

.، واستخدامات المعلومات الجغرافية المكانيةومنهجياتهابناء القدرات في مجال تعدادات السكان والمساكن والتعدادات الزراعية على التخطيط للتعدادات،  السودان
2020ورشة عمل وطنيّة حول برنامج المقارنات الدولية إدخال مسوح برنامج المقارنات الدولية ومراجعة بيانات أسعار استهلك األسر لعام  لبنان

تقديم المشورة الفنية لتصميم وتحديد منهجية مسح بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية في المؤسسات فلسطين
في المملكة العربية السعودية 2020ورش عمل قدمت فيها المساعدة الفنية في إعداد تعداد السكان والمساكن لعام  المملكة العربية السعودية



اء ول األع مة لل ق ة ال مات الف   ال
االستشارية المجاالت الدولة

وا لإلنفاق االجتماعيسكتم مساعدة األردن وتونس والسودان والعراق و عمان ولبنان والمغرب في إعداد بيانات اإلنفاق االجتماعي الحكومي الستخدامها في مرصد اإل

 على المستوى دون
االقليمي

ورشة عمل لمجموعة من الدول حول حساب المؤشر الموحد ألسعار المستهلك

ائمة على قطر من خالل سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت في مجال تنفيذ التعدادات باستخدام المنهجية الق نقل الخبرات في تعدادات السكان والمساكن بين سلطنة عمان ودولة
.السجالت أو المنهجية المشتركة

بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في  2025م المساهمة في تطوير المذكرة اإلرشادية حول إحصاءات التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية التي ستدرج ضمن نظام الحسابات القومية لعا
األمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى

 على مستوى
المنطقة

في المنطقة العربية 2021إطالق دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 

19-يدل جائحة كوفخال ورشة عمل تدريبية حول تجميع بيانات اإلنفاق لتوزين األسعار وتصنيف بيانات اإلنفاق في مستويات مفصلة، مع إرشادات حول عملية التقدير

.اجتماع لعرض المستجدات والتطورات في إنتاج معادالت القوة الشرائية في المنطقة العربية

التدريب على إجراء مسوح أسعار استهلك األسر وغير األسر وإدخال البيانات على نموذج خاص لحساب نسب األسعار



ة اد اءات االق ال اإلح حة في م ق االت ال   ال
إحصاءات الحسابات القومية

 ومجاالت تطبيقها  2025متابعة تعديالت نظام الحسابات القومية

 تطوير أنظمة تركيب جداول العرض واالستخدام إلعدادها بشكل سنوي

تطوير أنظمة تجميع التقديرات ربع السنوية

تركيب الحسابات القومية المتسلسلة حسب القطاعات المؤسسية

اإلحصاءات االقتصادية

 تطوير سجالت االعمال اإلحصائية

استخدامات البيانات اإلدارية

 أسعار المستهلك و أسعار المنتجين الصناعيين –إحصاءات األسعار

 تطوير إحصاءات التجارة الخارجية

استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في تحسين تجميع اإلحصاءات االقتصادية



ة ائل ال ة وال ان ة وال اع اءات االج ال اإلح حة في م ق االت ال   ال

اإلحصاءات االجتماعية والسكانية
   

 استخدام التكنولوجيا والبيانات اإلدارية الخاصة باإلحصاءات السكانية

استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في تجميع اإلحصاءات االجتماعية والسكانية

مساعدة الدول في مواكبة تطبيق أحدث أنظمة التصنيف الدولية المختلفة


