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  حول سجالت األعمال اإلحصائية للبلدان العربيةورشة العمل االقليمية 

   ،األردن –عمان    
  2016/سبتمبر أيلول 29 - 26

 

  ل المؤقت عمالبرنامج 
 

 :6201أيلول/سبتمبر  26األثنين  اليوم األول:
 

 افتتاح ورشة العمل  9:00 – 8:30
 كلمات راعي ورشة العمل والجهات المنظمة -
 تنظيم أعمال الورشة وأهدافها -
 األمور االدارية وتقديم المشاركين -

 
 مقدمة لسجالت األعمال االحصائية 10:30 – 9:00

 سجالت األعمال اإلحصائية في إطار برنامج عمل االسكوا -
 اإلحصائيةسجالت األعمال واستخداماتها لألغراض واستخدامات  استعراض للتطورات الحديثة -
 

 استراحة قهوة 11:00 – 10:30
 

 الخاصة بسجالت األعمال االحصائيةالصادرة عن األمم المتحدة و االرشادات  13:00 – 11:00
 وظائف سجالت األعمال االحصائية -
  نطاق التغطية في سجالت األعمال اإلحصائية -
 لسجالت األعمال اإلحصائيةالمزايا اإليجابية  -
 الربط بين إحصاءات التجارة الدولية وسجالت األعمال االحصائية -

 استراحة غداء 14:00 – 13:00
 

 الوحدات المستخدمة في سجالت األعمال االحصائية 16:30 – 14:00
 استعراض أنواع الوحدات اإلحصائية: التعريفات والعالقات  -
 خصائص الوحدات االحصائية -
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 :6201أيلول/سبتمبر  72 الثالثاء اليوم الثاني:

 

 مصادر البيانات لسجالت األعمال االحصائية 11:00 – 9:00
 االقتصادية( باإلحصاءاتاألساليب العامة واإلجراءات والقضايا )الخاصة  -
 مصادر البيانات اإلدارية واالحصائية -
 الربط بين المصادر اإلدارية واالحصائية -
 البيانات في منطقة االسكوااستخدام مصادر  -

 قهوة استراحة 11:15 – 11:00
 

 إدامة سجالت االعمال االحصائية وتحديثها 13:00 -11:15
دامة سجالت األعمال -  استراتيجية تحديث وا 
 معالجة التغيرات في خصائص الوحدات االحصائية -
 إجراءات التحديث ومعالجة األخطاء -

 غداء استراحة 14:00 – 13:00
 

 المسوحات االحصائيةمنهجية إطار  16:30 – 14:00
 تحديد وتعريف المفاهيم -
 تصميم المخرجات -
 تصميم اإلطار والعينة -
 تصميم عملية جمع البيانات -
 إطار الجودة -

 

 :6201أيلول/سبتمبر  28األربعاء  :اليوم الثالث
 

 عتبارات الرئيسية ذات العالقة بإنشاء سجل أعمال احصائيالا 11:00 – 9:00
 خاصة بعملية التخطيطاعتبارات  -
 اعتبارات تنظيمية وحكومية -
 اعتبارات ذات عالقة بالبنى التحتية وخاصة التقنية -

 استراحة قهوة 11:30 – 11:00
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 استعراض تجارب وطنية 13:00 – 11:30
 فلسطين  -
 تونس -

 استراحة غداء 14:00 – 13:00
 

 تجارب وطنية استكمال استعراض 15:00 – 14:00
 ماليزيا -

 الدروس المستقاة من التجارب الوطنية 16:30 – 15:00
  
 :6201 أيلول/سبتمبر 29الخميس  :اليوم الرابع

 

 حوار المائدة المستديرة حول التطبيقات الممكنة لسجالت األعمال اإلحصائية في اإلحصاءات االقتصادية
  

 سجالت األعمال اإلحصائية والحسابات القومية: فرص واحتياجات 10:30 – 9:00
 

 استراحة قهوة 10:45 – 10:30
 

 دور سجالت األعمال اإلحصائية في تكامل اإلحصاءات االقتصادية 12:30 – 10:45
 

 والتقييم اختتام أعمال ورشة العمل 13:30 – 12:30
 
 


