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 مقّدمة
 

ورشة  )سكوااالاللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (و (UNSD)المتحدة اإلحصاء في األمم  شعبةنّظم ت
في تقدیم مؤشرات ) SDMX( تبادل البیانات الوصفیةو اإلحصائیة تمعاییر البیانا استخدام عمل مشتركة حول

 .المستدامةأھداف التنمیة 

في الدول العربیة. الوطنیة إلحصاء الف مكاتب تخمن مُ  معلوماتالستجمع ورشة العمل إحصائیین وأخصائي 
 وصفیةاإلحصائیة وتبادل البیانات ال تمعاییر البیانا باستخدامتدریب عملي حول نمذجة البیانات  الورشةّفر توس
)SDMXحصاء المكاتب الوطنیة لإل دول وبینالكیفیة تبادل البیانات اإلحصائیة والبیانات الوصفیة بین )، و

الخطط وعرض التجارب الوطنیة ورشة العمل بسیقوم المشتركون في ذلك باإلضافة الى والمؤسسات الدولیة. 
والبیانات الوصفیة للمؤشرات اإلحصائیة وعلى وجھ الخصوص مؤشرات  اإلحصائیة تبادل البیاناتالمستقبلیة ل

 أھداف التنمیة المستدامة.

عروض وتتكّون من ، لفترة أسبوعینتمتد  MS Teamsمنصة  من خاللندوات  ثالثالورشة عبر  یتم تقدیمس
ند ع ةالمشاركین إكمال نشاطات وتمارین عملی سیطلب منكما  وأجوبة،وجلسات أسئلة ، توضحیھتقدیمیة و

 وقسم اإلحصاء في األمم المتحدة عند الحاجة. اإلسكوابدعم من قبل ، نھایة كل ندوة
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