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   هنتناول في األول:اليوم 
 

 المفاهيم العامة والبنية الهيكلية لإلحصاءات الثقافية الفصل األول:
 مقدمة .1
 اإلطار العام لإلحصاءات الثقافية .2
 المفاهيم والبنية  .3
 اإلحصاءات الثقافيةمنهجية  .4
 تعريف الثقافة ألغراض إحصائية .5
 مجاالت دورة الثقافة  .6
 امتداد القطاع الثقافي ومحدداته  .7

 
   هنتناول في :الثانياليوم 

 ديالقتصاا البعد سقياالثقافية:  ءاتإلحصاا الفصل الثاني:
 مقدمة .1
 البعد الثقافي  سقيا .2
 تلمنتجاوا ديالقتصاا البعد سقيا في الدولية  تلتصنيفاا استخدام .3
 CPC االنتاج الثقافي باستخدام التصنيف المركزي للمنتجاتتحديد انشطة  .4
   ISIC ،EBOPS للثقافة الدولي الموحد لصناعيا لتصنيفا .5
 للثقافة  الدولية رةلتجاا .6
 ISCO التوظيف في القطاع الثقافي باستخدام التصنيف الدولي الموحد للمهن  .7

 
 
 



 
 

 
 للثقافة الجتماعيا البعد سقياالثقافية:  ءاتإلحصاا الثالث: الفصل
 مقدمة .1
 التراث قياس .2
  لثقافيةا ةكر لمشاا سقيا .3
 التراث الثقافي غير المادي  سقيا .4
 للثقافة ىرألخا الجتماعيةا دألبعاا .5

 
 هنتناول في :لثالثا اليوم

 ليةو دلا تلتصنيفاا  زوم: جداول ر جمع البياناتالرابع:  الفصل
 مقدمة .1
 تلبياناا جمع جهاوت لتيا تيادلتحا .2
 ةرمباشالى قياسات  االنتقال .3
 CPCتللمنتجاالمركزي  للتصنيف فًقاو  فةرمع   يالثقافية كما ه تمادلخوا  لسلعوا إلنتاجيةا ةطألنشا ولدج .4
 ISICدحو لما ليو دلا  لصناعيا لتصنيفا .5
 2007ملعا HS قلمنسا ماظلنا  زومر  في فةرمع   يكما ه لثقافيةا تمادلخوا  للسلع  ليةو دلا رةلتجاا .6
حولما  ليو دلا لتصنيفا في  فةرمع   يكما ه لثقافيةا نلمها ولدج .7  (. ISCO  نللمه دّ 
 تق ولا امدستخا ءاتبإحصا لمتعلقةا  ةطلألنش ليو دلا لتصنيفا امدباستخ تقولا امدستخا حومس ولدج .8

ICATUS. 
 مؤشرات الثقافة والترفيه حسابالفصل الخامس:  

 مقدمة .1
 الفعاليات الثقافية والترفيهية صناعة .2
 مؤشرات األداء.  قياس .3
 عن مؤشرات األداء: امثلة .4
 تعليمية ،  مؤشرات .5
 المعيشة،  مؤشرات .6
 الترفيه ،  مؤشرات .7
 البيئة المعيشية،  مؤشرات .8
 االستهالك )الطاقة، المياه، الثقافة ،...(.  مؤشرات .9



 
 

 

 2030نشر البيانات اإلحصائية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة  معايير :السادس الفصل

 (SDDS.المعيار  الخاص لنشر البيانات )1
 مقدمة •
 المعيار الخاص لنشر البيانات أهمية •

 ( SDMXالوصفية ).مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات 2
 مقدمة •
 اإلحصائية المنتجات •
 البيانات االحصائية  ادارة •
 اإلحصائيةوتطبيقات البرمجيات  أدوات •

 
 الممارسات لمؤشرات الثقافة والترفيه أفضللبعض جلسة السابع: لفصل ا


