
 

 حول  عن بعد ورشة تدريبية
 المفاهيم األساسية والتطبيقات :الرسمية التصنيفات اإلحصائية

 2021ابريل  –نيسان  19-21
 تقديم عام .1

وإتاحتها لجميع المستخدمين وذلك طبقا للمناهج والمعايير المنتج األساسي ألهم البيانات الرسمية تعتبر مكاتب اإلحصاء الوطنية 
وفي هذا اإلطار تعتبر التصنيفات اإلحصائية الرسمية  والتصنيفات اإلحصائية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل الهيئات الدولية.

 ورية لتنسيق البيانات اإلحصائية علىالمعايير لجودة المنتج اإلحصائي الرسمي وآلية فنية مح أهم إحدىاالقتصادية واالجتماعية 
اتخاذ رسمية بالمثلى إلنتاج اإلحصائيات الفي إطار احترام مواثيق القواعد تلتزم األجهزة اإلحصائية و المستويين المحلي والدولي.

الوطني  اإلجراءات الالزمة لضمان تطبيق المفاهيم والتعريفات والتصنيفات الموحدة باستمرار، من قبل الجهاز اإلحصائي
مة الدولية على المستوى توافق أنظمة التصنيفات الوطنية مع األنظتجين اآلخرين لإلحصائيات الرسمية وتسهر على والمن

 التفصيلي.
ها على ذمة الدول تطوير نسخ معتمدة من التصنيفات الدولية ووضعباختصاصها  وتقوم عديد الهيآت الدولية كل في مجال

مراجعة التصنيفات الدولية المعتمدة ت بالتنسيق فيما بينها ب. كما تقوم هذه الهيآوطنية انطالقا منها أو لتطوير نسخ الستعمالها
وتشكل التصنيفات اإلحصائية  .متطورةو  جديدة لحاجيات تحليلية واالستجابة قصد موائمتها مع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية

وغيرها  والمهناالقتصادية واالجتماعية حسب متغيرات عديدة كاألنشطة والمنتجات  من تجميع وترتيب البياناتمتسقة تمكن  أطرا
 وإجراءمما يمكن من تبادل معطيات متجانسة وفقا لتعريفات ومفاهيم ومصطلحات موحدة وذلك لغايات إحصائية  من المتغيرات

 دراسات تحليلية ومقارنات إحصائية على المستويين الوطني والدولي.
المعلومات إلى تشجيع  ءاستيفافي إطار تخفيف عبء اإلجابة عن المستجوبين وتجنب التكرار في األجهزة اإلحصائية كما تسعى 

فيما بينها أو مع مصادر البيانات اإلدارية. ويفرض هذا التوجه المتزايد لألجهزة  سوآءااإلجراءات التي تتيح ترابط مصادر بياناتها 
اناتها وخاصة االستغالل األمثل للمصادر اإلدارية المتاحة وتعبئتها لغايات إحصائية خاصة اإلحصائية لربط وتنويع مصادر بي

إلى إحاطة  وتهدف التدريبية عن بعد ورشةهذه الفي هذا السياق تتنزل  توحيد التصنيفات الرسمية بين كافة الجهات الحكومية.
 ومحتواها واستخدامها. الدولية واالجتماعية لمبادئ والمفاهيم األساسية للتصنيفات االقتصاديةن باالمشاركي

 ورشةأهداف ال .2
التدريبية عن بعد حول التصنيفات اإلحصائية إلى تمكين المشاركين من األجهزة اإلحصائية العربية من  ورشةتهدف هذه ال

وخاصة منها المتعلقة باألنشطة والمنتجات إضافة اإلحاطة بالتعريفات والمفاهيم والمصطلحات األساسية للتصنيفات اإلحصائية 
إلى استعراض بعض تجارب الدول في مجال  ورشةكما تهدف هذه الإلى استعراض الجوانب الفنية الخاصة بإدارة عملية التطبيق 

 إدارة وتطبيق التصنيفات اإلحصائية.

 ورشةالمحاور األساسية لل .3
 ،اإلحصائية عليها التصنيفات ة التي ترتكزالمبادئ األساسياستعراض  -
 إدارة وتنسيق التصنيفات اإلحصائية على المستوى الدولي، استعراض أشغال -
 ،الدولية االقتصادية واالجتماعية )األنشطة، المنتجات، المهن، تصنيفات أخرى( اإلحصائية تقديم عائالت التصنيفات -



 

 ،تجاتتقديم المنظومة الدولية المتناسقة لتصنيفات األنشطة والمن -
 ،األنشطة والمنتجات الجوانب الفنية الخاصة بتطبيق تصنيفاتتقديم  -
 .إلحصائيةفي إدارة وتطبيق التصنيفات ا استعراض بعض التجارب الوطنية -

 

 الفئة المستهدفة  .4
وضمان ن على إدارة تطبيق التصنيفات اإلحصائية حصائية العربية ممن يشتغلو اإلجهزة األتستهدف الورشة الكادر الفني في 

 تناسقها مع التصنيفات الدولية المعتمدة.

 المحاضرون  .5
  تونس. –المعهد الوطني لإلحصاء  -خبير في التصانيف االحصائية   –األستاذ مراد العوني سيتولى تنشيط الورشة 

 ورشةروزنامة ال .6
 2021نيسان / ابريل  21-19خالل الفترة ثالثة أيام  -
 ست ساعات بمعدل ساعتين لكل جلسة -
 توقيت مكة المكرمة 11:30 بتوقيت غرينيتش صباحا 8:30الجلسات على الساعة  تبدأ -

 أسلوب التدريب .7
 مع تقديم أمثلة وتطبيقات عملية إضافة إلى الطابع  ورشةيعتمد أسلوب الجلسات على تقديم عروض حول المحاور الرئيسة لل

 التشاركي للجلسات،
 فالم الخاصة بالمعهد على الموقع الورشة على قناة األ انتهاءبعد  يلهاتسجل الجلسات وتحمwww.viemo.com  
  التطبيق  استخداميتمMicrosoft Team  الى  االنضمامويمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن دعوة

 ؛الجلسة
   ؛ن وجدتإن الدخول وتجاوز العقبات فتح الجلسة قبل نصف ساعة لضماسوف ت  
  :نقال( بريد: 00962780783250يمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنابي ،hayder@aitrs.org  )بقسم  االستعانةو أ

 ؛في مؤسستكم لحل المشاكل التقنية تكنولوجيا المعلومات
 استمارةلكتروني للمشارك المثبت في رسل الرابط على البريد اإلالجلسة قبل يوم من موعدها، حيث ي  يتم تزويد المشاركين برابط س 

   ؛لى المعهدإالتسجيل الواردة 
  ؛لكترونيإ استبيانتقييم الورشة من قبل المشاركين من خالل  
   منح المشارك شهادة مشاركة ترسل له بصيغة يPDF. 
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