
(S10) إتاحة ونشر البيانات
(باللغة العربية)

يع ونقل اليانات ا�حصائية للمستخدمين. ا�تاحة ونشر البيانات هي عملية توز

أهداف البرنامج

*  تعريف المشاركين بالمتطلبات والتصانيف والمعايير الدولية في مجال إتاحة ا�حصاءات
   مثل قواعد وأساسيات عمليات النشر، القواعد ا ساسية في ا مم المتحدة.

*  تدريب المشاركين على كيفية تخصيص محتوى النشر لفئة معينة من المستخدمين، 
   وتحسين وتطوير رؤية ا�تاحة ا�لكترونية.

      محتوى البرنامج

* مقدمة في المتطلبات والمعايير الدولية الحالية 
* القواعد ا ساسية في ا مم المتحدة.

* القياسات الوصفية
* فئة مستخدمي البيانات وا�حصاءات 

* القراء والمهتمين والباحثين
* ا�تاحة ا�لكترونية والبحوث 

* أدوات وطرق القياس �ختبار مستوى التقدم والتطور، مدى استخدام العمليات
  التشغيلية الحديثة، والمنتجات

منهجيةالبرنامج

الفئة المستهدفة

لجميع ا�حصائيين العاملين المعنين با�تاحة ونشر ا�حصاءات
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Enhancing Knowledge 
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Target Group

The course is designed for all statisticians who are involved in the dissemination and  publication 

*  Introduction to current international requirements and standards
*  UN Fundamental principles
* Quantitative measures
* User groups
* Visualization
* Electronic publication and research
* Tools and methods for testing developments, new functionalities and products.

Objectve

    Data Dissemination (S10)
    (by Arabic language) 

Data dissemination consists of distributing or transmitting statisti-
cal data to user.

* The participants will be introduced to current international requirements 
   and standards in dissemination of statistics such as the Code of Practice 
   and the UN fundamental principles. 
* participants learn how to customize the content of publications to specific 
  user groups and improve the visualization of online publications.
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