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 SESRIC منسقة وحدة التوعية والمشاريع اإلحصائية في، مركز أنقرة

مركز منسقة وحدة التوعية والمشاريع اإلحصائية في إدارة اإلحصاء والمعلومات في مهام ن شانتي نندتتولى 

األبحاث اإلحصااااائية واادتصااااادية وااوتماعية والتدريا للدوة اإلاااااوميةك والمعرو) ركزر باااااا   مركز 

( StatCaBمركز  في الشاااااانتي بتنسااااايب برنامق ربناء القدرات اإلحصاااااائية ك تقوم 2014رنقرة(. ومنذ عام 

سيب المشاريع تقوم فهي ك كاإلحصاء الوطنية في دوة منظمة التعاون اإلاومي. باإلضافة إلى ذل ألوهزة بتن

( بالتعاون مع منظمة الصاااحة العالمية ومراكز السااايىرة على TQSالتبغ  الخاصاااة بلااااملة المسااا  الخا  ب

 التعاونمنظمة  دوةالوطنية في  اإلحصااااااااء ألوهزةالنظراء  وتقوم بمهمة مراوعةاألمراض والوداية منها؛ 

ااتصاة  وهةتعتبر (. كما رنها SOTتىوير مجموعة ردوات إرشادية إحصائية  بو(ك OIC-Peerاإلاومي  

الشااعبة اإلحصااائية ( التي تنسااقها GISTلشااب ة العالمية لمساااسااات التدريا اإلحصااائي  مع امركز رنقرة في 

 ات.وغيرها من برامق بناء القدر لألم  المتحدة

 .nshanty@sesric.org شانتي علىالسيدة التواصل مع يم ن 

 عنوان العرض

 التعاوناإلحصاء الوطنية في دوة منظمة  ألوهزة( StatCaBلبناء القدرات اإلحصائية   مركز رنقرةبرنامق 

 اإلاومي

 نبذة مختصرة

الساااااايااااااااات  مجاة رااااااا البيانات اإلحصااااااائية الدديقة والمواودة والمتسااااااقة رهمية دصااااااو  في  ت تسااااااا

لديها مستويات مختلفة من القدرات  منظمة التعاون اإلاومي دوةك فإن ااتراتيجيات في ري بلد. ومع ذلكوا

ك يقوم مركز األااااا  هذاعلى ولمعايير اإلحصاااائية الدولية ذات الصااالة. متوافقة مع اإلنتاج بيانات إحصاااائية 

منظمة بهد) إنتاج إحصااااائيات وطنية لدوة ال رنقرة بدور مه  في تعزيز وتحسااااين النظ  اإلحصااااائية الوطنية

جيات وطنية رفضااال. وفي هذا وبالتالي مسااااعدة واضاااعي الساااياااااات على تقدي  ااااياااااات واااااتراتي كرفضااال

الدوة األعضاااء. في  الوطنية ألوهزة اإلحصاااءنية بشاا ل كبير في تعزيز القدرات الف ك يساااه  المركزالساايا 

يقوم المركز بتنفيذ مبادرة رئيسااااية لتىوير المهارات اإلحصااااائية بعنوان ربرنامق بناء  كهذا الهد)من رول و

تحديد ااحتياوات والقدرات من خوة  (StatCaB) منظمة التعاون اإلاااااااوميدوة القدرات اإلحصااااااائية ل

من رول  تنفيذ عدة رنشىة عبرمنظمة دوة التبادة الخبراء بين  ك وتسهيلوطنيةاإلحصاء ال ألوهزةاإلحصائية 

 .ذه الدوةالخاصة به الوطنية النظ  اإلحصائية تعزيز
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 فصااايرةفترة  خوةك إا رنه 2007اون اإلااااومي في روائل عام التابع لمنظمة التع StatCaBبدر برنامق ودد 

يحتذ  إلنشاااااااء برامق رخر  مركز رنقرة الذي كان بمزابة نموذج رائد لتنمية القدرات في  برنامقتحوة إلى 

وبالتالي المساهمة في الجهود التي تبذلها دوة  كتحفيز روابط التعاون اإلحصائيحرصاً على . ولبناء القدرات

 روهزة اإلحصاءك يقوم المركز بجمع المعلومات من ومي في تحسين رنظمتها اإلحصائيةاإلا التعاونمنظمة 

تم ن نتائق هذه ااااااتبيانات المركز من ومنظمة عن طريب إوراء اااااتبيانات كل اااانتين. النية في دوة الوط

داً إلى هذه ااحتياوات والقدراتك يت  إوراء منظمة. وااتنادوة الفي  روهزة اإلحصاءتقيي  احتياوات وددرات 

 ومهام فنية. كوزيارات درااية كمنظمة لتنظي  دورات إحصائية دصيرة المد المىابقة بين دوة 

شاط لالبدء بمنذ   320ك نظ  المركز ركزر من 2007في عام  StatCaB برنامق بناء القدرات اإلحصائيةلوة ن

روهزة اإلحصاااء الوطنية مسااسولين رفيعي المسااتو  من ناء القدرات اإلحصااائية بمشاااركة خبراء وبرنامًجا لب

ك وبشاااا ل إومالياإلاااااومي.  التعاونفي دوة منظمة اء الوطنية وغيرها من الجهات المعنية بلنظمة اإلحصاااا

منظمة  دوةالوطنية في  روهزة اإلحصااااءإحصاااائي من وميع وخبير  6000اااااتفاد من هذه األنشاااىة حوالي 

 .هناكالمعنية  هيمات الح وميةالوزارات وال ضافة إلىباإلك اإلاومي التعاون

ركيز على ك والتنشااااااط 600إلى الوصاااااوة إلى حوالي على مد  خمس اااااانوات  StatCaBيهد) برنامق و

 .2030التنمية المستدامة لعام  روندةاألنشىة المتعلقة بقيا  

 

 

 

 


