الدكتور /أتيال كرمان
مدير إدارة اإلحصاء والمعلومات
يشغل الدكتور أتيال كرمان منصب مدير إدارة اإلحصاء
والمعلومات بمركز أنقرة ) (SESRICالتابع لمنظمة
التعاون اإلسالمي منذ  1مايو  .2019وقد حصل على درجة
البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة بيلكنت
في أنقرة ،تركيا في عام  ،2001ودرجة الماجستير في
اإلدارة المالية من جامعة كوبيرغ في ألمانيا في عام ،2004
ودرجة الدكتوراه في بحوث العمليات من معهد علوم الدفاع
باألكاديمية العسكرية التركية في أنقرة ،تركيا ،حيث كانت
أطروحته بعنوان "األساس المرجعي ألسلوب خصم  Fuzzy Alphaوالتطبيق التجريبي" في عام
 .2015وكان قد التحق بمركز أنقرة في شهر أبريل  2007بعد أن عمل في قطاعات االستشارات
اإلدارية والمالية والتدقيق والبحث االقتصادي في كل من تركيا وألمانيا .ولدى د .كرمان أبحاث نشطة
حول أهداف التنمية المستدامة ،والقدرات اإلحصائية ،واتخاذ القرارات متعددة المعايير.
عنوان العرض

جهود تنمية قدرات مركز أنقرة في تحديث األنظمة اإلحصائية الوطنية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
نبذة مختصرة

في محاولة لصياغة استجابة كافية للطلب المتزايد على بيانات مفصلة وفي الوقت المناسب لرصد التقدم
المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،أقرت الدورة السادسة واألربعون للجنة اإلحصائية التابعة
لألمم المتحدة بالطلبات الناشئة للحصول على إحصاءات عالية الجودة ،والحاجة إلى تحديث النظم
اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية .ويشمل تحديث النظم اإلحصائية ،الذي تم تجميعه في إطار
الخطة التحويلية لإلحصاءات الرسمية ،خمسة مجاالت رئيسية؛ أحدها هو التدريب وبناء القدرات.
باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة حشد الموارد
وتنسيق الجهود لبناء القدرات اإلحصائية كمجال استراتيجي يحتوي على  10بنود عمل رئيسية .وحيث
أن إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية يتطلب ،ضمن أمور أخرى ،النظر في مصادر
البيانات غير التقليدية ،واالستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات الناشئة لرصد التقدم المحرز في
أهداف التنمية المستدامة واإلبالغ عنه ،تدعو بعض المنظمات الدولية ضرورة أن تقوم ممارسات تنمية
ضا تعزيز استخدام البيانات ،ومحو
القدرات بـ "تجاوز التدخالت التقليدية في جانب اإلنتاج لتشمل أي ً
األمية اإلحصائية ،والنتائج".

ونظرا ألهمية بناء القدرات اإلحصائية ،سيغطي هذا العرض جهود مركز أنقرة لبناء القدرات بشأن
ً
تحديث أنظمة اإلحصاء الرسمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل التركيز على برنامجها

الرئيسي لبناء القدرات اإلحصائية ) (StatCaBالذي تم تصميمه وإطالقه في عام  2007للعمل وفق
نهج التعاون فيما بين بلدان الجنوب حيث يتم نقل الخبرة اإلحصائية والمعرفة المتراكمة لدى دولة
متقدمة من دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى دولة أخرى تابعة للمنظمة من خالل مركز أنقرة.
ضا عمليات تحديد القدرات واالحتياجات اإلحصائية لدول منظمة التعاون
وسيغطي هذا العرض أي ً
اإلسالمي ،وتيسير األنشطة ذات الصلة ،وتحويل برنامج  StatCaBبنا ًء على نموذج موجه نحو
النتائج .وفي هذا الصدد ،سوف يوضح العرض دور اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي،
باعتبارها المنتدى الوحيد للمنظمة بشأن التعاون اإلحصائي ،في إدارة برنامج. StatCaB .
الكلمات الداللية :التحديث اإلحصائي ،وبناء القدرات ،والتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،وبرنامج
 ، StatCaBومركز أنقرة.

