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 (STATCAB)برنامج بناء القدرات اإلحصائية 



 (STATCAB)برنامج بناء القدرات اإلحصائية 

 نظرة عامة
 2007بدأت في أوائل عام •
 نهج التعاون فيما بين دول الجنوب•
 تقدم املكاتب اإلحصائية الوطنية احتياجات التدريب والقدرات من خالل االستبيانات•
 تنظيم التدريب في الدول بعد مرحلة املطابقة•
 التقييم•

2007مجموع األنشطة منذ  2007الشركاء المساهمين منذ عام    
الدول التي تم الوصول إليها ألول 

2015مرة في عام   

161   
  16ورشة و 17دورة تدريبية و 120

PCM  4وTQS بعثات 4و 

44          17                   12 
مانح                          مستفيد             دولي            

9 
بنين وتشاد وجيبوتي وغامبيا 

وقيرغيزستان ومالي والصومال 

 وتوغو وأوزبكستان



 (STATCAB)برنامج بناء القدرات اإلحصائية 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
المجموع 

 اإلجمالي

StatCaB 7 5 5 3 13 11 8 26 39 3 120 

 17 3 3 3 2   2 1 2 1 الورش

PCM               8 5 3 16 

 4 3 1               دراسية زيارة

 4 1 3                 بعثة

المجموع 

 اإلجمالي
8 7 6 5 13 13 11 38 53 7 161 

 (2016-2007)جميع األنشطة 



 (STATCAB)برنامج بناء القدرات اإلحصائية 

 12    17   44 الشركاء المساهمون
مانح                          مستفيد   دولي            

161 70 
 اقتصادية

24 
ديموغرافية 

 واجتماعية

35  
 منهجية

5 

13 
المهارات المهنية 

 والقضايا االستراتيجية

19 
 متعددة المجاالت



 STATCAB   2016-2015 في 

60 
 نشاط

42 
StatCab 

3 
 ورش

8 
PCM 

3 
زيارة 
 دراسية

4 
 بعثة

 األنشطة المقدمة المانح  رقم

 11 تركيا 1

 7 أذربيجان 2

 6 مصر 3

 6 السنغال 4

 6 تونس 5

 4 ساحل العاج 6

 4 إندونيسيا 7

 4 إيران 8

 3 األردن 9

 2 أوغندا 10

 1 بانغالديش 11

 1 الكاميرون 12

 1 ماليزيا 13

 1 المغرب 14

 1 نيجيريا 15



 2016-2015 في  (STATCAB)برنامج بناء القدرات اإلحصائية 

 األنشطة المنفذة المستفيد

 5 أفغانستان 1

 5 أذربيجان 2

 3 ماليزيا 3

 3 السنغال 4

 3 السودان 5

 3 طاجكيستان 6

 2 بنغالديش 7

 2 بنين  8

 2 بوركينا فاسو 9

 2 ساحل العاج 10

 2 كازاخستان 11

 2 الكويت 12

 2 نيجيريا 13

 2 قطر 14

 2 الصومال 15

 2 توغو 16

 األنشطة المنفذة المستفيد

 2 اإلمارات المتحدة العربية 17

 2 أوزبكستان 18

 1 الجزائر 19

 1 البحرين 20

 1 تشاد 21

 1 جيبوتي 22

 1 غامبيا 23

 1 العراق 24

 1 قرغيزستان 25

 1 مالديف 26

 1 مالي 27

 1 موريتانيا 28

 1 المملكة العربية السعودية 29

 1 تونس 30

 1 أوغندا 31

 1 اليمن 32



 STATCAB   2016-2015 في 



 احصائيات الزراعة والغابات ومصايد األسماك 
 أفغانستان،في 

 2015فبراير 
 :املانح
TurkStat تركيا 

 اإلحصاءات الصحية
 بنغالديش،في 

 2015أغسطس 
 : املانح

BPS-احصائيات إندونيسيا 

 STATCAB   2015 في 



STATCAB   2015 في 

 احصائيات الفقر
 ديفوار،في كوت 
 2015سبتمبر 

 :املانح
ANSD السنغال 

 املهارات املهنية لإلحصائيين الرسميين
 في قيرغيزستان،

 2015سبتمبر 
 : املانح

 أذربيجان



STATCAB استبيان 

57 

 المجموع

45 
 استقبلت

11 
 لم تستقبل

7 
أفريقيا جنوب الصحراء 

 الكبرى 

2 
االتحاد األوروبي 

 وآسيا الوسطى

 2017-2016استجابات لفترة 

1 
 الشرق األوسط

1 
 أمريكا الالتينية



STATCAB استبيان  
 جدول املطابقة



 ROSEاإلحصاء خبراء جدول تدشين 

 اإلحصاءات قطاع في يعملون  الذين املهنيين عن مختصرة ملحات باستضافة (روز) اإلحصاء خبراء جدول  يعمل•
 إحصائي دور  مع الوكاالت تبذلها التي الجهود في مساهمة خدمات تقدم التي األخرى  القطاعات في أو  الرسمية
 .مضمن

 املهنيين تحديد في مفيدا ROSE يكون  أن املتوقع من فإن الصلة، ذات الخبرات من مجموعة إنشاء خالل ومن•
 .الرسمية باإلحصاءات الصلة ذات املجاالت في سواء املتاحين

 تمكين خالل من اإلسالمي العالم داخل والخبرات للمعلومات مفيد تبادل في ملحوظ بشكل ROSE وسيساهم•
 .الصلة ذوي  املصلحة وأصحاب املهنيين بين التواصل تدفق



 ROSEتدشين جدول خبراء اإلحصاء 
www.sesric.org/rose.php 

www.sesric.org/rose-form.php 

http://www.sesric.org/rose.php
http://www.sesric.org/rose-form.php
http://www.sesric.org/rose-form.php
http://www.sesric.org/rose-form.php


 التوقعات

إذا تم  2016سيقوم مركز أنقرة بزيادة أنواع وعدد األنشطة التدريبية اإلحصائية في عام 

 تطوع عدد كاف من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للمساهمة بنشاط كمانحين

 :لتوسيع نطاق التواصل مع الدول األعضاء

 .في مختلف املستويات االقليمية( ورشة عمل)هناك حاجة إلى تنظيم تدريب املدربين ( أ

أو يمكن املبادرة بإمكانية التعاون مع األمم /يمكن تطوير منصة التعلم اإللكتروني و( ب

 .املتحدة في هذا الصدد

 .يتم تحديث جدول الخبراء من أجل الوصول إلى الخبراء املتوفرين في املواد الالزمة



 ”التعاون من أجل التنمية“

 www.oicstatcom.orgو           www.sesric.org:الموقع اإللكتروني

 statistics@sesric.orgو     oicankara@sesric.org:البريد اإللكتروني

 oicstatcom@و                             sesric@ :التويتر 


