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 لأللفيةردا على األهداف اإلنمائية 

 2015بعد عام ملا 
  

 2016أبريل  7-4أنقرة 



 األساس يالبناء 1.

 

درجة البكالوريوس؛ 

 يعادلها؛أو ما ( جميع املجاالت ذات الصلة)ماجستير متخصصة 

 .وجامعة مابين املكتب الوطني لإلحصاء اتفاقية    
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 بناء القدرات في اإلحصاءات الرسمية



 املستمرالبناء 2.

 

بناء القدرات لدعم املمارسة املهنية؛ 

 اإللكتروني من خالل برامج محلية أو إقليمية أو دولية؛بالتعلم التدريب في الصف أو 

 للنظر في التجارب املتقدمة( أو املراقبة)التدريب الفردي من خالل زيارات الدراسة. 
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 بناء القدرات في اإلحصاءات الرسمية



 األهداف3.

 

 ملواكبة التطور في مجال اإلحصاءات الرسمية على املستوى الدولي من خالل

 التدريب اإلقليمي والدولي؛

 من أجل سد الثغرات الفنية مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات الدول من

 .خالل التدريب املحلي والزيارات الدراسية واملشاورات
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 بناء القدرات في اإلحصاءات الرسمية



 الفنيةمكونات البرامج 1.

 

برنامج الدبلوم العالي السنوي؛ 

50  أيام لكل منها؛ 10-5ورشة عمل إقليمية مع 

10  أيام لكل منها؛ 5ورش عمل للتدريب املحلي مع 

50 زيارة دراسية للتدريب الفردي. 
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 اإلقليميالخمسية للتدريب  AITRSخطة 
  2014-2018 



 مجاالت التدريب اإلقليمية 2.

 
اإلحصاءات السكانية واالجتماعية؛ 
إحصاءات االقتصاد الكلي؛ 
 إحصاءات األعمال والخدمات وعالقتها بالسجالت اإلدارية؛ 
 إحصاءات الزراعة والبيئة؛ 
 مواضيع منهجية؛ 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
املهارات اإلدارية. 
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 الخمسية للتدريب اإلقليمي AITRSخطة 

 2014-2018 



 التدريبطريقة 3.

 

لتدريب اإلقليمي في الصف؛ا 

 بدأ في عام )التدريب اإلقليمي بالتعلم اإللكتروني من خالل نظام متخصص

2015) 
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 الخمسية للتدريب اإلقليمي AITRSخطة 

  2014-2018 



   التدريب برنامج مكونات1.

متطلبات أساس على الدول  احتياجات SDGs ؛2030 لعام 

مجال في الرسمية اإلحصائية النظم قدرات لدعم للتطبيق وقابلة عملية اقتراحات 

 .واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا اإلدارية املهارات

   البرنامج تنفيذ طريقة2.

70٪ الصف؛ في للتدريب املقررة العمل ورش من 

30٪ اإللكتروني للتعليم. 

13/05/2016 9 

  
 خارطة الطريق املقترحة لبناء وتنفيذ برنامج 

 اإلقليمي املتكاملالتدريب 



 املجموعة املستهدفة والجدول الزمني3.
مكاتب اإلحصاء الوطنية واملكاتب الحكومية ذات الصلة في : الفئة املستهدفة

 الدول العربية؛

2019-2017: الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج. 

 مصادر التمويل4.
 املنظمات والجهات املانحة اإلقليمية والدولية املهتمة بدعم قدرات

 اإلحصاءات الرسمية؛

 الدول العربية من خالل مساهمتها فيAITRS  وبناء على قوانينها. 

13/05/2016 10 

 خارطة الطريق املقترحة لبناء وتنفيذ برنامج   
 التدريب اإلقليمي املتكامل



 آلية البناء والتنفيذ5.

اعتماد لجنة تنظيم هذه الندوة برئاسة اإلسكوا؛ 

 اجتماع حضوري أو ظاهري للجنة  في شهر اكتوبر من كل عام إلعداد برنامج

 .تدريبي للعام املقبل

إعداد تقرير سنوي عن اإلنجازات. 
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 خارطة الطريق املقترحة لبناء وتنفيذ برنامج   
 التدريب اإلقليمي املتكامل



 شكرا لكم
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