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تقدمي
رية العراقمؤسسة عربية ذات اس تقالل اداري ومايل وتش تغل حتت مضةل اجلامعة العربية ومقره الرمسي مجهو ▪

دول تنمتي اىل الفضاء الافريقي10دوةل عربية مهنا 22وتتكون من 1977أحدثت منذ ▪

قلميية واجلهوية العربية وميكن حضور املنظامت اإل( جملس الامناء)يتكون جملس اإلدارة من رؤساء األهجزة اإلحصائية ▪

وادلولية مكراقبني

لتشاور والتنس يق مع يرتأس جملس األمناء لك س نة رئيس هجاز احصايئ عريب ويسهر عىل تطبيق قرارات اجمللس اب▪

املدير العام

مة األساس ية املنظمة يصادق جملس األمناء عىل لك األنشطة مبا يف ذكل الاسرتاتيجية وبرانمج العمل واملوازنة واألنظ▪

لعمل املعهد 
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املهام
:ربية من خاللمتعددة الامنذج لرفع كفاءة العاملني يف األهجزة اإلحصائية العتدريبيةتطوير وتنفيذ برامج ▪

التدريب احلضوري والتدريب عن بعد✓

التدريب الطويل املدى واملنح ادلراس ية✓

التدريب الانفرادي ✓

الزايرات ادلراس ية✓

تقدمي الاستشارات الفنية لتعزيز معل األنظمة اإلحصائية يف الوطن العريب▪

البحوث امليدانية والتطبيقيةتنفيذ أحباث يف جمال النظرايت واملفاهمي والتعريف واملهنجيات اإلحصائية مع الرتكزي عىل▪

مواءمة املهنجيات اإلحصائية ادلولية مع الواقع الاحصايئ العريب ▪

ديم البياانت ومنتجهياتشجيع اجلهود البحثية املشرتكة بني ادلول األعضاء وتشجيع التعاون مع الااكدمييني ومس تخ▪
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الاهداف

املهنجيات تلبية احتياجات األهجزة العربية من التدريب والاستشارات والبحث يف جمال▪

والوسائل إلدارة العمل الاحصايئ الرمسي

شاركة يف املسامهة يف زايدة الوعي حول العمل الاحصايئ من خالل برامج البحث العلمي وامل ▪

املؤمترات والندوات العلمية

التنس يق والتعاون مع املنظامت اإلقلميية وادلولية ▪
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مصادر المتويل

:  مساهامت ادلول األعضاء▪

.حسب حصص املساهامت املعمتدة من قبل اجلامعة العربية✓

:  مساعدات خارجية▪

.....تنظمي مشرتك للورشات، خرباء، مساعدات لوجستية،✓

:متويالت أخرى▪

...تدريب انفرادي، مشاركة يف دورات،✓



2018-2014إجنازات الفرتة 

اإلحصاءفيوالماجستيرلياالعالدبلوم▪

.سنويا ًطالب10بواقعالعاليالدبلوممنحةمناطالب48إستفاد✓

.اإلقتصادفيالماجستيرلنيلالمعهدمنحةمنموظفإستفاد✓

الحضورياإلقليميالتدريب▪

عبواقالعربيةالبلدانمختلفمنمشاركا 548ًبحضورإقليميةتدريبيةورشة29تنظيم✓

امريكي،دوالرمليونناهزتجمليةوبكلفةتدريبيوم148

دتالتعداغرارعلىالرسمياإلحصاءمجالفيومختلفةمتعددةواضيعبماالهتمام✓

الحديثةاالتصالووسائلوالزراعيةالسكانية



322فيهاشاركبعدعنتدريبيةورشة13المعهدأنجز:بعدعنالتدريب▪

ارةإدتطبيقواإلعاقةإحصاءاتغرارعلىمختلفةمجاالتوتناولتمشاركا

اتوالحسابوالداخليةالخارجيةالتجارةإحصاءاتوالقياسيةاألرقاموالجودة

...والبيئةالقومية

عربيةدولة13لفائدةمحليا ًتدريبا 13ًالمعهدنظم:المحليالتدريب▪

زيارات5:االستطالعيةالزيارت▪

استشارات9:الفنيةاالستشارات▪



:الدراسات▪
المختلفةاإلحصائيةبالمجاالتتتعلقدراسات5اعداد✓

اإلحصائيةالعلوملمجلةأعداد5إصدار✓

:النشر▪
المتغيراتمتعدداالحصائيالتحليلطرق✓

،ADePTالبرمجيةالحزمةنظامإلستخدامدليل✓

GSBPMاإلحصائيللعملالعامةالمنهجيةدليلترجمة✓

:الدوليالتعاون▪
والدوليةاإلقليميةاالجتماعاتفيالمشاركة✓

المانحةوالجهاتوالدوليةاإلقليميةالمنظماتمعالتعاونتعزيز✓

دعموصناديقإقليميةوجهاتالمعهدبينالتفاهمومذكراتاالتفاقياتمنعددابرام✓

ؤسساتلمالدوليةللشبكةمؤسسكعضوالمتحدةلألمماإلحصاءشعبةطرفمنالمعهداختيار✓
التدريب،



الغذائيباألمنالخاصةوالدوراتاالجتماعاتفيالمعهدمساهمة▪

العربيةالمنطقةفيالغذائياألمنمستوياتلرصدالخبراءفريقاجتماع✓

2019أبريل25–24الهاشمية،األردنيةالمملكةعمان،

يةالعربالدولفيالغذائياألمنمستوياتوتقييمرصدحوللإلحصائيينالتنسيقياالجتماع✓

2019يونيو26اللبنانيةالجمهوريةبيروت،

العربيةالدولفيالغذائياألمنومتابعةرصدإطاراستخدام"حولالتدريبيةالورشة"✓
2019اغسطس1الىيوليو29التونسية،الجمهوريةتونس،

العربيةالدولفيالغذائياألمنومتابعةرصدإطاراستخدام"حولالتدريبيةالورشة"✓
2019اغسطس22-19اللبنانية،الجمهوريةبيروت،

يجياتدرتنفيذهاعلىوالعملالزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمةمعوشراكةتعاوناتفاقيةامضاء✓



2030-2020الاطار الاسرتاتيجي 
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الاطار الاسرتاتيجيدواعي إعداد 

ابلتمنيةاأساساملتعلقةالاحصائياتمناملزتايدةالطلباتاىلالاس تجابة▪

وادلوليةاإلقلمييةالاجنداتوخمتلفاملس تدامة

دمعجماليفالعربيةادلولحلاجاتس تجابةاإلأجلمناجمللسأنشطةتأطري▪

القدرات

للمعهدالس نويةالتنفيذيةطاخلطوضع▪

وادلوليةاإلقلمييةاملنظامتمعوالتنس يقوالتشبيكاإلسرتاتيجيالتعاونتقوية▪
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إلعداد اخلطةاملس تخدمةاملواد واألدوات 
2018–2014تقرير عن إجنازات اخلطة السابقة ▪

التقارير ادلورية عن أنشطة املعهد▪

خطة كيب اتون–خطة العمل العاملية حول أهداف التمنية املس تدامة ▪

2019يف دورهتا امخلسنياللجنة اإلحصائية لألمم املتحدةإجامتعخمرجات ▪

خمرجات خمتلف اللجان الفنية العربية والاقلميية▪

PARIS21 CD4.0–إطار تطوير القدرات اإلحصائية ▪
السابقةةنشطاألخبصوصوالرشاكءاملعهدمعلمناملس تفيدينآراءإس تطالع▪

العالقةذاتالعنارصمنالعديدتضمناس تبيانمتريرخاللمنواملس تقبلية
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الرؤية

اجملاليفالعربيةالقدارتلتطويرممتزيةمؤسسةاملعهديكونأن
.بهاملرتبطةواجملاالتاإلحصايئ
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رساةلال

خاللمنالعريباإلحصايئالعملمنظومةبكفاءةاإلرتقاءيفاملسامهة
البحوثو التدريبيةالربامجعربهباالعاملنيقدراتودمعتطوير

وذكلياانتالب مس تخديمإلحتياجاتاإلس تجابةبقصدواإلستشارات
الرمسيةلإلحصائياتاألساس يةللمبادئو ادلوليةللمعايريوفقا  

.الصةلذاتالفضىلواملامرسات
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األهداف اإلسرتاتيجية
ريق تقدمي  القدرات اإلحصائية لألفراد واملؤسسات واألنظمة اإلحصائية الوطنية عن طنيحتس:1الهدف 

تدريب وحبوث ومساعدة فنية

اخملرجات

وحتليلهاهتاومعاجلاجلودةالعاليةواإلحصاءاتالبياانتإلنتاجاإلحصايئالاكدروهمارةمعرفةحتسن:1-1
أهداففهيامباتمنويةال األهدافبلوغحنوالتقدموقياسومتابعةوالقراراتالس ياساتملساندةوإبالغهاونرشها

.املس تدامةالتمنية

وتنفيذهانةالعص معايريإدخالعىلاآلخرينالبياانتومنتجياإلحصائيةاألهجزةقدراتمنالرفع:1-2
.ايئاإلحصاإلنتاجمعلياتيفللبياانتاجلديدةوالتقنياتاملصادرتطبيقوعىلوإدارهتا

.املس تدامةالتمنيةأجلمنالبياانتعىلالطلبتلبيةعىلالوطنيةاإلحصائيةاألنظمةقدراتمنالرفع:1-3
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:املبادرات الاسرتاتيجية

رامج أخرى دورية وضع برامج ملساقات تدريبية تركز عىل تعزيز األنشطة اإلحصائية األساس ية، وب▪
ابعة أهداف التمنية تقدير اإلحتياجات التدريبية مع الرتكزي عىل إحتياجات متاىلتُصمم استنادا 

.املس تدامة

مسيني يف الوظائف ورش تتصل مبواضيع القيادة واإلدارة اإلبداعية الفعاةل موهجة إىل الر /تنظمي ندوات▪

.ايئ الوطينالعليا يف األهجزة اإلحصائية واملنظامت األخرى املنتجة للبياانت يف النظام اإلحص

 الوطين يف شاركني بصورة أفضل وتوس يع مشاركة أعضاء آخرين من النظام اإلحصايئامل إس هتداف▪
.التداريب وزايدة التداريب احمللية ابلنس بة لإلقلميية
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زايدة عدد زايدة إس تخدام التدريب عن بعد من أجل تعظمي الفعالية مقابل اللكفة و ▪
.املشاركني يف التداريب

األهجزة اإلحصائية مساندة التدريب وادلمع الفين احمليل بتنش يط التعاون والتاكمل بني▪
. ةالعربية وتسهيل معلية تبادل اخلربات بيهنا من خالل الزايرات ادلراس ي

.الغ عهنادمع قدرات األهجزة اإلحصائية العربية لتطوير طرق نرش البياانت واإلب▪

لومات مندجمة مساعدة األهجزة اإلحصائية العربية من خالل دمع قدراهتا عىل بناء أنظمة مع▪
.مةومنصات بياانت إس تجابة ملتطلبات اإلبالغ عن أهداف التمنية املس تدا
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األهداف اإلسرتاتيجية
ث املهنجيات واملفاهمي تطوير برامج تدريبية خصوصية حول املواضيع املس تجدة يف اجملال اإلحصايئ من حي:2الهدف 

:ةالعملياتيواجلوانب 

اخملرجات

فيذها وإدارهتا وعىل الرفع من قدرات األهجزة اإلحصائية ومنتجي البياانت اآلخرين عىل إدخال معايري العصنة وتن : 2
.تطبيق املصادر والتقنيات اجلديدة للبياانت يف معليات اإلنتاج اإلحصايئ

:الاسرتاتيجيةاملبادرات

البياانتغرارعىلصايئاإلحاجملاليفاملس تجدةاجملاالتيفالعربيةاإلحصائيةاألهجزةإخنراطتسهيليفاملسامهة▪
؛...التكنولويجوالتطوراملفتوحةوالبياانتالضخمة

بتاكروالاابلتحديثاملتعلقةاملساراتيفالعربيةاإلحصائيةاألهجزةإخنراطتسهيليفاملسامهة▪

العملسلسةلاكمليفاحلديثةالتكنولوجيةالوسائلإدماجخبصوصالعربيةاألحصائيةاألهجزةقدراتدمععىلالعمل▪
اإلحصايئ؛



األهداف اإلسرتاتيجية
.إجياد مصادر ذات جودة لتطوير القدرات من أجل التدريب والبحث اإلحصايئ:3الهدف 

اخملرجات

.يةاملهنج البحوثوإجراءاإلحصايئالتدريبتقدميعىلاإلحصائيةاألنظمةقدراتتعزيز:3

:الاسرتاتيجيةاألهداف

.حمددةإحصائيةجماالتيفمكدربنيإلعامتدمهاإلحصايئالتدريبلربانمجمدربنيتدريبوتنفيذتصممي▪

.اإلحصايئلميوالتعالتدريبمعاهدمعابلتشاركاإلنرتنتعربللتداريببرانمجوتنفيذتصممي▪

متصةلاالتجميفالبحوثمراكزمعابلتعاونأولويةذاتمواضيعحولوادلراساتللبحثبرانمجوضع▪
.أيضا  املعهدجمةلطريقوعنواسعةبصورةونرشهاابإلحصاء،

.وتشاركهاعملوالتالتدريبومصادرالفضىلاملامرساتإبرازهدفهااملعرفةإلدارةإسرتاتيجيةوضع▪



األهداف اإلسرتاتيجية
ات الفنية واملالية قدر اإلماكن من اإلماكنياإلس تفادةتطوير الرشاكة مع املنظامت الاقلميية وادلولية هبدف :4الهدف 

.اخملصصة دلهيا لألنشطة اإلحصائية

اخملرجات

منسقةالعربيةةاملنطقيف(فنيةمساعدات،تداريب،معلُورش)اإلحصائيةالقدراتلتطويرأنشطةتقدمي:4
.وإبتاكربتشاركومعززة

:اخلصوصيةاألهداف

والعملالعريبالفضاءيفامةلالعواإلقلمييةالعربيةاملنظامتمعوالتشاورالتنس يقمنمبزيداملشرتكالعريبالعملدمع▪
.أنشطهتاتشبيكعىل

مصادرإلامتسأجلمناإلحصايئالتدريبيفمتخصصةعربيةمكنظمةالعامليةاملنظامتبنياملعهدلصورةالرتوجي▪
.املعهدأنشطةلمتويلجديدة

.مهنافاعواإلنتوالوسائلالتجاربتشاركأجلمنالعربيةاإلحصائيةاألهجزةبنيالثنايئالتعاوندمع▪



األهداف اإلسرتاتيجية
.جهإرساء مبادئ احلومكة اجليدة يف معل املعهد هبدف اإلضطالع بدوره اإلقلميي عىل أحسن و :5الهدف 

اخملرجات

.املعهدوينسقهيقدمهالفنيةواملساعدةوالبحوثاإلحصايئللتدريبفعاةللكفةذومس تداممصدر:5

:اخلصوصيةاألهداف

أجلمنال  عمؤهلذياكدرالوظائفيشغلأنوضامناملعهدلعملياتالزمواكدرمناسبتنظمييهيلكارساء▪
.لهااخملططاألنشطةوتنفيذتصممي

متويلمصادروتعبئةعهدامل أعاملعىلالتعرفزايدةأجلمناملنارصةوكسبالفعاللإلتصالإسرتاتيجيةوتنفيذوضع▪
.اضافية

تشاركمثلاملعرفةإدارةإسرتاتيجيةتدمعاليتاإللكرتونيةواملنصاتالبياانتقواعدأجلمنحتتيةبنيةتوفري▪
.بعدعنالتدريبوتقدميواملواداملعلومات

.املعهدمعليؤطراذليالترشيعياإلطارتقوية▪



احملاور الرئيس ية للتدريب

واإلجامتعيةادلميوغرافيةاإلحصائيات▪

والبيئيةوالزراعيةالاقتصاديةاإلحصائيات▪

تاملعلوماوتكنولوجيااإلتصاالت▪

ةاملس تدامالتمنيةأهدافحتقيقعنواإلبالغاملتابعة▪

املعلومةيفوالتصفالاحصايئاجملاليفالقيادة▪
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ادلراسات

العربيةاإلحصائيةالترشيعاتمراجعةحتديث▪

العريبللوطناإلحصايئالعملمدونةإعداد▪

يفاإلحصايئالعمليفSDMXوالتعريفيةاإلحصائيةالبياانتتبادلأدواتإعامتد▪
العريبالوطن

:القوميةتاحلساابإلعداداإلحصائيةواألهجزةالزراعةوزاراتبنيالبياانتتبادل▪
واحللولاإلشاكليات
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س تطالعية والتدريب احمليلستشارات والزايرات اإلاإل

يزيدالأنعىلية،اإلحصائ األهجزةطلباتحسبتنفيذهايمت،س نواي  فنيةإستشارات3▪
.أخرىلدلو اإلس تفادةجمالإلاتحةواحدةإستشارةعنلدلوةلاملقدمةاإلستشاراتعدد

عىلحصائية،اإلاألهجزةطلباتحسبس نواي  إس تطالعيةزايراتأوإنفراديةتداريب3▪
دلولةاإلس تفادجمالإلاتحةواحدنشاطعنلدلوةلاملقدمةالنشاطاتعدديزيدالأن

.أخرى

دورةعنيزيدالأنعىلاإلحصائية،األهجزةطلباتحسبس نواي  حمليةدورات3▪
.األخرىلدلولالاس تفادةجمالإلاتحةلدلوةلواحدة
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التحدايت 

للمعهد؛املاليةاإليراداتحمدودية▪

بيهنا؛قالتوفييفصعوبةخيلقالعربيةاإلحصائيةاألهجزةحاجاتتباين▪

خر؛وآإحصايئجمالبنيالعربيةاإلحصائيةاألهجزةقدراتيفتباين▪

ماخاصةةاإلحصائياألهجزةخارجالرمسيةواإلحصاءاتللبياانتمنتجنيوجود▪

.املس تدامةالتمنيةأهدافمبؤرشاتمهنايتصل
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