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احملاور

تقدمي

▪ مؤسسة عربية ذات اس تقالل اداري ومايل وتش تغل حتت مضةل اجلامعة العربية ومقره الرمسي مجهورية العراق
▪ أحدثت منذ  1977وتتكون من  22دوةل عربية مهنا  10دول تنمتي اىل الفضاء الافريقي
▪ يتكون جملس اإلدارة من رؤساء األهجزة اإلحصائية (جملس الامناء) العربية وميكن حضور املنظامت اإلقلميية واجلهوية
وادلولية مكراقبني
▪ يرتأس جملس األمناء لك س نة رئيس هجاز احصايئ عريب ويسهر عىل تطبيق قرارات اجمللس ابلتشاور والتنس يق مع
املدير العام
▪ يصادق جملس األمناء عىل لك األنشطة مبا يف ذكل الاسرتاتيجية وبرانمج العمل واملوازنة واألنظمة األساس ية املنظمة
لعمل املعهد
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املهام

▪ تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متعددة الامنذج لرفع كفاءة العاملني يف األهجزة اإلحصائية العربية من خالل:
✓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
▪ تنفيذ أحباث يف جمال النظرايت واملفاهمي والتعريف واملهنجيات اإلحصائية مع الرتكزي عىل البحوث امليدانية والتطبيقية
▪ مواءمة املهنجيات اإلحصائية ادلولية مع الواقع الاحصايئ العريب
▪ تشجيع اجلهود البحثية املشرتكة بني ادلول األعضاء وتشجيع التعاون مع الااكدمييني ومس تخديم البياانت ومنتجهيا
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الاهداف
▪تلبية احتياجات األهجزة العربية من التدريب والاستشارات والبحث يف جمال املهنجيات
والوسائل إلدارة العمل الاحصايئ الرمسي
▪املسامهة يف زايدة الوعي حول العمل الاحصايئ من خالل برامج البحث العلمي واملشاركة يف
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...،

إجنازات الفرتة 2018-2014
▪ الدبلوم العالي والماجستير في اإلحصاء
✓ إستفاد  48طالبا من منحة الدبلوم العالي بواقع  10طالب سنوياً.
✓ إستفاد موظف من منحة المعهد لنيل الماجستير في اإلقتصاد.

▪ التدريب اإلقليمي الحضوري
✓تنظيم  29ورشة تدريبية إقليمية بحضور  548مشاركاً من مختلف البلدان العربية بواقع
 148يوم تدريب وبكلفة جملية ناهزت مليون دوالر امريكي،
✓ االهتمام بمواضيع متعددة ومختلفة في مجال اإلحصاء الرسمي على غرار التعدادت
السكانية والزراعية ووسائل االتصال الحديثة

▪ التدريب عن بعد :أنجز المعهد  13ورشة تدريبية عن بعد شارك فيها 322
مشاركا وتناولت مجاالت مختلفة على غرار إحصاءات اإلعاقة وتطبيق إدارة
الجودة واألرقام القياسية وإحصاءات التجارة الخارجية والداخلية والحسابات
القومية والبيئة...
▪ التدريب المحلي :نظم المعهد  13تدريباً محلياً لفائدة  13دولة عربية

▪ الزيارت االستطالعية 5 :زيارات
▪ االستشارات الفنية  9 :استشارات

▪ الدراسات:
✓ اعداد  5دراسات تتعلق بالمجاالت اإلحصائية المختلفة
✓ إصدار  5أعداد لمجلة العلوم اإلحصائية

▪ النشر:
✓ طرق التحليل االحصائي متعدد المتغيرات
✓ دليل إلستخدام نظام الحزمة البرمجية ،ADePT
✓ ترجمة دليل المنهجية العامة للعمل اإلحصائي GSBPM

▪ التعاون الدولي:
✓ المشاركة في االجتماعات اإلقليمية والدولية
✓ تعزيز التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية والجهات المانحة
✓ ابرام عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المعهد وجهات إقليمية وصناديق دعم
✓ اختيار المعهد من طرف شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة كعضو مؤسس للشبكة الدولية لمؤسسات
التدريب،

▪ مساهمة المعهد في االجتماعات والدورات الخاصة باألمن الغذائي
✓ اجتماع فريق الخبراء لرصد مستويات األمن الغذائي في المنطقة العربية
عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 25 – 24 ،أبريل 2019
✓ االجتماع التنسيقي لإلحصائيين حول رصد وتقييم مستويات األمن الغذائي في الدول العربية
بيروت ،الجمهورية اللبنانية  26يونيو 2019
✓ "الورشة التدريبية حول "استخدام إطار رصد ومتابعة األمن الغذائي في الدول العربية
تونس ،الجمهورية التونسية 29 ،يوليو الى  1اغسطس 2019
✓ "الورشة التدريبية حول "استخدام إطار رصد ومتابعة األمن الغذائي في الدول العربية
بيروت ،الجمهورية اللبنانية 22- 19 ،اغسطس 2019

✓ امضاء اتفاقية تعاون وشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والعمل على تنفيذها تدريجيا

الاطار الاسرتاتيجي 2030 - 2020
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دواعي إعداد الاطار الاسرتاتيجي
▪ الاس تجابة اىل الطلبات املزتايدة من الاحصائيات املتعلقة أساسا ابلتمنية
املس تدامة وخمتلف الاجندات اإلقلميية وادلولية
▪تأطري أنشطة اجمللس من أجل اإلس تجابة حلاجات ادلول العربية يف جمال دمع
القدرات
▪ وضع اخلطط التنفيذية الس نوية للمعهد
▪ تقوية التعاون اإلسرتاتيجي والتشبيك والتنس يق مع املنظامت اإلقلميية وادلولية
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املواد واألدوات املس تخدمة إلعداد اخلطة
▪ تقرير عن إجنازات اخلطة السابقة 2018 – 2014
▪ التقارير ادلورية عن أنشطة املعهد
▪ خطة العمل العاملية حول أهداف التمنية املس تدامة – خطة كيب اتون
▪ خمرجات إجامتع اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا امخلسني 2019
▪ خمرجات خمتلف اللجان الفنية العربية والاقلميية
▪ إطار تطوير القدرات اإلحصائية –PARIS21 CD4.0
▪ إس تطالع آراء املس تفيدين من معل املعهد والرشاكء خبصوص األنشطة السابقة
واملس تقبلية من خالل مترير اس تبيان تضمن العديد من العنارص ذات العالقة
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الرؤية
أن يكون املعهد مؤسسة ممتزية لتطوير القدارت العربية يف اجملال
اإلحصايئ واجملاالت امل تربطة به.
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الرساةل
املسامهة يف اإلرتقاء بكفاءة منظومة العمل اإلحصايئ العريب من خالل
تطوير ودمع قدرات العاملني هبا عرب الربامج التدريبية والبحوث
واإلستشارات بقصد اإلس تجابة إلحتياجات مس تخديم البياانت وذكل
وفقا للمعايري ادلولية وللمبادئ األساس ية لإلحصائيات الرمسية
واملامرسات الفضىل ذات الصةل.
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األهداف اإلسرتاتيجية
الهدف  : 1حتسني القدرات اإلحصائية لألفراد واملؤسسات واألنظمة اإلحصائية الوطنية عن طريق تقدمي
تدريب وحبوث ومساعدة فنية
اخملرجات
 :1-1حتسن معرفة وهمارة الاكدر اإلحصايئ إلنتاج البياانت واإلحصاءات العالية اجلودة ومعاجلهتا وحتليلها
ونرشها وإبالغها ملساندة الس ياسات والقرارات ومتابعة وقياس التقدم حنو بلوغ األهداف التمنوية مبا فهيا أهداف
التمنية املس تدامة.
 :2-1الرفع من قدرات األهجزة اإلحصائية ومنتجي البياانت اآلخرين عىل إدخال معايري العصنة وتنفيذها
وإدارهتا وعىل تطبيق املصادر والتقنيات اجلديدة للبياانت يف معليات اإلنتاج اإلحصايئ.
 :3-1الرفع من قدرات األنظمة اإلحصائية الوطنية عىل تلبية الطلب عىل البياانت من أجل التمنية املس تدامة.
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املبادرات الاسرتاتيجية:
▪ وضع برامج ملساقات تدريبية تركز عىل تعزيز األنشطة اإلحصائية األساس ية ،وبرامج أخرى دورية
تُصمم استنادا اىل تقدير اإلحتياجات التدريبية مع الرتكزي عىل إحتياجات متابعة أهداف التمنية
املس تدامة.
▪تنظمي ندوات/ورش تتصل مبواضيع القيادة واإلدارة اإلبداعية الفعاةل موهجة إىل الرمسيني يف الوظائف
العليا يف األهجزة اإلحصائية واملنظامت األخرى املنتجة للبياانت يف النظام اإلحصايئ الوطين.
▪ إس هتداف املشاركني بصورة أفضل وتوس يع مشاركة أعضاء آخرين من النظام اإلحصايئ الوطين يف
التداريب وزايدة التداريب احمللية ابلنس بة لإلقلميية.
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▪ زايدة إس تخدام التدريب عن بعد من أجل تعظمي الفعالية مقابل اللكفة وزايدة عدد
املشاركني يف التداريب.
▪ مساندة التدريب وادلمع الفين احمليل بتنش يط التعاون والتاكمل بني األهجزة اإلحصائية
العربية وتسهيل معلية تبادل اخلربات بيهنا من خالل الزايرات ادلراس ية.
▪ دمع قدرات األهجزة اإلحصائية العربية لتطوير طرق نرش البياانت واإلبالغ عهنا.
▪ مساعدة األهجزة اإلحصائية العربية من خالل دمع قدراهتا عىل بناء أنظمة معلومات مندجمة
ومنصات بياانت إس تجابة ملتطلبات اإلبالغ عن أهداف التمنية املس تدامة.
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األهداف اإلسرتاتيجية
الهدف  : 2تطوير برامج تدريبية خصوصية حول املواضيع املس تجدة يف اجملال اإلحصايئ من حيث املهنجيات واملفاهمي
واجلوانب العملياتية:
اخملرجات
 : 2الرفع من قدرات األهجزة اإلحصائية ومنتجي البياانت اآلخرين عىل إدخال معايري العصنة وتنفيذها وإدارهتا وعىل
تطبيق املصادر والتقنيات اجلديدة للبياانت يف معليات اإلنتاج اإلحصايئ.
املبادرات الاسرتاتيجية:
▪ املسامهة يف تسهيل إخنراط األهجزة اإلحصائية العربية يف اجملاالت املس تجدة يف اجملال اإلحصايئ عىل غرار البياانت
الضخمة والبياانت املفتوحة والتطور التكنولويج...؛
▪ املسامهة يف تسهيل إخنراط األهجزة اإلحصائية العربية يف املسارات املتعلقة ابلتحديث والابتاكر
▪ العمل عىل دمع قدرات األهجزة األحصائية العربية خبصوص إدماج الوسائل التكنولوجية احلديثة يف اكمل سلسةل العمل
اإلحصايئ؛

األهداف اإلسرتاتيجية
الهدف  : 3إجياد مصادر ذات جودة لتطوير القدرات من أجل التدريب والبحث اإلحصايئ.
اخملرجات
 : 3تعزيز قدرات األنظمة اإلحصائية عىل تقدمي التدريب اإلحصايئ وإجراء البحوث املهنجية.
األهداف الاسرتاتيجية:
▪ تصممي وتنفيذ تدريب مدربني لربانمج التدريب اإلحصايئ إلعامتدمه مكدربني يف جماالت إحصائية حمددة.
▪ تصممي وتنفيذ برانمج للتداريب عرب اإلنرتنت ابلتشارك مع معاهد التدريب والتعلمي اإلحصايئ.
▪ وضع برانمج للبحث وادلراسات حول مواضيع ذات أولوية ابلتعاون مع مراكز البحوث يف جماالت متصةل
ابإلحصاء ،ونرشها بصورة واسعة وعن طريق جمةل املعهد أيضا.
▪ وضع إسرتاتيجية إلدارة املعرفة هدفها إبراز املامرسات الفضىل ومصادر التدريب والتعمل وتشاركها.

األهداف اإلسرتاتيجية
الهدف  : 4تطوير الرشاكة مع املنظامت الاقلميية وادلولية هبدف اإلس تفادة قدر اإلماكن من اإلماكنيات الفنية واملالية
اخملصصة دلهيا لألنشطة اإلحصائية.
اخملرجات
 : 4تقدمي أنشطة لتطوير القدرات اإلحصائية ( ُورش معل  ،تداريب  ،مساعدات فنية) يف املنطقة العربية منسقة
ومعززة بتشارك وإبتاكر.
األهداف اخلصوصية:
▪ دمع العمل العريب املشرتك مبزيد من التنس يق والتشاور مع املنظامت العربية واإلقلميية العامةل يف الفضاء العريب والعمل
عىل تشبيك أنشطهتا.
▪ الرتوجي لصورة املعهد بني املنظامت العاملية مكنظمة عربية متخصصة يف التدريب اإلحصايئ من أجل إلامتس مصادر
جديدة لمتويل أنشطة املعهد.
▪ دمع التعاون الثنايئ بني األهجزة اإلحصائية العربية من أجل تشارك التجارب والوسائل واإلنتفاع مهنا.

األهداف اإلسرتاتيجية
الهدف  : 5إرساء مبادئ احلومكة اجليدة يف معل املعهد هبدف اإلضطالع بدوره اإلقلميي عىل أحسن وجه.
اخملرجات
 : 5مصدر مس تدام ذو لكفة فعاةل للتدريب اإلحصايئ والبحوث واملساعدة الفنية يقدمه وينسقه املعهد.
األهداف اخلصوصية:
▪ ارساء هيلك تنظميي مناسب واكدر الزم لعمليات املعهد وضامن أن يشغل الوظائف اكدر ذي مؤهل عال من أجل
تصممي وتنفيذ األنشطة اخملطط لها.
▪ وضع وتنفيذ إسرتاتيجية لإلتصال الفعال وكسب املنارصة من أجل زايدة التعرف عىل أعامل املعهد وتعبئة مصادر متويل
اضافية.
▪ توفري بنية حتتية من أجل قواعد البياانت واملنصات اإللكرتونية اليت تدمع إسرتاتيجية إدارة املعرفة مثل تشارك
املعلومات واملواد وتقدمي التدريب عن بعد.
▪ تقوية اإلطار الترشيعي اذلي يؤطر معل املعهد.

احملاور الرئيس ية للتدريب
▪ اإلحصائيات ادلميوغرافية واإلجامتعية
▪ اإلحصائيات الاقتصادية والزراعية والبيئية
▪ اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
▪ املتابعة واإلبالغ عن حتقيق أهداف التمنية املس تدامة
▪ القيادة يف اجملال الاحصايئ والتصف يف املعلومة
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ادلراسات
▪ حتديث مراجعة الترشيعات اإلحصائية العربية
▪ إعداد مدونة العمل اإلحصايئ للوطن العريب
▪ إعامتد أدوات تبادل البياانت اإلحصائية والتعريفية  SDMXيف العمل اإلحصايئ يف
الوطن العريب
▪ تبادل البياانت بني وزارات الزراعة واألهجزة اإلحصائية إلعداد احلساابت القومية:
اإلشاكليات واحللول
24

اإلستشارات والزايرات اإلس تطالعية والتدريب احمليل
 3إستشارات فنية س نواي ،يمت تنفيذها حسب طلبات األهجزة اإلحصائية ،عىل أن ال يزيد
عدد اإلستشارات املقدمة لدلوةل عن إستشارة واحدة إلاتحة جمال اإلس تفادة دلول أخرى.
 3تداريب إنفرادية أو زايرات إس تطالعية س نواي حسب طلبات األهجزة اإلحصائية ،عىل
أن ال يزيد عدد النشاطات املقدمة لدلوةل عن نشاط واحد إلاتحة جمال اإلس تفادة دلول
أخرى.
 3دورات حملية س نواي حسب طلبات األهجزة اإلحصائية ،عىل أن ال يزيد عن دورة
واحدة لدلوةل إلاتحة جمال الاس تفادة لدلول األخرى.

▪
▪

▪
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التحدايت
▪ حمدودية اإليرادات املالية للمعهد؛
▪تباين حاجات األهجزة اإلحصائية العربية خيلق صعوبة يف التوفيق بيهنا؛
▪ تباين يف قدرات األهجزة اإلحصائية العربية بني جمال إحصايئ وآخر؛
▪ وجود منتجني للبياانت واإلحصاءات الرمسية خارج األهجزة اإلحصائية خاصة ما
يتصل مهنا مبؤرشات أهداف التمنية املس تدامة.
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مع الشكر اجلزيل
www.aitrs.org
diwan@aitrs.org
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