
منظومة تطوير نظم المعلومات واإلحصاءات

المنظمة العربية للتنمية الزراعية

2019اوت 22الخميس 
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بيت خبرة ومرجع في مجاالت اإلحصاء واألمن الغذائيالعربية للتنمية الزراعية جعل المنظمة عمال على 

اءات إلى المنظمة في تحويل االستبيانات واإلحصومؤشرات القطاع الفالحي والبحري بالدول العربيّة، شرعت 

.بيانات رقمية

:وفي هذا اإلطار تم االنطالق في وضع منظومة استبيانات الكترونيّة لإلحصاء تتضمن جزئين

تحويل استمارة اإلحصاء إلى استمارة الكترونيّة : الجزء األّول

(OADA)تتضمن نتائج االستبيانات الذكيةتستعمل على الهواتف تطبيقةإعداد :الجزء الثاني
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تقديم الجزء األّول

تحويل استمارات البرنامج االحصائي إلى استمارة الكترونيّة

:وتشمل

القطريةالزراعيةواإلحصاءاتالبياناتجمعستمارةا•

مائيةالبياناتاستمارة•

القطريةالسمكيةواإلحصاءاتالبياناتجمعستمارةا•
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:الهدف

التكنولوجيللتقدمالمنظمةمواكبة•

حينيّةبصورةاالستبياناتنتائجعرض•

الكترونيّةاستمارةإلىاإلحصاءاستمارةتحويل•

وإستغاللهاوعرضهاالنتائجوقراءةاالستبيانتعميرعمليّةتسهيل•
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:المحتوى الفني

جمع البيانات واإلحصاءات الزراعية القطريةستمارةا

:يليماعلىاالستبيانيحتوي

االستبيانبتعميرقاممنحولبياناتتتضمنولوجصفحة

االستبيانبتعميريقومونالذيناألشخاصوهمالدولبكلالمستخدمينقائمةاعداديقع

مستخدملكلسروكلمةمستخدماسمتخصيصيقع

المحتوىعلىالتصديق–عليهااالطالع–المعطياتادخال:المستوياتكلفيالتدخلقائمةاعداديقع

2016سنتيالشاشةعلىتظهر،2018لسنةبالنسبةكمثال.التعميرسنةتسبقاناللتانللسنتينالمعطياتبتعميريقومنظاماعتمادتم:التعميرسنوات

.2017و

السابقةللسنواتالمعطياتجلبيمكنكما

.واالنجليزيّةالعربيّةباللغتينالجداولتعمير

Colonne)رسوماتأو،Word–Excelجداولبيناالختياريمكن:(المخرجات)والرسوماتالشاشاتشكل – Ligne – Secteur – Barres - Aires).

الجداولعدداختيارمعالجداولطباعةيمكنكما 5



منظومة اإلحصاء االلكترونية

المنظمة العربية للتنمية للزراعة
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منظومة االحصاء: الجزء األول

الولوج للمنظومة 

إدخال عنوان الموقع

www.aoadstat.org
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http://www.aoadstat.org/


اللغةإختيار

:يمكن اختيار احدى اللغات التاليةتّم تصميم الموقع بثالثة لغات

ربيّةعال

(Français)الفرنسيّة 

)English اإلنجليزية(
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الموقعمحتوى

:أساسيّةمحاورأربعةالموقعيتضمن

الزراعيّةواإلحصاءاتالبيانات-

المائيّةواإلحصاءاتالبيانات-

السمكيّةواإلحصاءاتالبيانات-

المخرجات-

.عنوانهعلىمباشرةالنقرعبرمحورأيّ اختياريمكن•

الزراعيةواإلحصاءاتالبيانات•

.مباشرةعليهالنقرعبرجدولأياختيارويمكن.بالزراعةالخاّصةالجداولالمحورهذايتضمن•

.فرعيّةجداولتتضمنالجداولبعض•

9



10



.إحداهااختياريمكنفرعيّةجداول5يتضمن9عددالجدولالمثالسبيلعلى

9رقمجدول
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المائيةواإلحصاءاتالبيانات

المياهبميدانالمتعلقةواإلحصاءاتالبياناتالثانيالمحوريتضمن

السمكيةواإلحصاءاتلبياناتا

.السمكيةاإلحصاءاتبياناتالرابعالمحوريشمل
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بشكل رقميتعمير البيانات

:هناك ثالثة مستويات للولوج إلى المنظومة

منتمي إليها وهو المستخدم المسؤول على تطعيم قاعدة البيانات بالمعطيات الخاصة بالبلد ال:مستخدم محلي-

أو عرضها في أشكال مختلفة/أو إصالحها و/و

وهو المستخدم المسؤول على المصادقة على المحتوى:مستخدم إقليمي-

وهو الذي يستفيد من مخرجات نظام المعلومات :مستخدم نهائي-
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فئة الحسابإختيار

ولالمستخدم ثم كلمة السر وأخيرا الضغط على تسجيل الدخإسمإدخال : خطوات3لتعمير البيانات، هناك 
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1

2

3

15



بياناتهاتعميريقعسوفالتيالسنةإختيار

.البياناتبتعميرالمعنيّةالسنةاختياريقع
2018سنةإختيارجيب2017و2016سنيتبياناتمثالأردناإذا
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البيانات المراد إدخالها من القائمةإختيار
:مثال

ق على موافإضغطبعد إدخال البيانات 
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:المخرجات

ووردمياكروسفت

الالوورد أو إكسإختيارالبيانات المراد إخراجها و ذلك بالضغط على المربع المناسب ثم إختيار

1

2

3
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فتح الملف في صيغة الوورد أو إكسال

الجداول والرسومات

الرسم المناسبإختيارالبيانات المراد إخراجها وذلك بالضغط على المربع المناسب ثم إختيار
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الطباعة أو تحويل الملفإختيارثم 
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المراجعة والتثبيت واالعتماد 
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تتضمن نتائج االستبياناتالذكيّةتستعمل على الهواتف تطبيقةإعداد :الجزء الثاني

الجوال،الهاتفلىعوتحّمل،AOADطبيقةتالزراعيةللتنميةالعربيةالمنظمةتضع

منينهملتمكالمواطنينوكافةوطلبةومهندسينوخبراءوباحثينمسؤولينمنالعمومذمةعلىوتكون

.األعضاءدولاللكافةبالنسبةاإلحصائيةالبياناتقاعدةعلىوالتعرفالمنظمةألنشطةاليوميةالمواكبة

عربيةالباللغةهامعوالتواصلتنشرهاالتيالوثائقوالمنظمةأنشطةعلىاالطالعمنكذلكتمّكنو

والفرنسيةوانجليزية
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التطبيقشاشاتتقديم 

(أوالفرنسيةةأواإلنجليزيالعربية)المناسبةاللغةاختيارللمستخدميمكناإلستقبالشاشة
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اتداراإلصواخروالمستجداتاإلحصائياتمنهاالعناصرمنالعديدعلىتحتويوالرئيسةالقائمةشاشة

األخرىالعناصرمنوالعديدالبياناتوقواعدوالشبكات
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:شاشة اإلحصائيات تمكن من الربط مع قاعدة البيانات والمحتوى بموقع

http://aoadstat.org/

.مكيةمحاور كبرى وهي البيانات واإلحصاءات الزراعية والبيانات واإلحصائيات المائية والبيانات واإلحصائيات الس3حسب اإلختيارويمكن 
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عناصرارإختيويتممحوربكلالخاصةةاإلحصائيعناصرالعلىتحتويقائمةتظهراألساسيةالمحاوراحداختيارعند

اإلحصائياتمخرجاتوشكلالعرض
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االقاليمأووالدولةالزمنيالفترةحسباألحصائياتعرضويتماألقاليماوالبلدانفيقائمةعلىتحتويقائمةتظهرالثانويةالعناصراختياراستكمالعند
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االجتماعيةالشبكاتيمكن خزن اإلحصائيات او نشرها عبر مختلف 
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علىولللحصالبلدتحديدوالفترةاختيارويكفيالخارطةحسباإلحصائياتمعرفةمنالشاشةهاتهتمكن
41البيانات



ختيارهنا يتم تحديد وعرض األرقام الخاصة بالبلد حسب اال
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محور األخبار يتم عرض اخر االخبار واالحداث الخاصة بالمنظمةإختيارعند 
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عند اختيار محور المستجدات يتم عرض أخر األخبار واألحداث الخاصة بالمنظمة

اعيمختلف مواقع التواصل االجتمىوكذلك يمكن االطالع على تفاصيل الخبر ونشره عل
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اشرةعند اختيار عنصر اإلصدارات ينم عرض جميع اإلصدارات ويمكن للمستخدمين تحميلها وقراءتها مب 45



تصفحهاويمكنبالمنظمةالخاصةالبياناتوقواعدالشبكاتتهمالتيالروابطالعديدعلىالعنصرهذايحتوي

46وتحميلها



ذلك كحتويويف بالمنظمة وأنشطتها وأهدافها وهياكلها التنظيمية قائمة جانبية تعرّ علىAOADيحتوي تطبيق 

47على قائمة ضباط االتصال ومكاتب المنظمة



: رقمنه بقية االستبيانات التي تطيحها المنظمة على غرار: الجزء الثاني

للمنظمةإلكترونيةبوابةوإنجازتصميم•

اإللكترونيةالبوابةعلىونشرهالغذائياألمنمؤشراترصدحولإلكترونياستبيانإعداد•

وإستغاللهباإلستبياناتالخاصاألرشيفرقمنة•
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:غرارعلىالمنظمةتطيحهاالتياالستبياناتبقيةرقمنه:الثالثالجزء

استمارات شبكة معلومات التسويقية في الوطن العربي

النباتيباالنتاجاالستمارات الخاصة 

لشهرياالسعرمتوسطحولوالجملةباسواقالواردةوالفاكهةالخضرلحاصالتالشهريةاالسعاروالكمياتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

والفاكهةالخضرلحاصالتللمستهلك

التسويقيةالبنيةحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

المصدرينبياناتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

المستوردينبياناتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

الجملةتجاربياناتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

الحيوانيباالنتاجاالستمارات الخاصة 

للمستهلكريالشهالسعرمتوسطحولوالجملةباسواقالواردةالحيوانيةللمنتجاتالشهريةاالسعاروالكمياتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

الحيوانيةللمنتجات

المصدرينبياناتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

المستوردينبياناتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

الجملةتجاربياناتحولالتسويقيةالمعلوماتشبكةاستمارة•

والسمكيةالحيوانيةوالثروةالزراعةمجاالتفيالعربالخبراءبياناتقاعدةتحديثاستبياناستمارة•
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http://aoad.org/MNWDatabaseForm1.xlsx
http://aoad.org/MNWDatabaseForm2.xlsx
http://aoad.org/mnwEmpForm.doc
http://aoad.org/mnwImpForm.doc
http://aoad.org/mnwHolSlrForm.doc
http://aoad.org/ani_MNWDatabaseForm1.xlsx
http://aoad.org/ani_mnwEmpForm.doc
http://aoad.org/ani_mnwImpForm.doc
http://aoad.org/ani_mnwHolSlrForm.doc
http://aoad.org/ExptAdv.htm


شكرا على المتابعة

50


