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 النظام األساسي

 
 األول الفصل

 تعاريف
 (                                                    1مادة )ال

 :                                                                 وردت المعاني المبينة إزاء كل منها حيثمايكون للكلمات والعبارات اآلتية 
 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية المعهد:            
 مجلس أمناء المعهد المجلس:           
 النظام األساسي للمعهد النظام:            
 مدير عام المعهد المدير العام:       
 الدولة العربية التي وافقت على اإلنضمام للمعهد الدولة العضو:     

 الدولة التي يوجد فيها مقر أو فرع للمعهدالدولة المضيفة:      
ي في الدولة الجهاز اإلحصائي الوطني الرسمي الموكل له العمل اإلحصائ الجهاز اإلحصائي: 

 العضو مهما كانت تسميته أو صفته                                                                                     
 

 الفصل الثاني
 صفــة المعهــد ومقــره

 (2) المادة
داري. -أ ستقالل مالي وا   المعهد هو منظمة عربية ذات شخصية إعتبارية وا 

موازنة مستقلة تغطى من مساهمات الدول األعضاء وتّعد بالدوالر األمريكي تكون للمعهد  -ب
 ويصادق عليها المجلس.

يداعها في حساباته وفقًا  -ج رف منها قيوده الخاصة والصليحق للمعهد قبول التبرعات والهبات وا 
ته التنفيذ برامجه داخل وخارج الدولة المضيفة، وله حق التملك ونقل الملكية والتصرف بممتلك

 وفق القوانين واألنظمة المرعية وحسبما يقرره المجلس.       
تبدأ السنة المالية للمعهد في أول كانون الثاني )يناير( وتنتهي في نهاية كانون األول )ديسمبر(  -د

 من كل عام.
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 (3) المادة

يكون مقر المعهد الرئيس في إحدى مدن الدول األعضاء التي يحددها المجلس، ويحق للمجلس فتح 
 مدن أخرى من الدول األعضاء.مكاتب فرعية في 

 
 الثالث الفصل

 العضوية
 (4) المادة

رسمي لب وتتم بطاألعضاء في جامعة الدول العربية العضوية في المعهد مفتوحة للدول العربية  -أ
 . من هذه الدولمن أي دولة 

يجوز ألي دولة عضو اإلنسحاب من المعهد بطلب رسمي ترسله الى المدير العام الذي عليه  -ب
بالغ أعضاء المجلس به، وال يعتبر اإلنسحاب نافذًا إال بعد مرور سنة ن م إتخاذ اإلجراءات وا 

                                                   تاريخ تبلغ المدير العام به.
 

 الفصل الرابع
 أهداف المعهد

 (5) المادة
 يكون الهدف التنموي العام والرؤية والرسالة واألهداف المباشرة للمعهد على النحو اآلتي:                                  

الهدف التنموي العام: المساهمة في المسلسل التنموي للدول األعضاء من خالل تعزيز قدرة  .1
 اإلحصائية.أنظمتها 

الرؤية: أن يكون المعهد مركزًا تدريبيًا وبحثيًا إقليميًا مؤثراً، يشكل مرجعية فنية ألجهزة اإلحصاء  .2
 الفضلى في مجال اإلحصاء الرسمي.   العربية عبر المعرفة والممارسات 

بحثية و اإلسهام في زيادة كفاءة األجهزة اإلحصائية من خالل دعم بناء كوادر إحصائية الرسالة:  .3
ستشاراتى عبر برامج تدريبية وندوات لتبني الممارسات الفضل لفائدة الدول  وتنفيذ برامج بحثية وا 

 األعضاء
                                 األهداف المباشرة:                                                                                                             .4

تلبية إحتياجات األجهزة اإلحصائية من التدريب واإلستشارات والبحث في مجال المنهجيات  .أ
 والمفاهيم والوسائل إلدارة العمل اإلحصائي الرسمي.  
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المساهمة في زيادة الوعي حول العمل اإلحصائي من خالل برامج البحث العلمي  .ب
                                                                               والمشاركة في الندوات والمؤتمرات.               

 السعي نحو مزيد من التنسيق والتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية في كل ما يخدم .ج
 مصلحة العمل اإلحصائي العربي. 

                                                                                                   
  الفصل الخامس
 مهام المعهد

 (6)المادة 
 تحدد مهام المعهد على النحو اآلتي:

 ،تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي متعدد النماذج لرفع كفاءة العاملين في األجهزة اإلحصائية العربية .1
وذلك من خالل برامج الدبلوم العالي والتدريب الحضوري وغير الحضوري والتدريب اإلنفرادي 

 والندوات والمنح الدراسية وغيرها.
 ستشارات فنية لتعزيز عمل األنظمة اإلحصائية في الدول األعضاء.تقديم إ .2
تركيز على ال تنفيذ أبحاث في مجال النظريات والمفاهيم والتعاريف والمنهجيات اإلحصاااااااااائية مع .3

البحوث الميدانية والتطبيقية اإلحصاائية والقضاايا الهامة التي تناقإ إقليميًا ودوليًا، والمبادرة الى 
الدولية على الواقع اإلحصاااااااااااااائية تقديم طرق ووساااااااااااااائل جديدة في القياس وموائمة المنهجيات 

 اإلحصائي العربي.
وتشاااااااااااجيع التعاون مع المجتمعات تشاااااااااااجيع الجهود البحثية المشاااااااااااتركة بين الدول األعضااااااااااااء  .4

 األكاديمية ومستخدمي البيانات اإلحصائية ومنتجيها.
 أية مهام أخرى يحددها المجلس. .5
 

 (7) المادة
 تراعى عند تنفيذ مهام المعهد المرتكزات الرئيسة اآلتية:                                                                       

 التعرف على األنظمة اإلحصائية للدول األعضاء بشكل مستمر تسهياًل للمساهمة في تطويرها.                       .1
 بناء أنشطة المعهد على أساس اإلحتياجات الحقيقية لألجهزة اإلحصائية. .2
تكامل األنشطة النوعية في مجاالت التدريب والبحوث والدراسات واإلستشارات والتوثيق  .3

 ومات وغيرها.والمعل
 تعزيز إستخدام التقنيات الحديثة في العمل اإلحصائي. .4
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تهيئة الفرصة لتنمية معارف ومهارات واتجاهات العاملين في المعهد من خالل األنشطة المعتمدة  .5
 في الخطة.

 
 سالفصل الساد

 أجهزة المعهد
 (8) المادة

دارة المعهد.  جان عند الضرورة.                                              لللمجلس تشكيل و  تتكون أجهزة المعهد من المجلس وا 
 (9) المادة

 المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد، ويتولى المهام والصالحيات اآلتية:    -أ
 إقرار جميع أنظمة المعهد والتعليمات الخاصة بها. .1
( من هذا النظام وتحديد 11ادة )من الم)أ( تعيين مدير عام متفرغ للمعهد وفقا للبند  .2

نهاء خدماته.  راتبه ومخصصاته وا 
وضع السياسة العامة لنشاطات المعهد والمصادقة على برامج أعماله السنوية ومناهجه  .3

بداء المالحظات والتوجيهات بصددها.  الدراسية ومتابعة تنفيذها وا 
 .بهاخاصة والتعليمات ال أنظمة المعهدتعديل أو إضافة أو إستبدال أي من  .4
 المصادقة على الموازنات المالية لخطط عمل المعهد. .5
 الموازنة المالية السنوية للمعهد والمصادقة على الحسابات الختامية. إقرلر .6
 المصادقة على التعيين في الوظائف الفنية. .7
 المصادقة على خطة التوظيف السنوية. .8
 تعيين مدقق قانوني لتدقيق الحسابات السنوية. .9

قرار التقرير السنوي للمدير العام عن نشاطات المعهد.مناقشة  .10  وا 
 جتماعات المجلس.                                                    إموعد ومكان و إقرار جدول أعمال  .11

يتكون المجلس من رؤساء األجهزة اإلحصائية في الدول األعضاء أو من في حكمهم،  -ب
 دون أن يكون له حق التصويت.                                                                                            ويكون المدير العام مقررًا للمجلس

تكون رئاسة المجلس دورية حسب الحروف الهجائية للدول األعضاء المسددة لمساهماتها  -ج
 ما لم يقرر المجلس غير ذلك.  

 يكون للمجلس نظام داخلي يحدد األمور اآلتية:                                                                          -د
 المهام واإلختصاصات. .1
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 إجراءات إنعقاد اإلجتماعات. .2
 .جدول األعمال والوثائق .3
 التصويت. .4
 مهام رئيس المجلس. .5

 
 (10) المادة

يعاونه عدد من الموظفين الفنيين واإلداريين الالزمين للعمل على  تتألف إدارة المعهد من مدير عام
ره قتنفيذ أهداف المعهد وفقًا للهيكل التنظيمي، ويخضعون جميعهم لنظام الخدمة في المعهد الذي ي

 المجلس. 
 

 (11) المادة
يعين المدير العام من قبل المجلس لمدة أربع سنوات، ويحق للمجلس عند الضرورة التمديد له  -أ

  لفترة أقصاها سنتان، ويكون التعيين وفقًا لآللية اآلتية:                                                         وفق ما يراه مناسبًا 
شخاص أمدير العام ويطلب منهم ترشيح ثالثة يبلغ المعهد أعضاء المجلس بشغور وظيفة ال .1

 من دولهم على األكثر وفقًا لشروط مرجعية يضعها المعهد لهذه الغاية.
تقوم لجنة مصغرة منبثقة عن المجلس بتأهيل من تنطبق عليه الشروط المطلوبة مع إعطاء  .2

 هذا المنصب. مواطنيهااألولوية لمرشحي الدول األعضاء التي لم يشغل أحد 
 على المجلس نتائج التأهيل إلختيار المرشح األنسب. تعرض .3

يكون المدير العام متفرغًا ألعماله وهو الرئيس األعلى للعاملين بالمعهد والمشرف التنفيذي على  -ب
اصات ختصاإلكافة النواحي العلمية واإلدارية والمالية، ويكون مسؤواًل أمام المجلس عن المهام و 

        اآلتية:                     
 إعداد الهيكل التنظيمي والموازنة السنوية ورفعهما إلى المجلس.                                               .1
 تماد اإلنفاق من موازنته بعد إقرارها من المجلس.وا عاإلشراف على إدارة المعهد  .2
دارة برامجه بما في ذلك التدريب والبحوث والخدما .3 رية ت اإلستشااإلشراف على المعهد وا 

   والمنح الدراسية وغيرها.
نتداب الخبراء لبرامج التدريب واألبحاث طبقًا  .4 اإلتصال بالدول األعضاء لترشيح المتدربين وا 

 لخطة المعهد السنوية.
 تمثيل المعهد في صالته باألفراد والمؤسسات والدول األعضاء. .5
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 مه.إصدار التوجيهات اإلدارية لتمكين المعهد من القيام بمها .6
 ماع.جتوتوجيه الدعوات لعقد اإل إعداد جدول أعمال المجلس مدعمًا بالتوضيحات الضروية .7
 إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المعهد لعرضه على المجلس. .8
ا التي يحتاج اليها المعهد وأي تعديالت عليها ورفعه الخاصة بها إقتراح األنظمة والتعليمات .9

 الى المجلس لمناقشتها وا عتمادها.
نهاء خدمات العاملين بالمعهد وتحديد رواتبهم ومكافأتهم وفق أنظمة المعهد ذات   .10 تعيين وا 

 العالقة.
معهد، وله في ذلك تفويض أحد موظفي ال ،التمثيل القانوني للمعهد والتحدث الرسمي بإسمه  .11

 توكيل محامين في القضايا المتعلقة بعمل المعهد داخل وخارج الدولة المضيفة.و 
ربط عالقات بالمعاهد والمؤسسات اإلحصائية والعلمية العربية والدولية للتنسيق  العمل على  .12

 والتعاون معها.
 تقديم أية مقترحات الى المجلس تساعد على تحقيق أهداف المعهد.  .13
 مقررًا للمجلس.  .14
 القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.  .15

 
 السابع الفصل

 إتفاقية المقر
 (12) المادة

موجبها التزامات بيعتمد المعهد في إرتباطه بالدولة المضيفة على إتفاقية تسمى "إتفاقية المقر" تحدد 
 الطرفين أسوة بمنظمات جامعة الدول العربية. 

 
 الثامن الفصل

 أحكام عامة
 (13)المادة 

بناًء على طلب إحدى الدول  والتعليمات الخاصة بهايكون تعديل هذا النظام أو األنظمة األخرى 
                                     األعضاء أو المدير العام وبموافقة ثلثي عدد األعضاء على األقل.                                                                 
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 (14)المادة 
صف أعضاءه، أو بإنسحاب أكثر من نيّحل المعهد ويصفى بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي  -أ

 عدد األعضاء.
في حالة حل المعهد تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة الى المجلس وهو صاحب الحق   -ب

   بالتصرف بها.
                                       

                                                                 
 (15) المادة

 يعتد بأية أنظمة أو قوانين أو قرارات أو تعليمات تتعارض مع ما جاء في هذا النظام. ال -أ
 يعتبر المجلس صاحب الحق في تفسير هذا النظام. -ب
 ويعتبر سابقه الغيًا. 01/01/2016يعمل بأحكام هذا النظام إبتداء من تاريخ  -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


