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 :تقديم
من العناصر االساسية لتحقيق االهداف التي ترمي اليها المؤسسات والمراكز في كل الميادين تعتبر االدارة والتخطيط االستراتيجي 

 واقتصاديةأياسية سسواء كانت ، المختلفةأهمية كبيرة في مواجهة التغيرات والظروف  االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وتكتسي
التخطيط والمشاريع ب والبرامج خططلا وتنفيذ هدافألا حقيقة على ت. كما تساعد االدارة الجيدة والكفؤ وتكنولوجيةأ واجتماعيةأ

 إجراءات بسيطت ذلك، تساعد االدارة والتخطيط االستراتيجي على باالضافة الى. والبرمجة واالستغالل الرشيد لالمكانيات المتاحة
 وامراالو  اتالنشاط محوروتعتبر اإلدارة  .الجيد عدادإلوا والتأهيل التدريب خالل نم ريةالبش مهاراتلوا الكفاءات وتعظيم العمل

 حلوللا داإيج ولاحوت ،العمل وتخطط له وتنظم وتشرف وتراقب ،بكل سهولة وتنفيذها القرارات ستقبالال فرادألا دفعالمنظمة ل
 .حيطةلميتناسب مع ظروف العمل والظروف ا ماب مختلفةلا معوقاتلوا للمشاكل

 درجة بأعلى عةالموضو  السياسات ذنفيوالتخطيط االستراتيجي بالمؤسسات هي التخطيط والبرمجة و ومن بين أهم وظائف االدارة  
 تنسيقهاو ة المتوفر  والتكنولوجية البشرية المادية لمواردالرشيد ل ستغاللمن خالل اال المتاحة اإلمكانياتحدود  وفي الكفاءة من

 . الموضوعة األهداف لتحقيق وتسخيرها

وفي المجال االحصائي، ومع تطور الحاجيات الى االحصائيات والبيانات وازديادها في ضوء اعتماد المجتمع الدولي العديد من 
 ظم االحصائيةعلى مستوى الن الحاجة تتأكداالقليمية والدولية والتوجه بسرعة الى التخطيط للتنمية المبني على االدلة،  البرامج

ريعة والتخطيط االستراتيجي من اجل التحديث ومسايرة التطورات السالى القيادة الفاعلة والكفؤة الوطنية وخاصة االجهزة االحصائية 
. فال يمكن أن يتطور العمل االحصائي ويرتقي الى أعلى مستويات الجودة منها والفنية على كل المستويات وخاصة التكنولوجية

القيادي  االسلوب اينما وجدت لوحدة االحصائيةاطيافهم اال اذا اعتمدت ا ويحظى برضاء المستفيدين من الخدمة االحصائية بكل
التشريعات  وإصدارات المالئمة ستراتيجياالمن خالل بناء  ،االهداف المحددة لتحقيق وحوكمتهاالمناسب الستثمار الموارد المتاحة 

سية ظمة الجودة المتعلقة بالمنهجيات واالطر المؤسأناالساليب الحديثة للتخطيط والقيادة و  ، وتطبيقنظمة للنشاط االحصائيالم
ذات العالقة. وال يمكن ان يتحقق ذلك اال بادارة عصرية ومحدثة  اإلحصائيةمنظمات األمم المتحدة والمنظمات  قبل المعتمدة من

بكل  اإلحصائية اإلدارة . ويجب أن تتسلحومتجددة قادرة على رفع التحديات الكثيرة والمتشعبة التي يتميز بها العمل االحصائي
ي تؤسس استخدام النتائج االحصائية الت كيفية حولاصحاب المصلحة بناء الشركات والتواصل مع االساليب الحديثة والمتطورة ل

اهيم تزايد استخدامات المفوتنبغي االشارة الى . ءلقرارات مصيرية على مستوى قطاعات العمل الحكومي والخاص على حد سوا
 راتيجياالستاساسيات حوكمة النشاط االحصائي وتعزيز دوره  اصبحت احدىالتي في القطاع االحصائي االدارية والقيادية 

يجاد الحلول ا قصدالبيانات والمعلومات المطلوبة واجراء التحليالت االحصائية المناسبة علميا وعمليا لتوفير مصدر موثوق ك
  مشكالت المختلفة. لالناجعة ل
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 :دواعي الورشة
لضمان تحقيق األهداف المرسومة والتصرف في الموارد البشرية والمالية الموضوعة على المرتكزات تعتبر القيادة واإلدارة من أهم 

ستوى م، باإلضافة إلى العمل على ضمان ديمومتها ولعب دورها الوطني واإلقليمي والدولي على أحسن وجه. وعلى المنظمات
المكاتب والمنظومات اإلحصائية، فإن حسن إدارتها وحوكمتها تساعد على تطوير العمليات اإلحصائية وأساليب العمل اإلحصائي 
واستخدام األسس والمعايير الدولية وااللتزام بالمبادئ األساسية لإلحصائيات الرسمية التي تشمل أساسا االستقاللية والمصداقية 

رزت األزمات الحالية الحاجة الماسة إلى قيادات تتمتع بالحنكة والقوة والمهارة الالزمة لقيادة المؤسسات والشفافية.  وقد أف
والمنظمات والقطاعات الحكومية بطريقة احترافية عالية المستوى، وذلك لتجاوز الصعوبات بأقل الخسائر الممكنة. كما تعد الجودة 

مل على إرسائه وتطويره وتعميمه على كل الوظائف اإلدارية والفنية بالجهاز اإلحصائي كذلك في هذا المسار عنصراً هاماً وجب الع
 أو الجهة المنتجة للبيانات الرسمية.

ة في البلدان اإلحصائي لألنظمة، ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ورشة عمل إقليمية عن بعد في هذا السياقو 
ى الذي لم يحظى بالعناية الالزمة عل الحيوي بهذا الموضوع لتعريف المشاركين  اإلحصائيالقيادة في المجال العربية حول 

 .مستوى العمل االحصائي بل كان التركيز دائما على الجوانب القنية والتقنية

 :أهداف الورشة
ي في مجال االدارة والتخطيط االستراتيجاهم مرتكزات العمل االحصائي إكساب المشاركين تتمثل أهداف الورشة باالساس في 

والقيادة االدارية، باالضافة الى التعرف على أهم االساليب واالليات المتوفرة لقيادة النشاط االحصائي على أحسن وجه. وسيتم 
 التركيز على المحاور التالية التي تعتبر من أساسيات االدارة االحصائية:

 صائيةالهياكل والقوانين والتشريعات اإلح،  
 التخطيط االستراتيجي،  
 21وفق دليل باريس  ءاتاإلحصالتطوير الوطنية ات االستراتيجي،  
 جودة البيانات  إطارDQAF، 
  االحصائي ية العامة للعمل المنهجنموذجGSBPM، 
 القيادة واالبتكار واالبداع في المجال االحصائي، 
 .مواضيع أخرى 
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 :الفئة المستهدفة
ير العمل والقيادات التي تساهم في تطو  والتخطيط اقسام الجودةهياكل المساندة و في  اإلحصائية العربية األنظمةفي  المشتغلون 

 . االحصائي بشكل عام
  :المحاضرون 

  األجهزة اإلحصائية في الدول العربية. من، وخبراء ينأكاديميو دورة حسب التخصص مجموعة من الخبراء سيتولى تنشيط ال

 :الورشة تاريخ
 .2022اذار / مارس  29شباط / فبراير لغاية  21 منسيتم تنظيم الورشة خالل الفترة 

 أسلوب عمل الورشة:
 دقيقة 15دة استراحة لم تتخللهاواألربعاء، مدة كل جلسة ثالث ساعات  والثالثاء ثالث جلسات في األسبوع أيام االثنين ،

 أو المشاركين،ويمكن تغيير ايام االسبوع والتوقيت حسب ظروف المحاضر 
  بعد عن تفاعلية ومناقشات عمليةيعتمد أسلوب التدريب على عرض محاضرات نظرية وتطبيقات، 
 صباحا بتوقيت مكة المكرمة 12:00غرينتش صباحا بتوقيت  9:00الساعة على المحاضرة  تبدأ، 
  دبالمعهفالم الخاصة الورشة على قناة األ انتهاءبعد وقائع الورشة وترفع المادة التدريبية واالفالم تسجل 

 www.viemo.com  وصفحة الدورة على موقع المعهد www.aitrs.org، 
  التطبيق  استخداميتمMicrosoft Team  يمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن دعوة الذي

 ،الى الجلسة االنضمام
   ن وجدتإ المشاكل التقنيةفتح الجلسة قبل نصف ساعة لضمان الدخول وتجاوز ت، 
  بريد:00962780783250: هاتف جواليمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنابي ، hayder@aitrs.org وأ 

  info@aitrs.org ، وبريد المعهد moataz@aitrs.org، بريد 00962795093884السيد معتز عماشة جوال 
كة من كانت المشار  إذا ،بقسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستكم لحل المشاكل التقنية خاصة االستعانة كما يمكن

 ،الداخل المؤسسة
 لكتروني رسل الرابط على البريد اإل، حيث ي  الدورة موعدالتسجيل والدخول الحقا وقبل يتم تزويد المشاركين برابط س

 ،المعهدلى إالتسجيل الواردة  استمارةللمشارك المثبت في 
 لكترونيإ استبيانة من قبل المشاركين من خالل ر و دتقييم ال، 
   بصيغة على عنوانه المثبت لدى المعهد منح المشارك شهادة مشاركة ترسل له يPDF. 
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