
 

 حولعن بعد ورشة لالمذكرة التوضيحية 
 استخدام السجالت االدارية كمصادر للبيانات الخاصة بالقطاع الزراعي

 2021أكتوبر / تشرين اول  12-13

 المقدمة 
ودة كانت ذات ج إذااو المسوح الزراعية في التعداد الزراعي المعتمدة حد مصادر البيانات أتعتبر السجالت اإلدارية 

يذهب و  .الجغرافية او على مستوى المحاصيل والحيازة عالية ومكتملة من ناحية التغطية والشمول على مستوى المنطقة
ياجات غير مهيأة لالحت ان السجالت اإلدارية غير مناسبة في حاالت كثيرة بسبب كونهاالى كثير من االحصائيين 

  .ال يمكن استخدامها احصائياالمتوفرة  المعطياتالمحتمل ان تكون  حيث مناإلحصائية 
تها من م جودتقيي اوال يجبنشطة اإلحصائية الزراعية وفي حال اتخاذ القرار باستخدام المصادر اإلدارية عند تنفيذ اال

 قارنة والتوقيت المناسب واالتاحة. واالتساق وقابلية الم المالئمة والدقة والموثوقية ومستوى االكتمالحيث 

 ةدواعي الورش
ة الزراعية بعض اإلشكاليات الفنية المرتبطة أساسا بالجودة والموثوقياستخدام السجالت اإلدارية كمصدر للبيانات يطرح 

اد تقارير ستغاللها في اعدقصد ا ا  باعتبار ان المعلومات ال تجمع لغايات إحصائية في األساس وتستهدف جمهورا محدد
النشاط او متابعة كيفية إنجازه. اال ان استعمال المصادر اإلدارية في العمل االحصائي قد تطور بشكل سريع في اتجاه 

ين جودتها واستجابتها للمعايير اإلحصائية المتعارف عليها خاصة مع تطور ادماج وسائل االتصال الحديثة في ستح
 العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية يعقد المعهدلذا،  .ل سلسلة العمل االحصائيمكا

 ،ةالزراعياإلحصاءات في  ةاإلداري تهذه الورشة للتعرف على اإلشكاليات المطروحة من خالل استخدام السجال
 بهدف حسن تطبيقها. ت المعنيةالمستخدمة في المؤسساالسجالت هذه  مناقشة أسس وطبيعةو 

 ف اهداأل
 :على تهدف الورشة الى زيادة معرفة المشاركين

 .اهم البيانات المطلوبة للدراسات الخاصة بالقطاع الزراعي وكيفية الحصول على هذه البيانات 
 انواع السجالت االدارية والبيانات المتضمنة فيها. 



 

 الطرق األخرى في جمع البياناتمسوح الميدانية و الو  بيانات السجالت االداريةبين الختالفات فهم ا، 
  من خالل جمع البيانات بأكثر من أسلوب. المنافع المتحققة 

 الجهات المنظمة للورشة
  عمان/ األردن.العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية المعهد 
  الخرطوم / السودان. –المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 الفئة المستهدفة
حصائية اإلإحصائيات الزراعة ومعالجتها من قبل األجهزة  جمع بياناتئيين الذي يتولون مهام من االحصاموظفون ال

 باحثون زراعيون في مجاالت االقتصاد الزراعي والتخطيط والسياسة الزراعية.، و ووزارات الزراعة في المنطقة العربية

 رالمحاض
 جمهورية العراق  -/ وزارة الزراعة خبير اقتصاد زراعي/ حاتم محمد الدكتور سعد سيتولى تنشيط الورشة 

 التدريب أسلوب
  بعد عن تفاعلية ومناقشات عمليةيعتمد أسلوب التدريب على عرض محاضرات نظرية وتطبيقات. 
  ين لكل جلسة.ساعتبحساب تعقد الورشة على جلستين    
 صباحا بتوقيت مكة المكرمة 11:00غرينتش صباحا بتوقيت  8:00الساعة على المحاضرة  تبدأ 
  المعهد على فالم الخاصة بالورشة على قناة األ انتهاءبعد وقائع الورشة وترفع المادة التدريبية واالفالم تسجل

  www.viemo.com الموقع 
  التطبيق  استخداميتمMicrosoft Team  ويمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن

 الى الجلسة. االنضمامدعوة 
   ؛ن وجدتإفتح الجلسة قبل نصف ساعة لضمان الدخول وتجاوز العقبات ت 
  بريد:00962780783250: هاتف جواليمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنابي ، hayder@aitrs.org السيد  وأ

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

 تروني للمشارك لكرسل الرابط على البريد اإليتم تزويد المشاركين برابط الجلسة قبل يوم من موعدها، حيث ي  س
  ؛لى المعهدإالتسجيل الواردة  استمارةالمثبت في 

  ؛لكترونيإ استبيانرشة من قبل المشاركين من خالل تقييم الو  
   بصيغة على عنوانه المثبت لدى المعهد منح المشارك شهادة مشاركة ترسل له يPDF. 

 


