
 الدكتور الزعبي: يترأس االجتماع األول للجنة االستشارية لمركز التدريب اإلحصائي

دائرة اإلحصاءات العامة  –عمان   

ترأس مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة الدكتور قاسم سعيد الزعبي صباح االربعاء 

االجتماع االول للجنة االستشارية لمركز التدريب اإلحصائي  في الدائرة، 27/2/2019الموافق 

مركز وسبل ال في المعمول بها والذي يهدف الى مراجعة القوانين الناظمة والمنهجيات 

  شامل. وطني إحصائيتنفيذ نظام المرحلة القادمة المبنية على  لتتناسب مع تطويرها 

رفد الدائرة يوخالل كلمته االفتتاحية أكد الدكتور الزعبي أن مركز التدريب اإلحصائي 

بالمهارات اإلحصائية المدربة التي  الوطنية الرسمية والخاصة والوزارات والمؤسسات

بعد ان اقرتها رئاسة الوزراء  الوطنية لإلحصاءبرنامج االستراتيجية  تحتاجها في تنفيذ

إلحصائي في األردن.بهدف توحيد الرقم ا  

ووضع المنهجيات  الزعبي أن هذا االجتماع يهدف الى بلورة الخطط المستقبلية وبين الدكتور

وتجسيدها واقعاً ملموساً في مركز التدريب اإلحصائي المبنية على تحديد  التدريبية

ب االحتياجات والمهارات الوظيفية التي ستساهم في بناء القدرات خالل  عمليات التدري

  حصائي الوطني.النظام اإللشركاء  ضباط االرتباطالمتخصص لكافة 

وأشار الدكتور الزعبي الى أن شركاء دائرة اإلحصاءات العامة في المرحلة األولى 

وسيتم دمج كافة المؤسسات وزارة ومؤسسة وطنية  12 بلغالوطنية لإلحصاء  لالستراتيجية

تكون بهدف الوصول الى رقم إحصائي موحد من القطاعين العام والخاص  الوطنية تدريجيا

من خالل مديرية السجالت اإلدارية.المرجعية فيه دائرة اإلحصاءات العامة   

وقال الدكتور الزعبي أنه وفي المرحلة القادمة سيتم العمل على تعديل قانون اإلحصاءات 

 القائم بين الدائرة وكافة المؤسسات الوطنية العامة ليوفر الغطاء األشمل في عملية التعاون

حيث أن الدائرة عملت على هيكلة مديرياتها لتتوافق مع هذا التعديل   ،العامة والخاصة

مركز التدريب  بالتعاون مع مشيراً الى أنشاء وحدة التنمية المستدامة والتي ستعمل

تطوير النظام  اإلحصائي ومديرية السجالت اإلدارية على وضع أطار شامل يضمن

  .الوطنياإلحصائي 

من جانبه قال عضو اللجنة االستشارية مدير معهد االدارة العامة بالوكالة االستاذ السيد 

لتي تتوفر من خالل مراكز التدريب وتوفير المهارات الالزمة ا عملية عبدالفتاح النسور ان

معهد االدارة وتلك بين بالتنسيق  مشتركة ان تكونالحكومية للموظفين يجب  التدريب

 استمرارية يضمن ج مخرجات التدريب ووضع إطار زمنيالمراكز للوصول الى دم



العطاء بعد  بذلك عملية  ستمريالمتدرب لفترة تشمل عملية نقل المعرفة لموظف آخر  ل

.خروج هذا الموظف من المؤسسة ألي سبب كان  

يب اإلحصائي  ممثل الجامعة لمركز التدر االستشاريةقال عضو اللجنة متصل وعلى صعيد 

 "قلب وعقل الحكومة"أن دائرة اإلحصاءات العامة تعتبر  العبداالتاألردنية الدكتور يوسف 

الضرورية  التي تساهم في تفعيل التنمية  اإلحصائية والمؤشرات لألرقاممن خالل توفيرها 

للمرحلة ضير التح يقع على عاتقه  المستدامة، مضيفا الى أن مركز التدريب اإلحصائي

تحديد االحتياجات التدريبية واشراك والعمل على الربط اإللكتروني الذي يساهم في  القادمة

 لشريكة في المشروع الوطني الكبيرالقطاع االكاديمي اسوة بكافة المؤسسات الوطنية ا

الوطنية لإلحصاء. االستراتيجية  

عرضا تفصيليا وخالل الجلسة قدم مدير مركز التدريب اإلحصائي الدكتور على الشبلي     

بناء القدرات  عمليةل الخطط المستقبلية بهدف  التحضيربين فيه نشأة ومهام المركز والرؤى و

 لموظفي الدائرة والمؤسسات الشريكة.

دير مديرية الحسابات وممساعد المدير العام الدكتور شاهر الشوابكة  هذا اإلجتماعحضر  

ومدير  القومية معاوية الزغول ومدير مديرية اإلحصاءات االقتصادية محمد عبدالرزاق

ورئيس قسم اإلعالم والنشر سائدة المومني  مركز التدريب اإلحصائي الدكتور على الشبلي

وموظفي مركز التدريب اإلحصائي مصطفى  ورئيس قسم العالقات العامة نها عبدالقادر

.العكايلة وميس رحاحلة  

مركز التدريب اإلحصائي حيث اطلع النسور  قام أعضاء اللجنة بزيارة وفي نهاية الجلسة

 والعبدالت على مرافق المركز مبدين إعجابهم بذلك. 


