
 
 
 
 
 

 العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية مدير عام المعهد منصبالترشيح لاإلعالن عن 
   

 ديباجة
إلى المساهمة في عملية تنفيذ التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة على المستوى كمنظمة عربية يهدف المعهد 

درات األنظمة اإلحصائية في الدول اإلقليمي بتعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل من خالل دعم وبناء ق
صاحبة م ما يلي:المباشرة في هأهدافإلقليمي. وتتجلى العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني وا

واالستشارات الفنية في مجال  األجهزة اإلحصائية العربية برفع قدرة كوادرها وتلبية احتياجاتها من التدريب
تطوير وتنفيذ برامج للبحوث والدراسات ؛ والوسائل إلدارة العمل اإلحصائي الرسمي المنهجيات والمفاهيم

المساهمة في ؛ باهتمامات األجهزة اإلحصائية وبما يخدم احتياجاتها اإلحصائية ذات األهمية والعالقة المباشرتين
لعالقة على مختلف مؤتمرات ذات ا أو زيادة الوعي بالعمل اإلحصائي من خالل المشاركة أو تنظيم ندوات

 األصعدة.
، وحيث إن منصب المدير العام تحت مسؤولية المدير العام أمام مجلس األمناءتعمل يتوفر على إدارة  إن المعهد

عن ذلك على أمل الوصول إلى ترشيحات حسب المواصفات المعهد علن يف 2019سيكون شاغرا منذ فاتح يناير 
 ط المشار إليها في هذا اإلعالن.والشرو

 
 أوال : مهام المدير العام

ويقوم بتعيين أو إنهاء  .األمناء مجلسنفاق من موازنته بعد إقرارها من اإلشراف على إدارة المعهد وإعتماد اإل
، وبإصدار التوجيهات اإلدارية لتمكين تبهم ومكافأتهم وفق أنظمة المعهدخدمات العاملين بالمعهد وتحديد روا

 المعهد من القيام بمهامه.
اإلتصال و التدريب والبحوث والخدمات اإلستشارية والمنح الدراسية وغيرها. في مجالالمعهد  دارة برامجإ

 بالدول األعضاء لترشيح المتدربين وإنتداب الخبراء لبرامج التدريب واألبحاث طبقاً لخطة المعهد السنوية.
األمر بإعداد جدول أعمال لكل اجتماع يتعلق و :حيث يقوم بدور المقرر المعهد أمناءتنظيم اجتماعات مجلس 

سنوي عن ال تقريرإعداد وثائق االجتماع بما في ذلك ال للحضور؛مدعماً بالتوضيحات الضروية وتوجيه الدعوات 
أية مقترحات و ـ،اليها المعهد قترح األنظمة والتعليمات التي يحتاجمشروع الموازنة السنوية، م ، هدنشاطات المع

 داف المعهد.تساعد على تحقيق أه
وله في  ،بإسمه اوالتحدث رسمي قانونا هتمثيلوتمثيل المعهد في صالته باألفراد والمؤسسات والدول األعضاء.   

 توكيل محامين في القضايا المتعلقة بعمل المعهد داخل وخارج الدولة المضيفة.ذلك 
 بما في ذلك  ،معنية بمجال اإلحصاءتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية الالعمل على 

 .الشبيهةالمعاهد والمؤسسات اإلحصائية 
 

  لوظيفةلالشروط المرجعية ثانيا: 
حيث إن رسالة المعهد تتجسد في اإلسهام في زيادة كفاءات موظفي األجهزة اإلحصائية العربية من خالل دعم 

مج تدريبية وندوات وتنفيذ برامج بحثية بناء كوادر احصائية وبحثية لتبني الممارسات الفضلى عبر برا
 :الشروط والمواصفات التاليىةفإن منصب مدير عام المعهد يتطلب  ،لفائدة الدول االعضاء فنية واستشارات

  العلميالمؤهل  .1

   سنوات في مجال التعليم أو التدريب  8دكتوراه في االحصاء أو اإلقتصاد أو نحوهما/ بخبرة ال تقل عن
 ة في ميدان اإلحصاء.اإلدار  أو 

   سنة تشمل مجال ادارة  11أو/ ماجستير في االحصاء أو االقتصاد أو نحوهما/ بخبرة ال تقل عن
 .االحصاء الرسمي، بما في ذلك دعم القدرات اإلحصائية

 الشروط األساسية .2

 جنسية إحدى الدول األعضاء المسددة لمساهماتها في  يحملو سنة 40ال يقل عمر المرشح عن  أن
 قل.زانية المعهد ألخر سنتين على األمي
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  اإلحصاء القيادية في مجال إحدى المناصب قد سبق أن تقلدأن يكون. 

 خدام تسبإوله إلمام  أو الفرنسية، أن يكون على معرفة تامة باللغة العربية ومعرفة جيدة باللغة االنجليزية
 الحاسوب.

 طبية حكومية في بلد المرشح صحياً بشهادة حديثة صادرة من مؤسسة اً أن يكون الئق. 
 الضرورية المواصفات .3

 المعهد معرفة فنية ومهنية بمستوى مرض في مجاالت عمللمرشح ل . 

 تحمل حل المشاكل وادارة النزاعات وعلى توجيه االخرين ضمن روح الفريق الواحد وعلى  ةدرله ق
 ضغوط العمل بطريقة ايجابية من اجل تقليل االثار السلبية.

 ث ل من حيبشكل فعاالعمل في إطار توجه استراتيجي، وعلى تنفيذ ذات البرامج تخطيط برامج على  قادر
 .والكلفة االهمية واالولوية

  ية بمجالمن أجل دعم التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية المعنالتواصل مهارت له 
صالت والقات دارة االجتماعات واقامة عالقدرة على التعبير الكتابي والشفهي وا بما في ذلكاإلحصاء، 

 جيدة مع الشركاء والسلطات الحكومية.
مجلس ل يحق، و1/1/2019سنوات ابتداء من  4: تحدد مدة الوظيفة نظاميا في مدة الوظيفة ومقر العمل .4

 .ألردنامان، األمناء عند الضرورة تمديد هذه المدة لفترة أقصاها سنتان. ويوجد مقر العمل حالياً في ع
 المخصصات المالية .5

  من الدرجة األولى( 1اتب السنة ر  –دوالر )الحد األدنى  4000 بمبلغسمي إراتب. 

 دوالر بحد أعلى سنويا 500 بقيمة عالوة سنوية.  

  دوالر شهريا 1000 بواقعمخصصات السكن. 

  وق هذا فدوالر شهريا عن زوجة واحدة ولالبناء دون سن الثامنة عشرة أو  50 بقيمةمخصصات األسرة
 السن ومستمرون في دراستهم الجامعية.

 مكافأة نهاية الخدمة : راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية. 
 : جازات والرعاية الصحيةاإل .6

  ايوم 30إجازة مرضية بواقع ، ومجلس األمناءعمل تمنح بموافقة رئيس  ايوم 30إجازة سنوية بواقع 
 .ن جهة معتمدةسنوياً تمنح بتقرير طبي م

 بالمخصصات المالية ينسرته المشمولعضاء أالرعاية الصحية مؤمنة للمدير العام وأ. 
 .: يجوز التمتع باالمتيازات الدبلوماسية التي تمنحها دولة المقر االمتيازات الدبلوماسية .7
 

 ثالثا: طريقة تقديم الترشيح
ملف  تضمنوي يعتبر ترشيحاً رسمياً من حكومته.الترشيح عن طريق الجهاز االحصائي في بلد المرشح، و يقدم

 الترشيح ما يأتي:
 .المرفق مع تقديم صورة عن جواز سفرهوفق النموذج (  CV) سيرة الذاتية للمرشح ال .1
شروط ( وفق ال CVعن الشهادات والمستندات والتقارير التي تثبت ما جاء في ) PDFنسخ في صيغة  .2

 ية عند المقابلة وعند التعيين(.المرجعية أعاله )تبرز الوثائق األصل
 

 
      


