ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اﺗﺣﺎد اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺣﺎد

اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ

ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻹﺗﺣﺎد اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب ،رام اﷲ ،ﻓﻠﺳطﻳن2020/7/9-7 ،

The 7th International Conference of Union if Arab Statistician-Ramallah, Palestine 7-9/7/2020

ٕالاعالن ٔالاول
ﻳﻌﻠن اﺗﺣﺎد اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب ﻋن ﺗﻧظﻳم واﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺗﻣرﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻓﻠﺳطﻳن ﺗﺣت رﻋﺎﻳﺔ دوﻟﺔ رﺋﻳس اﻟوزراء ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن  ،2020 / 7 / 9-7وذﻟك ﺗﺣت ﺷﻌﺎر ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ،وﻳﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﻠﻳوم اﻷوﻝ ﺟﻠﺳﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎح اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،ﻳﻌﻘب ذﻟك
ﺟﻠﺳﺔ ﺣوارﻳﺔ ﺣوﻝ ﺗﺟﺎرب اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدد ﻣن ﻛﺑﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧب،

وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻷﻏراض ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
اﻟﻌرﺑﻳﺔ .ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر أرﺑﻊ ﻣﺣﺎور رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻳﺗﻔرع ﻋن ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﺔ ﻣواﺿﻳﻊ ﻓرﻋﻳﺔ ،وﺳﻳﺗم ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار أﻳﺎم اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣن
ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺳﺎت ﺗﻌﻘد ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗوازي وﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﻳن ﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑون ﺑﺣﺿورﻫﺎ.

ﻳدﻋو اﻻﺗﺣﺎد واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،واﻷﺟﻬزة اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت

اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ،واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن ،وﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ﻋﺑر ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳن واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن وأﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺗﻘدﻳم اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺗﻣر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﻳم إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر وﻣﺣﺎورﻩ واﺳﺗﻣﺎرة

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳن ﻟدى ﻣﺧﺗﻠف اﻟدواﺋر واﻷﺟﻬزة اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ودواﺋر اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻘدﻳم اﻷﺑﺣﺎث ﻋﻠﻰ أن ﺗرﺳﻝ اﻷﺑﺣﺎث ﺑﺎﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ،ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺗﻣر
ﺑوﺿﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟداﻋﻣﺔ ﺿﻣن ﺟﻣﻳﻊ أدﺑﻳﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر.
ﺗﻘدم اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ أو اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ  wordﺑﺣﺟم ﺧط  ،12ﻋﻣود واﺣد ،ﻧوع

اﻟﺧط  Times New Romanﻋﻠﻰ أن ﻻﻳزﻳد اﻟﺑﺣث ﻋن  20ﺻﻔﺣﺔ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ  ،2019/12/12إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻠﺧص

ﻟﻠﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﻳن اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔٕ ،وارﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ﻋﺑر اﻟﻌﻧﺎوﻳن اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ أدﻧﺎﻩ ،ﺣﻳث ﺳﻳﺻﺎر اﻟﻰ
ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ وﺗﺣﻛﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﻳ ًﺎ ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ وﻟﻐرض ﻋرﺿﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﻠد اﻟﻣؤﺗﻣر .ﻋﻠﻣ ًﺎ أن اﻻﺗﺣﺎد ﻳﻌﻣﻝ ﺟﺎﻫدًا ﻣﻊ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ وﻋدد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر واﻟﺗﻲ أﺑدت اﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻣﺑدﺋﻳﺎً ﻟﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻣن دﻋم

ﻟﺑﻌض ﺗﻛﺎﻟﻳف ﻧﻘﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣن واﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬم وﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟذﻳن ﺳﺗﻘﺑﻝ أﺑﺣﺎﺛﻬم )ﻋﻠﻣﺎً أن اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﻬذا اﻟدﻋم ﻫو ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻻوﻝ(

وﺳﻳﺗﺧﻠﻝ اﻟﻣؤﺗﻣر زﻳﺎرات إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﻳن.

اتحاد االحصائيين العرب  ،مبنى دائرة اإلحصاءات العامة  ،عمان  ،المملكة األردنية الھاشمية
Union of Arab Statisticians, DOS Building , Amman , Jordan
P.O. Box 2892Amman 11941 Jordan, Tel: +962 6 5300700 , Fax : +962 6 5300710 ,Mobile:+962799193777
Emails : info@uarabs.org , secgen@uarabs.org , Website: www.uarabs.org

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اﺗﺣﺎد اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺣﺎد

اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ

ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻹﺗﺣﺎد اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب ،رام اﷲ ،ﻓﻠﺳطﻳن2020/7/9-7 ،

The 7th International Conference of Union if Arab Statistician-Ramallah, Palestine 7-9/7/2020

اﻟﻌﻧﺎوﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣؤﺗﻣر

اﻻﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎدlarsa_rr@hotmail.com :
رﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﺳﺗﻼم اﻻﺑﺣﺎثuas.conf7@gmail.com :
ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرinfo@uarabs.org :

ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر واﺧﺑﺎرﻩwww.uarabs.org :

أ .د .ﻏﺎزي اﺑراﻫﻳم رﺣو
اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻼ ﺗﺣﺎد
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محاور املؤتمر
تحت شعار
تفعيل الدراسات ٕالاحصائية ي العالم العربي لتحقيق الاهداف الاس ﺮاتيجية التنموية
Activating of Statistical Studies in the Arab World to Achieve the Sustainable Strategic
Goals

ينعقد املؤتمر العلمي الدو ي السابع التحاد الاحصائي ن العرب

الجلسة الحوارية  :تجارب الدول العربية ي تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030
محاور املؤتمر :
املحور الاول :دور الاحصاء ي تحقيق اهداف التنمية املستدامة 2030
ٔ .1الاركان ٔالاساسية ي فهم التنمية املستدامة وتأث ﺮ ٕالاحصاء عل ا ي الوطن العربي
 .2غايات وأهداف ومؤشرات التنمية املستدامة وتحقيقها ودور ٕالاحصاء ي العالم العربي
 .3توظيف ٕالابداع والابتكار ي دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ي العالم العربي
 .4التدريب وبناء القدرات ونقل الخ ﺮات ي تحقيق أهداف التنمية املستدامة ي العالم العربي
 .5دور الدراسات الاحصائية ي رصد وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ي العالم العربي
 .6اثر املؤسسات الاحصائية العربية ي التنسيق وتوف ﺮ بيانات ومؤشرات التنمية املستدامة
املحور الثاني :دور ٕالاحصاء ي تأم ن متطلبات املجتمع املستقبلية
 .1مقارنات إحصائية ي كيفية حماية كوكب ٔالارض لتلبية احتياجات ٔالاجيال الحالية والقادمة
 .2املؤشرات الاحصائية املتعلقة باملساواة ومكافحة الفقر وتأم ن الغذاء والتعليم وحقوق الانسان
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 .3املؤشرات الاحصائية ي بناء الازدهار الاقتصادي الشامل والحفاظ ع ى البيئة ي التحول نحو الطاقة النظيفة
 .4التحليل ٕالاحصائي ي تحقيق املساواة والسالم والتخفيف من ال اعات وبناء املجتمعات املزدهرة
ٔ .5الاثر ٕالاحصائي ي بناء نظام الشراكة والتضامن العربي والعالم وتعزيز التعاون ب ن الامم
 .6دور املؤسسات الاحصائية ي دعم وتطوير وتوف ﺮ الرعاية الصحية وصوال ا ى املجتمع الص ي
املحور الثالثٕ :الاحصاء والتكنولوجيا واملجتمع الرقمي
 .1اثر الدراسات الاحصائية ي تكييف تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت لخدمة املجتمع
 .2الدراسات الاحصائية ي بناء وتطوير الحكم الرشيد ودورها ي تطوير املجتمعات
 .3دور املؤسسات ٕالاحصائية ي العمل بشفافية ي ظل املجتمعات الرقمية
 .4تطويع ونقل التكنولوجيا من خالل ضبط التنبؤات الاحصائية املستقبلية وتجنب ٔالازمات
 .5بناء املجتمع الرقم ي الوصول إ ى البيانات املوثوقة بشكل دقيق وكفوء و التحليالت ٕالاحصائية فيه
 .6التحول ا ى الحكومة الرقمية ي بناء مؤسسات إحصائية كفوءة
املحور الرابع :دور ٕالاحصاء ي ال وض باملجتمع العربي
ٕ .1الاحصاء ي تكييف التقنيات الحديثة ي تطوير ٕالاحصاءات بمختلف أنواعها.
ٕ .2الاحصاء ودورﻩ ي وضع وترسيخ السياسات ٔالامنية والحد من ٔالازمات ي العالم العربي.
 .3دور ٕالاحصاء ي وضع الخطط التنموية املجتمعية من أجل الحد من هجرة العقول العربية.
 .4تأث ﺮ ودور ٕالاحصاء ي تفعيل وتكييف بناء السياسات الاقتصادية واملالية لل وض باملجتمع العربي.
ٕ .5الاحصاء ي وضع الخطط املستقبلية لبناء ٕالانسان املعتمد ع ى املعرفة والتكنولوجيا.
 .6دور ٕالاحصاء ي وضع أسس متطورة لل وض بالتعليم ي العالم العربي.
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اﺗﺣﺎد اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺣﺎد

اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ

ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻹﺗﺣﺎد اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﻳن اﻟﻌرب ،رام اﷲ ،ﻓﻠﺳطﻳن2020/7/9-7 ،

The 7th International Conference of Union if Arab Statistician-Ramallah, Palestine 7-9/7/2020

شروط تقديم ٔالابحاث
 أن يكون البحث أصيال وغ ﺮ منشورا ي مؤتمرات أو مجالت أخرى وان يكون ضمن املحاور املشار ال ا .
 عند قبول البحث يسدد الباحث املنتم لالتحاد واملسدد اش ﺮاكاته فقط مبلغا قدرﻩ  100دوالرا و 200دوالرا لغ ﺮ
ٔالاعضاء ع ى أن تسدد الاش ﺮاكات كاملة مباشرة ا ى حساب الاتحاد املوضح ي اية ٕالاعالن.
 سيتم استضافة الباحث الاول للبحث املقبول للنشر ي مجلد املؤتمر .
 سيكون الانتقال ا ى دولة فلسط ن من خالل جسر امللك الحس ن ي ٔالاردن وسيتم استقبال الباحث ن ي ٔالاردن
النتقالهم ا ى فلسط ن من خالل الباصات السياحية املهيئة للمؤتمر مع استحصال سمات الدخول ال ستكون
موضوعة ي قائمة واحدة دون ختم الجواز .
عنوان حساب الاتحاد

بنك االتحاد – فرع الصويفية  ،عمان ،األردن
Bank al Etihad – Swelfeyeh Branch – Amman - Jordan
CUSTOMER NAME : UNION OF ARAB STATISTICIAN
JOD ACCOUNT NO : 0060101306020101
IBAN NO:
: JO56UBSI1050000060101306020101
USD ACCOUNT NO : 0060201306020101
IBAN NO:
: JO18UBSI1050000060201306020101
SWIFT NO. UBSIJOAXXXX
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