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إتحاد
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تحت رعاية دولة رئيس الوزراء  الفلسطيني

يعقد اتحاد اإلحصائيني العرب
وبالتعاون والتنسيق مع

الجهاز املركزي لإلحصاءالفلسطيني
مؤتمره العلمي الدويل السابع

مت إنشاء اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين بقرار من منظمة التحرير لفلسطينية 
يف هشر آذار من عام 1993، وكان بذلك أول مؤسسة مركزية فلسطينية يف فلسطني 
الفلسطينية،  حيث مت تكليفها بتحضري أسس وبنية  التحرير  تتبع رئاسة منظمة 
حتتية معلوماتية لكافة املؤسسات العامة األخرى. ومت افتتاح اجلهاز رمسيا يف األول 
من هشر أيلول من عام 1993 حتت امس "مركز اإلحصاء الفلسطيين" والذي بارش 

أعماله يف األول من ترشين أول من نفس العام. 
 

اإلحصاء  "مركز  بتحويل  يقيض  رئايس  قرار  صدر   1995 عام  من  ثاين  كانون  ويف 
الفلسطيين" إىل "دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية",  ويف الرابع من هشر أيار من 
الفلسطيين"  لإلحصاء  املركزي  "اجلهاز  إىل  رئايس  بقرار  الدائرة  1999 حتولت  عام 
أماكن  جميع  كافة  يف  الفلسطينيني  حول  اإلحصايئ  الرقم  توفري  يتوىل  والذي 

تواجدهم.

الرؤية
 الوصول إىل نظام إحصايئ وطين متكامل، حديث، كفؤ، فعال وقادر عىل التجاوب 
مع املتطلبات اإلحصائية، للتنمية الوطنية الشاملة، ومتفاعل مع املحيط اإلقليمي 

والدويل

الرسالة
إنتاج اإلحصاءات الرمسية املتسقة اليت تواكب احتياجات املستخدمني احلالية عىل 
باالعتماد عىل أفضل  الشفافية وبطريقة مناسبة  إطار  الوطين والدويل يف  الصعيد 

املمارسات اإلحصائية.

املهمة الرئيسية
تطوير وتعزيز النظام اإلحصايئ الفلسطيين الرمسي وبناؤه عىل أسس قانونية تنظم 
تطوير  إىل  اجلهاز  إحصائية.   وهيدف  واستخدامها ألغراض  البيانات  عملية جمع 
واملؤسسات  الوزارات  أداة حتت ترصف  مبثابة  يكون  وموحد،  إحصايئ شامل  نظام 

الفلسطينية، يسرتشد به لتشخيص املشاكل وتقييم التقدم احلاصل.

يعترب احتاد االحصائيني العرب هيئة مستقلة وهو أحد االحتادات النوعية املنضوية يف 
يتمتع  العربية، حيث  الدول  - يف جامعة  العربية  االقتصادية  الوحدة  مجلس  اطار 
بشخصيته القانونية واستقالله إداريا وماليا، وله األهلية الكاملة ملزاولة أعماله وحتقيق 
أهدافه، وفتح فروع ومكاتب له يف البلدان العربية وفق قوانني تلك البلدان، وعىل هذا 
األساس مت تأسيس االحتاد مببادرة من بعض السادة رؤساء االجهزة االحصائية العربية 
واألساتذة يف ختصص االحصاء من اجلامعات العربية ومنهم اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيين.

 يعترب انعقاد هذا املؤمتر تظاهرة إحصائية علمية كربى، يلتقي فيها خنبة من األكادمييني 
والباحثني من مختلف الدول العربية، ويقدمون خالله نتاجئ أحباïم ودراساهتم حول 
العديد من املواضيع امللحة واليت حتظى باالهتمام وذلك من اجل املساعدة يف حتقيق 
التعاون  أوجه  تعزيز  إىل  إضافة  العربية،  الدول  املستدامة 2030 يف  التنمية  أهداف 
والروابط املشرتكة بني األجهزة اإلحصائية العربية حنو دعم وتعزيز الرسالة واملسرية 
اإلحصائية العربية ملساعدة احلكومات واملخططني يف اختاذ القرار و رمس السياسات  

وتطوير برامج التنمية.

 عقد املؤمتر التأسييس االول برعاية دولة رئيس الوزراء يف اململكة األردنية الهامشية عام 
2007، حيث وضع النظام الداخيل لإلحتاد وانتخب كل من السيد عبد العزيز معلمي 
رئيسا لالحتاد من اململكة املغربية، واألستاذ الدكتور هالل البيايت أمني عام لالحتاد من 
وفلسطني  العراق  من  لالحتاد  االدارة  مجلس  اعضاء  انتخاب  اىل  باإلضافة  العراق، 
ومرص واألردن واجلزائر والسودان والكويت ودولة االمارات العربية املتحدة وسلطنة 

عمان وسوريا.    
 

عقد املؤمتر الثاين لالحتاد يف ليبيا برعاية دولة رئيس وزراء ليبيا يف حينه وشارك يف املؤمتر 
املختلفة، ويف عام  اإلحصائية  العرب واألجانب واملؤسسات  الباحثني  عدد كبري من 
2011 عقد املؤمتر الثالث لالحتاد يف اململكة االردنية الهامشية برعاية دولة رئيس الوزراء 
إدارة جديد،   ومجلس  لالحتاد  عاما جديدا  وأمينا  رئيسا جديدا  انتخاب  ومت  األردين 
حيث انتخب األستاذ الدكتور محمد صبحي ابو صاحل رئيسًا لالحتاد واألستاذ الدكتور 
غازي إبراهيم رحو أمينًا عامًا.  ويف العام 2013 عقد املؤمتر الرابع يف جمهورية العراق 
العرب  العلماء  من  كبري  عدد  املؤمتر  يف  وشارك  العراق  وزراء  رئيس  دولة  برعاية 
الدويل  املؤمتر  عقد  مث  وأملانيا    وبريطانيا  وكندا  امريكا  من  ووفود  العربية  واملنظمات 
عام  العربية  مرص  يف جمهورية  التخطيط  وزير  برعاية  القاهرة  يف  اخلامس  العلمي 
2016، ومؤخرا عقد املؤمتر العلمي السادس يف اململكة االردنية الهامشية برعاية وزيرة 
التخطيط االردنية عام 2018، علما ان جميع املؤمترات شاركت هبا دولة فلسطني ويف 
هذا املؤمتر مت اختاذ قرار من قبل رئيس وأعضاء مجلس االدارة عىل عقد املؤمتر السابع 

يف فلسطني استنادا اىل الدعوة املقدمة من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين. 

نبذة عن الجهاز املركزي لإلحصاء  الفلسطيني
نبذة عن االتحاد االحصائيني العرب واملؤتمر

رؤساء  وحبضور  الفلسطيين،  الوزراء  رئيس  دولة  وحضور  رعاية  املؤمتر حتت  سيعقد 
الدول  جميع  من  واملخططني  والدارسني  والباحثني  العربية،  اإلحصائية  األجهزة 
العربية، ومن املتوقع ان يصل  عدد احلضور حوايل 150 شخصية من خارج فلسطني 

باإلضافة اىل حوايل 200 شخصية من فلسطني. 
كما سيتم يف هذا املؤمتر تكرمي الفائزين بوسام التمزي اإلحصايئ العريب لعام 2020.

الحضور واملشاركني

الهدف من عقد املؤمتر يتلخص يف مواكبة التطورات العلمية يف املجاالت اإلحصائية 
ورمس  التخطيط  يف  اإلحصاءات  استخدام  وتفعيل  الدول  بني  ما  اخلربات  وتبادل 
السياسات، وكذلك العمل عىل مساعدة الدول يف تطبيق املمارسات الفضىل. كما أن 
املؤمتر يعترب ملتقى للعديد من الشخصيات الهامة والعلمية يف التخصصات املختلفة 

مما يساهم يف بناء العالقات ويعزز التعاون البيين بني الدول.

األهداف 

املؤتمرات السابقة



}شروط البحث واجراءات قبوله }

}شروط تقديم األبحاث }

اجللسة احلوارية : جتارب الدول العربية يف تنفيذ اهداف التنمية املستدامة 2030

املحاور:

املحور االول: دور االحصاء يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة 2030

الوطن  عليها يف  االحصاء  وتاثري  املستدامة  التنمية  فهم  االساسية  يف  االركان   .1
العريب

غايات واهداف ومؤرشات التنمية املستدامة  وحتقيقها ودور االحصاء يف العامل   .2
العريب 

3. توظيف االبداع واالبتكار يف دعم تنفيذ اهداف التنمية املستدامة يف العامل العريب
التدريب وبناء القدرات ونقل اخلربات يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة يف   .4

العامل العريب
دور الدراسات االحصائية يف رصد وتنفيذ اهداف التنمية املستدامة يف العامل   .5

العريب
اثر  املؤسسات االحصائية العربية يف التنسيق وتوفري بيانات ومؤرشات التنمية   .6

املستدامة

املحور الثاين: دور اإلحصاء يف تأمني متطلبات املجتمع املستقبلية
 

االجيال  احتياجات  لتلبية  االرض  كوكب  حماية  كيفية  يف  احصائية  مقارنات   .1
احلالية والقادمة

املؤرشات االحصائية املتعلقة باملساواة  ومكافحة الفقر وتأمني الغذاء والتعليم   .2
وحقوق االنسان

3. املؤرشا ت االحصائية يف  بناء االزدهار االقتصادي الشامل واحلفاظ عىل البيئة يف 
التحول حنو الطاقة النظيفة

وبناء  الزناعات  والتخفيف من  املساواة والسالم  االحصايئ يف حتقيق  التحليل   .4
املجتمعات املزدهرة

االثر االحصايئ يف بناء نظام الرشاكة والتضامن العريب والعاملي وتعزيز التعاون   .5
بني االمم

دور املؤسسات االحصائية يف دعم وتطوير وتوفري الرعاية الصحية وصوال اىل   .6
املجتمع الصحي

املحور الثالث: اإلحصاء والتكنولوجيا واملجتمع الرقمي
واالتصاالت خلدمة  املعلومات  تكنولوجيا  تكييف  يف  االحصائية  الدراسات  اثر   .1

املجتمع
تطوير  يف  ودورها  الرشيد  احلكم  وتطوير  بناء  يف  االحصائية  الدراسات   .2

املجتمعات

أوال: اللجنة العليا للمؤمتر
د. عال عوض/رئيس اجلهاز  املركزي لالحصاء الفلسطيين                         رئيساً

أ. د. غازي ابراهيم رحو/أمني عام احتاد االحصائيني العرب             نائباً للرئيس 
أ. د. مزهر العاين/جمهورية العراق                                                           عضواً
السيد أيوب أيوب/االمني العام املساعد لالحتاد                                              عضواً
السيد صباح نوري/ممثل مجلس الوحدة االقتصادية العربية                    عضواً
د. يونس عمرو/رئيس جامعة القدس املفتوحة/فلسطني                              عضواً
د. كمال الرشايف/ رئيس جامعة االقىص-غزة/فلسطني                              عضواً  

ثانيا: اللجنة التحضريية للمؤمتر
أ. د. غازي ابراهيم  رحو/أمني عام احتاد االحصائيني العرب                     رئيساً
السيد أيوب أيوب/األمني العام املساعد لالحتاد/فلسطني                               عضواً
السيد سفيان أبو حرب/اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيين                           عضواً
السيد لؤي شحادة/اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيين                           عضواً
السيد أمين دويكات/اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيين                           عضواً

ثالثا: اللجنة العلمية للمؤمتر 
أ. د. مزهر العاين/جمهورية العراق                                                           عضواً
أ. د. هالل عبود البيايت/االمني العام املساعد                                             عضواً
أ. د. مهدي العالق/جمهورية العراق                                                            عضواً  
أ. د. هيثم  اجلاف/جمهورية العراق                                                            عضواً 
أ. د. حسني السيد/جمهورية مرص  العربية                                             عضواً  
أ. د. احسن الطيار/اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                           عضواً 
د. عناد نواجعة/دولة فلسطني                                                                عضواً
د. رحبي بشارات/دولة فلسطني                                                                           عضواً
د. محمد دبوس/دولة فلسطني                                                             عضواً

يدعو االحتاد واجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيين  كافة املنظمات الدولية واإلقليمية، 
وصناع  واالحصائيني،  والباحثني،  العربية،  واجلامعات  العربية،  اإلحصائية  واألجهزة 
مشاركة  عرب   للمؤمتر  املعنوي  الدعم  بتقدمي  التنمية  وبرامج  التخطيطية  السياسات 
املنتسبني واملختصني واساتذة  اجلامعات بتقدمي األحباث العلمية لهذا املؤمتر ، إضافة 
إىل تعميم إعالنات املؤمتر ومحاوره واستمارة املشاركة فيه عىل املنتسبني لدى مختلف 
الدوائر واألجهزة اإلحصائية العربية واألجنبية واجلامعات يف الوطن العريب ودوائر اختاذ 
االحباث  ترسل  ان  عىل  األحباث  وتقدمي  للمشاركة   العالقة،  ذات  واملؤسسات  القرار 
باملواعيد املحددة، مع التأكيد عىل الزتام املؤمتر بوضع شعار اجلهات املشاركة والداعمة  

مضن جميع اديات املؤمتر .

العناوين الرئيسية لمراسالت المؤتمر
larsa_rr@hotmail.com :االمين العام لالتحاد

uas.conf7@gmail.com :رئيس اللجنة العلمية واستالم االبحاث
info@uarabs.org :سكرتارية المؤتمر

www.uarabs.org :موقع االتحاد واخباره

لجان املؤتمرمحاور املؤتمر

3.  دور املؤسسات االحصائية يف العمل بشفافية يف ظل املجتمعات الرقمية
املستقبلية  االحصائية   التنبؤات  التكنولوجيا من خالل  ضبط  ونقل  تطويع   .4

وجتنب االزمات
بناء املجتمع الرقمي يف الوصول إىل البيانات املوثوقة بشكل دقيق وكفوء ودور   .5

التحليالت اإلحصائية  فيه
التحول اىل احلكومة الرقمية يف بناء مؤسسات احصائية كفوءة  .6

املحور الرابع: دور اإلحصاء يف النهوض باملجتمع العريب

االحصاء يف تكييف التقنيات احلديثة يف تطوير االحصاءات مبختلف انواعها  .1
األزمات يف  من  واحلد  االمنية  السياسات  وترسيخ  ودوره  يف وضع  االحصاء   .2

العامل العريب
هجرة  من  احلد  أجل  من  املجتمعية  التنموية  اخلطط  وضع  يف  اإلحصاء  3. دور 

العقول العربية
واملالية  االقتصادية  السياسات  بناء  وتكييف  تفعيل  يف  االحصاء  ودور   تأثري   .4

للنهوض باملجتمع العريب
املعرفة  عىل  املعتمد  االنسان  لبناء  املستقبلية  اخلطط  وضع  يف  االحصاء   .5

والتكنولوجيا
دور االحصاء يف وضع اسس متطورة للنهوض بالتعليم يف العامل العريب  .6

وحلقات  والشأن،  اخلربة  ذوي  من  املتحدثني  من  مجموعة  املؤمتر  سيتضمن  كما 
نقاش، وعروض للبيانات، أفالم...اخل. وكذلك سيتم عرض جتارب بلدان محددة يف 
والدينية  التارخيية  املواقع  إىل  ميدانية  زيارات  تنظيم  اىل  إضافة  املجاالت،  مختلف 

الفلسطينية.

مطبوعة  االنجليزية  أو  العربية  باللغة  سواء  الكاملة  األبحاث  تقدم 
الكترونيا باستخدام برنامج word على ان تراعى األمور التالية

- حجم خط 12
- عمود واحد

 Times New Roman نوع اخلط -
- أن اليزيد البحث عن 20 صفحة

- 2019/12/12 املوعد األقىص لتقدمي األحباث
- تقدمي ملخص باللغة العربية واالجنلزيية للبحث

- إرسال البحث  إىل اللجنة العلمية للمؤمتر عرب العناوين االلكرتونية املبينة أدناه
- سيتم تقييم وحتكيم البحث علمياً كرشط أسايس لقبوله ولغرض عرضه ونرشه 

مضن مجلد املؤمتر

· أن يكون البحث أصيال وغري منشور يف مؤمترات أو  مجالت أخرى وان يكون مضن 
املحاور املشار اليها سابقا.

فقط  اشرتاكاته  بتسديد  وقام  لالحتاد  املنتمي  الباحث  يسدد  البحث  قبول  عند   ·
مبلغا قدره 100 دوالرا  و200 دوالرا  لغري األعضاء عىل أن تسدد االشرتاكات 

كاملة مبارشة اىل حساب االحتاد املوضح يف هناية اإلعالن.
· سيكون االنتقال اىل دولة فلسطني من خالل جرس امللك احلسني يف األردن وسيتم 
استقبال الباحثني يف األردن النتقالهم اىل فلسطني من خالل الباصات السياحية  
قامئة  يف  موضوعة  ستكون  اليت  الدخول  مسات  استحصال  مع  للمؤمتر  املهيئة 

واحدة دون ختم اجلواز .

عنوان حساب االحتاد - بنك االحتاد – فرع الصويفية , عمان ,األردن
Bank al Etihad – Swelfeyeh Branch – Amman - Jordan
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