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 إلاعالن الثالث
في دولة  لإلحصاءمؤتمره العممي الدولي السابع بالتعاون مع الجياز المركزي قامة الاعالنو الثالث اتحاد اإلحصائيين العرب  يعمن

في  اإلحصائيةتفعيل الدراسات وذلك تحت شعار  ،2020 / 7 / 9-7 من  الفترةخالل  تحت رعاية دولة رئيس الوزراءفمسطين 
جمسة االفتتاح الرسمية، يعقب ذلك االول ويتضمن برنامج المؤتمر لميوم ، التنموية اإلستراتيجية األهدافي لتحقيق العالم العرب

 .يتضمن المؤتمر أربع محاور رئيسية كماجمسة حوارية حول تجارب الدول العربية في تنفيذ أىداف التنمية المستدامة، 
والجامعات  العربية، المنظمات الدولية واإلقميمية، واألجيزة اإلحصائية يني كافةوالجياز المركزي لالحصاء الفمسط يدعو االتحاد

مشاركة  والباحثين، واإلحصائيين، وصناع السياسات التخطيطية وبرامج التنمية بتقديم الدعم المعنوي لممؤتمر عبرة، العربي
ى المنتسبين لدى مختمف الدوائر واألجيزة اإلحصائية ، إضافة إلعمميةالبحاث أتقديم لوالمختصين وأساتذة الجامعات  المنتسبين

العربية واألجنبية والجامعات في الوطن العربي والمؤسسات ذات العالقة، لممشاركة وتقديم األبحاث مع التأكيد عمى التزام المؤتمر 
 بوضع شعار الجيات المشاركة والداعمة ضمن جميع أدبيات المؤتمر.

، عمود واحد، 12بحجم خط  wordبالمغة العربية أو االنجميزية مطبوعة الكترونيًا باستخدام برنامج تقدم األبحاث الكاممة سواء 
، إضافة الى 12/12/2019صفحة في موعد أقصاه  20عمى ان اليزيد البحث عن  Times New Romanنوع الخط 

رسالها إلى الم ، حيث أدناه تمر عبر العنوان االلكتروني المبينجنة العممية لممؤ ممخص لمبحث بالمغتين العربية واالنجميزية، وا 
يعمل سيصار الى تقييميا وتحكيميا عمميًا كشرط أساسي لقبوليا ولغرض عرضيا ونشرىا ضمن مجمد المؤتمر.  عممًا أن االتحاد 

ما يمكن من تقديم ليا مبدئالتي أبدت استعدادىا لممؤتمر و الجيات الداعمة جاىدا مع الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني وعدد من 
طيمة فترة أعمال المؤتمر وسيتخمل  إضافة إلى استضافتيممن والى بمدانيم المقبولة ابحاثيم الباحثين نقل  تكاليفدعم لبعض 

 .)عمما بان المشمول في ذلك ىو الباحث االول فقط(في دولة فمسطين  المؤتمر زيارات إلى األماكن المختمفة
قد تعهدا عمى التنسيق مع الجهات  الجهاز المركزي لإلحصاء في دولة فمسطينالعرب وبالتنسيق مع  كما ان اتحاد االحصائيين

الحصول عمى سمات الدخول. كما انهم تعهدوا بايصال الباحثين الى موقع المؤتمر من والى العاصمة االردنية المعنية من اجل 
 عمان وقد تم تخصيص ليمة اقامة في العاصمة االردنية عمان.
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  المؤتمر لمراسالت العناوين الرئيسية
 
 
 
 
 

 
 أ. د. غازي ابراهيم رحو
 األمين العام لالتحاد

 larsa_rr@hotmail.com: االمين العام لالتحاد
  uas.conf7@gmail.com: رئيس المجنة العممية واستالم االبحاث

   info@uarabs.org: المؤتمر سكرتارية
 www.uarabs.org: موقع المؤتمر واخباره

 
 
 

 محاور املؤثمز

 ثحت شعار 

ية في العالم العزبي لتحقيق الاهداف الاستراثيجية التنمويةثفعيل الدراسات إلاحصائ  

Activating of Statistical Studies in the Arab World to Achieve the Sustainable Strategic 

Goals 

 ينعقد املؤثمز العلمي الدولي السابع الثحاد الاحصائيين العزب
 

 0202يذ أهداف التنمية املستدامة : ثجارب الدول العزبية في ثنفالجلسة الحوارية 
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 :محاور  املؤثمز 

 0202املحور الاول: دور الاحصاء في ثحقيق اهداف التنمية املستدامة 

 ألاسكان ألاساسُت  في فهم الخىمُت املسخذامت وجأثير إلاحصاء عليها في الىطً العشبي .1

 اء في العالم العشبي غاًاث وأهذاف ومؤششاث الخىمُت املسخذامت  وجحلُلها ودوس إلاحص .2

 جىعُف إلابذاع والابخكاس في دعم جىفُز أهذاف الخىمُت املسخذامت في العالم العشبي .3

ب وبىاء اللذساث وهلل الخبراث في جحلُم أهذاف الخىمُت املسخذامت في العالم العشبي .4  الخذٍس

 لعشبيدوس الذساساث الاحصائُت في سصذ وجىفُز أهذاف الخىمُت املسخذامت في العالم ا .5

 اثش  املؤسساث الاحصائُت العشبُت في الخيسُم وجىفير بُاهاث ومؤششاث الخىمُت املسخذامت .6

  املحور الثاني: دور إلاحصاء في ثأمين متطلبات املجتمع املستقبلية

 ملاسهاث إحصائُت في كُفُت حماًت كىكب ألاسض لخلبُت احخُاجاث ألاجُال الحالُت واللادمت .1

 املؤششاث الاحصائُت املخعللت باملساواة  ومكافحت الفلش وجأمين الغزاء والخعلُم وحلىق الاوسان .2

 ث الاحصائُت في  بىاء الاصدهاس الاكخصادي الشامل والحفاظ على البِئت في الخحىل هحى الطاكت الىغُفتاملؤششا .3

 وبىاء املجخمعاث املضدهشةالخحلُل إلاحصائي في جحلُم املساواة والسالم والخخفُف مً النزاعاث  .4

ض الخعاون بين الامم .5  ألاثش إلاحصائي في بىاء هغام الششاكت والخضامً العشبي والعالمي وحعٍض

ش وجىفير الشعاًت الصحُت وصىال الى املجخمع الصحي .6  دوس املؤسساث الاحصائُت في دعم وجطٍى

 املحور الثالث: إلاحصاء والتكنولوجيا واملجتمع الزقمي

 اث الاحصائُت في جكُُف جكىىلىجُا املعلىماث والاجصاالث لخذمت املجخمعالذساس اثش .1

ش املجخمعاث .2 ش الحكم الششُذ ودوسها في جطٍى  الذساساث الاحصائُت في بىاء وجطٍى

 دوس املؤسساث إلاحصائُت في العمل بشفافُت في عل املجخمعاث الشكمُت .3

ع وهلل الخكىىلىجُا مً خالل  ضبط الخيبؤاث الاحصائ .4  ُت  املسخلبلُت وججىب ألاصماثجطَى

 لى البُاهاث املىثىكت بشكل دكُم وكفىء و الخحلُالث إلاحصائُت  فُهإبىاء املجخمع الشكمي في الىصىل  .5

 الخحىل الى الحكىمت الشكمُت في بىاء مؤسساث إحصائُت كفىءة .6
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 املحور الزابع: دور إلاحصاء في النهوض باملجتمع العزبي

ش إلاحصاءاث بمخخلف أهىاعهاإلاحصاء في جكُُف الخل .1  .ىُاث الحذًثت في جطٍى

 .إلاحصاء ودوسه  في وضع وجشسُخ السُاساث ألامىُت والحذ مً ألاصماث في العالم العشبي .2

ت املجخمعُت مً أجل الحذ مً هجشة العلىل العشبُت .3  .دوس إلاحصاء في وضع الخطط الخىمٍى

 .اث الاكخصادًت واملالُت للنهىض باملجخمع العشبيجأثير ودوس  إلاحصاء في جفعُل وجكُُف بىاء السُاس .4

 .إلاحصاء في وضع الخطط املسخلبلُت لبىاء إلاوسان املعخمذ على املعشفت والخكىىلىجُا .5

 .دوس إلاحصاء في وضع أسس مخطىسة للنهىض بالخعلُم في العالم العشبي .6

 ألابحاثشزوط ثقديم 

 وان ًكىن ضمً املحاوس املشاس اليها سابلا أخشي  مجالث  أووغير ميشىسا في مؤجمشاث  أصُالًكىن البحث  أن. 

  لغير  دوالسا  211و دوالسا  111مبلغا كذسه اشتراكاجه فلط واملسذد  املىخمي لالجحاد عىذ كبىل البحث ٌسذد الباحث

 .إلاعالنحسذد الاشتراكاث كاملت مباششة الى حساب الاجحاد املىضح في نهاًت  أنعلى  ألاعضاء

  فُما ركش في الفلشة السابلت فلط الباحث الاول  سُكىن حضىس 

  الهخلالهم  ألاسدنوسِخم اسخلبال الباحثين في  ألاسدنسُكىن الاهخلال الى دولت فلسطين مً خالل جسش امللك الحسين في

اسخحصال سماث الذخىل التي سخكىن مىضىعت في  عم للمؤجمشالى فلسطين مً خالل الباصاث السُاحُت  املهُئت 

 ت واحذة دون خخم الجىاص .كائم

 عنوان حساب الاثحاد
فرع الصويفية , عمان ,األردن –بنك االتحاد      
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