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اإلعالن الثاني
يعلن اتحاد اإلحصائيين العرب عن تنظيم واقامة مؤتمره العلمي الدولي السابع بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء في دولة
فلسطين تحت رعاية دولة رئيس الوزراء خالل الفترة من  ،2020 / 7 / 9-7وذلك تحت شعار تفعيل الدراسات اإلحصائية في
العالم العربي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية التنموية ،ويتضمن برنامج المؤتمر لليوم جلسة االفتتاح الرسمية ،يعقب ذلك جلسة
حوارية حول تجارب الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،كما يتضمن المؤتمر أربع محاور رئيسية يتفرع عن كل منها

ستة مواضيع فرعية ،وسيتم تغطيتها على مدار أيام المؤتمر.

يدعو االتحاد والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني كافة المنظمات الدولية واإلقليمية ،واألجهزة اإلحصائية العربية ،والجامعات

العربية ،والباحثين ،واإلحصائيين ،وصناع السياسات التخطيطية وبرامج التنمية بتقديم الدعم المعنوي للمؤتمر عبر مشاركة
المنتسبين والمختصين وأساتذة الجامعات بتقديم األبحاث العلمية لهذا المؤتمر ،إضافة إلى تعميم إعالنات المؤتمر ومحاوره واستمارة
المشاركة فيه على المنتسبين لدى مختلف الدوائر واألجهزة اإلحصائية العربية واألجنبية والجامعات في الوطن العربي ودوائر اتخاذ

القرار والمؤسسات ذات العالقة ،للمشاركة وتقديم األبحاث مع التأكيد على التزام المؤتمر بوضع شعار الجهات المشاركة والداعمة
ضمن جميع أدبيات المؤتمر.

تقدم األبحاث الكاملة سواء باللغة العربية أو االنجليزية مطبوعة الكترونياً باستخدام برنامج  wordبحجم خط  ،12عمود واحد ،نوع

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

للبحث باللغتين العربية واالنجليزية ،وارسالها إلى اللجنة العلمية للمؤتمر عبر العناوين االلكترونية المبينة أدناه ،حيث سيصار الى

تقييمها وتحكيمها علمياً كشرط أساسي لقبولها ولغرض عرضها ونشرها ضمن مجلد المؤتمر .علماً أن االتحاد يعمل جاهدا مع
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني وعدد من الجهات الداعمة للمؤتمر والتي أبدت استعدادها مبدئيا لتقديم ما يمكن من دعم

لبعض تكاليف نقل الباحثين المقبولة ابحاثهم من والى بلدانهم إضافة إلى استضافتهم طيلة فترة أعمال المؤتمر وسيتخلل المؤتمر
زيارات إلى األماكن المختلفة في دولة فلسطين (علما بان المشمول في ذلك هو الباحث االول فقط).
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العناوين الرئيسية لمراسالت المؤتمر
االمين العام لالتحادlarsa_rr@hotmail.com :

رئيس اللجنة العلمية واستالم االبحاثuas.conf7@gmail.com :

سكرتارية المؤتمرinfo@uarabs.org :

موقع المؤتمر واخبارهwww.uarabs.org :

أ .د .غازي ابراهيم رحو
األمين العام لالتحاد

محاور املؤتمر
تحت شعار
تفعيل الدراسات اإلحصائية في العالم العربي لتحقيق االهداف االستراتيجية التنموية
Activating of Statistical Studies in the Arab World to Achieve the Sustainable Strategic
Goals

ينعقد املؤتمر العلمي الدولي السابع التحاد االحصائيين العرب
الجلسة الحوارية  :تجارب الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030
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محاور املؤتمر :
املحور االول :دور االحصاء في تحقيق اهداف التنمية املستدامة 2030
 .1األركان األساسية في فهم التنمية املستدامة وتأثير اإلحصاء عليها في الوطن العربي
 .2غايات وأهداف ومؤشرات التنمية املستدامة وتحقيقها ودور اإلحصاء في العالم العربي
 .3توظيف اإلبداع واالبتكار في دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في العالم العربي
 .4التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات في تحقيق أهداف التنمية املستدامة في العالم العربي
 .5دور الدراسات االحصائية في رصد وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة في العالم العربي
 .6اثر املؤسسات االحصائية العربية في التنسيق وتوفير بيانات ومؤشرات التنمية املستدامة
املحور الثاني :دور اإلحصاء في تأمين متطلبات املجتمع املستقبلية
 .1مقارنات إحصائية في كيفية حماية كوكب األرض لتلبية احتياجات األجيال الحالية والقادمة
 .2املؤشرات االحصائية املتعلقة باملساواة ومكافحة الفقر وتأمين الغذاء والتعليم وحقوق االنسان
 .3املؤشرات االحصائية في بناء االزدهار االقتصادي الشامل والحفاظ على البيئة في التحول نحو الطاقة النظيفة
 .4التحليل اإلحصائي في تحقيق املساواة والسالم والتخفيف من النزاعات وبناء املجتمعات املزدهرة
 .5األثر اإلحصائي في بناء نظام الشراكة والتضامن العربي والعالمي وتعزيز التعاون بين االمم
 .6دور املؤسسات االحصائية في دعم وتطوير وتوفير الرعاية الصحية وصوال الى املجتمع الصحي
املحور الثالث :اإلحصاء والتكنولوجيا واملجتمع الرقمي
 .1اثر الدراسات االحصائية في تكييف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لخدمة املجتمع
 .2الدراسات االحصائية في بناء وتطوير الحكم الرشيد ودورها في تطوير املجتمعات
 .3دور املؤسسات اإلحصائية في العمل بشفافية في ظل املجتمعات الرقمية
 .4تطويع ونقل التكنولوجيا من خالل ضبط التنبؤات االحصائية املستقبلية وتجنب األزمات
 .5بناء املجتمع الرقمي في الوصول إلى البيانات املوثوقة بشكل دقيق وكفوء و التحليالت اإلحصائية فيه
 .6التحول الى الحكومة الرقمية في بناء مؤسسات إحصائية كفوءة
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املحور الرابع :دور اإلحصاء في النهوض باملجتمع العربي
 .1اإلحصاء في تكييف التقنيات الحديثة في تطوير اإلحصاءات بمختلف أنواعها.
 .2اإلحصاء ودوره في وضع وترسيخ السياسات األمنية والحد من األزمات في العالم العربي.
 .3دور اإلحصاء في وضع الخطط التنموية املجتمعية من أجل الحد من هجرة العقول العربية.
 .4تأثير ودور اإلحصاء في تفعيل وتكييف بناء السياسات االقتصادية واملالية للنهوض باملجتمع العربي.
 .5اإلحصاء في وضع الخطط املستقبلية لبناء اإلنسان املعتمد على املعرفة والتكنولوجيا.
 .6دور اإلحصاء في وضع أسس متطورة للنهوض بالتعليم في العالم العربي.
شروط تقديم األبحاث
 أن يكون البحث أصيال وغير منشورا في مؤتمرات أو مجالت أخرى وان يكون ضمن املحاور املشار اليها سابقا.
 عند قبول البحث يسدد الباحث املنتمي لالتحاد واملسدد اشتراكاته فقط مبلغا قدره  100دوالرا و 200دوالرا لغير
األعضاء على أن تسدد االشتراكات كاملة مباشرة الى حساب االتحاد املوضح في نهاية اإلعالن.
 سيكون حضور الباحث االول فيما ذكر في الفقرة السابقة فقط
 سيكون االنتقال الى دولة فلسطين من خالل جسر امللك الحسين في األردن وسيتم استقبال الباحثين في األردن
النتقالهم الى فلسطين من خالل الباصات السياحية املهيئة للمؤتمر مع استحصال سمات الدخول التي ستكون
موضوعة في قائمة واحدة دون ختم الجواز .
عنوان حساب االتحاد
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:
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USD ACCOUNT NO : 0060201306020101
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