
دولة فلسطين
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

برنامج املؤمتر الدولي واحتفالية يوم االحصاء العاملي
20 أكتوبر 2015

التسجيل 08:00

االفتتاح: 09:00 - 10:00

فيديو ترويجي للرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية (5 دقائق)  

 معالي السيدة عال عوض، رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. 1
العنوان: ماذا ميّيز فلسطني - باألرقام؟ (20 دقيقة)

 د. يوراي ريتشان، رئيس شعبة اإلحصاء - االسكوا (10 دقائق). 2
هدى أبو الليل - مدير إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات - جامعة الدول العربية (5 دقائق). 3
 دولة أ.د. رامي احلمد اهلل، رئيس الوزراء . 4

استراحة 10:00 – 10:15  

اجللسة االولى  11:30-10:15
العنوان: املعرفة االحصائية–استخدام التقنيات والتكنولوجيا احلديثة اليصال الرسائل 

االحصائية الرئيسة

رئيس اجللسة
السيد Pali Lehohla-رئيس احصاء جنوب افريقيا

املتحدث الرئيسي
العنوان: فعالية مواد العرض االحصائية (40 دقيقة)

Gapminder املدير التنفيذي ملؤسسة–Ola Rosling السيد

االوراق املشاركة
الناشئة في مجال  التحديات  القدرات االساسية ملواجهة   :Data Visualization :العنوان

املعرفة االحصائية. (20 دقيقة)
الدولية  والعالقات  االتصاالت  مديرة   ،Sibylle Von Oppeln-Bronikowski السيدة 

االستراتيجية في االحصاء االملاني

استراحة 11:30 – 11:45  



اجللسة الثانية  13:15-11:45
مقابل  الرسمية  االحصائية  الوثائق  العنوان: 

املمارسات على أرض الواقع.

رئيس اجللسة
مؤسسة   ،Jan Robert Suesser السيد 

Expertise France

املتحدث الرئيسي
بالبيانات . 1 الثقة  زيادة  السلوك،  مدونة  العنوان: 

وجودتها (20 دقيقة).
اجمللس  رئيس   ،Stephen Penneck السيد 

االستشاري للسلوك في معهد االحصاء الدولي 

االوراق املشاركة
2.العنوان: مدونة املمارسات االقليمية

السيدة حليمه سعيد، مدير عام العالقات الدولية، 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

(10 دقائق)

طاولة نقاش مستديرة (40 دقيقة)
العنوان: السلوك والبيانات الكبيرة/ثورة املعلومات – 

املسؤوليات الفردية مقابل املسؤوليات املؤسساتية

رئيس اجللسة

د. يوراي ريتشان، رئيس شعبة اإلحصاء-االسكوا
املتحدثون

مدير . 1  / مشروع  منسق  سَمار،  مهند  السيد   
منطقة، االحصاء السويدي

 د. Markandey Rai، مستشار رفيع املستوى . 2
UN-Habitat في

شعبة . 3 رئيسة   ،Youlia Antonova السيدة  
UNSD تنمية القدرات في

استراحة       13:45-13:15  

اجللسة الثالثة  14:45-13:45
العنوان: مؤمتر الرابطة الدولية لالحصاءات الرسمية 
لدولي  ا  االحصاء  ملعهد  العاملي  واملؤمتر   –  2016
2017: الطريق الى أبو ظبي ومراكش – حماسة كبيرة 

لتلبية توقعات أعلى.

طاولة نقاش مستديرة (45 دقيقة)
املناط  والدور  االقليمي  التعاون  وحتديات  فرص  العنوان: 

باملعهد الدولي لالحصاء وجمعياته. 

رئيس اجللسة
السيدة Irena Krizman ، نائب رئيس معهد االحصاء 

الدولي.

املتحدثون
اجمللة . 1 حترير  رئيس   ،Fritz Scheuren السيد   

العلمية للرابطة الدولية لالحصاءات الرسمية
مدير . 2  ،Huseyin Hakan Eryetli السيد   

SESRIC - النشر وأنظمة املعلومات

15:15 – 14:45

عرض فيديو (15 دقيقة)

لإلحصاءات . 1 الدولية  للرابطة  ترويجي  فيديو   
الرسمية

فيديو ترويجي ملعهد االحصاء الدولي. 2
لالحصاءات . 3 الدولية  الرابطة  ملؤمتر  ترويجي  فيديو   

الرسمية 2016 - أبو ظبي
االحصاء . 4 ملعهد  العاملي  للمؤمتر  ترويجي  فيديو   

الدولي 2017 - مراكش

اجللسة اخلتامية


