
 املنتدى إلاحصائي العربي الخامس لتعزيز القدرات إلاحصائية

 إلاحصاء وإلاعالم وصانعو السياسات

 40/40/1422-40عمان، اململكة ألاردنية الهاشمية 

 جدول ألاعمال

 0/0/1422اليوم ألاول: الاثنين    

 الجلسة الوقت

 الجلسة ألاولى: الافتتاح 

 التسجيل 00:00 -03:90

 يات من الذكر الحكيمآ 00:00-00:01

 كلمة السيد د. حيدر فريحات  00:01-00:00

 اململكة ألاردنية الهاشمية مدير عام الاحصاءات،

 روف البخيت د.مع/دولة كلمة راعي املنتدى

 اململكة ألاردنية الهاشمية  ،رئيس الوزراء

 املنتديات إلاحصائية العربية وما بعدها

 (12باريس  -محمد الهيبة برو  كلمة السيد) 

 نتائج املنتديات السابقة وتقديم املنتدى الخامس

 فلسطين، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى(  -كلمة السيدة عال عوض)

 استراحة قهوة 00:10 -00:00

 إلاحصاء وإلاعالمالجلسة الثانية: 

 لبنان( - د. مرال توتليانرئيس الجلسة: ) 

 ومساهمتها في نشر البيانات إلاحصائيةتعاون وسائل إلاعالم  00:10-00:91

 لبنان(-)كلمة السيد جوني منّير 

 العالقة بين أجهزة إلاحصاء ووسائل إلاعالم وأهمية التفاعل بينهما 00:91-00:10

 العراق(-)كلمة السيد عبد الزهرة محمد وحيد 

 إلاحصاء و إلاعالم 00:10-01:01

 ت(يوروستا –)كلمة السيدة روز ميري مونتغمري  

 مناقشة 01:10 –01:01

 الاعتماد على البيانات إلاحصائية في عملية رسم السياسات واتخاذ القراراتالجلسة الثالثة: 

 ، اململكة العربية السعودية(ألاستاذ مهنا عبد الكريم املهنارئيس الجلسة: )

 صانعي السياسات ومتخذي القراراتمن قبل أهمية استخدام البيانات إلاحصائية في التخطيط واتخاذ القرارات  01:10-09:01

 نائب في البرملان، لبنان(-)كلمة السيد آالن عون  

تجربة اململكة ألاردنية الهاشمية في مجال استخدام البيانات إلاحصائية من قبل صانعي السياسات ومتخذي القرارات )الجدوى الاقتصادية  09:01-09:10

 والاجتماعية(

 ألاردن( -خطيط )كلمة معالي وزير الت 

 تعزيز استخدام البيانات إلاحصائية في صنع السياسات واتخاذ القرارات 09:10-09:91

 إلاحصاء النرويجي( -) كلمة السيد جان كريستين  

)كلمة السيد   ايد ملنتجي البياناتالنقاشات العامة وسياسة صناعة القرار: قضايا للتعاون في إطار العدد املتز  إثارة إلاحصاءات الرسمية ودورها في 09:91-09:10

 فرنسا(-" ADETEFجون روبير "

 مناقشة 09:10-14:20

 غداء 15:20-14:20

 املؤشرات إلاحصائية املطلوبة لراسمي السياسات ومتخذي القرارات    الجلسة الرابعة :

 العراق( ،رئيس الجلسة: )د. مهدي العالق

 الشفافية واملوضوعية لدى صنع السياسات واتخاذ القرارات من وجهة نظر التجربة ألاوروبية مساهمة إلاحصاء في تطوير  01:50 – 01:10

 هولندا(-خبير في أنظمة املعلومات وصنع السياسات -)كلمة د. هانز ستول 

 قليميةمساهمة إلاحصاء في تطوير الشفافية واملوضوعية لدى صنع السياسات واتخاذ القرارات من وجهة نظر إ  00:00 – 01:50

 مصر(  -مركز املعلومات واتخاذ القرارات  –)كلمة د. حسين سيد  

 املؤشرات إلاحصائية لصنع السياسات ألاوروبية  00:10 – 00:00

 البنك املركزي ألاوروبي( -)كلمة السيد اوريل شوبرت 

 مناقشة 00:10 – 00:10



 0/40/1422اليوم الثاني: الثالثاء،   

 الجلسة الوقت

 الدعم السياس ي ودور الحكومة في بناء النظام إلاحصائي الوطني  الخامسة: الجلسة

 الاسكوا( –د. يوراي ريتشان  ) رئيس الجلسة:

 دور الحكومة في دعم وبناء النظام إلاحصائي الوطني 03:00-03:01

 فلسطين( –)كلمة معالي د. حسن ابو لبده/وزير الاقتصاد الوطني  

 أهمية الدعم السياس ي لألجهزة إلاحصائية الوطنية 03:01-03:90

 ()كلمة السيد صابر الحربي، سلطنة عمان 

 أهمية املبادرات إلاقليمية في دعم ألانظمة إلاحصائية الوطنية 03:90-03:51

 (SESRIC –منظمة املؤتمر إلاسالمي )كلمة السيدة مونيفير ايجمين، 

 مناقشة 03:51-00:10

 قهوة ةراحاست 00:91 – 00:10

 الجلسة السادسة: نشر البيانات إلاحصائية

 املغرب(-)رئيس الجلسة: د. محمد تعموتي

 Gapminderد. هانس روسلينغ، مؤسس مؤسسة كلمة  00:91 -00:91

 مناقشة   01:01 -00:91

 إلاحصائية الوطنيةدور املنظمات العربية وإلاقليمية والدولية في تعزيز القدرات وبناء ألانظمة  الجلسة السابعة:

 البحرين(-رئيس الجلسة: )د. نبيل شمس

 أهمية تفعيل وتبادل الخبرات بين أجهزة إلاحصاء العربية في مجال بناء ألانظمة إلاحصائية الوطنية 01:01-01:90

 مصر(-اللواء أبو بكر الجنديكلمة )  

 ج تدريب لتعزيز القدرات في مجال استخدام البيانات إلاحصائية دور مشاريع وخطط الجامعة العربية في دعم وتمويل برام 01:90-01:51

 جامعة الدول العربية( -السيدة هدى أبو الليلكلمة )

 التقارب مع املمارسات الدولية: تعزيز العالقة بين  منتجي البيانات ومستخدميها في برنامج ميدستات 01:51-09:00

 ميدستات(السيد خوسيه سيربيرا، كلمة ) 

 مناقشة 09:00-09:90

 غداء 05:90 – 09:90

 استعراض أهم النقاشات والتوصيات   –طاولة مستديرة الجلسة الختامية : 

 ألاردن( -رئيس الجلسة: )د.حيدر فريحات

 ملخص الهم املناقشات التي دارت في املنتدى باإلضافة إلى محاور النقاش في الجلسة 05:90-00:00

 فلسطين(-عوض )السيدة عال  

 احتياجات صانعي السياسات ومتخذي القرارات من البيانات إلاحصائية

 (مركز املعلومات واتخاذ القرارات -) د. حسين سيد 

 مساهمة إلاعالم في نشر البيانات إلاحصائية

 لبنان(-)السيد جوني منّير 

 في توفير املؤشرات إلاحصائية الالزمة لصانعي السياسات: دور املؤسسات إلاقليمية والدولية في دعم أجهزة إلاحصاء العربية

 (12باريس -)السيد محمد الهيبة برو 

 إلاحصاء النرويجي( -إلاحصاء وإلاعالم وتعزيز النظام إلاحصائي )السيد هانز اوسترينج 

 الدعم السياس ي ألجهزة  إلاحصاء

  لبنان(-)د. مرال توتليان  

 التقرير النهائي والتوصيات 00:00-00:01

 ألاردن(-)د. حيدر فريحات  
 



 

 الاجتماعات الجانبية

 

 0/0/1422اليوم ألاول الاثنين 

 املفوضية ألاوروبية   الجهة الداعية

 مشروع الهجرة املوضوع 

بها املفوضية ألاوروبية  عرض للمشروع ومناقشة أولية مع املانحين املحتملين للتمويل وذلك الستكمال املساهمات التي تعهدت

 (، البنك الدولي  وصندوق ألامم املتحدة للتنمية  9)يوروستات، ميدستات 

 فندق الرويال –قاعة ازور  مكان عقد الاجتماع

 03:00 – 00:00 موعد الاجتماع

 UNCHR ،UNFPA، البنك الدولي، املفوضية ألاوروبية الجهات املرشحة للتمويل املشروع

وجمياااع املهتماااين مااان املشااااركين وخاصاااة املنظماااات الدولياااة  رؤسااااء أجهااازة إلاحصااااء العربياااة والجهاااات املرواااحة لتمويااال املشاااروع ي الاجتماعف املشاركون 

  والجهات املانحة

 

 0/0/1422اليوم  الثاني: الثالثاء 

 الفاو الجهة الداعية

 إستراتيجية إلاحصاءات الزراعية  املوضوع

لتطااوير   مإسااتراتيجية شاااملة لتطااوير إلاحصاااءات الزراعيااة والريفيااة بمااا عشاامل عاارض إطااار عاااحيااس سااتتم تقااديم عاارض حااول 

 هذه إلاحصاءات   

 فندق الرويال –قاعة جراسيا  مكان عقد الاجتماع

   05:00 – 09:90 موعد الاجتماع

 جميع املشاركين في املنتدى في الاجتماع املشاركون 
 


