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                                                                  الدولي الرابع لالحصائيين العرب العلميالمؤنمر                                              

 ۲۰۱۳نوفمبر /تشرين الثاني ۲۲-۲۰جمهورية العراق –بغداد                          

 اإلعالن الثاني                                                 

 برعاية فخامة دولة رئيس الوزراء االستاذ نوري كامل المالكي             

 وتحت شعار                                           

 "السكان هدف التنمية و وسيلتها "                             

بالمشاركة إتحاد اإلحصائيين العرب  الرابع لإلحصائيين الرابع وينضم من قبلالدولي ينعقد المؤتمر العلمي 
اون مع الجهاز المركزي للحصاء وبإستضافة من وزارة التخطيط في جمهورية العراق وبدعم من كلية والتع

 : فرع العراق لمناقشة موضوع –الرافدين الجامعة في بغداد وصندوق االمم المتحدة للسكان 

 "رسم السياسات السكانية  يي الدول العربية ودور اإلحصاء فالتحوالت الديموغرافية ف "

 ۲۲/۱۱/۲۰۱۳-۲۰للفترة 

بالمشاركة من المنظمات الدولية واالقليمية ي دعم المؤتمر الجهات الراغبة فجهات المنظمة تدعو ال
علما إن اتحاد ة به إلنجاح المؤتمر والمحلية الى التقدم بتحديد نوعية المشاركة والدعم التي تود المساهم

للجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم المؤتمر ) LOGO(اإلحصائيين العرب سيلتزم  بوضع شعار
لدى إتحادنا وطيد اآلمل في قيام المنظمات الدولية واإلقليمية و  و،ا هواإلشارة إليها ضمن اإلعالنات جميع

والجامعات العربية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤتمر ، واألجهزة اإلحصائية العربية ، العربية 
كما نتمنى  على الجميع  قيامهم  بتعميم إعالنات ،ومشاركة المنتسبين في المؤتمر بالبحوث العلمية 

المؤتمر ومحاوره  واستمارة المشاركة فيه على المنتسبين لدى الدوائر اإلحصائية والجامعات ودوائر 
حثهم على  المشاركة بالحضور و تقديم البحوث وإرسالها بالمواعيد المحددة ؛ على أن و ، اتخاذ القرار 

أما البحث بصورته الكاملة يقدم مطبوعا الكترونيا ،  ۲۰۱۳يرسل ملخص البحث بموعد أقصاه نهاية أيار 
خة منه ، وإرساله إلى اللجنة العلمية و نس۲۰۱۳في موعد أقصاه نهاية  آب ، باستخدام برنامج الورد 

 .إلى سكرتارية االتحاد عن طريق العناوين االلكترونية أدناه
 
 
 
 

 كلية الرافدين الجامعة                                         صندوق االمم المتحدة للسكان                    
                                                                 -۱/۳ -
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اليوم األول للمؤتمر باإلضافة إلى جلسة االفتتاح  على جلستي الحوار والنقاش التي يشارك فيها  يشتمل 
في عناوين رئيسية ذات صلة بشعار  ةعدد من كبار اإلحصائيين العرب  واألجانب للتحاور والمناقش

وازي و للمشاركين الجلسات العلمية بشكل مت دالمؤتمر، و يشتمل اليوم الثاني والثالث  للمؤتمر على عق
لزيارة مدينة عقد المؤتمر رحلة سياحية  ةحرية  اختيار الجلسات التي يرغبون حضورها، وسيتخلل فتر

 .وإن البرنامج التفصيلي لجلسات المؤتمر سوف يعلن في مرحلة الحقة ،  بابل األثرية
، ۲۰۱۳آيار ۳۱موعد أقصاه نرجو من الباحثين إرسال خالصات بحوثهم باللغتين العربية واالنكليزية ب   

، معنونة إلى رئيس اللجنة العلمية األستاذ الدكتور ظافر حسين رشيد على عنوانه المشار إليه في أدناه 
أما النسخ األصلية للبحوث فتقدم أما باللغة العربية أو اإلنكليزية وحسب ما يراه الباحث في موعد أقصاه 

لمية المذكورة  ونسخة إلى سكرتارية االتحاد على عنوانها اللجنة العرئيس  ،وترسل إلى  ۲۰۱۳آب  ۳۱
كما سيتم إرسال البحوث للتحكيم كشرط  لقبولها لغرض عرضها في ، حيث تقبل البحوث باللغتين ، 

مع ضرورة إعطاء نسخة من ،برجي التقيد بالمواعيد المحددة ، أو نشرها في مجلد المؤتمر / المؤتمر  و 
  .أدناه المدونة انة العامة لالتحاد  على عناوينها االلكترونية كل مراسالتكم إلى األم

-:نرجو الباحثيين من إختيار الكتابة بأحد محاور المؤتمر أدناه   

محاور المؤتمر                                                     
المحور االول -۱          

:-  ( ويتضمن)  التحوالت الديموغرافية في البلدان العربية  
     - الهجرة الداخلية والخارجية  

     انماط النمو السكاني -      
  الهبة الديموغرافية -

  -التنمية المستدامة
الخ....التعليم ، الزواج ، الطالق ، الوالدات والوفيات والحوادث ( االحصاءات االجتماعية  )   -  

  المحور الثاني -۲ 
  -:ويتضمن)  المؤشرات االحصائية  جوانب التطبيق والتطوير (

مؤشرات االهداف االلفية        -  
  مؤشرات التنمية البشرية -
  مؤشرات قياس التقدم -

مؤشرات الحوكمة واالستقالل وحقوق االنسان        -  
مؤشرات النوع االجتماعي        -  

مؤشرات ضمان الجودة وتقييم االداء        - 
المحور الثالث -۳  

  ( ويتضمن) النظرية االحصائية وتطبيقاتها  :-
 - بناء النماذج وتصميم التجارب

  بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار -      
نظم المعلومات وقواعد البيانات   - 
العينات والمسوح الميدانية وجودة البيانات  -  
احصاءات العمل -  

ناتاالستكشافات والتنقيب عن البيا  
 

                                                                -۲/۳-                               

http://www.cosit.gov.iq/
mailto:alalak_mm@yahoo.com
mailto:secgen@uarabs.org
http://www.uarabs.org/


^É_¢=≤ÎÛ_îv̌ ^=ià≈ÿ̂==K·g‹=Óà Û̂ É=m̂Ú_îv̌ ^=Ô‹_≈ÿ̂=I=„_›ƒ=I=Ô’Ÿ›ª̂=ÔÎ‡Éá ^̊=ÔÎ6_7̂ 
Union of Arab Statisticians ,  DOS building , Jubbaiha , Amman , Jordan 

Tel:+962 6 5300700 , Fax: +962 6 5300710 , Mobile:+962799193777  P.O. Box 2892 Amman 11941 Jordan 
www.cosit.gov.iq , alalak_mm@yahoo.com , secgen@uarabs.org , www.uarabs.org 

 الشروط المطلوب توفرها بالبحوث؛- 
 

-:نرجو االلتزام بشروط التالية في تقديم البحوث  
او ندوة علمية  أن يكون البحث ملبيا للشروط العلمية واالكاديمية وان يكون غير مقدم لمؤتمر -۱

 .وال يعاد البحث للباحث، سابقا وغير مقبول للنشر او منشور في مجلة علمية 
 -:راعى في الطبع مايليعلى ان ي ۱۰او ورد  ۷برنامج ورد تكون الطباعة باستخدام  -۲

 هوامش من كل االتجاهات  ۲،٥ان يترك  •
 ۱٥ان عمله بحجم وبولد اي االسود ويطبع اسم الباحث ومك ۱٦ان يطبع العنوان بحجم  •

العربي البسيط وباستخدام نوع لغامق اما متن البحث يكون بعمود واحد وباوبولد اي باالسود 
 . ۱٤الحرف العادي بحجم 

 اليزيد عدد صفحات البحث عن عشرين صفحة •
 باألظافة الى الخالصة باللغة العربية يتضمن البحث خالصة باللغة االنكليزية •

 .مقدمة للتقييم من قبل محكمين ال يقل عددهم إثنين لكل بحثتخضع البحوث والدراسات ال -۳
 نرسل خالصة بالسيرة الذاتية للباحث مع الملخص  -٤
ترسل الملخصات والبحوث الى رئيس اللجنة العلمية ونسخة الى االمانة العامة لالتحاد الكترونيا  -٥

 .على العناوين المثبته ادناه
 .عالهسيتم اهمال البحوث التي التفي بالشروط ا -٦

 
 -:التوقيتات الزمنية 

 ۳۱/٥/۲۰۱۳تقدم الملخصات في موعد اقصاه  -۱
 ۳۱/۸/۲۰۱۳تقدم البحوث كاملة في موعد اقصاه  -۲
 ۱/۱۰/۲۰۱۳يكون تاريخ اعالم الباحثين بقبول بحوثهم للمشاركة في المؤتمر في موعد اقصاه  -۳

 
 عناوين األمانة العامة لالتحاد

secgen@uarabs.org, uarabs@gmail.com   secgenass@uarabs.org  
 rasheddhafir@yahoo.com  ، isac.4dhafir@cosit.gov.iq:  لجنة العلمية عنوان رئيس ال

      info@uarabs.org  ,   emanmka@yahoo.com  :عناوين سكرتارية المؤتمر

   www.uarabs.org   www.cosit.gov.iq,      www.coalrafidain.edu.iq ,:مواقع المؤتمر   
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                                     Demographic Changes in the Arab Countries  
                                    and the Role of Statistics in Population Policies     
 
 
                Under The Patronage of His Excellency the Prime Minister of Iraq  
                                                    Mr. Nuri Kamil Al-Maliki 
 
                                                      Second  Announcement     
 
The Union of Arab Statisticians (UAS) is glad to announce organizing its 4th International Arab 
Statistics Conference (ISAC-4) in cooperation with and by hosting of the Central Statistical 
Organization (CSO) and Ministry of Planning (MOP) of the Iraqi Republic for the period 20-22 
November, 2013 in Baghdad. 
The conference is foreseen to be sponsored by local and regional and international organizations, so 
far two sponsors; the Rafidain University College in Baghdad, and the UNFPA-Iraq have agreed in 
principle to take part in cooperating and in supporting the organization of the ISAC-4 and the door is 
open to further organizations for sponsorship and the logos of sponsors will be included in all 
documents of the conference starting the 2nd announcement, so the Preparatory Conference 
Committee (PCC) and UAS, shall contact other organizations to take part in the sponsorship of the 
conference. 
The conference is hold under the slogan " Demographic Changes in the Arab Countries and the Role 
of Statistics in Population Policies" , so two panel sessions will be organized in the 1st day after the 
opening session, in which a number of well-known Arab and international speakers participate, then 
parallel sessions will be arranged in the coming two days of the conference, in the meantime the host 
country will arrange a tourist visit in one day of the conference, the final program will be announced 
at a later time. 
UAS is confident and optimistic of the support of the Arab Central Statistical Organizations, 
International, regional organizations, and universities; Please circulate this announcement  to all 
concerned statisticians ,universities and all concerned organizations to take part in this scientific 
event. hoping to encourage their statistical specialists and their professors to participate in this 
scientific international statistical occasion, so we would like you to distribute this announcement and 
the registrations and information forms and other coming announcement to all concerned 
departments and all statisticians in their organizations. 
 
 
 
 

MOP 
COSIT 

Iraq 
 

   ACEU 

Rafidain Univ. 
College 

         UAS 

UNFPA-Iraq 

4th International Scientific Conference of Arab statisticians           = The===
      Baghdad, Iraq, 20-22/11/2013                                               

=
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We hope that researchers will contribute in writing their papers in one of the themes of the 
conference  on the theme subjects of the slogan of the conference in the information attached with the 
registrations forms, and to  submit the abstract not later 31st March, 2013, where the complete papers 
should be submitted not later than 31st August,2013 and send it to the Scientific Committee Chairman 
(SCC) and a copy to be sent to secretariat of the UAS on the electronic address below, but the papers 
should be typed with word 7 or 10 program using letter size 12 and the paper should be no longer 
than 20 pages. 
UAS emails:  secgen@uarabs.org , secgenass@uarabs.org , uarabs@gmail.com 
SC Chairman Prof. Dr. Dhafir Rashed email: rasheddhafir@yahoo.com , isac.dhafir@cosit.gov.iq    
Secretary of PCC: Mrs. Eman Mahmoud:   emanmka@yahoo.com , Sec. of The Union:  
info@uarabs.org  
Websites of conference:  www.uarabs.org , www.cosit.gov.iq , www.colalrafidain.edu.iq       

                              
  Conference themes:- 

1- First Theme: " Demographic Transforms in the Arab Countries " which includes:- 
• Inside and outside Immigration  
• Types of Population Growth  
• Sustained Development 
• Social Statistics (Marriage, Divorce, Death and Birth, Accidents, Education 

….etc.)  
2- Second Theme: " Statistical Indicators Practical and Development sides" which 

includes:-  
• Centennial Development Goals Indicators. 
• Human Development Indicators. 
• Progress Indicators. 
• Governance, independence and Human Rights Indicators. 
• Gender Indicators. 
• Quality Assurance and Evaluation Indicators. 

3-  Third Theme: " Statistical Theory and it’s applications" which includes: 
• Modeling and Experiments Design. 
• Operation Research and Decision Support Systems. 
• Information Systems and Data Bases. 
• Sampling, Statistical Surveys and Quality of Data.  
•  Labor Statistics. 
• Data Mining. 
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                                                                  الدولي الرابع لالحصائيين العرب العلميالمؤنمر                                              

                      ۲۰۱۳نوفمبر /تشرين الثاني ۲۲-۲۰جمهورية العراق –بغداد                          

                      وتحت شعار                                                         

               ÔÎ‡_’åÿ^=m_ã_Îåÿ^=fiãá=Ω=Ú_îvˇ^=áËÉË=ÔÎfà≈ÿ^=„^ÑŸgÿ^=Ω=ÔÎÃ̂ à»È∑Ñÿ^=m̆ Èwkÿ^                                    
                           

    إستمارة المشاركة                                                         
       ...............................................................................................................)باألحرف العربية(اإلسم الكامل 

 .....................................................................................................) ........باألحرف الالتينية (االسم 
 

   ..............................................مؤسسة العمل........................................................          الوظيفة أو المهنة  
 

      ......................الدولة ................................................................................................. البريدي   العنوان
                                   

                          )يتم رفق صورة جواز السفر( .....................الصدور تاريخ .......................... رقم الجواز    .......................الجنسية 
 

 .....................................) مع رمز الدولة(الهاتف      ...............................................عنوان البريد االلكتروني 
 

 )ن عنوان البحث أو الدراسة أدناه يدو.(       ...............المشاركة كباحث      ...........الحضور فقط :  نوع المشاركة  
 

............................................................................................................................................... 
                       
   ..................................................................................................... الممولة للمشارك الجهة 
 

 ............... يذكر........ تمويل جزأي ......... تمويل شامل ...............أطلب تمويل مشاركتي من الجهات الداعمة  للمؤتمر 
 ..........بسريرين........ غرفة بسرير ....... ........ نعم ؟  *جز غرفة في الفندق الذي يعقد به المؤتمرهل تحتاج ح 

 أو من خالل المواقع للمؤتمر ةالقادم اتسيتم تزويدكم بمعلومات تفصيلية عن الفندق الحقا في اإلعالن •
 .هناك منح محدودة  يمكن تغطية بعض او كل الكلف للمشاركين** 

 
                                                             

 التوقيع                                                              التاريخ             اإلسم                                           
                                                                                               

 

                             

                    صندوق االمم المتحدة للسكان                                   كلية الرافدين الجامعة                        
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 :مالحظات           

 على كل مشارك ملئ استمارة المشاركة وارسالها الى امانة االتحاد واللجنة التحضيرية مع صورة الجواز لغير -۱
 .العراقيين

على المشارك تسديد أجور المشاركة قبل موعد إنعقاد المؤتمر بمدة شهر على اقصى حد  وعن طريق التحويل  -۲
د اإلحصائيين العرب  المدون أدناه و في حالة  عدم التسديد المسبق واإلنتضار للدفع لحين البنكي مسبقا لحساب اتحا

                                               .دوالر على إجور المشاركة  ٥۰سيتم إضافة ، نوفمبر   ۲۰وفي يوم إنعقاد المؤتمر
 

:  ن�����ون ال�����ى س�����كرتارية الم�����ؤتمر عل�����ى العن�����وان ي�����تم مل�����ىء اإلس�����تمارة وإرس�����الها بالبري�����د األلكترون�����ي ويع -۳
Emanmka@yahoo.com 

 info@uarabs.org        او على عنوان سكرتارية االتحاد     
   ءالجهاز المركزي لإلحصا أو موقع   www.uarabs.org    اديرجى متابعة أخبار المؤتمر  على موقع أإلتح-٤        

            www.cosit.gov.iq     او على موقع كلية الرافدين الجامعة  du.iqwww.coalrafidain.e . 
                                                                                                                              

التأكيد على ضرورة إرسال صورة لجواز السفر النافذ قبل مدة على األقل شهرين إلستحصال الفيزا المسبقة  -٤
ية غير مسؤوله عن إستحصال الفيزا وبعكسه على المشارك التقدم للحصول على الفيزا وبعكسه إن اللجنة التحضير

 . من السفارة العراقية  في دولة المقيم بها المشارك 
 .االلتزام بارسال الملخصات والبحوث حسب الشوط المرجة  في االعالن الثاني -٥

 األجور                                                                  
 :إجور المشاركة  -۱

 ونسخة من مجلد، كلفة حصول المشارك ؛ على حقيبة المؤتمرالخدمات االدارية التي تمثل  تشمل اجور المشاركة      
  .الغداء اتووجب، البحوث     

 . نوفمبر  ودعوات العشاء  ۲۲-۲۰أليام  المؤتمر  والبريكات       
 ن المشارك من أعضاء اإلتحاد المسددين لبدالت األشتراك بضمنه إشتراك عام دوالر إذا كا ۱۰۰يسدد المشارك  -۲

 ويمكن تسديد  ۲۰۱۲
 .بدالت االشتراك قبل إفتتاح المؤتمر

الغير  دوالر لألعضاء الغير مسددين وللمشاركين العرب من الدول العربية ۲۰۰وبعكسه يكون رسم المشاركة    -۳
   .االعضاء

 للمشاركين من الدول النامية ومن غيردوالر  ۲۰۰ من المشاركين من الدول المتقدمة  و  دوالر  ٤۰۰يسدد المشارك   -٤
 .  الدول العربية       

- :يستثنى المشاركين من الفئات التالية من األجور أعاله و تكون أجورهم  -٥   
 دوالر   ۱۰۰، الباحث   -أ       
 الطالب  مجانا  -ب       
 .دوالر ۱٥۰، ..... )  كالزوجات ( لألعضاء المرافقين  –ج       

 .والتحويل الى حساب اإلتحاد أدناه ۲۰۱۳اكتوبر  ۳۱يتم تسديد األجور عن طريق الدفع المسبق في موعد أقصاه  -٦  
 .دوالر على اإلجور أعاله ٥۰في حالة عدم التسديد لحين إنعقاد المؤتمر يتم إضافة   -۷  

 .إلجور في حالة عدم المشاركة ال يتمكن من استرجاع ا - ۸  
 .في حالة تحويل المبلغ على حساب اإلتحاد يرجى ارسال نسخة من وصل التحويل الى سكرتارية المؤتمر   -۹ 
 

 األردن،عمان ، فرع الصويفية  –بنك االتحاد                 
  

                                    UNION BANK -SWAFIA BRANCH     
                                     Amman , Jordan 
                                    ACCOUNT NO; :0060201366020101                                                                                                                                                                                                                 

SWIFT NO. UBSI JOAXXXX                                                                          
                                ACCOUNT:   UNION OF ARAB STATISTICIANS                                       

P.O.BOX  35104 AMMAN 11180 ,JORDAN                                                  
                          PHONE;00962 6 5817001   FAX: 009626 5818516                                         

                                                                   -۲/۲-                                                                                      
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                                       Demographic Changes in the Arab Countries  
                                        & the Role of Statistics in Population Policies 
                                                             

                                                                                                                                            
                                                              REGISTERATION FORM    
 Name: ...................................................................................................................................... 
           
Occupation: ……………………………………   Organization: ………………………………….. 
 
Address: …………………………………………………               Country: ……………………… 
 
Nationality: ………………  Passport No: ……………….. Date of Issue ……………………….. 
 (Please attach a copy of your passport, if you are not an Iraqi citizen and need an entry visa to Iraq) 
 
Electronic address ………………………………………. Phone (with country code) …………….. 
 
Participation in the conference as a researcher* ……… Joining in the audience …… Panelist……. 
Presenting a key note speech ………Representing my Organization ………………….. 
 
Title*  : ……………………………………………………………………………………………….. 
       *(Choose one of the subjects of the themes of the conference  )      
 
Who is funding your participation …………………………Do you need any  support? ……..what   
Is needed from the organization to cover…………………………………………   
 
 I need hotel reservation Yes ……..  Single room …….. Double room ………………… 
  Hotel information shall be provided later on. 
                                       
Date: …………………………name ……………………………..          Signature: ………………… 
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Information:-           
                                         

1- All participants are asked to fill this form and attach a copy of passport (If you need visa to 
enter Iraq). 

2- All correspondences and the registration form, should be addressed to the secretariat address   
emanmka@yahoo.com and a copy to  info@uarabs.org  , for more information please contact 
us  

       secgen@uarabs.org , secgenass@uarabs.org , uarabs@gmail.com or see details in the 
following sites:-    
       www.uarabs.org   ,   www.cosit.gov.iq  , www.coalrafidain.edu.iq . 
3-  A participation fee should be paid either in advance or through a bank transfer to the UAS 

account below, or paid on site at the conference commencing date 20Nov.2013. See details 
below.                                                                                           

4- The fee paid will cover the cost of batch, bag, breaks, Proceeding an other publications, 
launch , coffee breaks, should be through transfer to the account below and a copy should be 
send to the secretariat: 

• 100 $ for members of the UAS who fulfilled their yearly subscription.  
• 200 $ for members of the USA who have not fulfilled their yearly subscription. 
• 200 $ for participants from developing countries and not members of UAS. 
• 400 $ for participants from developed countries and not members of UAS. 
• 150$ for any accompanying wife or husband of participants attending the conference. 
• 100$ for any researcher presenting a paper. 
• Free for students  
• Those who had transferred the participation fee in advance should present a copy of 

the transfer statement to the secretariat. 
• Those who fail to pay the registration fee till after the opening session, will be charged 

50$ more as a penalty to late registration. 
• The Bank Account of UAS:     

UNION BANK -SWAFIA BRANCH 
ACCOUNT NO; :0060201366020101 

SWIFT NO. UBSI JOAXXXX 
ACCOUNT:   UNION OF ARAB STATISTICIANS 

P.O.BOX  35104 AMMAN 11180 ,JORDAN 
PHONE;00962 6 5817001   FAX: 009626 5818516 
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