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  موجـز
  

يا    ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص ت اللجن دادات نظم ول تع ي ح ل اإلقليم ق العم اع فري اجتم
دورة  اكن ل كان والمس اون 2010الس دة بالتع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص ع الش ة  م ل الدولي ة العم ومنظم

ة واإلحصاء وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحد ة العام از المركزي للتعبئ ة اإلنمائية والجھ
ان. ي ُعم وطني ف اد ال ي مصر ووزارة االقتص ي   ف اع ف د االجتم اھرةوُعق ومي الق رين  13و 12، ي تش

  .  2005 نوفمبر/الثاني
  

ة: (أ)    ى المواضيع التالي ات عل زت المناقش دادات ورك ية لتع تجدة والمواضيع األساس ايا المس القض
ار في دورة 2004-1995(الفترة  2000والمساكن، دورة السكان  ؛ 2010)، التي يمكن أخذھا في االعتب

ة؛  اريف الدولي ع التع ا م دى تطابقھ ة م تخدمة لمعرف انيف المس اريف والتص اھيم والتع  (ب) المف
ار في  ذھا في االعتب ة أخ اريف بغي اھيم والتع دان األعضاء في المف يح (ج) التعديالت التي تقترحھا البل تنق

   مبادئ وتوصيات األمم المتحدة بشأن تعدادات السكان والمساكن الذي يجري تنفيذه حاليا.
  

ى مجموعة توصيات   اع إل ى  وخلص االجتم ة عمل تعن ة: إنشاء أفرق ى المواضيع التالي ركزت عل
ة؛ وتحدي ة معين دادات السكان والمساكن ضمن منھجي ة مختلف مواضيع تع د بإعداد وثائق خاصة لمراجع

ديم  ة لتق برنامج العمل المستقبلي لفريق العمل اإلقليمي حول تعدادات السكان والمساكن؛ تحديد الفترة الزمني
  الوثائق.

  
اط التي    م النق ا المناقشات وأھ ويتضمن ھذا التقرير عرضاً مقتضباً عن أبرز المواضيع التي تناولتھ

  ركزت عليھا التوصيات.
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  مقدمة
 
كوا)   -1 يا (اإلس ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص ت اللجن ول نظم ي ح ل اإلقليم ق العم اع فري اجتم

اون 2010تعدادات السكان والمساكن لدورة  دة بالتع األمم المتح ة  مع الشعبة اإلحصائية ب ة العمل الدولي ومنظم
دعم  ي ل يج العرب امج الخل اء وبرن ة واإلحص ة العام زي للتعبئ از المرك ة والجھ دة اإلنمائي م المتح ات األم   منظم

ان. ي ُعم وطني ف اد ال ر ووزارة االقتص ي مص ي   ف اع ف د االجتم اھرةوُعق ومي الق رين  13و 12، ي تش
اني اع 2005 نوفمبر/الث داف االجتم رز أھ ن أب ة .  وم ية المتعلق يع األساس تجدة والمواض ايا المس ة القض مناقش

رة  2000دورة ب اكن (الفت كان والمس دادات الس ي دورة 2004-1995لتع ار ف ي  االعتب ذھا ف ن أخ ي يمك )، الت
2010 . 

  
  التوصيات الصادرة عن االجتماع  -أوالً 

  
اركون   -2 ل المش ى توّص ل إل ق العم اع فري ي اجتم ات ف ى الحكوم ة عل ن التوصيات المقترح ة م مجموع

  .  وفيما يلي نص ھذه التوصيات:منظمات األمم المتحدة المعنيةواإلسكوا ووأجھزة اإلحصاء الوطنية 
  

ة   (أ)   ان اإلقليمي ع اللج اون م دة بالتع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص ا الش ي تقودھ الجھود الت ه ب التنوي
اكن،  كان والمس دادات الس أن تع دة بش م المتح يات األم ادئ وتوص ة مب دف مراجع اء، بھ دان األعض   والبل

  ؛1التنقيح 
  

ي والخدمات االستشارية   ب)(   دعوة منظمات األمم المتحدة المشاركة في االجتماع إلى تقديم الدعم الفن
ي دورة  دادات ف ذ التع د لتنفي ير الجي ن التحض ا م ك لتمكينھ اء، وذل دان األعض دة  2010للبل   الممت

  ؛2014إلى  2005من 
  

اريف المستخدمة   (ج)   اھيم والتع د المف ة توحي دادات السكان والمساكن بھدف التأكيد على أھمي في تع
ة  ى أھمي د عل ذلك التأكي دولي، وك ى الصعيدين اإلقليمي وال دادات عل تسھيل عملية مقارنة نتائج ومخرجات التع
ع  ا م ى مواءمتھ ل عل رھا والعم ات ونش ع البيان ات جم ي عملي تخدمة ف ائية المس انيف اإلحص ة التص مراجع

دولي األوضاع الوطنية قبل البدء بعمليات الت ن، والتصنيف الصناعي ال عدادات (كالتصنيف الدولي الموحد للمھ
  الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التصنيف الدولي للتعليم)؛ 

  
ة وإصدار   (د)   ل الكلف ة تقلي دادات بغي ذ التع ة في مجال تنفي رات الوطني ادل الخب التأكيد على أھمية تب

ذ ين متخ ة، بھدف تمك داد في النتائج بالسرعة الممكن ائج التع تفادة من نت رار وراسمي السياسات من االس ي الق
ا  داد، بم الوقت المناسب، والتأكيد كذلك على ضرورة إشراك مستخدمي البيانات في جميع مراحل التحضير للتع

  فيھا تحديد مواضيع االستمارة والمخرجات النھائية؛
  

  )(  يمكن ان تسمى  دعوة اإلسكوا إلى إدارة شبكة اتصال على االنترنيتcensus net ويكون الھدف ،
ى  دادات السكان والمساكن والتعرف عل ذ تع منھا تمكين البلدان األعضاء من تبادل األفكار والخبرات حول تنفي

  العمليات اإلدارية والتنظيمية؛
  

ات   (و)   ة بالبيان ة التمني على بلدان اإلسكوا مراعاة الشفافية في بيانات التعداد، ونشرھا مدعم المختزل
ة  ع السبل التقليدي ى استخدام جمي دعوة إل ات، وال المتصلة بالمفاھيم واألساليب المستخدمة في عمليات جمع البيان

  والمتقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات في نشر البيانات وإيصالھا إلى المستخدمين في أسرع وقت ممكن؛
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اھج الجدي  (ز)   دادات التمني على البلدان األعضاء دراسة المن ل التع دادات مث ذ التع ة في تنفي دة المتبع

  المتجددة التي اخُتبرت واعُتمدت في فرنسا والبيرو مثالً، بغية االستفادة منھا؛
  

ات   (ح)   اط بيان ة في مجال التق تشجيع البلدان األعضاء على االطالع على تجارب بعض بلدان المنطق
ام االستمارات بالقارئ الضوئي الذي سيستخدم في تعدا ذي استخدم 2006د السكان والمساكن في مصر لع ، وال

از 2005في تعداد السكان في المغرب في عام  ى الجھ ان التي اعتمدت عل ة ُعم ى تجرب ذلك االطالع عل ، وك
  الكفي في جمع البيانات مباشرة أثناء مرحلة العد.

  
 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  
  2010سكان والمساكن، دورة البرنامج العالمي لتعدادات ال  -ألف

  
ّدم   -3 كان ق دادات الس المي لتع امج الع ن البرن اً ع دة عرض األمم المتح ائية ب عبة اإلحص ل الش   ممث

اكن، دورة  اكن 2010والمس كان والمس دادات الس ي بتع ل المعن امج العم ذا العرض التعريف ببرن .  وتضمن ھ
دادات السكان والمساكن، على الصعيدين اإلقليمي والدولي وأھدافه؛ ولمحة تاريخ المي لتع امج الع ة حول البرن ي

ائج دورة  2010دورة  ث 2000ونت ن حي ا م ي يواجھھ ديات الت ذكور والتح امج الم ة البرن ى أھمي رق إل ؛ وتط
األمم المتحدة في  التحضير والتنفيذ واستخدام النتائج والمخرجات المتوقعة؛ ولمحة عن دور الشعبة اإلحصائية ب

دادات السكان والمساكن، دورة ھذا المجال وق راء لتع ق خب ، محدداً 2010رارات األمم المتحدة بشأن إنشاء فري
  مھامه.

 
  2000المبادئ والتعاريف المستخدمة في دورة   -باء

  
ّدم  -4 ي دورة  ق اريف المستخدمة ف ادئ والتع ة عن المب دة التنسيق اإلحصائي في اإلسكوا ورق يس وح رئ

يالد، .  وتناولت الورقة مؤ2000 ة والم ل: محل اإلقام ئلة المستعملة مث اريف واألس شرات عديدة من حيث التع
ف، واألسرة  ع حسب الحضر والري ة، والتوزي ة السابق، ومجموع السكان، والمحل ة، ومحل اإلقام ومدة اإلقام

ة ال رة، والحال ية واألس رة المعيش ي األس رد ف ز الف رة، ومرك رية، ورب األس واة األس ية، والن ة، المعيش زوجي
ة، والسكان  ات، والخصائص التعليمي والمواطنة، والديانة، واللغة، والطائفة القومية/العرقية، والخصوبة، والوفي
دخل،  ر الناشطين اقتصاديا، وال ون، والسكان غي تخدمة، والمتعطل ة المس رة المرجعي الناشطون اقتصاديا، والفت

  والقطاع المؤسسي، ومحل العمل، واإلعاقة وأسبابھا.
 

  الجداول المقترحة ومجموعة المواضيع األساسية  - جيم
  
ّدم   -5 يع ق ة المواض ة ومجموع داول المقترح ن الج اً ع دة عرض األمم المتح ائية ب عبة اإلحص ل الش ممث

ددھا  ية، وع كان،  36األساس ذه المواضيع: الس ن ھ اكن.  وم كان والمس داد الس ا تع موضوعاً، يجب ان يتناولھ
رة ائص األس رة، وخص يم، والخصائص  والھج ات، وخصائص التعل وبة والوفي ة، والخص راد الديمغرافي واألف

دة الجداول المقترحة  األمم المتح االقتصادية، وخصائص اإلعاقة وغيرھا.  ثم عرض ممثل الشعبة اإلحصائية ب
  لعرض نتائج التعداد وطرق عرض ھذه الجداول.

  المتحدة  تشكيل مجموعات عمل لمراجعة مبادئ وتوصيات األمم  -دال
  بشان تعدادات السكان والمساكن
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  توّزع ممثلو البلدان إلى مجموعات العمل التالية:  -6
  

المجموعة األولى للعمل على موضوع تعدادات المساكن وخصائصھا، وتضم ممثلين عن: مصر   (أ)  
تتولى  عودية.  وس ة الس ة العربي ان، والمملك طين، ولبن راق، وفلس رين، والع رئيس)، والبح ة (ال ذه المجموع ھ

  ؛2000استناداً إلى الدروس المستفادة من دورة  2010اقتراح مكونات موضوعات خصائص المسكن لدورة 
  

دورة   (ب)   المجموعة الثانية للعمل على المكونات األساسية لبناء مبادئ وتوصيات التعدادات السكانية ل
رئ 2010 طين (ال ن: فلس ين ع م ممثل ا، وتض ة بھ ات المرتبط راق، والمخرج رين، والع يس)، واألردن، والبح

دادات  ادئ وتوصيات بشأن التع وُعمان، واليمن.  وستتولى ھذه المجموعة تحديد المواضيع األساسية لوضع مب
  ؛2010السكانية لدورة 

  
ة،   (ج)   تعانة بمصادر خارجي ات واالتصاالت واالس ا المعلوم ى تكنولوجي ل عل ة للعم المجموعة الثالث

ن: ين ع ّم ممثل ذه  وتض تتولى ھ طين.  وس ان وفلس ر وُعم رئيس)، ومص دة (ال ة المتح ارات العربي   اإلم
 المجموعة دراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات في التقاط البيانات ومنھا القارئ الضوئي والجھاز الكفي؛

  
ذ  (د)   ي تنفي تخدمة ف ة المس ائية الحديث ائل اإلحص ات والوس ى المنھجي ل عل ة للعم ة الرابع  المجموع

يمن.   ت، ومصر، وال ورية، والكوي ة الس ة العربي رئيس)، والجمھوري ان (ال ن: لبن ين ع ّم ممثل دادات، وتض التع
  تنفيذ التعدادات مثل التعدادات المتجددة. وستقدم المجموعة مقترح تصور عن المنھجيات الجديدة في

  
دادا  -7 ادئ والتوصيات بشأن تع ت السكان والمساكن حسب ومن مھام المجموعات المذكورة مراجعة المب

  آلية العمل التالية:
  

امي   (أ)   الل ع اھرة خ ي الق دت ف ي عق ات الت يات االجتماع تعانة بتوص ول  2003و 2002االس ح
  تعدادات السكان والمساكن وورشة العمل المعنية بالخصائص االقتصادية للسكان؛ 

  
ام   (ب)   ي ع د ف ذي عق يمن ال اع ال ائج اجتم تعانة بنت ي  حول 2002االس اكن ف كان والمس دادات الس تع

  بلدان اإلسكوا؛
  

  االستعانة بنتائج التعدادات السابقة والمنشورات واستمارات التعدادات في البلدان األعضاء؛  (ج)  
  

  االستعانة بما توصل إليه فريق العمل الخاص ببلدان مجلس التعاون الخليجي؛  (د)  
  

  )(   ة ائج االتصاالت التفاعلي ن نت تفادة م األمم االس ائية ب عبة اإلحص كلتھا الش ي ش ل الت ة العم ألفرق
  المتحدة؛ 

  
  ؛2000مراجعة وثائق تعدادات السكان والمساكن، دورة   (و)  

  
  االستعانة بنتائج استمارات تعدادات السكان والمساكن التي أعّدتھا اإلسكوا؛  (ز)  
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  تي خلص إليھا؛االستعانة بالمناقشات التي جرت في ھذا االجتماع والتوصيات ال  (ح)  
  

تصميم صفحة إلكترونية لفريق العمل اإلقليمي تتيح ألعضاء مجموعات العمل االتصال ببعضھم   (ط)  
  البعض وإعداد وثيقة اقتراحاتھم حسب موضوع مجموعتھم؛

  
ع   (ي)   ى عشر صفحات تلخص واق ّدھا كل مجموعة عمل من ست إل يجب ان تكون الوثيقة التي تع

داد السكان والمساكن الحال، وأن تتضمن بعض  المالحظات والتوصيات المتصلة بالمبادئ والتوصيات بشأن تع
 لمراجعتھا وتقييمھا؛ 2006على أن ترسل إلى جميع المشاركين في أواخر شھر شباط/فبراير 

  
دم 2006تعرض جميع الوثائق المعدة في اجتماع يعقد في أول أسبوع من نيسان/أبريل   (ك)   د تق ، وق

  مارات العربية المتحدة الستضافة ھذا االجتماع.ممثل دولة اإل
  

 ً   تنظيم االجتماع  -ثالثا
  

  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده   -ألف
  
اھرة 2010اجتماع فريق العمل اإلقليمي حول تعدادات السكان والمساكن، دورة  ُعقد  -8 ومي  في الق  12ي
  . 2005 نوفمبر/تشرين الثاني 13و
  

  االفتتاح  -باء
  
ا تخل  -9 ة كلمات ألقاھ ة واإلحصاء في لت الجلسة االفتتاحي ة العام از المركزي للتعبئ يس الجھ كل من رئ

األمم  ل الشعبة اإلحصائية ب مصر، ومدير اإلحصاءات االجتماعية في وزارة االقتصاد الوطني في ُعمان، وممث
  المتحدة، ورئيس وحدة التنسيق اإلحصائي في اإلسكوا.

  
از   -10 يس الجھ تھل رئ اركين اس ه بالمش ه بترحيب ر كلمت ي مص اء ف ة واإلحص ة العام زي للتعبئ المرك

ة موضوع  ى أھمي والمنظمين.  وعّبر عن سرور الجھاز بالتعاون في تنظيم ھذا االجتماع في القاھرة، مؤكداً عل
م  تقبلية.  ث اعد في وضع خطط مس ات واضحة وشاملة تس التعداد وتحسين اإلعداد له بھدف الحصول على بيان

ذا السياق، 2006أشار إلى أن التعداد المقبل في مصر سيجرى في عام  داً، في ھ ، وأن التحضير له قد بدأ، مؤك
  ضرورة التنسيق مع جميع الجھات في مصر.

  
اع ورحب   -11 ان بالمشاركين في االجتم وطني في ُعم مدير اإلحصاءات االجتماعية في وزارة االقتصاد ال

ة اإلسكوا يكون   األول لفريق العمل اإلقليمي. امج عمل لمنطق ى توصيات ووضع برن ة التوصل إل د أھمي وأك
م  ادئ توصيات األم ة مب ى ضرورة مراجع ار إل م أش اكن.  ث كان والمس دادات الس ذ تع ين تنفي ه تحس دف من الھ

  المتحدة بشان تعدادات السكان والمساكن، على أن تؤخذ في االعتبار خصوصية المنطقة.
  

ة عّبر ممثل الشع  -12 ى أھمي اع، وأشار إل ذا االجتم بة اإلحصائية باألمم المتحدة عن سروره لمشاركته في ھ
ة  ي أو خدم ديم أي دعم فن د أن الشعبة اإلحصائية مستعدة لتق دان األعضاء، وأك ع البل إجراء التعدادات في جمي

ة استشارية في إعداد تعدادات السكان والمساكن وتنفيذھا.  واختتم كلمته بان الشعبة ا إلحصائية في طور مراجع
  وإعداد النسخة الثانية من المبادئ والتوصيات بشأن تعدادات السكان والمساكن.
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رئيس وحدة التنسيق اإلحصائي في اإلسكوا بالمشاركين جميعا وخّص بالشكر الجھاز المركزي  ورحب  -13
عبة اء والش ة واإلحص ة العام ا للتعبئ دة ئيةاإلحص األمم المتح اون ب ى التع يج عل امج الخل ان وبرن لطنة عم ، وس

د  تنظيم العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية على المشاركة في ان االجتماع والمساھمة في تمويله.  وأك
ى تشكيل  ا إل ا السادسة، ودعت فيھ عقد ھذا االجتماع يأتي عمالً بتوصية اعتمدتھا اللجنة اإلحصائية في دورتھ

ق عمل إقليمي يعنى بت دادات السكان والمساكن، دورة فري ذ تع ة في تنفي دان المنطق ود بل م 2010نسيق جھ .  ث
يح  ار في تنق ة ألخذھا في االعتب ة إقليمي استعرض األھداف مؤكداً أن الناتج الرئيسي لالجتماع ھو اإلعداد لوثيق

ل ا تكماالً للعم ون اس اكن، تك كان والمس دادات الس أن تع دة بش م المتح ادئ وتوصيات األم عبة مب ذه الش ذي تنف ل
يق  دة التنس يس وح تم رئ اء.  واخت دان األعض ة والبل ان اإلقليمي ع اللج اون م دة بالتع األمم المتح ائية ب اإلحص
ان من  اإلحصائي في كلمته باإلشارة إلى أھمية التعدادات السكانية وما تنتجه من إحصاءات ومؤشرات سواء أك

ة حيث تبيان ودراسة الظواھر االجتماعية أم استخ دام مخرجاتھا في صياغة السياسات المالئمة لدفع عملية التنمي
  ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق األھداف اإلنمائية الوطنية والدولية.

  
  الحضور  - جيم

  
ثالً  26حضر االجتماع   -14 ع عنمم دان  جمي راءأعضاء اإلسكوا بل ى خب ة  باإلضافة إل من منظمات تابع

  شاركين في مرفق ھذا التقرير. وترد قائمة الم  لألمم المتحدة.
  

  تنظيم األعمال  -دال
  

  تقّيد االجتماع بجدول أعمال ضم البنود التالية:   -15
  

  افتتاح ورشة العمل؛  -1"  

  ؛2000التجارب والدروس المستفادة من تعدادات السكان والمساكن، دورة   -2  

  "؛1ت السكان والمساكن، التنقيح مراجعة دليل األمم المتحدة المعنون "مبادئ وتوصيات لتعدادا  -3  

  تحديد مدى تطبيق البلدان للتعاريف والمفاھيم الدولية في تعدادات السكان والمساكن؛  -4  

  ؛إعداد وثيقة إقليمية لتنقيح وتحديث دليل األمم المتحدة لتعدادات السكان والمساكن  -5  

اكن، دورة   -6   كان والمس دادات الس المي لتع امج الع ائية ، ا2010البرن ة اإلحص ه اللجن ذي اعتمدت ل
  باألمم المتحدة في دورتھا السادسة والثالثين؛

  تحديد األولويات والخطوات التي ستتخذھا البلدان لتطبيق ھذا البرنامج؛  -7  

  لفريق العمل اإلقليمي؛ الخطط المستقبلية  -8  

  اختتام أعمال االجتماع".  -9  
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 المرفق 
  

  (*)قائمة المشاركين
  

ان األعضاء في اإلسكواالبلد  - ألف

                                                      
  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  )(*
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  األردن

  
  السيد فتحي محمد سليمان النسور

  المدير التنفيذي للتعداد
  دائرة اإلحصاءات العامة

  عّمان 2015ص.ب.: 
  )0795222300، خليوي (5300719ھاتف: 
 5300710فاكس: 

 fathi@dos.gov.joبريد إلكتروني: 
  

  البحرين
  

  ھدى الشروقيالسيدة 
  رئيس قسم اإلحصاءات السكانية االجتماعية

  الجھاز المركزي للمعلومات
  33305ص.ب.: 

  17878127ھاتف: 
  17878119فاكس: 

  alshrooqih@cio.gov.bhبريد إلكتروني: 
 

  الجمھورية العربية السورية
  

 فضل الشيخالسيد 
  ون مدير المكتب للشؤون االجتماعية والسكانية معا

  المكتب المركزي لإلحصاء
  3336258/098315663ھاتف: 
 3322292فاكس: 

 net.org-cbs@scsبريد إلكتروني: 
 

  العراق
  

  السيدة نھى خضر يوسف
  مدير قسم السكان والقوى العاملة

  وتكنولوجيا المعلومات إلحصاءالجھاز المركزي ل
  بغداد 8001ص.ب.: 

  7901650538، 7783893ھاتف: 
  7780921فاكس: 

 nuha_yousif2004@yahoo.com: بريد إلكتروني
  ُعمان

  
  السيد علي بن محبوب بن حسن

مدير عام التعداد السكاني ومدير عام اإلحصاءات 
  جتماعيةاال

  وزارة االقتصاد الوطني
  113مسقط، الرمز البريدي  881ص.ب: 
   69882524ھاتف: 
  69890924فاكس: 

 social@moneoman.gov.omبريد إلكتروني: 
 

  يعقوب بن خميس الزدجاليالسيد 
  مدير دائرة المسوحات االجتماعية 

  الوطني وزارة االقتصاد
  113مسقط، الرمز البريدي  881ص.ب: 
 24698823ھاتف: 
  69890924فاكس: 

 yacoubz10@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

  حمد بن سعود الدغيشيالسيد 
  إحصائي

  وزارة االقتصاد الوطني
  113مسقط، الرمز البريدي  881ص.ب: 
  69581324ھاتف: 
  69890924فاكس: 

 hamadwsa@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

  فلسطين
  

  لؤي شبانةالسيد 
  رئيس

  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
   1647ص.ب.: 

  2406340ھاتف: 
  2406343فاكس: 

  loay@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
  

  (تابع) فلسطين
  

  محمود جراداتالسيد 
  مساعد رئيس الجھاز للشؤون اإلحصائية 

  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
   1647ص.ب.: 

  2406340ھاتف: 
  2406343فاكس: 

  mjaradat@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
  

  قطر
  

  يوسف مبارك الدوسري السيد
  باحث إحصائي

  مجلس التخطيط 
  1855ص.ب.: 

  4381126ھاتف: 
  4445573فاكس: 

 yesvip1@yahoo.com: بريد إلكتروني
  

 السيد سعود مطر الشمري
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  باحث إحصائي
  مجلس التخطيط 

  1855ص.ب.: 
  4381158ھاتف: 
  4445573فاكس: 
 abotalal9@yahoo.com: ترونيبريد إلك

  
  الكويت

  
  أحمد الناھضالسيد 

 مدير إدارة التعداد
  وزارة التخطيط 

  13001الرمز البريدي  15ص.ب.: 
  2411585ھاتف: 
  2417130فاكس: 

  
  عيسى محمد باقر الشيخالسيد 

  رئيس قسم التعداد والمعامالت اإلحصائية
  زارة التخطيط و

  13001الرمز البريدي  15ص.ب.: 
  9610058ھاتف: 
  2411580فاكس: 

 census1958@hotmail.com: إلكترونيبريد 
 

  لبنان
  

  السيد نادر كيروز
  إحصائي رئيس مصلحة قطاع اإلنتاج باإلنابة

  إدارة اإلحصاء المركزي
  14روت بي 5225ص.ب.: 

  373161ھاتف: 
  373160فاكس: 

 nkeyrouz@mailcity.com: إلكترونيبريد 
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد محمد عبد الجليل الدسوقي
  مدير عام التعدادات السكانية

  الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  ، القاھرة2086ص.ب.: 

  2576949اتف: ھ
 4024890فاكس: 

 sisters20062006@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

  قاسم السيد مجدي عبد العظيم عباس
  كبير إحصائيين

  الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

  ، القاھرة2086ص.ب.: 
  4600248ھاتف: 
 4024890فاكس: 
   capmas_presaffr@hotmail.comتروني: بريد إلك

 
  عفت شكريالسيد 

  رئيس قطاع اإلحصاء
  الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

  ، القاھرة2086ص.ب.: 
  4600248ھاتف: 
 4024890فاكس: 

 capmas_presaffr@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  

  السيد محمد أحمد عبد الكريم
  كبير اإلحصائيين

  الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  ، القاھرة2086ص.ب.: 

  4600248ھاتف: 
 4024890فاكس: 

 affr@hotmail.comcapmas_presبريد إلكتروني: 
  
  
  

  (تابع) جمھورية مصر العربية
  

  السيد خالد الغريني
 إحصائي

  مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار
  11582الرمز البريدي ، 191ص.ب.: 

  7929222ھاتف: 
 7929222فاكس: 

 kghareni@idsc.net.egبريد إلكتروني: 
  

  ف األباصيريالسيد شري
  رئيس قطاع قواعد البيانات والمسوح الميدانية

  مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار
  11582الرمز البريدي ، 191ص.ب.: 

  7929222ھاتف: 
 7929222فاكس: 

  sabasery@idsc.net.egبريد إلكتروني: 
 

  المملكة العربية السعودية
  
  مھنا بن عبد الكريم المھنايد الس

  نائب المدير العام للشؤون اإلحصائية
  مصلحة اإلحصاءات العامة

  11477الرياض  30291ص.ب.: 
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   4013058ھاتف: 
  4050648فاكس: 

  malmohanna@cds.gov.sa: بريد إلكتروني
 

  لفھيدفھد بن عبد العزيز االسيد 
  مدير إدارة اإلحصاءات السكانية والحيوية

  مصلحة اإلحصاءات العامة
  11118الرياض  3735ص.ب.: 

  4123850ھاتف: 
  4123850فاكس: 

 alfhied@cds.gov.sa: بريد إلكتروني
  

  ناصر بن ابراھيم الجرباءالسيد 
  اختصاصي إحصاء
  ات العامةمصلحة اإلحصاء

  11118الرياض  3735ص.ب.: 
  2225، تحويلة 4014138ھاتف: 
  4123850فاكس: 

  nazaj1@hotmail.com: بريد إلكتروني
  

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد فارس علي الجھمي
  معاون مدير التعداد 

  المركزي لإلحصاءالجھاز 
  صنعاء 13434ص.ب.: 

  401451ھاتف: 
  250664فاكس: 

  cso1@y.net.ye: بريد إلكتروني
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد ماجد سلطان آل علي
  مدير اإلدارة المركزية لإلحصاء

  وزارة االقتصاد والتخطيط 
  أبو ظبي 904ص.ب.: 

  6271100ھاتف: 
  6277203فاكس: 

  majids.mop@uae.gov.ae: نيبريد إلكترو
      budarina@hotamil.com  

  
  
  
  
  
  

منظمات األمم المتحدة   -باء
  

  الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة 
 

Srdjan Mrkic 
Acting Chief 

Demographic Statistics Section  
2 UN Plaza, 1556  

New York, NY, 10017 
Phone: 212-963-4940 

Fax: 212-963-1940 
E-mail :mrkic@un.org 

  
  منظمة العمل الدولية 

  
Robert J. Pember 

Senior labour statistician 
Case Postale 500 CH-1211 Geneva 

Phone: +44-22-799-8668 
Fax: +44-22-799-6957 

E-mail: pember@ilo.org 
   

  
  المكتب اإلقليمي لشمال أفريقيا  -منظمة العمل الدولية 

  
  السيدة نجوى إسماعيل

 مسؤول برامج
  شارع طه حسين، الزمالك، القاھرة 9

  3999330ھاتف: 
 7360889فاكس: 
 nagwa_ismail@ilo.orgروني: بريد إلكت

  
   منظمة الصحة العالمية 

  
  السيد ساھر وصفي شقيدف

 مستشار إقليمي
  شارع عبد الرزاق السنھوري، مدينة نصر

  2765343ھاتف: 
 s@emro.who.intshuqaidefبريد إلكتروني: 
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  (اإلسكوا) للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياا
  

 السيد أحمد حسين  
  رئيس وحدة التنسيق اإلحصائي 

  رياض الصلح، بيروت 
  (مباشر) 978408ھاتف: 
  981510فاكس: 

 hussein@un.org: بريد إلكتروني
 

  السيد ھشام عودة
  ئيس فريقر

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  رياض الصلح، بيروت 

  (مباشر) 978554ھاتف: 
  981510فاكس: 

  auda@un.orgبريد إلكتروني: 
  


