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 ر ـتقري
 

  ٢٠٠٦ورشة العمل الوطنية حول التعداد العام للسكان والمساآن في مصر لعام 
 ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٠-١٨، القاهرة

 
 زـموج

 
اون مع      ))اإلسكوااإلسكوا(( واالجتماعية لغربي آسيا      واالجتماعية لغربي آسيا     نظمت اللجنة االقتصادية  نظمت اللجنة االقتصادية    اون مع      ، بالتع ة      ، بالتع از المرآزي للتعبئ ة      الجه از المرآزي للتعبئ الجه

م المتحدة للسكان،                       ة وصندوق األم ة العمل الدولي ا لمنظم م المتحدة للسكان،                      العامة واإلحصاء والمكتب اإلقليمي لشمال أفريقي ة وصندوق األم ة العمل الدولي ا لمنظم العامة واإلحصاء والمكتب اإلقليمي لشمال أفريقي
ا في  في  وع قدت الورشة  وُعقدت الورشة  .  .  ٢٠٠٦٢٠٠٦لعام لعام   ورشة عمل وطنية حول التعداد العام للسكان والمساآن في مصر ورشة عمل وطنية حول التعداد العام للسكان والمساآن في مصر  ا الق   هرةهرةالق

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥  أبريلأبريل//نيساننيسان  ٢٠٢٠ إلى  إلى ١٨١٨خالل الفترة من خالل الفترة من 
 

ة   يع التالي ى المواض ات عل زت المناقش ة وترآ يع التالي ى المواض ات عل زت المناقش كان   ) ) أأ: (: (وترآ ام للس داد الع ذ التع وات تنفي ة وخط كان   منهجي ام للس داد الع ذ التع وات تنفي ة وخط منهجي
ام  ذه خالل ع ة واإلحصاء تنفي ة العام از المرآزي للتعبئ وي الجه ذي ين اآن ال ام والمس ذه خالل ع ة واإلحصاء تنفي ة العام از المرآزي للتعبئ وي الجه ذي ين اآن ال القضايا القضايا ) ) بب((؛ ؛ ٢٠٠٦٢٠٠٦والمس

ة            األساسية التي يجب أن يشملها الت     األساسية التي يجب أن يشملها الت      ات الالزم ة من البيان ة            عداد بغية تلبية االحتياجات الحكومية وغير الحكومي ات الالزم ة من البيان عداد بغية تلبية االحتياجات الحكومية وغير الحكومي
 . . استخدام التكنولوجيا الجديدة في عمليات جمع البيانات وتجهيزهااستخدام التكنولوجيا الجديدة في عمليات جمع البيانات وتجهيزها) ) جج((لعملية التخطيط والتنمية؛ لعملية التخطيط والتنمية؛ 

 
اريف       ض التع ة بع ول مراجع ورت ح داد تمح ذ التع أن تنفي يات بش ى توص ات إل ت المناقش اريف     وانته ض التع ة بع ول مراجع ورت ح داد تمح ذ التع أن تنفي يات بش ى توص ات إل ت المناقش وانته

 ..تمارات التعداد ومراجعة أسلوب استخدام القارئ الضوئيتمارات التعداد ومراجعة أسلوب استخدام القارئ الضوئيالمستخدمة في اسالمستخدمة في اس
 

ي     ات والتوصيات الت اء المناقش رت أثن ي أثي اط الت رز النق وجزًا ألب ًا م ر عرض ذا التقري ي   ويتضمن ه ات والتوصيات الت اء المناقش رت أثن ي أثي اط الت رز النق وجزا  ألب ر عرضا  م ذا التقري ويتضمن ه
   ..انبثقت منهاانبثقت منها
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 مقدمة
 
يا   -١١ ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي يا  نظمت اللجن ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي كوا((نظمت اللجن كوااإلس ع ))اإلس اون م ع ، بالتع اون م ة ، بالتع زي للتعبئ از المرآ ة الجه زي للتعبئ از المرآ الجه

م المتحدة للسكان ورشة             العامة واإلحصاء والمكتب اإلقليمي لشمال      العامة واإلحصاء والمكتب اإلقليمي لشمال       م المتحدة للسكان ورشة             أفريقيا لمنظمة العمل الدولية، وصندوق األم أفريقيا لمنظمة العمل الدولية، وصندوق األم
رة         ..٢٠٠٦٢٠٠٦لعام  لعام    عمل وطنية حول التعداد العام للسكان والمساآن في مصر        عمل وطنية حول التعداد العام للسكان والمساآن في مصر         رة           وعقدت الورشة في القاهرة خالل الفت   وعقدت الورشة في القاهرة خالل الفت

ن  ن م ى ١٨١٨م ى  إل ان٢٠٢٠ إل ان نيس ل // نيس ل أبري داد       .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥أبري ذ التع وات تنفي ة وخط ة منهجي ى مراجع ة إل دفت الورش داد       وه ذ التع وات تنفي ة وخط ة منهجي ى مراجع ة إل دفت الورش ام وه ام  الع  الع
ة    ٢٠٠٦٢٠٠٦ساآن والمنشآت لعام   ساآن والمنشآت لعام   والموالم ة واالجتماعي ة     بغية الحصول على بيانات دقيقة وآنية عن الخصائص الديمغرافي ة واالجتماعي  بغية الحصول على بيانات دقيقة وآنية عن الخصائص الديمغرافي

 ..واالقتصادية لسكان مصر بأقل آلفة ممكنة وأقصر وقت ممكنواالقتصادية لسكان مصر بأقل آلفة ممكنة وأقصر وقت ممكن
 

   المالحظات الصادرة عن ورشة العمل-أوال 
 
ة م    -٢٢ ة مناقش ل مجموع ت آ ل تول ات عم الث مجموع ى ث ة عل ال الورش ة م   توزعت أعم ة مناقش ل مجموع ت آ ل تول ات عم الث مجموع ى ث ة عل ال الورش ن توزعت أعم ين م ن وضوع مع ين م وضوع مع

 .  .  مضمون استمارات التعداد الثالث وانتهت إلى مجموعة من المالحظاتمضمون استمارات التعداد الثالث وانتهت إلى مجموعة من المالحظات
 
ية      -٣٣ رة المعيش تمارة األس يع اس ى مواض ة األول ت المجموع ية     تناول رة المعيش تمارة األس يع اس ى مواض ة األول ت المجموع كنية  ((تناول روف الس دا الظ ا ع كنية  فيم روف الس دا الظ ا ع ح ) ) فيم ح والمس والمس

 ::وبعد دراسة االستمارة المذآورة، توصلت المجموعة إلى المالحظات التاليةوبعد دراسة االستمارة المذآورة، توصلت المجموعة إلى المالحظات التالية.  .  البعديالبعدي
 

ار األسبوع السابق للتعداد الفترة المرجعية للخصائص االقتصادية للسكان، وإدراجها بوضوح           ار األسبوع السابق للتعداد الفترة المرجعية للخصائص االقتصادية للسكان، وإدراجها بوضوح           اعتباعتب ))أأ(( 
 في االستمارة؛ في االستمارة؛ 

 
ة    ))بب((  افة فئ ة إض ي إمكاني ر ف ة   النظ افة فئ ة إض ي إمكاني ر ف لة ""النظ د ص لة ال توج د ص ود  " " ال توج ى العم ود  إل ى العم ـ  ٢٢إل ق ب ـ   المتعل ق ب رئيس  "" المتعل لة ب رئيس  الص لة ب  الص
 وعرض ذلك على اللجنة الفنية للتعداد؛وعرض ذلك على اللجنة الفنية للتعداد؛" " األسرةاألسرة

 
، وتوضيح مفهوم الفرد الذي     ، وتوضيح مفهوم الفرد الذي     ""متعطل لم يسبق له العمل    متعطل لم يسبق له العمل    ""بفئة  بفئة  " " ل حديث ل حديث متعطمتعط""االستعاضة عن فئة    االستعاضة عن فئة     ))جج(( 

 يعمل لدى الغير بدون أجر نقدي هل هو ناشط أو غير ناشط اقتصاديا ؛يعمل لدى الغير بدون أجر نقدي هل هو ناشط أو غير ناشط اقتصاديًا؛
 

ذي    ( (١٠١٠إضافة فئة جديدة عن حالة الفرد الذي يعمل في المنزل أو من المنزل في العمود        إضافة فئة جديدة عن حالة الفرد الذي يعمل في المنزل أو من المنزل في العمود         ))دد((  الفرد ال ذي   آ الفرد ال آ
 ؛؛)) يعمل في الترويج للبضائع والسلع باستخدام المنزل آمكتب له يعمل في الترويج للبضائع والسلع باستخدام المنزل آمكتب لهيعمل في حياآة المالبس أو الفرد الذييعمل في حياآة المالبس أو الفرد الذي

 
ود   ))•((  ي العم ة ف ن المهن ؤال ع ود  ورود الس ي العم ة ف ن المهن ؤال ع اط االقتصادي   ١٣١٣ورود الس ق بالنش ؤال المتعل ل الس ب قب ي الترتي اط االقتصادي    ف ق بالنش ؤال المتعل ل الس ب قب ي الترتي  ف

 ؛؛١٢١٢الرئيسي في العمود الرئيسي في العمود 
 

ود            ))وو((  ود           توضيح مفهوم فئتي موسمي ومتقطع في العم ين أن العمل الموسمي هو العمل       ١٤١٤توضيح مفهوم فئتي موسمي ومتقطع في العم ين أن العمل الموسمي هو العمل       ، بحيث يب ، بحيث يب
 الخاص بالمواسم الزراعية المشهورة في مصر، أما المتقطع فيشمل أعمال التشييد والبناء؛الخاص بالمواسم الزراعية المشهورة في مصر، أما المتقطع فيشمل أعمال التشييد والبناء؛

 
ة           "" السؤال التالي     السؤال التالي    ٣٣ورد في الجدول    ورد في الجدول     ))زز((  ة أو حسية أو ذهني ة           هل يوجد في األسرة فرد لديه مشكلة حرآي ة أو حسية أو ذهني هل يوجد في األسرة فرد لديه مشكلة حرآي

ذين    ، ويشمل هذا    ، ويشمل هذا    ""تعوقه عن ممارسة حياته بمفرده بصورة طبيعية؟      تعوقه عن ممارسة حياته بمفرده بصورة طبيعية؟      ) )  شهور فأآثر   شهور فأآثر  ٦٦((لمدة طويلة   لمدة طويلة    ذين    جميع األفراد ال جميع األفراد ال
ة ال      وع اإلعاق د ن ات لتحدي ن فئ ؤال م ذا الس ا ورد ضمن ه ر أن م ة، غي اتهم اليومي ي حي ون صعوبات ف ة ال     يواجه وع اإلعاق د ن ات لتحدي ن فئ ؤال م ذا الس ا ورد ضمن ه ر أن م ة، غي اتهم اليومي ي حي ون صعوبات ف يواجه
ات الكفيف واألعور واألصم هي حاالت من العجز الشديد وليست مشاآل                                وم السؤال إذ أن فئ ات الكفيف واألعور واألصم هي حاالت من العجز الشديد وليست مشاآل                               يتناسب مع مفه وم السؤال إذ أن فئ يتناسب مع مفه

 : :  وتوجيه السؤال على النحو التالي وتوجيه السؤال على النحو التاليحسية أو حرآية أو ذهنية، فمن الضروري تصحيح هذا الخطأحسية أو حرآية أو ذهنية، فمن الضروري تصحيح هذا الخطأ
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ع أن                ) ) الفردالفرد((هل يواجه   هل يواجه    ))١١((   ة أو نفسية استمرت أم من المتوق ع أن                أية صعوبة جسدية، صحية، فكري ة أو نفسية استمرت أم من المتوق أية صعوبة جسدية، صحية، فكري

دة     دة    تستمر لم اد سواء داخل                        ٦٦تستمر لم ة بشكل معت ه اليومي ة واجبات ه عن تأدي ر، تعوق اد سواء داخل                         شهور أو أآث ة بشكل معت ه اليومي ة واجبات ه عن تأدي ر، تعوق  شهور أو أآث
 ..المنزل أم خارجه؟ نعم أم الالمنزل أم خارجه؟ نعم أم ال

 
 : : يار إحدى الصعوبات التاليةيار إحدى الصعوبات التاليةإذا آانت اإلجابة نعم، اختإذا آانت اإلجابة نعم، اخت   

 
 صعوبة اإلبصار مع استخدام النظارات؛صعوبة اإلبصار مع استخدام النظارات؛ -   
 صعوبة السمع مع استخدام معينات السمع؛صعوبة السمع مع استخدام معينات السمع؛ -   
 ؛؛))المشي، صعود الساللم، الوقوفالمشي، صعود الساللم، الوقوف((صعوبة الحرآة أو التنقل صعوبة الحرآة أو التنقل  -   
 صعوبة التذآر أو الترآيز؛صعوبة التذآر أو الترآيز؛ -   
 ؛؛))االستحمام وارتداء المالبساالستحمام وارتداء المالبس((صعوبة العناية بالنفس صعوبة العناية بالنفس  -   
 صعوبة النطق؛صعوبة النطق؛ -   

 
 ..إلى مساعدة بشرية أو آلية لمواجهة الصعوبات المذآورة؟ نعم أم الإلى مساعدة بشرية أو آلية لمواجهة الصعوبات المذآورة؟ نعم أم ال) ) الفردالفرد((هل يحتاج هل يحتاج  ))٢٢((  

 
 إذا آانت اإلجابة نعم، ما سبب الصعوبة؟إذا آانت اإلجابة نعم، ما سبب الصعوبة؟   

 
   آبر السن   آبر السن -٤٤    حادث  حادث-٣٣    مرضي  مرضي-٢٢    خلقي  خلقي-١١   

 
 ة بالمسيحيين؛ة بالمسيحيين؛الخاصالخاص" " منفصلمنفصل"" حول الحالة الزواجية إضافة فئة  حول الحالة الزواجية إضافة فئة ١٥١٥في العمود في العمود  ))حح(( 

 
  عن الحالة الجسمانية؛ عن الحالة الجسمانية؛١٦١٦عدم ضرورة طرح السؤال عدم ضرورة طرح السؤال  ))طط(( 

 
 عند السؤال عن مدة اإلقامة؛عند السؤال عن مدة اإلقامة؛" " اإلقامة المتواصلةاإلقامة المتواصلة""إضافة عبارة إضافة عبارة  ))يي(( 

 
  شهور أو سنة؛  شهور أو سنة؛ ٦٦تحديد مدة اإلقامة المؤقتة في الخارج ضمن فترة زمنية تقل عن تحديد مدة اإلقامة المؤقتة في الخارج ضمن فترة زمنية تقل عن  ))كك(( 

 
 ..٢٠٠٦٢٠٠٦ضرورة إجراء المسح البعدي لتعداد ضرورة إجراء المسح البعدي لتعداد  ))لل(( 

 
ة   -٤٤ ة الثاني ت المجموع ة  وتناول ة الثاني ت المجموع كنية    وتناول رة والظروف الس تمارة األس الل اس ن خ كنية م كنية    مواضيع الظروف الس رة والظروف الس تمارة األس الل اس ن خ كنية م مواضيع الظروف الس

 ::واستمارة المنشآت، وخلصت إلى المالحظات التاليةواستمارة المنشآت، وخلصت إلى المالحظات التالية
 

 ::استمارة الظروف السكنيةاستمارة الظروف السكنية ))أأ(( 
 

 ؛؛""غاز البوتوغاز المستخدمغاز البوتوغاز المستخدم""االستعاضة عن آلمة بوتاجاز بعبارة االستعاضة عن آلمة بوتاجاز بعبارة  ))١١((  
 بدال  من المكواة؛بدًال من المكواة؛إضافة جهاز الراديو إضافة جهاز الراديو  ))٢٢((  
 االآتفاء بفئة واحدة لجهاز التلفزيون وفئة واحدة للغسالة؛االآتفاء بفئة واحدة لجهاز التلفزيون وفئة واحدة للغسالة؛ ))٣٣((  
 ؛؛""االتصال باإلنترنتاالتصال باإلنترنت""إضافة عدد مستخدمي اإلنترنت حسب الجنس ضمن فئة إضافة عدد مستخدمي اإلنترنت حسب الجنس ضمن فئة  ))٤٤((  
 ؛؛""الهاتف النقالالهاتف النقال""تحديد عدد أجهزة الموبايل ضمن فئة تحديد عدد أجهزة الموبايل ضمن فئة  ))٥٥((  
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 تحديد عدد وسائل االنتقال المملوآة لألسرة؛تحديد عدد وسائل االنتقال المملوآة لألسرة؛ ))٦٦((  
 ..تحديد العدد لجميع األجهزة المنزلية، إذا أمكنتحديد العدد لجميع األجهزة المنزلية، إذا أمكن ))٧٧((  

 
 ::استمارة المنشآتاستمارة المنشآت ))بب(( 

 
ات              ٦٦في العمود   في العمود    ))١١((   ات التي وردت بالفئ ات               الخاص بالقطاع الذي تتبعه المنشآة، يستعاض عن الفئ ات التي وردت بالفئ  الخاص بالقطاع الذي تتبعه المنشآة، يستعاض عن الفئ

 : : التالية التاليالتالية التالي
 

   جمعيات أهلية  جمعيات أهلية-٧٧               مشترك  مشترك-٥٥  خاص استثماري        خاص استثماري      -٣٣   حكومي  حكومي-١١   
   أخرى-٨         تعاوني-٦  خاص عادي          -٤  عام  -٢   

 
ود      ))٢٢((   ي العم ات ف زة اتصال ومعلوم ن أجه ه م ا تحتوي أة وم ق بالمنش ا يتعل ود     وفيم ي العم ات ف زة اتصال ومعلوم ن أجه ه م ا تحتوي أة وم ق بالمنش ا يتعل رح ١١١١وفيم رح ، اقت ، اقت

 : : الفريق إضافة الفئات التاليةالفريق إضافة الفئات التالية
 

   إتاحة االتصال بشبكة اإلنترنت-٣    إقامة شبكة محلية-١   
 ) اإلنترانت(  إتاحة موقع على الشبكة الداخلية -٤   إتاحة موقع على اإلنترنت-٢   

 
ى المالحظات                  -٥٥ ى المالحظات                 وناقشت المجموعة الثالثة موضوع إدخال البيانات باستخدام الماسح الضوئي وخلصت إل وناقشت المجموعة الثالثة موضوع إدخال البيانات باستخدام الماسح الضوئي وخلصت إل

 ::التاليةالتالية
 

دراتهم   ))أأ((  ار ق دريبهم واختب داد، وت ل التع ع مراح ي جمي املين ف ع الع درات جمي اء ق رورة بن دراتهم  ض ار ق دريبهم واختب داد، وت ل التع ع مراح ي جمي املين ف ع الع درات جمي اء ق رورة بن ض
  هذه العملية ودقتها؛ هذه العملية ودقتها؛باستمرار، نظرا  ألهميةباستمرار، نظرًا ألهمية

 
ة                     ))بب((  وفر في عملي ذي ي ة                    إعطاء عملية المراجعة المكتبية ودقة البيانات إهتمامًا آبيرًا حيث أن الوقت ال وفر في عملي ذي ي إعطاء عملية المراجعة المكتبية ودقة البيانات إهتماما  آبيرا  حيث أن الوقت ال

  تستهلكه مرحلة تصويب األخطاء وتحقيق الشمول؛  تستهلكه مرحلة تصويب األخطاء وتحقيق الشمول؛ قدقدإدخال البيانات عند استخدام الماسح الضوئي إدخال البيانات عند استخدام الماسح الضوئي 
 

ك  اعتماد نظام آلي لمراقبة جودة البيانات الوار  اعتماد نظام آلي لمراقبة جودة البيانات الوار   ))جج((  ك  دة، بما فيها المراجعة المكتبية وتجهيز البيانات، وذل دة، بما فيها المراجعة المكتبية وتجهيز البيانات، وذل
 لرفع مستوى الدقة في جميع مراحل التعداد؛لرفع مستوى الدقة في جميع مراحل التعداد؛

 
وفر                         ))دد((  ة إذا ت د الصيانة من السوق المحلي أمين عق زة الماسح الضوئي وت وفر                        بحث إمكانية استئجار أجه ة إذا ت د الصيانة من السوق المحلي أمين عق زة الماسح الضوئي وت بحث إمكانية استئجار أجه

 وذلك لتخفيض آلفة الشراء؛وذلك لتخفيض آلفة الشراء؛
 

اطق           ))•((  ى من ل االستمارات إل اطق          إعطاء عملية طبع ونق ى من ل االستمارات إل ى مستوى               إعطاء عملية طبع ونق اظ عل ك للحف رة وذل ة آبي ى مستوى                العمل أهمي اظ عل ك للحف رة وذل ة آبي  العمل أهمي
 ::وفي هذا الصدد يوصى بما يليوفي هذا الصدد يوصى بما يلي.  .  ودقة الحصول على البيانات من الماسح الضوئيودقة الحصول على البيانات من الماسح الضوئي

 
ام       ))١١((   ي مه اء ف ة واإلحص ة العام زي للتعبئ از المرآ وئي للجه ح الض ة الماس راك مجموع ام      إش ي مه اء ف ة واإلحص ة العام زي للتعبئ از المرآ وئي للجه ح الض ة الماس راك مجموع إش

 مراقبة جودة طباعة االستمارات؛مراقبة جودة طباعة االستمارات؛

تمار    ))٢٢((   ظ االس يلة لحف وفير وس تمار   ت ظ االس يلة لحف وفير وس ب         ت ي عل ا ف م حفظه داد ث ل الع ن قب ا م اء حمله ب         ات أثن ي عل ا ف م حفظه داد ث ل الع ن قب ا م اء حمله  ات أثن
 آرتونية أو بالستيكية بعد المراجعة المكتبية والتجهيز اآللي؛آرتونية أو بالستيكية بعد المراجعة المكتبية والتجهيز اآللي؛
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داد     ))وو((  ذ التع ات تنفي دعم عملي زة ل تمارات واألجه املين واالس دد الع ن ع اطي م وفير احتي داد    ضرورة ت ذ التع ات تنفي دعم عملي زة ل تمارات واألجه املين واالس دد الع ن ع اطي م وفير احتي ضرورة ت

 ومواجهة أي مشكلة قد تطرأ أثناء العد الفعلي؛ومواجهة أي مشكلة قد تطرأ أثناء العد الفعلي؛
 

دء            توفير عدد من  توفير عدد من   ))زز((  دء             االستمارات التي تستخدمها مجموعة الماسح الضوئي الختبار مواصفاتها قبل الب  االستمارات التي تستخدمها مجموعة الماسح الضوئي الختبار مواصفاتها قبل الب
 بخطة الطبع النهائية؛بخطة الطبع النهائية؛

 
ى   ))حح((  د والعمل عل ات واح ي مخزن بيان داد ببعضها ووضعها ف تمارات التع ع اس ط جمي ى  ضرورة رب د والعمل عل ات واح ي مخزن بيان داد ببعضها ووضعها ف تمارات التع ع اس ط جمي ضرورة رب

 توفير الدعم الفني والمادي لهذه العملية؛توفير الدعم الفني والمادي لهذه العملية؛
 

 ع العاملين بغية الحصول على بيانات ذات جودة عالية؛توفير الحافز المادي المجزي لجمي )ط( 
 

دانها األعضاء          ))يي((  دانها األعضاء         دعوة اإلسكوا إلى تنظيم ورشات عمل إقليمية بعد االنتهاء من تنفيذ تعداد في أحد بل دعوة اإلسكوا إلى تنظيم ورشات عمل إقليمية بعد االنتهاء من تنفيذ تعداد في أحد بل
 ..بغية االستفادة من الدروس وما يستجد من استراتيجيات حديثة وأساليب متطورة في إجراء التعداداتبغية االستفادة من الدروس وما يستجد من استراتيجيات حديثة وأساليب متطورة في إجراء التعدادات

 
 البحث والمناقشة   مواضيع -ثانيا 

 
   منهجية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في مصر-ألف

 
ات          -٦٦ ات         قدمت في هذا اإلطار ثالث ورق داد في صياغة السياسات السكانية،                 عن عن قدمت في هذا اإلطار ثالث ورق ات التع ة استخدام بيان داد في صياغة السياسات السكانية،                  أهمي ات التع ة استخدام بيان  أهمي
 .  .   التعداد التعداد في فياستخدام نظام المعلومات الجغرافيةاستخدام نظام المعلومات الجغرافيةوومنهجية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في مصر، منهجية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في مصر، وو
 
ة واإلحصاء،    -٧٧ ة العام زي للتعبئ از المرآ ي الجه يس قطاع اإلحصاء ف ديب، رئ ة ال يدة بثين ة واإلحصاء،   فعرضت الس ة العام زي للتعبئ از المرآ ي الجه يس قطاع اإلحصاء ف ديب، رئ ة ال يدة بثين فعرضت الس

د في أغراض                 ااورقة عن استخدام نتائج التعداد    ورقة عن استخدام نتائج التعداد     ة واقتصادية تفي ى مؤشرات ديمغرافي د في أغراض                 ت السكانية في الحصول عل ة واقتصادية تفي ى مؤشرات ديمغرافي ت السكانية في الحصول عل
داد   ، أآدت فيها أهمية     ، أآدت فيها أهمية     التنميةالتنمية داد   التع ى مؤشرات تعت      في ا  في ا  التع ى مؤشرات تعت      لحصول عل راد              لحصول عل ة لكل أف ة الكامل ى الشمولية والتغطي د عل راد              م ة لكل أف ة الكامل ى الشمولية والتغطي د عل م

ع عالمجتم م  ..المجتم ت أه م    واستعرض ت أه ك   واستعرض ك تل نس       تل ن والج ات الس ب فئ كان حس ع الس ي توزي رات وه نس       المؤش ن والج ات الس ب فئ كان حس ع الس ي توزي رات وه  المؤش
ادي        اط االقتص ب النش كان حس ع الس ة، وتوزي دالت األمي الق، ومع زواج والط دالت ال ة، ومع ة الزواجي ادي       والحال اط االقتص ب النش كان حس ع الس ة، وتوزي دالت األمي الق، ومع زواج والط دالت ال ة، ومع ة الزواجي  والحال

معدالت اإلعاقة ونوعها وأسبابها، باإلضافة إلى البيانات عن تيسر         معدالت اإلعاقة ونوعها وأسبابها، باإلضافة إلى البيانات عن تيسر         والحالة العملية، والمهنة، ومعدالت البطالة، و     والحالة العملية، والمهنة، ومعدالت البطالة، و     
ا    حي وغيره رف الص ة، والص اه النقي ا   المي حي وغيره رف الص ة، والص اه النقي واهر      وو.  .  المي ول ظ ات ح ى بيان ول عل ة للحص داد فرص ر التع واهر      يعتب ول ظ ات ح ى بيان ول عل ة للحص داد فرص ر التع  يعتب
 . . مثل الهجرة الداخلية والخارجية واتجاهاتهامثل الهجرة الداخلية والخارجية واتجاهاتها

 
ة  -٨٨ يس اإلدارة المرآزي ريم، رئ د الك د عب د أحم يد محم ن الس ل م دم آ ة وق يس اإلدارة المرآزي ريم، رئ د الك د عب د أحم يد محم ن الس ل م دم آ د وق د عب يد محم داد، والس د للتع د عب يد محم داد، والس  للتع

ام                      ام للسكان في مصر لع داد الع ة التع ة عن منهجي دادات السكانية، ورق ام                     الجليل الدسوقي، مدير عام التع ام للسكان في مصر لع داد الع ة التع ة عن منهجي دادات السكانية، ورق ، ، ٢٠٠٦٢٠٠٦الجليل الدسوقي، مدير عام التع
داني               داني              تناوال فيها األعمال التحضيرية للتعداد واالستمارات والتعاريف المستخدمة، باإلضافة إلى مراحل العمل المي تناوال فيها األعمال التحضيرية للتعداد واالستمارات والتعاريف المستخدمة، باإلضافة إلى مراحل العمل المي

داد          المتحدثان   المتحدثان  واستعرضواستعرض.  .   ومراقبة جودة بيانات التعداد     ومراقبة جودة بيانات التعداد    والتقسيمات اإلدارية وتقييم  والتقسيمات اإلدارية وتقييم   اليب المستحدثة في التع داد          األس اليب المستحدثة في التع  األس
ال                         ع أعم ة في جمي ق أسلوب الالمرآزي ات، وتطب ال                        التي تشمل استخدام استمارات التعداد المتطورة في جمع البيان ع أعم ة في جمي ق أسلوب الالمرآزي ات، وتطب التي تشمل استخدام استمارات التعداد المتطورة في جمع البيان

ي، واستخدام نظام        التعداد بما فيها استالم سجالت استمارات التعداد المستوفاة، والمراجعة المكتبية وا          التعداد بما فيها استالم سجالت استمارات التعداد المستوفاة، والمراجعة المكتبية وا           ز اآلل ي، واستخدام نظام        لتجهي ز اآلل لتجهي
 ..المعلومات الجغرافيةالمعلومات الجغرافية
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ة                   -٩٩ ة واإلحصاء، ورق ة العام ة                  وقدم السيد مصطفى محمد أحمد، وآيل أول للوزارة بالجهاز المرآزي للتعبئ ة واإلحصاء، ورق ة العام وقدم السيد مصطفى محمد أحمد، وآيل أول للوزارة بالجهاز المرآزي للتعبئ
آت،         كان والمنش ام للس داد الع ي التع ة ف ات الجغرافي م المعلوم تخدام نظ ن اس آت،        ع كان والمنش ام للس داد الع ي التع ة ف ات الجغرافي م المعلوم تخدام نظ ن اس اولع اولتن ا دور تن ا دور  فيه   فيه

ة وضع        .  .  في التعدادات السكانية  في التعدادات السكانية  المعلومات الجغرافية الهام    المعلومات الجغرافية الهام     ات بغي ل وعرض البيان ة وضع        وأآد دور هذا النظام في تحلي ات بغي ل وعرض البيان وأآد دور هذا النظام في تحلي
 ..االستراتيجيات الهادفة إلى إيصال الخدمات العامة حسب التوزيع السكاني والتطورات العمرانيةاالستراتيجيات الهادفة إلى إيصال الخدمات العامة حسب التوزيع السكاني والتطورات العمرانية

 
تمار     -١٠١٠ ي تتضمنها اس ة الت ة والجغرافي وقي الخصائص الديمغرافي ل الدس د الجلي د عب يد محم اول الس تمار    وتن ي تتضمنها اس ة الت ة والجغرافي وقي الخصائص الديمغرافي ل الدس د الجلي د عب يد محم اول الس ة ة وتن

اريف المستخدمة             اريف المستخدمة            األسرة والظروف السكنية من خالل عرض للمواضيع والتع وتشمل المواضيع الصلة برب        وتشمل المواضيع الصلة برب        .  .  األسرة والظروف السكنية من خالل عرض للمواضيع والتع
ة،  ر والديان الجنس، والعم ة آ ى الخصائص الديمغرافي ة باإلضافة إل دة اإلقام يالد، ومحل وم ة، األسرة، ومحل الم ر والديان الجنس، والعم ة آ ى الخصائص الديمغرافي ة باإلضافة إل دة اإلقام يالد، ومحل وم األسرة، ومحل الم

كنية      روف الس ة، والظ ة الزواجي ية، والحال كنية     والجنس روف الس ة، والظ ة الزواجي ية، والحال ر   ((والجنس دد الغ كن، ع وع المس ر   ن دد الغ كن، ع وع المس وفرة،   ن ة المت زة المنزلي وفرة،   ف، األجه ة المت زة المنزلي ف، األجه
 ).).الصرف الصحي، مرافق المياه ومصدرها، وسائل اإلضاءةالصرف الصحي، مرافق المياه ومصدرها، وسائل اإلضاءة

 
ة      -١١١١ اريف الحال اول تع كنية وتن روف الس رة والظ تمارة األس ي اس ة ف ًا الخصائص االجتماعي اول أيض ة     وتن اريف الحال اول تع كنية وتن روف الس رة والظ تمارة األس ي اس ة ف ا  الخصائص االجتماعي اول أيض وتن

بابها            ا وأس ة وأنواعه بابها           التعليمية بما فيها التسرب، وتعريف اإلعاق ا وأس ة وأنواعه يس وحدة تنسيق     .  .  التعليمية بما فيها التسرب، وتعريف اإلعاق يس وحدة تنسيق     وعرض رئ اإلحصاءات في   اإلحصاءات في   وعرض رئ
ة، وأوصى                 ة، وأوصى                اإلسكوا األسئلة التي تعمل مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة الجسدية على صياغتها حول اإلعاق اإلسكوا األسئلة التي تعمل مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة الجسدية على صياغتها حول اإلعاق

ام                   .  .  أن يتم استخدامها في استمارة التعداد     أن يتم استخدامها في استمارة التعداد      رد في القي ا الف ة الصعوبات التي يواجهه ى معرف ام                   وتهدف هذه األسئلة إل رد في القي ا الف ة الصعوبات التي يواجهه ى معرف وتهدف هذه األسئلة إل
ئلة أ    ة أس مل أربع ي تش ة؛ وه طة االعتيادي ئلة أ   باألنش ة أس مل أربع ي تش ة؛ وه طة االعتيادي ة    باألنش مع والحرآ ر والس ول البص ية ح ة    ساس مع والحرآ ر والس ول البص ية ح  ساس

 .   .   والتذآر، باإلضافة إلى سؤالين إضافيين عن العناية بالنفس والقدرة على التحدثوالتذآر، باإلضافة إلى سؤالين إضافيين عن العناية بالنفس والقدرة على التحدث
 

ذلك ا -١٢١٢ ذلك اوآ تعرضوآ تعرضس تمارة   س ي االس كان ف تمارة الخصائص االقتصادية للس ي االس كان ف فالخصائص االقتصادية للس ن خالل تعري فم ن خالل تعري  النشاط االقتصادي  النشاط االقتصادي م
اريف             وخالل هذا العرض، قدم السيد    وخالل هذا العرض، قدم السيد    .  .  والمهنة، واسم المنشأة والقطاع   والمهنة، واسم المنشأة والقطاع    ة، التع ة العمل الدولي ر من منظم اريف              بوب بمب ة، التع ة العمل الدولي ر من منظم    بوب بمب

ات حول الناشطين إقتصادياً                 وفير بيان ه المصدر الرئيسي في ت داد آون ة التع دًا أهمي ات حول الناشطين إقتصاديا                 الخاصة، مؤآ وفير بيان ه المصدر الرئيسي في ت داد آون ة التع دا  أهمي اول في   .  .  الخاصة، مؤآ اول في   وتن وتن
ام  داد ع تمارة تع ي اس ئلة النشاط االقتصادي ف ام عرضه مختلف أس داد ع تمارة تع ي اس ئلة النشاط االقتصادي ف كان ٢٠٠٦٢٠٠٦عرضه مختلف أس اس النشاط للس د ضرورة قي كان ، وأآ اس النشاط للس د ضرورة قي ، وأآ

نوات فأآثر، وسرد األنشطة خالل األسبوع السابق للتعداد، وأشار إلى ضرورة استخدام            نوات فأآثر، وسرد األنشطة خالل األسبوع السابق للتعداد، وأشار إلى ضرورة استخدام            البالغين من العمر ست س    البالغين من العمر ست س    
ر       .  .  التعاريف الدولية في صياغة األسئلة المتعلقة بالعمل والعمالة والبطالة        التعاريف الدولية في صياغة األسئلة المتعلقة بالعمل والعمالة والبطالة         ر       وفي هذا اإلطار، أوصى باستخدام تقري وفي هذا اإلطار، أوصى باستخدام تقري

ون  ة المعن ة العمل الدولي دة ومنظم األمم المتح ون الشعبة اإلحصائية ب ة المعن ة العمل الدولي دة ومنظم األمم المتح ع الخصائ""الشعبة اإلحصائية ب ع الخصائجم دادات جم ي التع دادات ص االقتصادية ف ي التع ص االقتصادية ف
 . . (ST/ESA/STAT/119)" " تقرير فنيتقرير فني: : السكانيةالسكانية

 
   استخدام التقنيات الحديثة في جمع ومعالجة البيانات-باء

 
ة عرضتعرضت -١٣١٣ از المرآزي للتعبئ ي الجه ات ف ا المعلوم ي قطاع تكنولوجي ازي، مهندسة ف ين حج يدة نيف ة  الس از المرآزي للتعبئ ي الجه ات ف ا المعلوم ي قطاع تكنولوجي ازي، مهندسة ف ين حج يدة نيف  الس

ة في               العامة واإلحصاء، ورقة عن استخدام نظام المس      العامة واإلحصاء، ورقة عن استخدام نظام المس       ا التطورات الحديث ات، تناولت فيه ة في               ح الضوئي إلدخال البيان ا التطورات الحديث ات، تناولت فيه ح الضوئي إلدخال البيان
ات                  .  .  ٢٠٠٦٢٠٠٦مرحلة تجهيز البيانات اآللي لتعداد      مرحلة تجهيز البيانات اآللي لتعداد       ة إدخال البيان دة محاور وهي مرحل ى ع ة عل ات                  وتشتمل هذه الورق ة إدخال البيان دة محاور وهي مرحل ى ع ة عل وتشتمل هذه الورق

ى         ((من خالل تصميم االستمارات واستخدام الماسح الضوئي، ونظام التكويد اآللي           من خالل تصميم االستمارات واستخدام الماسح الضوئي، ونظام التكويد اآللي            ات الوصفية إل ل البيان ى         أي تحوي ات الوصفية إل ل البيان أي تحوي
واد وادأآ ات والتنقيب))أآ تودع البيان تخدام مس ة، واس ب، والالمرآزي ات والتنقي تودع البيان تخدام مس ة، واس تخدام الماسح .  .  ، والالمرآزي ي اس ديات ف م التح ى أه تخدام الماسح وأشارت إل ي اس ديات ف م التح ى أه وأشارت إل

ة                            اء الماسحات من حيث السرعة وإمكاني ورق والطباعة في تصميم االستمارات، وانتق ة                           الضوئي أهمها جودة ال اء الماسحات من حيث السرعة وإمكاني ورق والطباعة في تصميم االستمارات، وانتق الضوئي أهمها جودة ال
أنواع عديدة متاحة تختلف من حيث درجة            أنواع عديدة متاحة تختلف من حيث درجة            التعامل مع التغذية اآللية، واختيار برمجيات المسح الضوئي من بين           التعامل مع التغذية اآللية، واختيار برمجيات المسح الضوئي من بين           

وأشارت إلى أن الجهاز تولى تنفيذ عدة تجارب قبلية قبل بدء التعداد بثالث سنوات لتحديد إمكانية استخدام                  وأشارت إلى أن الجهاز تولى تنفيذ عدة تجارب قبلية قبل بدء التعداد بثالث سنوات لتحديد إمكانية استخدام                  .  .  الدقةالدقة
 . . الماسح الضوئيالماسح الضوئي
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ب ب اإلحصاء في المغر  اإلحصاء في المغر  في مديرية في مديرية رئيس قسم إحصاء السكان والحالة المدنية    رئيس قسم إحصاء السكان والحالة المدنية    عبد اإلله زرو،    عبد اإلله زرو،    السيد  السيد  قدم  قدم  ثم  ثم   -١٤١٤
ا            ات وتجهيزه ا           تجربة المغرب في استخدام الماسح الضوئي في جمع البيان ات وتجهيزه ثالث التي تشملها          .  .  تجربة المغرب في استخدام الماسح الضوئي في جمع البيان اول المراحل ال ثالث التي تشملها          وتن اول المراحل ال وتن

ي   ة وه ذه العملي ي  ه ة وه ذه العملي تمارات؛  ) ) أأ: (: (ه ة االس تمارات؛  طباع ة االس تمارات؛  ) ) بب((طباع ة االس تمارات؛  معالج ة االس ق  ) ) جج((معالج ائج والتوثي ى النت ديق عل ق  التص ائج والتوثي ى النت ديق عل .  .  التص
ة محت    ائق، ومراقب تقبال الوث تمارات اس ة االس ة معالج مل مرحل ة محت   وتش ائق، ومراقب تقبال الوث تمارات اس ة االس ة معالج مل مرحل ة  وتش تمارات لعملي ة االس ناديق، وتهيئ ة  وى الص تمارات لعملي ة االس ناديق، وتهيئ وى الص

ة         .  .  ، ثم الترميز األولي عبر الشاشة      ، ثم الترميز األولي عبر الشاشة      التصوير، والتصوير الضوئي باستخدام   التصوير، والتصوير الضوئي باستخدام    ائج بمراقب ى النت ل التصديق عل ة         ويتمث ائج بمراقب ى النت ل التصديق عل ويتمث
 . . جودة البيانات والترميز الخاص بتناسق البيانات داخل االستمارات، وإنتاج إحصاءات يومية لما تم جمعهجودة البيانات والترميز الخاص بتناسق البيانات داخل االستمارات، وإنتاج إحصاءات يومية لما تم جمعه

 
 وأهمية إجراء المسح البعدي  نشر البيانات -جيم

 
اآن  -١٥١٥ ام للسكان والمس داد الع ات التع كوا عن نشر بيان ي اإلس دة تنسيق اإلحصاءات ف يس وح اآن تحدث رئ ام للسكان والمس داد الع ات التع كوا عن نشر بيان ي اإلس دة تنسيق اإلحصاءات ف يس وح ، ، تحدث رئ

الطرق                  الطرق                 فأشار إلى أن استراتيجية النشر تعتمد على معرفة خصائص مستخدمي البيانات، ووسائل النشر المتاحة آ فأشار إلى أن استراتيجية النشر تعتمد على معرفة خصائص مستخدمي البيانات، ووسائل النشر المتاحة آ
ة  ة والحديث ة التقليدي ة والحديث ام  .  .  التقليدي ا نظ تعرض مزاي ام  واس ا نظ تعرض مزاي ات    واس ر بيان يلة لنش اره وس ة، باعتب ات الجغرافي ات    المعلوم ر بيان يلة لنش اره وس ة، باعتب ات الجغرافي  المعلوم

ات        دات، وتحدث عن قاعدة البيان ات       التعداد ومتطلباته من البرمجيات والمع دات، وتحدث عن قاعدة البيان ى مؤشرات       (DevInfo)التعداد ومتطلباته من البرمجيات والمع وي عل ى مؤشرات     التي تحت وي عل التي تحت
 . . وسالسل زمنية ومناطق جغرافية، ويمكن استخدامها في نشر مؤشرات وبيانات متنوعةوسالسل زمنية ومناطق جغرافية، ويمكن استخدامها في نشر مؤشرات وبيانات متنوعة

 
ة       وعرض السيد علي بن محبوب مدير   وعرض السيد علي بن محبوب مدير    -١٦١٦ وطني، تجرب ة في وزارة االقتصاد ال ة       عام االحصاءات االجتماعي وطني، تجرب ة في وزارة االقتصاد ال عام االحصاءات االجتماعي

داد،        .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣عمان في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن الذي اجري في عام            عمان في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن الذي اجري في عام             ع مراحل إجراء التع داد،        وتناول جمي ع مراحل إجراء التع وتناول جمي
ات، إضاف        ة جمع البيان ات، إضاف       من إعداد الخرائط، واالستمارات، والعمل الميداني، واستخدام الماسح الضوئي في عملي ة جمع البيان ة ة من إعداد الخرائط، واالستمارات، والعمل الميداني، واستخدام الماسح الضوئي في عملي

داد      ي التع ارآة ف ة المش ة بأهمي الم للتوعي ائط اإلع تعانة بوس ى االس داد     إل ي التع ارآة ف ة المش ة بأهمي الم للتوعي ائط اإلع تعانة بوس ى االس ى أن وزارة    .  .  إل ار إل ار أش ذا اإلط ي ه ى أن وزارة    وف ار إل ار أش ذا اإلط ي ه وف
داد،               ًا بالتع ت خاص بكة اإلنترن ى ش ًا عل أت موقع داد، أنش ذ التع ة بتنفي ة المعني ي الجه وطني، وه اد ال داد،              االقتص ا  بالتع ت خاص بكة اإلنترن ى ش ا  عل أت موقع داد، أنش ذ التع ة بتنفي ة المعني ي الجه وطني، وه اد ال االقتص

ًا ًا يومي ا وخصصت وقت ا  يومي ة وخصصت وقت د بالبث المباشر من غرف ائج الع ل نت ة  لنق د بالبث المباشر من غرف ائج الع ل نت ة لنق ى ليل ز عل ات والترآي ةالعملي ى ليل ز عل ات والترآي ي  العملي ناد الزمن ياإلس ناد الزمن ، ، اإلس
دارس     ، وتنظيم ، وتنظيم الرسائل القصيرة الرسائل القصيرة وآذلك باستخدام   وآذلك باستخدام    دارس      الندوات على مستوى الم رأة      و و الندوات على مستوى الم ات الم وادي الرياضية وجمعي رأة     الن ات الم وادي الرياضية وجمعي الن

   ..من قبل إدارة التعدادمن قبل إدارة التعداد
 

ة المسح ا         وو -١٧١٧ ة عن أهمي اهرة ورق ديموغرافي بالق ة المسح ا         قدم السيد مجدي عبد القادر إبراهيم من المرآز ال ة عن أهمي اهرة ورق ديموغرافي بالق لبعدي  لبعدي  قدم السيد مجدي عبد القادر إبراهيم من المرآز ال
ات سواء من حيث الشمول                                ة البيان د مدى دق ى دور المسح البعدي في تحدي ات سواء من حيث الشمول                               في تقييم عملية التعداد، أشار فيها إل ة البيان د مدى دق ى دور المسح البعدي في تحدي في تقييم عملية التعداد، أشار فيها إل

داني الخاص     ).  ).  أي الخصائصأي الخصائص((والعد أم من حيث المحتوى    والعد أم من حيث المحتوى     اء المسح المي داني الخاص     ويجري المسح البعدي مباشرة بعد انته اء المسح المي ويجري المسح البعدي مباشرة بعد انته
ة من األسر المع                ة وافي د لعين ادة الع ة من األسر المع               بالتعداد من خالل إع ة وافي د لعين ادة الع م سمات المسح البعدي            .  .  يشية يشية بالتعداد من خالل إع م سمات المسح البعدي            واستعرض المتحدث أه واستعرض المتحدث أه

ابق  دم التط االت ع ي ح ق ف ل، والتحق ي العم تقاللية ف ة، واالس ت المسح، والدق ابق وهي توقي دم التط االت ع ي ح ق ف ل، والتحق ي العم تقاللية ف ة، واالس ت المسح، والدق ائج المسح .  .  وهي توقي دم نت م ق ائج المسح ث دم نت م ق ث
وى في            ٦٫٢٣٦٫٢٣ حيث بلغ معدل نقص الشمول        حيث بلغ معدل نقص الشمول       ١٩٨٦١٩٨٦البعدي لعام   البعدي لعام    ى مستوى لتطابق المحت وى في             في المائة، بينما بلغ أعل ى مستوى لتطابق المحت  في المائة، بينما بلغ أعل

 . . الجنس وأدنى مستوى في السنالجنس وأدنى مستوى في السنالحالة الزواجية والحالة الزواجية و
 

   تنظيم ورشة العمل-ثالثا 
 

   مكان الورشة وتاريخ انعقادها-ألف
 

 .  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ إلى ١٨عقدت ورشة العمل في فندق ماريوت، القاهرة، خالل الفترة من  -١٨
 

   االفتتاح-باء
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اح    -١٩١٩ اح   تخللت جلسة االفتت والي، آل من ا  تخللت جلسة االفتت ى الت ا، عل والي، آل من ا  آلمات ألقاه ى الت ا، عل ة   آلمات ألقاه دير مكتب منظم راهيم عوض، م يد إب ة   لس دير مكتب منظم راهيم عوض، م يد إب لس
و بكر                         واء أب م المتحدة للسكان؛ والل ل صندوق األم و بكر                        العمل الدولية لشمال أفريقيا؛ والسيد فيصل عبد الرحمن، ممث واء أب م المتحدة للسكان؛ والل ل صندوق األم العمل الدولية لشمال أفريقيا؛ والسيد فيصل عبد الرحمن، ممث
م    ام لألم ين الع ل األم الوي، وآي ت ت يدة مرف ة واإلحصاء؛ والس ة العام زي للتعبئ از المرآ يس الجه دي، رئ م   الجن ام لألم ين الع ل األم الوي، وآي ت ت يدة مرف ة واإلحصاء؛ والس ة العام زي للتعبئ از المرآ يس الجه دي، رئ الجن

 . . ذي لإلسكوا، والسيد عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط في مصرذي لإلسكوا، والسيد عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط في مصرالمتحدة، واألمين التنفيالمتحدة، واألمين التنفي
 

وأآدت الكلمات على اهتمام منظمة األمم المتحدة بتجميع جهود أطرافها لمساندة الدول األعضاء، وأهمية              وأآدت الكلمات على اهتمام منظمة األمم المتحدة بتجميع جهود أطرافها لمساندة الدول األعضاء، وأهمية               -٢٠٢٠
ا متخذو    آون التعداد العام العملية األآبر واألهم على الصعيد الوطني والمصدر الرئيسي للبيانات التي يحتاج إلي              آون التعداد العام العملية األآبر واألهم على الصعيد الوطني والمصدر الرئيسي للبيانات التي يحتاج إلي               ا متخذو    ه ه

رارات وراسمو السياسات رارات وراسمو السياساتالق م .  .  الق ي ظل إطالق األم د ف ذه الورشة تنعق ى أن ه الوي إل يدة مرفت ت م وأشارت الس ي ظل إطالق األم د ف ذه الورشة تنعق ى أن ه الوي إل يدة مرفت ت وأشارت الس
دورة  اآن ل كان والمس دادات الس المي لتع امج الع دة للبرن دورة المتح اآن ل كان والمس دادات الس المي لتع امج الع دة للبرن اق ٢٠١٠٢٠١٠المتح ى االتف دف إل ذي يه اق  ال ى االتف دف إل ذي يه   ال

البلدان على نشر البيانات وإيصالها      البلدان على نشر البيانات وإيصالها      على مجموعة من المبادئ والتوصيات لتنفيذ التعدادات، باإلضافة إلى تشجيع           على مجموعة من المبادئ والتوصيات لتنفيذ التعدادات، باإلضافة إلى تشجيع           
وقد تمنى المتحدثون بان تسهم الورشة في طرح إلى القضايا األساسية التي يجب                 وقد تمنى المتحدثون بان تسهم الورشة في طرح إلى القضايا األساسية التي يجب                 .  .  إلى المستخدمين بدون تأخير   إلى المستخدمين بدون تأخير   

 . . أن يشملها تعداد مصر وآيفية توظيف التكنولوجيا في عمليات جمع البيانات وتجهيزهاأن يشملها تعداد مصر وآيفية توظيف التكنولوجيا في عمليات جمع البيانات وتجهيزها
 

ى ضرورة    -٢١٢١ دي إل ر الجن و بك واء أب ار الل ى ضرورة   وأش دي إل ر الجن و بك واء أب ار الل ابق   وأش داد الس ة التع ن تجرب تفادة م دروس المس تخالص ال ابق   اس داد الس ة التع ن تجرب تفادة م دروس المس تخالص ال اس
احثين  ة للدارسين والب ة إلجراء الدراسات واالحتياجات العاجل ات الالزم ة من البيان د االحتياجات الوطني احثين وتحدي ة للدارسين والب ة إلجراء الدراسات واالحتياجات العاجل ات الالزم ة من البيان د االحتياجات الوطني وتحدي

 . . والجهات المستخدمة لبيانات التعداد، باإلضافة إلى الوقوف على التطورات في أساليب التنفيذ الميدانيوالجهات المستخدمة لبيانات التعداد، باإلضافة إلى الوقوف على التطورات في أساليب التنفيذ الميداني
 

 حضور  ال-جيم
 

وزارات  -٢٢٢٢ ف ال ن مختل اء وم ة واإلحص ة العام زي للتعبئ از المرآ ن الجه ارآين م ة مش ر الورش وزارات حض ف ال ن مختل اء وم ة واإلحص ة العام زي للتعبئ از المرآ ن الجه ارآين م ة مش ر الورش حض
وشارك في الورشة  وشارك في الورشة  .  .  واإلدارات الحكومية، باإلضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ووسائط اإلعالم والجامعات          واإلدارات الحكومية، باإلضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ووسائط اإلعالم والجامعات          

وطني     أيضا  خبراء من منظمة العمل الدولية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وا          أيضًا خبراء من منظمة العمل الدولية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وا           از اإلحصائي ال وطني     لجه از اإلحصائي ال ة      لجه ة    في المملك في المملك
 ..  وترد قائمة المشارآين في مرفق هذا التقرير  وترد قائمة المشارآين في مرفق هذا التقرير..المتحدة، باإلضافة إلى خبراء من ع مان والمغربالمتحدة، باإلضافة إلى خبراء من ُعمان والمغرب



 

 

-١٠-

 المرفق
 

 قائمة المشارآين
 

  أآاديميون  خبراء-ألف
 

 سعاد آامل رزق
 أستاذ، عضو المجلس القومي للمرأة

 القاهرةآلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 
 ٢٧٢٠٧٠٢: هاتف
 ٤١٧٥٥٥٧: فاآس

 com.egypt-soad@lotus: بريد إلكتروني
 

 أماني موسى محمد
 أستاذ اإلحصاء، وآيل معهد اإلحصاء

 معهد اإلحصاء، جامعة القاهرة
  شارع ثروت االردمان٥

 ٣٣٥٣١٦١: هاتف
 ٧٤٨٢٥٣٣: فاآس

 eg.com.atefmo@starnet: يبريد إلكترون
 

 محمود رياض محمود
 أستاذ

 معهد اإلحصاء، جامعة القاهرة
 ٣٣٥١٢٢٣ - ٥٨٢٢٨٧٧: هاتف
 ٧٤٨٢٥٣٣: فاآس

 efg.eun.@frcu4issr: بريد إلكتروني
 

 غزال عبد العزيز
 ستاذ معهد اإلحصاءأ

 معهد اإلحصاء، جامعة القاهرة
 ٨٣٥١٧٢٦ - ٣٩٣٦٥٣٧: هاتف

 com.ga_ghazal@yahoo: بريد إلكتروني
 

 محمد نجيب عبد الفتاح
 أستاذ، رئيس قسم السكان

 معهد اإلحصاء، جامعة القاهرة
  ٠١٠١٥٥١٦٦٦ - ٥٨٤٨١٨٨: جوال
 com.moh_naguib@hotmail: لكترونيبريد إ

 
 فاطمة حسن الزناتي

 أستاذ جامعة
  جمال سالم١٢جامعة القاهرة، 

  ٧٦٢٢٣١٠: هاتف
 ٣٣٦٤١٢٠: فاآس

 coom.fzanaty@elzanaty: بريد إلكتروني

 خلوفهشام م
 أستاذ جامعة، رئيس جمعية الديموغرافية

  شارع مصدق٤٠
 ٣٣٤٢٠٩١: هاتف
 ٧٦٠٣٨٢٩: فاآس

 eg.enun.makhlouf@mailev: بريد إلكتروني
 

 طارق عبد الوهاب عمير
 رئيس قسم اإلحصاء في آلية االقتصاد

 جامعة القاهرة
 ٠١٠٥١٤٨٦٨٥ - ٥٦٧٦٤٩٢: جوال
 ٥٧١١٠٢٠: فاآس

 com.taramira@hotmail: بريد إلكتروني
 

 آمال عساف سليم
 أستاذ آلية االقتصاد والعلوم السياسية

 جامعة القاهرة
  ٠١٠٥١٩٦٢٣٢: جوال

 com.ookselim@yah: بريد إلكتروني
 

 هبه أحمد نصار
 وآيل آلية االقتصاد، أستاذ اقتصاد 

 آلية االقتصاد، جامعة القاهرة
 ٠١٠٢٢١٨٣٨٧٦: هاتف

 edu.egypt.hebanas@auc: بريد إلكتروني
 

 سمير إبراهيم أبو العينين
 مدير مرآز دراسات السياسات 

 وميمعهد التخطيط الق
 طريق صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠١٧٣٨٧: هاتف
 

 محمود محمد عبد الحي
 مدير معهد التخطيط القومي

 طريق صالح سالم، مدينة نصر
 ٤٠١٥٠٠٠٠/٠١٠٥٨٢: هاتف
 ٢٦٣٤٧٤٧: فاآس

 
 
 

 لطف اهللا امام صالح
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 أستاذ، معهد التخطيط القومي
 مشروع داتا

 طريق صالح سالم، مدينة نصر
  ٣٠٥٠٥١٠ - ٦٤٤٦٣٩٩: هاتف
  ٠١٠١٠٢٣٨٣٧: جوال

 
 زينات محمد طبالة

 أستاذ، معهد التخطيط القومي
 طريق صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠١٧٣٩٣: هاتف
 ٢٦٣٤٧٤٧: فاآس

 com.ztobala@yahoo: بريد إلكتروني
 

 جيهان امان اهللا
 باحثة إحصائية

 مومةالمجلس الوطنية للطفولة واأل
 المعادي 
 ٠١٠٦٤٦٠٣٤٥: جوال

 com.gigi_aman@yahoo: بريد إلكتروني
 

 ألفت التحامي
 أخصائية ميدانية، مشروع داتا

 وزارة التخطيط
 com.olfat_t@yahoo: بريد إلكتروني

 
 د عبد الغنيعبد الغني محم

 مدير المرآز الديموغرافي بالقاهرة
 ، الهضبة العليا، المقطم٤شارع 
 ٥٠٨٠٧٣٥: هاتف
 ٥٠٨٢٧٩٧: فاآس

 com.amabdelghany@hotmail: بريد إلكتروني
 

 مجدي عبد القادر
 منسق التدريب وعضو هيئة تدريس

  بالقاهرةالمرآز الديموغرافي
 ، الهضبة العليا، المقطم٤ شارع ٧٨

 ٥٠٨٢٧٩٨ - ٥٠٨٠٧٤٥: هاتف
 ٥٠٨٢٧٩٧: فاآس

 com.@yahoo4magdsamo: بريد إلكتروني
 

 صبحي ابراهيم مقار شحاته
 باحث اقتصاد دولي

 وزارة التجارة الخارجية
  شارع نوبار، القاهرة٤٩

 ٠١٢٥٩٧٢١٧١ - ٧٩٤٤٣٩٥: جوال
 ٧٩٥٩٣٠٣: فاآس

 com.sobhimakkar@yahoo: بريد إلكتروني
 عزة محمد عبد الغني

 مدير عام األمانة العامة للموارد االقتصادية

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 قطاع الشؤون االقتصادية

 ٣٣٧٢٢٤٢: هاتف
 ٣٣٧٢٢٤٢: فاآس

 
 أمين نصر 

 رئيس اإلدارة المرآزية لالقتصاد الزراعي 
 وزارة الزراعة

 ٣٣٧٣٢٠٣: هاتف
 ٣٣٧٧٣٢٠٣: فاآس

 
 إلهامي محمد عبد المنعم

 رئيس قطاع اإلحصاء الشؤون االقتصادية
  واستصالح األراضيوزارة الزراعة

 ٣٣٧٤٠٦٢: هاتف
 ٠١٠٥٣٦٩٢٣٤: جوال
 ٣٣٦٧١٤٦: فاآس

 com.@hotmail1elhamy_tiger: بريد إلكتروني
 

 عبد اهللا نصر طنان
 مستشار وزير التخطيط

 وزارة التخطيط
 ٠١٠٥٧٨٠٨٨٨ - ٢٦٠١٦٧٩: جوال
 ٢٦٠١٦٧٩: فاآس

 com.@yahoo04nasrtantany: بريد إلكتروني
 

 حسين ابراهيم غادة 
 مدير تنفيذي قطاع الدراسات التنموية

 مرآز المعلومات مجلس الوزراء
 القصر العيني
 eg.net.ghadahu@idsc: بريد إلكتروني

 
 محمد عبد الحفيظ سالم

 مدير عام االتحاد العام للغرف التجارية
 ةاالتحاد العام للغرف التجاري

  ميدان الفلكي، باب اللوق٤
 ٧٩٥٢٩٨٣: هاتف
 ٧٩٥١١٦٤: فاآس

 
 اللواء محمد وائل البدوي

 وآيل وزارة االتصاالت والمعلومات
 وزارة االتصاالت والمعلومات

 القرية الترآية
 ٠١٢٣٣١٣٥٦١: جوال

 محمد خلف اهللا
 وآيل وزارة اإلعالم

 وزارة اإلعالم
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 ماسبيرو، مبنى التلفزيون، الدور التاسع
 ٥٧٥٧١٩١: هاتف
 ٥٧٥٧١٩١: فاآس

 
 ثناء أبو العين علي صالح

 رئيس المرآز القومي لمعلومات الصحة والسكان
 وزارة الصحة والسكان

  شارع مجلس الشعب٣
 ٧٩٤٧٩٨٤: هاتف
 ٧٩٤٧٩٨٤: فاآس

 eg.gov.thanaai@mohp: بريد إلكتروني
                com.thanaaib@yahoo 

 
 حسين الجمال

 أمين الصندوق االجتماعي السابق
  شارع الجزيرة، الزمالك٤

 ٠١٢٢١٠٦٠٣٦: جوال
 com.heg@hotmail: بريد إلكتروني

 
 طارق نوير

  رئيس قطاع الدراسات التنموية
 مرآز معلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء

 ٠١٠١٧٠٩٧٩٠: جوال
 

 أحمد محمد الطوافس
 أمين عام اللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات

 مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
  شارع مجلس الشعب، القصر العيني١

 ٠١٠٥٠٢٢٧٣٩ - ٤٠٣٨٥٦١: جوال
 ٧٩٢٩٢٢٢: فاآس
 eg.net-atawansy@idsc: إلكترونيبريد 

 
 خالد اللوحيشي

 مدير
 جامعة الدول العربية

  شارع طه حسين، الزمالك٢٢
 ٧٣٥٤٣٠٦: هاتف
 ٧٣٥١٤٢٢: فاآس

 com.louhichik@hotmail: بريد إلكتروني

   الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء-باء
 

 عبد الحميد عبد الجواد شرف الدين
 أخصائي أول، مراقبة جودة 

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 com.sharfeldeen@hotmail: بريد إلكتروني
 

 مصطفى عبد المحسن عبد الشكور
 رئيس قسم البحوث الفنية  

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 طارق أحمد رشاد

 مدير إدارة البحوث الفنية 
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 com.capmas_presaffr@yahoo: بريد إلكتروني
 
 
 

 توفيق جمال الراسي
 إدارة الشؤون الفنية 

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 مجدي عبد العظيم عباس قاسم

 عامة للتعدادات السكانية  آبير أخصائيين، اإلدارة ال
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 أحمد جمعة عبد العال

 مدير الشؤون الفنية بالتعداد 
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 منى أسعد صالح

 رئيس قسم النظم الرياضية 
  المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز
 ٠١٠٦٠٨٤٤٣٠: جوال
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 محمد محمد موسى قاسم
 آبير إحصائيين بدرجة مدير عام  

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس
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 محمد محمد محروس

 مدير عام 
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 مها محمد حسن حسن

 مهندس أول حاسبات إلكترونية
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 نيرمين شحاته متياس

 مهندس حاسبات 
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 حجازي نيفين

  إدخال البيانات بالماسح الضوئيمدير مشروع
 قطاع تكنولوجيا المعلومات

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 منى عبد الباسط أحمد

 مهندسة
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٢٦١١٠٨٧: هاتف
 ٢٦١١٠٦٧: فاآس

 
 هدى يحيى مصطفى الشاط

  العامة للتعدادات االقتصاديةمدير عام اإلدارة
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٠١٠٢٣٣٩٩١٦٢: جوال
 

 يحيى مسعد محمد
 رئيس مرآز الحساب اآللي

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 com.yehia_mosaad@hotmail: بريد إلكتروني
 علي أحمد على حسن

 مستشار
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 شارع صالح سالم، مدينة نصر
 ٠١٢١٩٠٧٣٩٤: جوال

 

 ضنف عبد اهللا محمد
 رئيس إدارة مرآزية 

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 نصرشارع صالح سالم، مدينة 

 ٤٠٢٤٨٧٨: هاتف
 

 عزة بكر السيد
 مدير عام الشؤون الفنية

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 فاروق عبد المعز أبو سيف

 رئيس اإلدارة المرآزية للتعبئة العامة واإلحصاء إلقليم 
 قناة السويس

 لتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز المرآزي ل
 االسماعيلية، شارع التحرير

 ٠١٠٦٢٤٢٨٥٢ - ٠٦٣٣٩١٣١١٤: جوال
 

 إبراهيم سيد محمد مهران
 رئيس اإلدارة المرآزية لإلحصاء إلقليم البعد القبلي

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  شارع محمود حسين، المنيا١٥

 ٠١٠٥٠٣٩١١٢ - ٠٨٦٢٣٤٠٤٣٠: جوال
 

 محمد أحمد الحديدينادية 
 مدير عام مراقبة الجودة

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 خالد السيد الواح
 مهندس آمبيوتر

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٠١٠٦٢٧٧٧١٨: جوال
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 com.@hotmail2swwah: بريد إلكتروني
 رفعت عبد الحميد الدندشري

 مستشار التعداد
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 شارع صالح سالم، مدينة نصر
 ٤٠٢٤٩٦٨: هاتف

 
 محمد أحمد إبراهيم سويلم
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لتعبئة العامة واإلحصاء رئيس اإلدارة المرآزية لشؤون ا
 إلقليم الوجه البحري

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٠١٢٣٤٨٥٧٧٢ - ٠٣٤٨٦٣٨٨٦: جوال
 ٠٣٤٨٦٣٨٨٦: فاآس

 
 محمد أحمد عبد الكريم

 رئيس اإلدارة المرآزية للتعداد
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 شارع صالح سالم، مدينة نصر
 ٤٠٢٤٩٦٨: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 عصام الدين حسن فارس

 مدير عام
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 شارع صالح سالم، مدينة نصر
 ٤٠٢٤٢٥٧: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 عبد اهللا إبراهيم على الحواس
 رئيس قطاع الفروع اإلقليمية

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 نصرشارع صالح سالم، مدينة 

 ٤٠٢٣٠٣١: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 محمود حسن عبد اهللا

 وآيل وزارة
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 شارع صالح سالم، مدينة نصر
 ٤٠٢٤٢٤٥: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 
 مصطفى محمد أحمد

 وآيل أول وزارة 
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 شارع صالح سالم، مدينة نصر
 ٤٠٢٤٩٨٦: تفها

 ٢٦١١٠٦٦: فاآس
 com.capmas_presaffr@hotmail: بريد إلكتروني

 عفت شكري محمد
 رئيس إدارة مرآزية

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠٢٠٥٧٤: هاتف
 ٤٠٢٤٠٩٩: فاآس

 com.e_shoukry@yahoo: ونيبريد إلكتر
 

 بكر أبو النصر سلطان
 وآيل وزارة

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠٢٤٩٦٨: هاتف
 ٤٢٠٤٠٩٩: فاآس

 com.capmas_presaffr@yahoo: بريد إلكتروني
 

 محمد أبو العطا
 وآيل وزارة

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 شارع صالح سالم، مدينة نصر

 ٠١٠١٩٧٥٥٥٠: جوال
 ٤٢٤٤٠٩٩: فاآس

 com.abulata@hotmail: بريد إلكتروني
 

 محمد عبد الجليل الدسوقي
 مدير عام

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 طريق صالح سالم، مدينة نصر

 ٢٥٧٦٩٤٩: هاتف
 

 مصطفى محمد حمد الصاوي
 مدير عام قطاع المعلومات

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 

 بثينة محمود الديب
 رئيس قطاع اإلحصاء 

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 صالح سالم، مدينة نصرطريق 
 ٢٧٠٥٧٤٦ - ٤٠٢٤٠٨٣: هاتف
 ٤٠٢٤٠٩٩: فاآس

 com.bosina_eldeeb@hotmail: بريد إلكتروني
 

 نجوى عبد الفياض علي
 مدير عام بنك المعلومات

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٧٦٧ داخلي ٤٠٢٢٦٢٧: هاتف

 
 نبيلة طه مصطفى

 مهندسة
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 ٦٢٣٦٣٢٧: هاتف
 com.nabilabolbol@yahoo: بريد إلكتروني

 الحسيني عبد البر
 أستاذ بجامعة القاهرة، مستشار مشروع داتا
 ءالجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصا
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 ٣٣٥٣١٦١ - ٧٤٨٧٩٦٠: هاتف
 com.elhoussainy@yahoo: بريد إلكتروني

 إبراهيم آردر
 رئيس إدارة مرآزية

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 طريق صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٠٢٤٢٥٧: هاتف

 أحمد محمد أحمد عبد الرحمن 
 اممدير ع

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 طريق صالح سالم، مدينة نصر

 ٤٩٥٥٧٨٠: هاتف
 معز زين الدينمعز زين الدين

 مستشار منهجية اإلحصاء
 مشروع داتا

 وزارة التخطيط
 طريق صالح سالم، مدينة نصر

 ٠١٠١٢٢٠٦١٠: جوال
 ٢٦٠١٦٧٩: فاآس

 com.moizzain@yahoo: بريد إلكتروني

 أماني موسى محمد 
 رئيس إدارة مرآزية

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٤٠٢٤٢٥٧: هاتف

 بهى الدين مرتجيبهى الدين مرتجي
 رئيس قطاع الحساب اآللي

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ٠١٠١٤١٩٥٦٠ - ٣٨٠٣١٠٩: جوال

 eg.gov.mortagy@capmas: بريد إلكتروني
 
 
 

 
   خبراء دوليون وإقليميون-جيم

 
Peter Benton 

Deputy director 2011census 
Office for national statistics 

Room 4300W, Segensworth Road 
Tiechfield, Fareham, Hants PO 155RR 

Phone: 0132981389 
uk.gov.benton@ons.peter :Email 
 

Robert J. Pember 
Senior labour statistician 

International Labour Organization 
Case Postale 500 CH-1211 Geneva 

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

rgo.pember@ilo :Email 
 

 علي بن محبوب بن حسن الرئيسي
 ٢٠٠٣مدير عام اإلحصاءات االجتماعية ومدير عام تعداد 

 وزارة االقتصاد الوطني، سلطنة عمان
 )٩٦٨ (٢٤٦٩٨٨٢٥: هاتف
 )٩٦٨ (٢٤٦٩٨٩٠٩: فاآس

 om.gov.social@moneoman: بريد إلكتروني
 

 عبد اإلله زرو
 ئيس قسم إحصاء السكان والحالة المدنيةر

 مديرية اإلحصاء
 شارع محمد بلحسن الوزاني 

 الرباط، المملكة المغربية

 )٢١٢ (٣٧٧٧٣٦٠٦: هاتف
 )٢١٢ (٣٧٧٧٣٢١٢: فاآس

 ma.gov.azerrou@statistic: بريد إلكتروني

 هشام عبد الملك عودة
 س فريق تكنولوجيا المعلوماترئي

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 رياض الصلح، بيروت

 ٩٧٨٥٥٤: هاتف
 ٩٨١٥١٠: فاآس

 org.auda@un: بريد إلكتروني

 أحمد حسينأحمد حسين
 رئيس وحدة تنسيق اإلحصاءات

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 اض الصلح، بيروت ري

 ٩٧٨٤٠٨: هاتف
 ٩٨١٥١٠: فاآس

 org.hussein@un: : بريد إلكترونيبريد إلكتروني
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