
Introduction  مقدمــة 

 The Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) is 
pleased to present the sixteenth issue of the Bulletin on Population and Vital 
Statistics in ESCWA member countries. 

 قدم العددتأن ) سكوااإل( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا سري   
البلدان األعضاء في الحيوية في  واإلحصاءاتنشرة السكان من  السادس عشر

 . اإلسكوا
 

 The purpose of this bulletin is to provide available data and statistics 
on ESCWA countries’ vital events (births, deaths, marriage and divorce) and 
population size and composition, based on national sources (registration 
system, censuses and surveys). 
 

اإلحصاءات المتوفرة عن الوقائع البيانات و عرضوتهدف النشرة إلى    
وحجم السكان وترآيبتهم من  )الطالقو لزواجوحاالت االوفيات و الوالدات(الحيوية 

  ).نظم التسجيل، والتعدادات، والمسوح(مختلف المصادر الوطنية 

 This issue includes vital statistics and indicators for years 2000 to 
201٢. The Bulletin has been revised and changes have been introduced in 
each of its three sections.  The first section presents data on population size 
and composition in the Arab region; the second section presents data on 
fertility and mortality; and the third section provides statistics and indicators 
related to marriage and divorce. 
 

، وبعد ٢٠١٢حتى  ٢٠٠٠لألعوام مؤشرات وعدد إحصاءات الهذا  تضّمنيو   
بيانات  األول القسم ويتضمن .على أقسامه الثالثةمراجعته ُأدخلت بعض التعديالت 

 بيانات حول الثاني القسم ويعرض، العربية وترآيبتهم السكان في المنطقة حجم عن
الزواج  عنإحصاءات ومؤشرات  الثالث القسم ويتضمن ،الخصوبة والوفيات

  .والطالق

 Following a recommendation made during the ninth session of 
ESCWA Statistical Committee1, data in this bulletin were only taken from 
national sources, and were compiled mainly from a questionnaire prepared by 
ESCWA. 
 

، )١(توصيات الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية في اإلسكواوبناًء على إحدى    
أعدته  الذي ستبيان، ومن االفقطمصادر وطنية  بيانات هذه النشرة منت استمد

  .اإلسكوا

 We hope that this Bulletin will meet the needs of data users, especially 
researchers, academics and those working in the field of population, 
reproductive health and development by providing a comprehensive picture 
on population growth and its dynamics. 
 

الباحثين سيما  ونأمل أن تلبي هذه النشرة احتياجات مستخدمي البيانات، وال   
، من خالل والتنمية نجابيةوالصحة اإل السكان تالعاملين في مجاالواألآاديميين و

  .إعطاء صورة شاملة عن نمو السكان ودينامياته

 ESCWA is grateful to member countries for their collaboration in 
producing the Bulletin. 
 
 

وتعرب اإلسكوا عن شكرها للبلدان األعضاء لتعاونها في إصدار هذه    
 .النشرة

  
__________________ 

 1  ESCWA Statistical Committee, ninth session, Beirut, 13-15 October 2010. 
 __________________ 

تشرين  ١٥- ١٣الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا، بيروت،  ) ١(  
  .٢٠١٠أآتوبر /األول

 
 




