
  
  

  

  
  

   واألربعينلث السنوي الثاالمؤتمر

   قضايا السكان والتنمية

  )٢٠١٥ما بعد (الواقع وتحديات المستقبل 

  ٢٠١٤ ديسمبر  ١٨ - ١٧ ،القاهرة
  

   القاهرة،  – ١١٥٧١ المقطم –الهضبة العليا ) ٤( شارع رقم ٧٨المركز الديموجرافي، 
  .جمهورية مصر العربية

  ٢٥٠٨٢٠١٦ – ٢٥٠٨٠٤٨٥/  ٧٣٥/  ٧٤٥/  ٩٥٠: تليفون
  )٠٠٢٠٢ (٢٥٠٨٢٧٩٧: فاكس 

  org.egypt-cdc. www الموقع على اإلنترنت eg.eun.mailer@cdc : بريد الكترونى 
  
  

 أحد المراكز العلمية بمعهـد التخطـيط القـومي، أن            الديموجرافي، يسـر المركز 
لمعنيين بقضايا السكان والتنميـة فـي البلـدان العربيـة           يدعـو الهيـئات والخبراء ا   

المـؤتمر الـسنوى الثالـث      واألفريقية واآلسيوية وشرق أوروبا للمشاركة فى فعاليات        
، )٢٠١٥ما بعـد    (المستقبل  الواقع وتحديات   : واألربعين لقضايـا السكـان والتنميـة     

  .٢٠١٤كانون أول / مبر يس د١٨-١٧الـذي يعقد بإذن اهللا فـي القاهرة خالل الفترة 
  

  : المؤتمر محاور  
  

 .قضايا السكان من منظور العدالة االجتماعية : المحور األول -
 .رأس المال البشري : المحور الثاني -
ديناميكيات الـسكان وتـداعيات النمـو الـسكاني االقتـصادية            : المحور الثالث  -

  . واالجتماعية
  .لهجرة والتحضرالتوزيع الجغرافي للسكان وا : المحور الرابع -
 ).٢٠١٥ ما بعد ( المستقبل أهداف األلفية وتحديات :  المحور الخامس -
   . السكان والتنمية المستدامة : المحور السادس -
  . الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة : المحور السابع -
 .قضايا النوع االجتماعى : المحور الثامن -
  . فيةقضايا الشباب والهبه الديموجرا : المحور التاسع -
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  : المؤتمرالـمشارآة فى فعاليات  
  

  -:يمكن المشاركة في المؤتمر من خالل الفعاليات التالية 
 .  حضور جلسات المؤتمر-٢        . تقديم بحث-١

  

يرجى من الراغبين فى المشاركة فى فعاليات المؤتمر سواء بتقـديم بحـوث أو              
بالحضور التكرم بإعالم اللجنة التنظيمية للمؤتمر بذلك، والعمل على إرسال البحوث لمن            
يشاركون بأوراق بحثية من ثالث نسخ مكتوبة باللغة اإلنجليزية مع ملخـص بـاللغتين              

اللغة العربية مع ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية،       اإلنجليزية والعربية، أو مكتوبة ب    
 ٣٠ موعــد أقـصاه   بمحتــوى البحـث فـي       ) CD(سطوانة مدمجه   أباإلضافة إلى   
  .٢٠١٤ ثانتشرين  / نوفمبر

  

 - :والتي يتعين مراعاتها  الورقة البحثيةالـمواصفات الشكلية لتقديم 
  

 .سم٣٠  Xسم٢١,٥أال يتجاوز البحث عشرين صفحة من الحجم  ♦
  

 .أال يكون سبق نشر البحث فى أي مؤتمر أو فى أي جهة من جهات النشر ♦
  

  -:أن يكون حجم ونوع الخط على الوجه التالي  ♦
  

  األبحاث باللغة العربية
  .Simplified Arabic, 14 العناوين الرئيسية -١
  .Simplified Arabic, 12 العناوين الفرعية والنص -٢

  

 األبحاث باللغة اإلنجليزية
  Times New Roman 14لعناوين الرئيسية ا -١
  Times New Roman 12 العناوين الفرعية والنص -٢

  

  سم٣,٥)  األيسر– األيمن – السفلي –العلوي  ( األربعة أن تكون حدود الهوامش ♦
  

يراعى أن تكون الكتابة والرسومات البيانية والجداول داخل متن الورقـة البحثيـة باسـتخدام       ♦
Microsoft Word. 

  

يرجى مالحظة أنه لن يتم قبول األوراق البحثية ما لم تكن مستوفية جميع شروط المواصـفات                 ♦
  . تحتوى على البحث المقدم للمؤتمرCDالشكلية مع أسطوانة مدمجة 

  

 :تحكيم األوراق البحثية  
  

 .سيتم تحكيم األوراق البحثية المقدمة بواسطة أساتذة وخبراء فى التخصص ♦
  

لتى سيتم قبولها بعد التحكيم فى المجلد السنوى للمركـز          سيجرى نشر البحوث وا    ♦
  ).المونوجراف(الديموجرافى 

  مع خالص تحياتي،،،
   المؤتمررئيس  
  عبد الحميد القصاص .د.أ

  االلكتروني للمؤتمرجميع المراسالت تتم من خالل البريد 
cdc.confer.egypt@gmail.com  

 : التاليةحسين أنور على التليفونات/ أو االتصال باألستاذ
٠٠٢٠٢ - ٢٥٠٨٠٩٥٠ / ٢٥٠٨٠٧٤٥ / ٢٥٠٨٠٧٣٥  
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The 43rd Annual Conference 
 On  
Population and Development Issues  

Reality and Future Challenges  
of the post - 2015 

 
Cairo, 17 - 18 December 2014 

  
The Demographic Center, 78 street No. (4) El-Hadaba Elolya - Mokattam 

(11571), Cairo, Egypt 
Tel: (00202) 25080735 / 745 / 950 / 485 – 25082016 

Fax: (00202)  25082797 
E-Mail: cdc@mailer.eun.eg 
website : www.cdc-egypt.org 

 
The Demographic Center in Cairo (CDC), as one of the scientific 

centers of the Institute of National Planning, cordially invites agencies, 
organizations, and experts concerned with Population and Development 
issues in the Arab, African, Asian, and East European countries to 
participate in the activities of its 43rd Annual Conference on Population and 
Development : Reality and Future Challenges of the post - 2015. that will be 
held on 17- 18  December, 2014. 

 

 Conference Themes : 
 

♦ Population Issues from the Perspective of Social justice.  
♦ Human Capital. 
♦ The Dynamics of Population and Economic Implications of Population 

Growth and Social Development. 
♦ The Geographic Distribution of the Population, Migration and 

Urbanization. 
♦ Millennium Development Goals and Challenges of the post - 2015. 
♦ Population and Sustainable Development. 
♦ Reproductive Health and Family Planning. 
♦ Human Capital Gender Issues. 
♦ Youth Issues and Demographic Gift. 
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 Conference Participation: 
 

Participation in the Conference can be through: 
 1- Submitting a Research.      2- Attending Sessions. 

 

Those who are interested in participating in the activities of the 
Conference, whether by submitting papers or attending specific sessions, 
are kindly requested to notify the conference organizing committee. Those 
who are submitting papers are requested to send three typed copies of their 
research papers in English with an abstract in both Arabic and English, or 
three typed copies in Arabic with an abstract in both English and Arabic 
loaded on a CD not later than the 30th of November 2014. 

 

 Specifications of Submitted Papers 
 

♦ The paper should not exceed 20 pages (size A4). 
 

♦ The paper should not have been published before. 
 

♦ The typing font must be: 
 Titles: Times New Roman 14. 
 Subtitles and Text: Times New Roman 12. 
 Margins (Top- Bottom- Left – Right) 3.5 cm. 
 Space: one space between the lines. 
 Diagrams, tables and figures should be included in the research 

paper, and should be done using Microsoft Word. 
 The scientific rules should be considered in writing the resources 

and references, inside the paper or in the footnotes. The references 
should be written in the end of the research paper. 
 

♦ please be advised that any research paper that does not conform the 
above specifications or not accompanied by a CD will not be accepted 
in the conference.. 

  

 Evaluating Research papers : 
 

♦ The submitted research papers will be evaluated by professors and 
experts specialized in the same subject. 

 

♦ The accepted research papers will be disseminated after the 
evaluation in the Demographic Center annual Monograph. 

 

 Best Regards,,, 
 

Conference President 
Prof. Abdel-Hamed El-Kassas 

  

The research papers should be send to the  Conference’s E-mail 
cdc.confer.egypt@gmail.com 

Or Call Mr. Hussein Anwar on: 
00202 – 25080950 - 25080735  -  25080745 
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