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الـمغـرب: 

 تقــوم وزارة الصحــة املغربيــة بتنفيــذ املســوحات الوطنيــة حــول الســكان وصحــة األســرة بصفــة دوريــة 
وذلــك بهــدف تقييــم األوضــاع الصحيــة واالجتماعيــة فــي املغــرب وتحييــن أهــم املؤشــرات والبيانــات 
الديموغرافيــة والصحيــة وبالتالــي مســاعدة صنــاع القــرا ر علــى رســم السياســات املســتقبلية فــي مجــال 

الصحــة والســكان.
   يســتهدف  املســح الوطنــي حــول الســكان وصحــة األســرة فــي املغــرب 2017  فئــة  كبــار الســن ممــن 
تجــاوزوا 60 ســنة إلــى جانــب باقــي املؤشــرات  املهمــة  مثــل مؤشــرات الصحــة االنجابيــة ومؤشــرات 

وفيــات األطفــال الرضــع ومــا دون الخامســة  مــن العمــر و وفيــات األمهــات,
    يذكــر  أن كبــار الســن يتجــاوز عددهــم  3 مالييــن فــي املغــرب، أي مــا يربــو علــى 10%مــن مجمــوع 

الســكان  وفــق اإلحصــاء العــام للســكان والســكني األخيــر .
    وتشكل  هذه الدورة من املسح الوطني حول السكان وصحة األسرة محطة أخرى في مسار  طويل من 
التعــاون بيــن وزارة الصحــة فــي اململكــة املغربيــة  ووحــدة الدراســات واملســوحات االجتماعيــة امليدانيــة 

والتي دأبت على  التواجد في مختلف مراحل تنفيذ املسح بتقديم الدعم الفني واملادي الالزم.
     وفــي هــذا اإلطــار ، نظمــت الوحــدة ورشــة تدريبيــة ملســــــــــــــــــؤول برامــج إدخــــــــــــــــــال البيانـــــــــات بــوزارة 
 )CSPro( الصحــــــــــة املغربيـــــــــــــة حول »استخـدام حزمـة برنامـج نظـــــام اإلحصـاء ومعـــالجـــة املســـوحــــات

إلدخـــال البيـــانات« خـــالل الفتـــرة 4/30-2017/5/4 بالقاهــرة.
 أشــرف علــى التدريــب الدكتــور أحمــد عبــد املنعــم خبيــر املســوحات واملديــر الســابق لوحــدة الدراســات 
واملســوحات االجتماعيــة امليدانيــة بمشــاركة الســيد عصــام فتــح هللا كبيــر أخصائييــن بحــوث ودراســات 
(، والســيد محمــد خالــد يوســف 

ً
ســكانية بالجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء بمصــر )ســابقا

مســؤول تجهيــز البيانــات بالوحــدة. 
 وتضمن برنامج الورشة ما يلي:

 	.cspro تصحيح أخطاء برنامج إدخال البيانات
تجربة البرامج وترجمة الرسائل.	 
تدقيق البيانات.	 

  وقد تم خالل الورشة ما يلي:
مراجعــة االســتبيانات النموذجيــة الخاصــة باملســح وشــرح كيفيــة تطويعهــا وتعديلهــا الــى اللهجــة 	 

املغربية العامية حتى تستطيع الباحثات تجميع االستمارة واستيفائها بالشكل الكافي وبالجودة 
املطلوبــة.

توضيــح أخطــاء البرنامــج التــي ممكــن أن تحــدث وبيــان ذلــك للمتــدرب حيــث تــم تجربــة إدخــال 	 
اســتمارة تجريبيــة للمســح للوقــوف علــى أخطــاء برنامــجCspro  مــن خــالل تعديــل أوامــر البرنامــج 

لتصبــح جاهــزة للمدخــل بــدون أي مشــاكل.
تجربــة البرنامــج وترجمــة الرســائل التــي تظهــر للمدخــل وذلــك مــن خــالل ربطهــا بالقســم املخصــص 	 

لهــا فــي االســتمارة.
التركيــز علــى تدقيــق بيانــات املســح والتطبيــق علــى البرنامــج بصــورة عامــة وأيضــا التدقيــق علــى 	 

مســتوى املنطقــة. 
التدريــب علــى اســتخدام برنامــج WHO Anthro وهــو البرنامــج األسا�ســي للتعامــل مــع بيانــات 	 

 .HWZ النحافــة – .HAZ املســوح وخاصــة فــي حســاب الــوزن والطــول واملتمثــل فــي )قصــر القامــة
–نقــص الــوزن WAZ(، وتــم شــرح البرنامــج للمتــدرب وعمــل تجربــة عمليــة علــى بيانــات البرنامــج 
العربــي لصحــة األســرة، وعنــد االنتهــاء مــن جميــع املحــاور ســالفة الذكــر تــم تحويــل البيانــات الــى 
برنامــجSpss  برنامــج الحــزم اإلحصائيــة ليتســنى ملجهــز البيانــات اســتخراج البيانــات واســتخراج 

الجــداول وتحليلهــا للوصــول إلــى كتابــة التقريــر.

جمع وتحليل البيانات:

املسح الوطني  

حول السكان وصحة 

األسرة في املغرب2017

  

املســح  مــن  األولــى  املرحلــة  نتائــج  بينــت    
الســكان وصحــة  الســادس حــول  الوطنــي 
األســرة لســنة 2017 والخاصــة بوفيــات 
حجمهــا  عينــة  باســتخدام  األمهــات، 
موزعــة  معيشــية  أســرة   121.725
علــى جميــع جهــات اململكــة )12 جهــة( بمــا 
فــي ذلــك الريــف والحضــر انخفاضــا كبيــرا 
فــي معــدل وفيــات األمهــات، حيــث ُســّجلت 
ألــف   100 لــكل  وفــاة  حالــة   72.6
والدة حيــة علــى املســتوى الوطنــي، مقابــل 
112 وفــاة لألمهــات حســب نتائــج املســح 
الذي تم تنفيذه ســنة 2010، أي بنســبة 

.%35 تقــدر ب  انخفــاض 

   وشــمل هــذا االنخفــاض الحضــر والريــف 
بنســبة 39% و 25% علــى التوالــي .

    وقد تم عرض النتائج ومناقشتها في لجنة 
الصحــة فــي البرملــان املغربــي مــن قبــل وزيــر 

الصحــة.

   

يجري حاليا تنفيذ املرحلة الثانية 

من املسح حيث جاري متابعة تنفيذ 

العمل امليداني وجمع البيانات 

ومعالجتها تمهيدا إلعداد التقرير 

األولي وملخص النتائج ثم التقرير 

الرئي�سي املفصل عن نتائج املسح 

وعقد ندوة وطنية لعرض أهم 

النتائج.



اإلعداد لتنفيذ املسح الوطني للشباب 2018  تونس:

مــع  اجتماعــا  ــي   النابل�س طــارق  املستشــار  عقــد 
ــة مهمــة  ــي نهاي ــرة الشــباب والرياضــة ف ــي  وزي معال
ــى  ــة إل ي ــدول  العرب ــة العامــة لجامعــة ال وفــد األمان
ــر  ــك بحضــور الســيدة إيمــان بلهــادي مدي ــس وذل تون

للشــباب. ــي  الوطن املرصــد 

ــى  ــرة خــالل هــذا اللقــاء  عل ــي الوزي  اطلعــت معال
ــي إطــار  ــا الوفــد ف ه ــي قــام ب ــج االجتماعــات الت نتائ

للمســح،  اإلعــداد 

العــام  بالتصــور  ــرة  الوزي الســيدة  ــت  ورحب  
ــذي اقترحــه الســيد املستشــار والخــاص  بوضــع  ال
ــج  ــي ضــوء النتائ ــة للشــباب ف االســتراتيجية الوطني
ــى  ــز عل ــك التركي ــي ذل ــا املســح بمــا ف ه ــي ســيخرج ب الت
الشــباب  وإدمــاج  والتشــغيل  ــة  البطال ــا  قضاي
ــن  ي ب الفــوارق  مراعــاة  عــن  فضــال  السياســات،  ــي  ف
ــم  ه ــن من ــام باملعاقي ــالء االهتم الشــرائح الشــبابية وإي
ــي املجتمــع وضــرورة  ــم ف ــادة اندماجه ــى زي والعمــل عل
ــي  ــى دور الشــباب ف أن تركــز هــذه االســتراتيجية عل
ــي بخطــة التنميــة املســتدامة  ــزام التون�س ت تنفيــذ االل
ــى  عل للقضــاء  دورهــم  ــز  تعزي ــك  وكذل  ،2030

والتطــرف. اإلرهــاب 

ــي للمســح مــن  ــج اإلعالم ــت بفكــرة التروي  كمــا رحب
ــدء  ــي والب ــف وســائل التواصــل االجتماع خــالل مختل
ــى املشــاركة  ــة تحفــز الشــباب عل ــي اإلعــداد لحمل ف
ــم،   ه ــار متطلبات ــن االعتب ــي املســح تأخــذ بعي ــة ف الفاعل

ــرة حــول  ــم التشــاور مــع الســيدة الوزي      وبعــد أن ت
ــم  موافــاة  ت ــى أن ي ــم االتفــاق عل ــل، ت كافــة التفاصي
ــي  ــة العامــة بمشــروع مذكــرة التفاهــم للنظــر ف األمان
ــي  ــذ كافــة مراحــل املســح الت ــي تنفي ــدء ف ــا والب توقيعه

ــم اســتعراضها،  ت
    

   مقابلة املستشار  طارق النابل�سي   مع  معالي وزيرة 
الشباب والرياضة السيدة  ماجدولين الشارني:

      قام املستشار طارق النابل�سي مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية واملشرف على وحدة الدراسات واملسوحات امليدانية االجتماعية بزيارة عمل 
إلى تونس بتاريخ 2017/11/30 تدخل في إطار اإلعداد لتنفيذ املسح الوطني للشباب التون�سي متعدد األبعاد وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون 

الشباب والرياضة في تونس و املرصد الوطني للشباب كونه الجهة املنفذة للمسح. 

وأبدى املستشار طارق النابل�سي استعداد وحدة الدراسات واملسوحات االجتماعية باألمانة 
العاّمة لجامعة الدول العربّية  لدعم تنفيذ املســح بوصفها شــريكا رئيســيا مبّينا مدى أهميته 
خاصــة فــي ظــل التوجــه العاملــي نحــو االهتمــام بقضايــا الشــباب واملراهقيــن بمــا فــي ذلــك املنطقــة 

العربّيــة.

 كمــا أكــد علــى  أهميــة اجــراء مثــل هــذا املســح  فــي تونــس خاصــة بعــد الثــورة  بهــدف الخــروج 
باســتراتجية تعــزز تمكيــن الشــباب التون�ســي.

 ولقــد تــم خــالل هــذه الزيــارة عقــد عــدد مــن االجتماعــات بهــدف مناقشــة الشــروط املرجعيــة 
لفريــق العمــل الــذي ســيكلف بتنفيــذ املســح. أولهــا كان اجتماعــات مــع الــوزارات ذات الصلــة 
ملعرفة مدى احتياجاتهم من البيانات حتى يتسنى بلورة ما في استمارة املسح وصياغة األسئلة 
الخاصــة بهــا وكذلــك التشــاور حــول كل الخطــوات االجرائيــة لتنفيــذ املســح بمــا فــي ذلــك تشــكيل 
اللجــان الفنيــة والعلميــة الوطنيــة وفــرق العمــل ووضــع اإلطــار العــام وخطــة التحــرك للتنفيــذ 

خــالل ســنة 2018.

  كمــا إلتقــى وفــد وحــدة الدراســات واملســوحات االجتماعيــة امليدانيــة مــع املنظمــات الدوليــة 
العاملــة فــي تونــس للتعــرف علــى مــدى احتياجاتهــم مــن البيانــات وإمكانيــة مســاهمتهم فــي تنفيــذ 

املســح.

  

               مصدر الصورة: الصفحة الرسمية للمرصد الوطني للشباب على موقع الفايسبوك

   ولقــد أثنــت الســيدة إيمــان بلهــادي مديــر عــام املرصــد الوطنــي للشــباب مــن جهتهــا علــى جهــود 
الوحــدة فــي توفيــر البيانــات واملؤشــرات وتعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي الــدول العربيــة وأن هــذا مــا 
تأكــد مــن خــالل تنفيــذ املســوح الوطنيــة لصحــة األســرة الســابقة، والتــي تعتبــر املصــدر األسا�ســي 

للبيانــات واملؤشــرات املســتخدمة علــى الصعيــد العربــي والدولــي. 

  وأبدت السيدة املديرة حرص وزارة الشباب والرياضة في تونس  على تنفيذ املسح في الوقت 
املحدد له وبالتكلفة التقديرية املتوقعة، مؤكدة على أهمية وضرورة تحديث البيانات وتوفير 
مؤشــرات حديثــة تســاعد فــي تحديــد االحتياجــات األوليــة للشــباب فــي تونــس وذلــك لالســتفادة 
منهــا فــي إعــداد  وتصميــم االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب التون�ســي واملزمــع العمــل عليهــا خــالل 

الســنتين القادمتيــن.

 ولقد تم االتفاق خالل هذه االجتماعات  على أهم النقاط التالية:

جان و صياغة االستبيان األولي .	 
ّ
تحديد تركيبة الل

إشراك الشباب في الندوة الوطنية األولى و التي تم االتفاق حول عقدها في فبراير2018.	 

 أن يكون املسح مبنيا على منهجية تشاركية و أن يراعي النوع االجتماعي.	 

إمكانّية تمديد الفئة العمرّية للعينة إلى 34 سنة.	 

مصدر الصورة:ضرورة االتفاق على صيغة نهائية للشراكة و مشاركتها مع األطراف الداعمة .	 
http://sport.tn/index.php/ar/



          

2
تعزيز القدرات الوطنية:

في إطار مهام الوحدة في مجال تعزيز القدرات والكفاءات الوطنية العاملة في مجاالت املسوحات واإلحصاءات الصحية 
والسكانية والتنموية في الدول العربية تم القيام بــما يلي :

    عقــد ورشــتين تدريبيتيــن منفصلتيــن 

للطلبــة اليمنييــن الدارســين للماجســتير 
والدكتــوراه فــي الجامعــات املصريــة حــول 
أساسيات التحليل اإلحصائي باستخدام 

. SPSS برنامــج

األولــى  العمــل  ورشــة  تــــمت   
 25 مــن  املمتــدة  الفتــرة  خــالل 
وذلــك  إىل2017/3/29بالقاهــرة 

بالتعــاون والتنســيق مــع مركــز التطبيقــات 
البشــرية  املــوارد  وتنميــة  الديموغرافيــة 
بمعهــد البحــوث والدراســات اإلحصائيــة 
بجامعــة القاهــرة، ومندوبيــة الجمهوريــة 
العربيــة  الــدول  جامعــة  لــدى  اليمنيــة 

بالقاهــرة.

   حضــر الورشــة 26 مشــاركا، 22 
مشاركا من الطلبة اليمنيين في املاجستير 
املصريــة  الجامعــات  فــي  والدكتــوراه 
باإلضافــة إلــى عــدد )2( مــن موظفــي 
الوحــدة وعــدد)2( مــن موظفــي إدارة 
الدراســات والبحــوث الســكانية باألمانــة 

العامــة للجامعــة العربيــة.

   شــارك فــي التدريــب عــدد مــن أســاتذة 
املعهد املتخصصين في السكان واإلحصاء 
والتنمية البشرية، وتضمن برنامج الورشة 

املواضيــع التاليــة:

أهميــة تحليــل البيانــات والشــروط 	 
الواجــب مراعاتهــا للتحليــل.

ورشات تدريبية حول 
أساسيات التحليل 

االحصائي باستخدام 
  SPSS برنامج
لفائدة الطلبة 

اليمنيين

التعريف بنظام SPSS وتحميل البرنامج والقوائم الرئيسية.	 

إدخال وتكويد وتعريف البيانات وكيفية التعامل معها.	 

عرض البيانات بيانيا.	 

 	.
ً
عرض البيانات جدوليا

اختبار متوسط عينة واحدة. 	 

)x2(  كا2.	 

اختبار متوسط عينتين مرتبطتين.	 

اختبار متوسط عينتين مستقلتين.	 

تحليل التباين والتغاير.	 

االرتباط واالنحدار.	 

تطبيقات على بيانات مسحية وتفسير النتائج.	 

اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب.	 

االنحدار اللوجيستي وتحليل التمايز.	 

      أمــا  ورشــة العمــل التدريبيــة الثانيــة حــول 
أساســيات التحليــل اإلحصائــي باســتخدام 
برنامج SPSS فقد تمت خالل الفترة  املمتدة 
مــن 13إلى2017/5/18بالقاهــرة، 
حضرها مجموعة ثانية من الطلبة اليمنيين 
فــي  والدكتــوراه  للماجســتير  الدارســين 
الجامعــات املصريــة )28( مشــاركا الذيــن لــم 
يتســن لهــم املشــاركة فــي الــدورة األولــى للورشــة.

     عبــر  الطلبــة املتدربيــن عــن تقديرهــم للــدور 
الــذي تقــوم بــه الوحــدة فــي مجــال التدريــب 
وتعزيــز القــدرات الوطنيــة وخاصــة لطلبــة 

العليــا. الدراســات 

وضــرورة اســتمرار هــذا النــوع مــن الــدورات مع 
ضــرورة زيــادة مــدة الــدورة حتــى يمكــن تعظيــم 

الفائــدة منها.

مــن  التامــة  االســتفادة  علــى  أكــدوا  كمــا 
املعلومــات التــي دربــوا عليهــا وأنهــا ســاعدت فــي 
تنمية قدراتهم في هذا املجال وخاصة كســب 
املهارة والقدرة على تحليل وتوصيف البيانات 
الجدولية والتعامل معها والقدرة على صياغة 
.SPSS الفــروض االحصائيــة مــن خــالل برنامــج

    انتهــت كال ورشــتي العمــل  باســتعراض 
لنتائج التدريب وتوزيع شهادات حضور على 

املشــاركين فيهــا.



          

إصدارت وحدة الدراسات واملسوحات االجتماعية امليدانية:3

     أصدرت الوحدة العدد الثالث والعشرون من دورية صحة األسرة العربية 

والسكان.

وقــد تضمــن هــذا العــدد 11 دراســة وبحثــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة حول 

عــدد مــن املواضيــع الصحيــة والديموغرافيــة والتنمويــة مثــل البيئــة والســكان 

وصحــة الطفــل ووفيــات األمهــات والعنــف األســري ضــد املــرأة والطفــل  والتربية 

والتعليــم والعدالــة االجتماعيــة وتحديــات أمــن األســرة العربيــة والحاجــات غيــر 

امللبــاة مــن  وســائل تنظيــم األســرة ورعايــة األمومــة.

وقــد شــملت هــذه املواضيــع دراســات تحليليــة ونظريــة وميدانيــة فــي عــدد مــن 

الــدول العربيــة هــي: مصــر، لبنــان، العــراق، الجزائــر،  الســعودية، جيبوتــي 

والصومــال  باإلضافــة إلــى ماليزيــا.

    أمــا العــدد الرابــع والعشــرون مــن الدوريــة فقــد تضمــن عــددا مــن  املواضيــع  

الصحية والديموغرافية والتنموية  الهامة، شــملت دراســة عن تأثير األوضاع 

التــي تعيشــها ســورية  علــى الحالــة الصحيــة واالجتماعيــة.

كمــا تضمنــت مواضيــع أخــرى حــول رعايــة األمومــة ووفيــات الرضــع واألطفــال 

والعنــف ضــد املــرأة والتنميــة املســتدامة

   ويمكــن اإلطــالع باللغــة االنجليزيــة علــى مواضيــع حــول التمييــز القائــم علــى 

أســاس النــوع االجتماعــي بيــن املراهقيــن والتفاوتــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 

فــي الحالــة التغذويــة   بيــن املراهقيــن وكذلــك محــددات الرضاعــة الطبيعيــة 

والتغذيــة التكميليــة بيــن األطفــال.

وشملت هذه الدراسات الجزائر وسورية والصومال ومصر والعراق.

   ولقــد توصلــت هــذه الدراســات إلــى مجموعــة مــن النتائــج  مــن خــالل  تحليــل  بيانــات ومؤشــرات احصائيــة ، تــم اســتخدامها  مــن مصــادر  احصائيــة مثــل 

املســوحات والتعــدادت الســكانية أو تــم جمعهــا مــن قبــل الباحثيــن.

وانتهت األبحاث بناء على هذه النتائج إلى مجموعة من التوصيات العملية الستخدامها من قبل متخذي القرار  في وضع السياسات والبرامج والخطط.

ومــن إصــدارت وحــدة الدراســات واملســوحات االجتماعيــة امليدانيــة لســنة 2017:

دليــل حــول األســاليب اإلحصائيــة الحديثــة لتحليــل البيانــات باســتخدام الحــزم اإلحصائيــة.	 

التقريــر الرئي�ســي للمســح الليبــي لصحــة األســرة باللغــة العربيــة.  	 



          

 املشاركة في املؤتمرات والندوات واللقاءات:4

  شــاركت الوحــدة فــي تنظيــم لقــاء خبــراء يومــي 

بمقــر   2017/12/25  ،24
العامــة  األمانــة  ـــــــ  العربيــة  الــدول  جامعــة 

ـــــــ  ملناقشــة مســودة االســتراتيجية العربيــة 

لكبــار الســن، علــى ضــوء الدراســة املحدثــة 

 2030 املســتدامة  التنميــة  وأهــداف 

ومقترحاتهــم   فيهــا  الخبــراء  آراء  واســتطالع 

إعــداد  قبــل  تجاربهــم   مــن  واالســتفادة 

النسخة النهائية.  وذلك بالتعاون والتنسيق 

بيــن إدارة التنميــة والسياســات االجتماعيــة 

الشــؤون  وزراء  ملـــجلس  الفـنيـــة  واألمــــانة 

اإلقليمــي  واملكتــب  العــرب  االجتماعيــة 

لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان بالقاهــرة، 

 لقــرار ملجلــس وزراء الشــؤون 
ً
وذلــك تنفيــذا

االجتماعيــة الــــــــــــعـــــرب رقـــــــــم 771 الصــادر  

بــــــتاريــــخ 2014/04/22وقـــــرار مجلس 

بتاريــخ   15 رقــم  العــرب  الصحــة  وزراء 

2015/02/25 بشــأن دعــم حقــوق 

كبار السن في الرعاية االجتماعية والصحية 

وصــوال إلعــداد مشــروع اســتراتيجية عربيــة 

الســن. لكبــار 

      حضر اللقاء عدد 19 مشاركا من الخبراء 

املتخصصيــن فــي قضايــا التنميــة مــن الــدول 

التاليــة: مصــر، تونــس، اإلمــارات، الســودان، 

عمــان، الجزائــر،  األردن والبحريــن وممثليــن 

عن املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة 

للســكان للــدول العربيــة.

املحاورالتاليــة:   االجتمــاع  فعاليــات  تضمنــت   

أوضــاع املســنين فــي املنطقــة العربيــة، دور وحــدة 

االجتماعيــة  امليدانيــة   واملســوحات  الدراســات 

فــي توفيــر    البيانــات    الصحيــة والديموغرافيــة  

لالســتراتيجية  األوليــة  النتائــج  وعــرض  والتنمويــة 

واإلطــار  البنــاء  مناقشــة  و  الســن  لكبــار  العربيــة 

الســن. لكبــار  العربيــة  لالســتراتيجية  املنطقــي 

مصدر الصورة
http://www.alnaharegypt.com/t~539301

 لقــاء خبــراء ملناقشــة مســودة االســتراتيجية العربيــة لكبــار الســن

 
ورشة العمل 

التوعوية للبرملانيين العرب حول 
الزواج واألسرة في املنطقة العربية  

التي نظمتها إدارة السياسات السكانية 
يومي10-2017/07/11 بالقاهرة، 
وقد تم تقديم عرض حول دور البرنامج العربي 
لصحة األسرة في توفير البيانات واملؤشرات 

الصحية والسكانية حول الزواج 
والصحة اإلنجابية في الدول 

العربية.

  
االجتمــــاع 39 

للجنـــــــــــة الدائمـــــــــــة لإلحصا ء 
الــــــــــــــذي نظمتـــــــــــــه إدارة اإلحصاء وقواعــــــــــــــــد 

املعلومــــــــــــات يومـي 25 و2017/10/26 
بمقر األمانة العامة، وبناءا على توصية من االجتماع 

تم موافاة إدارة اإلحصاء وقواعد البيانات بنسخة من 
االستبيان النموذجي اإلقليمي للشباب الذي قامت الوحدة 
بتطويره وإعداده بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لصندوق 

األمم املتحدة للسكان، لتوزيعه على كافة الدول 
العربية لالستفادة منه في تنفيذ املسح اإلقليمي 

للشباب. والذي سيتم تجربته ألول مرة في 
املسح التون�سي.

  

الندوة العلمية 

حول كبار السن في مصر التي 

نظمها املركز الديموغرافي في القاهرة 

يوم 2017/08/29 والتي تم خاللها 

استعراض أوضاع املسنين في مصر من خالل عرض 

مجموعة من املؤشرات واإلحصائيات حول املسنين، 

كما تم عرض املحاور الرئيسية ملشروع استراتيجية كبار 

السن في مصر ومناقشتها من طرف الحضور واقتراح 

عدد من التعديالت واإلضافات عليها للوصول إلى 

النسخة النهائية من االستراتيجية لعرضها 

على وزارة التضامن االجتماعي.


