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 االجتماعتقرير 
 

 فني لمراجعة ال
  وطني حولالتقرير الرئيسي للمسح ال"مسودة 

 في المملكة المغربية ربية"السكان وصحة األسرة باللغة الع
 .2019يونيو/ حزيران  25-23 :القاهرة
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 قطاع الشؤون االجتماعية

 وحدة الدراسات والمسوحات االجتماعية الميدانية

    

 

 

 
 

 وزارة الصحة
 مديرية التخطيط والموارد المالية
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فييي اطييار مواصييلة تنفيييا المسييح الييوطني حييول السييكان وصييحة األسييرة فييي المملكيية المغربييية 
(ENPSF-2018 وبالتعاون والتنسيق بين وحدة الدراسات والمسوحات االجتماعية الميدانية بقطياع ،)

، قسييي التيطيييط مصييلحة الدراسييات وا عييحي الصييحيجتماعييية بجامعيية الييدول العربييية، و الشيينون اال
بيوزارة الصيحة المغربيية، تيي عقيد اجتمياع فنيي لمراجعية والدراسات، مديرية  التيطيط والميوارد الماليية، 

/ حزيران يونيو 25-23يييييحل الفترة  التقرير الرئيسي للمسح باللغة العربيةالمسودة شبه النهائية من 
 .بمقر األمانة العامة بالقاهرة 2019

 
 : يدات والسادةشارك في االجتماع فريق اعداد التقرير من الوحدة والمشكل من الس

   أستاا وعميد معهد الدراسات والبحوث ا حصائية )سابقا(.  د محمد نجيب . أ

 .يبير بالمركز الديموغرافي بالقاهرة منى توفيق . د

 ة الدراسات والمسوحات االجتماعية الميدانية.  مستشار بوحدرابح حليمي   . أ
  المكلف بالشنون المالية وا دارية بالوحدة. أحمد جمعةأ. 

 المكلفة با عحي بالوحدة. أ. فتيحة أوقيرتي
 سكرتيرة تنفياية بالوحدة. أ. هند صادق

  
 دات والسادة:كما شارك في االجتماع فريق المراجعة من وزارة الصحة والُمشّكل من كل من السي

 .. عبد ا له المرنيسي رئيس قسي الدراسات والتيطيطأ
 أ. جميلة المنديلي رئيس مصلحة الدراسات وا عحي الصحي.

  يموغرافيا.دالعسراوي مهندس في ا حصاء وال . عبد الغنيأ
  السبيسب متصرف من الدرجة الثانية. . معااأ
  

عليى السياعة بالجلسية االفتتاحيية  23/06/2019ق انطلقت فعالييات االجتمياع ييوي األحيد الموافي
تاحيية  ،التاسييعة والنصييف صييباحا حيييث قيياي أ. د محمييد نجيييب منسييق االجتميياع بالترحيييب بالح ييور وا 

بيين المشياركين، ثيي اسيتعرر مشيروع جيدول األعميال والمصيادقة علييه، كميا عيرر  الفرصة للتعيارف
مييل حيييث تييي االيتيييار بييين تقسيييي الفصييول علييى األهييداف المتوقعيية ميين االجتميياع، واقتييرل منهجييية الع

اسييتقر رأي مجمييوعتين، أو العمييل فييي مجموعيية واحييدة ومراجعيية الفصييول حسييب ترتيبهييا فييي التقرييير، و 
 الطريقة الثانية. على ايتيار نيالمشارك
 

 تي تقسيي مراجعة الفصول على األياي الثحثة كما يلي:
 . 6ى ال 1اليوي األول: مليص التقرير والفصول من  -

 .16و 14ل و، والفص12الى  7اليوي الثاني: الفصول من  -

 تصميي العينة وأيطاء المعاينة. حول المححقو  17و 15و 13اليوي الثالث: الفصول  -
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قاي أع اء فريق المراجعة من وزارة الصيحة بببيداء مححتياتهي ومقترحياتهي واستفسياراتهي حيول 
وتفسييرها، وقيد تركيزت أغليب  داد بالرد عليها وتو يحهاالفصول أوال بأول، مع قياي أع اء فريق ا ع

 المححتات حول الجوانب الشكلية مثل:
 
طريقة التقريب في كتابة النسب والمعدالت والمنشرات، والتي وافق عليها فريق المراجعة مع  -

أو كتابية النسيبة كميا هيي فيي الجيدول  ، رورة ا افة كلمية "حيوالي" أو "ميا يقيارب" أمامهيا
 ريب ااا لي يتي ا افة هاتين الكلمتين.دون تق

 هي مستيدمة في المغرب.واأللفات والمصطلحات حسب ما  تصحيح أسماء بعر الجهات -

بعر الجداول والتحلييل التيابع لهيا بسيبب قيياي فرييق المراجعية بتغييرهيا على اجراء تعديحت  -
 في النسية الفرنسية من التقرير.

 ل والر ع وحديثي الوالدة وما حول الوالدة.مراجعة وتدقيق معدالت وفيات األطفا -

 

 بموافاته بما يلي:الوحدة بكما طلب فريق ا عداد 
 تغيير الهري السكاني وقد تي تغييره حسب ما ت منته النسية الفرنسية. -

 .يارطة المغرب باللغة العربية -

حسيييب النميييوات المسييتيدي فيييي اللغييية الغييحف الييييارجي مييين التقرييير فيييي مليييف فوتوشييوب  -
 الفرنسية.

  فريق ا عداد من الوحدة.ا افة القائمة المعدلة للعاملين في المسح مع ا افة  -

ا افة تقديي لسمو األمير عبد العزييز بين طيحل رئييس صيندوق اليلييب العربيي للتنميية فيي  -
 التقرير.

مع النسية العربية على موقع لنشره  موافاة الوحدة بالنسية النهائية للتقرير باللغة الفرنسية -
  وزارة الصحة في المغرب وعلى موقع جامعة الدول العربية لتوسيع وتعتيي االستفادة.

 
وتي على هامش االجتماع مناقشة بعر الق ايا والتواهر التي تي رصدها من ميرجات المسح، 

مكانية توفير التموييل اليحزي ليالك، وقيد أبيدس السييد عبيد  واقترال اجراء دراسات تحليلة معمقة حولها وا 
ا لييه المرنيسييي اهتمامييه بالمو ييوع فييي اطييار توسيييع االسييتفادة ميين البيانييات وعييدي االكتفيياء بالتحليييل 

واليييروت بحلييول ها أسييبابتوصيييف هيياه التييواهر و  وأهمييية التحليييل المعمييق للوقييوف علييى ،الوصييفي
للعمل عليى عيرر المو يوع عليى المنتميات وتوصيات لمواجهتها والحد منها، كما عبر عن استعداده 

لتوفير التمويل الحزي لاك، على أن يقوي أ.د محمد نجيب ببعداد ورقة حول  الدولية العاملة في المغرب
 .الشروط المرجعية وموافاة وزارة الصحة بالك
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 :الموا يع التي تي رصدها ومناقشتها على سبيل المثال ما يليوت منت قائمة التواهر و 
 
 ثر زوات األقارب على ا صابة باألمرار المزمنة.أ  -
 كيف ومتى يمكن الوصول الى معدل ا ححل الصافي لليصوبة في المستقبل. -
 دراسة معمقة عن المشكحت الصحية التي تواجه المستيدمات حاليا لوسائل تنتيي األسرة. -
 اتجاهات الوالدات القيصرية في المغرب وتوقعاتها في المستقبل. -
تييياهرة كبيييار السييين فيييي المغيييرب وقيييت حيييدوثها وميييدس مواءمييية المنتومييية الصيييحية لتلبيييية  -

        احتياجاتها.

   

النسييية التييي تييي اسييتحمها عبيير  فريييق المراجعيية بييبجراء التعييديحت والمقترحييات علييىقييد قيياي و 
ن يقيوي فرييق عليى أ وتسيليمها للوحيدة يمايل من فرييق ا عيداد بالوحيدة وتو ييحها بياللون األصيفرا 

تهييا وتييدقيقها لليييروت بالنسييية النهائييية والتييي سيييتي ارسييالها مييرة أيييرس لييوزارة الصييحة ا عييداد بمراجع
عطاء الموافقة على للمراجعة النهائية   طباعتها وتوزيعها.وا 

 
حييث شيكر أ.د محميد  25/06/2019تي عقيد الجلسية اليتاميية لحجتمياع ييوي الثحثياء الموافيق 

وعلى تيصيص كلمية  ى مشاركتهي الفعالة في انجال االجتماع والوصول الى أهدافهنجيب الح ور عل
تقدير وعرفان للمرحوي الدكتور أحمد عبد المنعي المدير السابق للوحدة والاي كانيت ليه مسياهمة كبييرة 

ات، ونوه بالجهود التي بالت يحل كل مراحل المسح وكالك بالجودة العالية للبيانفي تنفيا هاا المسح، 
 والتحليلية لتعتيي االستفادة من البيانات. ر بأهمية اجراء الدراسات المعمقةكما اكّ 

 
ثي تناول الكلمة األستاا عبد ا له المرنيسي حيث تقدي بالشكر للوحدة على تنتيي هاا االجتمياع 

ليدعي الفنيي وعلى التعياون والتنسييق وتقيديي اليدعي الميالي والفنيي لتنفييا المسيح، كميا اّكير بيالجهود وا
ومرافقة المرحوي الدكتور أحمد عبد المنعي له يحل كل مراحل المسح، وأبدس مرة أيرس اهتمامه الكبير 

 ببجراء الدراسات المعمقة حول الموا يع التي تي اقتراحها والماكورة سابقا. 
 


