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 "6102تقرير "حالة السكان في مصر لعام  إطالقهؤحوز 

 

الذي افخخحَ كل هي الذكخْرة ، "6102"حالة السكان في مصر لعام ز حمزٌ إطالق هؤحوزبذأث الٍْم فعبلٍبث 

الوحلٍت، السٍذة ُبلت السعٍذ ّسٌزة الخخطٍظ ّالوخببعت ّاإلصالح اإلداري، الذكخْر ُشبم الشزٌف ّسٌز الخٌوٍت 

. ٌّخحذد فً الوؤحوز كل هي الذكخْر هبجذ عثوبى الزئٍس الخٌفٍذي دة ّالً ّسٌزة الخضبهي االجخوبعًغب

للوزكش الوصزي لبحْد الزأي العبم )بصٍزة( ّهحزر حمزٌز حبلت السكبى فً هصز، ّالسٍذ اللْاء أبْ بكز 

ّالذكخْرة هبٌب هزسً رئٍست الوجلس المْهً للوزأة، ، الجٌذي رئٍس الجِبس الوزكشي للخعبئت العبهت ّاإلحصبء

ّالذكخْرة هبٌست شْلً ًبئب ّسٌز الصحت ّالسكبى، ّالذكخْرة أًٍست حسًْت عضْ البزلوبى الوصزي، 

 ّالذكخْر طلعج عبذ المْي رئٍس اححبد الجوعٍبث األُلٍت.

بى بخوٌْل هي صٌذّق األهن الوخحذة لبم هزكش بصٍزة بئعذاد ُذا الخمزٌز ححج رعبٌت الوجلس المْهً للسكلذ ّ

 .0202ّالخٌوٍت  للسكبى، لٍعكس حبلت السكبى فً هصز عٌذ بذاٌت حٌفٍذ االسخزاحٍجٍت المْهٍت للسكبى

حٌث عرض دكتور ماجد عثمان ، "6102"حالة السكان في مصر لعام فً الجلسة األولى تم إصدار تقرٌر 

مدٌر مركز بصٌرة أهم ما جاء فً التقرٌر، وقد ركز على أهم التحدٌات الناتجة عن الزٌادة السكانٌة فً 

، وأكد على أهمٌة الزٌادة ستجعل الحد من البطالة واألمٌة واالكتفاء الغذائً أكثر صعوبةمصر، وأن هذه 

التوعٌة بوسائل تنظٌم ، وة بجودة عالٌة بالمجان لألسر الفقٌرةإتاحة خدمات الصحة اإلنجابٌة وتنظٌم األسر

 للخروج من هذه األزمة. األسرة وبأسلوب االستخدام األمثل

وقد أشار إلى أن التمثٌل الكبٌر  كما أكد على أهمٌة وجود إرادة سٌاسٌة داعمة لتوفٌر الموارد الالزمة،

أهمٌة ى اهتمام الحكومة بقضٌة السكان، كم أشار إلى للحكومة فً المؤتمر هو داللة ال تخطئها العٌن عل

ضرورة وجود شراكة والتنوٌري، باإلضافة إلى  القطاعات اإلعالمٌة والثقافٌة المختلفة لزٌادة الوعً التثقٌفً

االستراتٌجٌة القومٌة للسكان والتنمٌة فً تنفٌذ فعالة بٌن كافة القطاعات الحكومٌة واألهلٌة والقطاع الخاص 

0202. 



ٌعخبز ُذا الخمزٌز ُْ اإلصذار السببع لسلست حمبرٌز حبلت السكبى فً هصز، ّلذ اعخوذ الخمزٌز فً ُذٍ ّ

، الخحذٌبث السكبًٍت الخً حْاجَ هصز، ححلٍل الْضع السكبًً فً هصزاإلصذارة على ثالثت هحبّر، ًُّ:  

 خبرطت الطزٌك

 ّحبع عزض الخمزٌز هٌبلشت السبدة الْسراء فً كٍفٍت الخعبهل هع الخحذٌبث الْاردة فً الخمزٌز. 

  


