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تعــــــــــزيـــز استراتيجـــــــية مــصـــــــــــــــــر القــــومــــــــــــيــة للسكـــــان
بدعم من االتحـــــــــــــــاد األوروبي 

ممــول من ا�تحـــــاد ا�ورو�

منح شعار الوسام إلى 22 عيادة لتنظيم األسرة من 3 محافظات 

احــــــالل 103 مخــــــزن في 15 محافظـــــة

تدريب 1299 ممـــرضة من الرعــــاية الصحية األوليـــة 

تدريب 615 طبيًبا على وسائل تنظيم األسرة الحديثة

تدريب 527  مقــدم خدمــة على توفـير خدمات صديقة للشباب

تدريب 4765 رائــــــدة ريفــــية على رســــــــائــل تنظــــيم األســــرة 

تدريب 2260 مقــدم خدمـــــات في أنديـــة المـــــــــرأة الصحـــــــية 

تدريب 283 قـــــادة دينيــين 

حـملـــة حقــك تنظـــــمي
تم تقديم وسائل تنظيم األسرة إلى 

810،114 منتفعة
حيث تم إمدادهن بالوسائل التالية:

31
انجازات العام الثاني



النتيجة 1
 تعزيــــز خدمــــــات تنظيم األســــرة بما في ذلك الســــلع األســـاســـية 

لوسائل تنظيم األسرة وزيادة إمكانية الوصول إليها (جانب العرض)

مقدمي  توجيه  خالل  من  األسرة  تنظيم  مع  األولية  الصحية  الرعاية  دمج 
الخدمات، شمل ذلك بناء قدرات 699 ممرضة من ممرضات الرعاية الصحية 
األساسية، من كال القطاعين وتسليحهم بحزمة تدريب شاملة، وكذلك من 
خالل دمج خدمات تنظيم األسرة في خدمات التحصين الروتينية في فترة ما 

بعد الوالدة الممتدة.

التكاليف  محسوبة  الوطنية  التنفيذ  خطة  تطوير  دعم 
بالتعاون  األسرة  تنظيم  وسائل  لتأمين   (2023-2019)
لوزارة  التابع  األسرة  وتنظيم  السكان  قطاع  مع  الوثيق 
للتنفيذ  قابلة  طريق  خارطة  هي  الخطة  والسكان.  الصحة 
تحقيق  على  الحكومة  لمساعدة  مصممة  سنوات  لعدة 

أهدافها في مجال تنظيم األسرة.

اإلنجابية.  الصحة  سلع  أمن  تحسين  خالل  من  التوريد  سلسلة  إدارة  تعزيز 
الصحة  وزارة  أيضًا  الصندوق  دعم  التوريد،  سلسلة  نظام  أداء  ولتحسين 
والسكان في وضع إجراءات التشغيل الموحدة الوطنية لنظام معلومات إدارة 
البرامج الميدانية باستخدام نهج تشاركي قام فيه الصندوق بتنظيم حلقة عمل 
جميع  من  مشاركون  حضرها  العالمي  الرصد  معلومات  نظام  لتصميم 
مستويات نظام سلسلة التوريد، وقطاعات التمويل والمشتريات في وزارة 

الصحة والسكان وكذلك لمشاركين من شركة األدوية المصرية.
أسيوط،  وهي  محافظة،   15 في  األسرة  تنظيم  مخازن  احالل  جرى  كما 
واإلسكندرية، وأسوان, والبحيرة، وبني سويف، والقاهرة، والفيوم، والغربية، 
وسوهاج،  والشرقية،  وقنا،  والقليوبية،  والمنيا،  واألقصر،  واالسماعلية، 

ودعم التوزيع المجتمعي لخدمات تنظيم األسرة.

بنــــاء قـــدرات مقدمي الخدمات من خـــالل تحديث اإلرشــــادات 
والمعايير في مجـــــال الممارسات الطبية في تنظيم األســــرة؛ 
لمقدمي  التدريبية  والمناهج  التدريب  أدلة  إلى  باإلضافة 
من   287 إلى  باإلضـــــافة  طبيًبا،   615 تدريب  جرى  الخدمـــات. 
المديرين في مجال تنظيم األســـرة، والمشرفين الصحيين في 

عيادات صحة األسرة في جميع أنحاء البالد.

اجرى مشـــروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكــان بدعم من االتحــــاد األوروبي 
التدخـــالت التالية في إطـــــار كل من نتائجـــــه



الصحية  الرعاية  للشباب في مراكز  الصديقة  الخدمات  أجل دمج  من 
المعرفة  على  خدمات  مقدمي   527 تدريب  جرى  األساسية، 
والمهارات الالزمة لتقديم خدمات مناسبة وجذابة للشباب بإستخدام 

أدلة ومناهج تدريبية محدثة.

تنظيم  وسائل  بشراء  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  قام 
األسرة، تضمنت : 

11،187،072 واقي ذكري
236،944 امبالنون

1،000،000 حقن - ديبو بروفيرا
مع وضع خطة وطنية للتوزيع والتحقق واالختبار والمتابعة. 

935,543 مجموع سنوات الحماية   سنوات الحمــــــاية 
المتوقعة

إجمالي التأثير السنوي المتوقع للوسائل المشتراه

يصف الجدول أدناه التأثير المتوقع للوسائل المشتراة

التأثير الديموغرافي 

219,108

73,295

121,880

من المتوقع تجنب ما يلى:

الحمل غير المقصود
المواليد األحياء

اإلجهاض

86,332

540

58

من المتوقع تجنب ما يلى:

وفيات األمهات 
وفيات األطفال

عمليات اإلجهاض غير اآلمن

اآلثار الصحـــــية



6524 شاب  تنفيذ خمس جوالت من الوجهة مصر اشترك فيها 
وبني  واإلسماعيلية  والفيوم  والمنيا  األقصر  في  وشابة 
حول  برسائل  وزودتهم  أيام،  ثالثة  لمدة  أنشطة  في  سويف، 
والصحة  الصغيرة،  األسر  حجم  ذلك  في  بما  السكانية  القضايا 

اإلنجابية والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.

االستمرار في تجديد أندية المرأة في عيادات األسرة، وبناء قدرات 
تنظيم  حول  تووعية  جلسات  عقد  عن  فضال  مشرفيها،  من   2260

األسرة ، والتي وصلت إلى 12977امرأة.

يعزز  الذي  المتميزة  للوحدات  التحفيز  نظام  الوسام،  شعار  إطالق 
عيادة   22 منح  تم  حيث  األسرة،  تنظيم  خدمات  تقديم  في  التميز 

تنظيم أسرة من سوهاج وأسيوط واإلسكندرية شعار التميز. 

إطــــالق 
حمــــــالت توعــــــــية

 في جميع أنحاء البالد، تحت 
عنوان 'حقك تنظمي،' والتي 

تقدم خدمــات تنظــيم 
األســـــــرة للنســــــــــاء والتي 
بموجـــــبــها ترافـــق الرائــــدات 

الريفـيات المـتدربات على 
العـيادات المتنقــلة.

Results reached by the 3 campaigns

النتيجة 2
تثقيف الشباب والسكان في سن اإلنجاب بشأن تنظيم األسرة، وزيادة 

الوعي العام بمزايا األسر صغيرة الحجم (جانب الطلب).

6524 شاب وشابة 



دعم المشروع أيًضا 20 مهرجاًنا رياضًيا في 20 محافظة، بما في 
بالتقنيات  الشباب  تزويد  إلى  يهدف  أيام   3 لمدة   تدريب  ذلك 
وبناء  الرياضية  األيام  تنظيم  كيفية  حول  الرياضية  والمهارات 
األسر  وحجم  اإلنجابية  الصحة  حول  الرسائل  نشر  في  قدراتهم 
الصغيرة. ثم نظم المشاركون بنجاح 77 يوم رياضي آخر في 20 

محافظة.

تعاقدت وزارة التضامن االجتماعي مع 108 منظمة غير حكومية 
والفقر.  الخصوبة  معدالت  أعلى  بها  التي  محافظات   10 في 
ندوة شهرًيا، وتقديم   408 و  زيارة،  المنظمات 342،000  نفذت 

خدمات تنظيم األسرة في 33 عيادة.

واالجتماعية  العامة  للخدمات  واألسقفية  األزهر  عمل 
والمسكونية) أيًضا على رفع مستوى الوعي لدى القادة الدينية 
القادة  المسلمين و173 من  الدينية  القادة  (110 من  والمجتمع 

الدينية المسيحيين) بشأن قضايا السكان وتنظيم االسرة.

 Distribution of sports festivals participants by governorates

20 مهرجــان رياضــي

108منظمة غير حكومية

110 من القادة الدينية المسلمين 
و 173 من القادة الدينية المسيحيين)



االستثمار  وزارة  في  للمشروع  التوجيهية  للجنة  األول  االجتماع  ُعقد 
جميع  من  ممثلين  االجتماع  وجمع   .2019 يوليو  في  الدولي  والتعاون 
شركاء المشروع بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة السكان، 
ووزارة التضامن االجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي 
للسكان. وقدم صندوق األمم المتحدة للسكان المشروع وكذلك إنجازاته 

في السنة األولى.

تم ذكر مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان 83 مرة في وسائل 
اإلعالم. وصلت التغطية إلى 1،421،665 قارًئا محتمًال.

االتحاد  من  بدعم  للسكان  القومية  استراتيجية مصر  تعزيز  ذكر مشروع  تم 
األوروبي على منصات التواصل االجتماعي التابعة لصندوق األمم المتحدة 
 ،  2020 مارس   31 و   2019 ابريل   1 بين  الفترة  خالل  117مرة  للسكان 

بمتوسط وصول المنشور ألكثر من 4500 مستخدم.

Source: Agility*

المحلية  التنمية  ووزارة  للسكان  القومي  المجلس  مع  جارية  المناقشة 
لضمان بدء أنشطة هذا الناتج، وال سيما فيما يتعلق بإنشاء نظام وطني 

لالستراتيجية السكانية للرصد واإلبالغ، وكذلك إنشاء فرق عمل.

التغطية � الف	ة من: 1 ابريل 2019 ا� 31 ديسم� 2019التغطية � الف	ة من: 1 يناير 2020 ا� 31 مارس 2020

النتيجة 3
تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ االستراتيجية القومية 

للسكان (حوكمة السكان).

اجتماع اللجنة التوجيهية

مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان في االعالم



المنشور ادناه يوضح الزيارة الميدانية لسوهاج. وصل معدل التفاعل إلى 
4496 مستخدًما.

للســكان  المتحدة  األمـــم  وصندوق  األوروبي  االتحــــاد  لوفد  ميدانــية  زيــارات 
ووزارة الصــــحة والســـكان 

الصحة  ووزارة  للسكان  المتحدة  األمم  وصندوق  األوروبي  االتحاد  من  وفد  قام 
هي  محافظات  ثالث  في  المشروع   لمتابعة  ميدانية  زيارات  ثالث  بإجراء  والسكان 
سوهاج واإلسكندرية وأسوان في سبتمبر وأكتوبر 2019 وفبرايــر2020 على التوالي.
وفي سوهاج، زار الوفـد عيادة تنظــيم األسرة ووحدة صحة األســـرة والتقى بالمحافظ، 
والصحيون  الطبيون  الموظفون  حصل  حيث  الجوائز  توزيع  حفل  في  شارك  كما 

واإلداريون على شهـــادة مع أســــر من ســـوهاج اختاروا أســــر صغيرة الحــــجم.

وفي اإلســكــــندرية، قــــام الوفــــد برئاســــة رئيس االتحـــــاد األوروبي إلى مصر إيفان 
سوركوس، بزيارة عيادة تنظيم األسرة ومنحه شعار الوسام.

رافق الوفد مجمـوعة من الصحفيين المحليين والدوليين في أســـوان، حيث زاروا وحدة 
من  العيادة  مخزون  وتفقدوا  الخدمات،  مقدمي  مع  مقابالت  وأجروا  األسرة  صحة 

وسائل تنظيم األسرة وأجروا مقابالت مع مدير مديرية كوم أمبو الصحية.


