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تقــديـــم خدمـــات الصحــة اإلنجـــــابيــة والمشـــــــورة

مصر  استراتيجية  تعزيز  لمشروع  الرئيسية  النتائج  إحدى  تتمثل 
نطاق  توسيع  في  األوروبي  االتحاد  من  بدعم  للسكان  القومية 
خدمات تنظيم األسرة بما في ذلك وسائل تنظيم األسرة، وزيادة 

إمكانية الحصول عليها.

للسكان  المتحدة  األمم  مع صندوق  والسكان  الصحة  وزارة  تعمل 
خالل  من  األسرة  تنظيم  وخدمات  وسائل  مختلف  توفير  على 

الحمالت وقوافل تنظيم األسرة، بدعم من االتحاد األوروبي.

الصحة  وزارة  قامت   ،٢٠٢٢ ٢٠٢١ومارس  أبريل  بين  ما  الفترة  في 
والسكان ب٦٤ حملة من قوافل تنظيم األسرة باستخدام العيادات 

المتنقلة في ٢٠ محافظة.

وصلت العيادات المتنقلة إلى ٩٢،٤١٣ امرأة بخدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وتقديم المشورة. 
وتلقت ٧٠،١١٢ منهن وسائل تنظيم األسرة.

واصل المشـــروع أيًضا تدريب األطباء والتمريض في عيادات تنظيم األسرة لضمان تقديم خدمات عالية 
الجلد  تحت  كبسوالت  وإزالة  تركيب  حول  تدريبية  ورشة    ٩٧ خالل  من  طبيب   ١٠٧٢ تدريب  تم  الجودة. 

"امبالنون" واللولب.

من أجل ضمان استدامة التدريبات، تم تدريب ٢٨ طبيبًا من ٦ محافظات كمدربين.

عالوة على ذلك، تم تدريب ١٩١٣ ممرضة في مجال تنظيم األسرة على حزمة شاملة تشمل المشورة 
والمخاطر الرئيسية، ومكافحة العدوى، وإدارة عيادات تنظيم األسرة.

تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان 
بدعــــم من االتحـــــاد االوروبي

مراجعـــة العـــام الرابـع

وصــــول خدمــــــــات الصحــــة اإلنجــــــــابيـة إلى ٩٢،٤١٣ امــــــرأة من خـــالل قوافل تنظيم األسرة
تم الوصول إلى ١،٦٦٣،٣٦٨ امرأة بخدمات ومشورة تنظيم األسرة من خالل حملة حقك تنظمي

عقد ندوات بنوادى المرأة بحضــــور ١٤٧،٥٧٠ امـــرأة 

تدريب ١٠٧٢ طبيبـا على تقديم خدمات تنظيم األسرة
تدريب ١,٩١٣ ممرضة تنظيم أسرة و١,٨٧٠ ممرضة رعاية صحية أولية

تدريب ٢٤٤١ من الرائـــدات 
تم تدريب ١٥٣٨ من مقدمي الخــــدمة من وحــــدات الرعــــاية الصحية األولية على الخدمـــات الصديقة للشـباب

الوصول إلى ١١٩،٨٥٤ من الشباب من خالل أنشطة التعليم الترفيهي 
تدريب ٤,٣٥٩ من الـقــــادة الدينيين

تم تدريب ٢٥،٤٩٢ من القــادة المجتمعيين

منح ٥٠٣ عيادة في ٢١ محافظة شعار الوسام



لضمان وصول خدمات تنظيم األسرة للنساء المقيدة تنقلهن بسبب األعراف االجتماعية، 
األسرة،  تنظيم  لخدمات  للترويج  محافظة   ١٨ ريفية في  رائدة   ٢٤٤١ بتدريب  المشروع  قام 
والمخاطر المرتبطة بالحمل المتتابع، ووسائل تنظيم األسرة المناسبة لفترة ما بعد الوالدة، 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم األسرة. وذلك لتعزيز مهارات الرائدات إلجراء زيارات 

منزلية.

جانب  إلى  أحلى،"  "أيامنا  التوعية  حملة  من  جوالت  أربع  في  الريفيات  الرائدات  شاركت 
العيادات المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم األسرة الفورية، وفحوصات، باالضافة الى خدمات 

اخرى. وصلت الحمالت إلى ١،٦٦٣،٣٦٨ امرأة بخدمات ومشورة تنظيم األسرة.

كما يعمل المشروع على بناء قدرات مقدمي الخدمات في نوادي المرأة، واستهدفت ورش العمل هذا العام 
١٠٠ نادي مرأة في أربع محافظات، حيث تم تدريب مقدمي الخدمات على إدارة األندية وإحالة الحاالت إلى 

العيادات، باإلضافة إلى األنشطة التي يستضيفها النادي لتمكين المرأة والتوعية بأهمية تنظيم األسرة.

تنظيم األسرة  الطلب على خدمات  لتشجيع  توعية في ٢٦ محافظة  المرأة ٦,٢٦٣ جلسة  نوادي  استضافت 
توافر  تنظيم األسرة لضمان  تزامنت مع توقيت حمالت  امرأة،  الجلسات ١٤٧،٥٧٠  اإلنجابية. حضر  والصحة 

الخدمات.

خاصة  الضارة  والممارسات  والطفل،  األم  على صحة  األسرة  تنظيم  فوائد  مثل  الجلسات قضايا  وتناولت 
الزواج المبكر وختان اإلناث.

يعد جمع البيانات مكوًنا مهًما في استدامة وتعزيز برامج تنظيم األسرة. لذلك قام صندوق األمم المتحدة 
للسكان بإجراء دراسة لتحديد التغييرات في سلوكيات طلب الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية للمرأة أثناء 

جائحة كوفيد-١٩.

الصحة  بوزارة  األولية  الصحية  والرعاية  األسرة  تنظيم  قطاعي  إلى  الدراسة  وتوصيات  نتائج  تقديم  وتم 
والسكان.

يساعد دمج مشورة تنظيم األسرة مع تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية لحديثي الوالدة في تجنب حاالت 
الحمل الغير مقصود، حيث يتم التحدث مع النساء خالل األشهر الثالثة األخيرة من الحمل وأثناء تطعيم حديثي 
الوالدة على أهمية الحصول على وسائل تنظيم األسرة بعد الوالدة مباشرة وأهمية المباعدة بين الوالدات 

بشكل كاٍف لكلٍّ من الصحة الجسدية والنفسية لألم ومولودها. 

الوالدة  قبل  ما  رعاية  يقدمون  الذين  األولية  الصحية  الرعاية  ممرضات  لتدريب  جلسة   ٧٠ تنظيم  تم  فقد 
وتطعيم األطفال، باإلضافة إلى ممرضات تنظيم األسرة حول أهمية دمج تنظيم األسرة في فترة ما بعد 

الوالدة المباشرة والممتدة. استهدفت الجلسات ١٨٧٠ ممرضة من ٦ محافظات.

النساء والتوليد من ٤٥ مستشفى في ٩ محافظات باستخدام  عالوة على ذلك، تم تدريب ٤٥٦ من أطباء 
المتاحة  الوسائل  ذلك  بما في   - مباشرة  الوالدة  بعد  األسرة  تنظيم  وسائل  حول  محددة  إرشادات سريرية 

وأهليتهم الطبية - والخدمات المقدمة للنساء في فترة ما بعد الوالدة الممتدة.

دمج تنظيم األسرة بالرعاية الصحية األولية والمستشفيات



الوسائل المشتراة وتأثيرها

تم   ٢٠٢٢ ومارس   ٢٠٢١ أبريل  بين  ما  الفترة  في 
شراء ١،١٦٢،٤٠٠ حقنة من ديبو-بروفيرا و ٢٨٥،٠٠٠ 
الجدول  ويصف  لولب.  و٢٩،٥٢٠   ، امبالنون  من 

أدناه التأثير المتوقع للوسائل المشتراة:

إجمالي التأثير السنوي المتوقع

التأثير الديموغرافي من المتوقع تجنب ما يلى:
الحمل غير المقصود

المواليد األحياء
اإلجهاض

التأثير الصحي
وفيات االمهات
وفيات األطفال

عمليات اإلجهاض غير اآلمن
سنوات الحماية المتوقعة

مجموع سنوات الحماية
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تقـــــديم خدمـــــات
 صديقة للشـباب

هو  الوسام  الوسام.  بشعار  العيادات  العتماد  نظام  وضع  تم  المشروع،  بداية  منذ 
نظام اعتماد يتم من خالله تقييم وحدات تنظيم األسرة في جميع أنحاء مصر بناًء على 

مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.
٢١ محافظة  عيادات في   ٥٠٣ ُمنحت   ،٢٠٢٢ ٢٠٢١ ومارس  أبريل  بين  ما  الفترة  خالل 

شعار الوسام - منها ٤٢٥ عيادة منحت ألول مرة.
وقد تم تدريب مديري تنظيم األسرة ومشرفي التمريض واإلحصائيين من المديريات 

والمديريات من خالل ٢٣ ورشة عمل تدريبية في ١٣ محافظة.

شعـــار الوســـــام

إن تزويد الشباب بالمعلومات الضرورية وتشجيعهم على البحث عن خدمات صحية صديقة للشباب أمر ضروري 
لتمكينهم من اتخاذ قرارات مسؤولة ومستنيرة بشأن صحتهم اإلنجابية.

أولية  رعاية صحية  الخدمة (٥٩٩ طبيًبا و٩٣٩ ممرًضا) من ١,١٦١ وحدة  دعم المشروع تدريب ١,٥٣٨ من مقدمي 
لتعزيز قدرتهم على تقديم الخدمات المصممة خصيًصا للشباب.

باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير خطة المشاركة المجتمعية لمعالجة التحديات التي يواجهها الشباب في مصر في 
الوصول إلى خدمات ومعلومات عن الصحة اإلنجابية. أخذت الخطة في االعتبار تحديات مثل عدم التنسيق بين 
المتاحة،  والخدمات  اإلنجابية  الصحة  حول  المعلومات  ومحدودية  الشباب،  بصحة  المعنيين  المصلحة  أصحاب 
الخدمات والحصول عليها بسبب األعراف االجتماعية  للبحث عن  المجتمعي للشباب  الدعم  إلى غياب  باإلضافة 

القائمة.
والمنظمات  الخدمات  ومقدمي  الدينيين  والقادة  المجتمع  وقادة  اآلباء  ذلك  في  بما  المجتمع  الخطة  تشرك 

المجتمعية نحو تعزيز سلوكيات الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية بين الشباب.
في مارس ٢٠٢٢، تم إطالق الخطة في محافظة الشرقية.
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المشروع،  سياق  وفي   ،٢٠٢١ أغسطس  في 
الفني  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وقعت 
وثيقة  للسكان  المتحدة  األمم  وصندوق 
التدخالت االستراتيجية للشراكة في مجال دمج 
النظام  في  الشامل  السكاني  التعليم 

التعليمي، بهدف التوعية بالقضايا السكانية.
وفي إطار التدخالت، تم تدريب ٤٩ طالب وطالبة 
أسوان  من  والثانوية  اإلعدادية  المرحلة  في 
واألقصر على التقنيات المسرحية. أدى التدريب 
إلى زيادة وعي الطالب بقضايا السكان وتنظيم 
تقنيات  باستخدام  الضارة  والممارسات  األسرة 

المسرح التفاعلي.

شراكة مع وزارة التربية والتعليم

استمر المشروع في تدريب متطوعي شبكة تثقيف األقران (Y-PEER) لتعزيز 
بنهاية  والتواصل.  التيسير  مهارات  ذلك  في  بما  األقران،  المثقفين  قدرات 

التدريب، قدم المثقفون األقران خططهم المتتالية للتنفيذ في محافظاتهم.
مصر،  مستوى  على  متتالية  تفاعلية  جلسة   ٢٨٩٥ األقران  المثقفون  أجرى 
الجلسات قضايا  وتناولت  إلى ٤٦،٩٢٤ شاًبا وشابة من ٢٦ محافظة.  ووصلوا 

الصحة اإلنجابية المختلفة.
األدوات  استخدام  حول  اإلنترنت  عبر  أدوات  مجموعة  تطوير  المشروع  دعم 

الرقمية التفاعلية في ضوء القيود التي يفرضها كوفيد-.

تثقيف األقـــــران

من خالل أدوات تعليمية وترفيهية تشمل الموسيقى 
والمسرح التفاعلي، يعمل المشروع على توعية الشباب 
النوع  على  القائم  العنف  مثل  السكانية  بالقضايا 
ضد  الضارة  والممارسات  األسرة  وتنظيم  االجتماعي 

النساء والفتيات.
اختتم مهرجان الفنون المجتمعية "نواة من أجل التغيير" 
زاد للفنون،  الرابعة في ديسمبر ٢٠٢١ مع فريق  دورته 
قنا  محافظات  في  شهر  لمدة  استمرت  عروض  بعد 

والمنيا والقاهرة.
سويف  وبني  والمنيا  وأسيوط  األحمر  والبحر  ودمياط  األقصر  من  مسرحية  لفرق  عروضًا  المهرجان  استضاف 
والقاهرة والسويس والجيزة والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم - تناولت قضايا سكانية مختلفة مثل تنظيم 

األسرة وختان اإلناث وزواج األطفال. كما استضاف عروض موسيقية لفرقة الشمندورة.

مهرجـــان الفــــنون المجتمــــعية



للسكان،  المتحدة  األمم  لصندوق  السكانية  بالقضايا  التوعية  جزًءا من مشروع  والشمندورة  نواة  فريق  يشكل 
بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه.

يتم تنفيذ المشروع في أندية السكان في مختلف مراكز الشباب في مصر، والتي تستضيف أنشطة توعوية 
حول القضايا السكانية للشباب باستخدام أدوات مبتكرة، بما في ذلك الموسيقى والمسرح التفاعلي واألفالم 
القصيرة. تهدف األنشطة إلى رفع مستوى الوعي حول العنف القائم على النوع االجتماعي وتنظيم األسرة 

والممارسات الضارة.
درب  الذي  للفنون،  زاد  فريق  بمساعدة  أقيمت  عمل  ورش  نتيجة  المهرجان  في  المسرحية  العروض  جاءت 

المتطوعين على تطوير النصوص واألغاني المسرحية لتوعية مجتمعاتهم بقضايا مختلفة.
وحضر المهرجان ١٤١٢ شخًصا، باإلضافة إلى ١٦،٦٤٤ مشاهدة، و٩٣٣٥ مشاركة عبر اإلنترنت.

كما أقيمت هذا العام ورش عمل تدريبية لفرق نواة المسرحية في دمياط والشرقية للمتطوعين الشباب الذين 
قدموا عرضين مسرحيين في محافظاتهم تناولوا مواضيع الصحة اإلنجابية والسكان.

يعد اشراك المؤسسات الدينية أمًرا اساسيا لتحقيق نتائج المشروع. يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان في إطار 
العامة  الخدمات  وأسقفية  األزهر  بجامعة  السكانية  والبحوث  للدراسات  الدولي  اإلسالمي  المركز  مع  المشروع  

والمسكونية واالجتماعية على إشراك القادة الدينية لنشر الرسائل بين مجتمعاتهم. 
في أبريل ٢٠٢١، وقع قداسة البابا تواضرس الثاني، بابا األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على ثالث وثائق لدعم 

تنظيم األسرة ومكافحة ختان اإلناث وجميع أشكال العنف ضد المرأة في إطار المشروع.
وتم نشر الوثائق في ٧٠ كنيسة، باالضافة الى تدريب الكهنة للوصول إلى ما يقرب من ٨٠،٠٠٠ من أفراد المجتمع.

في يونيو التالي، أطلق كل من المركز اإلسالمي الدولي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة األزهر وصندوق 
األمم المتحدة للسكان منهج "التربية السكانية" وكتاب "تنظيم األسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين،" بدعم من االتحاد 

األوروبي.
تتناول فصول المنهج الديموغرافيا واالقتصاد والموارد المائية في العالم اإلسالمي باإلضافة إلى التنمية البشرية. 
كما يتناول المنهج الصحة والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة باإلضافة إلى المنظور الديني حول قضايا السكان بما في 

ذلك العنف ضد المرأة والممارسات الضارة.
من ناحية أخرى، يسلط الدليل الضوء على المنظور اإلسالمي لتنظيم األسرة وذلك من خالل آراء أهم القادة الدينيين 

في مصر. كما سيتم استخدامه من قبل رجال الدين من وزارة األوقاف وطالب جامعة األزهر.
 وقد تم تدريب ٤٣٥٩ من القادة الدينين  في إطار المشروع.

قام المعهد بتدريب ٩٠١ من القادة الدينية حول الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.
إلعداد القادة الدينية من االقباط، قامت أسقفية الخدمات العامة والمسكونية واالجتماعية بتدريب مجموعة أساسية من 
القادة  إلى ٣١٧٧ من  الالزمة ليصبحوا دعاة ومدربين. وقد وصلوا بدورهم  بالمعرفة والمهارات  ١٨٥ مدرًبا وتمكينهم 

الدينية، وتوجيههم بالمفاهيم المتعلقة بالنمو السكاني: األسباب والتأثيرات والحلول.
المشروع، حيث  إطار  الدينيين   والمجتمعين  في  القادة  المشروع رفع وعي  للتنمية دعم  ومن خالل مؤسسة جذور 

وصلت الندوات إلى ٢٥،٤٩٢ من القادة المجتمعية.

العمـــــل مع القـــــيادات الدينـــية والمجتمعــــية



عددها  بلغ  سكانية  عمل  فرق  تكوين  في  المشروع  استمر   ،٢٠٢١ عام  في 
اإلجمالي ٢٢ في جميع المحافظات باستثناء شمال وجنوب سيناء والبحر األحمر 

ومطروح والوادي الجديد، حيث تنسق فرق العمل وتراقب تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية للسكان.

المختلفة  المستويات  على   ٤١٥٨ حوالي  العمل  فريق  أعضاء  عدد  بلغ 
(المحافظة، المديرية، القرية).

مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان في األخبار

تم تناول مشروع  تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان في وسائل اإلعالم بانتظام 
وذكر ٦٧٨ مرة في وسائل اإلعالم في الفترة ما بين ١ أبريل ٢٠٢١ و ٣١ مارس ٢٠٢٢. 

ووصلت التغطية المحتملة إلى ١،٨ مليار قارئ.

مجموعات العمل السكانية


