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مراجعة العام الثالث
أبريل ٢٠٢٠ – مارس ٢٠٢١

منذ بداية جائحة كوفيد-١٩، عمل صندوق األمم المتحدة 
تأثير  عدم  ضمان  على  األوروبي  االتحاد  مع  للسكان 
الجائحة على مشروع االستراتيجية مصر القومية للسكان 
تدابير  اعتماد  خالل  من  األوروبي،  االتحاد  بدعم 
خدمات  استمرارية  ضمان  أجل  من  جديدة  وتعديالت 

تنظيم األسرة في مصر.

للسكان  المتحدة  األمم  وصندوق  األوروبي  االتحاد  بدأ 
بتقديم مستلزمات  الحماية الشخصية إلى قطاع تنظيم 
ذلك  في  بما  والسكان،  الصحة  وزارة  في  األسرة 
توزيع  وتم  يورو.  ألف   ٧٠ بقيمة  والمطهرات  الكمامات 
معدات الوقاية الشخصية على مقدمى خدمات  تنظيم 

األسرة في جميع أنحاء البالد.

وبمجرد بداية الجائحة، تم إجراء دراسة لتحديد التغيرات في السعي للحصول على خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم 
األسرة واألسباب الكامنة وراءها. شمل التقييم ٤٠٠ امرأة في خمس محافظات في سن اإلنجاب، بما في ذلك 

الالجئات ومقدمو الخدمات.

االستجابة لـكوفيد-١٩

العـام الثالث باألرقــــام

الوصول إلى ١،٢٥٩،٢٩٧ امرأة بخدمات ورسائل تنظيم األسرة من خالل الحمالت
تقديم وسائل تنظيم األسرة من خالل العيادات المتنقلة إلى ٣٨،٥٧٤ منتفعة

١٦،٦٨٧ امرأة حضرت جلسات توعوية في أندية المرأة

٢٢،٧٣٧ شاًبا وشابة من ٢٦ محافظة مختلفة حضروا جلسات توعية من مثقفي األقران
تسليم مستلزمات  الوقاية الشخصية إلى ٥٨،٧٢٧ من مقدمي الخدمات في عيادات تنظيم األسرة

تم الوصول إلى ١٧٨،٨٢٩ مستمًعا من خالل ٧ حلقات بير كاست
تدريب ٣٤٤٩ من الرائدات الريفيات والمثقفات على رسائل  تنظيم األسرة

تم تدريب ٥٥٣ طبيًبا على تقديم المشورة وتركيب كبسوالت تحت الجلد "امبالنون"
تدريب ١،٧٢٢ ممرضة تنظيم األسرة على تقديم المشورة واألخطاء الشائعة ومكافحة العدوى وإدارة 

العيادات
تدريب ٢٩٢٩ ممرضة من ١٤٧٨ وحدة صحية على دمج خدمات تنظيم األسرة في خدمات الرعاية 

الصحية األولية

تجديد ٧٣ مخزن في ١١ محافظة

منح ١١٢ عيادة شعار الوسام
تجديد ٣٠ من أندية المرأة في ١٠ محافظات

تدريب مقدمي خدمات 



المشاركين  لتزويد  اتجاه،  مع  بالشراكة  اإلنترنت  على  المونودراما  عمل  ورش  تنظيم  تم  كما 
بالمعرفة والمهارات الالزمة لعقد أداء مونودراما تم تصويره في المنزل بأقل الموارد المتاحة.

بين  الوعي  لرفع  كاست،  بير  بعنوان  بودكاست  أيًضا   Y-PEER األقران  تثقيف  شبكة  أطلقت 
الفيروس.  ضد  االحترازية  والتدابير  العدوى  انتشار  من  والوقاية  كوفيد-١٩،  حول  الشباب 
على  لإلجابة  والسكان،  الصحة  وزارة  أو  العالمية  الصحة  منظمة  من  خبراء  حلقة  كل  تضمنت 

األسئلة األكثر إلحاًحا حول الجائحة.

وصلت حلقات بير كاست إلى ما يقرب من ١٨٠،٠٠٠ مستمع.

تتمثل إحدى النتائج الرئيسية مشروع االستراتيجية مصر القومية للسكان بدعم االتحاد األوروبي في توسيع نطاق 
خدمات تنظيم األسرة بما في ذلك وسائل تنظيم األسرة، وزيادة امكانية الحصول عليها.

وخالل عامه الثالث، في الفترة ما بين ١ أبريل ٢٠٢٠ و ٣١ مارس ٢٠٢١، اقترب المشروع من تحقيق هذا الهدف من 
خالل عدة خطوات وأنشطة.

بدأ المشروع بتحديد مواقع خدمات تنظيم األسرة في كل من القطاعين العام والخاص في جميع المحافظات. 
يساعد ذلك في تحديد الثغرات في تقديم الخدمات، القتراح وسائل التعاون بين كال القطاعين.

اللمسات  الصحة والسكان لوضع  وزارة  تنظيم األسرة في  للسكان مع قطاع  المتحدة  األمم  كما عمل صندوق 
األخيرة على خطة تنفيذ وطنية محسوبة التكاليف (CIP) لتنظيم األسرة بدعم من االتحاد األوروبي.

تم وضع الخطة لمساعدة الحكومة على ترجمة التزاماتها تجاه تنظيم األسرة إلى برامج وسياسات ملموسة ومن 
المقرر إطالقها خالل الربع الثالث من عام ٢٠٢١، إلى جانب خطط العمل الخاصة بالمحافظات التي تم تطويرها 

لجميع المحافظات.

من أجل تحسين جودة رعاية الصحة اإلنجابية وخدمات تنظيم األسرة، عمل المشروع أيًضا على تعزيز إدارة سلسلة 
اإلمداد من خالل أنشطة مختلفة بما في ذلك بناء قدرات مسؤولي وزارة الصحة والسكان بشأن تأمين  وسائل 

تنظيم األسرة، باإلضافة إلى  نظم المعلومات اللوجستيه (LMIS) وتجديد مخازن في ١١ محافظة.

تسهيل الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة

الطبية  المعايير  ذلك  في  بما  الطبية  المراجع  وتحديث  مراجعة  جانب  إلى 
مجال  في  الخدمات  لمقدمي  والمناهج  التدريب  وأدلة  التوجيهية  والمبادئ 
األسرة  تنظيم  عيادات  في  الخدمات  مقدمي  تدريب  تم  األسرة،  تنظيم 

لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتضمنت ورش عمل تدريبية ألكثر من ٥٠٠ طبيب حول تركيب كبسوالت تحت 
   ٧ من  أطباء  تدريب  تم  كما  الصلة.  ذات  األهلية  ومعايير  "امبالنون"  الجلد 

محافظات كمدربين، لضمان االستدامة.

كذلك تم تدريب أكثر من ١٧٠٠ ممرضة لتنظيم األسرة على حزمة شاملة تتضمن المشورة ومكافحة العدوى وإدارة 
عيادات تنظيم األسرة.

كما تعاون صندوق األمم المتحدة للسكان مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه، بدعم 
من االتحاد األوروبي، لبث ندوات أسبوعية عبر اإلنترنت حول الصحة النفسية، تتناول مواضيع 

مختلفة لمساعدة الشباب على التعامل مع الضغط الناجم عن الجائحة.

تدريب مقدمي خدمات 



تم شراء ١،٨٣٧،٦٠٠ حقنة من ديبو-بروفيرا و٣٥،٠٠٠ من امبالنون في الفترة ما بين أبريل ٢٠٢٠ ومارس ٢٠٢١
يصف الجدول أدناه التأثير المتوقع للوسائل المشتراة

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

الصحة الجسدية والنفسية لألم ومولودها.

وتحقيقا لهذه الغاية، تم تدريب ما يقرب من ٣٠٠٠ ممرضة من ١٤٧٨ عيادة على أهمية دمج خدمات تنظيم األسرة 
في فترة ما بعد الوالدة الفورية والممتدة، والرسائل الرئيسية التي يتعين عليهم نقلها. 

كما تم تدريب أكثر من ١٠٠ طبيب نساء وتوليد من ٤٩ مستشفى في خمس محافظات على وسائل تنظيم األسرة 
الفورية بعد الوالدة والخدمات المقدمة للنساء في فترة ما بعد الوالدة الممتدة.

الوسائل المشتراة وتأثيرها

دمج تنظيم األسرة  مع الرعاية الصحية األولية

منذ بداية المشروع، تم وضع نظام العتماد العيادات بشعار الوسام. الوسام هو نظام اعتماد يتم من خالله تقييم 
وحدات تنظيم األسرة في جميع أنحاء مصر بناًء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة 

والسكان.

خالل الفترة ما بين أبريل ٢٠٢٠ ومارس ٢٠٢١، تم منح ١١٢ عيادة من 
األسرة  تنظيم  مديري  تدريب  تم  الوسام.  شعار  محافظات  سبع 
ومشرفي التمريض واإلحصائيين في ١٠ محافظات على التسجيل 

اآللي واإلشراف الفعال وتحليل مؤشرات الجودة.

شعار الوسام

٢٠٢٠إجمالي 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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إن تزويد الشباب بالمعلومات الضرورية وتشجيعهم على البحث عن خدمات صديقة للشباب أمر ضروري لتمكينهم 
من اتخاذ قرارات مسؤولة ومستنيرة خاصة بالصحة اإلنجابية.

دعم المشروع تدريب أكثر من ١٠٠٠ من مقدمي الخدمة، بما في ذلك األطباء والممرضات من ٦٢٠ وحدة رعاية 
صحية أولية للعمل في عيادات صديقة للشباب وتقديم خدمات مصممة خصيًصا الحتياجات الشباب.

تعمل وزارة الصحة والسكان حالًيا على تحديد مواقع تقديم الخدمة  الصديقة للشباب وتقييم مدى استعدادها 
الستضافة خدمات صحية صديقة للشباب. دعم المشروع تطوير برنامج لرقمنة عملية تسجيل العيادات الصديقة 

للشباب الحالية والمنشأة حديًثا في جميع أنحاء مصر.

يدعم  ولذلك  للشباب،  الصديقة  الخدمات  إلى  للدعوة  ضرورًيا  أمًرا  اإلنجابية  الصحة  حول  المجتمع  إشراك  يعد 
المشروع حالًيا تطوير خطة مشاركة مجتمعية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب المصري في الوصول إلى 

خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية.

تنظيم األسرة واستخدامها، ال سيما  إلى خدمات  الوصول  لتسهيل 
في المناطق الريفية في صعيد مصر، يعتمد صندوق األمم المتحدة 
طريق  عن  المجتمعي  التوزيع  على  والسكان  الصحة  ووزارة  للسكان 
الصحة  وزارة  األوروبي.قامت  االتحاد  من  بدعم  المتنقلة،  العيادات 
والسكان ب٦٩ قافلة في ٢١ محافظة من خالل عيادات متنقلة تقدم 
اليها.  الوصول  الصعب  للمجتمعات  األسرة  تنظيم  وخدمات  وسائل 
بخدمات  امرأة   ٣٨،٥٧٤ إجمالي  إلى  المتنقلة  العيادات  وصلت 

واستشارات في مجال الصحة اإلنجابية.

كما تم تنظيم ثالث جوالت من حملة التوعية "أيامنا أحلى" بدعم من 
تنظيم  خدمات  لتقديم  متنقلة  عيادات  الحمالت  وشملت  الرائدات. 
األسرة الفورية ، وفحوصات أمراض النساء والتوليد، ورعاية ما قبل 
الوالدة، وخدمات طب األطفال/ حديثي الوالدة. تم الوصول إلى أكثر 

من مليون امرأة بخدمات ورسائل تنظيم األسرة.

للتأكد من أن خدمات ووسائل تنظيم األسرة متاحة للنساء اللواتي يقيد تنقلهن بسبب األعراف االجتماعية، قام 
المشروع بتدريب ما يقرب من ٣٥٠٠ رائدة ريفية ومثقفة  لتعزيز خدمات تنظيم األسرة، عن طريق تقديم التوعية أثناء 
الزيارات المنزلية، وتشمل تلك التوعية أيضا المخاطر المرتبطة بالحمل المتقارب ، وطرق تنظيم األسرة المناسبة 

لفترة ما بعد الوالدة ، ومعالجة المفاهيم الخاطئة حول تنظيم األسرة.

تم تدريب المشرفات  من ٤٣٦ من أندية المرأة في ١٧ محافظة على إدارة األندية، بما في ذلك إحالة الحاالت إلى 
العيادات، وكذلك توجيه األنشطة التي تجري في النادي والتي تهدف إلى تمكين المرأة والتوعية بأهمية تنظيم 

األسرة. كما تم تطوير مواد تعليمية ألندية المرأة وعيادات تنظيم األسرة.

عقدت أندية المرأة أكثر من ١٠٠٠ جلسة توعية حول تنظيم األسرة والممارسات الضارة في ٢٦ محافظة، وصلت إلى 
أكثر من ١٦،٠٠٠ امرأة.

دمج الخدمات الصديقة للشباب في مراكز الرعاية الصحية األولية

إشراك المجتمعات



تثقيف  في  للمشروع  الرئيسية  األهداف  أحد  يتمثل 
الشباب واألشخاص في سن اإلنجاب وزيادة وعيهم حول 
تنظيم األسرة وقيمة حجم األسرة الصغيرة. يتم ذلك من 
اساليب  بين  من  والفن،  الترفيه  أدوات  استخدام  خالل 

أخرى.

قام   ،٢٠٢١ ومارس   ٢٠٢٠ أبريل  بين  ما  الفترة  في 
بتدريب  اتجاه،  مؤسسة  مع  شراكته  خالل  من  المشروع 
التابعة لوزارة الشباب والرياضة  العاملين بمراكز الشباب 
في  األقران  تثقيف  تقنيات  على  محافظات   ١٠ في 

مواضيع الصحة اإلنجابية والقضايا السكانية، من خالل اساليب مختلفة مثل الرياضة وغيرها.

في إطار المشروع، عملت شبكة تثقيف األقران Y-PEER عن كثب مع الجمعية المصرية لتنظيم األسرة في مصر 
للوصول إلى أكثر من ٢٣،٠٠٠ شاب وشابة في مختلف المحافظات من خالل األنشطة التفاعلية لتثقيف األقران 

بشأن القضايا السكانية.

تم تدريب متطوعي شبكة تثقيف األقران أيًضا على تعزيز مهاراتهم في إدارة الترفيه التعليمي وأنشطة الشبكة 
بشكل عام. كما تم عقد ورش عمل أخرى لتدريب المدربين في ٢٦ محافظة. كما تم إجراء تدريب تيسيري بواسطة 
الجمعية المصرية لتنظيم األسرة لمتطوعي شبكة تثقيف األقران من مختلف المحافظات، مما مكنهم من تحسين 

أدائهم المسرحي واستخدام تقنيات تيسير أكثر تقدًما.

نتج عن التدريبات أربعة سيناريوهات مسرحية تناولت تنظيم األسرة وقضايا سكانية أخرى.

الشيخ  السكان من أسوان وكفر  أندية  اتجاه، طور ١٠٣ متطوًعا من  وبالتعاون مع مؤسسة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والمنوفية والوادي الجديد وقنا خمسة نصوص مسرحية من خالل ورش عمل لزيادة الوعي حول مختلف القضايا 
بما في ذلك تنظيم األسرة و مفهوم حجم األسرة الصغيرة. نتج عن ذلك خمسة عروض مسرحية أخرى في مهرجان 

فنون المجتمع.

باستخدام نموذج التدريب الهرمي الذي يمّكن الشباب من نقل المعرفة والمهارات والخبرة العملية، تمكن مدربي 
شبكة تثقيف األقران من الوصول إلى أكثر من ٥٠٠ شاب وشابة من ٢٦ محافظة إلى جانب أعضاء من الجمعية 
التعليم  تقنيات  أقران واالستفادة من  التدريب والتوجيه ليصبحوا مثقفي  لتنظيم األسرة، مع مهارات  المصرية 

الترفيهي. 

وأجرى مثقفي األقران ١٢٦٦ جلسة تفاعلية متتالية في مختلف المحافظات وصلت إلى ٢٢،٧٣٧ شاًبا وشابة من ٢٦ 
فيروس  من  الحماية  تدابير  إلى  باإلضافة  المختلفة  اإلنجابية  الصحة  قضايا  الجلسات  تناولت  مختلفة.  محافظة 

كورونا.

الفني  المتحدة للسكان مهرجان نواه  اتجاه، نظم صندوق األمم  بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة 
المجتمعي في القاهرة في نوفمبر ٢٠٢٠، حيث سلطت عروض مسرحية الضوء على بعض القضايا السكانية، بما 

في ذلك خمسة عروض ممولة من االتحاد األوروبي.

تم تقييم العروض ومنحها من قبل لجنة من الخبراء قامت بتقييم العروض بناًء على ٣ معايير رئيسية تضمنت: 
كيفية معالجة العرض لقضية مجتمعية والتفاعل مع الجمهور والجوانب الفنية للعروض

تثقيف الشباب



العمل مع المؤسسات  الدينية

 قوة العمل السكانية 

تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من االتحاد األوروبي 
في األخبار

في إطار المشروع، يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان مع المؤسسات  الدينية مثل المركز اإلسالمي الدولي 
القادة  واالجتماعية وإشراك  والمسكونية  العامة  الخدمات  األزهر وأسقفية  بجامعة  السكانية  والبحوث  للدراسات 

الدينية لنشر الرسائل بين مجتمعاتهم.

عقدت  بينما  واعًظا،   ١٢٠ شملت  عمل  ورش  أربع  السكانية  والبحوث  للدراسات  الدولي  اإلسالمي  المركز  عقد 
أسقفية الخدمات العامة والمسكونية واالجتماعية ١٢ ورشة عمل عبر اإلنترنت ألكثر من ٣٠٠ مدرب، بهدف تمكين 

القادة الدينية بالمعرفة والمهارات الالزمة ليصبحوا دعاة ومدربين.

ناقش  حيث  محافظات،  ثالث  في  والمسيحيين  المسلمين  الدينيين  للقادة  مشتركة  جلسات  أربع  عقدت  كما 
المشاركون وجهات النظر المشتركة حول تنظيم األسرة.

تم تناول تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان ١١١ مرة في وسائل اإلعالم 
في الفترة ما بين ١ أبريل ٢٠٢٠ و ٣١ مارس ٢٠٢١، مع وصول التغطية المحتملة 

إلى ١٤٣،٥ مليون قارئ، وفًقا ألداة الرصد اإلعالمي أجيليتي.

دعم المشروع إنشاء خمس قوى عمل سكانية جديدة تحت قيادة وزارة التنمية المحلية.

تضم قوة العمل العديد من ذوى العالقة وهم الوحدات السكانية المنشأة حديًثا داخل مديرية المحافظات، وفروع 
المجلس القومي للسكان، وممثلين من مديريات متعددة (الصحة، والشباب، والتعليم، والقوى العاملة، إلخ)، 
وممثلي الشباب، والمسؤولين على القضايا السكانية على مستوى المديرية والقرية. كما أنه يجمع مسؤولين 

المسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية. 

تم تدريب أعضاء فرق العمل من خالل ورشتي عمل حول القضايا السكانية، والرصد القائم على النتائج وإعداد 
التقارير، وإدارة البيانات. وقدمت ورشة العمل أهداف المشروع لتسريع االستجابات المحلية من خالل إنشاء فرق 
عمل سكانية على مستوى المحافظة. يمكن أن يعزز هذا النهج التنسيق والرصد واإلبالغ عن االستراتيجية القومية 

للسكان.


