
Funded by the European Union

إطالق الكنيسة القبطية األرثوذكسية لوثائق تنظيم األسرة ومكافحة ختان اإلناث 
والعنف ضد المرأة، مع االتحاد األوروبي وصندوق األمم المتحدة للسكان

األسرة  تنظيم  لدعم  وثائق  ثالث  على  المرقسية،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة  وقع 
ومكافحة ختان اإلناث وجميع أشكال العنف ضد المرأة في ١٥ أبريل، وذلك بالتعاون مع مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

في فعالية في إطار مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، بدعم من االتحاد األوروبي.  
 جاء التوقيع في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني بابا 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واألنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة واالجتماعية والمسكونية. 
للطفولة  القومي  المجلس  عام  وأمين  مرسي،  مايا  د.  للمرأة  القومي  المجلس  رئيسة  من  كل  أيضا  بالحضور  وشارك 
التنمية  إدارة  ومدير  ومستشار  برجر،  كريستيان  السيد  مصر  األوروبي في  االتحاد  وسفير  السنباطي،  د. سحر  واألمومة 
والتعاون في األعمال التجارية بسفارة النرويج في القاهرة أريلدأوكسنيفاد، وممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان في مصر 

السيدة فريدريكا ميير. 
جريمة  اإلناث  وختان   ... الصور  بكل صورة من  تماما  أمر مرفوض  المرأة هو  "العنف ضد  الثاني:  تواضروس  البابا  وقال 

ويعاقب عليها من قام بها ومن اشترك فيها ومن ساعد عليها وهكذا. أخيًرا ، يعد تنظيم األسرة تنظيم للمجتمع بأكمله." 
وفي الوثيقة، وهي األولى من نوعها، تؤكد الكنيسة القبطية على أهمية تنظيم األسرة وتدين ختان اإلناث على أنه "انتهاكا 
النساء  ضد  معنويًا،  أو  لفظيًا  أو  جسديًا  العنف  هذا  كان  سواء  العنف،   أشكال  جميع  وترفض  اإلنسان"  لحقوق  صريحا 
والفتيات. كما تنص الكنيسة على أن لكل امرأة الحق في حياة صحية وآمنة خالية من جميع أشكال العنف سواء في المنزل 

أو في العمل أو في األماكن العامة. 
سيتم نشر الوثائق في ١٢٠ كنيسة. 

للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  و  األوروبي،  االتحاد  من  بدعم  للسكان  القومية  مصر  استراتيجية  تعزيز  مشروع  ويشرك 
المؤسسات الدينية مثل أسقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمسكونية والمركز اإلسالمي الدولي للدراسات والبحوث 

اإلسالمية بجامعة األزهر لتشجيع القيادات الدينية لنشر رسائل المشروع عن تنظيم األسرة بين مجتمعاتهم. 

تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان 
بدعم من االتحاد األوروبي

١ ابريـل -٣١ يونيــو٢٠٢١



المركز اإلسالمي الدولي 
للدراسات والبحوث السكانية 

يطلق منهًجا سكانًيا بالتعاون مع 
صندوق األمم المتحدة للسكان 

ودعم من االتحاد األوروبي

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

مؤتمرات  مركز  في  يونيو   ٢٧ في  التدشين  حفل  أقيم 
األزهر بحضور أ.د/ نظير عياد، األمين العام لمجمع البحوث 
اإلسالمي  المركز  رئيس  سرور  جمال  ود.  اإلسالمية، 
صندوق  وممثلة  السكانية،  والبحوث  للدراسات  الدولي 
ورئيس  ميير،  فريدريكا  مصر  في  للسكان  المتحدة  األمم 
وفد االتحاد األوروبي في مصر، وسفير االتحاد األوروبي 

بالقاهرة كريستيان برجر.
من  مجموعة  قبل  من  السكانية  التربية  كتاب  تحديث  تم 
الخبراء برئاسة د. سرور وسيتم استخدامه كمنهج ألول مرة، 

لُيدرس في أكثر من ٥٦ كلية ذات صلة بالعلوم والدين.
والموارد  واالقتصاد  الديموغرافيا  المنهج  فصول  تتناول 
التنمية  إلى  باإلضافة  اإلسالمي  العالم  في  المائية 
اإلنجابية  والصحة  الصحة  المنهج  يتناول  كما  البشرية. 
وتنظيم األسرة باإلضافة إلى المنظور الديني حول قضايا 
والممارسات  المرأة  ضد  العنف  ذلك  في  بما  السكان 

الضارة.
المنظور  على  الضوء  الدليل  يسلط  أخرى،  ناحية  من 

اإلسالمي لتنظيم األسرة من اهم القادة الدينية في 

مصر. كما سيتم استخدامه من قبل رجال الدين من وزارة 
األوقاف وطالب جامعة األزهر.

أدوات مهمة  والكتاب  المنهج  وقالت ميير: "يعتبر كل من 
وصانعي  الدينية  القادة  قبل  من  استخدامها  يمكن 
التنمية،  المدني ووكاالت  والمجتمع  والباحثين  السياسات 
ليس فقط في مصر ولكن في الدول العربية وغيرها من 

البلدان التي تحتوي على سكان مسلمين."
أن  بيرجر  كريستيان  مصر  في  األوروبي  االتحاد  سفير  أكد 
القومية  االستراتيجية  تنفيذ  يدعم  األوروبي  ”االتحاد 
للسكان في مصر من خالل رفع الوعي حول القضايا ذات 
المستدامة  التنمية  استراتيجية  مع  يتماشى  بما  الصلة 

لمصر، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ".
يعد كل من المنهج والدليل أدوات مهمة يمكن استخدامها 
والباحثين  السياسات  وصناع  الدينيين  القادة  قبل  من 
والمجتمع المدني ووكاالت التنمية، ليس فقط في مصر 
ومنطقة الدول العربية، ولكن أيًضا في البلدان األخرى التي 

يسكنها مسلمون.
بدعم  للسكان،  القومية  مصر  استراتيجية  مشروع  يهدف 
االتحاد األوروبي إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم األسرة 
الطوعية والقائمة على الحقوق، بدعم من االتحاد األوروبي 
بقيمة ٢٧ مليون يورو، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة 

للسكان.

واصلت كل من وزارة الصحة والسكان وصندوق األمم المتحدة للسكان بناء قدرات 
 ،٢٠٢١ عام  من  الثاني  الربع  خالل  المحافظات  مختلف  من  والممرضات  األطباء 
لضمان توفير أساليب تنظيم األسرة بكفاءة، في إطار مشروع تعزيز استراتيجية 

مصر القومية للسكان بدعم االتحاد األوروبي.
تم تدريب ١٠٤ طبيب من ١٢ محافظة على أحدث معايير األهلية الطبية الستخدام 
الجلد  تحت  الغرسات  وإزالة  لتركيب  السريرية  والتقنيات  األسرة،  تنظيم  وسائل 

."Implanon NXT"

وزارة الصحة والسكان 
وصندوق األمم المتحدة 
للسكان يواصالن تدريب 

مقدمي الخدمات بدعم من 
االتحاد األوروبي



والبحيرة  أسيوط  محافظة  من  أطباء  التدريب  في  شارك 
والمنيا  والمنوفية  والفيوم  والشرقية  والدقهلية  والجيزة 

والوادي الجديد ودمياط وكفر الشيخ ومطروح.
البحيرة والقاهرة والدقهلية  آخر من  كما تم تدريب ٢٨ طبيًبا 
وإزالة  تركيب  على  كمدربين  األحمر  والبحر  وقنا  والجيزة 
ذات  األهلية  ومعايير   "Implanon" الجلد  تحت  الغرسات 

الصلة لضمان استدامة التدريبات أثناء العمل.
للنساء، وتقديم  وتم ايضا تدريب ممرضين وممرضات تنظيم األسرة من ١٧ محافظة على كيفية تقديم استشارات أفضل 
المشورة حول كيفية تجنب األخطاء المتعلقة بوسائل منع الحمل. كما تم تدريب الممرضات على مكافحة العدوى وإدارة عيادات 

تنظيم األسرة.
شارك في التدريب ٥٩١ ممرض وممرضة من أسيوط واإلسكندرية وبني سويف والبحيرة والقاهرة والدقهلية ودمياط والفيوم 

والغربية والجيزة وكفر الشيخ والمنيا والوادي الجديد والقليوبية والشرقية وجنوب سيناء والسويس.
كما حضر ١٤٠ من مقدمي الخدمة ورش عمل في ١٥ مستشفى في الدقهلية والغربية والقليوبية والشرقية لبناء قدراتهم 
على التوفير الفعال لوسائل منع الحمل الفورية بعد الوالدة على مستوى المستشفى. وتم تدريب المشاركين على معايير 

األهلية الطبية ألساليب تنظيم األسرة المناسبة بعد الوالدة مباشرة.
تهدف التدريبات إلى تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتعزيز قدرات مقدمي 

الخدمات على تقديم خدمات عالية الجودة.

األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  مع  األسرة  تنظيم  استشارات  دمج  يساعد 
لحديثي الوالدة في تجنب حاالت الحمل الغير مقصود. ولذلك، تم تدريب ٣٩٨ ممرًضا 
للرعاية الصحية األولية والتطعيم من ١٩٤ وحدة لتقديم الخدمات في القليوبية على 

تنظيم األسرة في مايو ويونيو.

اعتمدت التدريبات على حزمة تدريبية شاملة تتضمن معلومات للنساء خالل زيارات 
الرعاية السابقة للوالدة حول أهمية المباعدة بين الوالدات، وأهمية تنظيم األسرة بعد 

الوالدة.

يتم توفير هذه المعلومات خالل زيارات ما بعد الوالدة وأثناء تطعيم حديثي الوالدة.
من خالل دمج استشارات تنظيم األسرة في نقاط تقديم خدمات األمهات وحديثي 
الوالدة يتم إبالغ النساء خالل األشهر الثالثة األخيرة من الحمل وأثناء تطعيم حديثي 
يتم  كما  مباشرة.  الوالدة  بعد  األسرة  تنظيم  وسائل  استخدام  أهمية  حول  الوالدة 
بالنسبة للصحة  الوالدات  بين  المباعدة  الجدد والحوامل على أهمية  إطالع األمهات 

الجسدية والعقلية لألم وحديثي الوالدة.

دمج تنظيم األسرة في نقاط تقديم 
خدمات األمهات واألطفال حديثي 

الوالدة

تم تزويد ١٢٠٥ من الرائدات العاملين في مجال التوعية التابعين لوزارة الصحة والسكان بمهارات ومعلومات مختلفة 
من أجل نشرها حول تنظيم األسرة داخل مجتمعاتهم، بما في ذلك من خالل الزيارات المنزلية.

جمعت التدريبات التي أقيمت بين أبريل ويونيو رائدات من ١٦ محافظة بما في ذلك اإلسكندرية وبني سويف والبحيرة 
والقاهرة والدقهلية ودمياط والفيوم والغربية والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد والقليوبية والشرقية واإلسماعيلية 

والمنيا وبورسعيد.

زودت الورشة معرفتهم بأهمية تعزيز خدمات تنظيم األسرة، ونشر رسائل حول تنظيم األسرة ومخاطر الحمل المتكرر 
و أهمية المباعدة بين الوالدات، ووسائل تنظيم األسرة المناسبة لفترة ما بعد الوالدة، و تبديد المفاهيم الخاطئة حول 

تنظيم األسرة خالل فترة ما بعد الوالدة.

كما دربتهم ورشة العمل على مهارات التواصل ليتمكنوا من توصيل الرسائل ذات الصلة بشكل فعال.

تدريب الرائدات على نشر معلومات تنظيم األسرة



تم تدريب ثماني محافظات أخرى على نظام اعتماد تنظيم األسرة "الوسام" خالل الربع الثاني من عام 
٢٠٢١، حيث تم عقد ١٦ ورشة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام لـ ٢٦٠ مدير تنظيم أسرة ومشرفين ممرضين 

وإحصائيين.
الوسام هو نظام اعتماد يتم فيه تقييم وحدات تنظيم األسرة في جميع أنحاء مصر بناًء على مجموعة 

من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، ويتم منحها بناًء على درجاتها.
ورش  في  الجودة  مؤشرات  وتحليل  الفعال  واإلشراف  الرقمي  التسجيل  على  المشاركين  تدريب  تم 
األحمر  والبحر  الشيخ  وكفر  والغربية  والفيوم  والمنوفية  والقاهرة  البحيرة  في  أقيمت  التي  العمل 

والقليوبية.
كما عقدت وزارة الصحة والسكان تدريب في البحر األحمر في أبريل، حيث تم إطالع ١٤ مشارًكا على 

النظام ومؤشرات الجودة وأهمية ضمان الجودة في تقديم خدمات تنظيم األسرة.
كما تم منح ١٠ عيادات أخرى لتنظيم األسرة في محافظة بني سويف شعار "الوسام" بعد تقييم أدائها 

مقابل معايير الجودة لتقديم خدمات تنظيم األسرة.

تم تدريب ثماني محافظات أخرى على نظام اعتماد تنظيم األسرة "الوسام" 
تدريبية لمدة  الثاني من عام ٢٠٢١، حيث تم عقد ١٦ ورشة عمل  الربع  خالل 

أربعة أيام لـ ٢٦٠ مدير تنظيم أسرة ومشرفين ممرضين وإحصائيين.

الوسام هو نظام اعتماد يتم فيه تقييم وحدات تنظيم األسرة في جميع أنحاء 
مصر بناًء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة 

والسكان، ويتم منحها بناًء على درجاتها.

وتحليل  الفعال  واإلشراف  الرقمي  التسجيل  على  المشاركين  تدريب  تم 
والقاهرة  البحيرة  في  أقيمت  التي  العمل  ورش  في  الجودة  مؤشرات 

والمنوفية والفيوم والغربية وكفر الشيخ والبحر األحمر والقليوبية.

كما عقدت وزارة الصحة والسكان تدريب في البحر األحمر في أبريل، حيث تم 
إطالع ١٤ مشارًكا على النظام ومؤشرات الجودة وأهمية ضمان الجودة في 

تقديم خدمات تنظيم األسرة.

كما تم منح ١٠ عيادات أخرى لتنظيم األسرة في محافظة بني سويف شعار 
"الوسام" بعد تقييم أدائها مقابل معايير الجودة لتقديم خدمات تنظيم األسرة.

إدخـــال نظــــام الوســـــام في مطــــــروح

حمالت تنظيم األسرة 
تصل  إلى المجتمعات النائية

تعـــزيـز تقــــــــــــديـم
الخدمات الصديقة

للشـــــباب

يعد تزويد الشباب بالمعلومات الضرورية وتشجيعهم على البحث عن خدمات صديقة 
للشباب أمًرا ضرورًيا لتمكينهم من اتخاذ قرارات مسؤولة مستنيرة في مجال الصحة اإلنجابية.

من أجل تعزيز تقديم خدمات الصحة اإلنجابية في وحدات الرعاية الصحية األولية، حضر ٢٩٩ موظًفا من 
٢٤٨ وحدة لتقديم الخدمات ورش عمل لتوجيههم حول استخدام أدلة التدريب لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية 

الفعالة بشكل أفضل للشباب.

ركزت الكتيبات على احتياجات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة للشباب وكذلك تمكين الفتيات.
وجرت التدريبات في كفر الشيخ والفيوم والدقهلية في شهري أبريل ومايو.

يتمثل أحد األهداف الرئيسية لمشروع االتحاد األوروبي في تثقيف الشباب واألشخاص في سن اإلنجاب وزيادة وعيهم بشأن 
تنظيم األسرة وقيمة حجم األسرة األصغر.

التمييز  الحاجة دون خوف من  عند  المساعدة  الشباب على طلب  لتشجيع  جذابة  بطريقة  للشباب  الصديقة  الخدمات  تقديم  يتم 
والوصم.


