
1 
 

 

                                                               
   صندوق األمم المتحدة للسكان                                                                                                                  

 
ــراجعم ــ الخطــ ــة  ــ   2020  – 2015ة التنفيذية  ـ

ــإط  في ــ ــ ــ ــ ــ  2030 – 2015والتنمية   للسكان  القومية  تيجيةااإلستر ار  ـ

 
 

تنفي ــص  ــملخــ الطريق  ذىــ ــة  ــ                                         وخارطــ

 2019مارس 
 



2 
 

ـــــــ فريـــــــق الخب      راءــــــ

 حسين عبد العزيز سيدد/
السياسية، جامعة القاهرة -استاذ االحصاء فريق    -كلية االقتصاد والعلوم  البرنامج السكانيالخبراء وخبير محورمنسق   إدارة 

 عبدالحميد عطية/د
تنظيم األسرة والصحة اإلنجابيةرمستشا -  جامعة القاهرة  ،استاذ النساء والتوليد    محور 

    شاهيناز مخيمر /د
اإلعالم مستشار  -صحة عامة، مستشار ابحاث نوعية/تثقيف صحىاستاذ      المجتمعي واالتصالمحور 

 

   نهاد أبو القمصان  /أ

االجتماعى والتنمية المصرى لحقوق للمرأة/مستشارالنوع  المرأة  –  رئيس المركز   مستشارمحور تمكين 

    غادة أمين  /أ
 التعليممستشار محور  

   شهدان عرام  /أ
وصحة المراهقينمستشار    محور الشباب 

   

 

 

 
 

                                       



3 
 

المحتويات  فهرس 
 4 ......................................................................................................................................... مقدمة 

 4 ..................................................................................................................... أهداف المراجعة الحالية 

 4 .................................................................................................................خلفية الوضع الديموجرافي: 

 5 .................................................................................................................................. تحليــــــــــل 

 8 .................................................................................. 2020 – 2015نتائج عملية المراجعة للخطة التنفيذية 

 9 ................................................................................................... 2018-2015تحديات خطة التنفيذ لعام 

 10 ........................................................................................................................... التوصيات العامة 

 11 ........................................................................................... ة التنفيذية: نتائج مراجعة العمل بمحاور الخط

 11 ..........................................................................................أوال: محـــــور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية 

 18 ................................................................................................... محور الشباب وصحة المراهقين ثانيــا: 

 21 ..................................................................................................................... ور التعليمــــثالثا: محـــ

 22 ........................................................................................... رابعا: محــــور اإلعالم والتواصل االجتماعي 

 24 .............................................................................................................خامسا: محـــــور تمكين المرأة 

 26 ............................................................................................................. سادسا: إدارة البرنامج السكاني 

 28 ...............................................................................................2020 – 2019تفاصيل خارطة الطريق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 مقدمة

والتنمية إلى    اإلستراتيجية  تهدف ➢ بمستويات المعيشة وجودة الحياة لسكان مصر من خالل العمل   االرتقاءالقومية للسكان 
أهداف   أربعة  تحقيق  نمو السكان؛    تخفيض(  1:  فيتتمثل    إستراتيجيةعلى  ( 3خصائص السكان؛    تحسين(  2معدالت 

 .المختلفة  الجغرافية  المناطق  بين التباينات تخفيض( 4توزيع السكان؛    في االختالل  معالجة
)  وقد ➢ التنفيذية  الخطة  خمسة  2020  –  2015حددت  األهداف اإل  محاور(  تحقيق  : وهي  ستراتيجية،رئيسية للعمل على 

 المرأة.    تمكين(  5 اإلعالم؛(  4  التعليم؛(  3  والمراهقين؛  الشباب صحة( 2  اإلنجابية؛األسرة والصحة  تنظيم(  1
خطة التنفيذ األهداف الرئيسية والفرعية لكل محور من ال ➢ تلك األهداف، قدمت  واألنشطة الالزمة لتحقيق  محاور الخمسة، 

يتم بناء عليها قياس التقدم   التي  والمؤشرات  عن تنفيذ الخطة،  والمساعدة المسؤولة  واألطراف األساسية  واإلطار الزمني، 
 نحو تحقيق األهداف.  

للمتابعة والتقييم عن   تقاريرهناك أية ليس   ولكن  2015من العام   اعتباراليبدأ تنفيذها   2014نهاية   فيالخطة    اطلقتقد   ➢
اإلنجاز. لذلك، قام المجلس القومي للسكان وصندوق األمم المتحدة  لتحديد مستويات   2018وحتى نهاية    2015الفترة من 

بتعيين ستة خبراء في ديسمبر    إلجراء تقييم لخطة تنفيذ االستراتيجية.    2018للسكان 
اإل  تبنىييرتبط   ➢ المادة    ستراتيجيةهذه  تفعيل  بالعمل على  دستور    41وتنفيذها  أهمية    التي  2014من  إلى   تبنىيتشير 

" تحقيق التوازن بين النمو   لبرنامج يهدف إلى  وتعظيم    السكانيالحكومة  تنمية رأس المال   في االستثماروالموارد المتاحة 
 ".إطار التنمية المستدامة في  بشريال

 الحالية  المراجعة  أهداف

إلى التعرف بشكل    هدفت في الفترة من  مستقل على مستويات    حياديالمراجعة  خطة التنفيذ  تحقيق   نحو  2018إلى    2015تقدم 
وذلك على  أهداف االستراتيجية إلى تحديد  المؤشرات    أساس،  وتهدف أيًضا المراجعة  الرئيسي.  تعتبر بمثابة المرجع  التحديات  التي 

تلك الفترة  التيوالصعوبات   خالل  و   تم مواجهتها  لعالجها.  التأثير على    تركزوالمقترحات  ذات  النشاطات  على  التحليلية  الدراسة 
وفقا لإلطار السكانياألبعاد السكانية )وخاصة النمو   اإلح   الذي  المنطقى(،  الخطة  تقييم برامج وخطط    ستراتيجية،ددته  وليس على 

 .  ستراتيجيةتنفيذ اإل  في  المشاركةاألطراف  تنفيذ 

    الوضع  خلفية
 : الديموجراف 

وهو ما يمثل زيادة ب  98,2  حوالي  2019/  1/  30  في  رمص  سكان  عدد  بلغ نسمة  نسمة )  3.4  حواليمليون    حوالي   فيمليون 
النمو   معدل  متوسطبلغ   وبالتالي  (2017/  4/  18  فيمليون نسمة    94.8)  2017أوضحتة نتائج تعداد   بما  مقارنة(  اشهر   21.5
 %.2  حواليخالل هذه الفترة   السنوي

 ،سنة(  49-15)  اإلنجابسن    في  للمرأة طفل 3.5 إلى اإلنجابمستوى   ارتفاع(  2014)مصر،    الصحي السكاني المسح سجل
من القرن    السبعينياتتالحظت منذ منتصف   التي  اإلنجاب مستويات النخفاض المدى  طويلة االتجاهات عن تراجعا يمثل ما وهو
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التباطؤ  جاءوقد    الماضي،  نتيجة ارتفاعاالرتفاع  هذا تحقق  قد. و الثالثة  األلفية  مطلع  مع  المستويات تلك  وثباتذلك بعد فترة من 
إلى أن  والذي  ،2015 –  2006 الفترة لخال  الُمقدر الكلي اإلنجاب معدل  فيالملحوظ    للتزايد  إلى:   يعود  هتشير الدراسات 
 وسائل تنظيم األسرة )خاصة طويلة المفعول(  استخدام نسبة  تراجع -
المدربين )خاصة النساء(  مقدميعدد   نقص -  الخدمة 
 )خاصة للمناطق النائية والعشوائية(  التغطية كفاية  عدم -
 نسبة الحاجات غير الملباة ارتفاع -
 .2007 عام  منذ  الزواج  معدالت وزيادة  المحافظة  الدينية  التيارات  تأثير -

 تحليــــــــــل

السابقة للمسح السكاني الصحي الذي أجري في عام  كان هناك انخفاض مستمر في معدالت وفيات  2014خالل السنوات الخمسة   ،
وانخفضت أيًضا مستويات وفيات األطفال دون الخامسة  2014والدة في    1000لكل  حالة وفاة    22األمهات )حيث وصل إلى    ،)

وباإلضافة إلى ذلك، وفًقا لنتائج عمليات المسح الالحقة التي تم   1000حالة وفاة لكل    27إلى حوالي   مولود خالل الفترة المذكورة. 
هناك انخ  اتجاه وفيات األطفال والرضع، كان  المبكرة خالل االعتماد عليها لمعرفة  الطفولة  وفيات األطفال في  في  فاًضا ملحوًظا 

مولود حي    1000حالة وفاة لكل    33إلى حوالي    2015العقود األربع األخيرة. ولوحظ أيًضا أن معدل وفيات األمهات انخفض في  
وص اليونيسيف،  ومنظمة  العالمية،  الصحة  منظمة  مثل  الدولية،  للمنظمات  العامة  للتقديرات  للسكان،  )ووفًقا  المتحدة  ندوق األمم 

واإلناث بحوالي   قيد الحياة لكل من الذكور  وارتفع معدل البقاء على    2018إلى    2014  عام خالل الفترة من  1.5والبنك الدولي(. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 عاًما لكال الجنسين على التوالي.                                                            74عاًما و  71.2ليصل إلى  

ففي مصر،بحسب    اإلنجابمستويات    تختلف الجغرافي.  طفل   2.9)الحضر    في تكون مستويات اإلنجاب أكثر انخفاًضا المكان 
السكاني الصحي لعام  (.  لكل امرأة في سن اإلنجاب طفل  3.8الريف ) في  منها اإلنجاب(سن   فيلكل إمرأة    2014ويوضح المسح 

القومي في      .محافظات الصعيد والحدود  فيتتركز أغلبها    محافظة،  13أن معدالت اإلنجاب أكثر ارتفاعا من المتوسط 
تنظيم األسرة   بلغت ا58.5  حوالي  2014عام    فينسبة ممارسة  وقت المسح  % من  )  فيلنساء المتزوجات   –  15الفئات العمرية 
الصعيد   في  القومينسب الممارسة عن المستوى    وتقل .  2008في  تحقق% عما  1.8  حوالي انخفاضسنة( ب  49 كافة محافظات 

حدود(. وقد أوضح كافة المحافظات األخرى )باستبعاد محافظات ال  فيالجمهورية    إجماليعن  تزيد)باستثناء الجيزة( مقابل مستويات 
أن نسبة الحاجات لتنظيم   سنة( وتزيد   49-15العمر ) في% من بين النساء المتزوجات  12.3غير الملباة تصل إلى   األسرةالمسح 

و10.4مقابل    القبليالوجه    في%  16  إلى   16 هناك  للمحافظات  وبالنسبة  الحضرية،  والمحافظات  القبلي  الوجه  في%  %11.1 
كما يالحظ أن  10عن    األسرة  لتنظيمفيها نسبة الحاجات غير الملباة    تزيد  محافظة )  النساءثلث    حوالي%.    49-15المتزوجات 

 .  الخدمة  تقديم جودة  مستوىسنة( ينقطعن عن الممارسة خالل العام األول ألسباب مختلفة بعضها يرجع ل
 

)بعد عام  لعدم    وبالنظر الموا  (،2014توافر بيانات حديثة  لجهاز  ل  طبقاالعام.    اإلنجابومعدل    الطبيعية  والزيادة  يدلمثل معدل 
إلى أعلى مستوياته    وصلللتعبئة العامة واإلحصاء    المركزي  انخفضلكل ألف من السكان( و   31.1)  2014عام   فيمعدل المواليد 

التالية ل خالل السنوات  ألف    24.5  حواليو   السكان  من  ألف  لكل  26.8  حوالي  2017عام    فيقيمته    تبلغبشكل مستمر   فيلكل 
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مليون نسمة   2.720)من    2018-2014الفترة  خالل%  12.4  بحوالي الفترة هذه خالل  المواليد  أعداد تناقصت  كما  ،2018عام  
تناقصت من   التيأيضا على معدالت الزيادة الطبيعية   انعكسما  وهو  ،(2018عام   في  نسمةمليون    2.382إلى    2014عام   في

 .2018عام   في%   1.87إلى    2014ام  ع  في%  2.52

الجمهوية    تشير على مستوى  المحسوب  تزيد عن المعدل  تتركز   11  فيالبيانات أيضا إلى أن معدالت المواليد  الوجه    فيمحافظة 
وأسوان(    7)  القبلي باستثناء الجيزة    عن   تقل  بينما سيناء،  وجنوب  ومطروح  واالسماعيلية  البحيرة  من  كل  إلى  باإلضافةمحافظات 

وبالنسبة للزيادة الطبيعية يزيد المعدل المحسو  في  للجمهورية  اإلجمالي  المستوى   المستوى   عن  محافظة 14  لعدد  ببقية المحافظات. 
 .الجمهورية  مستوى  على  المقدر

 اإلنجابلمستويات   المستمر التصاعدى  االتجاهللتعبئة العامة واإلحصاء(    المركزيلجهاز ل  وفًقاالعام ) اإلنجابتقديرات معدل   توضح
وتصاعدت النساء.  لكل ألف من  مولودا 27 حواليتصل إلى  كانت هناك زيادة   2014إلى    2006. خالل الفترة من 2006منذ عام 

  27أي بزيادة تصل إلى حوالي  (  اإلنجابسن   في لكل ألف من النساء  مولودا  120.2)  2014عام   فيقيمته إلى أعلى مستوياتها 
ألف  بعد   اإلنجابتناقص قيمة معدل   ويالحظ.  2014-2006  الفترة  عاًما( خالل  49إلى    15من النساء )من  مولودا لكل  العام 

في  49-15مولودا لكل ألف من النساء في سن االنجاب )  99.2وحوالي    2017في    مولودا  117.0ذلك حيث بلغ   أي 2018(   ،
وقد2018و  2017في المئة بين    8أن هناك انخفاض سريع يصل إلى حوالي   العام إلى    اإلنجابلمعدل    االتجاهات هذه  تشير  . 

اإلجمالية  التراجع الطفيف في معدالت الزواجحتى في ظل   تحسن وضع برنامج تنظيم األسرة وقدرته على اإلستجابة للطلب المتزايد
في عام   10.3من    .  2017في عام   9.6إلى    2016لكل ألف من السكان 

على    وفي التعرف  إستكمال  تراجع    استمرار(  2014)  الصحي  السكانيالمسح    ناتبيا  أكدت  السكان،ديناميات    اتجاهاتإطار 
خالل فترة الخمس    مولودا  1000حالة وفاة لكل   22حوالي   بلغت  حيث  متواصل بشكلمستويات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة  

وكذلك 2014مسح    على  السابقةسنوات     1000لكل    وفاةحالة    27حوالي    إلى  الخامسةدون   األطفال  وفياتمستويات    انخفضت. 
ما تم    ذلك،  على عالوة.  سابًقا  المحددة  الفترة  نفس  عن  مولودا المتتالية لفحص    استخدامإذا  وفيات    اتجاهاتجاهاتنتائج المسوح 

المبك  ،األطفال والُرضع الطفولة  وفيات األطفال في مرحلة  في  الملحوظ  التراجع  األربعفإنها تؤكد على  العقود  . الماضية رة خالل 
مولود    100  لكل 33  حواليإلى    2015عام    في  األمهات  وفيات  نسبة  تراجع  أيضا  ويالحظ المشترك    حيألف  للتقدير  )وفقا 

الدولية، منظمة الصحة العالمية،    (.  الدوليللسكان والبنك   المتحدةاألمم  وصندوق واليونيسف،للمنظمات 

قيد الحياة    ارتفع  البقاء على  ليصل إلى    2018  –  2014سنة خالل الفترة    1.5  بحوالي  واإلناث  الذكور  من  لكل  بالنسبةمعدل 
 .التواليسنة لكل من النوعين على    74.0سنة و  71.2

ا  2017  تعداد وثققد   حوالي  حيث أن    واضحة،شباب"    طفرةأن مصر لديها "  أظهرالذي  و   للسكانالعمري    التركيبتأثيرها على 
تحت سن  34.2  مستوياتما يعكس تأثير ارتفاع  وهوعاما،   30٪ من السكان هم دون سن   61عاما، وحوالي   15٪ من السكان 

األخيرة. و   اإلنجاب السنوات  جميع    ذلكتطلب  يفي  على  وتقديم الدعم،  سوق العمل  إلى  الجدد  الوافدين  شاملة الستيعاب  سياسات 
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والسيما في ظل االختالفات الديموجرافية،  الفرصةمن ا  ستفادةسنة( حتى يمكن اال 15ألطفال )أقل من لالمستويات، إلى الفئة العمرية 
 القائمة.

إعا االستفادة  تعظيم  ويتطلب  وتنشيطها، من خالل تخفيض مستويات   فيدة تفعيل عملية التحول الديموجر من الفرصة الديموجرافية 
اإلقتصاد ال فيما يمكن أن يساهم أيضا   وهو اإلنجاب،   إلى   اإلدارى  واإلصالح والمتابعة  التخطيط وزارة  بيانات مصري. وتشيردعم 
 ما يلي:  

اإلجمالي في مصر بنسبة  نمو (1 % خالل نفس 5.3مقابل    2018% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر  5.5الناتج المحلي 
في 11.8إلى   تدريجيا  معدالت البطالةوانخفضت أيضا    .الفترة من العام الماضي المئة من القوى العاملة من السكان  في 

المتخذة2018نهاية عام   بمراعاة اإلجراءات  ومع ذلك،  أجل اإلصالح االقتصادي في عام    .  ذلك   2016من  بما في 
التحديات   العديد من  يواجهون  ال يزال السكان  الصرف الناتج من ارتفاع مستويات التضخم،  وانهيار سعر  خفض الدعم 

انخفض من  الذي  دوالر   3.782االقتصادية واالجتماعية. وقد انعكس ذلك على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
في العام المالي    2.336إلى    2014/2015مريكي في العام المالي  أ  )وفقا لوزارة المالية(.  2017/2018دوالر أمريكي 

إلى    وفي (2 تشير البيانات  إلى    انخفاض  استمرارنفس الوقت،  البطالة    2018  عام  الرابع من  الربع  خالل%  8.9معدالت 
 (؛  2017نهاية عام    في%  11.8  بحوالي)مقارنة 

إلى  م انخفاض (3  ؛  2017عام   في%  34.2  حوالي% مقارنة ب11.1  حواليعدل التضخم العام 
يعاني من  اإليجابية، النتائج هذه  ورغم (4 ضعف التعليم   كذاما زالت مرتفعة و  التيالتضخم    مستوياتال يزال المواطن العادي 

النقل الفقر   ارتفاعباإلضافة إلى    ،والرعاية الصحية وخدمات  )الجهاز  27.8  حوالي  2015عام     فيبلغ    الذيمعدل   ٪
اإلجمالي من   المحلي  الناتج  للفرد من  الحالي  واإلحصاء( وانخفض النصيب  العامة  للتعبئة  في   3,782المركزي  دوالرا 

  وهو  ،(نشرة ديسمبر،  2018)وزارة المالية   2017/2018دوالرا في العام المالي    2,336إلى   2014/2015العام المالي 
الحقيقي    على  القادمة  الفترة خالل  التركيز  نيكو   أن  يتطلب ما التي  لالجانب  القتصاد، مع تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات 

 يعتمد عليها المواطن.

في مصر  إلى  البيانات تشير السكاني غير المتوازن  السكان  38.1و  43.2يعيش حوالي    حيث ،التوزيع  كل من   في٪ من إجمالي 
التوالي  القبليو   البحريالوجه   اختالفهما في    وذلك  ،على  الوجه    المساحةبالرغم من  تبلغ مساحة  ٪ من   3.3حوالي    البحريحيث 

بنحو    مساحةإجمالي   صعيد مصر.  17.3مصر مقارنة  في  حوالي    وبالمثل،٪  تمثل  التي  الحدودية  من 78فإن المحافظات   ٪
٪  1.7مساحة المحافظات الحضرية   نسبةلجانب اآلخر، تبلغ من إجمالي السكان. وعلى ا  فقط٪ 1.7 فيها  ويعيش  المساحة،إجمالي  

السكان.17حوالي   ويقطنهافقط    ٪ من إجمالي 

حوالي    فيأن نسبة السكان    2017  تعداديبين   الحضرية تصل إلى  في   عما  محدود  بشكل يقل  ما وهو  ،٪  42.4المناطق  لوحظ 
المائة(    43.1)  2006عام   هبوط  و في  إلى  يعزى  قد  وارتفاع مستوى  ا  مستوياتالذي  الحضرية  المناطق  إلى  الريف  من  لهجرة 
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الحضرية )  اإلنجاب وباستثناء المحافظات    28حوالي    أن  يالحظ٪ من المساحة(،    99.6يمثل الحضر    التيفي المناطق الريفية. 
الحضرية مقارنة بـ  البحري  الوجه٪ من سكان    صعيد مصر.   في%  32.4  حوالييعيشون في المناطق 

المأهولة خالل الفترة الماضيةوبصفة     2نسمة/كم  1109  حوالي  2014عام   فيحيث كانت   ،عامة، تتزايد الكثافة السكانية للمساحة 
المأهولة إلى   وتتبنى.  2نسمة / كم  1422إلى    2018عام    فيوزادت   % 14  حواليمصر خطة طموحة تستهدف زيادة المساحة 
وذلك من خالل  2018  في%    6.8)مقابل   بحلول    27  حواليتستوعب    دينةم  34  نطاق  وسعةوت  إنشاء(  - 2030مليون نسمة 
العمرانية الجديدة.   جنيهمليار   200  حواليتصل إلى   باستثمارات  ،2050 هيئة المجتمعات   لمشروعات 

 2020 –  2015عملية المراجعة للخطة التنفيذية   نتائج

 هذه خالل لها  بالنسبة  تحقق  وما  2020-2015 التنفيذية  الخطة إطارها في  تعمل التي  ستراتيجيةاألهداف اإل التالي  الجدول يعرض
 :الفترة

   2018الحالي الوضع 2014  األساس سنة المؤشر اإلستراتيجى  الهدف
  الزيادة  معدالت  خفض

 السكانية
 الكلي  اإلنجاب  معدل
 العام  اإلنجاب  معدل
 المواليد  معدل
 المواليد  عدد

 الطبيعية  الزيادة  معدل

 طفل  3.5
 طفل  120.2
 طفل  31.1

 مولودامليون    2.720
2.52% 

---------- 
 طفل  99.2
 طفل  24.5

 مولودامليون    2.382
1.87% 

 خصائص   تحسين
 المصري  المواطن

 +(10)  األمية نسبة
 الحياة قيد  على البقاء توقع
 البطالة  معدل

29( %2006) 
69.7،  72.5   

 

 (2017% )إبريل  25.2
71.2،  74.0 
 (، وهي:  2018% )الربع الرابع  8.9
  % لإلناث19.6%للذكور مقابل  6.4

  المأهولة  للمساحة  السكانية  الكثافة السكان  توزيع إعادة
 %(6.8  حوالي)

 2كم/فرد  1422 2فرد/كم     1109

في    تقليل التباينات 
  بين  التنمويةالمؤشرات  

 الجغرافية  المناطق

محددة   مؤشرات  اإلستراتيجية  تحدد لم
لقياس مستوى    االعتماديمكن   عليها 

الجغرافية.  التباينات بين المناطق 

  

- 2015التنفيذية   للخطةة  إليها مجموعة الخبراء لكل من المحاور الخمس  انتى التي واإلستنتاجاتهذا التقرير األولى النتائج    يعرض 
النمو   ركزت والتي  2020 أساسا على األهداف ذات التأثير على الهدف اإلستراتيجى األول الخاص بالعمل على تخفيض معدالت 
 .  السكاني
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 2018-2015تحديات خطة التنفيذ لعام 

و 2014كانت متاحة عام  التيوالخطة التنفيذية على البيانات والمؤشرات    ستراتيجيةاإل  اعتمدت ➢   بشكل  معظمها تغير التي، 
بها الجهاز    التي  المسوحمخرجات    وكذا  ،2017  تعداد  نتائج  إعالن  بعد  واضح واإلحصاء    المركزيقام  العامة  للتعبئة 

المستهدف   أن عدد السكان  إلى  وبصفة أساسية أشارت الخطة  نسمة   94هو   2020عام    فيوالمصادر األخرى.  مليون 
  ، مليون نسمة  94,8عدد السكان    بلغ حيث  ،2017/  4/  18 فيالعدد    هذاتجاوزنا  أننا  2017بينما أظهرت نتائج تعداد  

األخرى    مختلف المحاور.   فيوهو ما يالحظ أيضا بالنسبة للعديد من المؤشرات 
وكان  ➢ السياسي.  المالية وتباين مستويات الدعم  كفاية الموارد  التنفيذ، عدم  أثرت على تقدم عملية  التي  ومن بين العوامل 

السياق المؤسسي أيضا عامال هاما حيث أن اللجنة المعنية بالسكان لم تجتمع بشكل دوري وليس لديها الترتيبات المؤسساتية  
المرجعية وملفا للجنة  الالزمة مثل الشروط  لمحاضر االجتماع والوثائق. كما أن التكوين المؤسسي  ت محدثة بشكل دوري 

قد تم تغييرهم عدة مرات منذ إنشائه. وكان  لم يتم تفعيله بالكامل وال يتسم بالفعالية حيث أن قادة المجلس  القومية للسكان 
 لذلك تأثيرا سلبيا على دوره في تنسيق أنشطة خطة التنفيذ بين الشركاء.  

 األساسية  الخمس  للمحاور  المخططة األنشطة  تنفيذ عن  المسئولة للجهات المخصصة(  موزاناتالموارد المالية )ال كفاية عدم ➢
 فيحدود األنشطة المخططة    فيعلى مستويات اإلنجاز وقيام كل جهة بالعمل    انعكس ما وهو  السكاني،البرنامج   إدارةو 

تنظيم  في االستثماربأهمية   االقتناعما قد يعكس عدم    هونطاق وظائفها وليس وفقا لمتطلبات الخطة التنفيذية وأنشطتها. و 
المختلفة أن    فيسواء   ،األسرة على الرغم من أن الدراسات  أو مصر، أظهرت   يعدتنظيم األسرة   في االستثماردول العالم 

  حوالي وبينت أن كل جنيه يصرف على تنظيم األسرة يوفر للدولة    2015عام   في ريتأج دراسة   لنتائج  وفقاستثمارا مربحا  ا
  صرف سعر تحرير)بعد    الدراسة هذه  تحديث أن وال شك ،وغيرها  والدعم واإلسكانالصحة والتعليم   التمجا  في  اجنيه  56

المتوقعة  الجنيه  هذا المجال.    في( سوف يرصد زيادة حجم الوفورات 
خالل   2030  –  2015  والتنمية  للسكان  القومية  لإلستراتيجية  السياسي  الدعم  مستوى  واختالف  تباين ➢ التنفيذية  والخطة 

الوضع   السياسي  المستوىوتعدد   تباين  فيتمثل    الذيو   ،الفترة التالية إلطالقها وكذا وضع المجلس    السكانيللتعامل مع 
النحو ال  القومي وذلك على   :تاليللسكان، 
o ثم إلغاء منصب   إلغائها،  ثم  للسكان  وزارة إنشاء العودة إلى وزارة الصحة والسكان مع تعيين نائب وزير للسكان 

األخيرة  ؛نائب الوزير مع تشكيل الحكومة 
o وضع  تحديد  دون  2017/  24/7  في"  المنضبطة  السكانية  اإلستراتيجية"  اسمب  للسكان  جديدة  إستراتيجية  طرح  

 تقييمها؛ أو  السابقة  الوثيقة
o الوضع    استحداث لمتابعة  الوزراء  برئاسة رئيس مجلس  وزارية  وزارات    فيتضم    السكانيلجنة  عضويتها سبع 

  عدم   مع  والتخطيط،  والرياضة  والشباب  العالى،  والتعليموالتعليم،    والتربية  والتضامن،  والعدل،  الصحة،:  هي
 منتظم؛  انعقادها بشكل

o ال  القوميالمجلس    افتقاد للدعم  القيادات    فعالية  عدمو   سياسيللسكان   ،توالت عليه  التيدوره، خاصة مع تعدد 
التحرك    وتقييم ومتابعة  المشاركة األطراف بين  التنسيق في دوره وتفعيلسلبا على وضع المجلس    انعكسما   وهو
 .السكانيوالبرنامج    التنفيذية  الخطة  تنفيذنحو 
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ا ➢ ذلك، اتسم دور المجالس  في متابعة خطة التنفيذ على مستوى المحافظة.  عالوة على  جدا  بأنه محدود  إلقليمية للسكان 
)بصورة ربع سنوية( لم يتجاوز   المحلية  أن نسبة اجتماع مجالس السكان  نسبة   30ومن المالحظ  بينما بلغت  المئة  في 

في متابعة أوضاع السك 33االجتماعات الشهرية    ان على مستوى المحافظة.  في المئة. وهذا يشير إلى عدم الفعالية 
نسبة    ،المتابعة والتنسيق  آليات ضعف ➢ بلغت  التنسيقية    نعقادحيث  فقط20  حوالياللجان  التأكيد على    ،%    ضرورةرغم 

والقيا  في  ذلك التنفيذية  اآل  التيببعض األنشطة    مالخطة  هذه  تتخذ   لياتتدعم  لم  أنه  إال  المؤشرات،  دليل  إعداد  مثل 
ومتابعتها مع الشركاء كافة مؤشرات الخطة  التعرف بشكل دقيق    فيمما شكل صعوبة كبيرة   ،اإلجراءات الالزمة لحساب 

 تانطباعاخاصة مع وجود    ،على مستويات اإلنجاز بالنسبة للمحاور المختلفة للخطة التنفيذية خالل الفترة الزمنية المحددة
بالعمل   القائمين  المختلفة.    القوميالمجلس    فيلدى  المستويات  المؤشرات على  بعض هذه  صعوبة حساب  للسكان على 

وتناقلها بشكل   بغيابذلك أيضا   يرتبط  محدد،  وبشكل المشاركة    مؤسسيقواعد البيانات والمعلومات  المختلفة  بين الجهات 
اإل  في وفروعه تربط ب  التيأو تلك   ستراتيجيةتنفيذ الخطة   المحافظات.    فيين المجلس 

تنظيم األسرة )سو   في  األهليالقطاع    مشاركة  تدنى ➢ أو الدعوة(    في اءمجاالت  أو وتوفير المعلومات   خاللتقديم الخدمة 
الخاص    وعدمالفترة السابقة   القطاع  المجال  فيوضوح دور  والتوعية  ،هذا  التي  خاصة بالنسبة لإلعالم  العقبات  . ومن 
المشاركة العامة من جانب العامة حيث لم يتم بذل جهود اتصال كافية. حالت دون تنف  يذ الخطة، 

 العامة  التوصيات

للتصدي    لمناقشة وإقرار خطة العمل المقترحة )وحضوره(  السيد رئيس الجمهورية  برعاية  عقد المؤتمر القومي الثالث للسكان -
المؤتمرات التي  ،  للوضع السكاني   السياسي   الدعم  على يؤكد  سوف ما وهو  ،2008و  1984عقدت عامي  في إطار سلسلة 

الوضع   ألولوية التعامل مع  كافة    السكانيالواضح  الفعالة    والتزام  المستوياتعلى  بالمشاركة  الدولة  تنفيذ    فيكافة أجهزة 
ومتابعتها؛  خطة العمل المقترحة 

الدروس المستفادة من تقييم ومراجعة  طالق مبادرة لتفعيل وتنشيط خطإ - وتنظيم األسرة تستهدف البناء على  ة عمل السكان 
التنفيذية  والتوعية والتنمية المحلية.  2020-2015الخطة  االرتقاء بالخدمات  وتسعى للعمل على   بمحاورها المختلفة، 

أساس   باعتبارهللسكان    القوميالمجلس    دعم تفعيلإعادة  - السكانية   اقتراحعن تجهيز و  االمؤسسة المسئولة   ومتابعة السياسات 
فترات زمنية منتظمة، ويتطلب ذلك:  نتائجها بتقييم  والمكلفة  العمل  خطة تنفيذ  على 

o للسكان لفترة زمنية كافية لمتابعة تنفيذ خطة العمل المقترحة على فترات زمنية؛  القوميقيادة المجلس    إستقرار 
o المختل  ضمان عضوية ممثلي لتسهيلفة  الوزارات  للسكان  القومي  مجاالت عمل   فيالقرارات    اتخاذ  في المجلس 

المقترحة؛    الخطة 
o التقدم    التخاذ  الوزراء  مجلس  على  وعرضها  سنوية  ربع  متابعة تقارير  وإعداد  تجهيز  نحوالالزم بشأن مستويات 

 هذا المجال، في  تصحيحية  إجراءات بأى  والتوجيه  المستهدفات  تحقيق
o بعرض  تكليف بشأن   المحافظين  المحافظين  تنفيذ أهداف الخطة    نحو  التقدم  مستوياتتقارير دورية على مجلس 

 قد تواجه العمل.  التيمحافظاتهم والتحديات    فيالسكانية  
وتنظيم األسرة   واالستثمار  والتخطيط  المالية  وزاراتلقاءات مكثفة مع    عقد - السكان  برامج  للتأكيد على طبيعة اإلنفاق على 

البعد   اعتباراعتبارهب وهو ما يتطلب أخذ  ملموسا،  مناقشة    عتباراال  في  السكانيإنفاقا إستثماريا يحقق عائدا    موزانات عند 
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المختلفة المشاركة   السكانية  فيالجهات  من    للتأكدتحصل عليها مصر   التيومراجعة وضع المنح والقروض   ،تنفيذ الخطة 
 .استثماريةمجاالت    في  استخدامها

نسخة   - بإعداد  يوصى  للسكان.  القومية  االستراتيجية  حول  تدور  التي  االتصال  جهود  من  تعزيز  الفهم  وسهلة  مبسطة 
بها ولتوضيح  والعامة بشكل عام ملمين  تكون األسر المستهدفة  بحيث  المحلية  المستويات  لنشر الوعي على  االستراتيجية 

 م.  تأثيرات زيادة النمو السكاني على مختلف جوانب حياته

 : التنفيذية  الخطة  بمحاور  العمل  مراجعةنتائج 

 اإلنجابيةور تنظيم األرسة والصحة  ـــــ: محأوال

التي تحقق الهدف اإلستراتيجى األول من أهداف اإلستراتيجية القومية   يعتبر محور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية من أهم المحاور 
التوازن بين معدالت النمو االقتصادي للسكان وهو "خفض معدالت الزيادة السكانية لإل رتقاء بنوعية حياة المواطن من خالل إحداث 

البعيد القصير وعلى المدى   .ومعدالت النمو السكاني"، على المدى 

ويتكون المحور من ستة أهداف رئيسية وتسعة أهداف فرعية، يختص الهدف األول منها بخمسة من أهدافه الفرعية بالنمو السكاني  
على  مباشرة   المراجعة  وقد ركزت  األخرى.  اإلستراتيجية  بالثالثة أهداف  رئيسية و  3بينما تختص باقى األهداف  أهداف   6أهداف 

 فرعية وهي أهم األهداف المؤثرة تأثيرا مباشرا على بعد النمو السكاني على المدى القصير وأيضا على بعض األهداف ذات العالقة.  

وعن اإلستراتيجية وخطتها التنفيذية    اعتمدت السكان  العديد من الوثائق واإلحصائيات المنشورة عن  على مراجعة  منهجية المراجعة 
الخاصة بالعمل السكاني واعتمدت أيضا على عقد جلسات ومجموعات نقاش بؤرية ومقابالت والتواصل مع  وعن األنشطة المختلفة 

 تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.المعنيين بالخطة التنفيذية في محور  

 تحليل المؤشرات األساسية في المحور
وسائل تنظيم األسرة من أهم المؤشرات العامة التي تدل على نجاح السياسات السكانية   يعتبر معدل اإلنجاب الكلي ومعدل استخدام 

الحد من النمو السكاني.    وبرامج تنظيم األسرة في الدول التي تهدف إلى 

الخمسية    معدل  -1 الخطة  استهدفت  إمرأة في سنة األساس   3,5خفض المعدل من    2020  –  2015اإلنجاب الكلي:  طفل لكل 
إلى  2014) مثل المسح  .  2020طفل لكل إمرأة في عام  3,1(  بديلة لقياس التقدم المتحقق،  كما ذكرنا مسبقا، تم استخدام مؤشرات 

في  الذي تم إجرائه   .  2014الصحي السكاني 

المواليد في عام لكل ألف سيدة في سنمع  -أ  ألنه رغم أن عدد  دقة من معدل اإلنجاب الكلي  اإلنجاب العام: وهو أقل   دل 
إال أنه ال يفرق بين المتزوجات وغير المتزوجات وال يأخذ في الحسبان معدل الخصوبة في الشرائح العمرية  44-15إلنجاب )ا  )

في   اإلنجاب العام  وقد كان معدل  سنة وأصبح في   44  –  15سيدة في عمر    1000لكل    طفال  127  2014عام  المختلفة، 
 سيدة.  1000أطفال لكل   9سيدة في نفس العمر. أى أنه انخفض بمعدل    1000لكل   طفال  118  2017عام  

الخام ال يأخذ في االعتبار فروق الجنس أو توزيع السن في السكان ألنه ينسب ال - ب مواليد  معدل المواليد الخام: معدل المواليد 
الفئات العمرية ذكورا وإناثا.  من    انخفض  وقدإلى جميع  في كل الجمهورية  في   31,3هذا المعدل  لكل الف نسمة  مولودا 
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مولودا أقل لكل ألف نسمة. وقد انخفض معدل المواليد الخام    4,5بانخفاض قدره   2017في عام   26,8إلى    2014عام 
مولودا لكل ألف نسمة إال أنه ارتفع في محافظتي مطروح وجنوب  9,4  الى 1,8محافظة بنسب تراوحت بين  25أيضا في 
 لكل ألف من السكان على التوالي(.  9,6و  4,3سيناء )

ويشير هذا إلى تقدم في محاوالت   معدل المواليد العاميظهر من معدل اإلنجاب العام ومعدل المواليد الخام اتجاه النخفاض  
جراء   السكاني  النمو  للسكان،السيطرة على  القومية  االستراتيجية  في   أنشطة  المستهدف  من  جاء أقل  التقدم  هذا  إال أن 

حيث أن تعداد عام  الخطة في    2017الخطة   .2020قد زاد عما استهدفته 

وس  -2 وسائل تنظيم األسرة: يتناسب معدل استخدام  تناسبمعدل استخدام  . حيث  ياعكس   اائل تنظيم األسرة مع معدل اإلنجاب الكلي 
أيضا مصدره األساسي هو المسح   وسائل تنظيم األسرة. هذا المعدل  كلما زاد معدل استخدام    الصحي يقل معدل اإلنجاب الكلي 

وقد كان هذا المعدل   والمستهدف هو 2014% في سنة األساس )58,5السكاني.   االستعانة  ت. تم2020% في عام  62,8( 
إما   لتحديد مدى التقدم بحساب معدل الحماية وعدد سنوات الحماية كمؤشر بديل االتجاه في االستخدام  ليعطى فقط دليال على 

بين عامي   هبوطا  أو  سن    2018و  2014صعودا  في  المتزوجات  للسيدات  بالنسبة  الوسائل  مبيعات  إجمالي  من  مأخوذا 
ا انخفاض في معدل  مما يشير إلى  51,8%( عنه في سنة األساس )50,9)  2017لحماية في عام  اإلنجاب. وقد حدث   )%

خالل عام   القطاعات  من جميع  الموزعة  ثالث: إما نقص في الوسائل  إحتماالت  استخدام  2017أحد  اإلقبال على  أو قلة   ،
الوسائل طويلة المفعول )والتي تعطى معدالت أو قلة عدد  حماية أعلى( بالنسبة للوسائل   الوسائل مع توفرها خالل نفس العام، 

و  استخدام    الوسائلالشهرية  في معدل  وليس مؤكدا،  هذا االنخفاض يشير إلى انخفاض محتمل،  وفي جميع األحوال  األخرى. 
في سن اإلنجاب المتزوجات   .الوسائل بالنسبة لعدد السيدات 

المحور إنجازات   تقييم 

المحور وإطار األنش األساسية الفاعلة في  التي تقوم بهااألطراف   :طة 

لوزارة الصحة والسكان النصيب األكبر في تنفيذ األنشطة الخاصة بتحقيق أهداف محور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية وذلك عن  
وهيئة   العالجي  قطاع الرعاية األساسية وقطاع الطب  ومعه  األسرة والسكان  ال سيما قطاع تنظيم  المختلفة  قطاعات الوزارة  طريق 

ووزارة   الصحيالتأمين   للسكان  القومي  والمجلس  والسكان  الصحة  وزارة  بين  المشتركة  بعض األنشطة  هناك أيضا  أقل.  بنسب 
األهلية  والمنظمات  والجمعيات  والسكان  وزارة الصحة  بين  أيضا التعاون  المحور  يتطلب  كما  اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

بين كل مق وفي مجال والقطاع الخاص لضمان تكامل الخدمة  الخدمة على مستوى الجمهورية.  دميها وتوفير الوسائل ومنافذ تقديم 
مسار  كبير على  بشكل  أثر  مما  المختلفة  والجهات  والوزارات  للسكان  القومي  بين المجلس  التنسيق  يتم  لم  الخمسية  الخطة  تنفيذ 

الجهات المنفذة" وليس اإلستراتيجية القومية وأهدافها فتحولت إلى مجموعة من األنشطة التي تتم من   مستهدفات  الخالل "مستهدفات 
قومية.  اإلستراتيجية كمستهدفات 

 سنوات 5% خالل  62,8% الى 58,5الهدف األول: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة من  

في متابعة خدمات تنظيم   في تحقيق هذا الهدف على تطوير قواعد البيانات المستخدمة  وتطوير نظام مركزى   األسرةاعتمدت الخطة 
وزارة الصحة   المعلومات من  الفاعلةللحصول على  الجهات  وتنظيم األسرة هو وغيرها من  قطاع السكان  ما يتم حاليا في  ولكن   .
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في استمارات على مستوى وحدات الوزارة ثم يتم التسجيل االلكتروني    جمع للبيانات من القطاع الحكومي فقط من خالل نظام ورقي 
المركزي ولم يتم الربط مع   والمستوى  األهلية والقطاع الخاص.قواعد بيانات  بعد ذلك على مستوى المحافظة   الجمعيات 

الفرعي ) الرعاية األساسي1الهدف   %100ة بنسبة (: إتاحة خدمات تنظيم األسرة بوحدات 

بها  ال يوجد  التي  لتغطية الوحدات  زيارات بالفرق المتنقلة  الهدف على  هذا  في تحقيق  الخطة  وتدريب الممرضات    طبيباعتمدت 
يجاد آليات إلعادة توزيع األطباء لتغطية جميع الوحدات  . باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت الخطة على إعلى صرف الوسائل الهرمونية

ن وجود طبيبة سيدة مرة أسبوعيًا على األقل بوحدات تقديم الخدمة. ورغم أن خدمات تنظيم األسرة تتوافر في حوالي  طوال العام وتأمي
أعداد  95 في  الشديد  العجز  بسبب  مكتمل  غير  الخدمات  إتاحة هذه  مصر إال أن  في  األساسية  الرعاية  وحدات  إجمالي  % من 

المتنقلة والتي تعمل  نسبةأيام في األسبوع فقط لقلة عدد األطباء المتاحين لها. ورغم تحقيق القطاع ل 3  األطباء وقلة عدد العيادات 
ب80 هذه الوحدات  لتغطية  الزيارات غير كافي  إال أن عدد  في الخطة  المستهدفة  المتنقلة  العيادات  زيارات    300  عدد% من عدد 

الواحدة بزيارة واحدة كل أ يتم تقريبا تغطيةزيارة سنويا حيث   تخاذ العديد من اإلجراءات لتغطية عجز الالوزارة   سعىسبوع. وتالمنطقة 
بصورة يومية،  مدار العام للخدمات،  إال أن نسبة اإلتاحة الفعلية على  األطباء عن طريق االنتداب والتعاقد مع األطباء المتقاعدين 

 %.70قد ال تزيد عن  

الفرعي )  سنوات 5األماكن المحرومة والنائية في نهاية % من  100(: إتاحة خدمات تنظيم األسرة في 2الهدف 

والنائية وفتح عيادات  الرعاية األساسية في المناطق المحرومة  في تحقيق هذا الهدف على إنشاء عدد من وحدات  الخطة  اعتمدت 
ودعمها وتنفيذ  المدني  تنظيم األسرة بمنظمات المجتمع  المتنقلة و  60لخدمات  لة سنويا للمناطق  قاف  1000ألف زيارة من العيادات 

 المحرومة.  

والسكانطبقا لبيانات   هناك  وزارة الصحة  وحوالي    3183،  وقد   1250منطقة محرومة  بها طبيب.  ال يوجد  وحدة رعاية أساسية 
ت ألف زيارة بالعيادا 215وتنفيذ   2015عيادة جديدة لتقديم خدمات تنظيم األسرة بالجمعيات األهلية منذ عام   64قامت الوزارة بفتح 

و خالل    2700المتنقلة  صحة إنجابية  تتنقل العيادة بين    4قافلة  تغطية   4أو    3سنوات.  وهو ما يعني  الواحد  اليوم  مناطق في 
الواحدة بحوالي   المحرومة  المتنقلة    50  -  40المنطقة    3648220زيارة سنويا فقط. وقد بلغ إجمالي عدد المنتفعات من العيادات 

وإجمالي   القوافل    حاصالت علىالمنتفعة  لتنظيم األسرة من  ديسمبر   1209205وسيلة  قلة عدد  2018حتى  رغم  هذه األرقام،   .
منها. وبالرغم من تحقيق   األماكن المحرومة  في  األسر وطالبات الخدمة  وعدد  حجم  تعكس  الواحدة،  للمنطقة  % من 80الزيارات 

و المتنقلة  زيارات العيادات  القواف68المستهدف من  المستهدف من  قليلة )% من  الواحدة  نسبة تغطية المنطقة  % من 15ل إال أن 
األطباء والعيادات المتاحة لقطاع تنظيم األسرة. وقلة عدد   األيام( نظرا لكثرة المناطق المحرومة 

 

الفرعي) والمركزية 3الهدف  العامة  والمستشفيات  العالجية  والمؤسسة  الصحي  بالتأمين  األسرة  تنظيم  خدمات  إتاحة   :)
 % سنويا في السنة األولى100ت التابعة للجهات األخرى بنسبة  والمستشفيا

إدارة   واستحداث  والقطاع العالجي  الصحي  بروتوكوالت تعاون مع هيئة التأمين  الهدف على عقد  هذا  في تحقيق  الخطة  اعتمدت 
تم فتح و  عيادة لتقديم خدمات    19 امنه عيادة  32عادة تنشيط إ للصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة بالهيكل الوظيفي للتأمين الصحي. 
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الشرطة 4و  ،تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية بالمستشفيات الجامعية منافذ بمستشفيات التأمين الصحي    9و  ،عيادات بمستشفيات 
إدارة للصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة   الصحي.  بالتأمينوالمؤسسة العالجية. ولم يتم استحداث 

الفرعي )  % من عيادات جميع القطاعات طبقا للمعايير القياسية.100كميات كافية من الوسائل في (: توفير  4الهدف 

احتياجاتاالحتياجات السنوية والخمسية من الوسائل وخاصة الوسائل طويلة   وشراءاعتمدت الخطة في تحقيق هذا الهدف على تحديد 
المدني والمستشفيات   عيادات وتزويدألهلي والخاص،  المفعول لتغطية الطلب على تنظيم األسرة بوزارة الصحة والقطاعين ا المجتمع 

بأسعار تنافسية تنظيم األسرة  الخاصة بوسائل  والعيادات  األخرى  للجهات  والتابعة  الصيادلة ومسئولي    مع  ،الجامعية  قدرات  رفع 
الرئيسية وربطها الكترونيا.و المخازن على إدارة وسائل تنظيم األسرة،   تطوير المخازن 

االحتياجات من وسائل تنظيم األسرة سنويا )وليس خمسيا( ويتم إعداد المواصفات والمستندات لطرح المناقصات   دير احتياجاتيتم تق
وتوفير  احتياجاتاالحتياجات  ولكن  بصفة مستمرة،  رصيد احتياطي  األسرة مع  تنظيم  وسائل  لتوفير رصيد كاف من  بشكل دوري 

قاصر  الحكوم  ينالوسائل  القطاع  و فقط على  والقطاع    بعضي  والجامعات  الصحي  التأمين  مثل عيادات  معه  المتعاملة  الجهات 
"طبقا لإلمكانيات المتاحة"  .األهلي المكود 

للوسائل   للدولة تزيد سنويا، واالتجاه لزيادة التصنيع المحلي  الرغم من وجود موازنة خاصة لشراء الوسائل من الموازنة العامة  على 
إال أن   فتلجأ الوزارة لتوفير بعض الدعم  لخفض التكلفة،  المخصصة ال تكفي احتياجات الوزارة، خاصة بعد تعويم الجنيه،  الموازنة 

والكبسوالت تحت الجلد( من خالل الجهات المانحة.  لشراء الوسائل وبالذات طويلة المفعول )اللولب 

المخاز  للصيادلة ومسئولي  التدريبية  من الدورات  بعقد العديد  تقييم لوضع المخازن  تقوم الوزارة  وقد تم عمل  إدارة الوسائل.  ن على 
و   وتبينباإلدارات والمديريات وتحديد األولويات  الالزمة   حالياتم يوجود مشاكل في البنية األساسية لبعض المخازن  توفير التجهيزات 

في  امخ ال منلعدد   الكترونيا  15زن   .محافظة، ولكن لم يتم بعد تطوير المخازن 

الصحة:  المنصرف من الوسائل عن طريق قطاع السكان وتنظيم األسرة بوزارة 

الصحية واإلجتماعية الستخدام  لتتتنوع وسائل تنظيم األسرة التي توفرها وزارة الصحة   ناسب اختالف احتياجاتاالحتياجات والدواعي 
المراجعة عدم زيادة عدد سنوات الحماية الموفرة من ال وعدد السيدات  الوسائل. ولكن أظهرت  وسائل لتتناسب مع زيادة عدد السكان 

األكثر تفضيال  و في سن اإلنجاب، وانخفاض في أعداد اللوالب المنصرفة رغم كونها وسيلة طويلة المفعول ومن أكثر الوسائل فاعلية 
المصريات.   المنصرفة في  كماواستخداما عند السيدات  الواقى الذكرى  عن األعوام   2018عام  ظهر أيضا انخفاض كبير في أعداد 

الوسائل،  مثل األسر التي ال تستطيع السيدة فيها استخدام  كبير من األسر من وسائل منع الحمل  األربعة السابقة وهو ما يحرم عدد 
المسئولية   منطلق  في مجتمعنا من  تنميته عند الرجال  هام يجب  وهو مبدأ  أسرته  في تنظيم  الرجل  كما أنه يقلل من مبدأ مشاركة 

غير الم الحمل  خاصة لتقليل  وأهميتها  استخداماتها  لها  وهي وسيلة  الطوارئ  حالة  في  تستخدم  األقراص التي  كما غابت  شتركة. 
فيه.  المرغوب 

الفرعي ) مقدمي الخدمة  5الهدف  الخدمة100(: رفع مهارات وقدرات   % طبقا للمعايير سنويا بجميع منافذ تقديم 

الهدف عل هذا  تحقيق  في  الخطة  ألطباء الوحدات    دوراتعقد    ىاعتمدت  العالجي  و أخصائى النساء  و تدريبية  القطاع  ممرضات 
وفرق األشراف    كليات الطب والتمريض وتنفيذ زيارات إشرافية لدعم مراكز تقديم الخدمة. وطالبوالتأمين الصحي 
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التدريبيةب  الوزارة  تقوم الدورات  كبير من  المحددة    ،عقد عدد  المجاالت  بواس   فيفي  بوزارة الخطة،  قطاع تنظيم األسرة والسكان  طة 
الطب   كليات  بتدريب طلبة  للسكان  القومي  المجلس  يقم  ولم  والتأمين الصحي.  العالجي  القطاع  تدريب ممرضات  ماعدا  الصحة 

 والتمريض على مهارات المشورة.

 

الفرعي ) المعرفة والممارسة لخفض الحاجة غير ملباه 6الهدف  الفجوة بين   خالل خمس سنوات(: تقليل 

المدني  و اعتمدت الخطة في تحقيق هذا الهدف على رفع كفاءة العاملين بالتثقيف الصحي   تنفيذ  و قدرات مرشدات منظمات المجتمع 
اإلنجابية و   يةإعالم  اتلقاء األسرة والصحة  اإلنجابية وأهمية تنظيم  بالحقوق  منزلية للتوعية  وزيارات  تثقيفية  توعية ورسائل  قوافل 

 مناطق الفقيرة والمحرومة.خاصة لل

الى االلكتروني   وتطوير برنامج الرائدات لتحويل السجالت من التسجيل اليدوي  وتحديث المنهج  تم وضع إستراتيجية قومية للرائدات 
لكل رائدة بدعم من    700في بعض المحافظات كمرحلة أولى، وتم التعاقد مع   الريفيات لخفض عدد األسر المستهدفة  من الرائدات 

بما يقرب من   الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقوم الرائدات  وجهاز المشروعات  سنويا.   16البنك الدولي  مليون زيارة منزلية للسيدات 
بقطاع  المعتمدة  الصندوق االجتماعي طبقا للمناهج  معهم من  الالتي تم التعاقد  األهلية  الجمعيات  جميع مرشدات  كما تم تدريب 

عدد من اللقاءات الجماهيرية والندوات اإلعالمية بجميع الوحدات الصحية وأماكن التجمعات خارج الوحدات  تنظيم األسرة. ويتم تنفيذ 
الجامعات وغيرها(، كما نفذت فروع   –المدارس   –المكتبات العامة  –النوادي  –المصالح الحكومية   –الصحية مثل )مراكز الشباب  

للسكان   القومي  الصحية بالمحافظات والوزارات    38972قافلة توعية و  1133المجلس  ندوة إعالمية بالتعاون مع مديريات الشئون 
خالل العامين االول والثانى   إلستراتيجية.لوالجهات المعنية المختلفة 

التزامات مصر   يتواءم مع الحقوق الدستورية ومع  واللوائح بما  والقوانين  تعديل التشريعات  الهدف الثانى: 
 الدولية الموقع عليها

النواب على القانون  واف تعديل المادة    2016لسنة    78ق مجلس  من قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على    242والذي ينص على 
والتشريعية   الدستورية  الشئون  لجنة  لجنة مشتركة من  زواج األطفال إلى  قانون لمنع  كما تم إحالة مشروع  يقوم بختأنثى.  كل من 

 اإلعاقة بمجلس النواب للدراسة.  ذويتضامن واألسرة واألشخاص ومكتب لجنة الشئون الدينية ولجنة ال
 االلتزام بتطبيق نظام اإلحالة بين مستويات الرعاية :الهدف الثالث

 لم يتم تفعيل نظام لإلحالة بعد ولكنه موجود حاليا كمقترح معروض على المستشار القانونى لوزارة الصحة.
 الخطة التنفيذية ومؤثرة على النمو السكانيأنشطة خاصة بتنظيم األسرة خارج إطار 

الوسام:   األمم  مبادرة  اإلنجابية التابع لصندوق  األسرة والصحة  تنظيم  خدمات  تكامل  بالتعاون مع مشروع  وزارة الصحة  أطلقت 
ع المحافظات  جميع  في  االسرة  تنظيم  بعيادات  الخدمة  جودة  تقييم  إلى  تهدف  والتي  مبادرة الوسام  للسكان  مستوى  المتحدة  لى 

بها. الخدمة العاملين  واعتماد العيادات المتميزة والترويج لها من خالل منحها شعار الجودة )الوسام( وتحفيز مقدمي  هذه   الجمهورية 
مما يساعد على   الخدمة  تنظيم األسرة بجودة عالية وخلق مناخ تنافسي بين مقدمي  تقديم خدمات  المبادرة من شأنها التحفيز على 
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وه الوسام  تميزهم،  عيادات  خدمات  الستخدام  األسرة وجذبهم  تنظيم  مفهوم  لتبني  لألسر المصرية  مناخ محفز  شأنه خلق  ذا من 
 .المتميزة

واإلجهاض الوالدة  األسرة بعد  تنظيم األسرة بعد الوالدة خدمات تنظيم  خدمات  في تفعيل خطة لتقديم  وزارة الصحة والسكان  : بدأت 
الغير مرغوب فيه.  ل  واإلجهاض في عدد من المستشفيات وسائل تنظيم األسرة وخفض نسبة الحمل   رفع نسب استخدام 

من برنامج تكافل المستفيدة  األسر  السكانية بين  من الزيادة  هذا    كفاية(:  2) مشروع الحد  االجتماعي  وزارة التضامن  أطلقت 
ديسمبر   في  مليون أسرة في    2018المشروع  األكثر فقرًا واألعلى خصوبة بهدف تحقيق    10والذي يستهدف أكثر من  محافظات 

األسر  بمفهوم  المستهدفة  األسر  وعى  رفع  إلى  المشروع  يهدف  تكاُفل.  برنامج  من  المستفيدة  لألسر  الشاملة  االجتماعية  ة  التنمية 
بهذه   األسرة  تنظيم  مجال  في  العاملة  الكوادر  قدرات  ودعم  توعية،  حمالت  تنفيذ  طريق  عن  الوالدات  بين  والُمباعدة  الصغيرة 

خدمة متميزة. األهلية لتقديم  وتطوير عيادات تنظيم األسرة التابعة للجمعيات   المحافظات، 

 تنفيذ أنشطة المحورالعناصر الداعمة والتحديات والمصاعب التي واجهت العمل في  
أهمها في تنفيذ أنشطة المحور  )ـأ(هناك العديد من العتاصر الداعمة  إلتقاء العديد من أنشطة الخطة مع األنشطة الروتينية التي   ، 

وانتشار وحدات الرعاية األساسية في جميع المحافظات   ، )ج(توافر الخبرات اإلدارية في الوزارة والمديرياتو )ب(  ،تنفذها وزارة الصحة
المانحة. لشراء وسائل تنظيم األسرة ودعم الجهات   مع توافر موازنة خاصة من الدولة 

التكليف   فيأيضا الكثير من التحديات والمصاعب أولها يتمثل في قلة عدد األطباء وقلة تدريبهم وخبرتهم كونهم خريجون جدد    هناك
فهم يتكدسوا في المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحري ويقلوا جدا في المناطق النائية ومحافظات الصعيد سوء ت  أيضاو  وزيعهم 

 بعد إنتهاء تكليفهم.  األساسيةسرعان ما يتركوا الرعاية   األطباءوالمناطق الريفية. كما أن  

تنظيم  بخدمات  تغطية جميع المناطق الجغرافية  الثانى هو عدم  بسبب  التحدى  من ال  المناطق كثرةاألسرة على مدار العام  محرومة 
العيادات المتنقلة وعدد مرات زياراتها و   ،الخدمة  الواحدة وأيضا قلة عدد األطباء )والطبيبات خاصة(.   للمنطقةقلة عدد 

وغياب الشراكة مع ضعف الشراكة مع  و   ،وسائل المتابعة والتقييم التي نصت عليها الخطةلأيضا عدم تفعيل   هناك القطاع األهلي 
بالمراكز والمديريات والقطاع ليدعم اتخاذ القرار وأيضا  و  ،القطاع الخاص حديث يربط الوحدات  عدم وجود نظام معلومات الكترونى 

 عدم ربط المخازن الكترونيا بالقطاع.

 المنظمات الدولية واإلقليمية دور
الدولية واإلقليمية المانحة   المنظمات  للتنمية وللحد من الزيادة السكانية بما يتفق واإلستراتيجية القومية للسكان  تدعم  جهود الدولة 

و 2020  -  2015وخطتها التنفيذية   ما  من.   :يليأهم مظاهر هذا الدعم 
تطوير مخازن الوسائل في المحافظات،  و   اللوالب مثل  الوسائل  بعض بشراء  األسرة تنظيم  قطاعصندوق األمم المتحدة للسكان   يدعم

 كفاية.  2مبادرة الوسام، كما يدعم الصندوق مشروع وزارة التضامن  فيويتعاون مع القطاع أيضا 
  ،من الرائدات الريفيات  700محافظات، والتعاقد مع الدعم البنك الدولي التعاقد مع األطباء المتقاعدين لتقديم خدمات تنظيم األسرة ب

قطاع و   المفعول  طويلة  الوسائل  بعض  شراءتنظيم األسرة ب كما دعم   (.الهرمونية  تكبسوالال)اللولب 
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أيضا وضع المناهج   وتنظيم االسرة ودعمت  الخاص بقطاع السكان  المعلومات  االمريكية عمل تقييم لنظام  هيئة المعونة  دعمت 
 تفعة أول مرة.التدريبية للممرضات وتدريبهم على صرف وسائل تنظيم االسرة الهرمونية للمن

 النتائج واإلستخالصات
ما بين صفر% الى    فيمستوى التقدم    تباين األهداف المختلفة  في أنشطة  70تنفيذ أنشطة  صعوبة تقييم مستوى التقدم  %. ورغم 

تقارب ال   كميا إال أن نسبة تحقيق األنشطة في هذا المحور   %.50المحور 

األنشطو  إال أن  السكاني،  النمو  األبرز للسيطرة على  تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية هو المحور  أن محور  تم تنفيذها رغم  ة التي 
على أرض الواقع، رغم تحقيقها تقدم ملموس في معدالت المواليد، لم تحقق المستهدف المرجو منها مع سائر محاور الخطة التنفيذية  

سكان مصر في نهاية  في الخطة لعام    2017وذلك ألن تعداد  المستهدف   .2020قد تخطى التعداد 

 التوصيات والمقترحات
للحد من النمو  العديد من ال  هناك مثل تفعيل   ستراتيجيةوالمنبثقة عن أهداف وأنشطة الخطة اإل  السكانيتوصيات والمقترحات الهادفة 

المركبة الخاصة بالمحافظات،  و  ،آليات المتابعة والتنسيق والتقويم سد العجز في األطباء على المدى القصير و إعادة إصدارالمؤشرات 
 .  المركزيبالمستوى    ياالكترون  هاوالمخازن وربط  بالوحداتاإلسراع في تطوير نظم المعلومات  و  ،والطويل

القطاع    كما مع  الشراكة  الوسائل عن طريق تفعيل  استخدام  زيادة معدل  هناك توصيات أيضا تهدف إلى  في و   الخاصأن  التوسع 
تنظيم األسرة بعد   للمتوقال  وزيادة  واإلجهاض  الوالدةخدمات  المتنقلة  زيارات  العيادات  وزيادة عدد  زياراتها   وعددفات عن االستخدام 

الوسائل طويلة المفعول.  مع التوسع في استخدام 

لالستفادة القصوى من ل  لزيادة تصنيع الوسائل محليا  جاءت التوصيات بضرورة عمل دراسة جدوى  توفير الوسائل لكل القطاعات 
خدمات    زيادة المشترىو  ،الموازنة المخصصة للوسائل وحبوب الطوارئ لتغطية إحتياج قطاع كبير من مستخدمى  من الواقى الذكرى 

 لوسائل.لصة  صخ ماالستثمار في تنظيم األسرة عن طريق زيادة الموازنة الو  ،تنظيم األسرة وللحد من الحمل غير المرغوب فيه

المنت  كما الشركات  قاعدة  بضرورة توسيع  شراء الوسائل  في مجال  وعالميا لكسر  جاءت التوصيات  للوسائل محليا  والمصنعة  جة 
. ويوصى  توسيع قاعدة الدول المسموح باستيراد الوسائل منها من قبل الوزارة لضمان الجودة والسعر األقلو  ،اإلحتكار وتقليل األسعار

في خالل  بت المنتج الجديد  وااللتزام بتسجيل  التسجيل  المناقصات في و   ،أشهر كما تنص اللوائح  6سهيل إجراءات  تسهيل إجراءات 
 الشراء مع تقديم تسهيالت وإعفاءات جمركية وضريبية لوسائل تنظيم األسرة لتوفيرها بأسعار أقل.

عام( وتجريمه وتشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية لألسر  18منع الزواج المبكر )دون ال لطلبت التوصيات إصدار قانون   كما
وسائل تنظيم األسرة في أواخر سن اإلنجاب.الصغيرة والملتزمة باستخدا  م 
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 المراهقي     وصحة  الشباب   محور  : ثانيــا

حيث توضح بيانات تعداد   والمراهقين  بالنسبة للشباب  بعد النمو السكاني  على األهداف المؤثرة على  إن   2017يركز هذا المحور 
)و % من إجمالي عدد السكان(.  30مليون )  29سنة( بلغ حوالي    34  -18عدد الشباب في الفئة العمرية ) - 12بلغ عدد المراهقين 

% من إجمالي السكان(. وتؤكد هذه البيانات "طفرة الشباب" التي تشهدها مصر نتيجة الرتفاع  9.5مليون نسمة ) 9سنة( حوالي   17
معدالت اإلنجاب خالل السنوات السابقة. ونتيجة لذلك حظى الشباب باهتمام متزايد وتم اعطائهم األولوية في المجال العام، وهو ما 

وا الحكومية  اإلطار القانوني والسياسات  أيضا على  المؤتمرات  انعكس  تدشين  مثل  والمراهقين  خصيصًا للشباب  الموجهة  لمبادرات 
باإلضافة العتبار الحكومة   لتأهيل الشباب للقيادة، األكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب،  والبرنامج الرئاسي  الوطنية للشباب، 

المواد    2016المصرية عام   المصري العديد من  كما تضمن الدستور  أو 180،  82،  80)عاما للشباب.  تشير إما للشباب  التي   )
 للمراهقين.  

والشباب، 1اعتمد تقييم محور الشباب وصحة المراهقين على اربعة مواضيع رئيسية وهي: ) ( بناء قدرات وتطوير مهارات المراهقين 
(2( والُمهمشة،  والشباب المحرومة  فئات المراهقين  وإتا3( تمكين  تعزيز التثقيف ونشر المعلومات  بالصحة (  المتعلقة  حة الخدمات 

( والشباب،  للمراهقين  واإلنجابية الُمقدمة  في حوار 4الجنسية  الشباب  ومشاركة  القيادي  وتعزيز دورهم  بين الشباب،  ( زيادة التطوع 
أهداف من ا تناولت هذه المواضيع خمسة  العامة وفي صنع القرار فيما يتعلق بمجال الصحة اإلنجابية والجنسية.  لسبعة  السياسات 

الهدف   تأثير مباشر لهما على  وجود  لعدم  والثالث من عملية التقييم  الثاني  الهدفين  تم استبعاد  حيث  في اإلستراتيجية،  الموجودين 
 االستراتيجي األول الخاص بخفض معدالت نمو السكان.  

كمية ف التقييم لتكوين مؤشرات  تم تضمينها في عملية  التي  األنشطة والمؤشرات  تقييم كلي  تم استخدام  رعية لكل هدف وتم حساب 
وصحة المراهقين   الشباب  لمحور  التقييم الكلي  الفرعية األربعة. بلغ  للمؤشرات  الشباب كمتوسط  وهي نسبة أقل من  39لمحور   %

 المتوسطة.  
وتطوير مهارات الشباب والمراهقين، دون تحديد نوعية الفيما يتعلق با بناء قدرات  يهدف إلى  و التدريب  أمهارات  لهدف األول الذي 

التدريبية من   المؤسسات  نالحظ انخفاض عدد  يستهدفها.  ،  2016/2017في عام    601إلى    2014/2015في عام    650التي 
من هذه المؤسسات من   الخريجين  ارتفع عدد  ألف تقريبًا خالل نفس الفترة الزمنية، مما قد    312إلى    ألف  130وفي نفس الوقت 

العليا في مجال اإلحصاء السكاني من  ة التدريباتجوديكون له انعكاساته على   انخفض مؤشر نسبة الدراسات  وفي نفس الوقت،   .
منذ   الفترة  خالل  في  تمت  التي  واألنشطة  المبادرات  في  وبالبحث  االجتماعية.  العلوم  مجال  في  العليا  الدراسات    إطالق إجمالي 

التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب، تم بتدريب عدد    االجتماعيبرامج. فقد قامت وزارة التضامن  ةرصد ثالث  إستراتيجية السكان 
" مبادرة  في  للعمل  المدني  المجتمع  في منظمات  العاملين  الشباب  كما  تكفاية" وذلك بال  2من  وزارة الصحة،  وزارة   نفذتعاون مع 

"مشواري"   يسمى  لتنمية المهارات  اليونيسيف مشروع  والرياضة بالتعاون مع  حياتية ومهارات المبادأة    يحتويالشباب  مهارات  على 
بإطالق  للسكان  القومية  إطار اإلستراتيجية  أيضا، في  اليونيسيف  مع  بالتعاون  للسكان  القومي  المجلس  قام  كما  وريادة األعمال، 
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لبناء قدرات    12طالب من    100مبادرة "شباب مصر" لتمكين   حكومية  القضايا الس   ١٢٠٠جامعة  وتدريبهم على  كانية.  طالب 
 %. 34للهدف األول    قيمة التقييمويالحظ أن هذه الجهات تعمل جميعها بشكل منعزل دون تنسيق يعظم من النتائج المنتظرة. بلغت  

% خالل خمس  4% إلى  9تناول الموضوع الثاني الهدف الرابع الخاص بـ"خفض نـسبة تشغيل األطفال العاملين في سوق العمل من 
الُمدرج في اإلستراتيجية اإلشارة إلى ظاهرتين غاية في األهمية واللتان لهما تأثير كبير على خفض نسبة سنوات". أغفل هذا الهدف  

السكاني   (  2014) الصحيعمالة األطفال وهما التسرب من التعليم واألطفال المعرضين لخطر الزواج المبكر. وتشير بيانات المسح 
حوالي   )10أن  العمرية  الفئة  في  يع  %12-17  في مصر )طفل من كل  سنة(  بيانات تعداد    10ملون  كما أن    2017أطفال(، 

)  111أوضحت أن عدد   الفئة العمرية  في  )حوالي    17-10ألف طفلة  متزوجة  ويرتبط 1.5سنة(  اإلناث في هذه الفئة(.  % من 
تشريعية فعالة لتجريم هذه الواقعة.    هذا المجال:    في يالحظو ذلك أساسا بالتسرب من التعليم واألمية وعدم اتخاذ إجراءات 

المثال، نظمت وزارة القوى   • األطفال. على سبيل  انتشار عمل  األخيرة لمكافحة  في السنوات  المبذولة  هناك بعض الجهود 
السالمة والصحة المهنية ومفتشي عمالة األطفال وقسم   العاملة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، برامج تدريبية لمفتشي 

المهني،   إال إنه   وعلىالتدريب  في الخطة التنفيذية إلستراتيجية السكان،  الرغم من تطابق هذا البرنامج مع النشاط المدرج 
 لم يتم تنفيذه في إطار اإلستراتيجية.  

واألمومة في مارس   • للطفولة  القومي  المجلس  أطلق  القومية،  والخطط  االستراتيجيات  صعيد  اإلستراتيجية    2018وعلى 
واأل لمكافحة عمالة األطفال. وعلى الرغم من 2030-2018مومة )القومية للطفولة  المؤشرات  والتي ضمت عددا من   ،)

القومي.   بعد آلية لرصد ظاهرة عمالة األطفال على المستوى   ذلك، لم يطور هذا المجلس 
التنفيذبة إلستراتيجية الس  • الرابع في الخطة  باإلضافة إلى  تم تقييم هذا الموضوع طبقًا لألهداف المندرجة تحت الهدف  كان 

الموضوع   %.40مؤشر عمالة األطفال. وبلغت قيمة المؤشر الفرعي لهذا 

الصحة اإلنجابية والجنسية لدى الشباب    نتناول الموضوع الثالث الهدف الخامس الذي ينص على "زيادة نسبة المفاهيم الصحيحة ع 
% سنويُا لمدة خمس سنوات". وهو يتعرض لقضية التوعية بين الشباب في مجال الصحة   10سنة( بنسبة  35إلى    18والمراهقين )

راهقين. تشير الجنسية واإلنجابية وتنظيم األسرة، وتناول كاًل من العرض والطلب على خدمات الصحة اإلنجابية الُمقدمة للشباب والم
المؤشرات أن هناك نسبة كبيرة من الشباب المراهقين لم يتعرضوا لرسائل تخص تنظيم األسرة ووضعف مستوى معرفة الشباب بقضايا  
وفي هذا   الحالي والمستقبلي.  كما أن مدركات الشباب نحو الصحة اإلنجابية والجنسية الحالية لها تأثير كبير على سلوكهم  السكان، 

والبرامج التي تتمثل في:   اإلطار تم  تنفيذ العديد من المبادرات 

حيث تهدف هذه المبادرة إلى: أ( إنتاج مواد تثقيفية  (1 مبادرة شباب مصر منصة لتثقيف األقران تحت قيادة الشباب، 
لدى   رفع الوعي  ج(  بالقضايا الصحية والسكانية؛  العام  زيادة الوعي  والسكان؛ ب(  وإعالمية حول قضايا الصحة 

حول قضايا الصحة والسكان؛20  ٪ من القرى المستهدفة 
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بين   (2 برنامجًا لزيادة الوعي  للسكان  "اتجاه مصر" وصندوق األمم المتحدة  بالشراكة مع مؤسسة  وزارة الشباب  نفذت 
آمنة للحوار   توفير مساحات  األسرة والصحة اإلنجابية، ويهدف إلى  ومن ضمنها تنظيم  بالقضايا السكانية  الشباب 

للصحة اإلنجابية؛المجتمع حول المفاهيم والممارسات المختلفة   ي 
الشباب   (3 وزارة  في    45أنشأت  خالل عام    14نادًيا للسكان  مالي  2018محافظة  األمم    وفني  بدعم  صندوق  من 

إال أنه لم يبدأ العمل حتى اآلن؛  المتحدة للسكان، 
خصائص  قيام وزارة التربية والتعليم بإدراج مفاهيم سكانية مثل النمو السك (4 قضايا الصحة اإلنجابية في    السكان،اني، 

االجتماعية والتربية الوطنية لطالب اإلعدادي  2015العام الدراسي   مواد اللغة العربية والدراسات  ، كجزء من منهج 
"دليل لألنشطة البيئية والسكانية والصحية من أجل التنمية   والثانوي. باإلضافة إلى ذلك، يتم وضع وتوزيع ما يسمى 

الثانوية؛ا ليتم تنفيذه في المدارس  بين جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات   لمستدامة" 
األسرة، وكاريتاس  (5 المصرية لتنظيم  وهي: الجمعية  مدني  أربع منظمات مجتمع  القاهرة، وجمعية تحسين    -شاركت 

"تمكين الشباب" في مجال الصحة اإلنجابية وكاريتاس أسيوط، في تنفيذ مشروع    سوهاج،أوضاع المرأة والطفل في  
( محافظات  ست  في  بألنترناشيونالوالبحيرةالقليوبية    سوهاج،  أسيوط،  الجيزة،  القاهرة،والجنسية  باالشتراك مع   ) -

بين   تتراوح أعمارهم  الذين  والشبان  فرصا متكافئة للشابات  للحصول على    25و  15مصر. ويوفر المشروع  عاما 
الص الضارة كالزواج المبكر؛معلومات وخدمات   حة اإلنجابية والجنسية، وإلقاء الضوء على الممارسات 

الخدمات   (6 فقد تم إطالق برنامج دعم  الصديقة للشباب في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية،  وفيما يتعلق بالخدمات 
والسكان   التعاون بين وزارة الصحة  في إطار  والمراهقين  للشباب  لرعاية اطفال  الصديقة  اإلدارة العامة  في  )الممثلة 

ابريل   في  للسكان  المتحدة  وصندوق األمم  المدرسي(  اعتباراعتبارا من  2014السن  بالعيادات  الخدمة  وتم تفعيل   .
تنتشر هذه العيادات في  2015مايو  في    230محافظة بواقع    24.  هذه العيادات  على  عيادة. بلغ عدد المترددين 
سنة، 24-10ألف شاب في الفئة العمرية )  550حوالي    2018عام  % إناث. تنوع سبب  67% منهم ذكور و33( 

المقدمة %(،  24% من اجمالي الزيارات(، طلب مشورة )38ما بين جلسات توعية )بنسبة  التردد حسب نوع الخدمة 
صحية ) بنسبة ال تتعدى  37خدمات  التحويل على مراكز طبية أخرى  باإلضافة إلى طلب  اجمالي  % من  %1(، 

 الزيارات.  
 

فعالية  تحديد مدى  الصعب  وبالتالي كان من  والمراهقين  الشباب  والبرامج على  لم يتم قياس أثر هذه المبادرات  بالذكر أنه  الجدير 
االنشطة فقط دون أخذ   الموضوع باستخدام  لهذا  المؤشر الفرعي  تم حساب  الهدف.  في تحقيق هذا  والبرامج  وكفاءة هذه المبادرات 

توافر ت منذ سنة األساس لإلستراتيجية القومية للسكان.  التطو  في االعتبار وذلك بسبب عدم  المستخدمة  في المؤشرات  الحادث  ر 
لهذا المحور    %.38وبلغت قيمة المؤشر الفرعي 

السادس"زيادة نسبة مشاركة الشباب في وضع السياسات والقرارات الخاصة بالسياسات  اشتمل الموضوع الرابع واألخير على الهدفين 
ومراقبة تنفيذها بنسبة   التصدي للقضايا االجتماعية 50السكانية في مجتمعاتهم،  الشباب في  %"، والسابع " وضع آليات لمساهمة 

 % سنويا". 15وزيادة معدالت التطوع بنسبة 
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في و  والمشاركة  )التطوع وعضوية الجماعات  المدني  في المجتمع  ليسوا منخرطين  المصري  الشباب  أن معظم  إلى  تشير الدراسات 
الفعالة   لتعزيز المشاركة  الدولة  الرغم من مجهودات  في األنشطة التطوعية منخفضة، وذلك على  ونسبة مشاركتهم  تنمية المجتمع( 

المم الشباب  وارتفاع أعداد  في  للشباب  والوطنيةثلين  المحلية  صنع القرار  وضع السياسات   .لجان  في  الشباب  وبالنسبة لمشاركة 
بالقضايا   فيما يتعلق  صنع القرار  أو في  صياغة ورصد  الشباب في  خطوة لدمج  أي  للسكان  القومي  المجلس  يتخذ  لم  السكانية، 

بتنفيذ النشاط الموجود ف ي الخطة التنفيذية الذي ينص على " وضع آلية لتمثيل الشباب  السكانية. على سبيل المثال، لم يقم المجلس 
". هناك العديد من األنشطة التي تم تنفيذها لرفع نسبة المشاركة االجتماعية للشباب  2017في مجالس السكان اإلقليمية بحلول عام 

لتأهيل الشباب للقيادة، ولك في مثل مؤتمرات الشباب، شبكة تثقيف األقران، برنامج الرئاسي  ن يظهر جليًا أنه منذ حل وزارة السكان 
وبالتالي ٢٠١٦عام   بشأن قضايا السكان،  تنفذها مختلف الجهات  التي  والمبادرات  البرامج  أصبح هناك انخفاض كبير في عدد   ،

ومراقبة تنفيذه انخفضت في مجتمعاتهم  بالسياسات السكانية  الخاصة  والقرارات  وضع السياسات  في  الشباب  تم نسبة مشاركة  ها. 
وذلك لعدم توافر البيانات لهذه المؤشرات منذ سنة األساس  حساب المؤشر الفرعي لهذا الموضوع بناًء على األنشطة دون المؤشرات 

لهذا الموضوع    %.45لإلستراتيجية القومية للسكان. وبلغت قيمة المؤشر الفرعي 

المحور    وتعتبر لهذا  بالنسبة  التحديات  )هيأهم  بيا١:  وجود  عدم  المؤشرات  (  مستوى    المناسبةنات لحساب  األثر على  لقياس 
ليس لديها  ٢)  ؛األهداف الشباب وصحة المراهقين  المعنية بمحور  واألنشطة طبقًا للخطة  د( الوزارات  راية كافية باألهداف الخمسة 

لصحة اإلنجابية، والدورات التدريبية،  ( ال توجد أدلة على أن الحمالت الخاصة با٣)  ؛التنفيذية الخاصة باإلستراتيجية القومية للسكان
زيادة نسبة المفاهيم الصحيحة على   الي  مما ادي  لديهم  الوعي  ورفع  في تعزيز معرفة الشباب  قد ساهمت  وشبكات تثقيف األقران 

فنية مس   ة( عدم وجود دليل على أن المجلس القومي للسكان قد قدم أي٤)  ؛الصحة اإلنجابية والجنسية لدى الشباب والمراهقين اعدات 
والمراهقين في مصر.  أو تنظيمية لصالح ملف الشباب 

 

 التعليم  ور ـــــــمح: ثالثا

وهيأهداف    6  من  التعليم  محور  يتكون  نسبة زيادة  ،المختلفة نوعياته في التعليمية العملية في السكانية القضايا : دمجرئيسية 
 ثانية كفرصة لهم تعليمية خدمة وتوفير % إلى صفر التعليم من المتسربين نسبة خفض  ،%100إلى   93.4 من بالتعليم اإًللتحاق

 الوصول  ،العمل وسوق باحتياجات المجتمع وربطه الفنى بالتعليم االرتقاء ،%7 إلى 21.7 من األمية نسبة خفض ،تتسم بالجودة
تحديث قادرين دين رجال إلى كما تم تحديد عدد من األنش  بالقضايا والنهوض الدينى الخطاب على  لكل طالسكانية.  والمؤشرات  ة 

واألطراف المعنية بتن منذ بدء فيذها.  فهدف واإلطار الزمني لتحقيقها  المحور  وحتى   تنفيذيما يلي سوف نقيم إنجازات  اإلستراتيجية 
 مدة ثالث سنوات. –  2018نهاية عام 

 
و   النشاطات  فاعلية  مدى  لتحديد  القياس  مؤشرات  من  عدد  أيضا تحديد  نسبةتشملتم  يعرفون الطالب :  الزيادة  مخاطر الذين 

خصائص السكانية، وتغيير وجوانب  وحجم مفاهيم السكان،  والقدرة على     ،األسرة شكل  بالقضايا السكانية  الملمين  نسبة المعلمين 
القادري   ،مناقشتها المعلمين  والصحةنسبة  في قضايا السكان  اإلرشادي  بالدور  القيام  اإللزامي االلتحاق نسبة   ،ن على    ، بالتعليم 

بالمدارس نسبة ومحافظات(   ،التعليم من التسرب نسبة   ،المجتمعية الملتحقين  )قومي  بالمرحلة الدراسية  بالوجبة  التغطية    ، معدل 
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تعليم بين البطالة نسبة  ،السكان ألجمالي عدد األمية نسبة  بأهمية القضية الدعاة وعي األئمة في الزيادة ونسبة  ،الفني خريجي 
 .ات ذات الصلةبعد التدريب السكانية

 
 لبعض ذلكو   المؤشرات جميع  على أثره  ضعفو  األداء  مستوى ضعف  2018 نهاية  حتىو   2015تقييم األداء عن الفترة من    أظهر

الحصل على  هيو   التنفيذ  عملية  واجهتها  التي  التحديات أو لتسهيل  المختلفة  وتنفيذ النشاطات  : عدم وجود مخصصات مالية لدعم 
الفني باإلضافة  ،الدعم  مؤسساتهم  داخل  المختلفة  الجهات  لممثلي  صالحيات  تنفيذ ب  ،غياب أي  متابعة  عن  صناع القرار  عد 

و   ،غياب المشرعين ،اإلستراتيجية وغياب ما يلزمهم بتنفيذها بشكل إنفرادي  تشبيك بين المبادرات   غيابعمل معظم الجهات المعنية 
اطق  تحجيج مؤشرات ال تأخذ في االعتبار المن  ،تناول كل جهة النشاطات على أنها مشروع منفصل عن نشاطه األساسي  ،المختلفة

 األكثر إحتياجا.
 

ليكون  اتخاذوبناء على التقييم يحتاج المجلس القومي للسكان   بعض التدابير التي تهدف إلى توجيه النشاطات الخاصة بهذا المحور 
  اإلستراتيجية   تنفيذ  واجهت التي  التحديات على  التغلب  إلى  باإلضافة لإلستراتيجية،  العامة  األهدافو  السكانية القضية  علىتأثير   أكثر

 :  فيفي الثالث سنوات الماضية.  وتتمثل تلك التدابير  
الخاصة  ➢ باألهداف والمؤشرات  وتعزيز التزامهم  صناع القرار  اإلستراتيجية وذلك لتفعيل دور  لمتابعة تنفيذ  لجنة وزارية  تشكيل 

   ؛التعاون الدوليباإلستراتيجية مع ضرورة إشراك وزارة المالية، وزارة التخطيط ووزارة  
تنفيذ نشاطات اإلستراتيجيةلالعمل مع وزارة الما ➢    ؛ية والتخطيط من أجل توفير مخصصات مالية لدعم 
  المنح والدعم بدء تعاون مع وزارة التعاون الدولي )الجهة المسؤلة عن توجيه وإدارة المنح والمساعدات( من أجل توجيه نسبة من  ➢

والتعليم الفني ن في لجان تسيير تلك البرامجالفني للتعليم  القومي للسكان     ،حو دعم القضايا السكانية وإشراك المجلس 
خاصة فيما يختص بتحديد وتطوير الرسائل الخاصة بالقضايا السكانية بما يتوافق  ➢ للسكان  القومي  الفني للمجلس  تعزيز الدور 

  ،والثقافة  والنوع والمجتمعالسن    مع الفئات المستهدفة مع األخذ في الالعتبار تنوع تلك الفئات من حيث
األهداف ➢ أو على مستوى  اإلستراتيجية  تخصصا على مستوى محاور  لتكون أكثر  المعنية  الجهات  مع   ،توجيه آليات التنسيق 

األكثر  والمناطق  المحافظات  للتركيز على  المحافظات  مستوى  على  أكثر تحديدا  لتكون  األداء  ومؤشرات  األهداف  ومراجعة 
والمجتمعدور التنمية  إحتياجا وتفعيل  المدني ومديريات وإدارات التعليم.  المحلية 

 

 االجتماع    والتواصل  اإلعالم  ور ــــمح:  رابعا

 

و   إستراتيجيةخالل  أهداف    من  الضرورى  أ  نستخلص   التنميةالسكان  تكون  أنه من  اإلعالم محور    مؤشراتو   أنشطةو   أهدافن 
المفهوم    االجتماعيوالتواصل   التمكين    التنمويتعكس  على  المفهوم  بمدى    السكانية  الخصائص  لرفعالقائم    مشاركة ويترجم هذا 

في التخطيط و  من ة  متكامل  حزمةالمجتمع من خالل تطبيق   أفرادمكين لتشمل كل برامج الت أنشطةتضافر  تو  والتقييم،  التنفيذالمجتمع 
التنموي واستخدام  ةالتدخالت  التمكين     القائمة  التوعيةساليب  أ،  برامج    أيعلى   أيالتيسير للمشاركة،    إلىقناع الفرد  إالتحول من 

 .التنموي اإلعالموتبنىي مفهوم    االتجاهات لتغييروالتحليل المتعمق    الوعيسلوب  تحفيز أعلى  
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تمكين    اإلستراتيجيةتناولت    واحد وهو محور  في محور  و مبادرات  أ  أنشطة  أي التوعيةمحور    أنشطةيوجد في   ، والةالمرأ التمكين 
و   مجتمعية الثانإتهدف للتمكين  التأييد    ين كان الهدف  وهو نشاط ومكون  نشطةاأل  ولكن)  المجتمعيعن كسب   ال تعكس الهدف( 

في   وتم  التمكين  عمليةواحد  التنمياإل.  الخصائص   ةشارة لكلمة  يتم اإلشارة إلى  ولم  اإلعالميين  نشاط تدريب  في  فقط  مرة واحدة 
في أي هدف أو نشاط رغم   بطريقأالسكانية  وتم عرض القضايا السكانية  صلب أهداف اإلستراتيجية،  بدون  ةنه من  تحديد    مجملة 

أولويات  األ أو  للفئاتولويات  أو    التدخل  الجغرافيالمستهدفة  الفقير   ةالمناطق  المناطق  أولويات  والعشوائيات(  ة)مثل  القضايا    أو 
ولم يتم   والتدريب    أهمية  إلى اإلشارةالسكانية.  لإل  )ليسالدراسات  ولم يتم    مشاركةعالميين( و فقط  التقييم  في    إلى  اإلشارةالجمهور 

ال للتمكين.  نشطةفي األ إلشارةاحتى  أو   للتمكين  مجتمعيةالمبادرات   الداعمة 
باقى محاور  أيالحظ  و   في  تنظيم    اإلستراتيجيةن  اإلنجابي  سرةاألكمحور  ال  ةوالصحة  في  الشباب  ومحور  التعليم    خطة ومحور 

و   اإلستراتيجية الثالثأللسكان،    ة توعوية هامة ولكنها غير مدرجة وغير مدمج   أنشطةو   أهداف، يوجد  ةيضا في باقى االستراتيجيات 
العددي  .  االجتماعيوالتواصل    اإلعالمفي محور   ولوحظ    نشطةواأل  هدافاأل  فيالنوعية    ليستو   ةوسادت الزيادة  ن أوالمؤشرات، 
األأأو    هدافال تعكس األ  نشطةبعض األ ال تعكس  خاصة    عليف  ،نشطةواأل  هدافن المؤشرات  وضع مؤشرات  تم  سبيل المثال 

األ  لوصم غياب  )رغم  المناعة  نقص  بفيروس  و   التي  نشطةالمتعايشين  اليها  القضايا  ما  معرفة  عدمتهدف  األ  هي  ولى السكانية 
   (.بالتدخل

التقييم يعتمد على  أوبما  بأ والنوعية( فكانت من    ة)الكميوحصر المعلومات    ةتاحة وجودإن  للقيام  النشاط    تقييم  مليةعهم التحديات 
السنوات فهي بيانات  ،ال تتيح حساب المعدالت  فالتقارير  ،ثر وللتقويماأل  ةولمعرف فقط )وال يوجد   ةشهر معدودبيانات ألأو    مدمجة 
وال يوجد و ساس للتقييم  أخط   في أو   لم يتم تحليلها  خامجداول    ةصور ، وبعض البيانات كانت في  للبيانات  تقنينما هو المستهدف(، 

 .(ةربطها بالتخطيط للمبادر  ةوطريق  ةكيفيأو   ةكمي  ةمعلوم أيعن النشاط )بدون   هلتنويلفقط  أو   سرد مختصر لنشاطصورة  
 

عن حمل  أير   استطالع  ،المثالسبيل    علىمتاحة  الللتقييم وغير    الهامةومن التقارير   تعكس تقييم   ةالجمهور  التاء المربوطة والتي 
قد بلغ  لها )وخصوصا الرتفاع عدد المشاهدات  والتي تعتبر واحدة   التكلفة تقاريريضا  أو   ،لف مشاهدة(أ  900مليون و  100الجمهور 

المهم معرفة    ومن.  نشطةللتوقف عن األ  الرئيسين التمويل هو السبب  أجماع الشركاء  إلم تكن متاحة رغم    هم مؤشرات التقييمأ من  
ومعرف  ةاالقتصادي  الجدوى  .ةمريكياأل  المعونة  توقف بعد  مثال نشطةاأل  من الكثير ةاستمراريسباب عدم  أ ةللبرامج من خالل الدراسات 

تناول القضايا  أ   من مقارنة  نتائج التقييم  لإلاإلعالم  بنتائج المرصدوالتليفزيون    ذاعةاإلخالل    السكانيةهم  الوطنية  للهيئة  عالم ى 
وجد   القضايا  أفبالتحليل  برامج  ساعات محدود  السكانيةن  و   فيعوام(  أ   3ساعة/  137  إجمالي)ب  ةيتم تناولها بعدد   فيالتليفزيون 

يتم بث القضايا   ولم  ،اليوم للتلفزيون  فيساعات    4)بناء على مؤشر ماسبيرو( بلغت    ةمتوسط مدة المتابعة اليوميأن    رغم  اإلذاعة
األالبرام  في  السكانية المؤشر  أكثر متابعة. وقد  ج  أن  شار  الدينيإلى  تفضيال للجمهورأمن    هي  ةالبرامج  عدد    ولكن  ،كثر البرامج 

كان فقط لمد  ةمن وج   السكانيةساعات بث القضايا  أن المؤشر    في اإلشارة تمعوام !!! و أ  3ساعة ونصف خالل   ةنظر الدين  إلى 
 %(!  4,1كان فقط )  للعينة  التوعيةحمالت   ةمتابع ةنسب

تضمينها   ورغم  )رغم عدم  للتمكين  المتكاملة  فقد تم العثور على بعض البرامج  والتي  أنشطة  فيشح المعلومات  تضمنت   المحور( 
ومنها  في  ةغير مخطط  أنشطة هيثر و عوامل النجاح )رغم عدم وجود نتائج منشورة لتقييم األ شباب مصر، وبرامج   ةمبادر الغالب( 
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للمرأة القومي  العديدة للمجلس  و   ةمهات رائدات" بمحافظأ" ةومبادر   ،التمكين  لالستعالمات   ةالهيئ  إن  يضا يمكن القولأالفيوم.  العامه 
المجتمعية  أتتبع   المشاركة  األإو   ،التواصل للتمكين  وطرق سلوب  المناطق  في  يتم تركيز التدخالت  لم  أيضا  ن كان  بالتدخل.  ولى 

الصوتيبرامج   ال  ةالزراع  ةبوزار   ةوالمرئي  ةمركز المعلومات  )الزراعيين(    ةالوصول للفئعلى    ةقدر والتي لديها  على    ةقدر والالمستهدفة 
المستهدف )ولكن ال يوجد أي ت ةمناسب  ةنتاج مواد توعويإعلى   ةالتواصل على المستوى اإلعالمى للقرى والنجوع والقدر  قييم للجمهور 

المتكامل  هلهذ البرامج  ومن  التمكينإو   ةاألنشطة(.  إلى  ال تهدف  كانت قد  تكمن  )و   االجتماعيالتضامن    لوزارة  "ةكفاي  2  ة"حمل  ن 
ومن الناحية الحقوقي  ةوالمرفوض من وجه  ةفي شعار الحمل  ةالمشكل   الصحة والسكان   وزارةومبادرات  التمكين(..    أي  ةنظر الدين 

ولم  إ)و  معلومات  يتاح عنها  لم  مبادرات  كانت  و   أنشطةدرج  تن  الصحة  للتثقيف  إتعزيز  المثقف   ،الصحينما ندوات  وتم تدريب 
!!!(.   دليل المشورةولكن    ،دوات التمكينأمن    ةدا أن كانت المشورة  إوليس تعزيز الصحة و   الصحي  ال يعكس هذا المفهوم 

المحو  انجازات     :رتقييم 
 التاءحملة  أن    للمرأة  القومي  للمجلسى  اإلعالممن خالل المرصد   اإلشارة تم. و ولللهدف األ  ةمن األنشطة المدرج   %56تم تنفيذ  

  عدد  يوجدالختان و   ةمليون متابع لحمل 20  إلى اإلشارةخر تم آتقرير    في. و ةمشاهد ألف  900مليون و  100  إلىالمربوطه وصلت 
 .للتدريب  تقييم  عن  معلومات  وجدت  ال  لكنو   ةعالميإ  كوادر  تدريب وتم.  صحفي خبر  1649

الثانى:  ل  وبالنسبة  القضية السكانية:لهدف  لتأييد  الجماهيري  األ54,5  تم  زيادة الحشد  رفع و   ،نشطة% من  هناك حاجة إلى  لكن 
األنشطة.   حول تقدم  بنسبه انجاز    في  أنشطةوتمت  التقارير  تقارير وزار 62المدارس  حسب  للهدف   فيما  أ.  والتعليم  ةالتربي  ة% 
فيوجد العديد من األ المجلس   فيخالل لجنة الشباب    منو  –ندوات   –تطوع  –  يماراثون جر  –شكل مبادرات    في  نشطةالجامعات 

برنامج تأهيل المقبلين  خالل   مخطط مننشاط غير باالوقاف   ةوزار   قامتلشباب الجامعات و  نشطةللمرأة يوجد العديد من األ  القومي
 على الزواج.

  

 المرأة  تمكي     ور ـــــمح: خامسا

المرأة  ي تمكين  محور  ثالث  علىعمل  خالل  من  تعمل  فرعية  أهداف  عشرة  والمستوى    مستويات  ةتحقيق  السياسسي،  )المستوى 
االقتصادي  ويركز التمكين  السياسية،  زيادة تمثيل المرأة في العمليات  السياسي على  يركز التمكين  االقتصادي، ومستوى الحماية(. 

   ج المبكر. على تعزيز وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، وتركز الحماية على الحد من حاالت العنف ضد المرأة، والختان، والزوا

األ إيجابية عل  ،والنتائج  نشطةبتحليل  نتائج  المرأة  ىوجدنا  ضد  العنف  ومواجهة  السياسي  التمكين  مستوى    علىوذلك    ،مستوى 
التشريعات والسياسات بتوجيه ودعم من القيادة السياسية العليا، مثل تعديل زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وتعيين المرأة في مراكز 

جريمة  قيادية عل ادراج  باإلضافة الي  االناث،  عقوبة ختان  لتشديد  قانون العقوبات  بعض مواد  بتعديل  تقدم  أيضا تم بإحداث  يا، 
قانون العقوبات. و  في  الجنسي  االقتصادي تم تخصيص   علىالتحرش  العمل    جنيهمليون    250المستوى  المرأة سوق  لدعم دخول 

عالقة النتائج   علىدلة  أما األهداف األخرى جاءت النتائج متواضعة للغاية وال يوجد  أوذلك بتوفير حضانات وتطوير ما هو قائم،  
 .ستراتيجيةباإل
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في وضع االستراتيجيا  أنشطةمستوى   علىو   ن كان دون إكال حسب خطته و  نشطةفقد تم تنفيذ عدد كبير من األ  تالجهات الشريكة 
ب ثم جاءت النتائ  ،السكان  إستراتيجيةتنسيق أو ربط  األ  علىج الكلية  ومن  تحقق   لما كان مأموال  ىمتواضعة وال ترق  هدافمستوى 

 .ستراتيجيةعند وضع اإل

لمحاور ا   هدف  العاشر التاسع السادس الخامس الرابع الثالث  األول   الهدف 
 اإلضافية  

  إدارة   3  هدف 
 البرنامج السكاني  

  اجمالي
90 

 33 4 4 4 4 2 2 4 6 3  الدرجة

المقترح   موارد  من  أن  وشركائه والتأكد من  للسكان  القومي  بين المجلس  ثابتة للتنسيق  آلية  وجود  والتأكد من  المؤشرات  مراجعة 
النحو التالى:  التمويل تم تقييمها وتعزيزها على 

   االستراتيجيةعلى مستوى منهج   (1
 ضرورة مراجعة خط األساس وضبط األهداف بناء على حالة المرأة والوضع الراهن •
 مؤشرات قياس لألنشطة وللنتائجوضع  •
والجهات الشريكة   • القومي للسكان   إيجاد آلية تنسيق بين المجلس 
   االستراتيجيةتحديد مصادر تمويل ألعمال  •

 على مستوى تمكين المرأة  (2
العديد من الدراسا  الخصائص السكانية، حيث أكدت  وتحسين  ت  يساهم عمل المرأة بصورة مباشرة في الحد من النمو السكاني 

األسرة, كما أن دخل النساء يتوجه عادة  ومن ثم جودة الحياة داخل  االقتصادية أن عمل المرأة يساهم في رفع مستوى المعيشة 
العمل على:  1إلى رفع مستوى الطعام والصحة والتعليم  ، لذا من المهم 

و  • المحظورة على  تعديل القوانين واتخاذ إجراءات تمييز إيجابي لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل  مراجعة مجاالت العمل 
التمييز  منع  آليات  ووضع  الحضانات,  مثل دور  المرأة  لعمل  الداعمة  وتوفير البيئة  إللغائها  تمهيدا  منها  والحد  النساء 

 والتحرش.  
على   اإلقراضوهيئات  تسهيل وصول المرأة إلى خدمات مالية جيدة لتشجيعها على االقتراض لبدء مشروع وتحفيز البنوك •

 تبني سياسات جاذبة للمرأة واالستفادة من التجارب العالمية في ذلك.  
والنيابات, والطب   • الشرطة,  تشمل  تنفيذية للقانون  آليات  واستحداث  المبكر  والزواج  المنزلي  العنف  قانون لمواجهة  إقرار 

المتعلقة بالختان والزواج المبكر والتحرش الجنسي,   الشرعي والمستشفيات, واتخاذ اإلجراءات الكافية للتأكد من تنفيذ القوانين
استقبال  أو  المشورة  تقديم  للضحايا وتطوير برامج  وتوفير الدعم  وعن العنف  المبكر  الزواج  وتطوير آليات اإلبالغ عن 

 الشكاوى عن طريق االنترنت.
التواصل ا • والراديو ووسائل  التليفزيون  حمالت إعالمية وإعالنية تشمل برامج  نماذج إيجابية عمل  أن تقدم  الجتماعي على 

المستهدف.  ومحتوى مبتكر بلغة سهلة الوصول إلى الجمهور 

 
 البنك الدولي –المساواة بين الجنسين في مكان العمل: تقرير مصاحب لتقرير التنمية في العالم عن الوظائف  1
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نامج    إدارة: سادسا   البر
 السكان 

أنشطة؛   7من خالل   هوالتنسيق والمتابعة والتقييم ويتم تنفيذ دارةاإل آليات( إعداد  1: هيثالثة أهداف رئيسية   يركز هذا المحور على 
وتحديد ونشر  ليات( تطبيق اآل3أنشطة؛  4التنسيق والمتابعة والتقييم ويتم تنفيذه من خالل  آليات( إعداد الكوادر الخاصة بتطبيق 2

 نشاطا.  16النتائج ويتحقق من خالل ثالثة أهداف فرعية تتضمن 

األول قام  في  يموالتقي للمتابعة نظام بوضع االستشاريين، اءر الخب من فريق مساعدةب  ،للسكان القومي المجلس إطار تنفيذ الهدف 
 هذا اإلطار تنفيذ العديد من األنشطة:   فيوقد تم   ،الخمسية التنفيذية للسكان وخطتها القومية اإلستراتيجية تنفيذ متابعة في للمساعدة

اإل  يتطوير مرصد إحصائ  في  البدء (1 والنتائج واألثر بالنسبة لألهداف  المخرجات  لم   ستراتيجيةلمؤشرات  إال أنه  األربعة، 
 يتم إستكماله علال الرغم من توفر التمويل؛

في  تجميع (2 المطلوبة  المؤشرات   واألدوار البيانات، ومعالجة المعلومات، تدفقآلية  يشمل   والتقييم للمتابعة دليل كافة 
 النظام ومعدل إصدارها وخطة توزيعها؛ عن الناتجة التقارير ونوع والمسؤوليات،

برئاسة المجلس  اللجنة    تشكيل (3 وعضوية كافة الشركاء، بدعم من صندوق األمم المتحدة    القوميالوطنية للتنسيق  للسكان 
للسكان، لمتابعة تنفيذ الخطة. وتجنمع اللجنة ثالث مرات شهريا، وقد أسفرت تلك اإلجتماعات عن الموافقة على المشاركة  

 تم تنفيذها؛  التيبعض المبادرات    إلىالجيزة وأسيوط، كما إنتهت    محافظتيالعمل ب  في
لتنفيذها ومت  الخطط  تطوير (4 بعتها وتتولى فروع االسكانية لثالث محافظات )أسيوط، سوهاج، الجيزة( وإقرارها من المحافظين 

ربع سنوية مع المحافظ؛ فيمتابعة التنفيذ    القوميالمجلس    إجتماعات 
اإل  واستخدام  تطوير (5 تطبيق  لمتابعة مستويات  المركبة  اإل  ستراتيجيةالمؤشرات  بأهدافها  وقد   جيةستراتيالقومية  األربعة. 

ثماني محافظات تم إعطائها األولوية  المركبة لتحديد  المؤشرات  العمل مع متابعة تنفيذ برامجها. وإستخدمت   فيإستخدمت 
لعمل أطلس التنمية السكانية   المركبة  القرار من التعرف، من خالل اإلشارات اللونية، على    ييمكن متخذ  الذيالمؤشرات 

المناسبة.األوضاع السكانية بالمن وتحديد التدخالت   اطق المختلفة 
  باإلستناد،  2017  لعام  السكانية  خططها وتطوير  بإعداد  القيام  إلى  باإلضافة  المحافظات،  لجميع  السكانية  المالمح  إعداد (6

والتنمية وخطتها التنفيذية.  اإلستراتيجية  إلى  القومية للسكان 

والخطة التنفيذية    ستراتيجيةاألولى إلطالق اإل  ةالسن فيتم العمل على أساسه    الذيالزخم الواسع النطاق    إلىهذه اإلجراءات   وتشير
وتقدر نسبة  الشركاء،  والمتابعة مع  التنسيق  لتنفيذ متطلبات  التحول  المعتادة دون  األنشطة  بعد ذلك وإقتصاره على  وتباطؤ العمل 

 %.50  حوالياإلنجاز لهذا الهدف ب

ويشير ذلك إلى عدم  وفي إطار   أعداد محدودة،  والمتابعة والتقييم تم تدريب  في مجال التخطيط  )الهدف الثاني(  بناء القدرات 
كفاية واستدامة البرامج التدريبية المطلوبة لبناء الكوادر المؤهلة، على مختلف المستويات. وبشكل محدد، يعتبر مستوى اإلنجاز 

للغاية وال يتجاو   %.  20ز لهذا الهدف محدودا 
وبالنسبة  للهدف الثالث يالحظ أنه بينما يتم العمل بالشكل المعتاد في مجال البحوث والدراسات، فإن األنشطة الخاصة بأنظمة 
بين  صعوبة التواصل  وكذا  السكاني  إنشاء المرصد  في  توقف العمل  إلى  أدى  وهو ما  تنفيذها،  يتم  لم  وترابطها  المعلومات 

الختالف األن  وفروعهالمجلس   المركبة  نتيجة  المؤشرات  بإعداد  قيام المجلس  ورغم  منهما.  بكل  تطبق  التي  اإللكترونية  ظمة 
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باالعتماد على بيانات تعداد   للمحافظات  الديموجرافية  لم تكن كافية،  2017وتجهيز المالمح  المحققة  إال أن مستويات التقدم   ،
 %.40وتقدر نسبة اإلنجاز لهذا الهدف بحوالي  

الهيكلية خالل السنوات األخيرة وعدم  تؤكد المشاكل  للسكان  القومي  تحديات، على محدودية دور المجلس  وما يرتبط بها من   ،
ألنشطة الهدف   ومتابعة التقدم في تنفيذ الخطة على الرغم من توافر التمويل المطلوب  فعالية دورة في تنفيذ األهداف المخططة 

دة للسكان. وبصفة عامة، فإنه بالنظر لمستويات اإلنجاز لألهداف األول ودعم الجهات األجنبية، وخاصة صندوق األمم المتح 
يمكن تقدير نسبة اإلنجاز الكلية بحوالي   المنفذة الفعالية    اإلجراءات% حيث تفتقد 37الثالث المحددة إلدارة البرنامج السكاني، 

 والكفاءة واالستدامة.  
للفترة القادمة ) ما 2020 –  2019تتضمن التوصيات العاجلة   يلي:( 

تنشيط دور المجلس القومي للسكان في مجال دراسة ديناميات السكان واتجاهات التغير في األوضاع الديموجرافية ليصبح  ➢
واقتراح السياسات القائمة على األدلة والنتائج باالستفادة الكاملة من كافة  قادرا على القيام بدوره في مجال تخطيط السكان 

السكا والدراسات  تحديد  نتائج البحوث  بهدف  المستدامة  التنمية  أبعاد  ضمن كافة  السكاني  البعد  إدماج  تفعيل  وكذا  نية، 
في تنفيذ األنشطة المخططة. المختلفة المشاركة   األولويات ورفع كفاءة وفاعلية الجهات 

والتي  ➢ أو المحلي  المركزي  سواء على المستوى  السكانية،  والمتابعة مع كافة الشركاء في تنفيذ الخطة  تفعيل آلية التنسيق 
 دورية تجميع البيانات.  بانتظامتغطى الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحديد كافة التفاصيل الخاصة  

بيانات إلكترونية   ➢ وقاعدة  تضمن  إنشاء مرصد  الزمنية    االستجابةللسكان  السالسل  وتوفر  والتقييم  المتابعة  الحتياجات 
 المطلوبة لتحليل األوضاع السكانية وتحديد توجهات السياسات السكانية.  
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 2020  –  2019تفاصيل خارطة الطريق 

البرنامج  إدارة   للسكان  القوميأوال: 

المنفذة  األنشطة األهداف  / الجهات 
 الرئيسية والمساعدة 

البشرية  الموارد  إلطار الزمنىا 
 والمالية

مؤشرات  
 القياس

  السياسي تأكيد الدعم  
  القومي للبرنامج  

وتوفير   للسكان 
 الموارد المطلوبة

المؤتمر   رئيس    الثالث    القوميعقد  السيد  ومشاركة  برعاية  للسكان 
السكانية إلقرار الخطة   الجمهورية 

 مجال السكان وتنظيم األسرة.  فيإطالق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل  

بمستوى   االرتقاءللسكان من خالل    القوميتفعيل ودعم دور المجلس  
فترة كافية  واستمرارية واستقرار  عضوية المجلس  إدارة المجلس 

الالزمة لتحقيق أهداف  صياغة وبلو  القومية    االستراتيجيةرة التشريعات 
 للسكان.

لتنفيذ   المالية  الموارد  خالل    االستراتيجيةتوفير  من  للسكان  القومية 
 واالستثمارالمالية    وزارتي

تضمن   للسكان  إليكترونية  بيانات  وقاعدة  مرصد    االستجابةإنشاء 
 المتابعة والتقييم. الحتياجات

 رئاسة الجمهورية

 رئاسة الوزراء

 للسكان  القوميالمجلس  

 وزارة الصحة والسكان

 وزارة المالية

 االستثماروزارة 

 مجلس النواب

  2019مارس  
  أكتوبر وحتى  

2019 

لإلعداد   فنية  لجنة 
 للمؤتمر

إدارية   لجنة 
 للترتيب

 موارد مالية 
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. تفعيل آلية التنسيق والمتابعة 2
الشركاء   كافة  تنفيذ   فيمع 

على   سواء  السكانية،  الخطة 
 أو المحلى  المركزيالمستوى  

 القومية للسكان    لالستراتيجيةتفعيل نظام وآلية التنسيق والمتابعة 

المستوى   على  الشركاء  كافة  مع  والمتابعة  التنسيق  لجان  تشكيل 
 المركزي

آليات التنسيق   للسكان    االستراتيجيةلتنفيذ    والمتابعةتشكيل  القومية 
 المحافظات  في

التواصل   تطوير المجلس    اإلليكترونيأدوات   في  وفروعهبين 
 المحافظات

ربع سنوية/ سنوية بنتائج   متابعة التنفيذ على  إصدار تقارير دورية 
 مختلف المستويات

 للسكان وفروعه  القوميالمجلس  

والهيئات  الوزارات 

 المحافظات

 االتصاالتوزارة 

 اإلحصاء  فيخبراء 

  2019إبريل 
يونيو    –

2019 

  

  القومي . تنشيط دور المجلس  3
دراسة    فيللسكان   مجال 

السكان     واتجاهات ديناميات 
األوضاع    فيالتغير  
 الديموجرافية

البيانات  تحليل  وقادرة على  مؤهلة  عمل  وتأهيل مجموعة  تكوين 
المناسبة واستخالصالسكانية    المؤشرات 

على   الديموجرافية  والمتغيرات  بالمؤشرات  دورية  كتيبات  إصدار 
 والمحلى  المركزيالمستوى  

وفعالة   مناسبة  آليات  مصادر    لالتصالتوفير  مع  المباشر 
قواعد  البيانات لبناء  المطلوبة  والبرمجيات  اإلليكترونية  النظم  إعداد 

اإلحصائية وتأهيل وتدريب العناصر   واستكمالالبيانات   التحليالت 
 استخدامهاالبشرية على  

الخاصة    اختيار الفجوات  أساس  على  البحوث   فيموضوعات 
المختلفة فيالسياسات ونتائج اإلعمال    المجاالت 

 وفروعهللسكان    القوميالمجلس  

  الديموجرافي التحليل    فيخبراء  
 واإلحصاء

 وزارة الصحة والسكان

العامة    المركزيالجهاز   للتعبئة 
 واإلحصاء

المشاركة   الدولة  وأجهزة  وزارات 
 التنفيذ  في

وقواعد البيانات  خبراء النظم 

  2019أبريل 
 ومستمر
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 األسرة   وتنظيم  اإلنجابية الصحة:  ثانيا

 األنشطة القياس  مؤشرات األهداف
  الجهات
 المسئولة

 (والمساعدة )
 والمالية البشرية  الموارد  الزمنى اإلطار

  معدل   زيادة -1
 وسائل  استخدام
 األسرة  تنظيم
  الحاجة   وتقليل
  في   الملباة    غير

 يقل  التي  المناطق
  معدل   بها

 ويرتفع  االستخدام
  الحاجة   معدل  فيها
 .الملباة غير

 

  الرئيسية   المؤشرات
 :للهدف

  استخدام   معدل  -
 الوسائل

  الحاجة   نسبة  -
 .الملباة غير

  الخاص   القطاع  مع  الشراكة  1/1
(  الخدمة   لتقديم  التعاقد  طريق  عن)

  وذات   والنائية  المحرومة  بالمناطق
  غير   والحاجة  اإلنجاب  معدالت
  الوسائل   توفير   مع  العالية،  الملباة

  بالسعر   الخاص  القطاع  من  للشركاء
 صرف  على  والرقابة  المدعوم
 .الوسائل

 الصحة  وزارة
 والسكان

  النظام   لوضع  أشهر  6
  واستصدار   واآلليات
  الالزمة   القرارات
 بدء  قبل  والتعاقد
 .الخدمة

 . بالمحافظات  الصحة  إدارات
 الخاص   بالقطاع والتوليد النساء  أطباء

  مليون )  جنيه  مليون  12:  الميزانية
 (التعاقدات قيمة  شهريا جنية

  عن  المتوقفات  نسبة
  الالتي   االستخدام

  استخدام   عاودن
  لكل   الوسائل

 .المتوقفات

  للمتوقفات   مكثفة  زيارات  عمل  1/2
  عن   المنقطعات)  االستخدام  عن

  بواسطة (  الوحدات  على  التردد
  وحثهم   والمثقفات  الريفيات  الرائدات

 الوسائل  استخدام معاودة  على

 الصحة  وزارة
 والسكان

 فورا  التنفيذ  يبدأ

 

  والرائدات   بالوحدات  العاملين  األطباء
 .الصحيات  والمثقفات  الريفيات

 .إضافية  ميزانية يستوجب  ال: الميزانية

 األسرة تنظيم خدمات  في التوسع 1/3 
  مع  الوزارة،  مستشفيات فى الوالدة بعد

 الصحة  وزارة
 والسكان

  لتدريب   أشهر  6
 األطباء

  بمستشفيات   والتوليد  النساء  أطباء
  تأمين،   مركزية،  عامة،)  الوزارة
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  ووحدات   المستشفيات  هذه بين  الربط
 الخدمة  تقديم

 

( متخصصة  طبية  مراكز  تعليمية،
 .األسرة  تنظيم  وحدات  وأطباء

  للتدريب  جنيه  مليون نصف:  الميزانية
  التدريبي   اليوم  تكلفة  جنيه  1000)

 (طبيب  20  لمتوسط

  العيادات   زيارات  عدد  زيادة  1/4 
 والنائية  المحرومة  لألماكن  المتنقلة
  مع   سنويا  زيارة  ألف  120  بواقع

  العيادات   من  أكبر  عدد  تخصيص
 .فقط األسرة تنظيم  لقطاع  المتنقلة

 الصحة  وزارة
 والسكان

 بقطاع  والعاملون  المكلفون  األطباء العام  مدار  على
 .والمتعاقدين األسرة  تنظيم

  للزيارات   جنيه  مليون  120  :الميزانية
  للعيادة   اليوم  تكلفة  جنيه  1000)

 (الواحدة

 صرف  على  الممرضات  تدريب  1/5 
 .الهرمونية  الوسائل

 الصحة  وزارة
 والسكان

 الستكمال  أشهر  6
  الالزمة   االجراءات
  واالدارية   القانونية
 الممرضات  وتدريب

 بالوحدات  العامالت  الممرضات

  للتدريب   جنيه مليون  نصف:   الميزانية
  التدريبي   اليوم  تكلفة  جنيه  1000)

 (.ممرضة  20لمتوسط  

  الوسائل   استخدام  في  التوسع  1/6 
  الفشل   معدالت  ذات  المفعول  طويلة

  من   المشترى  وزيادة  األقل  والتوقف
  الطوارئ   وحبوب  الذكرى  الواقي
  من   كبير  قطاع  احتياج  لتغطية

 األسرة  تنظيم  خدمات  مستخدمي
 فيه  المرغوب غير  الحمل  من  وللحد

 الصحة  وزارة
  ووزارة )  والسكان
 (المالية

 

  تنظيم   بقطاع  المشتريات  إدارة  - العام  مدار  على
  تقديم   بمراكز  العاملين  واألطباء األسرة
 الخدمة

جنيه  70:   الميزانية  لزيادة  مليون 
 %.30 بنسبة  الوسائل ميزانية
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  تنظيم   لخدمات  عيادة  20  فتح  1/7  
  في   المدني  المجتمع  بمنظمات األسرة

 .الخدمة  من  المحرومة  المناطق

 الصحة  وزارة
 والسكان

  العام   االتحاد)
 األهلية  للجمعيات
  ومنظمات
 (المدني  المجتمع

 الصحة   وزارة  وممرضات  أطباء العام  مدار  على
  جنيه  ألف  400و   مليون 2:  الميزانية

  للعيادة   جنيه  ألف  120بواقع  )
 (.الواحدة

 األطباء  في  العجز  سد -1
  من   أكبر  عدد  لتغطية

  والعيادات   الوحدات
 .المتنقلة

  الجدد  األطباء  عدد
  المنتدبين

  والمتعاقدين
  المنضمين
  تقديم   لمنظومة
 تنظيم  خدمات
 .األسرة

  من   األطباء انتداب خططتفعيل  2/1
  بالوحدات   للعمل  المستشفيات

 الصحية

 الصحة  وزارة
 والسكان

 لوضع  أشهر  ثالثة
  واستصدار   الخطة

  ثم   الالزمة  القرارات
 التنفيذ في  البدء

 . بالمستشفيات   والتوليد  النساء  أطباء
  حوافز   جنيه  مليون  12:  الميزانية
 (.لليوم  جنيهألف   150)  ومكافآت

  جديد   طبيب  250مع    التعاقد  2/2
 األسرة  تنظيم  خدمات  لتقديم

 .بالوحدات

 الصحة  وزارة
 والسكان

  ثالثة  خالل  التعاقد  يتم
 أشهر

 . المعاش  بعد  األطباء
  6000)  جنيه  مليون  18:  الميزانية

 (.للطبيب  شهريا جنيه

  في   والتوليد  النساء  أقسام  ربط  2/3
  والمركزية   العامة  المستشفيات

  نظام   وتفعيل  األسرة  تنظيم  بوحدات
 .بينهم  اإلحالة

 الصحة  وزارة
 والسكان

 لوضع  أشهر  ثالثة
  واستصدار   الخطة

  ثم   الالزمة  القرارات
 التنفيذ في  البدء

 

  االمتيازات   من  المزيد  تقديم  2/4
  المناطق   في  للعمل  لألطباء  المالية
  االهتمام   مع  والمحرومة  النائية

  في   بهم  الئقة  إقامة  أماكن  بتجهيز
 .الوحدات

 الصحة  وزارة
 والسكان

 المالية وزارة

 .المكلفون األطباء أشهر ستة

 األطباء  لعدد طبقا:  الميزانية
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3-   

  استيراد   إجراءات  تسهيل
 .الوسائل  وتصنيع

  الشركات   عدد
 والمصنعة  المنتجة
   للوسائل

 

 المتاح  الدول  عدد
 منها  االستيراد

  المنتجة   الشركات  قاعدة  توسيع  3/1
 وعالميا  محليا  للوسائل  والمصنعة

 .األسعار  وتقليل االحتكار  لكسر

 الصحة  وزارة
 والسكان

 الوسائل  لتأمين  العليا  للجنة أشهر ستة

  المسموح   الدول  قاعدة  توسيع  3/2
  الوزارة   قبل من  منها الوسائل  باستيراد
 األقل  والسعر  الجودة لضمان

 الصحة  وزارة
 والسكان

 الوسائل  لتأمين  العليا  للجنة أشهر ستة

  التسجيل   إجراءات  تسهيل  3/3
  في   الجديد  المنتج  بتسجيل  وااللتزام
  كما   األكثر  على  أشهر  ستة    خالل
 .اللوائح  تنص

 الصحة  وزارة
 والسكان

 الصيدلية  للشئون  المركزية اإلدارة أشهر ستة

  في  المناقصات  إجراءات تسهيل 3/4
  ورود   تأخير  يتم  ال  حتى  الشراء

 الوسائل

 الصحة  وزارة
 والسكان

 الصحة  بوزارة المناقصات  لجان أشهر ستة

 وإعفاءات  تسهيالت  تقديم  3/5
 وأيضا األسرة  تنظيم  لوسائل  جمركية
  في   ذلك مراعاة  مع ضريبية  إعفاءات
  لتوفيرها   الوزارة  قبل  من  التسعير
 .أقل بأسعار

  أشهر ستة المالية وزارة

 تصنيع  لزيادة جدوى دراسة  عمل 3/6
  الوسائل   فيها  بما  محليا  الوسائل

 الصحة  وزارة
 والسكان

 المجال  في خبراء أشهر ستة

 جنيه ألف  400  –  300:  الميزانية
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  القصوى  لالستفادة  واللوالب  الهرمونية
 .للوسائل المخصصة  الميزانية  من

  القومي   المجلس
 للسكان

 واالعتماد  إصدار إعادة  -4
  المركبة   المؤشرات  على

  بالمحافظات   الخاصة
  المحافظات   خطط  لتوجيه

  األولى   المناطق  إلى
 .بالتدخل

  مؤشرات   إصدار
 2018عام  

 إلصدار الالزمة  البيانات تجميع 4/1
 وتصميم  ومراجعتها  المؤشرات  كتيب

 وطباعته  الكتاب

  المجلس   -
  للسكان   القومي
 وفروعه

 الصحة  مديريات)
  المركزي  الجهاز–

  العامة   للتعبئة
 (واإلحصاء

 وإدارة  والتقويم  المتابعة  إدارة  - ثالثة أشهر
  للسكان   القومي  بالمجلس  المعلومات

 .والفروع

 .جنيهألف   150 –  120  الميزانية

 

 البيانات  قواعد  تطوير -5
  تقديم   في  المستخدمة

 .األسرة  تنظيم  خدمات

  التي   الوحدات  ددع
 نظام  إدخال  تم

  التسجيل
 بها  اإللكتروني

  العاملين   وتدريب
 بالمستويات  وربطها
 .األعلى

 

  التي   المخازن   عدد
 نظام  إدخال  تم

  المعلومات
 بها  اإللكتروني

  مسئولي   وتدريب

  برنامج   تصميم  أو  شراء  5/1
  مستوى   من  يبدأ  للتسجيل  الكرتوني
  المستوى   حتى  الصحية  الوحدات
 .المركزي

 الصحة  وزارة
 والسكان

  االتصاالت وزارة)
 وتكنولوجيا
 –  المعلومات

  التخطيط   وزارة
  واالصالح

 (اإلداري

  أشهر ثالثة

 جنيه  مليون:  الميزانية

  بالوحدات   التسجيل نظام  تطوير  5/2
  حتى   وربطه  اإللكتروني  النظام  الى

  وحدة   500في    المركزي  المستوى
  في   األعلى  العشرة  بالمحافظات

 الكلى  االنجاب  معدالت

  بواقع  جنيه  مليون  7.5:  الميزانية أشهر  تسعة
 .للوحدة  جنيه  15000

  المعلومات   نظام  تطوير  5/3
  النظام   الى  الرئيسية  بالمخازن 

  بالمستوى   وربطها  اإللكتروني
  بالمحافظات    مخزن  50في   المركزي

  15بواقع    جنيه  ألف  750:  الميزانية أشهر  تسعة
 .للمخزن   جنيه ألف
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  وربطها   المخازن 
 المركزي  بالمستوى

األعلى   االنجاب   معدالت  في  العشرة 
 .الكلى

  وحدة   500في    العاملين  تدريب  5/4
  التسجيل   برنامج  على  صحية

 .اإللكتروني

 جنيه  ألف100:  الميزانية أشهر  تسعة

  50في  المخازن  مسئولي تدريب 5/5  
  التسجيل   برنامج  على  مخزن 

 .اإللكتروني

 جنيه  عشرة آالف:  الميزانية تسعة أشهر

  الخاصة   المعلومات  إتاحة  5/6  
  البيانات   تسجيل  نظام  من  بالمواليد
  الصحة  مراكز  في اإللكتروني الحيوية
  على   الكلى  اإلنجاب  معدل  لحساب
  المحافظات  ومستوى  القومي  المستوى

 .سنويا

 الصحة  وزارة
 والسكان

  القومي   والمجلس
 للسكان

 - 

  على   التدريب  دمج -6
  األساسية   الرعاية  خدمات
  والصحة   األسرة  وتنظيم

  النظام   في  كأساس اإلنجابية
  كليات   في  الجديد  التعليمي

  وفى   االمتياز  سنة في  الطب
  المزمع   الترخيص  امتحان

 2020في عام    عقده

  األعلى   المجلس  مع  االتفاق  6/1 
  اإللزامي   التدريب  وهيئة  للجامعات

  التدريبية   المناهج  في  التدريب  ودمج
  القومي   واالمتحان  االمتياز  ألطباء

 .للترخيص

  التعليم   وزارة
  المجلس )  العالي
  األعلى

 (للجامعات

  التدريب   هيئة
 . لألطباء  اإللزامي

 - أشهر ستة
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 تهدف  قوانين استصدار  -7
 السكانية  الزيادة من  للحد

  الزواج   لتجريم  قانون  إصدار  7/1 
 المبكر

  القومي   المجلس
 للسكان

 العدل وزارة

 النواب  مجلس

 الشريف األزهر

  ووزارة   للسكان  القومي  المجلس  ممثلي ستة أشهر
 واألزهر  النواب  ومجلس  العدل

 الشريف

  20000إلى    15000:  الميزانية
 العمل  لجلسات جنيه

  تقديم   على تنص  قوانين  تشريع  7/2  
 الصغيرة  لألسر  إيجابية  حوافز

  تنظيم   وسائل  باستخدام  والملتزمة
 .اإلنجاب  سن أواخر  في األسرة

  القومي   المجلس
 للسكان

 العدل وزارة

 النواب  مجلس

 التضامن  وزارة
 االجتماعي

  ووزارة   للسكان  القومي  المجلس  ممثلي عام
  التضامن  ووزارة النواب  ومجلس  العدل

 .االجتماعي

  20000إلى    15000:  الميزانية
 العمل  لجلسات جنيه
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 ثالثا: محور الشباب وصحة المراهقين

 

 األنشطة األهداف
المنفذة   الجهات 

 الرئيسية والمساعدة 
البشرية والمالية اإلطار الزمنى القياس الموارد   مؤشرات 

(١) 

وقدرات   طاقات  بناء 
المراهقين   وتطوير مهارات

 والشباب

الشباب   تعريف  حول  حوار  منتدي 
وتعزيز عملية جمع البيانات القائم علي  

 أدلة

للسكان،   القومي  المجلس 
لتدريب   الوطنية  األكاديمية 
وزارة  الشباب،  وتأهيل 

 التخطيط

 ٢٠١٩سبتمبر 

 

 بشرية: فريق عمل

 

 الف جنيه  ٥٠٠مالية :   

سياسات  حزمة  وضع 
الشباب   تستهدف 

 والمراهقين

القدرات   تطوير  برامج  وتقييم  رصد 
الوزارات   قبل  من  الشباب  وتأهيل 
نوعية  للوقوف على  المانحة  والجهات 

 التدريب وفئات الشباب المستهدفة

للسكان،   القومي  المجلس 
لتدريب   الوطنية  األكاديمية 
وزارة  الشباب،  وتأهيل 

 التخطيط

 يونيو –مايو 

٢٠١٩ 

 

 أشهر(  ٣)

بناء   بشرية: خبير في برامج 
لدي   المهارات  ورفع  القدرات 

 الشباب

 

 الف جنيه  ٢٥٠مالية :   

يرصد كل  تقرير مفصل 
البرامج   واشكال  انواع 
من   تنفذ  التي  التدريبية 

 الحكومية  قبل الجهات

المهارات    تاحتياجاتحديد   من  الشباب 
خالل   من  بأدلة    ٤اجراء  المستند 

المهارات   لتحديد  ميدانية  دراسات 
 الحياتية

للسكان،   القومي  المجلس 
األكاديمية   بصيرة،  مركز 
وتأهيل  لتدريب  الوطنية 

 الشباب

 أكتوبر –مايو 

٢٠١٩ 

 أشهر(  ٦)

رئيسي   باحث  بشرية: 
 وباحثين مساعدين

الف جنيه لكل    ١٥٠مالية :   
 ةدراس 

ميدانية  ٤اجراء   دراسات 
المهارات   على  للتعرف 

 المطلوبة لسوق العمل
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من   هذه المهارات  على  الشباب  تدريب 
خالل إقامة معسكرات متخصصة لمدة  
التدريبية  اسبوع بالتعاون مع المؤسسات 

 

لتدريب   الوطنية  األكاديمية 
وزارة  الشباب،  وتأهيل 

 الشباب والرياضة

 -٢٠١٩أكتوبر

 ٢٠٢٠مارس 

 

 أشهر(  ٦)

 وميسرين  مدربينبشرية : 

 

الف جنيه لكل    ٢٠٠مالية :   
 متدرب  ٣٠

الفئة  في  الشباب  عدد 
( (  35-18العمرية 

حسب   تدريبهم  تم  الذين 
المهارات   ونسبة  النوع 
الشباب   تدريب  تم  التي 
عدد   اجمالي  من  عليها 
تم  التي  المهارات 

 رصدها.

 

بناء قدرات وتدريب الشباب على مستوى  
للترشح النتخابات المجالس   المحافظات 

واالنتخابات    البرلمانية.المحلية 

 

لتدريب   الوطنية  األكاديمية 
وزارة  الشباب،  وتأهيل 

 الشباب والرياضة

يونيو    –يناير  
٢٠٢٠ 

 أشهر(  ٦)

في     وميسرين مدربينبشرية:  
 مختلف التخصصات

الف جنيه لكل    ٢٠٠مالية :   
 متدرب  ٣٠

الفئة  في  الشباب  عدد 
( (  35-18العمرية 

حسب   تدريبهم  تم  الذين 
 النوع

٢( 

المراهقين   فئات  تمكين 
المحرومة   والشباب 
)الفتيات   والُمهمشة 
الزواج   لخطر  المعرضة 
والمراهقين   المبكر، 
عمالة   لخطر  الُمعرضين 

 األطفال

إجراء دراسة متعمقة في المنيا، سوهاج، 
األسباب   لمعرفة  والبحيرة  أسيوط، 
هذه  لالنتشار الكبير لزواج األطفال في 

للوقوف )  المحافظات  (  ١على: 
لزواج   المعرضين  الفتيات  خصائص 

( األسباب  ٢األطفال،  لهذه    الجذرية( 
( المختارة  المحافظات  في  (  ٣الظاهرة 

المحلية   المالئمة  التدخالت  تحديد 
 للتصدي لهذه الظاهرة وتكلفتها.

للسكان،   القومي  المجلس 
،  االجتماعيوزارة التضامن  

 اتجاهمؤسسة  

 يوليو –مايو 

٢٠١٩ 

 

 أشهر(  ٣)

 

بشرية: فريق عمل مكون من  
 خبراء في الطفولة وباحثين

 

الف جنيه لكل    ٢٥٠مالية :   
 محافظة

كيفية  دراسة  اجراء 
االسباب  اهم  لتحديد 

زواج   النتشار ظاهرة 
 محافظات   ٤االطفال في 
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انتشار  من  للحد  عاجلة  خطة  وضع 
األربعة   المحافظات  في  األطفال  زواج 
للوقاية   محلية  آليات  إيجاد  طريق  عن 

توعية عاجلة    واالستجابة ووضع خطة 
والمعتقدات   الممارسات  لتغيير 

 الخاطئة االجتماعية

 

للسكان،   القومي  المجلس 
للطفولة   القومي  المجلس 
واألمومة، وزارة القوة العاملة  

 رةوالهج 

-أغسطس  
 سبتمبر

٢٠١٩ 

 )شهرين(

 

الطفولة،   في  خبير  بشرية: 
وفريق   األعالم،  في  خبير 

 عمل فني وميداني

 

 الف جنيه  ٨٠مالية:  

األطفال في  نسبة عمالة 
( العمرية  (  18-5الفئة 

 سنة.

نسبة زواج األطفال "عدد 
األطفال في الفئة العمرية  

وسبق 10-18) سنة   )
من   كنسبة  الزواج  لهم 

ا ألطفال في هذه اجمالي 
 الفئة العمرية".

(٣) 

على   الشباب  زيادة طلب 
  والخدمات المعلومات  

بالصحة  الخاصة 
والجنسية   اإلنجابية 

 وتنظيم األسرة

 

 

واألدوات  التعليمية  المناهج  حصر كل 
في مجال الصحة   التي أُعدت  التفاعلية 
لتعميمها   السكاني  والتعليم  اإلنجابية 

وأندية واالستفادة منها في   أندية السكان 
مستوى   على  التطوع  وأندية  الفتاة 

 الجمهورية

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة،  الشباب  وزارة 
المتحدة   األمم  صندوق 

 للسكان

 أكتوبر –مايو 

٢٠١٩ 

 أشهر(  ٦)

 

صحة  في  خبير  بشرية: 
 الشباب والمراهقين

 

 الف جنيه  ١٥٠مالية :   

نسبة اندية السكان/ اندية 
ندية التطوع التي  الفتاة/ ا

المناهج   هذه  تدريس  تم 
الفئة   في  للشباب  فيها 

سنة.35-18العمرية )  ) 

المكتبة   المجلس    الرقميةتحديث  في 
لتصبح   للسكان  يضم   مركزاً القومي 

التدريبية   والمناهج  التدريب  أدلة  جميع 
اإلنجابية   لتنظيم والصحة  األسرة 

فيوالجنسية   خارج   المستخدمة  التعليم 
الذي المدارس  منظمات    سياق  تقدمه 

القومي للسكان  المجلس 

 -أكتوبر

 ٢٠١٩ديسمبر

 أشهر(  ٣)

صحة  في  خبير   : بشرية 
خبير في    الشباب والمراهقين،

وتكنولوجيا  المعلومات  نظم 
 االتصال

 

 الف جنيه  ٢٠٠مالية :   

وادلة  المراجع  عدد 
على   الموجودة  التدريب 

 هذه المكتبة الرقمية

 

المكتبة   زوار  عدد 
 الرقمية.
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المدني الدولية   المجتمع    والمنظمات 
 األمم المتحدةوهيئات 

السكان   ألندية  مؤسسي  إطار  وضع 
لضمان   خطة  عن    االستمراريةووضع 

رئيسي    طريق تمكين الشباب للعب دور
 في إدارة هذه األندية

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة،  الشباب  وزارة 

المتحدة  صندوق   األمم 
 للسكان، مؤسسة اتجاه

 يونيو –مايو 

٢٠١٩ 

 

 أشهر(  ٣)

  : في  بشرية  برامج  خبير 
 صحة الشباب والمراهقين

 

 الف جنيه  ١٥٠مالية :   

مذكرة  توقيع 
تعاون  تفاهم/بروتوكول 

الرئيسية  بين الجهات 

في   السكان  أندية  محافظة    ١٤تفعيل 
محافظة   لكل  تنفيذية  خطة  ووضع 
والجمعيات   المحلي  المجتمع  بمشاركة 

 األهلية

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة،  الشباب  وزارة 
المتحدة   األمم  صندوق 

 للسكان

 

 أكتوبر –مايو 

٢٠١٩ 

 أشهر(  ٦)

 

صحة  في  خبراء   : بشرية 
والمراهقين،   مدربين   الشباب 

وجنسية،   إنجابية  صحة 
 ميسرين

Y-PEER 

 

مالية :  تحدد طبقا لألنشطة  
 رجةالمد

السكان   اندية  زوار  عدد 
 حسب المحافظة

مستوى    مسيرينإعداد   على  ومدربين 
المتطوعين   الشباب  من  الجمهورية 
سلوك   تغيير  ووسطاء  السّكان  وسفراء 
الشباب عن طريق االستفادة من خريجي  
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب كسفراء  

للسكان،   القومي  المجلس 
لتدريب   الوطنية  األكاديمية 

الشب صندوق وتأهيل  اب، 
 األمم المتحدة للسكان

- ٢٠١٩أكتوبر  
 ٢٠٢٠ارس م

 أشهر(  ٦)

صحة  في  خبراء  بشرية: 
والمراهقين، مدربين    الشباب 

 صحة إنجابية وجنسية

 

البرنامج   خريجي  عدد 
في   المشتركين  الرئاسي 

 تدريب المدربين

 



41 
 

أندية    لالستفادةللسكان   أنشطة  في  بهم 
 السكان

ألعداد   طبقا  تحدد  مالية:  
والزيارات  المتدربين 

المدربين   عدد  اجمالي 
الشب كسفراء  من  اب 

 للسكان

تثقيف  لشبكة  للمدربين  تدريب  إجراء 
تستهدف   منزلية  بزيارات  للقيام  النظراء 

( الفئة العمرية  في  (  18  –  12الفتيات 
لخطر   المعرضة  المجتمعات  في  سنة 

 الزواج المبكر

،  االجتماعيوزارة التضامن  
المتحدة   األمم  صندوق 
تثقيف  شبكة  للسكان، 

 األقران

(Y-PEER) 

- ٢٠١٩أكتوبر  
 ٢٠٢٠ارس م

 أشهر(  ٦)

صحة  في  خبراء   : بشرية 
والمراهقين،   مدربين   الشباب 

 صحة إنجابية وجنسية

 

ألعداد   طبقا  :  تحدد  مالية 
 المتدربين

تم  الذين  المدربين  عدد 
بزيارات  للقيام  تدريبهم 

 منزلية

تعليم   على  المدربين  من  شبكة  بناء 
األقران في المناطق الخطرة التي حددها  
من   تمكنهم  للسكان،  القومي  المجلس 
حول   تثقيف اولياء األمور في المجتمع 

 المفاهيم الخاطئة والممارسات الضارة

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة،  الشباب  وزارة 
المتحدة   األمم  صندوق 

 للسكان

 

 

 -مارس   
 ٢٠٢٠أغسطس  

 أشهر(  ٦)

صحة  في  خبراء  بشرية: 
والمراهقين، مدربين    الشباب 

 جابية وجنسيةصحة إن

 

:  تحدد   ألعداد    طبقاً مالية 
 المتدربين

الخطرة  المناطق  عدد 
التي تم اعداد مدربين بها 
عدد   اجمالي  من 
المناطق الخطرة الُمحددة  
القومي   المجلس  من 

 للسكان

أندية   في  النظراء  تعليم  قيم برامج  نشر 
في مراكز الشباب  المتطوعين 

وندوات   عمل  ورش  تثقيفية واستحداث 
 للصحة اإلنجابية والجنسية لدي الشباب 

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة،  الشباب  وزارة 
المتحدة   األمم  صندوق 

 للسكان

 

  -أغسطس
 ٢٠٢٠أكتوبر 

 أشهر(  ٣)

صحة  في  خبراء  بشرية: 
والمراهقين، مدربين    الشباب 

وجنسية،   إنجابية  صحة 
األقران   تثقيف  -Yشبكة 

PEER 

العمل   ورش  أعداد 
عن   التثقيفية  والندوات 
اإلنجابية  الصحة 

 والجنسية
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 جنيهالف   ٢٥٠مالية :   

الوعي   لرفع  وأنشطة  عمل  ورش  عقد 
في   والشباب  المراهقين  إلى  والوصول 
خالل   من  والخطرة  المهمشة  المناطق 
المسرح   مثل  وترفيهية  تعليمية  أدوات 

 التشاركي

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة،  الشباب  وزارة 
المتحدة   األمم  صندوق 

 Y-PEERللسكان،  

 

نوفمبر   -يونيو
٢٠٢٠ 

 أشهر(  ٦)

صحة   مدربينبشرية:  
شبكة   وجنسية،  إنجابية 

 Y-PEERتثقيف األقران  

 

 الف جنيه  ٤٠٠مالية :   

العمل   ورش  أعداد 
التثقيفية عن   والفاعليات 
اإلنجابية  الصحة 

 والجنسية

(٤) 

 

المعلومات   توفير 
الخاصة   والخدمات 
االنجابية  بالصحة 

 والجنسية للشباب

 

صديقة  للعيادات  خريطة  ورسم  حصر 
 ها طبقا لألكثر فعالية.الشباب وتصنيف

للسكان   القومي  المجلس 
والسكان   الصحة  وزارة 
لرعاية  العامة  )االدارة 

 اطفال السن المدرسي(

 يونيو -مايو 

٢٠١٩ 

 )شهرين(

 

صحة بشرية:   في  خبير 
فريق   والمراهقين،  الشباب 

 عمل بحثي

 

 

 الف جنيه  ١٠٠مالية :   

للعيادات   خريطة  رسم 
الشباب   الصديقة 
وتصنيفها طبقا للخدمات  

 المقدمة

الخدمات  دراسة    إجراء لحزمة  تحليلية 
للشباب حاليًا    الصديقة  لتحديد  المقدمة 

تقديم في    الخدمات وتوفير    الفجوات 
 2020إلى    2019خالل الفترة من 

للسكان،   القومي  المجلس 
والسكان   الصحة  وزارة 
لرعاية  العامة  )االدارة 

المدرسي(  السن  ،  اطفال 
المتحدة  صندوق   األمم 

 للسكان

 –يوليو  
 ٢٠١٩أغسطس

 )شهرين(

 

صحة بشرية:   في  خبير 
 الشباب والمراهقين

 

 

 الف جنيه  ٢٠٠مالية :   

لحزمة  دراسة   تحليلية 
الصديقة   الخدمات 

 للشباب
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العيادات   كيفية لرصد كل  اجراء دراسة 
تقدم   التي  الجمهورية  مستوي  على 

و   جلسات خدمات  توعية، طلب مشورة، 
إذا   ولمعرفة  والشباب  للمراهقين  صحية 
حزمة   تقدم  العيادات  هذه  كانت  إذا  ما 
لمعايير   طبقا  للشباب  صديقة  خدمات 

 لمنظمة الصحة العالمية

للسكان،   القومي  المجلس 
والسكان،   الصحة  وزارة 
المتحدة   األمم  صندوق 

 للسكان

أكتوبر –سبتمبر  
٢٠١٩ 

 )شهرين(

صحة خ بشرية:   في  بير 
وفريق   والمراهقين،  الشباب 

 عمل بحثي

 

 

 الف جنيه  ٣٥٠مالية :   

لرصد  كيفية  دراسة 
الصديقة   العيادات 

 للشباب

للشباب عن   الصديقة  للعيادات  الترويج 
شبكات   علي  إعالمية  حمالت  طريق 

 االجتماعيالتواصل 

للسكان،   القومي  المجلس 
والسكان،   الصحة  وزارة 

األمم   المتحدة  صندوق 
 للسكان

  - ٢٠١٩نوفمبر  
 ٢٠٢٠أبريل 

 أشهر(  ٦)

وضع  في  خبير   : بشرية 
شركة   اإلعالمية/  الحمالت 

شركات    ةدعاي وإعالن/ 
 تسويق الكتروني

 

 الف جنيه  ٢٥٠مالية :   

تم  التي  الحمالت  عدد 
منصات  على  اطالقها 

 التواصل االجتماعي

إمكانية   لدراسة  جعل  ووضع استراتيجية 
للشبابالخدمات   أكثر    الصديقة  قريبة 

للشباب وتوفيرها في مراكز الشباب وفي  
والجامعات  المدارس 

للسكان،   القومي  المجلس 
والسكان،   الصحة  وزارة 
والرياضة،  الشباب  وزارة 
المتحدة   األمم  صندوق 

 للسكان

  - ٢٠١٩نوفمبر  
 ٢٠٢٠يناير  

 أشهر(  ٣)

  : صحة بشرية  في  خبير 
 والمراهقينالشباب  

 

 

 الف جنيه  ١٠٠مالية :   

 لنشراستراتيجية  
الصديقة   بين لخدمات 

لعدة ا ومقترح   لشباب 
لتقديم   مختلفة  نماذج 
لطبيعة   طبقا  لخدمات 

 كل المحافظة
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تدريب أطباء شباب )حديثي التخرج( في  
 تقديم خدمات صحية صديقة للشباب

للسكان،   القومي  المجلس 
 وزارة الصحة والسكان

 

يونيو    –  يناير
٢٠٢٠ 

 أشهر(  ٦)

في    وميسرين  مدربينبشرية:  
 الشباب والمراهقينصحة 

 

 الف جنيه  ٣٠٠مالية :   

الشباب   األطباء  عدد 
 تم تدريبهم  الذين

تعبئة الشباب كمستشارين لتنظيم األسرة 
وتدريب الشباب ليصبحوا سفراء للسكان  

 ووسطاء تغيير سلوك.

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة، وزارة   الشباب 

المتحدة   األمم  صندوق 
 للسكان

 

 أبريل –يناير  

٢٠٢٠ 

 أشهر(  ٤)

في   وميسرين مدربينبشرية :  
 الشباب والمراهقينصحة 

 الف جنيه  ٣٠٠مالية :   

تم  الذين  الشباب  نسبة 
خدمات   لتقديم  تأهيلهم 

للشباب صديقة   صحية 
 حسب المحافظة

(٥) 

زيادة التطوع بين الشباب،  
القيادي   دورهم  وتعزيز 
في   الشباب  ومشاركة 
العامة   السياسات  حوار 
فيما  القرار  صنع  وفي 
الصحة   بمجال  يتعلق 

 اإلنجابية والجنسية

المجالس   في  الشباب  تمثيل  تفعيل 
وضع  في  ودمجهم  للسكان،  اإلقليمية 

 خطط وسياسات السكان.
القومي للسكان  المجلس 

 يونيو

٢٠١٩ 

 

  : بالمجلس  العاملين  بشرية 
 القومي للسكان

 مالية :  ال يوجد

في  الشباب  تمثيل  نسبة 
  اإلقليمية المجالس  

 للسكان

 

الهادفة   غير  المؤسسات  بين  التنسيق 
المدني   المجتمع  ومنظمات  للربح 
من   شبكة  لبناء  الخيرية  والجمعيات 

 لخدمة القضية السكانية.  المتطوعين

للسكان،   القومي  المجلس 
،  االجتماعيوزارة التضامن  

لتدريب   الوطنية  األكاديمية 
 وتأهيل الشباب

 يونيو –مايو 

٢٠١٩ 

 

 أشهر(  ٣)

  : بالمجلس  العاملبشرية  ين 
و األكاديمية   للسكان  القومي 
وتأهيل  لتدريب  الوطنية 

 الشباب

 مالية :  ال يوجد

تم  التي  المبادرات  عدد 
الشباب   لتشجيع  طرحها 
والعمل   التطوع  على 

 االجتماعي.
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الموجودة   المتطوعين  أندية  دور  تفعيل 
في مراكز الشباب والتابعة لوزارة الشباب  

ندوات   عقد  التطوع  في  عن  تدريبية 
واشراك الشباب في حوار مجتمعي حول  

 القضايا السكانية.

 

للسكان،   القومي  المجلس 
والرياضة،  الشباب  وزارة 
لتدريب   الوطنية  األكاديمية 

 وتأهيل الشباب

نوفمبر –سبتمبر  
٢٠١٩ 

 أشهر(  ٣)

بوزارة بشرية:   العاملين 
القومي   وبالمجلس  الشباب 
في   ومدربين  للسكان، 
والجنسية   اإلنجابية  الصحة 

 للشباب

   : جنيه   ٥٠٠مالية  الف 
لكل   على مستوى الجمهورية 

 أشهر ٣

التدريبية  الندوات  عدد 
اندية  في  تم عقدها  التي 
حسب   المتطوعين 

 المحافظة

االجتماعي   التواصل  وسائل  استخدام 
بصورة   لإلعالن التطوع  ُمبادرات  عن 

والشباب  مناسبة لفئة سن المراهقين 

للسكان،  الم القومي  جلس 
 وزارة الشباب والرياضة

يونيو    –يناير  
٢٠٢٠ 

 أشهر(  ٦)

وضع  في  خبير   : بشرية 
اإلعالمية  الحمالت 

 

 

 الف جنيه  ١٥٠مالية :   

تم  التي  المبادرات  عدد 
وسائل  باستخدام  نشرها 

 التواصل االجتماعي
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 رابعا: محور التعليم

 

أهداف محور 
المقترحة التعليم القياس   النشاطات مؤشرات 

الزمني  اإلطار 
بالشهر بدء من  

 اعتماد تاريخ  
 الطريق   ةخارط

  المسؤولة الجهات
 المساعدة(و )األساسية 

الموارد   + البشرية  الموارد 
حتى  عامين  لمدة  المالية 

 2020نهاية 

تنفيذ   حوكمة 
 االستراتيجية

تشكيل   االنتهاء 0/1 من 
لمتابعة  وزارية  لجنة 

 استراتيجيةتنفيذ 

 

 

تنفيذ   لمتابعة  وزارية  لجنة  ذلك    استراتيجيةتشكيل  و 
و تعزيز   صناع القرار  باألهداف   التزامهملتفعيل دور 

الخاصة   إشراك    باالستراتيجيةوالمؤشرات  ضرورة  مع 
الدولي.   التعاون  و وزارة  وزارة التخطيط  وزارة المالية، 

ت أن  و يمكن  اإلنجازات  لمتابعة  سنويا  اللجنة  جتمع 
 الصعاب.  تذليل

لعرض   األول  الشهر  في  اللجنة  تجتمع  أن  على 
 و خارطة الطريق  االستراتيجية

المجلس  المسؤولةالجهات   1الشهر    :
 القومي للسكان رئاسة الوزراء  

اللجنة   بشرية: منسق  موارد 
 الوزارية

 

 100000موارد مالية: 

 

تعتمد  اللجنة   0/2 الوزارية 
 خارطة الطريق

 1الشهر  

 :األول الهدف
 القضايا دمج

 في السكانية

تشكيل   االنتهاء 1/1 من 
لدمج   فنية  "لجنة 

"الجنة فنية لدمج القضايا السكانية بالمناهج"   –تشكيل 
عن تطوير المناهج في الجهات    المسؤولينوتتكون من  

 التعليمية  

وزارة المسؤولةالجهات   2الشهر    :
+   التعليم الفني  التعليم  و 

مركز تطوير المناهج  المواد  

خبراء في القضايا السكانية  
 2:  االجتماعو علم  
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 التعليمية العملية
 نوعياته في

 المختلفة

السكانية   القضايا 
 بالمناهج"  

"الجنة فنية لدمج القضايا السكانية   و تعيين خبراء لدعم 
  ( علم    2بالمناهج"  و  السكانية  القضايا  في  خبراء 

 خبراء وضع و تطوير المناهج( 2+   اجتماع

المعلم   2الشهر   أكاديمية   + التعليمية 
لتعليم   العامة  الهيئة   +

مرك الليان  الكبار+  سرس  ز 
إدارة    + العالي  التعليم   +

المنهج و  التعليم    ( الخطة 
   )األزهري

جهة   المساعدة:  الجهات 
عدد   في   2مانحة:  خبراء 

علم   و  السكانية  القضايا 
في   2+     االجتماع خبراء 

 وضع و تطوير المناهج

 

 

تطوير   و  وضع  خبراء 
   2المناهج:  

 

مليون شامل  5 موارد مالية:
و  العلمية  المادة  تطوير 
الرئيسيين   المدربين  تدريب 

Master Trainers 

)ال يشمل الطباعة و تدريب 
و المعلمين(  الميسرين 

 

 

 

 

إدراج    االنتهاء 1/2 من 
الخاصة  الرسائل 
في   السكانية  بالقضايا 

 االبتدائيةالمرحلة  
 )العام و األزهري(

تجتمع اللجنة أسبوعيا و تنظم رش عمل و تعمل اللجنة  
 مراحل:    5على  

مرحلة   لكل  السكانية  الرسائل  تحديد  األولى:  المرحلة 
جامعي( و كل   -ثانوي  –إعدادي   –  ابتدائيتعليمية )

مجتمعي(    -محو أمية    –أزهري    –فني   –نوع )عام  
تلك  بإرسال  المعنية  المناهج  تحديد  إلي  باإلضافة 

محو أمية  غيرها(    –دراسات  –دين   –ل )عربي الرسائ
في   األخذ  تلك    االعتبارمع  تضمين  إلى  الحاجة 

النشاطات   ضمن  وليس  الحالية  المناهج  في  الرسائل 
ممكن   ذلك لضمان وصولها ألكبر عدد  اإلضافية و 
أن ترفع و تعرض التوصيات على   من الطالب.)على 

بغرض  المعنيين  لتزامهم  و  ضمان ا  اعتمادهاالوزراء 
 من اللجنة( بالعمل المنجز

 

و  المعنية  و تصميم المناهج  الثانية: مراجعة  المرحلة 
الالزمة و إدراج تلك الرسائل بها.  المواد التعليمية 

إلى    3الشهر  
 8الشهر  

إدراج    االنتهاء 1/3 من 
الخاصة  الرسائل 
في   السكانية  بالقضايا 
اإلعدادية   المرحلة 
و  المهني  و  )العام 

 األزهري(

إلى    3الشهر  
 8الشهر  

إدراج    االنتهاء 1/4 من 
الخاصة  الرسائل 
في   السكانية  بالقضايا 
)العام   الثانوية  المرحلة 

 و الفني و األزهري(

إلى    3الشهر  
 8الشهر  
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إدراج    االنتهاء 1/5 من 
الخاصة  الرسائل 
في   السكانية  بالقضايا 
التعليم   مناهج 

 المجتمعي

 

تدريب   برامج  تصميم  و  مراجعة  الرابعة:   المرحلة 
والمواد   المعنية  المناهج  و ميسري  و موجهي  معلمي 

 إدراجه بالمناهج  التعليمية الالزمة لتعكس ما تم  

 

ما يفيد   جهة  تقدم كل  الخامسة:  من    االنتهاءالمرحلة 
بها و تاريخ البدء في العمل   طباعة المواد 

إلى    3الشهر  
 8الشهر  

إدراج    االنتهاء 1/6 من 
الخاصة  الرسائل 
في   السكانية  بالقضايا 

 برنامج محو األمية  

إلى    3الشهر  
 8الشهر  

إدراج    االنتهاء 1/7 من 
الخاصة  الرسائل 
في   السكانية  بالقضايا 
المعلمين   تدريب  برامج 
بالتعاون  الموجهين  و 

 مع أكاديمية المعلم

إلى    3الشهر  
 8الشهر  

تطوير    االنتهاء 1/8 من 
لتدريب   تدريبي  برنامج 

األخصائيين 
و   االجتماعيين

بالمدارس   النفسيين 
على   قدراتهم  لبناء 

إلى    3الشهر  
 8الشهر  
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الرسائل   توصيل 
الخاصة و منع التسرب  

 من المدارس.

تطوير    االنتهاء 1/9 من 
لتدريب   تدريبي  برنامج 
محو   برنامج  ميسري 
مع   بالتعاون  األمية 

 مركز سرس الليان

إلى    3الشهر  
 8الشهر  

  60من تدريب   االنتهاء 1/10
الرئيسيين    المدربينمن  

–  Master 
Trainers -

لمعتمدين من أكاديمية  ا
على    -المعلم    

التدريبي     -البرنامج 
 1/7مخرج  

  Master Trainersالرئيسيين    المدربينتدريب  
التدريبي   البرنامج  على  أكاديمية المعلم  من  المعتمدين 

 1/7مخرج  

إلى    9الشهر  
 12الشهر  

وزارة المسؤولةالجهات    :
 + الفني  التعليم  و  التعليم 

 أكاديمية المعلم

 

  20من تدريب   االنتهاء 1/11
الرئيسيين    المدربينمن  

–  Master 
Trainers -

لمعتمدين من أكاديمية  ا
على البرنامج     -المعلم  

  Master Trainersالرئيسيين    المدربينتدريب  
التدريبي   البرنامج  على  أكاديمية المعلم  من  المعتمدين 

مخرج   -والنفسيين    االجتماعيينالخاص باألخصائيين  
1.8 

إلى    9الشهر  
 12الشهر  

وزارة المسؤولةالجهات    :
 + الفني  التعليم  و  التعليم 

 أكاديمية المعلم
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الخاص  التدريبي 
باألخصائيين  
والنفسيين    االجتماعيين

 1.8مخرج   –

تدريب    االنتهاء 1/12 من 
الرئيسين    المدربين

300Master 
Trainer     الهيئة في 

الكبار  لتعليم  العامة 
سرس الليان     -مركز 

التدريبي   البرنامج  على 
 1/9مخرج    -

في     Master Trainersالرئيسيين    المدربينتدريب  
الكبار  على   تعليم  لهيئة  التابع  الليان  سرس  مركز 

 1/9البرنامج التدريبي مخرج  

إلى    9الشهر  
 12الشهر  

الهيئة    :المسؤولةالجهات  
العامة لتعليم الكبار + مركز 

 سرس الليان التابع له

 

تدريب    االنتهاء 1/11 من 
معلمي  10 من   %

بالرسائل  المعنية  المواد 
كل في    السكانية 

محافظة من محافظات  
ال   27مصر 

 –فني    –سنويا.)عام  
 -مهني    –أزهري  

 مجتمعي(  

التدريبي    البرنامج  المعنية على  المواد  معلمي  تدريب 
بالتدريب    1.7مخرج   يقوم  أن    المدربين )على 

مخرج   Master Trainers الرئيسيين   المدربين 
1.10) 

إلى    13الشهر  
 18الشهر  

وزارة :  المسؤولةالجهات  
 + الفني  التعليم  و  التعليم 
في  التعليم  مديريات 

أكاديمية   المحافظات  +
 المعلم  

 

أكاديمية   المساعدة:  الجهات 
 المعلم
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من 10تدريب   1/12  %
مستوى   على  الميسرين 

سنويا  كل محافظة 

البرنامج   على  األمية  محو  برنامج  ميسرين  تدريب 
أن يقوم بالتدريب    1.9التدريبي مخرج     لمدربين ا)على 

مخرج    Master Trainersالرئيسيين   المدربين 
1.10) 

إلى    13الشهر  
 18الشهر  

الهيئة العامة لتعليم الكبار +  
التابع له  مركز سرس الليان 

 

تدريب    االنتهاء 1/13 من 
% من األخصائيين 20

  في  كل  االجتماعيين
محافظة من محافظات  

ال سنويا   27مصر 
التدريبي   البرنامج  على 

   1.8مخرج   –

األخصائيين   التدريبي     االجتماعيينتدريب   البرنامج 
بالتدريب    1.8مخرج   يقوم  أن    المدربين )على 

مخرج   Master Trainers الرئيسيين   المدربين 
1.11) 

إلى    13الشهر  
 18الشهر  

وزارة المسؤولةالجهات    :
 + الفني  التعليم  و  التعليم 
في  التعليم  مديريات 

أكاديمية  + المحافظات
 المعلم

 

الجهات المساعدة:  أكاديمية  
 المعلم

 

الثاني:   الهدف
التعليم   دور  تعزيز 
الجامعي   قبل  ما 
القضايا  دعم  في 
و تحسين   السكانية 

الخصائص 
 السكانية

 

نسبة 2/1  االلتحاق زيادة 
على   اإللزامي  بالتعليم 
محافظة   كل  مستوى 

سنويا 10بمعدل    %
رفع   إلى  يؤدي  مما 
المستوى   على  النسبة 
الوصول  حتى  القومي 

 %  100إلى  

المدارس   الزيادة السكانية   في    الستيعابزيادة أعداد 
و المناطق األكثر   احتياجاالمحافظات 

الشهر    1من 
 2030حتى  

وزارة المسؤولةالجهات    :
الفني  و التعليم     - التعليم 

 التعليمية األبنية

الجهات المساعدة:  مديريات  
القومي    -التعليم   المجلس 
 للسكان

 

مالية:   مليار   40موارد 
عدد  20لبناء   من   %

في   المستهدفة  المدارس 
أالف   10  االستراتيجية

x10    مليون جنيه 
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مدرسة   تكلفة  ملحوظة:  
قنا   في  مصر    10تحيا 

   :  2017مليون في  

نسبة   انخفاض 2/2
التعليم   من  المتسربين 
كل  مستوى  على 

%  10محافظة )بمعدل 
الوصول  حتى  سنويا( 

 % 0إلى  

التسرب)من   من تحد التي التشريعات وتعديل مراجعة
التعليم  ألوالده بالتسرب من  يسمح    - خالل معاقبة من 

بطاقة تموين   الحصول على  المثال: عدم  سبيل  على 
  غيرها(أو قروض أو رخصة قيادة أو 

شهر    1من 
 6حتى شهر  

وزارة المسؤولةالجهات    :
الفني   التعليم  و   - التعليم 

القومي للسكان  المجلس 

وزارة  المساعدة:   الجهات 
أعضاء لجنة التعليم    –العدل  

 بمجلس الشعب

 

الطالب على   خالل   االستمرارتحفيز  من  التعليم  في 
ادرات  برنامج التغذية في المدارس )مع دراسة جميع المب

 و قياس األثر(

الشهر    1من 
 2030حتى  

المجلس  المسؤولةالجهات    :
وزارة   + للسكان  القومي 
مديريات  التربية و التعليم + 

وحدة     المسؤولية التعليم 
 المجتمعية

المساعدة:   الجهات 
المدني +  مؤسسات المجتمع 

   االجتماعيةوزارة الشئون  

خبير  البشرية:  الموارد 
التغذية   مبادرات  لدراسة 
التعليم   في  المختلفة 
و  المجتمعي  و  اإللزامي 
مدى   و  أثرها  تقييم 

 استدامتها

 

المالية:   ألف   200الموارد 
 للدراسة

التعليم   موازنة  ملحوظة: 
الغذائي   سنويا للبرنامج 

 حوالى مليار 
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الطالب على   خالل   االستمرارتحفيز  من  التعليم  في 
 تخفيض المصروفات و تقديم منح دراسية  

 

األخصائيين   المدارس    االجتماعيينتفعيل دور  داخل 
على    تفقدفي   و العمل  للتسرب  متابعة المعرضين  و 

التي قد تؤدي إلى التسرب  تخطى التحديات 

الشهر    1من 
 2030حتى  

 مليون  10المارد المالية:  

  الثالث:  الهدف
التعليم   دور  تعزيز 
بأنواعه  المجتمعي 

  استيعاب في  
من   المتسربين 

 التعليم  

نسبة10زيادة   3/1  % في 
بالتعليم   االلتحاق

المجتمعي على مستوى  
سنويا في   كل محافظة 
التي تعاني  المحافظات 
من   مرتفعة  أعداد  من 

 المتسربين  

 

 

 

 

كل   مستوى  على  المجتمعية  المدارس  أعداد  زيادة 
تعاني من   التي  المحافظات  محافظة مع التركيز على 

سوهاج   –%  9.3أعداد عالية من المتسربين:  الجيزة 
المنيا    -%  7.4أسيوط    –%  7.9البحيرة   –%  8.5
الشرقية    –%5.5الفيوم  -%   6.2الدقهلية   -% 6.3
  – %4.9القاهرة    -%  5.1اإلسكندرية    -%  5.1

%  4.6قنا   -%  4.7بني سويف    -%  4.8القليوبية  
 %.4.3الغربية   -

الشهر    1من 
 2030حتى  

 

:  المجلس  المسؤولةالجهات  
وزارة   القومي  + للسكان 

 + الفني  التعليم  و  التعليم 
وزارة   + التعليم   مديريات 

 الشباب و الرياضة

الجهات المساعدة:  المجلس  
القومي لألمومة و الطفولة + 
الجهاز    + المدني  المجتمع 
العامة   للتعبئة  المركزي 

 واإلحصاء

مالية:   مليون   400موارد 
عدد  20لبناء   من   %

في   المستهدفة  المدارس 
   x1أالف    3  ستراتيجيةاال

 مليون  

 

تفتح التشريعات وتعديل مراجعة  لقبول قنوات التي 
  الستكمال والمتسربات و توفير فرصة ثانية  المتسربين

تسربوا بسبب الزواج المبكر أو عدم الرغبة    للذينالتعليم 
 في التعليم أو غيرها من األسباب

شهر    1من 
 6حتى شهر  

وزارة المسؤولةالجهات    :
الفني   التعليم  و   - التعليم 

القومي للسكان  المجلس 

قبل  ما  التعليم  في  خبير 
قانوني  خبير   + الجامعي 
و  الفئات المستهدفة  لتحديد 
في   إدراجها  إعادة  فرص 

 التعليم
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وزارة  المساعدة:   الجهات 
أعضاء لجنة التعليم    –العدل  

 بمجلس الشعب

الطالب على   من    االلتحاقتحفيز  المجتمعي  بالتعليم 
المجتمعية    خالل برنامج التغذية في المدارس 

الشهر    1من 
 2030حتى  

 

المجلس  المسؤولةالجهات    :
وزارة   + للسكان  القومي 
مديريات  التربية و التعليم + 

وحدة     المسؤولية التعليم 
الجهاز    + المجتمعية 
العامة   للتعبئة  المركزي 

 واإلحصاء

المساعدة:   الجهات 
المدني +  مؤسسات المجتمع 

الشئون   +   االجتماعيةوزارة 
التغذية   )مبادرة  الطعام  بنك 

 المدرسية(

 

الرابع:   الهدف
 األمية  نسبة خفض

في   انخفاض%  10 4/1
سنويا،  معدالت األمية 

خاصة في المحافظات  
أعداد  التي   من  تعاني 

األميين،   من  عالية 
 -% 8.6مثل:  الجيزة 

فصول  بدء التعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و فتح
محو أمية جديدة و تدريب ميسرين داخل مراكز الشباب  

 و الرياضة

الشهر    1من 
 2030حتى  

الهيئة  المسؤولةالجهات     :
الكبار + وزارة  لتعليم  العامة 

الجهات    الرياضة  و  الشباب 
القومي   المساعدة:  المجلس 
المركزي   الجهاز   + للسكان 

 للتعبئة العامة واإلحصاء

مح  مبادرات  لدعم  و خبير 
سبل  و لتفعيل  لبدء  األمية 
مع  المستدامة  التعاون 
الكبار  لتعليم  العامة  الهيئة 
) وزارة  المختلفة  و الجهات 
  + الرياضة  و  الشباب 
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المنيا  -% 8.2البحيرة  
الشرقية    -%  8.1
القاهرة   -%  7.5
سوهاج   -%  6.8
الدقهلية    -%  6.5
% 6أسيوط    -%  6.3

 -%  4.7الفيوم    -
بني   -%  4.5الغربية  

 -%  4.4سويف  
 %4.2اإلسكندرية  

التمويل األصغر خاصة تلك   -التعاون مع مؤسسات 
المثال   سبيل  )على  الفتيات و السيدات  تستهدف  التي 

 لربط القروض بمحو األمية   -مؤسسة تضامن( 

الشهر    1من 
 2030حتى  

 

الهيئة  المسؤولةالجهات     :
 + الكبار  لتعليم  العامة 

 التمويل األصغر  مؤسسات

الجهات المساعدة:  المجلس  
 كانالقومي للس 

التمويل    مؤسسات
التعليم   وزارة  األصغر+  
القوى   وزارة    + العالي 

 العاملة(

 

 400000وارد المالية:  مال
الجامعات   مع  الشباب    لالستفادةالتعاون  طاقات  من 

األمية ) بالتحرير من  لكل    10بربط التخرج  متحررين 
 خريج من الجامعة(  

الشهر    1من 
   2030حتى  

الهيئة  المسؤولةلجهات     :
الكبار + وزارة  لتعليم  العامة 
المجلس    + العالي  التعليم 
 + للجامعات  األعلى 

+ الجامعات   المختلفة  
للتعبئة  المركزي  الجهاز 

 العامة واإلحصاء

الجهات المساعدة:  المجلس  
 القومي للسكان

تراخيص مزاولة   لربط  العاملة  وزارة القوى  التعاون مع 
 المهنة بالتحرر من األمية

الشهر    1من 
 2030حتى  

الهيئة  المسؤولةالجهات     :
الكبار + وزارة  لتعليم  العامة 

الجهاز  القوى     + العاملة 
العامة   للتعبئة  المركزي 

 واإلحصاء

الجهات المساعدة:  المجلس  
 القومي للسكان
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 :الخامس الهدف
 تعزيز دور التعليم

في خفض   الفني 
تسرب   نسب 
بعد مرحلة   الفتيات 

 اإلعداديالتعليم  

التحاق   5/1 نسبة  زيادة 
الفني   بالتعليم  الفتيات 
الحالية   النسبة  )من 

إلى  43 ال %(  فوق 
50% 

تخصصات جاذبة للفتيات في مدارس التعليم    استحداث
في   العمل  لسوق  لتأهيلهن  سنويا  يتم إضافتها  الفني 

كفاءة   ذات  أكثر  اقتصاديةوظائف  التعليم  تجعل   ،
المثال:   سبيل  على  أو    -جاذبية.  رعاية  تخصص 

التجميل   -الخاصة   االحتياجاتو ذوى  مرافقة المسنين
و   العرائس  تجهيز  مضار و  و  بفوائد  التعريف 

تخصص صيانة أجهزة الجوال    -مستحضرات التجميل  
زراعة األسطح    -أو األجهزة الكهربائية أو اإللكترونية 

المطابخ السجاد    -و  تكنولوجيا    -صناعة  تخصص 
في   للعمل  الفتيات  لتأهيل  واالتصاالت،  المعلومات 

 وغيرها.  (Call Centers)   االتصاالتمراكز  

الشهر    1من 
 2030تى  ح 

وزارة المسؤولةالجهات     :
التعليم و التعليم الفني )قطاع 

الفني(  التعليم 

الجهات المساعدة:  المجلس  
المجلس    + للمرأة  القومي 

 القومي للسكان

المالية:   ون يمل  8الموارد 
العلمية   المواد  جنيه )شامل 

و   4لعدد   تخصصات 
ال  و  المدرسين(  تدريب 
الكتب   طباعة  يشمل 

 المدرسية

  :السادس  الهدف
رجال  دور  تفعيل 
دعم   في  الدين 

 السكانية القضايا

رجال 100 6/1 من   %
توعيتهم  تم  الدين 
بالقضايا السكانية ورفع  
توصيل   في  قدراتهم 
مؤثرة   سكانية  رسائل 

الخطاب خالل   من 
  الديني

"القضايا    االنتهاء يتناول  تدريبي  برنامج  تطوير  من 
من    اعتمادهالسكانية من منظور ديني"، مع مراجعته و 

المجلس القومي للسكان  مع "أكاديمية األوقاف لتدريب  
 ةالكاتدرائيو تأهيل الدعاة" و 

حتى    2شهر  
 6شهر  

:  أكاديمية  المسؤولةالجهات  
تأهيل   و  لتدريب  األوقاف 
 + األزهر   + الدعاة 

 تدرائية  الكا

الداعمة:    الجهات 

القومي للسكان  المجلس 

المالية:   ون يمل  3الموارد 
العلمية   المواد  جنيه )شامل 

وال يشمل    المدربينوتدريب  
 ة(اتدريب الدع

"القضايا السكانية من منظور   التدريبي  البرنامج  إدراج 
المهنة   مزاولة  لترخيص  التأهيل  برامج  ضمن  ديني" 

 "أكاديمية األوقاف لتدريب و تأهيل الدعاة" الذي تمنحه 

:  أكاديمية  المسؤولةالجهات   7شهر  
تأهيل   و  لتدريب  األوقاف 

 الدعاة

الداعمة:    الجهات 
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  + للسكان  القومي  المجلس 
 األزهر

في "أكاديمية األوقاف لتدريب و تأهيل   المدربينتدريب 
و   40الدعاة" )  مدرب(  20)  ةالكاتدرائيمدرب( 

:  أكاديمية  المسؤولةالجهات   9-8شهر  
تأهيل   و  لتدريب  األوقاف 

 الدعاة

الداعمة:    الجهات 

  + للسكان  القومي  المجلس 
 األزهر+ الكاتدرائية

سنويا10تدريب   حتى    10شهر   % من الدعاة و رجال الدين 
2030 
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 االجتماعيخامسا: محور اإلعالم والتواصل  

 المدة األنشطة األهداف

)    واألنشطةعادة صياغة االهداف  إ  األولالهدف   التمكين  مفهوم  لترتكز على  فئات المجتمع(.   فيوالمؤشرات    كل محاور التمكين  ولكل 
 للتقويم .ووضع مؤشرات كميه ودراسات  نوعية لقياس االثر و 

و   فيالمنتشرة    المختلفةدمج االنشطة التوعوية   االستراتيجيات المختلفة.  فيالمحاور المختلفة 

 تحديد المستهدف. الشركاء معسنويا من كافه    المقننةوضع خط االساس والحصول على البيانات  

) برامج متكاملة هدفها التمكي  فيمع التدخالت المجتمعية   اإلعالميةدمج التدخالت   و لكل الفئات  (.  فين   كل المحاور 

والحصول شركا ء محاور التمكين  الدعم    تحديد  الوزراء)مع    السياسيعلى  لمجلس  بتبعية المجلس  دماج ملف إلملف السكان 
 سكان والبيئة(.اإل

 ضمان االستمرارية ل  االقتصاديةالتخطيط لبرامج قومية للتمكين بمشاركة المجتمع المستهدف و المبنية على علم و على الجدوى  

 : انظر الهدف الخامس(مالحظة)  

االعالمية  المراصد  و   المختلفةاالستعانة بنتائج مؤشرات  و الدراسات    الرأياستطالعات  عند التخطيط  و تقرير التقييم للمحور 
 ذات الصلة.

)القائم على التمكين    المجتمعيلعمل  و خبراء ا  التنميةو خبراء   التنمويو االعالم   االستراتيجيالتخطيط    فياالستعانة بخبراء  
و التنفيذ و تقييم االهداف و  في( للعمل سويا   مجال التمكين   فيللمرأة   القومي. واالستفادة من خبرة المجلس  األنشطةالتخطيط 

واالستفادة من خبرة المجلس  استرشادي)كنموذج   وزارة الصحة    االستراتيجيالتخطيط    فيواالمومة   للطفولة  القومي(  و خبرات 
 المجتمعيو الهيئة العامة لالستعالمات للتواصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرأ 3

و  المتابعة  مع 
 التقويم المستمرة

و  االعالم  محور  تطوير 
  االجتماعي التواصل  

 باالستراتيجية(  المجتمعي)
و     التنميةالقومية للسكان 
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  يعالمإ مرصد   نشاءإ   الثانيالهدف  

 الرأيالستطالع    إدارةنشاء إ

و   المجتمعينشاء ادارة للتواصل إ  ةموحد  ةهداف وخطأ تربطهم    التنموي  اإلعالميدارة للتواصل إالقائم على التمكين 

   والمجتمعي  اإلعالميدارة للتخطيط  إنشاء إ

و  السابقة و الدراسات  االعالمية و المبادرات  ) وتحليلها واالستفادة   التدريبية األدلةانشاء مركز للموارد: حيث يتم حصر المواد 
 منها(.

 

 

 

 اشهر    6ول أ

دارة االعالم  والتواصل إتطوير 
  القومي بالمجلس    المجتمعي

 للسكان

 

القائمين على   الهدف الثالث   مهارة جميع  كفاءة و  بدليل    التوعيةرفع  (  للمستوى    تدريبي)الميسرين(  المتدربين  تدريب    اإلعالمي شامل ) 
و االعالم    والمجتمعي و الدليل و   التنمويمبنى على مفهوم التمكين    قبلي  –و نوعى    كمي  -  الميسرين) مع تقييم التدريب 

 و بعدى (. 

والمرئية. على القيام بالدراسة التحليلية على وسائل اإلعالم  االعالم  بإدارةرفع كفاءة و مهارة العاملين    المسموعة 

اعالم  – إعالمي)  مختلفةمسميات   تأخذنها متعددة و إحيث   المجتمعيتعمل على المستوى   التيو مهارة  كل الفئات    ةرفع كفاء
و  –الصيادلة    –االطباء  –الدعاة    –(الزراعيالمرشد    -  الريفية  الرائدة  –تنظيم االسرة  وغيرهم، مع حصرها و نقل الخبرات 

للقضية   المجتمعات    التدريبية  األدلة. و حصر  السكانيةتقييم احتياجاتهم و ادراكهم  المتطوعين من  واالستفادة منها. و تدريب 
 .  الخدمة  لمقدميو رفع مهارات التواصل 

النوعية و ط الدراسات  اجراء  و تحفيز التدريب على  الوعى  لرفع  اتصاليه للمجتمع  و طرق انتاج مواد  تقييم االحتياجات  رق 
وضع تقييم   . مع  المتعمق  تغيير   وقبلي  كيفيو   كميالتحليل  و  المهارات  رفع  الى  تهدف  ادله  و اعداد   . للتدريب  وبعدى 

. مع تقييم     األدلةاالتجاهات للمتدرب 

 

 

 

 

 

 شهرأ  3ول أ

دورات   ثم 
 تنشيطيه مستمرة

القائمين   مهاره   و  كفاءه  رفع 
اداره  خالل  من  بالتوعية 

بالمجلس     القومي التدريب 
و التنمية:  للسكان 
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   الهدف الرابع  

اجراء الدراسات ذات الصلة من  
الدراسات ادارة  بالمجلس   خالل 

و التنمية:    القومي  للسكان 

نوعية و كميه   اجتماعيه و التدريب على    –اجراء دراسات  لرصد الثقافة المجتمعية    –اجراءها و  دراسات   –اجراء دراسات 
الهامه الى ورقه سياسات   حصر كافة الدراسات ذات الصلة بالقضية السكانية. –رصد االفكار المضادة    تحويل الدراسات 

 ( المستهدف   (  ةوكمي  ةنوعي  دراسةتقييم احتياجات الجمهور 

 مستمر

كل المحاور و لكل الفئات(. ) مع    فيبرامج متكاملة هدفها التمكين )   فيمع التدخالت المجتمعية   اإلعالميةدمج التدخالت   الهدف الخامس  
للمجلس    (.استرشاديهللمرأة كبرامج    القومياالستعانة ببرامج التمكين 

للمجتمعات   الثقافياالعتبار الموروث   فيدمج برامج التوعية مع توفير الخدمات المناسبة الحتياجات الفئة المستهدفة مع الوضع  
الحمل وسائل منع  و استخدام  لطلب  سبيل المثال  ) على  الخدمة  لطلب  االجتماعية  االحتياجات غير  تلبية    -و المحددات 

الفقيرة  الملباة و المجتمعات  لكل محافظة مع التركيز على العشوائيات  المبنى على علم  اولويات التدخل  قرى    في(. و تحديد 
 .القبلي  لوجها

وتقييم االحتياجات،  بناء على مشاركة المجتمع  المبنى على  المستهدفةوالتنوع الفئات    التخطيط  والتخطيط  وعلى    االستمرارية، 
 للتدخالت. االقتصاديةدراسات الجدوى  

المستوى   المجتمع    المجتمعياالهتمام بالتدخل على  : تقييم احتياجات الفئات    فيواالرتكاز على اشراك    المستهدفة التخطيط 
بالمشاركة  (. تكامل التدخالت على   و التقييم  و التنفيذ  والتخطيط  المقترحة  واالسرة   3) و الحلول  الفرد  مستويات: مستوى 

 والمجتمع.

ال احتياجات  تقييم  نتائج  بناء على  االعالمية  للبرامج  والمراصد  التخطيط  المستهدف    الرأي واستطالعات    اإلعالميةجمهور 
االقتصادية( المعنية والتكلفة )دراسات الجدوى   والدراسات 

واالدراك والفجوات  أجراء مسح  إ القيم  والتعرف على  والتقاليد وسلوك   المعرفيةساس للتعرف على مشكالت المجتمع  والعادات 
 .الصلةسباب المشكالت ذات  أو   الصحياللجوء  

 

 

 

 

ضمن التخطيط  
للهدف االول و 

يتم التنفيذ و 
المتابعة و 

التقويم بصفة 
 مستمرة

 

لرفع   قوميه  لبرامج  التخطيط 
 الخصائص السكانية:
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بدمج الرجال و الشباب    -االهتمام بالتوعية الدينية   المبكر  -كل المبادرات    فياالهتمام  للحد من الزواج  االهتمام بمبادرات 
 ولويات وسائل االعالم .أضمن   السكانية  القضيةووضع  -وتنظيم االسرة و  توعية المقبلين على الزواج بالصحة االنجابية .

المستهدفةالت للفئة  و صياغة االعالنات المناسبة  المستهدفة  للفئة  المناسبة  وسائل االعالم  المواد    -ركيز على  تحتوى  و ان 
انتباه المجتمع   حوارات شعبيه تجذب  االدوات االعالمية االكثر تأثيرا مثل الدراما  –االعالمية المتنوعة على  و االعتماد على 

الدينية  المفضلةالبرامج    فيوالتواجد    - المستهدف و بالذات البرامج  و االعتماد على مؤشرات المراصد االعالمية    -للجمهور 
. 

وانتاج مواد يضمن إثارة انتباه المواطنين  واهتمامهم بالموضوع إلى    إنتاجه  فيوسائل التوعية مع اشراك المجتمع    فيالتنوع  
ة التي تصل بهم إلى االقتناع بالفكرة إلى حد التبني، ودعوة مزيد من  الدرجة التي ُتحفزهم على التفكير فيه وتدفعهم إلى التجرب

 اآلخرين إلى مساندتها واألخذ بها.

حصرها وتقييمها مثل  مبادرة شباب مصر   السابقةالبرامج    فياالستمرار   سمارت    –بعد  و   –افق    –برنامج  نيو هوريزون 
 غيرها .

 للمرأة.  القوميلتنسيق مع تدخالت المجلس  للقرى االولى بالتدخل با  استرشادياجراء نموذج 
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 سادسا: محور تمكين المرأة 

 المصادر منيز لا االطار  الشركاء النشاط الهدف

في  زيادة   المرأة  مشاركة 
من   العمل  %  23سوق 

 %30الي  

في سوق   مشاركة المرأة  تمييز إيجابي لدعم  تعديل واتخاذ إجراءات 
 العمل

والمناقصات لزيادة  لتشغيل المرأة في قانون المزايدات   عمل محفزات 

العمل   قانون  فيها    إللزامتعديل  يعمل  التي  من    100الشركات 
 لألطفالالعامالت والعاملين بعمل حضانة 

التشريع   قسم  العدل  وزارة 
 البرلمان –

-بريل  أ
غسطس  أ 

2019 

بشرية : خبراء في القانون والتشريع  
 واالقتصاد

للتنسيق  ومساعدين اداريين 

 الف جنية  200مالية : 

إلقراره    عرض مقترحات القوانين علي البرلمان 
 2019ديسمبر  

 2020فبراير  
وتشريع  قانون  خبراء    بشرية: 

 للتنسيق  إداريينومساعدين  

 
بشأن تحديد االعمال اليت ال يجوز    2003لسنة    155الغاء القرار  

 وزارة القوي العاملة تشغيل النساء فيها
 –أبريل  

أغسطس  
2019 

خبراء    , قانون  خبراء   : بشرية 
للتنسيق  اقتصاد ومساعدين 

لعمل المرأة مثل دور الحضانات   توفير البيئة الداعمة 
التضامن    –وزارة 

 الجمعيات االهلية
2019   -
2020 

بشرية: خبراء في الطفولة, القانون  
 فريق عمل فني وميداني,

 مليون جنية  150مالية:  

زيادة حصول المرأة علي  
المرأة   ودعم  القروض 

 %15الريفية بنسبة 

علي   لتشجيعها  جيدة  مالية  خدمات  الى  المرأة  وصول  تسهيل 
 االقتراض لبدء مشروع

المركزي   جهاز   –البنك 
المشروعات   دعم 

والمتوسطة    –الصغيرة 

أغسطس  
2019 

فني   عمل  وفريق  خبراء  بشرية: 
 وميداني
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نسبة  تخ  الصغيرة   35صيص  المشروعات  قروض  كافة  من   %
 والمتوسطة للمرأة

بالخدمات   للتعريف  الريفية  وخاصة  للمرأة  توعية  لقاءات  عقد 
 والتسهيالت  المتاحة

الفني للحصول علي القروض وبدء المشروعات  تقديم الدعم 

 عمل حملة إعالنية حول الفرص المتاحة

تلفزيوني   برنامج  السكانعمل  قضايا  المرأة   لمناقشة  عمل  ومنها 
 واالنجاب

لمتابعة   محافظة  كل  في  االهلية  الجمعيات  من  عدد  مع  الشراكة 
بالعمل وفرص المشاريع  النساء ونشر الوعي 

االستثمار   وزارة   –وزارة 
 الزراعة

 الجمعيات االهلية

ديسمبر  
2020 

للدعم    50مالية:    جنية  مليون 
 الفني والتدريب والحمالت

 

لتحفيز البنوك  وهيئات  عمل دراسة لالستفادة من التجارب العالمية 
 اإلقراض علي تبني سياسات جاذبة للمرأة

المعيقات امام حصول عمل لجنة متابعة تابعة للبنك المركزي لرصد 
البنوك لجذب السيدات  المرأة علي فرص اإلقراض , إجراءات 

المعهد    –البنك المركزي  
 المصرفي المصري

 2019يوليو 

ديسمبر  
2020 

 خبراء في مجال البنوك:بشرية

وقضايا   العمل  سوق  في  خبراء 
 المرأة

 مالية: مليون جنية

ضد  العنف  من  الحد 
 %  15المرأة بنسبة 

بنسبة  الختان  من  الحد 
25  % 

والزواج المبكر  اقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي 

, مع   العرفي  المأذونين لوقف الزواج  لدي  الغاء دفتر اثبات الزواج 
السابقة علي   الزواج  حاالت  كافة  لتوثيق  محدد  ذمني  وضع مدي 

 اإللغاء

 تفعيل تطبيق قانون مواجهة ختان االناث

ال قسم  العدل  تشريع  وزارة 
 2020فبراير  البرلمان –

 بشرية: خبراء امنيين

 مالية:
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والمالحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة    الشكوىتفعيل اليات 
وتوسيع اختصاص عملها  بوزارة الداخلية 

 دعم قاعدة بيانات النيابة العامة للرصد والمتابعة

للضحايا   تطوير آليات اإلبالغ عن الزواج عن العنف وتوفير الد عم 
 وتطوير برامج تقديم المشورة أو استقبال الشكوى عن طريق االنترنت

 وزارة الداخلية
 2019يوليو 

 2020يناير  

خبراء    , امنيين  خبراء  بشرية 
 قانونيين , فنيين تكنولوجيا

 مالية:

 مليون جنية  20

 

اليات تنفيذية للقانون, واتخاذ اإلجراءات الكافية  للتأكد من  استحداث 
, بالختان والزواج المبكر والتحرش الجنسي   تنفيذ القوانين المتعلقة 

 التابعة لوزارة التضامن  المعنفةتطوير مراكز دعم المرأة 

والحياة خارج  للعمل  وتقديم فرص بديلة  المعنفة  إعادة تأهيل المرأة 
 اطار دائرة العنف هي واطفالها

لتقدم  وتجهيز    العشوائياتالتنسيق مع وزارة االسكان وجهاز تطوير  
لفترة لحين إتمام التأهيل  أماكن بديلة للمرأة المعنفة 

 

كتب  موزارة الداخلية  , 
النائب العام و النيابات 

وزارة   -,الطب  الشرعي  
 وزارة المالية  -الصحة

 -وزارة التضامن  
المدني    -المجتمع 

بالمج  لس  مكتب الشكاوي 
صندوق   -القومي للمرأة
 تحيا مصر

2019-
2020 

بشرية : خبراء وفريق عمل للتنسيق  
 والمتابعة

 مليون جنية  50مالية : 

بالقضايا   الوعي  زيادة 
 السكانية

والراديو   التليفزيون  برمج  تشمل  وإعالنية   إعالمية  حمالت  عمل 
تقدم نماذج إيجابية   ان  ومحتوي  ووسائل التواصل االجتماعي علي 

المستهدف  مبتكر بلغة سهلة الوصول الي الجمهور 

شركات    -وزارة المالية  
القنوات   –اإلنتاج 

 –  والراديوالتلفزيونية  
المدني  المجتمع 

 2019ابريل 

ديسمبر  
2020 

واعالن   :بشرية اعالم   –خبراء 
وابتكار أفكار   اعداد  فريق   –فريق 

 مقدمين  –تنفيذ 

 مليون  20مالية 



 

 

 


