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 وتقديرشكر 

ن وزارة الصحة  ي مص  والسكان وصندوق األممهذا العمل هو ثمرة تعاون بي 
ن
وع "دعم االتحاد   المتحدة للسكان ف كجزء من مشر

اتيجية الوطنية للسكان ي لالستر  لسيد رئيس القطاعاوهو عمل لم يكن ليتم لوال تضافر جهود كافة األطراف تحت رعاية  "األوروب 

كل الدعم سواء بمتابعته لمراحل التنفيذ عن كثب أو الحضور لورش العمل لذا وجب توجيه   الذي قدم الدكتور  حسام عباس

ي كان لها الدور الرئيسي ة نادية صالح مدير عالشكر و التقدير له و لفريق العمل و عىل رأسهم الدكتور 
ام اإلدارة العامة لإلمداد التر

ي إدارة الجلسات و  مساهمتها بمشاركتها الفعالة و  و الفعال إلنجاز هذا العمل
ن
ي تواجه اإلمداد  أهمتوضيح  ف

و  المشكالت التر

ي تناول هذه القضايا  المداخالت مدى جدوىمناقشة كل القضايا المطروحة و 
ن
حة ف اإلشارة إىل المشاركة  بالذكر . جديرالمقتر

ي س
ن  فريق العمل بإدارةبها كل من  أهمالفاعلة التر ي التمريض المشاركي 

ن
ف ي قطاع تنظيم األرسة ومدراء تنظيم األرسة ومشر

ن
 اإلمداد ف

ي بشكل  أسهموا الذين  المحافظات من
ن
ي ت تلك الجهود عن أثمر لقد تطوير وإنجاز هذه الخطط.  فعال ف

واضحة كما  رؤيةتبتن

اتيجيات واقعية تتعامل مع المشكالت الموجودة بالفعلمن مكنت   . إعداد استر

 والدكتور عبد  رئيس الفريق ندى ناجا  السيدةكذلك يجب توجيه الشكر لفريق صندوق األمم المتحدة للسكان مكتب القاهرة 

ي كل المراحل لتطوير الخطة. 
ن
ي محمد  هللا الكامل الذي شارك ف

والشكر موصول كذلك للسيدة مها عبد الونيس والسيد هابن

ي مراجعة الخطط.  الفعالةلمشاركتهما 
ن
 ف
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 خلفية

ي إطار  2019خالل عام 
ن
اتيجية خطة  تم إعداد الدعم الذي يقدمه صندوق األمم المتحدة للسكان لوزارة الصحة  وف لمدة استر

ن اإلمداد بوسائل التكاليف  المداخالت مقدرةتنفيذ سلسلة من . ركزت هذه الخطة عىل 2024-2020سنوات خمس  لتأمي 

ن   تنظيم األرسة و  ن قطاع السكان بوزارة الصحة من تعبئة الموارد الالزمة وتأمي  الدعم الماىلي المطلوب لتنفيذها   بغرض تمكي 

ذات العالقة  والدراساتمراجعة مكتبية لكل الوثائق إجراء ولتحقيق ذلك تم  سواء من خالل الحكومة أو الهيئات المانحة. 

ي 
اتيجيةكان من بينها   والتر ة من  والخطة1 2030-2015القومية للسكان وتنظيم األرسة  االستر -2015المنبثقة عنها خالل الفتر

ي  2021
اء  والتر ي  للسكانبالتعاون مع المجلس القومي تم تقييمها من خالل الخت 

ن
. كذلك التقرير الخاص بتقييم الوضع 20182ف

ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة.   الحاىلي لتأمي 

ي إطار بعد ذلك 
ن
اتيجيةمع الوزارة عىل إعداد الخطة  االتفاقتشاركي تم  وف اكمع ضمان  االستر ي  من المحافظاتعدد  إرسر

ن
ف

ي  ةاختيارها مع مراعا المركزية تممع المجموعة اإلعداد 
ن
ي والديموجراف

ن
لضمان التمثيل األنسب عىل للسكان التوزي    ع الجغراف

. المستوى  قبل للوثائق المذكورة أعاله مستوحاة من المراجعة المكتبية لمحتوى الخطة أولية مسودات  تم إعداد وقد  القومي

ن الورشة  ي هذه الورش واإلضافة بحسب الحاجة وتنقيحها والتعديل من مراجعتها حتر يتمكن جميع المشاركي 
ن
. وقد شارك ف

ي إدارات تنظيم 
ن
ن ف  والصيادلة ومقدمي الخدماتتنظيم األرسة  يشمل مديريعىل كافة المستويات بما األرسة نخبة من العاملي 

ي الوحدات الصحية 
ن
ي سبعف

ن
: محافظات  ف قية، القليوبية، القاهرة، هي ي  الشر

مرفق قائمة وأسوان )  ر األقص أسيوط، سويف،بتن

( باإلضافة إىل فريق اإلدارة العامة لإلمداد بالوسائل  ن ي بأسماء المشاركي 
 . وبعض القياداتبالقطاع  والمكتب الفتن

ي هذا 
ن
ن عمل اإلطار تم تنفيذ  وف ي كل ورشة ورشتي 

ن
ن إىل  تم تقسيموف كل مجموعة تعمل عىل  عمل مجموعاتثالث المشاركي 

. مع جميع  المجموعاتمحاور محددة ومن ثم يتم مناقشة عمل  ن ي تم إعدادها   المشاركي 
ي الورشة األوىل تم مراجعة المواد التر

ن
ف

 
ً
ي  ومراجعة الهدفالملخص للمراجعة المكتبية  وهي التقرير مسبقا اتيج  ح للخطة  االستر األساسية للخطة  وكذلك المحاور المقتر

حة. باإلضافة قامت مجموعات العمل بتقييم القضايا محل  . ثمها واالتفاق عليإىل مناقشة األهداف الكمية للخطة  المقتر

حة. بعد ذلك قامت المجموعات بمراجعة تحليل نقاط القوة  وترتيبها حسب االهتمام ي ضوء المعايت  المقتر
ن
والضعف األولوية ف

األهداف وضع بعد ذلك قامت المجموعات ب مع القضايا ذات األولوية.  المداخالت للتعامل أهموالفرص والتحديات وتحديد 

ي  والقضايا بالشكل
حةالنهاب  ن المداخالت المقتر ي لمناقشتها  وتضمي 

ي تأ  خاللها. ستدرج من  واألنشطة التر
 هذه الوثيقة كخطوة بر

ن المرتبطة بالمحافظات من خالل اللتحديد التحديات هامة  وضع خطوات األنسب لمواجهتها و  المداخالتومن ثم  بها مسؤولي 

ي تنفيذية 
ن
ي جدول إطار  لها ف

 . زمتن

ي نفس اإلطار و 
ن
ي ف

ن
ي مستوى المحافظات  التكاليف عىلعملية مقدرة  عىل تطوير خطط االتفاقتم  2019استكماال لما تم ف

والتر

ي  تأخذ 
ن
توفت  الدعم الالزم من المستوى  قياداتها مع من بمشاركة فعالةتم ذلك وإمكانياتها و ظروف كل محافظة  االعتبار ف

                                                           
اتيجية 1 اتيجية القومية  ،2030-2015 وتنظيم األسرةالقومية للسكان  االستر  . 2014، ديسمت  والمحاور واالتجاهاتاألهداف  للسكان،االستر

ي ديسمت   2
ن
 للسكان. بتمويل من صندوق األمم المتحدة  2018تم عمل التقييم بمعرفة فريق متخصص من المستشارين ف
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ي تم مناقشتها سلسلة من ورش العمل تم عقد  ولتنفيذ ذلكالمتحدة للسكان.  وصندوق األممالمركزي 
ثم تجميع المعلومات التر

ي 
ن
وع القومي لتنمية األرسة المصية ) هذه الوثيقة.  وتنقيحها ف

حة للمشر ي  (2023-2021ومع انبثاق الخطة التنفيذية المقتر
والتر

ي واالرتقاء بالخصائص تهدف إىل االرتقاء بجودة حياة المواطن المصي واألرس 
السكانية، ة المصية من خالل ضبط النمو السكابن

اتيجي قامت مقدرة التكاليف عىل مستوى  ةوزارة الصحة بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان بمراجعة الخطة االستر

وع القومي لتنمية األرسة المصية )
حة للمشر ي تبنتها الخطة التنفيذية المقتر

ات التر  (23-2-2021المحافظات وفق المؤرسر

 المنهجية
ن المع  ومناقشة المنهجية وضعتم  ي الوزارة بمسؤولي 

ن
الخطط اد هذه أن يتم إعد عىل وتم االتفاق قطاع السكان وتنظيم األرسة ف

 :  عىل النحو التاىلي

وس  مشارك كإجراء 14مجموعات )حتر ال يتجاوز الحضور  4محافظة عىل  27 ال      تم تقسيم .1 ازي لمنع انتشار فت 
احتر

مفتشة التمريض بالمديرية. / ومش رفةأن يمثل كل محافظة مدير تنظيم األرسة  واالتفاق عىل (،19-كوفيدكورونا المستجد  

ة ي القاهرة ورش عمل للمحافظات  4 تم تنفيذ عدد  2021سطس إىل نهاية سبتمت  من أغ وخالل الفتر
ن
وأسيوط ف

ن من  -2-مرفق  ورشة،جدول المحافظات حسب المجموعة لكل  – 1-مرفقبورسعيد )واإلسكندرية و  المشاركي 

 المحافظات(

ي تمتم وضع أجندة لتنفيذ الورش بما يحقق الهدف منها  .2
دمجها مع ورش عمل لتعريف المحافظات بالدليل الخاص  والتر

اتيجيةللعمل عىل  ونصف للمجموعاتحيث تم تخصيص يوم  اإلمداد،بسلسلة  حة االستر ي تضمنت عرض  المقتر
التر

اتيجيةملخص  ح ومكوناتها وكذلك توفت  القومية  لالستر ي النماذج المستخدمة لوضع  ورسر
حها  المداخالت التر ستقتر

ي 
ن
ي تم تنفيذ – 3-)مرفق المطلوب التعامل معها.  ونقاط الضعفضوء الهدف لكل مكون  المجموعات ف

 ( هاأجندة الورش التر

  تم استخدام .3
ً
الوضع الحاىلي بالمحافظة  وكذلك لتحليللجمع المعلومات األساسية عن المحافظة نماذج معدة مسبقا

ي القوة  ورصد نقاط
ن تؤثر عىل سلسلة اإلمداد  والضعف والفرص والتحديات التر المطلوب من الوسائل  وفرص تأمي 

ي كل األوقات.  والجودة المطلوبةبالكميات 
ن
 ف

اكةالطلب  القدرات، الوسائل، التمويل،تم تصميم نماذج لكل مكون من الخطة:  .4 احوتم  واالستخدام والتنسيق والشر  اقتر

ن  ةالمطلوب ةالفكر  المداخالت لتوصيلبعض  اح ومساعدتهم عىلللمشاركي  ن سلسلة اإلمداد  تدخالت من اقتر شأنها تحسي 

ي تواجهها.  والتغلب عىل
 العقبات التر

وع القومي لتنمية األرسة المصية ) .5
حة للمشر ( تم اتباع 2023-2021ولمراجعة الخطة وفق الخطة التنفيذية المقتر

 الخطوات التالية: 

 ات مثل الحاجة غت  الملباة، ومعدل  تقسيم المحافظات بحسب االحتياج إىل أرب  ع مجموعات باالعتماد عىل مؤرسر

. وقد شملت المحافظات األكتر احتياج كل من و  استخدام وسائل تنظيم األرسة محافظة سوهاج، معدل الخصوبة الكىلي

ي سويف، 
ي المرتبة الثانية كل من محافظة القليوبية، بتن

ن
قية. تلتها ف ، أسوانالمنيا، أسيوط، قنا، الفيوم ومحافظة الشر

ي المرتبة الثالثة شملت كل من محافظة الدقهلية، كفر 
ن
ي أتت ف

اإلسماعيلية، األقص، ومحافظة بورسعيد. المحافظات التر
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ا شملت المحافظات األقل احتياجا كل من محافظة القاهرة، اإلسكندرية،  ة. وأخت  ن ة ومحافظة الجت  الشيخ، البحت 

 . (6رقم ومحافظة الغربية )انظر ملحق السويس، دمياط، المنوفية 

  ي استندت عليها الخطة التنفيذية شملت المراجعة
العمل عىل محوري التوعية والخدمات كونهما من المحاور التر

وع القومي لتنمية األرسة المصية )
حة للمشر ي األنشطة  أما محور الخدمات فقد شمل (. 2023-2021المقتر

ن
التوسع ف

ي تقديم الخدمة عن طريق القوافل  مي خدمات تنظيم األرسة والرائدات وكذلككافة مقدالتدريبية لتستهدف  
ن
التوسع ف

امج الصحية والعيادة المتنقلة وبرنامج الطبيب  الزائر. وما محور التوعية فقد شمال أيضا استهداف ومسؤوىلي الت 

ي أنشطة التوعية المجتمعي اإلعالمية جميعهم بالتدريب إضافة عىل التوسع
ن
 ة. ف

  .مراجعة التكلفة المالية وفقا لما استجد من تعديالت عىل األنشطة ثم عكس ذلك كله عىل خطط المحافظات 

 وع القومي لتنمية األرسة المصية فلم يطرأ عليها أي تغيير ألن  ةالمحافظات الحدودي ما يخص
حة للمشر الخطة التنفيذية المقتر

  ( لم تستهدفها 2021-2023)

 مخرجات عمل المجموعات الوضع بناء عىل تحليل
 

ي  أهم
ن
ي أبرزتها مجموعا النقاش تركزت ف

:  التحديات التر ن  نقطتي 

ة زمنية معينة ومنها   ي توفت  بعض الوسائل لفتر
ن
( والذي 4. وبحسب المرفق رقم )الحقن المركبةالنقطة األوىل: حدوث عجز ف

ن إال  ي الشكل رقم أنه  يلخص مخرجات عمل المجموعات وبغض النظر عن دقة المعلومات الواردة من المشاركي 
ن
كما هو واضح ف

ي وسيلة واحدة عىل األقل من وسائل تنظيم األ 78( فقد أشار المشاركون من حواىلي 1)
ن
ة رس % من المحافظات إىل حدوث عجز ف

ن لم يستطع 7اع المشاركون من بينما استط ي حي 
ن
ي أي نوع من الوسائل ف

ن
% من المحافظات تأكيد عدم حدوث أي عجز ف

ي وسيلة واحدة عىل األقل من وسائل تنظيم األرسة 15المشاركون من 
ن
ي حدوث عجز ف

 % من المحافظات تأكيد أو نفن

 شكل رقم1

 

7%
15%

78%

نسبة المحافظات 

محافظات نفت حدوث نقص في أي 
وسيلة 

محافظات لم تؤكد ولم تنفي 

ة محافظات أكدت حدوث عجز في وسيل
واحدة على األقل من الوسائل 
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ي الشكل رقم )
ن
ي ركبة المفأن الحقن  أدناه (2وكما هو واضح ف

ن كانت أكتر الوسائل التر فيها العجز  حدثبحسب رأي المشاركي 

ي أشارت إىل 
ن  حدوثحيث وصلت نسبة المحافظات التر ي الحقن بحسب رأي المشاركي 

ن
من  محافظة( 21) % 78إىل  عجز ف

  المحافظات. محافظة( من  12) %44 والكبسوالت محافظة( من المحافظات  18) %67المحافظات تلتها الحبوب المركبة 

 شكل رقم: 2

 

ي حدث فيها العجز فقد أشارت  فيما أما 
ة التر ي آراء يخص طول الفتر

ن
ن ف محافظة( من المحافظات إىل أن  13% ) 48المشاركي 

ة ثالثة شهور أو أكتر كما يوضح الشكل رقم ) ي الحقن والحبوب المركبة استمر لفتر
ن
 ( 3العجز ف
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لةالعجز في توفير الوسائل بالمحافظات حسب الوسي
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 شكل رقم: 3

 

 

 

 

ي مكون القدرات: 
ن
 النقطة الثانية كانت ف

ن قد أظهرت آراء ( أدناه فإن 4كما يتضح من الشكل رقم ) ي ثالث محاور  أهم أنالمشاركي 
ن
 نقاط الضعف تتمحور ف

ي التخزين  تحديات .1
ن
 محافظة( 21) %70ف

ي النقل  تحديات .2
ن
 محافظة( 21)% 70ف

ي توفر مقدمي الخدمات تحديات  .3
ن
 محافظة( 12) %44ف
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وسائل موضعية  الواقي الذكري  الحقن المركبة  اللولب  الحبوب المركبة  الحبوب أحادية الهرمون

الوسائل التي حدث فيه العجز لمدة ثالثة أيام أو اكثر 

عدد المحافظات 
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 شكل رقم: 4

 

ي  تحديات
ن
 التخزين:  ف

ي حواىلي 5الشكل رقم )
ن
ها ف ن ن الحاجة إىل تطوير المخازن وتجهت  % من المحافظات مما يفش ورودها كنقطة  27( يبي 

ل وجود بعض المخازن محققة 
ّ
ي محافظة القاهرة عىل سبيل المثال مث

ي نفس المحافظة. ففن
ن
 ف
ً
قوة وضعف أحيانا

مازالت غت  مطورة وتحتاج للتطوير للمقاييس المعتمدة أحد نقاط القوة بينما ظهرت كنقطة ضعف أن بعض المخازن 

ن أن ما يقارب  . كذلك ذكر المشاركي  ن % من المحافظات بحاجة إىل إحالل بعض المخازن فيها بينما كان 29والتجهت 

ي تحديا بعد المخزن عن نقاط تقديم الخدمة يمثل 
ن
ت عن 18% من المحافظات كما أن 26ف % من المحافظات عت 

 ة. حاجة المخازن إىل عمالة مساعد

 شكل رقم: 5

 

 

ي 
ن
 النقل  تحديات ف
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المحافظات حسب أهم مشاكل مكون القدرات

27%

29%
26%

18%

نسبة المحافظات التي تواجه تحديات في 
التخزين 

مخازن بحاجة إلى تطوير 

مخازن بحاجة إلى إحالل 

مخازن تقع في أماكن بعيدة 
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 أن حواىلي 
ن % من المحافظات لديها مشاكل متعلقة إما بتوفر 56فيما يخص النقل أظهرت نتائج النقاش مع المشاركي 

، كما أظهرت أن حواىلي 
ن  % من المحافظات تشكوا من مشاكل متعلقة بصيانة وسائل النقل  44وسائل النقل أو سائقي 

 

 

 

ي الكوادر الطبية لتقديم خدمات 
ن
افية فقد أشارت نتائج عمل المجموعات أما ما يخص العجز ف تنظيم األرسة أو الخدمات اإلرسر

ي الحاجة إىل توفت  أطباء لتقديم خدمات تنظيم 
ن
ي حصلنا عليها من الوزارة أن التحدي األكت  يكمن ف

وكذلك اإلحصاءات التر

ي كافة أنحاء الجمهورية حيث بلغ إجماىلي عدد العيادات )الوحدات الصحية( تقريب
ن
ا ضعف عدد األطباء الذين يقدمون األرسة ف

. طبيب( كما يوضح الشك 2954مقابل  عيادة 5400خدمات تنظيم األرسة )  ل التاىلي

 

 

 

ي الشكل تشت  نتائج عمل المجموعات إىل 
ن
ن ف عدد عيادات تقديم الخدمة تفوق عدد  فيما عدا اإلسكندرية فإنأنه وكما هو مبي 

ي كافة المحاف
ن
ن للخدمة ف ي السويس مثال ظات األطباء المقدمي 

ن
ن فقط وقد وصلت  41حيث كانت عدد العيادات ف مقابل طبيبي 

56%
44%

ل نسبة المحافظات التي لديها مشاكل في النق

ال توجد وسائل نقل او سائقين 

مشاكل في الصيانة 
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عدد العيادات  الرائدات  الممرضات  األطباء 
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ي ب
ن
تتوفر  سعيد والقليوبية بينما ر عض المحافظات مثل اإلسماعيلية وبو عدد العيادات تصل إىل أكتر من ضعف عدد األطباء ف

ي جميع المحافظات 
ن
 ممرضات ورائدات لتغطية كافة الوحدات الصحية ف

 

 

 

 

 المستفادة الدروس 
 اك ي إعداد الخطط  إرسر

ن
ي المحافظات ف

ن
محافظة  وظروف كلوضع حيث راعت مالمح مخرجات ورش العمل  انعكس ف

ي هذه المحافظة.  ومدى الدعم
ن
نامج تنظيم األرسة ف  السياسي لت 

  ي رصد  والقوة والفرص والتحديات ساعد تحليل نقاط الضعف
ن
نامج  أهمف ي تواجه الت 

ي سيتمالمشاكل التر
تصميم  والتر

 معها.  المداخالت للتعامل

 ي  ساهمت
ن
ن عىل  إلقاء الضوءورش العمل ف كة بي 

ي برنامجات ظالمحافالتحديات المشتر
ن
 تنظيم األرسة اإلمداد بوسائل ف

ي تم
ي كل المحافظات  والتر

ن
ي الحجمكان وإن  رصدها ف

ن
ية تناولها بشكل أهمإىل  االنتباهلفت  الذياألمر  ،بشكل متباين ف

ي تدخالت مركزية عام من خالل المستوى المركزي 
نقص تنطبق عىل كل المحافظات مثل مشاكل لمواجهتها وتبتن

 نقل الوسائل من المخازن عىل مستوى المديرية إىل مخازن اإلدارات الصحيةو  ومشاكل التخزينوسائل تنظيم األرسة 

  . عىل الجهات المقدمة للخدمة لتوزيعها  والمواد اإلعالمية وتوفت  الملصقات

ي واجهت 
 معها وكيفية التعامل الخططالفريق أثناء إعداد التحديات التر

ي واجهت تنفيذ الخطط
 بعض التحديات التر
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  ي تمجائحة كورونا  انتشار
 (2020مارس إىل أغسطس  )منشهور  6تأجيل األنشطة بسببها لمدة  والتر

  ن ال انشغالعن صحة السكان مما أدى إىل  كمسئولوالسكان  زيادة األعباء عىل وزارة الصحة ن مسؤولي   عىل المستويي 

.  والمحافظات باعتبار المركزي   أن جائحة كورونا أولوية عىل المستوى القومي

  ونقل عدم إمكانية الحصول عىل معلومات دقيقة عن نفاذ المخزون حيث أثرت جائحة كورونا عىل سلسلة اإلمداد

 مما يقلل من دقة مثل هذه المعلومات.  واستالم الوسائل

 ددن عىل مراكز تقديم الخدمة  للمنتفعاتالشديد  االنخفاض ي يتر
الصحية المقدمة للخدمات  وكذلك الكوادر الالبر

ي ال يعكس الوضع  والضعف قد مما أدى إىل أن رصد نقاط القوة 
ن
 الحاالت العادية.  ف

  ي يجب أن توفر رؤية خالل خمس سنو
ي ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا مما ينعكس إعداد الخطة التر

ن
ات يتم ف

ي ظل الظروف الحالية  وإمكانية تنفيذ عىل نوعية األنشطة 
ن
حة ف ي يمكناألنشطة المقتر

ة غت  محددة.  والتر
 أن تستمر لفتر

:  وقد تم  مواجهتها عىل النحو التالي

   ي تستدعي
ي بداية الوباء عندما منعت الحكومة كافة األنشطة التر

ن
ن عىل األعمال المكتبية  ف كت 

ن تم التر اجتماع المشاركي 

تقسيم  بمجرد صدور قرارات بإمكانية عقد الورش المطلوبة مع المحافظات تمو ومراجعة الدراسات ذات العالقة 

ن   من  4إىل  المشاركي 
ً
ازيةتطبيق اإلجراءات  وتممجموعات  3مجموعات بدال  الالزمة لعقد مثل هذه اللقاءات.  االحتر

  مواعيد مناسبة للمحافظات غت  متعارضة مع األنشطة اإلضافية مثل الحمالت.  اختيار تم 

  ي وضع األنشطة للسنة األوىل حيث تم
ن
احتم مراعاة التخفيف ف ي تليها حيث أن  ها اقتر

بشكل أقل من السنوات التر

 التنفيذ. جائحة كورونا سيؤثر بشكل مبارسر عىل إمكانية  انتشار 

  عىل معلومات دقيقة عن نفاذ المخزون حيث أثرت جائحة كورونا عىل سلسلة اإلمداد ونقل عدم إمكانية الحصول

وقد تم التغلب عىل هذه المشكلة إىل حد كبت  باستدعاء  واستالم الوسائل مما يقلل من دقة مثل هذه المعلومات. 

ن من كافة المحافظات ومن مختلف سلسلة اإلمداد لتدقيق وتأكيد المعلومات ا   لمتاحةمشاركي 

  بعض المالحظات العامة
   ي هذه الخطط مصدرها

ن
ي وردت ف

ي المعلومات التر
 : كاآلبر

o  ي أعداد السكان بالمحافظات تم الحصول عليها من الموقع
وبن للجهاز المركزي للتعبئة العامة  اإللكتر

ي  https://www.capmas.gov.eg/ واإلحصاء
ن
 1/1/2020عن السكان ف

o  ي  والرائدات وأعداد المخازن وكوادر التمريضأعداد األطباء
 للنموذج  واإلدارات التر

ً
بها المخازن هو طبقا

 ،كل مدير عن المحافظة المسئول عنها   ،تنظيم األرسة أثناء الورش مديريه من خالل ؤ الذي تم استيفا

ي تم الحصول عليها من قطاع تنظيم األرسة وصندوق األمم المتحدة 
ومقارنته بالتقارير والبيانات التر

 . للسكان

https://www.capmas.gov.eg/
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o  للتحليل الذي تم من خالل مسئول محافظة كان  لكل حدياتوالتوالضعف والفرص نقاط القوة 
ً
طبقا

ي الورش.  ومفتشة التمريضتنظيم األرسة 
ن
ن ف  المشاركي 

o  ي المقدمة عن كل محافظة مصدرها الموقع
ن
ي وردت ف

ي المعلومات التر
وبن للهيئة العامة  اإللكتر

 . https://www.sis.gov.egلالستعالمات 

  ي تم تنفيذها تم
احأثناء الورش التر ي بعض  اقتر

ن أنها مطلب عام لكل المحافظات  المداخالت التر  وبالتاىلي تمتبي 

اتيجيةالخطة  إىلإضافتها  عىل االتفاق  ومنها:  عىل المستوى القومي  االستر

o   ي األطباء
ن
كيب اللوالب لسد العجز ف ي تستلزمالسماح بأن تقوم الممرضات بتر

 ومما يتبعها مناقشة  والتر

يعات الالزمة تم يأن  وتدريب والذي يجبمن وضع سياسات  عىل المستوى القومي إلصدار التشر

 وكذلك التدريبلذلك  والمعايت  الالزمة ووضع القواعد للسماح للممرضات بممارسة تركيب اللوالب 

ي  نلهالالزم 
 بذلك. شهادة للسماح لهن  إلعطائهنيجب أن تتم  واالختبارات التر

o  ات  لخال من وذلكالمحافظات  مسؤوىلي إعداد المواد الالزمة لكسب تأييد وإعداد تحديد بعض المؤرسر

 . دعم برنامج تنظيم األرسةتساعد عىل كسب تأييد صانعي القرار ل مطويات

o  عىل مستوى كل المحافظات آىلي  وتنفيذ نظامتصميم 
ً
بما يشمل إلدارة المخازن بحيث يكون موحدا

 وكذلك شبكةحاسب آىلي باإلدارات الصحية بالمخازن  مثل توفت  كافة المتطلبات الالزمة لتشغيله 

نت.   أنتر

o ي الشكاوى من المنتفعات عن الوسائل.  تفعيل/ إدخال
 خط ساخن لتلفر

  القبول المجتمعي مراعاة يجب للمستفيدات  المتاحةلتوسيع الخيارات فيما يتعلق بأنشطة إدخال وسيلة جديدة

نامج القومي لتنظيم األرسة  استدامةتحمل تكاليفها   مع ضمان  والقدرة عىلللوسيلة المضافة  ها عت  الت  توفت 

ي سيتم إدخال الوسائل الجديدة فيها حيث أن حجم األنشطة  واإلدارات الصحيةالمحافظات  ثم تحديد ومن 
التر

ي سيتم التنفيذ فيها. 
 المنفذة يرتبط بشكل مبارسر مع عدد اإلدارات التر

  ي  المداخالتمن
ن تنفيذها العمل عىل ية أهمبرزت التر اكة  ممثىلي المحافظاتمن خالل النقاشات بي  تقوية الشر

 يشمل توفت  المواد  والمستشفيات العسكرية بما  والقطاع الخاصالجهات األخرى كالجمعيات األهلية مع 

ي  أخذ ذلك عليها وقد تملهذه الجهات والتدريب  الدعائية والتعليمية وكذلك األدلة التدريبية
ن
برصد  االعتبار ف

ة الخطة.   خالل فتر
ً
 مبلغ ثابت سنويا

 حات األنشطة ن  ،بمراجعة مقتر حة وجود تبي  ن نوعية األنشطة المقتر ن تشابه شديد بي  محافظات  وخاصة بي 

 لتشابه الظروف  اإلقليم
ً
ي  والتحدياتالواحد نظرا

ي  تواجهه التر
ي للوزارة يمكن أنه  ما يعتن

عىل تدخالت مركزية  تبتن

  . األقاليم مستوى

 وطريقة حسابها تقدير التكلفةفروض 
ي  إعداد ملفتم   -1

وبن :  29يحتوي عىل  EXCEL برنامج استخدامب إلكتر  صفحة عىل النحو التاىلي

https://www.sis.gov.eg/
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  ي يتمصفحة بها بنود التكلفة كما تم جمعها من مصادرها
 استخدامها لحساب تكلفة النشاط والتر

  للمحافظات. صفحة بها جدول تجميعي لتكلفة األنشطة 

  27  التكلفة.  وطريقة حسابصفحة لكل محافظة واحدة موضح بها األنشطة 

انيةبشكل مبارسر عىل تكلفة النشاط  وسوف ينعكسأي فرض للتكلفة  ويمكن تغيت   ن المطلوبة للمحافظة  وبالتالي المت 

ي النشاط أو التدريب  وكذلك أي
ن
ن ف ي أعداد المشاركي 

ن
 . وخالفهتغيت  ف

تقدير تكلفة األنشطة  وتم حسابعىل بيانات التكلفة من المراقب الماىلي بقطاع السكان أثناء إعداد الخطة  حصولالتم  -2

ي ضوء 
ن
ي تم الحصول عليهاكمتوسط ف

 المعلومات التر

 (أيام 3×أفراد  3 لعدد  9000 للفرد+ 200×أيام  3× مشارك  40جنيه. ) 33000قافلة تكلفة ال   

  للقاء واحد  1000-600لقاءات زيادة الوعي تكلفة . 

  كحد أقىص  1000 احتسابتم  – 1000-200مع جهات أخرى  االجتماعاتتكلفة 

  ي حدود  احتسابها ئدات تم االعمالة أو الر  حص ر  أنشطة جمع المعلومات عن المخازن أو
ن
جنيه  5000ف

ي بداية تنفيذ النشاط وأن تتم (إلخ انتقاالت،، اتصاالت )
ن
 . لمرة واحدة ف

  (. مخاطبات، إلخ، انتقاالت ، اتصاالت )جنيه عن كل سنة  2000 تقدير أنشطة متابعة التعاقدات تم 

  اف للزيارة الواحدة افيعىل أساس زيارات  وتم حسابها  جنيه1200أنشطة فرق اإلرسر ورب  ع سنوية شهرية  ةإرسر

ي  وتم حساب
ن
 ف
ً
 عدد المخازن بالمديرية.  االعتبار التكلفة أخذا

  والتدريب لورش العمل جنيه فرد/يوم  1000تم حساب متوسط  – 1650-250فرد/يوم التدريب تكلفة

:  احتسابعام بينما تم  بشكل  أنواع التدريب عىل النحو التاىلي

a.  ن اإلعالمتكلفة تدريب الرائدات عىل أساس أن يتم أعدادهم  وتم حساب فرد/يوم/ 250 وأخصائيي 

 25سنوات بواقع  5تقسيمهم للتدريب عىل مدى 
ً
 مسؤوىلي مما تم تسجيله من خالل % منهم سنويا

 تنظيم األرسة أثناء ورش العمل. 

b.  ن عىل  أعدادهم حسب عدد اإلدارات الصحية وتم حساب فرد/يوم/ 500تكلفة تدريب اإلحصائيي 

ن من كل إدارة صحية 3أساس   . مشاركي 

c. ن تكلفة تدريب ال  لضعف عدد  وتم حسابفرد/يوم / 250 عن المخازن مسؤولي 
ً
عددهم طبقا

 مشارك.  2اإلدارات الصحية حيث أن من المتوقع أن يمثل كل مخزن عدد 

ي ضوءرب  ع سنوي أو نصف سنوي حسب نوعية النشاط  واالجتماعات بشكلتم حساب عدد اللقاءات  -3
ن
 مسؤوىلي طرح  وف

 المحافظات. 
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ة من أطباء  -4 ي بعض المحافظات ذات األعداد الكبت 
ن
تكلفة تم حساب مطلوب تدريبهم ال وممرضات ورائدات ريفياتف

ة بأن يتم   وممرضات ورائدات ريفياتعدد المطلوب تدريبهم من أطباء ال تقسيمالدورات التدريبية المطلوبة خالل الفتر

ن بالمديرية  30-20بواقع  عىل مدى الخمس سنوات وأخصائيي 
ً
 . % منهم سنويا

افالزيارات تم حساب تكلفة  -5 ي كل محافظة ومتابعة يةاإلرسر
ن
ي المديرية  المخازن حسب عدد المخازن ف

ن
 أو اإلداراتسواء ف

 . الصحية

ي  -6
نامج تم وضع األنشطة التر يتم مراجعتها  ويجب أنمعها  تتالءمفيما يتعلق باألنشطة الخاصة بإضافة وسيلة جديدة للت 

 ب
ً
ي سيتم إدخال الوسيلة الجديدة بها علما

ة الخطة أن يكون إضافة أنه عند تحديد المحافظات التر من المتوقع خالل فتر

ي كل المحافظات. 
ن
حساب تكلفة تعريف الكوادر العاملة بالوسائل الجديدة عىل أساس  وقد تم الوسائل الجديدة قد تم ف

ن من كل إدارة ص 3تمثيل  الخاصة بذوي العالقة لوضع خطط إدخال وسيلة  وكذلك للورشحية حسب المحافظة مشاركي 

ي يتم 
 . اختيارها جديدة بشكل مفصل عىل مستوى كل محافظة لإلدارات التر

ي  150,000تم رصد مبلغ  -7
حتجنيه للمحافظات التر ها عىل زيادة الطلب.  اقتر  إضافة أدوية صحة إنجابية لتجربة تأثت 

ن  -8 ي يجبالتكلفة المحسوبة للمحافظات لم يتم تضمي 
ها أن تقوم بتوفت  أماكن تخزين جديدة  التر ن هذه التكلفة حيث وتجهت 

 . ومتطلباتهأنها تتوقف عىل مساحة المخازن المطلوب 

ي  -9
مثل التعاقد دراسة لتقدير االحتياجات المطلوبة ومن ثم التكلفة المطلوبة  أو تنفيذ تقييم  إىلتحتاج بعض األنشطة التر

أنه فقط ضمن الخطة أما تمويل التعاقد لم يتم حسابه حيث  االحتياجاتتقدير تكلفة  احتسابمع أطباء أو رائدات تم 

 المطلوبة. يتوقف عىل األعداد 

ي حدود  -10
ن
 جنيه كل سنة.  20000تم حساب تكلفة توفت  مطبوعات للجهات األخرى ف

ي  -11
: د بشكل ال تندرج تحت سلسلة اإلمدا بعض األنشطة التر  مبارسر

  من تدريب  وما يستلزمهتم تقدير تكلفة إضافة بعض األنشطة الالزمة المتعلقة بإضافة وسيلة جديدة

 . وتدريب وندوات ولقاءات توعوية

 لتعزيز إدخال الوسائل الجديدة 
ً
 تم إضافة قافلة واحدة سنويا

  ي غت  متوقع تمويلها من خالل هذه الخطة
تم إضافة "يتم تمويله من خالل خطط أخرى" لألنشطة التر

  . وأفالم وخالفهكإعداد مواد إعالمية 

 إجمالي تكلفة الخطط للمحافظات
 : كما هو موضح بالجدول  جنيه155,342,890بإجماىلي التكلفة حساب  وجاءت نتائج

 إجماىلي التكلفة المحافظة

  8,617,500  القاهرة

  3,458,000  اإلسكندرية

  4,571,500  السويس

  1,748,000  بورسعيد
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  4,512,000  اإلسماعيلية 

  6,708,750  القليوبية 

  3,774,250  دمياط 

قية    15,340,000  الشر

  8,053,490  الدقهلية 

  8,632,500  الغربية 

  4,497,750  المنوفية 

  7,936,250  كفر الشيخ  

ة    8,246,750  البحت 

ة ن   6,296,500  الجت 

ي سويف 
  9,947,250  بتن

  5,069,500  الفيوم 

  4,226,250  المنيا 

  7,355,000  أسيوط 

  6,548,000  سوهاج 

  10,385,000  قنا 

  5,150,500  األقص 

  4,042,500  أسوان 

  1,975,500  الوادي الجديد 

  2,305,500  مطروح 

  2,520,150  البحر األحمر 

  1,395,000  شمال سيناء 

  2,029,500  جنوب سيناء 

                    

 

 مكونات الخطة
ي اإلطار تم إتباع نفس 

ي تطوير  واآللية التر
ن
اتيجية القومية تم اتباعها ف  : كالتاىلي مكونات   5عىل حيث تم العمل االستر

 :
ً
 التمويلأوال

 :
ً
 القدراتثانيا

 :
ً
 الوسائلثالثا

 :
ً
 واالستخدامالطلب رابعا

 :
ً
اكة خامسا  والتنسيقالشر
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 محافظة مداخالت لكلوضع خطوات 
ي تمت

والضعف والفرص رصد نقاط القوة ب التمريض مش رفاتقام مديري تنظيم األرسة بالتعاون مع  ،من خالل ورش العمل التر

ي  والتحديات ألخذها 
ن
احوال االعتبار ف كفاءة سلسلة   والتأكد منمع نقاط الضعف للتعامل  تنفيذها  المداخالت المطلوب أهم قتر

ن توفت  اإلمداد   وسائل تنظيم األرسة المطلوبة.  وتأمي 

 والضعف والفرص والتحدياتتحليل نقاط القوة  .أ

والضعف العمل مع المحافظات تم تخصيص جلسة لتحديد نقاط القوة  وأثناء ورشكما سبق الذكر عند إعداد هذه الخطط 

 لهذا  والفرص والتحديات وجلسة أخرى
ً
ي النماذج المعدة مسبقا

ن
مخرجات هذه  وتم تفري    غالهدف، لمناقشة ما تم تسجيله ف

ي المرفق 
ن
.   (5)الجلسات ف ن ي الجزءكما وردت بنفس صياغة المشاركي 

ن
ي هذه النماذج بعد التاىلي نستعرض تحليل ما ورد  وف

ن
ف

اكة والتنسيقالطلب  القدرات، الوسائل، ،وهي التمويلمراجعتها وتصنيفها حسب مكونات الخطة   . واالستخدام والشر

ن عىل رصد  كت 
ي ورش العمل فقد تم التر

ن
ي خرج بها   المشاركون ف

ي تساعدهم عىل تنفيذ  أهموتنفيذا للتوصيات التر
الجوانب التر

قوة. فعىل سبيل المثال إحدى نقاط القوة  واعتبارها نقاطفاءة وليس برنامج تنظيم األرسة ككل أنشطة سلسلة اإلمداد بك

ي تقدير االحتياجات من الوسائل أو توفر التمويل 
ن
ات ف ن ، أو توافر خت  المتوفرة داخل نظام اإلمداد هو توافر مقدمي خدمة مدربي 

ي لش راء الوسائل،  أما نقاط الضعف فقد تم توضيح
ن
ي تعوق دون تنفيذ أنشطة نظام  الكاف

أنها المؤثرات السلبية و المشاكل التر

ن أو عدم وجود كوادر مدربة  اإلمداد بكفاءة و بالجودة المطلوبة مثل عدم توافر مخازن مناسبة من حيث المساحة أو التجهت 

ي مراكز 
ن
تقديم الخدمة  ، و تم رصدها لكي يتم عىل إتباع أسس التخزين النموذجية ، أو عدم توفت  الوسائل بالجودة المناسبة ف

 بتصميم مداخالت لمعالجتها.  االهتمام

ي تؤثر عىل نظام اإلمداد  والتحديات فهي أما الفرص 
فالتحديات مثل الظروف  اإلمداد،من داخل نظام  ولكنها ليستالجوانب التر

ي  والفرص مثلالطبيعية أو األمنية  والذي من متخذي القرار بالمحافظة  م سياسي ودعهيئات دولية  ودعم منتوافر تمويل أجنت 

 عىل سلسلة اإلمداد  يؤثر 
ً
 أو أخر.  وكفاءتها بشكلحتما

ن  ي آن واحد و تبي 
ن
ي بعض المحافظات ف

ن
ي التنويه هنا إىل أن بعض العنارص قد تكون ذكرت كنقطة قوة ونقطة ضعف ف

وينبعن

ي جعل منها  كون هذه العنارص   متوفرة   يجعل منها أنه  أثناء جلسات النقاش 
ن
نقطة قوة و لكن  ألن توفرها لم يكن بشكل كاف

ي نفس الوقت ذكرت كنقطة 
ن
نقطة ضعف  ومن األمثلة عىل ذلك  توافر مخازن مناسبة  أو مجهزة  قد تم ذكرها كنقطة قوة و ف

ي البعض األخر و كذلك الدورات التدريبية كأن 
ن
ي بعض اإلدارات و غت  مكتملة ف

ن
يكون هناك تدريب ضعف كأن تكون مكتملة ف

ي الخدمة. 
ن
ي ليشمل كل الكوادر العاملة ف

ن
 للمحافظات بشكل جيد و لكن غت  كاف

 والضعفتحليل نقاط القوة 

ي خطط المحافظات وفق المكونات 
ن
ن سلع اإلمداد فقد تم تصنيف نقاط القوة والضعف ف تماشيا مع الخطة القومية لتأمي 

 التالية 
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  التمويل 

 الوسائل 

  القدرات 

  واالستخدامالطلب  

  كة والتنسيق  الشر

ن كل هذه المكونات.  كة بي 
ي التفاصيل البد من اإلشارة إىل وجود نقطة قوة ونقطة ضعف مشتر

ن
 وقبل الخوض ف

 : ي
ن
كة ف  تمثلت نقطة القوة المشتر

تطوير خطة مقدرة التكاليف عىل عىل يجرى العمل حاليا توفر خطة مقدرة التكاليف عىل المستوى القومي و أن 

ي تطويرها  المحافظات،مستوى 
ن
ن المحافظات  العامة االحتياجاتراعت الخطة عىل المستوى القومي ف كة بي 

والمشتر

 . انفراد محافظة عىل  احتياجات كلكز الخطط عىل مستوى المحافظات عىل بينما ستر 

:  وتمثلت نقطة ي
ن
كة ف  الضعف المشتر

ن عليها خالل  التطوير( )قيد  بالرغم من أن الخطة القومية وخطط المحافظاتأنه   كت 
ي التر

ي ينبعن
حددت األولويات التر

ي أطر هذه األولويات وقدرت التكاليف المطلوبة لتنفيذ هذه  وفصلت األنشطةالمرحلة القادمة 
ن
حة لتنفيذها ف المقتر

دراج المستوى القومي وعىل مستوى المحافظات إل  القرار عىلكسب دعم صناع   إىلإال أنها ال زالت بحاجة  األنشطة،

انيات المعتمدة  األنشطةهذه  ن  تسوق لدىأخرى فهي بحاجة أيضا ألن  ومن ناحيةهذا من ناحية  لديهم. ضمن المت 

انيات  ن ي سيتم ذكرها الحقا والمتعلقة بعدم توفر مت 
ن لكسب دعمهم. وهو ما يفش كثت  من نقاط الضعف التر المانحي 

اكافية للقيام بأنشطة مثل الزيارات  ها أو ية فاإلرسر  . نقل الوسائل أو إجراء الصيانة الدورية لوسائل النقل وغت 

: مكون التمويل
ً
 أوال

اء معظم الوسائل من خالل القطاع تنظيم األرسة نقاط القوة  أهم ي وجود التمويل الالزم لشر
ن
ي هذا المكون تمثلت ف

ن
ي وردت ف

التر

ي وزارة الصحة 
ن
ي توفت  ما تبفر بعض المنظمات الدولية كصندوق األم ومساهمةوالسكان ف

ن
م المتحدة للسكان والبنك الدوىلي ف

ي توفت  التمويل الالزم لتنفيذ العديد من األنشطة الالزمة لدعم سلسلة  منها. 
ن
أضف إىل ذلك دور القطاع عىل المستوى المركزي ف

ي  القاهرة،محافظات  ولقد أبرزتاإلمداد 
ة، سويف،بتن ن ي توفت  التمويل  الجت 

ن
الدور الداعم الذي يقدمه المستوى المركزي متمثال ف

 المنوفية فيما يخص توفت  التمويل الالزم لتنفيذ القوافل الطبية.  وكذلك محافظةالالزم لتنفيذ أنشطتهم 

و عدم نقاط القوة ه إحدىسعيد ومحافظة السويس إىل أن ت محدودة المساحة مثل محافظة بور أشارت بعض المحافظا

  . الحاجة لتوفت  تمويل لنقل الوسائل من مخزن المديرية للوحدات نتيجة لقرب  ها من المخزن
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ي تنطبق نقاط الضعف أهمأما 
يجب عىل المستوى المركزي اتخاذ إجراءات   لمعالجتها من  ومن ثمعىل كل المحافظات  والتر

الالزم لها فيمكن تلخيصها عىل النحو  وتوفت  التمويلإدارية أو تعديل اللوائح الحالية  واتخاذ قراراتخالل وضع آليات واضحة 

 :  التاىلي

  كة المصية إىل ومن إىل اإلدارات  ومن المديرياتالمديريات عدم توافر التمويل الالزم لنقل الوسائل من مخازن الشر

ي ورد ذكرها من جميع المحافظات أهمإىل الوحدات تعتت  من  اإلدارات
 . نقاط الضعف التر

  اف لمتابعة الوحدات  ليات المتبعةواآلاإلدارية  والمخازن وتعقيد اإلجراءاتعدم توفت  السيارات الالزمة لفرق اإلرسر

ي حالة تعطلها إضافة إىل 
ن
انية معتمدة لصيانة السيارات لصيانتها كانت من أبرز نقاأنه لصيانتها ف ن ط الضعف ال يوجد مت 

ي 
 من المحافظات.  ذكرتها العديد التر

  ي  والممرضات والصيادلة مما عدم وجود الحافز المادي المناسب لألطباء
ن
يؤدي إىل ضعف اإلقبال عىل العمل ف

 األرسة. خدمات تنظيم 

 ي الحافز المادي لل
ن تدبن  المخازن.  عن مسؤولي 

 مكون الوسائل 
ً
 ثانيا

 ذات العالقة بمكون الوسائل منها:  نقاط القوةذكرت بعض 

  ي  ساهمتالتوليفة الحالية لوسائل تنظيم األرسة
ن
 أحد  مستمر وكانتللوسائل الغت  متوافرة بشكل  توفت  بدائلف

ي بعض المحافظات مثل محافظة اإلسماعيلية، كما أنها كانت مناسبة 
ن
ي انقطاع المنتفعات ف

العوامل المهمة لتحاسر

ي 
ن
قية الحتياجات المنتفعات ف ي كل من محافظات  واألقص، بعض المحافظات مثل محافظة الشر

ن
ت كافية ف وقد اعتت 

ة، الشيخ،كفر   المنوفية،الغربية،  ن  البحر األحمر مطروح، األقص، قنا، أسيوط، المنيا، الفيوم، الجت 

 ي كل المحافظات
ن
 توافر وسائل طويلة المفعول ف

ي  نقاط الضعفأما 
ن
كز ف ة زمنية معينة  فإنها تتر ي توفت  بعض الوسائل لفتر

ن
   والحقن. الحبوب المركبة  وبشكل خاصحدوث عجز ف

: مكون القدرات
ً
 ثالثا

ي الجزء التاىلي يتم التعرض أل
ن
ن  نقاط القوة همف ي تم ذكرها من خالل المشاركي 

عند ذكر عنص من أنه هنا إىل  ويجب اإلشارةالتر

ي تلك المحافظة 
ن
ورة عدم توفره ف ي محافظة دون أخرى فإن ذلك ال يعتن بالصن

ن
ه  وإنما قد عنارص القوة ف ن يعود إىل عدم تميت 

ي المحافظة من وجهة نظر المشارك مثل توافر مخزن بكل إدارة صحية بالمحافظة حيث أن غالبية المحافظات 
ن
بشكل واضح ف

 يتم ذكره كنقطة قوة لكل محافظة.  ولكن لمرة يتوفر فيها مخزن بكل إدا

  إىل  ويمكن تقسيمه المخازن،توفر 

ي منأ.  مخزن مناسب 
ن
ي  حيث المساحة وكاف

ن
ي : محافظة وهم%(  33)محافظات  9ف

قية، بتن  سويف، أسيوط، الشر

 الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء.    أسوان، األقص، سوهاج،
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وط   للشر
ً
ي قام  والمجهزة وخاصة تلكالمقاييس المعتمدة  وذلك حسب : والمعايت  القياسيةب. مخزن طبقا

التر

ات الالزمة  ن ( المخازن وليس كل)المحافظات بأن غالبية  ولقد أفادت لها. صندوق األمم المتحدة للسكان بتوفت  التجهت 

ي مطابقة 
ن
قية، القليوبية، القاهرة،محافظات  وهم: % من المحافظات 48 وذلك ف ة، الشيخ،كفر   الشر ن ي  الجت 

 سويف،بتن

نفس المحافظات قد  أنهنا إىل  ويجب اإلشارةشمال سيناء.  أسوان، األقص،قنا،  سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم،

ن  بها بعض المخازن  ذكرت أن د تحتاج للتجهت  ي ست 
 ذكرها عند تحليل نقاط الضعف.  والتجديد والتر

ي ج. توفر مخزن بكل إدارة مخصص لوسائل تنظيم األرسة 
ن
قية،، وهي اإلسكندريةمحافظات  9 وذلك ف  الغربية، الشر

ي  الشيخ،كفر 
ة، بتن  األحمر. البحر  مطروح، أسوان، سويف، البحت 

كة المصية  ي محافظات  وتعاون الفريقد. توفر مخزن للشر
ن
قية،الموجود مع مسئول تنظيم األرسة ف كفر   ة،الغربي الشر

ي  الشيخ،
 جنوب سيناء مطروح، أسيوط، سويف،بتن

  ي الوزارة عىل مكونات سلسلة اإلمداد فإن توفر
ن
فيما يخص التدريب المقدم من خالل قطاع السكان وتنظيم األرسة ف

ل دليل اإلجراءات العملية المعيارية الخاصة 
ّ
دليل  سلسلة اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة وكذلك بإدارةأدلة للتدريب مث

يات إضافة  ي  إىلالمشتر
ن
ي االستفادة منها ف

ي ينبعن
ل احدى نقاط القوة التر

ّ
توفر كادر مركزي مدرب عىل هذه األدلة مث

ن عىل مستوى المديريات بما يتناسب مع احتياجاتهم ي تنفيذ دورات تدريبية عىل هذه األدلة للعاملي 
ن
 .المرحلة القادمة ف

  السويس  والصيادلة وذلك بمحافظاتالمخازن  مسؤوىلي القطاع لكذلك ما يخص التدريب المقدم من خالل

قية، القليوبية، ،واإلسماعيلية ة،المنوفية،  الشر ن ي  الجت 
  سويف،بتن

ً
ذكره كنقطة ضعف  التدريب تمبأن  مطروح، علما

ن  وكذلك لتغيت  كفايته لألعداد الموجودة   حيث عدممن   التدريب لمواقع أخرى.  وانتقالهم بعد الموظفي 

  اف  توفر ي فريق مدرب لإلرسر
ن
ة،الدقهلية،  القليوبية،، اإلسكندريةمحافظات  وذلك ف ي  البحت 

ة، بتن ن  الفيوم.  سويف،الجت 

  اف عىل المخزن عىل مستوى اإلدارة الصحية ، القليوبية، اإلسكندرية وذلك بمحافظاتتوفر صيدىلي مختص باإلرسر

ة، الغربية،  . جنوب سيناء  سيناء،شمال  األحمر،البحر  مطروح، قنا،سوهاج،  البحت 

  ي محافظات
ن
ن مخزن مدرب عىل إتباع المعايت  القياسية للتخزين ف  الشيخ،كفر   الدقهلية، القليوبية،توفر صيدىلي أو أمي 

ة،   الجديد،الوادي  البحت 

  ي عىل حساب شهور الكفاية  مدرب مخازن/ممرضات/صيادلة( )أمناءتوفر فريق
ن
محافظات القليوبية  والمخزون ف

قية، ياط،ودم ة، الشر ة، البحت  ن  شمال سيناء الجديد،الوادي  األقص، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، الجت 

  ن تعاون ي  وتنسيق بي 
ن اإلحصاب   ومسئول تنظيمفريق العمل بالمديرية مع تنظيم األرسة مثل محافظة شمال سيناء أو بي 

ن مدير إدارة الصيدلة  اإلسماعيلية،األرسة مثل محافظات  ي محافظة  ومدير تنظيمالقليوبية أو بي 
ن
 سوهاج. األرسة ف

  كة المصية للمديرية لقرب  ها مثل محافظات ن لنقلها عىل  دمياط،سهولة نقل الوسائل من مخزن الشر ع العاملي  أو لتت 

 سوهاج.  أسيوط،أو توافر السيارات الالزمة مثل  الفيوم،حسابهم الشخىصي مثل 

 ن ق تمريض وجود فري ي  وأطباء مدربي 
ن
ي  الغربية، الدقهلية،عىل تقديم خدمات تنظيم األرسة ف

ة، بتن ن  . قنا  سويف،الجت 
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  ي محافظات  والذي أبرزتهوجود نظام أو تدفق مناسب للمعلومات عىل المستويات المختلفة
ن
محافظات الوجه القبىلي ف

 سوهاج.  أسيوط، المنيا،الفيوم 

:  نقاط الضعف أهم ي مكون القدرات هي
ن
 ف

ن قد أظهرت آراء كما يتضح من الشكل أدناه فإن  ي ثالث محاور  أهم أنالمشاركي 
ن
 نقاط الضعف تتمحور ف

ي التخزين  .1
ن
 مشاكل ف

ي النقل  .2
ن
 مشاكل ف

ي توفر مقدمي الخدمات  .3
ن
 مشاكل ف

 

 

 ويمكن تصنيف  :  نقاط الضعف المرتبطة بالمخازن عىل النحو التاىلي

المحافظات هي محافظة  من 9خالل عدد  وذكرت منبعض المخازن تحتاج للتطوير لكي تحقق المقاييس المعتمدة  .أ

قية، كفر ، اإلسكندرية القاهرة، ة، الشيخ، اإلسماعيلية، الشر  البحر األحمر مطروح، قنا، البحت 

كة مع  وذلك قد بعض المخازن تحتاج لإلحالل  .ب يكون بسبب أن بعض المخازن غت  كافية من حيث المساحة أو مشتر

 وهي محافظةمن المحافظات  10خالل عددذكرت من  ،أنشطة أخرى أو متهالكة أو غت  مناسبة من حيث موقعها 

ة،، اإلسكندرية  . سوهاج، قنا، األقص، شمال سيناء  الفيوم، الشيخ،كفر   الغربية، القليوبية، البحت 

قية، دمياط، القليوبية، بورسعيد،عيدة عن الوحدات الصحية مثل بمخازن أماكنها بعض ال .ج ة،  الشر  قنا، الفيوم،البحت 

 . األقص، الوادي الجديد 

وط التخزين السليمة  وبما يحققعدم توافر العمالة المعاونة الالزمة للحفاظ عىل المخازن بشكل مالئم  .د  وذلك بسببرسر

 . المنيا، البحر األحمر  الفيوم، الشيخ،، كفر اإلسكندرية القاهرة،كما أوضحت محافظات   ،عدم إمكانية عمل عقود مؤقتة

 

  بنقل الوسائلويمكن تصنيف نقاط الضعف المرتبطة  :  عىل النحو التاىلي
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ن لنقل الوسائل داخل المديرية مثل محافظات  .أ  دمياط، اإلسكندرية، القليوبية، القاهرة،عدم توافر السيارات/السائقي 

قية، ي سويف،  الغربية، الشر
 شمال سيناء  األحمر،قنا، الوادي الجديد، البحر  سوهاج، أسيوط،المنيا،  الفيوم،بتن

ي حالة وجودها  .ب
ن
اف أو الفرق المتنقلة مثل محافظة  والالزمة لعملعدم توافر السيارات الالزمة أو تعطلها ف فرق اإلرسر

ة، المنوفية، الغربية، القليوبية، السويس، ن ي سويف، الفيوم،  الجت 
 . شمال سيناء  الجديد،الوادي  قنا، سوهاج، المنيا،بتن

  اف عىل األنشطة المنفذة أما ما يخص فقد ذكرها عدم وجود كوادر أطباء كافية لتقديم خدمات تنظيم األرسة أو لإلرسر

ن من  ة، المنيا، قنا، الوادي محافظة السويس، بورسعيد، اإلسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، المشاركي  ن الجت 

 الجديد، البحر األحمر، شمال سيناء. 

ي 
ن
ن نقاط ضعف أخرى تمثلت ف   : باإلضافة إىل ما سبق فقد أظهرت نقاشات المشاركي 

  اف مدربة كافية مثل محافظة قية، الغربية، اإلسماعيلية، السويس،عدم وجود فرق إرسر ة الشر ن  .الجت 

 ي أماكن الكوادر الطبية
ن
ات ف ي بعد تدريبها بشكل مستمر  التغيت 

ن
 .أسوان المنوفية، الدقهلية،محافظة  وذلك ف

 ي أنشطة أخرى أثناء الحمالت كما ذكرت  استغالل
ن
  .محافظة اإلسماعيليةعيادات تنظيم األرسة المتنقلة ف

 قواعد المستشفيات  ونظام رصفنظام الصف عن المعمول به كنظام الصف الموحد  اختالف 
ً
رصف  وأحيانا

ي محافظات   وتم طرحهالحصص من المديرية لإلدارات 
ن
 . أسوان الدقهلية، دمياط،كنقطة ضعف ف

  ي سويف ومطويات كما نقص المطبوعات من سجالت
 .ذكرت محافظة بتن

  ي الحصول عىل مخصصات المديرية
ن
كة المصية بالمحافظة مما يجعل هناك صعوبة ف عدم وجود مخزن فرعي للشر

 األحمر. البحر  فظةوذلك بمحابشكل ميش 

: مكون الطلب 
ً
 واالستخدامرابعا

ي هذا المكون تبلورت 
ن
ي شمال سيناء  المنوفية،كما أبدت محافظة الدقهلية، الغربية، نقاط القوة ف

ن
توافر رائدات ريفيات ف

وع التسويق المجتمعي لزيادة استخدام برنامج تنظيم  وذلك منللقيام بأنشطة لجذب المنتفعات  إعالم مسؤوىلي و 
خالل مشر

ي محافظة الوادي الجديد.   األرسة. 
ن
وكذلك كذلك أشارت بعض المحافظات إىل نشاط برامج زيادة الوعي من خالل الرائدات ف

ي معظم المحافظات.  توافر 
ن
ي الصيدليات الخاصة ف

ن
 وسائل تنظيم األرسة ف

ي عد نقاط الضعفأما 
ن
عدم  الغربية،م توافر العدد المطلوب من الرائدات الريفيات لتغطية المجتمع المستهدف مثل فتمثلت ف

ن بالصيدليات الخاصة بقواعد استخدام وسائل تنظيم األرسة  ي أشارتمعرفة العاملي 
 . إليها محافظة دمياط جنوب سيناء  والتر

: مكون التنسيق 
ً
اكةخامسا  والشر

ن مسئول تنظيم األرسة  أهمتعتت   ي هذا المكون ما أشارت إليه بعض المحافظات من وجود تنسيق بي 
ن
والجهات نقاط القوة ف

ن بالمحافظة  األخرى طة وجمعيات رجال األعمال والمسؤولي  ي يمكن أن تقدم خدمات تنظيم األرسة. مثل الجيش والشر
 التر
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ن الم أهمأما  ي تحديدها بي 
ن
بقدرة مسئول تنظيم األرسة  يتعلقأنه األمر ب ويمكن تحليلحافظات نقاط الضعف فقد ظهر تباين ف

ي المحافظة 
ن
 للعمل مع الجهات األخرى  اتصاالت عقد  عىلف

ً
ي ترتبطتسهيال

ي مجال  والتر
ن
.  االتصالبمهاراته ف  الشخىصي

 والتحدياتالفرص 

ي الفرص  أهم ويمكن تلخيص
ن
ي تم ذكرها ف

 التر

  ي المحافظة  القياداتأو المقدم من المحافظ  السياسي الدعم
ن
 السياسية ف

  تمويل بعض لجهات يمكن بالتنسيق معها  وكذلك وجود وجود تمويل من الهيئات األجنبية لدعم أنشطة تنظيم األرسة

 األنشطة. 

  ن المديرية فعال ما ذكرته بعض المحافظات من تنسيق ي المحافظة تنظيم مسؤوىلي و بي 
ن
 األرسة ف

 ي يمكن تقديم خدمات تنظيم أرسة من خاللها.  والجهات األخرىاصة إمكانية التعاون مع الصيدليات الخ
 التر

  اكة المتاحةفرص التعاون ي بالتنسيق مع جمعيات رجال األعمال  والشر
يمكنها تقديم الخدمة مثل الجيش  والجهات التر

طة  . والشر

:  أهمأما  ي تم ذكرها فهي
 التحديات التر

  ن المستويات المختلفة.  انتشار ي توقيتاتها بي 
ن
ي أدت إىل صعوبة نقل الوسائل ف

 جائحة كورونا التر

  ي الشامل  الطت 
ن ي عىل بعض المحافظات بسبب إغالق بعض وحدات تقديم  والذي أثر دخول نظام التأمي  بشكل سلت 

ن حيث العائد المادي أفضل مثل محافظة  انتقالالخدمة أو   . واإلسماعيليةالسويس األطباء إىل منظومة التأمي 

  لديها القدرة  وبورسعيد يكونالصحية األقل مثل السويس  وعدد اإلداراتبعض المحافظات ذات المساحة المحدودة

ن األوضاع أسهل من المحافظات األخرى.  ذكر محافظة بورسعيد أنها ال تحتوي إال عىل إدارة  وبالرغم منعىل تحسي 

ي تمات الريفية بعيدة عن مخزن المديرية كأحد نقاط الضعف واحدة إال أنها ذكرت أن بعض الوحد
ي  والتر

ن
تصنيفها ف

 مكون القدرات. 

  ن مخزن المديرية كما   والوحدات الصحيةالصحية أو مخازن اإلدارات  ومخازن اإلداراتبعد المسافة الجغرافية بي 

ة، ال القليوبية،ذكرت محافظة  قية، المنوفية، كفر الشيخ، البحت   فيوم، مطروح، شمال سيناءدمياط، الشر

  .قية  وجود شائعات عن الوسائل مما يضعف اإلقبال عليها مثل محافظة الشر

  .ي بعض المحافظات مثل جنوب سيناء للقيام بدور فعال
ن
 عدم وجود جمعيات أهلية ف

ي   ذكرها المشاركون   و تم 
ي االعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف التر

ن
حة تم األخذ ف احعند تصميم المداخالت المقتر مجموعة  اقتر

ي يمكن للمحافظات من خالل تنفيذها البناء عىل نقاط القوة من جهة والتغلب عىل نقاط الضعف من جهة 
من األنشطة التر

تيبات الالزمة للتعاقد مع رائدات ريفيات أو أنشطة لتعزيز التعاون مع الجهات األخرى بعد  أخرى و من أمثلة ذلك عمل التر
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ي يجب أن تتم عىل مستوى كل المحافظات و يجب تحديدها و حصها و كذلك بعض الم
احعالجات التر و تنفيذها من  ها اقتر

 .  انتقالخالل المستوى المركزي مثل تعديل اللوائح المالية و اآلليات الخاصة بإصالح السيارات  ورصف بدالت 

حةالمداخالت  .ب  المقتر
:  المداخالتتلخص تو  ي كل مكون عىل النحو التاىلي

ن
حة ف  المقتر

 :
ً
 التمويلأوال

 مستوى كل محافظة.  األرسة عىلبرنامج تنظيم لتمويل موارد إضافية توفت  عىل العمل  (1)

لدفع  والتمويل الالزمللحصول عىل الدعم  الداعم لتنظيم األرسة المناخ السياسي  الستثمار خطة واضحة العمل عىل وضع  (2)

نامج  . الت 

ن األطباء الالزم تمويل العمل عىل توفت  ال (3) ي مجال تنظيم األرسة.  والطبيبات للعمللتحفت 
ن
 ف

ي المجتمع المستهدف (4)
ن
ن رائدات ريفيات لمواجهة الزيادة ف  . العمل عىل توفت  الموارد الالزمة لتعيي 

ي األنشطة المختلفة.  لالستعانةتوفت  الموارد الالزمة  (5)
ن
 بالعمالة المعاونة ف

 تقديم الخدمة.  مراكز إىل ومنها ات الصحية توفت  التمويل الالزم لنقل الوسائل من المديريات إىل اإلدار  (6)

: القدرات
ً
 ثانيا

 الالزم لذلك.  وتوفت  التمويلالتعاقد معهم  والعمل عىلبالمخازن  والعمالة المساعدةمن الرائدات  االحتياجاتحص  (1)

افوضع آلية مناسبة  (2)   مستمر. عىل المخازن بشكل  وتنفيذها لإلرسر

اح (3)  الجمعيات األهلية والقطاع الخاص. من المعلومات جمع  تمكن منمبادرات  اقتر

ي سجالت وبطاقات المخزون توحيد النماذج المستخدمة (4)
ن
ي سجالت حركة الوسائل ونماذج القيد ف

ن
عىل مستوى  ف

ي أي وقت  والرصيد المتاححركة المخازن  واإلدارات لتسجيلالمديريات 
ن
ي ف

ن
عدم وجود نظام معلومات ل ظ وبخاصة ف

 الوسائل. متكامل عن حركة 

ي  (5)
ن
وط التخزين ف  السنويالتقييم  واإلدارات الصحية وتوقيتات تنفيذ ات المديريمخازن تنفيذ التقييم الشامل لمدى توفر رسر

ي ال  واإلدارات الصحيةأماكن التخزين بالمديريات بهدف حص 
وط التخزين  ينطبقالتر من حيث التهوية، النظافة عليها رسر

ات ن  . والتجهت 

 . لعمالة المساعدة للحفاظ عىل نظافة المخازنتدريب مستمر ل (6)

ن بالمخازن. تدريب   (7)  كوادر العاملي 

ن حالة المخازن من حيث البنية األساسية  (8)  اإلدارية المتبعة.  وكفاءة النظمتحسي 

 :
ً
 الوسائلثالثا

ي  )اللولبتصميم برامج تهيئة المناخ للوسائل الجديدة  (1)
ي وحقن الهرموبن

 . (sayanaوالفىصن

ة.  انخفاضها بعد رصد  وخاصة اللوالبزيادة الطلب عىل الوسائل طويلة المفعول العمل عىل  (2) ة األخت 
 خالل الفتر
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 :
ً
 واالستخدامالطلب رابعا

 . لتنشيط عمل الرائدات الريفيات وتنفيذ مبادراتتصميم  (1)

ي لتغطية أعداد السيدات المستهدف. العدد الرائدات الريفيات توفت   (2)
ن
 كاف

 المنتفعات بالوسائل الجديدة لخلق طلب عليها. العمل عىل زيادة وعي  (3)

 :
ً
اكة  خامسا  والتنسيقالشر

اكة مع القطاع تعزيز  (1)  . عىل مستوى المحافظة لقطاع الخاصاو  األهىلي الشر

ي يمكن أن تساعد  زيادة تفعيل (2)
ي التنسيق مع الهيئات التر

ن
 الخدمة. تقديم  ف

ي تواجه  (3)
متابعة لمناسب لها لتجاوز هذه التحديات وكذلك اتحديات وتقديم الدعم عمل حص بالجمعيات األهلية التر

 . ودعمها بالوسائلالجمعيات األهلية النشطة 

ن المنظمات المختلفة ذات العالقة بهدف  (4) ات بي   من التجارب الناجحة.  االستفادةدعم تبادل الخت 

 . لكل األنشطة عىل مستوى المحافظة التقويمللمتابعة و  وآليات واضحةأدوات  وضع (5)

 هدف كل مكون .1
ي نفس أهداف  االتفاق ولقد تم

اتيجيةلخطة اعىل تبتن احويتم كل مكون القومية ل االستر الهدف المطلوب  تدخالت تحقق اقتر

: و  المكون. لهذا   هي كالتاىلي

 :
ً
  التمويل: أوال

كاء ) ي والخاص والهيئات المانحة( القطاع الحكومي تفعيل دور الشر
ن
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل برنامج تنظيم األرسة  ف

ة خمس سنوات   الموارد المتاحة. االستفادة من تعظيم  والعمل عىللفتر

: القدرات
ً
 ثانيا

بالسعر المناسب  والجودة المناسبة: المنتج المناسب بالكمية المناسبة الستةتقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق حقوق المستخدم 

ي المكان 
ن
 . والوقت المناسبف

: الوسائل
ً
 ثالثا

ائح المستخدمات  ن عىل الوسائل طويلة األجل.  مع غت  الملباة وخفض الحاجةتوفت  توليفة وسائل متنوعة لتناسب كل رسر كت 
 التر

: الطلب 
ً
 واالستخدامرابعا

 . ونسبة المنقطعاتغت  الملباة  وخفض الحاجةزيادة أعداد المستفيدات من خدمات تنظيم األرسة 

اكة  : الشر
ً
 والتنسيقخامسا

ن الجهات المقدمة لخدمات تنظيم األرسة  اكة بي   . المتاحةالموارد  االستفادة منلتعظيم  والتنسيق بينهمتفعيل الشر
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حة .2 اتيجيةللخطة  والجداول التفصيليةحسب المحافظات  لكل مكون المداخالت المقتر  . االستر

ي الجزء التاىلي سيتم عرض الجداول التفصيلية 
ن
ي  لتدخالتلف

ورة تنفيذها عىل مستوى المحافظة  واألنشطة التر ن رصن رأى المشاركي 

 ب
ً
ن أنأنه علما حةبعض  تم مراجعتها إلعداد الخطة حيث تبي  ن ليست مرتبطة بشكل مبارسر  المداخالت المقتر من المشاركي 

نامجبنظام اإلمداد  ن مع ال االتفاق وقد تمتنظيم األرسة بشكل عام  ولكن بت  ن األنشطة ذات مسؤولي   بقطاع السكان عىل تضمي 

ة مع سلسلة اإلمداد  ي خطط اإلدارات األخرى.  -قدر اإلمكان –العالقة المبارسر
ن
ي األنشطة سيتم تضمينها ف

ر
 ولقد تمحيث أن باف

بها  وذوي العالقةهذه الخطة لتقوية سلسلة اإلمداد  منوالهدف بشكل يتناسب  وترتيب األنشطةعىل إعادة صياغة  العمل

ن   . وجهات أخرىمن عاملي 
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 محافظة القاهرة

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  4,960,625      -              4,960,625 ذكور  Males 

  Females  4,579,048     -              4,579,048 إناث

 Total  9,539,673     -              9,539,673 إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%26 نسبة النساء ف  Women at reproductive age * 

 استخدام وسائل تنظيم األرسة **معدل 

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

64.0%  61.7%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.7 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%37.6 اللولب   IUD 

%0.6 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%5.7 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  15.6 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%1.0 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need 9.3% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 99.16 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.85 معدل الخصوبة الكىلي ***

 

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  

*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 3 ميكروجينست 650 225 147 37 37

وسبت ن  شهور 3 مت 
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اتيجية للمحافظ ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة ةالجداول التفصيلية لخطة العمل االستر  لتأمي 

2021-2025 

ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

 24,000  X X X X X 1.1.1.  تأييد لكسب تنفيذ ورش عمل 
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية يتم 
ي ضوء 

إعدادها عىل المستوى المركزي فن
 معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب  .1.1
تأييد الجهات المختلفة 
ي برنامج تنظيم 

للمشاركة فن
األرسة عىل أساس أنها قضية 

آثار عديدة عىل  وذاتقومية 
النواحي االقتصادية 

ات أمثلة للجه –واالجتماعية 
ي المحافظات: 

المستهدفة فن
، المجلس القومي للسكان
سكرتت  عام المحافظة 
والمحافظ، جمعيات رجال 

 األعمال

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ي 

ن
خطة التمويل الالزمة لتوفت  ف

ة خمس  وسائل تنظيم األرسة لفتر
سنوات والعمل عىل تعظيم 

 االستفادة من الموارد المتاحة. 

 20,000  X X X X X 2.1.1.  عقد اجتماعات بشكل دوري مع
الجهات المعنية بحضور المجلس القومي 

كات األدوية  وبعضرجال األعمال  للسكان، رسر
 الخاصة بالوسائل

 10,000  X X X X X 3.1.1 االجتماع بشكل دوري مع رئيس .

عموم المناطق إلتاحة توفت   ومديريالقطاع 
 المستلزمات. 

 20,000  X X X X X 5..1.  دوري مععقد اجتماعات بشكل 
الجمعيات  ومديريسكرتت  عام المحافظة 
تمويل برنامج  وزيادةاألهلية للتنسيق معهم 

 تنظيم األرسة من خالل الجهات المختلفة. 

 555,000      X 1.1.2  مع  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة 

 للخدمة عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال الوسائل 1.2

 الجديدة
   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

ن مع ذوي مدة عقد ورشة عمل ل X 2.1.2      555,000  عىل الوسائل طويلة األجل.  يومي 
ي يجب 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع  ن تنفيذها عىل مستوى المحافظة بالتر

 الوسائل الجديدة. إدخال 

 1,125,000      X 3.1.2 عقد ورش تدريبية لمقدمي الخدمة .

 وأطباءممرضات  –عىل الوسائل الجديدة 
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                  858,750  
X X X X X 5..2.  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم

وي    ج للوسائل  والرائدات للتر
 الجديدة و كيفية استخدامها

                    20,000  
X X X X X 1.2.2 وعمل. عقد ندوات بصفة مستمرة 

ي دعاية كافية 
المجتمع المستهدف لزيادة  فن

 اإلقبال عىل الوسائل طويلة المفعول

اح تدخالت لتغيت  2.2 . اقتر

 التوليفة الحالية لتكون أكتر فعالية. 
 
 

                  468,750  
X X X X X 2.2.2 . عقد ورش عمل مع مقدمي الخدمة

لتأهيلهم لتقديم المشورة عن الوسائل طويلة 
 المفعول

                  330,000  X X X X X 3.2.2 . عمل قوافل طبية/حمالت 

                    92,500  

X X X X 
 

X 1.1.3  ن بالمخازن عقد دورات تدريبية للعاملي 
وط وقواعد عن الوسائل الجديدة   ورسر

 رصفها.  وأسلوبتخزينها 

ن بالمخازن  .1.3 تأهيل العاملي 
وإدارة عىل طرق تخزين 

 الجديدة الوسائل

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم الستة: 
المنتج المناسب بالكمية المناسبة 
والجودة المناسبة بالسعر المناسب 

ي المكان والوقت المناسب. 
ن
 ف
 

                    92,500  

X X X X 
 

X 2.1.3 ن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

استيفاء  ومراجعةبالمخازن عىل جمع البيانات 
 النماذج بدقة. 

                    92,500  
X X X X 

 
X  .3.1.3 ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء

 عىل إدخال البيانات و استخراج التقارير

                    74,000  

    X 1.2.3 ن عن عقد اجتماعات مع المسؤولي 
المراكز اإلدارية ورؤساء األحياء لكسب 
تأييدهم لتوفت  أماكن جديدة للمخازن 

 المطلوب استبدالها. 

توفت  أماكن تخزين جديدة 2.3. 
 للمخازن المطلوب استبدالها

تصميم وتنفيذ حمالت كسب 
ح أهمية  توفت  أماكن تأييد لشر

 جديدة عىل مستوى المحليات

 
                    74,000  

   X X .2.2.3    ورشة عمل لتحديد األماكن  2عقد
 الجديدة المطلوبة الستخدامها كمخازن. 

                      5,000  
    X 1.3.3  عمل حص بالعمالة المساعدة

 المطلوبة
 العمالةتوفت  . العمل عىل 3.3

خطة للتعاقد  ووضعالمطلوبة 

 التمويل الالزم لذلك معهم وتوفت  
                      4,000  

   X X 2.3.3  ن عقد اجتماعات مع المسؤولي 
مديرية الصحة بالمحافظة  ومدير بالمحافظة 
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

 وتدبت  لمناقشة سبل توفت  العمالة المطلوبة 
 الموارد الالزمة لها. 

                    37,000  

    X 1.4.3  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة التقارير  بحضور ممثلي 

 المستخرجة من النظام الجديد

ن بالمخازن عىل  .4.3 تأهيل العاملي 

استخدام النماذج الموحدة 

ي سيتم وضعها من 
التر

المستوى المركزي واستخدام 

 التقارير الصادرة عنها

                  370,000  

X X X X X 2.4.3 . ن باإلدارات  عقد ورش عمل لإلحصائيي 
ي 
الصحية عىل استخدام األدوات الجديدة التر

سيتم تصميمها عىل المستوى المركزي 
 التقارير واستخراجلمتابعة المخزون 

                    20,000  X X X X X 1.5.3  عقد اجتماع رب  ع سنوي لوضع خطة
اف   للمخازن والمتابعةاإلرسر

اف 5.3 . وضع وتنفيذ خطط لإلرسر

 ووجود ومتابعة المخازن 

ي  واألدلةالملصقات 
اإلرشادية فن

ن لها وإتباعأماكنها   العاملي 
              2,664,000  

X X X X X 2.5.3  لكل 
ً
اف مرة شهريا تنفيذ خطط اإلرسر

 اإلدارات الصحية مخازن 

                    92,500  
X X X X X 3.5.3 اف مرة كل رب  ع سنة . تنفيذ خطط اإلرسر

 اإلدارة الصحيةلكل مخازن 

                  888,000  

X X X X X 4.5.3 ي
ن فن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد 

يات  والمشتر

                    20,000  

X X X X X 1.1.4 عقد لقاءات بشكل دوري للرد عىل .

 الشائعات حول الوسائل
نامج  .1.4 زيادة الوعي بأهمية الت 

عىل الشائعات حول  والرد 
 بعض الوسائل 

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض 

و نسبة الحاجة غت  الملباة 
 المنقطعات

                    20,000  
X X X X X 1.1.5لقاءات رب  ع سنوية مع التضامن  د . عق

القومي للسكان  والمجلس والتعليماالجتماعي 
القومي لألمومة  والمجلسورؤساء األحياء 

كاء العمل 1.5 اكة مع رسر . تقوية الشر

 بالمحافظة
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

ن األنشطة وضمان  والطفولة للتنسيق بي 
 مشاركتهم

اكة -5     التنسيق والشر
ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة و 
التنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة
                    10,000  

 X   X 2.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 األرسة

                    15,000  
X X X X X 3.1.5.  كاء تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

                    60,000  
X X X X X 4.1.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي   8,617,500              
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 محافظة اإلسكندرية

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  2,654,824   35,825   2,618,999  ذكور  Males 

  Females  2,508,926   32,468   2,476,458  إناث

 Total  5,163,750   68,293   5,095,457  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
26% نسبة النساء ف  Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

60.2%    58.9%   

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

 Sterilization (female) %0.6 التعقيم األنثوي
Long-acting and permanent methods 

** 
 IUD %41.3 اللولب 

 Implants %0.5 الكبسوالت 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

 Injectable %4.7 الحقن 

Short-term methods **  9.8 الحبوب% Pill 

ي الذكري
 Condom (male) %1.7 الوافر

 ** Unmet need %14.7 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 84.63 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.7 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  

*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 3 ميكروجينست 280 186 185 8 9

وسبت ن  شهر 2 مت 

 شهر 2 أوكسي بروجست
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة للمحافظات االستر  -لتأمي 

2021-2025 

ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

                               
24,000  

X X X X X 1.1. 1  تأييد لكسب تنفيذ ورش عمل 
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 
ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

عقد لقاءات لكسب تأييد  . 1.1
ن متخذي القرار  فيما يتعلق بتأمي 

 اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة

 التمويل     .1

كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر
الحكومي والخاص والهيئات 

ي المانحة( 
ن
خطة التمويل الالزمة ف

لتوفت  وسائل برنامج تنظيم األرسة 
ة خمس سنوات والعمل عىل  لفتر
تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

                               
20,000  

X X X X X 1.2.1 كة مع الجهات . عمل ورش عمل مشتر

المستهدفة لزيادة تمويل برنامج تنظيم 
 المخازن.  ولتطوير األرسة 

تفعيل دور منظمات المجتمع  .2.1
ي بعقد ورش عمل لمدة يوم 

المدبن
واحد بالتعاون مع الجمعيات 

اإلقليمي  والمجلساألهلية 
القومي للسكان  والمجلس

والمجلس القومي للمرأة 
ي  ومنظمات

المجتمع المدبن
لكسب تأييدهم لدعم برنامج 
تنظيم األرسة ألهميته وأثره عىل 

 المجتمع. 

                               
20,000  

X X X X X 2.2.1 عقد اجتماعات دورية رب  ع سنوية مع
المطلوب الجهات المختلفة لتوفت  التمويل 

وتعظيم االستفادة بالموارد المتاحة من 
 خالل الجهات المختلفة

                               

40,000  

    X 1.1.2  مع  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة 

 للخدمة عنها. 

إلدخال الوسائل تنفيذ خطة  .1.2
 الجديدة

 الوسائل   .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

مع  غت  الملباةوخفض الحاجة 
ن عىل الوسائل طويلة األجل.  كت 

 التر
                              

240,000  

    X 2.1.2  ن عقد ورشة عمل مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع  ن تنفيذها عىل مستوى المحافظة بالتر

 إدخال الوسائل الجديدة. 

                             
370,000  

    X 3.1.2  عقد ورش تدريبية لمقدمي الخدمة
 وأطباءممرضات  –عىل الوسائل الجديدة 

                             
360,000  

X X X X X 4.1.2  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم
وي    ج للوسائل الجديدة و  و الرائدات للتر

 أهمية استخدامها
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

                             
330,000  

X X X X X 1.2.2 ن عىل القوافل الطبية والحمالت كت 
اح  .2.2 التر التوليفة  تدخالت لتغيت  اقتر

 الحالية لتكون أكتر فعالية

                               
10,000  

X X X X X 2.2.2تصميم و تنفيذ لقاءات توعوية . 

                               
10,000  

X X X X X 1.3.2 ح مفهوم مبادرة . عقد ورش عمل لشر

 القطاع الخاص. 
خطة لزيادة  وتنفيذ تصميم  .3.2

استخدام الوسائل طويلة 
 المفعول 

                               
20,000  

X X X X X 2.3.2 تسهيل توريد الوسائل للجمعيات .

األهلية من خالل المديرية واإلدارات 
 الصحية. 

                                 
8,000  

   X X 3.3.2 ي تحتاج
. تحديد األماكن العشوائية التر

 باستمرار.  وتحديثها للعيادات المتنقلة 
 

                             
150,000  

X X X X X 4.3.2 دمج خدمات تنظيم األرسة مع بعض .

خدمات الصحة اإلنجابية )مثل رصف أدوية 
للتشجيع عىل استخدام  إنجابية(صحة 

 خدمات تنظيم األرسة طويلة المفعول 

                             
462,500  

X X X X 
 

X 
 

عىل  والممرضات. تدريب األطباء 1.1.3
شهور الكفاية  وحسابإعداد ورقة العمل 

 بشكل مستمر

ن بالمخازن عىل 1.3 . تأهيل العاملي 

 الجديدة وإدارة الوسائلطرق تخزين 
   القدرات .3

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم الستة: 
المنتج المناسب بالكمية المناسبة 
والجودة المناسبة بالسعر المناسب 

ي المكان والوقت المناسب. 
ن
 ف

 

                               
90,000  

X X X X 
 

X 
 

ن 2.1.3 . عقد دورات تدريبية للعاملي 

 وقواعد بالمخازن عن الوسائل الجديدة 
وط  رصفها.  وأسلوبتخزينها  ورسر

                               
90,000  

X X X X 
 

X 
 

ن 3.1.3 . عمل دورات تدريبية للعاملي 

 ومراجعةبالمخازن عىل جمع البيانات 
 استيفاء النماذج بدقة. 

                               
45,000  

X X X X 
 

X 
 

. ورش عمل لتدريب مسؤوىلي 4.1.3

 واستخراجاإلحصاء عىل إدخال البيانات 
ي من  وتكرارها التقارير 

إلعداد صف ثابن
 مسؤوىلي اإلحصاء بالمديريات واإلدارات. 

                               
90,000  

X X X X X 1.2.3 عمل لتقوية قدرات فرق . عقد ورش
اف عىل تنفيذ زيارات داعمة عىل كافة  اإلرسر

 مستويات سلسلة اإلمداد

ن بفرق  .2.3 بناء قدرات العاملي 
ي جميع مستويات 

اف فن اإلرسر
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

تنفيذ زيارات  اإلمداد عىل
افية داعمة   إرسر

                                 
5,000  

    X 
 

. ورشة عمل لمدة يوم واحد لحص 1.3.3

ي تحتاج لتطوير 
ات. المخازن التر ن  وتجهت 

األنظمة  وتحديث. تطوير المخازن 3.3
 بها

                                 

5,000  

    X 1.4.3 عمل حص بالعمالة المساعدة .

 المطلوبة
المطلوبة  توفت  العمالةالعمل عىل  .4.3

 وتوفت  معهم خطة للتعاقد  ووضع

 التمويل الالزم لذلك

                                 
6,000  

   X X 2.4.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 الموارد الالزمة لها.  وتدبت  المطلوبة 

                                 
4,000  

 X X   3.4.3ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 
 بالمحافظة

                             
648,000  

X X X X X 1.5.3 افية عىل . تصميم و تنفيذ خطة إرسر

 المخازن بشكل شهري

اف بشكل دوري عىل 5.3 . اإلرسر

 المخازن

                             
216,000  

X X X X X 2.5.3 افية عىل . تصميم و تنفيذ خطة إرسر

 المخازن بشكل رب  ع سنوي 

                               
22,500  

X X X X X 3.5.3 ن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي 
اإلدارات عىل استخدم أدلة نظام اإلمداد  فن

يات  والمشتر

 

                               
10,000  

  X  X 1.1.4 .  حص االحتياجات من الرائدات
الريفيات المطلوب التعاقد معهم عىل 

  مستوى المديرية

   الطلب واالستخدام .4 زيادة عدد الرائدات الريفيات  .1.4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 
من خدمات تنظيم األرسة وخفض 
الحاجة غت  الملباة ونسبة 

 المنقطعات
 

                               
10,000  

X X X X X 2.1.4  ن لتوفت . عقد لقاءات مع المسؤولي 

 التمويل المطلوب للتعاقد مع الرائدات

                                 
2,000  

X X X X X 3.1.4 .  متابعة عمل التعاقدات الالزمة مع
 الرائدات
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

                               
10,000  

X X X X X  1.1.5 اكة مع  عقد ورش عمل لتقوية الشر
 واألهىلي القطاع الخاص 

اكة مع القطاع األهىلي  .1.5
تقوية الشر

 والقطاع الخاص
 

اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة 

االستفادة والتنسيق بينهم لتعظيم 
 من الموارد المتاحة

 

                               
20,000  

X X X X X 2.1.5 ي
اك مقدمي الخدمة فن

. العمل عىل إرسر

ي الدورات التدريبية  واألهىلي القطاع الخاص 
فن

 للوزارة

                               
20,000  

X X X X X 1.2.5 ورش عمل مع  وتنفيذ . تصميم
ن عن تقديم خدمات تنظيم األرسة  المسؤولي 
طة للتنسيق  ي مستشفيات الجيش والشر

فن
 معهم

عمل بروتوكول تعاون مع  .2.5

ي 
طة فن مستشفيات الجيش والشر

 المديرية 

                               
20,000  

X X X X X 2.2.5  ي
تدريب مقدمي الخدمة فن

طة عىل  تنظيم مستشفيات الجيش والشر
ي تمر 

اف التر األرسة من خالل فرق اإلرسر
 بشكل دوري عىل مراكز تقديم الخدمة

                               
10,000  

 X   X 3.2.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

                               
10,000  

X X X X X 4.2.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

                               
60,000  

X X X X X  5.2.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجماىلي  3,458,000
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 السويس محافظة

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  374,399     -   374,399  ذكور  Males 

  Females  353,781     -   353,781  إناث

 Total  728,180     -   728,180  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
 * Women at reproductive age 25% نسبة النساء ف

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

61.6%  60.1%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.2 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%35.7 اللولب   IUD 

%0.6 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%4.6 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  17.5 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%1.5 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %10.0 الملباة  **نسبة الحاجة غت  

 *** Fertility rate 82.45 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.55 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 145 51 2 5 1 ن  شهور 6 مت 

 شهور 3 اللبوس المهبىلي 

 شهور 3 الحبوب المركبة

 شهور 9 الحقن األحادية
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة للمحافظات االستر  لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 

حة   القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

             24,000  

X X X X X 1.1.1.  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب

متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية يتم 

ي ضوء 
إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب  1.1

تأييد الجهات المختلفة 

ي برنامج تنظيم 
للمشاركة فن

األرسة عىل أساس أنها قضية 

آثار عديدة عىل  وذاتقومية 

النواحي االقتصادية 

أمثلة  –واالجتماعية 

ي 
للجهات المستهدفة فن

المجلس المحافظات: 

، سكرتت  عام القومي للسكان

المحافظة والمحافظ، 

 مالجمعيات رجال األع

 التمويل     .1

كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

الحكومي والخاص والهيئات 

ي المانحة( 
ن
خطة التمويل الالزمة ف

لتوفت  وسائل برنامج تنظيم األرسة 

ة خمس سنوات والعمل عىل  لفتر

تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

 

             20,000  
X X X X 

 

X .2.1.1 كة مع المجلس عمل ندوات مشتر

 القومي للسكان و التنسيق معهم 

             20,000  

X X X X 

 

X 3.1.1 عقد لقاءات بشكل دوري مع .

ن بالمحافظة لدعم برنامج تنظيم  المسؤولي 

 األرسة. 

             20,000  

X X X X 

 

X 4.1.1 عقد لقاءات مع الجمعيات األهلية .

وخاصة جمعية رجال األعمال لكسب 

 األرسة وتوفت  تأييدهم لدعم برنامج تنظيم 

التمويل الالزم لبعض األنشطة منها عمل 

ات)ملصقات( ومطويات ترويجية  بوستر

 لوسائل تنظيم األرسة

             75,000  

    X 1.1.2 مع  واحد  لمدة يوم. تنفيذ ورش عمل

ي سيتم إدخال الوسائل 
المراكز اإلدارية التر

الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة 

 للخدمة عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال الوسائل 1.2

 الجديدة
   الوسائل .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 

ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 

حة   القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

           150,000  

    X 2.1.2 . ن عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 

ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 

امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

مع  غت  الملباةوخفض الحاجة 

ن عىل الوسائل طو  كت 
 يلة األجل. التر

 

           670,000  
    X 3.1.2 عقد ورش تدريبية لمقدمي الخدمة .

 الجديدة لألطباء و الممرضاتعىل الوسائل 

           375,000  

X X X X 

 

X 4.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي .

وي    ج للوسائل  اإلعالم و الرائدات للتر

 الجديدة و كيفية استخدامها

             40,000  
X X X X 

 

X 1.2.2 زيادة عدد ندوات التوعية بأهمية .

 زيارات النفاس أثناء اللولب للرائدات وخاصة

اح  .2.2  تدخالت لتغيت  اقتر

التوليفة الحالية لتكون أكتر 

 فعالية

           600,000  

X X X X 

 

X 2.2.2 زيادة عدد الندوات اإلعالمية .

وي    ج لإلقبال عىل الوسائل طويلة  للتر

 المفعول

       1,320,000  X X X X X 1.3.2خطة لزيادة  وتنفيذ . تصميم 3.2 . زيادة عدد الحمالت والقوافل الطبية

 استخدام اللوالب    

             25,000  

X X X X 

 

X 2.3.2 .  ن عن برنامج التنسيق مع المسؤولي 

ن عىل الوسائل طويلة  كت 
الطبيب الزائر للتر

 المفعول. 

             93,750  

X X X X 

 

X 1.1.3  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 

 وقواعد بالمخازن عن الوسائل الجديدة 

وط  رصفها.  وأسلوبتخزينها  ورسر

ن بالمخازن  1.3 تأهيل العاملي 

عىل طرق تخزين وإدارة 

 الوسائل الجديدة 

   القدرات .3
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 

حة   القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

             93,750  

X X X X 

 

X 2.1.3  ن عمل دورات تدريبية للعاملي 

 ومراجعةبالمخازن عىل جمع البيانات 

 استيفاء النماذج بدقة. 

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 

لتحقيق حقوق المستخدم الستة: 

المنتج المناسب بالكمية المناسبة 

والجودة المناسبة بالسعر المناسب 

ي المكان والوقت المناسب. 
ن
 ف

 

             60,000  
X X X X 

 

X 3.1.3  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء

 التقارير واستخراجعىل إدخال البيانات 

             75,000  

X X X X 

 

X 5..3.  ن بالمخازن عىل تدريب العاملي 

 والمخزونحساب شهور الكفاية 

ي  اتيج   االستر

             15,000  
  X X X 1.2.3 مراجعة المخازن الموجودة .

 وتطويرها

مراجعة المخازن الحالية  2.3

 وتطويرها وتجديدها 

           432,000  
X X X X X 2.2.3 افية عىل . تصميم و تنفيذ خطة إرسر

 المخازن بشكل شهري

           144,000  
X X X X X 3.2.3 افية عىل . تصميم و تنفيذ خطة إرسر

 المخازن بشكل رب  ع سنوي 

             15,000  

X X X X X 4.2.3 ن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي 
ن
اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد  ف

يات  والمشتر

               5,000  
    X 1.3.3 عمل حص بالعمالة المساعدة .

 المطلوبة

 توفت  العمالة. العمل عىل 3.3

خطة للتعاقد  ووضعالمطلوبة 

 التمويل الالزم لذلك معهم وتوفت  

               8,000  

   X X 2.3.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 

 الموارد الالزمة لها.  وتدبت  المطلوبة 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 

حة   القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

               2,000    X X  3.3.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

             45,000  

    X 1.4.3 للتأكد من مدى عمل . عقد  ورش

التقارير المستخرجة من النظام تناسب 

الجديد لمتابعة المخزون مع احتياجات 

 متخذي القرار عىل مستوى المحافظة 

ن بالمخازن  .4.3 تأهيل العاملي 

عىل استخدام النماذج 

ي سيتم وضعها الموحدة 
التر

من المستوى المركزي 

واستخدام التقارير الصادرة 

 عنها
             75,000  

X X X X X 2.4.3 عقد ورش عمل للتدريب العمىلي عىل .

اليدوية الجديدة  )النماذج(استخدام األدوات

ونيةأو   اإللكتر

             20,000  X X X X X 1.1.4 زيادة الوعي بأهمية تنظيم 1.4 توعوية. عقد ندوات ولقاءات .

األرسة من خالل الندوات وزيادة 

 أعداد الرائدات الريفيات

   الطلب واالستخدام .4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 

من خدمات تنظيم األرسة و خفض 

الحاجة غت  الملباة و نسبة 

 المنقطعات. 

               5,000  

  X  X 2.1.4 .  حص باالحتياجات من الرائدات

الريفيات المطلوب التعاقد معهم عىل 

 مستوى المحافظة 

             20,000  
X X X X X 3.1.4  ن لتوفت . عقد لقاءات مع المسؤولي 

 التمويل المطلوب للتعاقد مع الرائدات

               4,000  
   X X 5..4.  متابعة عمل التعاقدات الالزمة

 الرائداتمع 

             20,000  

X X X X X 1.1.5 تنسيقية . تصميم وتنفيذ ورش عمل

ن عن تقديم خدمات تنظيم  مع المسؤولي 

طة  ي مستشفيات الجيش والشر
 األرسة فن

زيادة تفعيل التنسيق مع  .1.5

ي يمكن أن 
الهيئات التر

ي تقديم الخدمة 
 تساعد فن

اكة .5    التنسيق والشر

اكة  ن الجهات الهدف: تفعيل الشر بي 

المقدمة لخدمات تنظيم األرسة 

والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة 

 من الموارد المتاحة

 

             20,000  

X X X X X 2.1.5  ي
تدريب مقدمي الخدمة فن

طة عىل أعمال  مستشفيات الجيش والشر

ي 
اف التر تنظيم األرسة من خالل فرق اإلرسر

 الخدمةتمر بشكل دوري عىل مراكز تقديم 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 

حة   القضايا وأهم المكون والهدف المداخالت المقتر

5 4 3 2 1 

             10,000  

 X   X 3.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

  

             10,000  

X X X X X 5..5.  تحديد مجاالت التعاون مع

كاء والموضوعات المطروحة  الشر

 للنقاش

  

             60,000  

X X X X X 5.1.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 

 التنسيق الفعال معهم

  

 اإلجماىلي  4,571,500
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 محافظة بورسعيد

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  385,125     -   385,125  ذكور  Males 

  Females  364,242     -   364,242  إناث

 Total  749,367     -   749,367  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
26% نسبة النساء ف  Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

58.5%  56.7%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.2 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%33.9 اللولب   IUD 

%1.5 الكبسوالت   Implants 

ة األجل    **الوسائل قصت 

%3.9 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  14.3 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%1.7 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %13.6 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 65.35 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.04 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

 

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 103 80 20 1 1 ن  شهور 7-5 مت 

 شهور 3-1من  ميكروجينست
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة للمحافظات االستر  لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة األنشطة التفصيلية الجدول الزمتن  المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                  24,000  

X X X X X 1.1.1 . تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد 
إعالمية يتم إعدادها عىل المستوى 
ي ضوء معلومات عن 

المركزي فن
 المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب  1.1
تأييد الجهات المختلفة للمشاركة 
ي برنامج تنظيم األرسة عىل أساس 

فن
آثار  وذاتأنها قضية قومية 

عديدة عىل النواحي االقتصادية 
أمثلة للجهات   واالجتماعية. 

ي المحافظات: 
المستهدفة فن

، سكرتت  المجلس القومي للسكان
عام المحافظة والمحافظ، 

 األعمالجمعيات رجال 

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
 

                  20,000  

X X X X 
 

X 2.1.1 كة مع . عمل ندوات مشتر

الجهات المختلفة مثل المجلس 
القومي  والمجلسالقومي للمرأة 

 للسكان للتنسيق معهم. 

                  20,000  

X X X X 
 

X 3.1.1 .  عقد لقاءات بهدف التعاون
مع سكرتت  عام المحافظة لدعم 

تنفيذ  ومناقشةبرنامج تنظيم األرسة 
ي  وحلالخطة السنوية 

المشاكل التر
 تظهر. 

                400,000  

    X 1.1.2 لمدة يوم تنفيذ ورش عمل
ي سيتم  واحد 

مع المراكز اإلدارية التر
إدخال الوسائل الجديدة فيها لتعريف 

 الكوادر المقدمة للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال الوسائل  1.2
 الجديدة

   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 

                180,000  

    X 2.1.2ن مدة . عقد ورشة عمل ل يومي 
مع ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة 
ي يجب تنفيذها عىل مستوى 

التر
امن مع إدخال الوسائل المحافظة  ن بالتر
 الجديدة. 

                390,000  

X X X X 
 

X 3.1.2  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي
وي    ج للوسائل  اإلعالم و الرائدات للتر

 الجديدة و كيفية استخدامها
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة األنشطة التفصيلية الجدول الزمتن  المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                  20,000  
X X X X 

 
X 1.2.2  وع الطبيب التنسيق مع مشر

 الزائر 
خطة لزيادة  وتنفيذ . تصميم 2.2

 استخدام اللوالب    

                  25,000  

X X X X 
 

X 1.1.3  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 
بالمخازن عن الوسائل الجديدة 

وط وقواعد   وأسلوبتخزينها  ورسر
 رصفها. 

ن بالمخازن عىل  1.3 تأهيل العاملي 
طرق تخزين وإدارة الوسائل 

 الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

                175,000  
X X X X 

 
X 2.1.3  تدريب التمريض عىل عمل

 واستيفاءمتوسط االستهالك 
 8استمارات ت.أ. 

                  25,000  

X X X X 
 

X 3.1.3 ن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل جمع البيانات 
 استيفاء النماذج بدقة.  ومراجعة

                  50,000  

X X X X 
 

X 4.1.3 . ورش عمل لتدريب عقد
مسؤوىلي اإلحصاء عىل إدخال 

 التقارير واستخراجالبيانات 

                     5,000  
    X 1.2.3  عمل حص بالعمالة

 المساعدة المطلوبة
 توفت  العمالةالعمل عىل  2.3

خطة للتعاقد  ووضعالمطلوبة 

 التمويل الالزم لذلك معهم وتوفت  

                  18,000  

   X X 2.2.3  عقد اجتماعات مع
ن بالمحافظة لمناقشة سبل  المسؤولي 

الموارد  وتدبت  توفت  العمالة المطلوبة 
 الالزمة لها. 

                     4,000      X X  3.2.3 ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

                  72,000  
X X X X X 1.3.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 المخازنعىل 

. تصميم وتنفيذ خطط 3.3

اف ومتابعة المخازن بشكل  لإلرسر

 لقائمة مراجعة 
ً
شهري طبقا

 المخازن
                     5,000  

X X X X X 2.3.3 عقد ورش عمل لتدريب .

ن باإلدارات الصحية عىل  العاملي 

يات  استخدام أدلة اإلمداد و المشتر
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة األنشطة التفصيلية الجدول الزمتن  المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                  20,000  
    X 1.4.3 جمع كل النماذج اليدوية .

ي كل المخازن
 المستخدمة فن

ن بالمخازن عىل  4.3 تأهيل العاملي 

استخدام النماذج الموحدة 

ي سيتم وضعها من 
التر

المستوى المركزي واستخدام 

  100,000                 التقارير الصادرة عنها

    X 2.4.3 لمدة يوم . عقد ورشة عمل

ن عن المخازن  واحد  بحضور ممثلي 

 لمناقشة النماذج الجديدة

                  25,000  

X X X X X 3.4.3 ن عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 
باإلدارات الصحية عىل أستخدم 
ي سيتم تصميمها 

األدوات الجديدة التر
عىل المستوى المركزي لمتابعة 

 المخزون و استخراج التقارير

                  30,000  

X X X X X 1.1.4 عقد لقاءات بشكل دوري للرد
 عىل الشائعات حول الوسائل

تفعيل دور الرائدات الريفيات  1.4
وي    ج للوسائل طويلة المفعول  للتر

   الطلب واالستخدام -4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . المنقطعات غت  الملباة و نسبة

                  30,000  

X X X X X 1.1.5 مع عقد لقاءات تنسيقية
ن  ي مستشفيات الجيش  المسؤولي 

فن
طة لتقديم الخدمة   والشر

. زيادة تفعيل التنسيق مع 1.5

ي 
ي يمكن أن تساعد فن

الهيئات التر

 تقديم الخدمة 

اكة -5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة و 
التنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة
                  30,000  

 X   X 1.2.5 كاء العمل وتصميم حص رسر
ي دعم 

اكهم فن رؤية بسيطة لكيفية إرسر
 برنامج تنظيم األرسة

كاء ذوي  .2.5 تعزيز التعاون مع الشر

 العالقة

                  20,000  
X X X X X 2.2.5  تحديد مجاالت التعاون مع

كاء والموضوعات المطروحة  الشر
 للنقاش

                  60,000  
X X X X X 3.2.5  كاء عقد لقاءات دورية مع الشر

و لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 ضمان التنسيق الفعال معهم

 إجمالي  1,748,000
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 اإلسماعيليةمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  673,431   376,140   297,291  ذكور  Males 

  Females  630,562   347,906   282,656  إناث

 Total  1,303,993   724,046   579,947  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب * نسبة النساء
ن
%2 ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

61.7%  56.5%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 والدائمة  **الوسائل طويلة األجل 

%1.3 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 

Long-acting and permanent methods **  27.6 اللولب%  IUD 

%0.1 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%9.6 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  18.9 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
ر
%0.6 الواف  Condom (male) 

 ** Unmet need 11.5 % نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 107.03 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.38 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 154 64 20 7 8 ن   غت  متاح  مت 

 ميكروجينست

 أوكسي بروجست

 انوجرا فيد

 



 
 

49 
 

اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة للمحافظات االستر  لتأمي 

2021-2025 

تقدير التكلفة 
 المتوقعة

ح  ي المقتر
الجدول الزمتن
 بالسنوات

حة  األنشطة التفصيلية المقتر
 

حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                       
24,000  

X X X X X 1.1.1  متخذي القرار  تأييد لكسب تنفيذ ورش عمل
باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل المستوى 

ي ضوء معلومات عن المديرية
 المركزي فن

وضع/تنفيذ خطة لكسب تأييد الجهات  1.1
ي برنامج تنظيم األرسة عىل 

المختلفة للمشاركة فن
آثار عديدة عىل  وذاتأساس أنها قضية قومية 

أمثلة للجهات  –النواحي االقتصادية واالجتماعية 
ي المحافظات: 

، المجلس القومي للسكانالمستهدفة فن
سكرتت  عام المحافظة والمحافظ، جمعيات رجال 

 األعمال

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

الحكومي والخاص والهيئات 
ي المانحة( 
ن
خطة التمويل الالزمة ف

لتوفت  وسائل برنامج تنظيم األرسة 
ة خمس سنوات والعمل عىل  لفتر
تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

                       
20,000  

X X X X X 2.1.1  عقد ورشة عمل بحضور رئيس القطاع
ي 
ومديري المديريات ووكالء الوزارة لتذليل العقبات التر

 برنامج تنظيم األرسة  تواجه تنفيذ 

                       
20,000  

X X X X X 3.1.1  عقد لقاءات عمل بالمحافظة بحضور رئيس
المحافظ وسكرتت  عام المحافظة  القطاع والسيد 

نامج تنظيم األرسة ودعم أنشطته   لكسب التأييد لت 

                    
360,000  

    X 1.1.2  مع المراكز  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل الجديدة فيها 

اإلدارية التر
 لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة عنها. 

   الوسائل -2 إلدخال الوسائل الجديدةتنفيذ خطة  .1.2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر
المستخدمات وخفض الحاجة غت  

ن عىل الوسائل ال كت 
ملباة مع التر
 طويلة األجل. 

 

                    
216,000  

    X 2.1.2 ن مع ذوي العالقة مدة عقد ورشة عمل ل يومي 
ي يجب تنفيذها عىل مستوى لتحديد أهم األنشطة 

التر
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  المحافظة بالتر

                    
405,000  

X X X X X 3.1.2  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم
وي    ج للوسائل الجديدة و كيفية  والرائدات للتر

 استخدامها

                 
1,550,000  

X X X X X 4.1.2  تنفيذ ورش عمل لتعريف الكوادر المقدمة
للخدمة الخاصة بالوسائل الجديدة عىل أن يتم 
تضمينه بمناهج التدريب المستدامة بالقطاع )أطباء 

 إعالم( –صيادلة  –رائدات  –تمريض  –

                       
20,000  

X X X X X 1.2.2  وي    ج الوسائل الجديدة عمل لقاءات لتر
ن المنتفعات من المجتمع المستهدف والتعريف  بها بي 

اح مدخالت لتغيت  التوليفة الحالية 2.2
 . اقتر

                    
495,000  

X X X X X 1.3.2  خطة لزيادة استخدام اللوالب     وتنفيذ . تصميم 3.2 عمل حمالت وقوافل توعوية للمجتمع 
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تقدير التكلفة 
 المتوقعة

ح  ي المقتر
الجدول الزمتن
 بالسنوات

حة  األنشطة التفصيلية المقتر
 

حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                       
22,500  

X X X X X 2.3.2  عمل ندوات تثقيفية لصناع القرار حول أهمية
برنامج تنظيم األرسة لدعمه والعمل عىل حل المشاكل 

ي قد تواجه سلسلة اإلمداد
 التر

                    
120,000  

X X X X 
 

ن بالمخازن عىل  1.1.3  عقد دورات تدريبية للعاملي 
 استخدام االستمارات

ن بالمخازن عىل طرق تخزين  1.3 وإدارة تأهيل العاملي 
 الجديدة الوسائل

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم الستة: 
المنتج المناسب بالكمية المناسبة 
والجودة المناسبة بالسعر 
ي المكان والوقت 

ن
المناسب ف

 المناسب. 
 

                         
7,500  

X X X X X 1.2.3  ي إنشاء/تفعيل
خط ساخن مركزي لتلفر

 الشكاوى
المنتفعات  تحديد/إنشاء آلية لتسجيل شكاوى 2.3

 بخدمات تنظيم األرسة 

                         
5,000  

   X X 1.3.3 حص بالمخازن المطلوب تجديدها وتقييمها .

 لتحديد التجديدات المطلوبة 
 المتاحة تجديد أماكن التخزين 3.3

يتم تقديرها 
عندا تنفيذ 

    النشاط

  X X X 2.3.3  .عمل التجديدات الالزمة 

                         
5,000  

    X 1.4.3 توفت  العمالةالعمل عىل توفت  العمل عىل  4.3 عمل حص بالعمالة المساعدة المطلوبة 

التمويل  معهم وتوفت  خطة للتعاقد  ووضعالمطلوبة 

                        الالزم لذلك
20,000  

   X  2.4.3  ن بالمحافظة عقد اجتماعات مع المسؤولي 
الموارد  وتدبت  لمناقشة سبل توفت  العمالة المطلوبة 

 الالزمة لها. 

                         
4,000  

  X X  3.4.3  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

                    
576,000  

X X X X X 1.5.3  افية عىل المخازن  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 باإلدارات الصحية بشكل شهري

اف ومتابعة المخازن  5.3 تصميم وتنفيذ خطط لإلرسر

 لقائمة مراجعة المخازن
ً
 بشكل شهري طبقا

                    
192,000  

X X X X X 2.5.3  افية من فريق العمل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

بالمديرية عىل المخازن باإلدارات الصحية بشكل رب  ع 

 سنوي

                       
20,000  

X X X X X 3.5.3  ي اإلدارات
ن فن تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ياتعىل استخدام أدلة نظام اإلمداد   والمشتر
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تقدير التكلفة 
 المتوقعة

ح  ي المقتر
الجدول الزمتن
 بالسنوات

حة  األنشطة التفصيلية المقتر
 

حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                         
5,000  

    X 1.6.3  ي كل
جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة فن

 المخازن

التقارير  وتصميمتوحيد النماذج اليدوية للمخازن  6.3

 وتصميمالمناسبة للتداول عىل المستويات األعىل 

ي لها
وبن  نظام إلكتر

                       
48,000  

    X 2.6.3  بحضور  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل

ن عن المخازن لمناقشة النماذج الجديدة  ممثلي 

                       
60,000  

X X X X X 3.6.3  ن باإلدارات عمل عقد  ورش لإلحصائيي 
ي سيتم 

الصحية عىل استخدام األدوات الجديدة التر
تصميمها عىل المستوى المركزي لمتابعة المخزون و 

 استخراج التقارير

                    
150,000  

X X X X X 1.1.4  فات نوادي المرأة  الرائدات و تدريب مشر
 عىل الرسائل الخاصة بالتسويق المجتمعي 

ن اإلعالميي 
ألنشطة تنظيم األرسة الحكومية حيث أنهم أداة فعالة 

ي المجتمع المستهدف
 لنشر الوعي فن

ندوات االستفادة من تطوير نوادي المرأة لعمل  1.4
 وتعليم حرف للسيدات

 

 الطلب واالستخدام   -4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 
 وخفضمن خدمات تنظيم األرسة 

الحاجة غت  الملباة ونسبة 
                          المنقطعات. 

5,000  
    X 1.2.4  حص بالرائدات الريفيات المطلوب التعاقد

 معهم
العجز متابعة التعاقد مع رائدات جدد لسد  2.4

 التمويل الالزم لهن وتوفت  

                       
10,000  

   X X 2.2.4  الشئون المالية  ومععقد لقاءات داخل القطاع
 والمحافظات لتدبت  الموارد الالزمة

                         
4,000  

  X X  3.2.4  ن لسد العجز التعاقد مع الرائدات المطلوبي 
امج التدريب وإدماجهم  بت 

                         
8,000  

   X X 1.1.5 اجتماعات تنسيقية لفتح عيادة تنظيم . عقد
 األرسة داخل مستشفن الجامعة 

تفعيل دور الجمعيات األهلية والمراكز الطبية  .1.5

هيئة  ومستشفن الخاصة بجامعة قناة السويس 

 قناة السويس  

اكة -5    التنسيق والشر
ن  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
الجهات المقدمة لخدمات تنظيم 
األرسة والتنسيق بينهم لتعظيم 

 االستفادة من الموارد المتاحة

 

                       
20,000  

X X X X X 2.1.5  اجتماعات تنسيقية بهدف تدريب عقد
ية من الجمعيات األهلية   ومستشفن الكوادر البشر

 هيئة قناة السويس 

                       
20,000  

X X X X X 3.1.5  اجتماعات تنسيقية إلمداد الجمعيات عقد
هيئة قناة  ومستشفن األهلية بالوسائل المستحدثة 

 السويس

                       
20,000  

X X X X X 4.1.5  متابعة وتقييم األداء بالجمعيات األهلية
 ومراكز جامعة قناة السويس
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تقدير التكلفة 
 المتوقعة

ح  ي المقتر
الجدول الزمتن
 بالسنوات

حة  األنشطة التفصيلية المقتر
 

حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                       
10,000  

 X   X 1.2.5  كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة حص رسر
ي دعم برنامج تنظيم األرسة

اكهم فن  لكيفية إرسر
كاء 2.5  تعزيز التعاون مع الشر

                       
10,000  

X X X X X 2.2.5  كاء تحديد مجاالت التعاون مع الشر
 والموضوعات المطروحة للنقاش

                       
60,000  

X X X X X 3.2.5  كاء لمناقشة عقد لقاءات دورية مع الشر
و ضمان التنسيق الفعال الموضوعات المختلفة 

 معهم

 إجمالي  4,512,000
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 القليوبية محافظة

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  2,908,670   1,666,626   1,242,044  ذكور  Males 

  Females  2,718,750   1,558,303   1,160,447  إناث

 Total  5,627,420   3,224,929   2,402,491  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
25% نسبة النساء ف  Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

63.1%  61.7%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.5 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%33.1 اللولب   IUD 

%0.6 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%8.7 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  18.3 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.6 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %8.5 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 80.45 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.56 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

 

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

   ال 447 465 103 11 12
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة للمحافظات االستر  لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1  تأييد لكسب تنفيذ ورش عمل 
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 
ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب  1.1
تأييد الجهات المختلفة 
ي برنامج تنظيم 

للمشاركة فن
األرسة عىل أساس أنها قضية 

آثار عديدة عىل  وذاتقومية 
النواحي االقتصادية 

أمثلة للجهات  –واالجتماعية 
ي المحافظات: 

المستهدفة فن
، المجلس القومي للسكان
سكرتت  عام المحافظة 
والمحافظ، جمعيات رجال 

 األعمال

 التمويل     .1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي  الحكومي والخاص والهيئات المانحة(
ن
ف

مة لتوفت  وسائل خطة التمويل الالز 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
 

20,000 

X X X X X 2.1.1  عقد اجتماعات رب  ع سنوية مع
 والمجلسالمجلس القومي للسكان 

التنفيذي للمحافظة لزيادة تمويل 
 الحمالت والقوافل. 

20,000 

X X X X X 3.1.1  عقد اجتماعات تنسيقية مع رجال
 األعمال لزيادة تمويل الحمالت والقوافل

اإلعالمية  والمواد الندوات  وعمل
ويجية  للوسائل.  والتر

20,000 

X X X X X 4.1.1  كات األدوية التنسيق مع رسر
األدوية عىل بعض  حصولوال

للصحة اإلنجابية  والمستلزمات
منها لزيادة إقبال السيدات  واالستفادة

 عىل استخدام وسائل تنظيم األرسة. 

540,000 

    X 1.1.2  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل 
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال  1.2
 الوسائل الجديدة

   الوسائل .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 324,000 

    X 2.1.2 ن . عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

573,750 

X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي .

وي    ج للوسائل  اإلعالم و الرائدات للتر
 الجديدة و كيفية استخدامها

360,000 

X X X X X 1.2.2  عقد لقاءات ترويجية لمسؤوىلي
اإلعالم والرائدات مع المجتمع المحىلي 

وي    ج لوسائل )المستهدف(  لزيادة التر
 تنظيم األرسة طويلة المفعول. 

خطة  وتنفيذ . تصميم 2.2
 لزيادة استخدام اللوالب    

1,320,000 
X X X X 

 
X 1.1.3  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 

 وقواعد بالمخازن عن الوسائل الجديدة 
وط  رصفها.  وأسلوبتخزينها  ورسر

ن بالمخازن  1.3 تأهيل العاملي 
عىل طرق تخزين وإدارة 

 الوسائل الجديدة 

   القدرات .3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

120,000 
X X X X 

 
X 2.1.3  المخازن  وأمناءتدريب الصيادلة

 عىل كيفية استيفاء االستمارات

120,000 
X X X X 

 
X 3.1.3  ن عقد ورش عمل لإلحصائيي 

 للتدريب عىل إدخال البيانات 

120,000 

X X X X 
 

X 4.1.3  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي

اإلحصاء عىل النظام المطبق وأهمية  

 استخراج التقارير

120,000 

X X X X 
 

X 1.2.3  ن للتدريب ورش عمل لألخصائيي 

عىل إدخال بيانات سلسلة اإلمداد 

ونيا   إلكتر

ن عىل  .2.3 تدريب العاملي 

إدخال البيانات 

المتعلقة بسلسلة 

اإلمداد إىل الحاسب 

 اآلىلي 

120,000 

X X X X 
 

X 1.3.3  عقد اجتماعات مع سكرتت  عام

ن المحافظة  لتوفت  أماكن  والمسؤولي 

 تخزين جديدة

. توفت  أماكن جديدة 3.3

 كمخازن 

20,000 
X X X X 

 
X 1.4.3  افية عىل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

من صالحية المخازن  والتأكد المخازن 

تصميم وتنفيذ خطط  4.3

اف ومتابعة المخازن  لإلرسر
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

وط  ومطابقتها   –السليمة  والمعايت  للشر

 بشكل شهري

 لقائمة 
ً
بشكل شهري طبقا

 مراجعة المخازن

864,000 

X X X X 
 

X 2.4.3  افية عىل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

من صالحية المخازن  والتأكد المخازن 

وط  ومطابقتها   –السليمة  والمعايت  للشر

 بشكل رب  ع سنوي

288,000 

X X X X 
 

X 3.4.3  ن تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

30,000 
    X 1.5.3  جمع كل النماذج اليدوية

ي كل المخازن
 المستخدمة فن

ن بالمخازن  تأهيل 5.3 العاملي 

عىل استخدام النماذج 

الجديدة المعدة عىل 

المستوى المركزي 

 5,000 وإصدار التقارير منها

    X 2.5.3  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

24,000 

X X X X X 3.5.3  ن عمل عقد  ورش لإلحصائيي 
عىل استخدام األدوات  باإلدارات الصحية

ي سيتم تصميمها عىل 
الجديدة التر

المستوى المركزي لمتابعة المخزون 
 واستخراج التقارير

120,000 
X X X X X 1.1.4  عقد لقاءات بشكل دوري من

الريفيات للرد  والرائداتمسؤوىلي اإلعالم 
 عىل الشائعات حول الوسائل

. تفعيل دور الرائدات 1.4

وي    ج للوسائل  الريفيات للتر
 طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام .4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات
180,000 

X X X X X 2.1.4  زيادة المبادرات اإلعالمية
 التوعوية واللقاءات

15,000 
    X 1.2.4  حص الوحدات الخالية من عمل

 األطباء
 

العمل عىل توفت  أطباء  2.4
ي مقدمي 

لسد العجز الشديد فن
 الخدمة



 
 

57 
 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

5,000 
    X 2.2.4  األطباء عىل  موضوع عجز عرض

 السيد المحافظ لتوفت  التمويل الالزم

سيتم تقديرها عند تنفيذ النشاط 
 السابق

    X 3.2.4  ن  التعاقد مع األطباء المطلوبي 

100,000 
X X X X X 1.1.5  توفت  الوسائل وأدلة العمل للقطاع

 األهىلي 
اكة مع القطاع 1.5 . تقوية الشر

 الخاص  والقطاعاألهىلي 
اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة 
والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

20,000 
X X X X X 2.1.5  بالقطاع  والصيادلةتدريب األطباء

الخاص من خالل المبادرات مع 
وعات الممولة من هيئات دولية  المشر

20,000 
X X X X X 1.2.5 اف عىل . وضع خطة لإلرسر

من خالل فرق  والمتنقلةالعيادات الثابتة 
 المديرية واإلدارات. 

 وآليات. وضع أدوات 2.5

 والتقويمواضحة للمتابعة 

864,000 
X X X X X 2.2.5 . افتنفيذ عىل  خطة شهرية لإلرسر

 مستوى اإلدارات الصحية 

288,000 
X X X X X 3.2.5 . افتنفيذ  خطة رب  ع سنوية لإلرسر

 عىل مستوى المديرية الصحية 

20,000 
X X X X X 4.2.5  ورش عمل لمقدمي الخدمة عقد

للتعريف بمكونات استمارات التقييم 
اف.  ومعايت    اإلرسر

10,000 
 X   X 1.3.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
ن
اكهم ف بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

كاء . 3.5  تعزيز التعاون مع الشر

10,000 
X X X X X 2.3.5  كاء تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

20,000 
X X X X X 3.3.5  كاء عقد لقاءات دورية مع الشر

لمناقشة الموضوعات المختلفة و ضمان 
 معهم الفعال التنسيق

 اإلجمالي  4,688,406                             
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 دمياطمحافظة 
  

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  769,505   464,964   304,541  ذكور  Males 

  Females  727,260   442,578   284,682  إناث

 Total  1,496,765   907,542   589,223  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

الحديثة معدل استخدام الوسائل  

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

65.8%  64.2%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.1 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%37.1 اللولب   IUD 

%0.4 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%5.2 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  19.5 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.9 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need 9.6% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 85.26 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.7 ***معدل الخصوبة الكىلي 

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  

*** 
Trends of 
fertility in 

Egypt 
(2018) 

اتجاهات 
مستويات 
اإلنجاب 

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  للمخزونحدث نفاذ  الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر
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 شهور 3 ميكروجنست 254 215 69 5 6

 سنة نوجرافيدا

وسبت ن  شهور 6 مت 

 

اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                    24,000  

X X X X X 1.1.1  تأييد لكسب تنفيذ ورش عمل 
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية يتم 
ي ضوء 

إعدادها عىل المستوى المركزي فن
 معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب تأييد  .1.1
ي 
الجهات المختلفة للمشاركة فن

برنامج تنظيم األرسة عىل أساس 
آثار  وذاتأنها قضية قومية 

عديدة عىل النواحي االقتصادية 
ات أمثلة للجه –واالجتماعية 

ي المحافظات: 
المستهدفة فن

، سكرتت  المجلس القومي للسكان
عام المحافظة والمحافظ، 

 جمعيات رجال األعمال

 التمويل     -1

كاء الهدف:  تفعيل دور الشر
القطاع الحكومي والخاص )

ي والهيئات المانحة( 
ن
خطة ف

التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة  برنامج تنظيم األرسة لفتر
خمس سنوات والعمل عىل 
تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
 

                    20,000  

X X X X X 2.1.1 تفعيل التعاون مع المجلس القومي .

ي 
ي األنشطة المتاحة فن

للسكان للمشاركة فن
ي وضع 

 وتنفيذ تنظيم األرسة لدورهم فن
ن الوزارات  والتنسيقالخطط السكانية  بي 

 المختلفة

                    20,000  

X X X X X 3.1.1 دعوة ممثىلي الغرفة التجارية بدمياط .

ي لحملة تنظيم  لحضور اجتماع تحضت 
بالمحافظة لبحث توجيه  والمقاماألرسة 

نامج تنظيم األرسة  الدعم الالزم لت 

                    20,000  

X X X X X 4.1.1 ي أنشطة المجلس القومي
اك فن . االشتر

أوجه التعاون معهم لدعم  وبحثللمرأة 
 لدورهم مع الجمعيات 

ً
القضية السكانية نظرا

عىل  والمؤثريناألهلية  والجمعياتالنسائية 
 المجتمع المستهدف

                  150,000  

    X 1.1.2  مع  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة 

 للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال الوسائل  1.2
 الجديدة

 الوسائل   -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                    90,000  

    X 2.1.2  ن عقد ورشة عمل مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع  ن تنفيذها عىل مستوى المحافظة بالتر

 إدخال الوسائل الجديدة. 

المستخدمات وخفض الحاجة 
ن عىل الغت   كت 

ملباة مع التر
 الوسائل طويلة األجل. 

 

                  162,500  

X X X X X 3.1.2  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم
وي    ج للوسائل الجديدة  والرائدات  وكيفيةللتر
 استخدامها

                  636,250  
X X X X X 4.1.2  تنفيذ ورشة عمل لتعريف الكوادر

 المقدمة للخدمة بالوسائل الجديدة

                    15,000  

  X X X 1.2.2  عمل استبيان لعينة عشوائية من
ي األماكن المستهدفة 

 والتعرفالمنتفعات فن
عىل أسباب عدم اإلقبال عىل الوسائل طويلة 

 المفعول

اح 2.2 التوليفة  تدخالت لتغيت  . اقتر
 الحالية

                    16,000  
   X X 1.3.2  اح عمل نظام متكامل لندب اقتر

ن من المستشفيات لتغطية  األخصائيي 
 عيادات تنظيم األرسة بالوحدات والمراكز 

خطة لزيادة  وتنفيذ تصميم  3.2
 استخدام اللوالب    

                    25,000  
X X X X X 2.3.2  تفعيل نظام الطبيب الزائر وتعظيم

استخدام الوسائل االستفادة منه لزيادة 
 طويلة المفعول. 

                    20,000  
X X X X X 3.3.2  الريفيات زيادة عدد لقاءات الرائدات

ن  وي    ج عن اللولب واإلعالميي   للتر

                    20,000  
X X X X X 4.3.2  عقد لقاءات مع أطباء القطاع الخاص

وي    ج عن اللوالب   للتر

                  300,000  

  X X X 5.3.2 اح نظام يسمح عقد ورش عمل ال قتر
بإمداد أطباء القطاع الخاص باللوالب 
ط الحصول عىل معلومات  المدعمة بشر

 المنتفعات من خاللهم وبيانمنهم 

                  350,000  
X X X X X 6.3.2  عقد ورشة عمل تدريبية ألطباء

عن تركيب اللوالب من خالل القطاع الخاص 
 القطاع
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                    37,500  
X X X X 

 
X 1.1.3  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 

 وقواعد بالمخازن عن الوسائل الجديدة 
وط  رصفها.  وأسلوبتخزينها  ورسر

ن بالمخازن عىل  1.3 تأهيل العاملي 
 طرق تخزين وإدارة الوسائل الجديدة 

   القدرات -3

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم 
الستة: المنتج المناسب بالكمية 
المناسبة والجودة المناسبة 
ي المكان 

ن
بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

                  318,750  

X X X X 
 

X 2.1.3  ي كل
ن عىل الصف فن تدريب القائمي 

ونيا  المستويات عىل تسجيل الصف إلكتر
 وتقدير حساب شهور الكفاية  وكيفية

 االحتياجات. 

                    10,000  
   X 

 
X 3.1.3  للمنقطعات استخراج البيان الشهري

 انقطاع يحدث بها  أكتر الوسائل وتحديد 

                  318,750  
X X X X 

 
X 4.1.3  ن عمل دورات تدريبية للعاملي 

 ومراجعةبالمخازن عىل جمع البيانات 
 استيفاء النماذج بدقة. 

                    75,000  

  X X 
 

X 5.1.3  ن بالجمعيات عقد ورش عمل للعاملي 
األهلية لتدريبهم عىل استيفاء البيانات 

 التقارير المطلوبة واستخراج

                  180,000  
X X X X 

 
X 6.1.3  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء

 التقارير واستخراجعىل إدخال البيانات 

                      5,000  
    X 1.2.3  عمل حص بالعمالة المساعدة

 المطلوبة
المطلوبة  عىل العمالةالعمل  2.3

 معهم وتوفت  خطة للتعاقد  ووضع

 التمويل الالزم لذلك
                    10,000  

   X X 2.2.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 الموارد الالزمة لها.  وتدبت  المطلوبة 

                      2,000     X  3.3.3  ن متابعة التعاقد مع  المسؤولي 

                  432,000  
X X X X X 1.3.3  افية عىل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 باإلدارات بشكل شهري   المخازن

اف 3.3 . تصميم وتنفيذ خطط لإلرسر

 
ً
ومتابعة المخازن بشكل شهري طبقا

 لقائمة مراجعة المخازن

                  144,000  
X X X X X 2.3.3  افية عىل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 مخزن المديرية بشكل رب  ع سنوي



 
 

62 
 

ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                    15,000  

X X X X 
 

X 1.4.3  ي
ن فن تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد 

يات  والمشتر

ن  .4.3 زيادة كفاءة العاملي 

بالمستويات المختلفة لسلسلة 

 اإلمداد

                    75,000  

X X X X X 2.4.3  ن أثناء الزيارات تدريب العاملي 

اف عىل قواعد  افية من فرق اإلرسر اإلرسر

تنفيذ زيارات وأساليب التخزين  وأسس

افية داعمة  إرسر

                    10,000  
    X 1.5.3  جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة

ي كل المخازن
 فن

ن عىل النماذج  5.3 تدريب العاملي 

التقارير المناسبة  وتصميمالجديدة 

للتداول عىل المستويات األعىل 

ي لها وتصميم
وبن  نظام إلكتر

                    13,500  

    X 2.5.3 لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة. 

                    30,000  

X X X X X 3.5.3  ن عمل عقد  ورش لإلحصائيي 
باإلدارات الصحية عىل استخدام األدوات 
ي سيتم تصميمها عىل المستوى 

الجديدة التر
المركزي لمتابعة المخزون و استخراج 

 التقارير

                    60,000  
X X X X X 1.1.4 مع  عقد لقاءات توعوية شهرية

 المجتمع المستهدف
 واللقاءاتزيادة حمالت التوعية  1.4

ي وجود مسؤوىلي اإلعالم 
ن
ية ف الجماهت 

وي    ج  عن برامج تنظيم األرسة وللتر

   الطلب واالستخدام -4

الهدف: زيادة أعداد 
المستفيدات من خدمات تنظيم 
األرسة و خفض الحاجة غت  

  5,000                       . الملباة و نسبة المنقطعات
  X  X 1.2.4  حص باالحتياجات من الرائدات

الريفيات المطلوب التعاقد معهم عىل 
  مستوى المحافظة

 زيادة عدد الرائدات الريفيات  2.4

                    20,000  
X X X X X 2.2.4   ن لتوفت عقد لقاءات مع المسؤولي 

 الرائدات التمويل المطلوب للتعاقد مع

                      4,000  
X X X X X 3.2.4  عمل التعاقدات الالزمة مع متابعة

 الرائدات
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                    20,000  

X X X X X 1.1.5  اجتماعات مع الجهات المعنية عقد
والجمعيات األهلية ووزارة التضامن 
 االجتماعي ورجال األعمال والغرفة التجارية
للتنسيق معهم لدعم وتمويل أنشطة برنامج 

 اإلمداد.  سلسلة تنظيم األرسة وخاصة

اكة مع الجهات  .1.5 تقوية الشر

 المختلفة ذات العالقة 
اكة -5    التنسيق والشر

  ن اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
الجهات المقدمة لخدمات 
تنظيم األرسة والتنسيق 
بينهم لتعظيم االستفادة 

 من الموارد المتاحة

 
                    20,000  

X X X X X 2.1.5  التنسيق مع سكرتت  عام المحافظة
والجهات السيادية لدعم برنامج تنظيم 

 األرسة

                    20,000  
X X X X X 3.1.5  اكة مع المستشفن تفعيل الشر

 العسكري بدمياط الجديدة 

                    10,000  
 X   X 1.2.5  كاء العمل وتصميم رؤية حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

كاء 2.5  تعزيز التعاون مع الشر

                    10,000  
X X X X X 2.2.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

                    60,000  
X X X X X 3.2.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي         3,774,250
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قية محافظة  الشر

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  3,688,761   2,799,636   889,125  ذكور  Males 

  Females  3,475,063   2,623,062   852,001  إناث

 Total  7,163,824   5,422,698   1,741,126  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
 * Women at reproductive age 25% نسبة النساء ف

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

استخدام الوسائل الحديثةمعدل   

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

59.7%  57.4%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.6 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%21.6 اللولب   IUD 

%0.4 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%10.0 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  23.0 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.7 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %14.4 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 94.28 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.93 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية   حدث نفاذ للمخزون الصحيةالكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 4 أوكسي بروجست 855 681 278 18 19

وسبت ن  شهور 6 مت 

 شهور 7 نوجرافيدا

 شهور 4 ميكروجنست
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 
ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر

الجدول الزمتن
 بالسنوات

حة  األنشطة التفصيلية المقتر
 

حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

               24,000  
X X X X X 1.1.1  تأييد متخذي القرار تنفيذ ورش عمل لكسب

باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل المستوى 
ي ضوء معلومات عن المديرية

 المركزي فن

وضع/تنفيذ خطة لكسب  1.1
تأييد الجهات المختلفة للمشاركة 
ي برنامج تنظيم األرسة عىل أساس 

فن
آثار عديدة  وذاتأنها قضية قومية 

دية عىل النواحي االقتصا
 واالجتماعية 

 التمويل     .1
كاء الهدف:  تفعيل دور الشر

القطاع الحكومي والخاص )
ي والهيئات المانحة( 
ن
خطة ف

التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة  برنامج تنظيم األرسة لفتر
خمس سنوات والعمل عىل 
تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
 

               20,000  
X X X X X 2.1.1  عقد اجتماع برئاسة معاىلي المحافظ والقيادات

اتيجية  التنفيذية بالمحافظة للتعريف بالخطة االستر
اء الوسائل  وتشجيع  دعم رسر

               20,000  

X X X X X 3.1.1  التمويل مع  التعاون وتوفت  عقد لقاءات بهدف
 وجمعيةسكرتت  عام المحافظة وممثىلي نقابة الصيادلة 

اء األدوية ذات العالقة  رجال األعمال لتمويل رسر
 بالصحة اإلنجابية كمحفزات للمنتفعات. 

               20,000  

X X X X X 4.1.1  عقد اجتماع رب  ع سنوي لمتابعة ما تم إنجازه من
المداخالت بعض  وإضافةالخطة وتقييم الوضع الحاىلي 

 للتعامل

             216,000  
     X 1.1.2  مع المراكز  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل

ي سيتم إدخال الوسائل الجديدة فيها 
اإلدارية التر

 لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال الوسائل  .1.2
 الجديدة

   الوسائل .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر
المستخدمات وخفض 

ن  غت  الملباةالحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 

             216,000  
    X 2.1.2  ن عقد ورشة عمل مع ذوي العالقة  لمدة يومي 

ي يجب تنفيذها عىل مستوى 
لتحديد أهم األنشطة التر

امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  المحافظة بالتر

         1,091,250  
X X X X X 3.1.2  تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم و الرائدات عقد دورات

وي    ج للوسائل الجديدة و كيفية استخدامها  للتر

         1,091,250  

X X X X X 4.1.2  تنفيذ ورش عمل لتعريف الكوادر المقدمة
للخدمة بالوسيلة الجديدة عىل أن يتم تضمينه بمناهج 

 التدريب المستدامة بالقطاع

         3,840,000  
X X X X X 1.2.2  تكثيف تدريب الممرضات عىل تقديم المشورة

 عن اللولب. 
خطة لزيادة  وتنفيذ تصميم  .2.2

 استخدام اللوالب    
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

         1,091,250  
X X X X X 2.2.2  تدريب الرائدات ومسؤوىلي اإلعالم لزيادة الطلب

 عىل استخدام اللوالب

               15,000  
X X X X X 3.2.2  برنامج الطبيب الزائر وتعظيم االستفادة تكثيف

 منه

               20,000  X X X X X 4.2.2 تفعيل مبادرة القطاع الخاص 

               20,000  
X X X X X 5.2.2  تنفيذ حمالت تنشيطية تركز عىل الوسائل

 طويلة المفعول

             660,000  
X X X X X 6.2.2 للعيادات  وزيارات. تنفيذ قوافل صحة إنجابية

 المتنقلة. 

             983,750  
X X X X 

 
X 1.1.3  ن بالمخازن عن عقد دورات تدريبية للعاملي 

وط وقواعد الوسائل الجديدة   وأسلوبتخزينها  ورسر
 رصفها. 

ن بالمخازن عىل  1.3 تأهيل العاملي 
طرق تخزين وإدارة الوسائل 

 الجديدة 

   القدرات .3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم 
الستة: المنتج المناسب 
بالكمية المناسبة والجودة 
ي 
ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 المكان والوقت المناسب. 
 

                  5,000  
X X X X 

 
X 2.1.3  ورشة عمل سنوية لمراجعة المعايت  عمل

 من دقة جمع البيانات والتأكد 

         1,015,000  
X X X X 

 
X 3.1.3  تدريب التمريض عىل عمل متوسط االستهالك

 8استمارات ت.أ.  واستيفاء

             983,750  
X X X X 

 
X 4.1.3 ن بالمخازن عىل . عمل دورات تدريبية للعاملي 

 استيفاء النماذج بدقة.  ومراجعةجمع البيانات 

               95,000  
X X X X 

 
X 5.1.3  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء عىل

 التقارير واستخراجإدخال البيانات 

                  5,000      X 1.2.3 إمكانية توفت  مخازن للوسائل  2.3 حص وتقييم األماكن المناسبة
ي المراكز الطبية ومراكز طب 

فن
األرسة حيث تتوافر المساحة 

 المناسبة والغرف
                  8,000  

   X 
 

X 2.2.3 التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العالقة 

                  5,000  
    X 3.2.3 توفت  العمالةالعمل عىل  3.3 عمل حص بالعمالة المساعدة المطلوبة 

المطلوبة ووضع خطة للتعاقد 

 التمويل الالزم لذلك معهم وتوفت  

               20,000  
X X X X 

 
X 1.3.3  ن بالمحافظة عقد اجتماعات مع المسؤولي 

الموارد  وتدبت  لمناقشة سبل توفت  العمالة المطلوبة 
 الالزمة لها. 
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

               10,000  
   X 

 
X 2.3.3  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

         1,368,000  

X X X X X 1.4.3  افية عىل المخازن  وتنفيذ تصميم  –زيارات إرسر

 عىل مستوى اإلدارات الصحية  بشكل شهري

تصميم وتنفيذ خطط  4.3

اف ومتابعة المخازن بشكل  لإلرسر

 لقائمة مراجعة  دوري
ً
طبقا

 المخازن

             456,000  

X X X X X 2.4.3  افية عىل المخازن  وتنفيذ تصميم  –زيارات إرسر

 عىل مستوى المديرية الصحية  بشكل رب  ع سنوي

               47,500  
X X X X 

 
X 3.4.3  ي اإلدارات

ن فن تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

يات  عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و المشتر

                  5,000  
    X 1.5.3  ي كل

جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة فن

 المخازن

ن بالمخازن عىل  5.3 تأهيل العاملي 

ي 
استخدام النماذج الموحدة التر

سيتم وضعها من المستوى 

المركزي واستخدام التقارير 

 الصادرة عنها
                  9,500  

    X 2.5.3  ن  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل بحضور ممثلي 

 عن المخازن لمناقشة النماذج الجديدة

               95,000  

X X X X X 3.5.3  ن باإلدارات الصحية عمل عقد  ورش لإلحصائيي 
ي سيتم تصميمها 

عىل استخدام األدوات الجديدة التر
عىل المستوى المركزي لمتابعة المخزون و استخراج 

 التقارير

         1,358,750  
X X X X X 1.1.4  والرائدات عىل  والممرضاتتدريب األطباء

 رسائل تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية
وي    ج للوسائل طويلة  1.4 زيادة التر

المفعول من خالل القنوات 
 المختلفة

   الطلب واالستخدام .4
الهدف: زيادة أعداد 
المستفيدات من خدمات 

األرسة و خفض تنظيم 
الحاجة غت  الملباة و نسبة 

 . المنقطعات

               20,000  
X X X X X 2.1.4  لقاءات كسب تأييد لتكثيف المبادرات عمل

 أحىل( )أيامنا اإلعالمية 

               25,000  
X X X X X 3.1.4  لقاءات كسب تأييد لتكثيف الندوات الصغرى

ى  نوادي المرأة وندوات والكت 

               20,000  
X X X X X 1.1.5  عقد اجتماعات تنسيقية برئاسة المحافظ أو

ن الجهات المقدمة للخدمة.   السكرتت  العام للتنسيق بي 
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

               20,000  
X X X X X 2.1.5  اك مقدمي عقد اجتماعات تنسيقية بهدف

 إرسر
ن للجهات المختلفة للتدريب الذي يتم  الخدمة التابعي 

 من خالل الوزارة

اكة مع الجهات  1.5 تقوية الشر

 المختلفة برعاية القيادة السياسية
اكة .5    التنسيق والشر

ن  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات  الجهات

تنظيم األرسة والتنسيق بينهم 
لتعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة

 

               20,000  

X X X X X 1.2.5  ن عن عقد لقاءات بشكل دوري مع ممثلي 
ن الجامعة   والجمعيةالتعليمي  واألحرار الصجي  والتأمي 
األحمر وممثىلي االتحاد اإلقليمي  والهاللالمصية 

 للجمعيات األهلية. 

اكة مع  2.5 تفعيل التنسيق والشر

الجهات ذات العالقة بتقديم 

 الخدمة 

               20,000  

  X X X 2.2.5  ن للعمل عىل فتح عيادة التنسيق مع المسؤولي 
 والمزمعتنظيم األرسة بالمستشفن العسكري الجديد 

 
ً
 بالوسائل والمطبوعات وإمدادهمافتتاحه قريبا

 والملصقات الالزمة  

               20,000  

X X X X X 1.3.5  عقد لقاءات بشكل دوري مع الجهات المشاركة
ي دعم القضية السكانية مثل المجلس القومي للسكان 

فن
القومي لألمومة  والمجلسالقومي للمرأة  والمجلس
 والطفولة

اكة  3.5 مع  والتعاونتفعيل الشر

الجهات ذات العالقة بالقضية 

 السكانية

             180,000  

X X X X X 
ي عىل مستوى كل إدارة عمل  1.4.5

اجتماع تنسيفر
صحية بحضور رئيس مجلس المدينة وعرض أهمية 

 وجود مخازن مناسبة للوسائل

ن  4.5 التنسيق مع المسؤولي 

بالمحافظة لتوفت  أماكن تخزين 

 جديدة

               20,000  

X X X X X 1.5.5  اجتماعات تنسيقية لتوفت  الوسائل بصفة عقد
 األهىلي والخاص بعد وضع المعايت  مستمرة 

ن للقطاعي 
 األساسية لذلك

اكة مع القطاع  5.5 تقوية الشر

 واألهىلي الخاص 

             100,000  
X X X X X 2.5.5  اتتوفت  مطبوعات )ملصقات(  وبوستر

 األهىلي والخاص
ن  للقطاعي 

               10,000  
 X   X 1.6.5  كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة لكيفية حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
ن
اكهم ف  إرسر

كاء 6.5  تعزيز التعاون مع الشر

               10,000  
X X X X X 2.6.5  كاء تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

               60,000  
X X X X X 3.6.5  كاء لمناقشة عقد لقاءات دورية مع الشر

 و ضمان التنسيق الفعال معهمالموضوعات المختلفة 

 اإلجمالي  15,340,000
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 محافظة الدقهلية

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  3,302,844   2,371,100   931,744  ذكور  Males 

  Females  3,189,534   2,285,492   904,042  إناث

 Total  6,492,378   4,656,592   1,835,786  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

الحديثةمعدل استخدام الوسائل   

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

64.1%  63.2%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%2.4 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%39.7 اللولب   IUD 

%0.4 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%7.5 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  12.8 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.2 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need 6.9% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 94.19 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.96 ***معدل الخصوبة الكىلي 

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  

*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  للمخزونحدث نفاذ  الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 1175 822 343 18 19 ن  المدة غت  متاحة  مت 

 ميكروجنست

 

اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة للمحافظات االستر  لتأمي 
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2021-2025 

ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                   24,000  

X X X X X 1.1.1  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 
ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 عن المديريةضوء معلومات 

وضع/تنفيذ خطة لكسب تأييد  1.1
ي برنامج 

الجهات المختلفة للمشاركة فن
تنظيم األرسة عىل أساس أنها قضية قومية 
وذات آثار عديدة عىل النواحي االقتصادية 

 واالجتماعية 

 التمويل     .1

كاء الهدف:  تفعيل دور الشر
القطاع الحكومي والخاص )

ي والهيئات المانحة( 
ن
خطة ف

التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة  برنامج تنظيم األرسة لفتر
خمس سنوات والعمل عىل 
تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

                   20,000  

X X X X X 2.1.1  عقد لقاءات بهدف التعاون مع
سكرتت  عام المحافظة لدعم برنامج 
تنظيم األرسة ومناقشة تنفيذ الخطة 

ي تظهر. 
 السنوية وحل المشاكل التر

                   20,000  

X X X X X 3.1.1  ي وضع خطة جمعيات
المشاركة فن

رجال األعمال وحضور اجتماعاتهم لزيادة 
ي 
نامج واالستفادة من الموارد التر تمويل الت 

 يمكن أن تتاح من خاللهم

                 540,000  

   X X 1.1.2  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل 
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

 الوسائل   .2 تنفيذ خطة إلدخال الوسائل الجديدة 1.2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر
المستخدمات وخفض الحاجة 

ن عىل  الملباةغت   كت 
مع التر

 الوسائل طويلة األجل. 
 

                 540,000  

    X 2.1.2  ن عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

                 894,750  

X X X X X 3.1.2  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي
وي    ج للوسائل  اإلعالم والرائدات للتر

 الجديدة وأهمية استخدامها

                   10,000  

X X X X X 1.2.2  عقد ورش عمل لتطوير أساليب
التسويق المجتمعي ألنشطة تنظيم األرسة 
الحكومية عن طريق التثقيف الصجي أو 

 اإلعالم  

اح أنشطة لتغيت  توليفة الوسائل  .2.2
اقتر

 الحالية    

                   45,000  
X X X X X 1.3.2  تدريب مسؤوىلي اإلعالم والتثقيف

الصجي لنشر الوعي عن مزايا استخدام 
 اللولب

تصميم وتنفيذ خطة لزيادة استخدام  3.2
 اللوالب
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ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                 330,000  

X X X X X 2.3.2  استمرارية عمل قوافل سكانية
باألماكن المحرومة من الخدمة أو األماكن 
ي ال يتوفر فيها مقدمي الخدمة 

التر
 بالوحدات

 

                   10,000  
X X X X X 3.3.2  اجتماعات تنسيقية لمتابعة تنفيذ

  خطة الطبيب الزائر 

             1,705,000  
X X X X X 4.3.2  األطباء بالقطاع الخاص تدريب

 عىل تركيب اللولب

                   22,500  
X X X X 

 
X 1.1.3  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عن الوسائل الجديدة وقواعد 
وط تخزينها وأسلوب رصفها.   ورسر

ن بالمخازن عىل طرق  1.3 تأهيل العاملي 
 تخزين وإدارة الوسائل الجديدة 

   القدرات .3

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم 
الستة: المنتج المناسب 
بالكمية المناسبة والجودة 
ي 
ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 المكان والوقت المناسب. 
 

                 787,500  
X X X X 

 
X 2.1.3  تدريب التمريض عىل عمل

متوسط االستهالك واستيفاء استمارات 
 8ت.أ. 

                   22,500  

X X X X 
 

X 3.1.3  ن عمل دورات تدريبية للعاملي 
بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 

 استيفاء النماذج بدقة. 

                   45,000  
X X X X 

 
X 4.1.3 . ورش عمل لتدريب مسؤوىلي عقد

اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 
 التقارير

                     5,000  
    X 1.2.3  عمل حص بالعمالة المساعدة

 المطلوبة
العمل عىل توفت  العمالة المطلوبة  2.3

خطة للتعاقد معهم وتوفت  التمويل  ووضع

 الالزم لذلك
                     6,000  

   X X 2.2.3  ن عقد اجتماعات مع المسؤولي 
توفت  العمالة بالمحافظة لمناقشة سبل 

 المطلوبة وتدبت  الموارد الالزمة لها. 

                     2,000   X X   3.2.3  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

             1,368,000  

X X X X X 1.3.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

عىل مستوى  بشكل شهري –عىل المخازن 

 اإلدارات الصحية

اف  3.3 تصميم وتنفيذ خطط لإلرسر

  دوريومتابعة المخازن بشكل 
ً
طبقا

 لقائمة مراجعة المخازن
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ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                 456,000  

X X X X X 2.3.3  افية عىل تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

عىل مستوى  بشكل رب  ع سنوي –المخازن 

 المديريات الصحية 

                   47,500  

X X X X 
 

X 3.3.3 ن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

                     5,000  

    X 1.4.3 جمع كل النماذج اليدوية .

ي كل المخازن
 المستخدمة فن

ن بالمخازن عىل  4.3 تأهيل العاملي 

استخدام النماذج الموحدة الجديدة 

حة  من المستوى المركزي وإصدار المقتر

 التقارير منها

                     4,750  

    X 2.4.3 لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

                   95,000  

X X X X X 3.4.3 ن عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 
استخدام باإلدارات الصحية عىل 

ي سيتم تصميمها 
األدوات الجديدة التر

عىل المستوى المركزي لمتابعة المخزون 
 و استخراج التقارير

                   22,500  
X X X X X 1.5.3 ن . عقد لقاءات مع المسؤولي 

لتوفت  أماكن مناسبة للتخزين أوسع و 
 أفضل مما هو متاح

  توفت  أماكن تخزين أكتر مناسبة   5.3

                 810,000  
X X X X X 1.6.3 تنفيذ ورش عمل لتدريب .

الصيادلة والتمريض عىل المعايت  
 القياسية للتخزين

. تنفيذ مداخالت لبناء قدرات 6.3

ن بالمخازن عىل مستوى  العاملي 

المحافظات واإلدارات الصحية عىل 

وط التخزين والكروت ومتابعة  تطبيق رسر

ي المخزون وحساب  اتيج    23,750                    المخزون االستر
X X X X X 2.6.3 عمل تدريب عىل مستوى .

المخازن لتقوية قدراتهم عىل تسجيل 
 المخزون و نظم الصف المتبعة

                   21,740  
X X X X X 1.1.4 زيادة عدد زيارات الرائدات .

 الريفيات وخاصة زيارات النفاس ومتابعة
 المنقطعات

تكثيف عمل الرائدات الريفيات  1.4
وي    ج للوسائل طويلة المفعول  للتر
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ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                   15,000  
X X X X X 2.1.4 تفعيل دور المستشفيات .

والتدريب عىل تقديم خدمة اللولب بعد 
 الوالدة من خالل لقاءات دورية معهم

   الطلب واالستخدام .4

الهدف: زيادة أعداد 
المستفيدات من خدمات 
تنظيم األرسة و خفض الحاجة 
 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات

                   15,000  
X X X X X 3.1.4 ي

. تكثيف أنشطة نوادي المرأة فن

 الوعي نشر 

                   10,000  
X X X X X 1.1.5 التنسيق مع الجمعيات األهلية .

 لتنفيذ القوافل والمبادرات
زيادة تفعيل التنسيق مع ذوي  1.5

ي 
العالقة الذين يمكن أن يساعدوا فن

 تقديم الخدمة 

اكة .5    التنسيق والشر

  اكة الهدف: تفعيل الشر
ن الجهات المقدمة  بي 
لخدمات تنظيم األرسة و 
التنسيق بينهم لتعظيم 
االستفادة من الموارد 

 المتاحة

                   10,000  

X X X X X 2.1.5 . ن النساء االستعانة بأخصائيي 
ي لسد العجز 

والتوليد ومساعد اإلخصاب 
من خالل تدريبهم وعمل خطة تستهدف 
األماكن األكتر احتياجا من خالل التنسيق 

 مع الجهات األخرى

                   10,000  

X X X X X 3.1.5  التنسيق مع المستشفن العسكري
بالمعايت  القياسية الخاصة  إمدادهمو 

بتنظيم األرسة لفتح مركز تقديم خدمة 
 لديهم. 

                   10,000  
X X X X X 1.2.5  كة مع إدارة وضع خطة مشتر

اإلعالم والثقافة الصحية وإدارة تنظيم 
 األرسة لتنفيذ لقاءات توعوية وندوات

التنسيق مع الجهات المختلفة  2.5

 برنامج تنظيم األرسة للتوعية بأهمية

                   10,000  
X X X X X 2.2.5 المجلس . حضور االجتماعات مع

والمشاركة الفعالة الهادفة  القومي للسكان
 للتنسيق

                   10,000  
X X X X X 3.2.5 عقد ورش عمل لتدريب مقدمي .

الخدمة بالجمعيات األهلية عىل المشورة 
 والتسجيل ونظام إدارة الوسائل واإلمداد

                   10,000  
 X   X 1.3.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
ن
اكهم ف بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

كاء3.5   . تعزيز التعاون مع الشر

                   10,000  
X X X X X 2.3.5 مع . تحديد مجاالت التعاون

كاء والموضوعات المطروحة للنقاش  الشر
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ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                   60,000  
X X X X X 3.3.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي  8,053,490                 
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 الغربيةمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  2,555,427   1,842,210   713,217  ذكور  Males 

  Females  2,444,206   1,752,126   692,080  إناث

 Total  4,999,633   3,594,336   1,405,297  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 6 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

63.2%  62.0%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.3 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%39.6 اللولب   IUD 

%0.2 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%5.4 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  15.3 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.2 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need 12.1% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 86.97 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.76 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

   ال 679 697 88 10 11
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

 24,000  X X X X X 1.1.1  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
القرار باستخدام مواد إعالمية متخذي 

ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب تأييد  .1.1
ي 
الجهات المختلفة للمشاركة فن

برنامج تنظيم األرسة عىل 
أساس أنها قضية قومية وذات 
آثار عديدة عىل النواحي 
 –االقتصادية واالجتماعية 

ي أمثلة للجهات المس
تهدفة فن

المجلس القومي المحافظات: 
، سكرتت  عام المحافظة للسكان

والمحافظ، جمعيات رجال 
األعمال ووزارة الشباب 
والرياضة والمجالس المحلية 
واألوقاف والكنيسة والتضامن 

 االجتماعي ومحو األمية

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
 

 20,000  X X X X X 2.1.1 عقد اجتماعات مع الجهات .

المختلفة للتنسيق معهم لتوفت  
مستلزمات مكافحة العدوى وأدوية صحة 

 إنجابية 

 30,000  X X X X X 3.1.1  ي
عقد اجتماعات مع الهيئات التر

ي فتح مراكز تقديم 
يمكن أن تساعد فن

ات الالزمة  ن خدمة وتوفت  المكان والتجهت 
 الطبية المدربةوتمويل االستعانة بالكوادر 

 33,000      X 
 

 لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل  1.1.2
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال الوسائل  1.2
 الجديدة

   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 

 330,000      X 
 

ن عقد ورشة عمل  2.1.2 مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

 862,500  X X X X X 
 

عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي  3.1.2
وي    ج للوسائل  اإلعالم و الرائدات للتر

 الجديدة و كيفية استخدامها
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

 4,410,000  X X X X X 4.1.2  تدريب األطباء و التمريض من
مقدمي الخدمة عىل المعايت  الطبية 

 والمشورة لضمان نجاح الوسيلة. 

 

 22,000       X 1.2.2  عمل خطة تنشيطية لكل إدارة
 صحية لزيادة استخدام اللولب 

. تصميم وتنفيذ خطة لزيادة 2.2

 استخدام اللوالب    

 330,000  X X X X 
 

X 
 

ي األماكن  2.2.2
ذات عمل قوافل طبية فن
ي ال يتوفر  الكثافة السكانية العالية

والتر
 فيها طبيب مدرب

 2,000      X 
 

ن  3.2.2 عقد اجتماعات مع المسؤولي 
ن معايت  اختيار األماكن المستهدفة  لتحسي 

القوافل الطبية وتكثيف توزي    ع لعمل 
 الوسائل طويلة المفعول 

 27,500  X X X X X 
 

ن  1.1.3 عقد دورات تدريبية للعاملي 
بالمخازن عن الوسائل الجديدة وقواعد 

وط تخزينها وأسلوب رصفها.   ورسر

ن بالمخازن عىل 1.3 . تأهيل العاملي 

 طرق تخزين وإدارة الوسائل الجديدة 
   القدرات -3

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

 1,015,000  X X X X X 
 

تدريب التمريض عىل عمل متوسط 2.1.3
 8االستهالك واستيفاء استمارات ت.أ. 

 27,500  X X X X X 
 

ن  3.1.3 عمل دورات تدريبية للعاملي 
بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 

 استيفاء النماذج بدقة. 

 55,000  X X X X X 
 

ورش عمل لتدريب مسؤوىلي عقد . 4.1.3
اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 

 التقارير

 792,000  X X X X X 
 

افية عىل  1.2.3 تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

ات  ن المخازن ومتابعة تنفيذ التجهت 

 بشكل شهري – ولتطوير 

اف 2.3 . تصميم وتنفيذ خطط لإلرسر

 
ً
ومتابعة المخازن بشكل شهري طبقا

 لقائمة مراجعة المخازن

 264,000  X X X X X 
 

افية عىل  2.2.3 تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

ات  ن المخازن ومتابعة تنفيذ التجهت 

 بشكل رب  ع سنوي – ولتطوير 
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

 27,500  X X X X 
 

X 3.2.3  ن تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

 7,500      X 
 

االجتماعي . إنشاء جروب للتواصل 4.2.3

ن  لمسؤوىلي المخازن لتبادل المعلومات حي 

 الحاجة

 10,000    X  X 1.1.4 حص باالحتياجات من الرائدات .

الريفيات المطلوب التعاقد معهم عىل 
  مستوى المحافظة

   الطلب واالستخدام -4 . زيادة عدد الرائدات الريفيات 1.4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 

األرسة و خفض الحاجة خدمات تنظيم 
ن لتوفت  X X X X X 2.1.4  15,000  . غت  الملباة و نسبة المنقطعات . عقد لقاءات مع المسؤولي 

 التمويل المطلوب للتعاقد مع الرائدات

 8,000   X X X X 3.1.4 متابعة عمل التعاقدات الالزمة .

 مع الرائدات

 40,000  X X X X X 1.2.4 ي مراكز الشباب
. عمل ندوات فن

المحلية والمدارس الثانوية  والوحدات
كات   بأنواعها والمصانع والشر

تنفيذ سلسلة من الندوات  .2.4
 التوعوية

 10,000  X X X X X 1.3.4 ن لزيادة . التنسيق مع المسؤولي 

عدد القوافل الطبية وتوجيهها لألماكن 
 المستهدفة

. زيادة عدد القوافل الطبية 3.4

والوصول لألماكن المحرومة من 
ي ال يتوفر فيها طبيب 

الخدمة أو التر
ن لتعظيم X X X X X 2.3.4  10,000  مدرب  . التنسيق مع المسؤولي 

 االستفادة من نظام الطبيب الزائر

 40,000  X X X X X 1.1.5 اجتماعات تنسيقية بهدف .

ي 
التواصل مع الجمعيات األهلية الراغبة فن

ي  فتح عيادات بها وتدريب الفريق الطت 
 الالزم 

زيادة تفعيل التنسيق مع  1.5

ي 
ي يمكن أن تساعد فن

الهيئات التر

 تقديم الخدمة 

 

اكة -5    التنسيق والشر
ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر

األرسة المقدمة لخدمات تنظيم 
والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

 40,000  X X X X X 2.1.5 ن بهدف . التنسيق مع المسؤولي 

توفت  الوسائل لبعض الجمعيات األهلية 
 لتقديم الخدمة والمجهزةالنشيطة 
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

 100,000  X X X X X 3.1.5 توفت  الملصقات والمطبوعات .

وتوفت  معينات للجمعيات األهلية 
ات )ملصقات(  المشورة من بوستر

 ومطويات

 10,000   X   X 1.2.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

كاء .2.5  تعزيز التعاون مع الشر

 10,000  X X X X X 2.2.5 تحديد مجاالت التعاون مع .

كاء والموضوعات المطروحة  للنقاش الشر

 60,000  X X X X X 3.2.5 كاء .عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي  8,632,500
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 المنوفيةمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  2,219,798   1,765,188   454,610  ذكور  Males 

  Females  2,081,803   1,645,667   436,136  إناث

 Total  4,301,601   3,410,855   890,746  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 4 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

وسيلةمعدل استخدام أي   

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

67.1%  65.6%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.0 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 

Long-acting and permanent methods **  35.7 اللولب%  IUD 

%0.6 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%9.3 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  18.9 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
ر
%0.2 الواف  Condom (male) 

 ** Unmet need %6.9 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 94.19 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.96 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن   حدث نفاذ للمخزون للمديرية الصحية الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 4 أوكسي بروجست 693 538 138 10 11

وسبت ن  شهور 4 مت 

 شهور 4 نوجرافيدا

 شهور 4 تميكرو سب
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1  تأييد متخذي تنفيذ ورش عمل لكسب
القرار باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل 
ي ضوء معلومات عن 

المستوى المركزي فن
 المديرية

وضع/تنفيذ خطة  1.1
لكسب تأييد الجهات 
ي برنامج 

المختلفة للمشاركة فن
 تنظيم األرسة 

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ي 
ن
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل ف

ة خمس  برنامج تنظيم األرسة لفتر
سنوات والعمل عىل تعظيم االستفادة 

 من الموارد المتاحة. 
 

20,000 
X X X X X 2.1.1  كة مع الجهات عمل ندوات مشتر

المختلفة مثل المجلس القومي للسكان وجمعية 
 رجال األعمال للتنسيق معهم. 

20,000 

X X X X X 3.1.1 عقد لقاءات مع سكرتت  عام المحافظة 
بهدف التعاون لدعم برنامج تنظيم األرسة 
ومناقشة تنفيذ الخطة السنوية وحل المشاكل 

ي تظهر. 
 التر

22,500 

X X X X X 4.1.1  عقد لقاءات لكسب التأييد لزيادة

ن  الحمالت والقوافل بالتنسيق مع المسؤولي 

بالمحافظة وزيادة مصادر التمويل من خالل 

كاء ودعم المحافظة  لزيادة الحمالت الشر

ن بالمحافظة  والقوافل بالتنسيق مع المسؤولي 

كاء ودعم  وزيادة مصادر التمويل من خالل الشر

 المحافظة

20,000 

X X X X X 5.1.1 كاء الذين . عقد لقاءات تنسيقية مع الشر

اء بعض  يمكنهم توفت  التمويل الالزم لشر
مثل السونار واألجهزة الطبية المستلزمات 

 رجال األعمال أو صندوق خدمات المحافظةك

30,000 

X X X X X 6.1.1 عقد لقاءات تنسيقية مع المحافظة .

بالوسائل لفتح عيادات جديدة ودعم إمدادها 
المطلوبة لخدمة الجمهور المستهدف وخاصة 
ي األماكن المحرومة أو البعيدة عن الخدمات. 

 فن
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

330,000 

X X X X X 1.1.2  مع  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة 

 عنها. 

إلدخال تنفيذ خطة  1.2
 الوسائل الجديدة

   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 330,000 

X X X X X 2.1.2  ن عقد ورشة عمل مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب تنفيذها 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع إدخال  ن عىل مستوى المحافظة بالتر

 الوسائل الجديدة. 

55,000 

X X X X X 3.1.2  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم
وي    ج للوسائل الجديدة و أهمية  والرائدات للتر

 استخدامها

110,000 
X X X X 

 
X 
 

تكثيف المشورة العامة والخاصة من  1.2.2
 خالل اللقاءات التوعوية والرائدات الريفيات 

اح أنشطة لتغيت  2.2
.  اقتر

ي 
توليفة الوسائل الحالية فن
 أتجاه وسائل طويلة المفعول 

816,250 
X X X X 

 
X 
 

التدريب المستمر للممرضات واألطباء  2.2.2
ي عىل المشورة وخاصة للوسائل الجديدة 

التر
 سيتم إضافتها

110,000 
X X X X 

 
X 
 

زيادة التوعية عن استخدام الوسائل  3.2.2
 طويلة المفعول من خالل نوادي المرأة

20,000 

X X X X 
 

X 
 

اك أطباء  4.2.2 عقد لقاءات للتنسيق بهدف إرسر
ي التدريب المقدم 

وممرضات القطاع الخاص فن
تنظيم من الوزارة والعمل عىل تزويدهم بوسائل 

 األرسة

30,000 
X X X X 

 
X 
 

عقد لقاءات لكسب التأييد بهدف زيادة  5.2.2
 عدد القوافل الطبية 

20,000 
X X X X 

 
X 
 

عقد لقاءات للتنسيق بهدف تفعيل دور  6.2.2
 الطبيب الزائر

27,500 
X X X X 

 
X 
 

ن بالمخازن  1.1.3 عقد دورات تدريبية للعاملي 
وط تخزينها عن الوسائل الجديدة  وقواعد ورسر

 وأسلوب رصفها. 

ن بالمخازن  1.3 تأهيل العاملي 
عىل طرق تخزين وإدارة 

 الوسائل الجديدة

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم 
الستة: المنتج المناسب بالكمية 
 27,500المناسبة والجودة المناسبة 

X X X X 
 

X 
 

ن بالمخازن عىل استيفاء  2.1.3 تدريب العاملي 
النماذج بدقة والتعامل مع االستمارات وكروت 

 التخزين بشكل دقيق. 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

55,000 

X X X X 
 

X 
 

تدريب الصيادلة وأمناء المخازن عىل  3.1.3
وط  إدارة المخازن بشكل عام متضمنة رسر

وعمل التخزين لكل الوسائل وقواعد التسجيل 
ي يجب إصدارها

 الكروت والتقارير التر

ي المكان 
ن
بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

110,000 

X X X X 
 

X 
 

عقد دورات تدريبية بشكل منتظم  4.1.3
اف لتدريب  ن وفريق اإلرسر بواسطة اإلحصائيي 
ن عىل المخازن عىل استخدام  ن القائمي  العاملي 

 نظام المعلومات المطبق

4,000 

    X 
 

عقد لقاءات مع متخذي القرار عىل  1.2.3
مستوى المحافظة بالتنسيق مع القطاع عىل 
المستوى المركزي لمناقشة االحتياجات من 

 أماكن التخزين المطلوبة

توفت  أماكن تخزين  2.3

 جديدة كافية للوسائل

2,000 
  X X X 2.2.3  متابعة اختيار األماكن المطلوبة للتخزين

 واالتفاق عليها

سيتم تقديرها عند إجراء تقييم 
التوريد ) الخطة سلسلة 
 القومية(

  X 
 

X  3.2.3  ن المخازن الجديدة لتناسب تخزين تجهت 
 الوسائل فيها

5,000 
    X 1.3.3 العمل عىل توفت  العمالة 3.3 عمل حص بالعمالة المساعدة المطلوبة .

المطلوبة ووضع خطة 

للتعاقد معهم وتوفت  التمويل 

 4,000 الالزم لذلك
   X X 2.3.3  ن عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 المطلوبة وتدبت  الموارد الالزمة لها. 

4,000   X X  3.3.3  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

792,000 
X X X  X X 1.4.3  افية عىل تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 المخازن بشكل شهري

تصميم وتنفيذ خطط  4.3

اف  ومتابعة المخازن لإلرسر

 لقائمة 
ً
بشكل شهري طبقا

 792,000 مراجعة المخازن
X X X  X X 2.4.3 افية عىل . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 المخازن بشكل رب  ع سنوي
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

27,500 

X X X X 
 

X 3.4.3  ي
ن فن تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 

يات  المشتر

110,000 

X X X X X 4.4.3 اف . عمل اجتماعات مستمرة لفرق اإلرسر

عىل اإلدارات الصحية وتعريفهم بأهمية تطبيق 

وط التخزين الصحيحة  رسر

5,000 

    X 5.4.3 تحديث قائمة مراجعة المخازن إلضافة .

ي أماكنها صحيحة 
مراجعة وجود الملصقات فن

 المطويات واالستفادة منها توافر و 

5,000 
    X 1.5.3  ي

جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة فن

 كل المخازن

ن بالمخازن  5.3 تأهيل العاملي 

عىل استخدام النماذج 

ي سيتم وضعها 
الموحدة التر

من المستوى المركزي 

واستخدام التقارير الصادرة 

 عنها

5,500 
    X 2.5.3 بحضور  لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل

ن عن المخازن لمناقشة النماذج الجديدة  ممثلي 

55,000 

X X X X X 3.5.3 ن باإلدارات عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 
ي 
الصحية عىل استخدام األدوات الجديدة التر

سيتم تصميمها عىل المستوى المركزي لمتابعة 
 المخزون و استخراج التقارير

110,000 

X X X X X 1.1.4بشكل دوري للرد عىل  . عقد لقاءات
 الشائعات حول الوسائل

. تفعيل دور الرائدات 1.4

وي    ج للوسائل  الريفيات للتر
 طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 
من خدمات تنظيم األرسة و 
خفض الحاجة غت  الملباة و نسبة 

 . المنقطعات

20,000 
X X X X X 1.2.4 تنسيقية مع ممثىلي الكنيسة . عقد لقاءات

واألوقاف بشكل دائم لدعم المشورة ومحاربة 
 الشائعات

. التعاون مع األوقاف 2.4

والكنيسة للتنسيق ودعم 
نامج.   الت 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

5,000 

    X 1.1.5 حص جميع عيادات النساء والتوليد .

ي لإلدارة الصحية 
ي النطاق الجغرافن

الخاصة فن
وكذلك أسماء مقدمي الخدمة فيها واإلمكانيات 

 المتاحة

اكة مع 1.5 . تقوية الشر

 القطاع الخاص
اكة -5    التنسيق والشر

ن  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
الجهات المقدمة لخدمات تنظيم 
األرسة والتنسيق بينهم لتعظيم 

 المتاحةاالستفادة من الموارد 

 
4,000 

   X X 2.1.5 ي
. التواصل مع هذه العيادات ودعمهم فن

ي إطار المعايت  إطار المتاح 
وتزويدهم بالوسائل فن

 المطبقة

100,000 
X X X X X 3.1.5 المطويات . إتاحة المواد اإلعالمية من

 المتاحة والمطبوعات

10,000 
X X X X X 4.1.5 ي التدريب

اك أطباء القطاع الخاص فن . إرسر

ن  ي إطار القواني 
المقدم من خالل الوزارة فن

 المطبقة

5,000 
    X 1.2.5 ي

. حص جميع الصيدليات الخاصة فن

ي لإلدارة الصحية وكذلك أسماء 
النطاق الجغرافن

 مقدمي الخدمة فيها واإلمكانيات المتاحة

اكة مع 2.5 . تقوية الشر

 الصيدليات الخاصة

100,000 
X X X X X 2.2.5 إتاحة المواد اإلعالمية من المطويات .

 والمطبوعات المتاحة

10,000 
X X X X X 3.2.5 ي

اك صيادلة القطاع الخاص فن . إرسر

التدريب المقدم من خالل المبادرات المقدمة 
وعات األجنبية  من المشر

15,000 
X X X X X 1.3.5 ي هذه الجهات

ن
ن ف . مقابلة المسؤولي 

ي يقدمها برنامج 
وعرض الخدمات المتاحة التر

نامجتنظيم األرسة   لكسب تأييدهم للت 

التنسيق مع . زيادة تفعيل 3.5

الجهات المقدمة للخدمة 

طة  مثل الجيش والشر

  15,000 
X X X X X 2.3.5 دعم هذه الجهات من خالل مساعدتها .

عىل توفت  الوسائل المطلوبة وكيفية تقدير 
 احتياجاتهم

15,000 
X X X X X 3.3.5 ي

ي هذه الجهات فن
ن فن اك العاملي  . إرسر

الخاصة الدورات التدريبية لتسجيل البيانات 
 بالمنتفعات

10,000 
X X X X X 4.3.5  ي مخازنهم عىل المعايت

ن
ن ف . تدريب العاملي 

القياسية لتخزين وسائل تنظيم األرسة لضمان 
 جودتها
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

10,000 
X X X X X 5.3.5 ي هذه

اك كوادر تقديم الخدمة فن . إرسر

ي التدريب عىل تقديم الخدمة 
الجهات فن
 والمشورة

10,000 
 X   X 1.4.5  كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
اكهم فن  لكيفية إرسر

اكة  4.5 تعزيز التعاون والشر

 مع ذوي العالقة

10,000 
X X X X X 2.4.5  كاء تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

60,000 
X X X X X 3.4.5 كاء لمناقشة . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان التنسيق الفعال الموضوعات المختلفة 
 معهم

 اإلجمالي  4,497,750    
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 كفر الشيخمحافظة  

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  673,431   376,140   297,291  ذكور  Males 

  Females  630,562   347,906   282,656  إناث

 Total  1,303,993   724,046   579,947  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

61.7%  56.5%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.3 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 

Long-acting and permanent methods **  27.6 اللولب%  IUD 

%0.1 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%9.6 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  18.9 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
ر
%0.6 الواف  Condom (male) 

 ** Unmet need 11.5% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 107.03 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.38 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 3 أوكسي بروجست 780 494 113 10 11

وسبت ن  شهر 2 مت 

 شهر 2 تميكرو سب
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية يتم 
ي ضوء 

إعدادها عىل المستوى المركزي فن
 معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة  .1.1
لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن
 برنامج تنظيم األرسة 

 التمويل     .1

كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف

خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 

ة خمس  برنامج تنظيم األرسة لفتر

سنوات والعمل عىل تعظيم االستفادة 

 من الموارد المتاحة. 

20,000 
X X X X X 2.1.1 ي خطة اجتماعات

. المشاركة فن

 المجلس القومي للسكان 

20,000 
X X X X X 3.1.1  لقاءات تنسيقية بهدف عمل عقد

 . بالمشاركة مع الجمعيات األهليةقوافل 

330,000 

    X 1.1.2  مع  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة 

 للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال  .1.2
 الوسائل الجديدة

   الوسائل .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 198,000 

    X 2.1.2 ن . عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

988,750 

X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي .

وي    ج للوسائل  اإلعالم و الرائدات للتر
 الجديدة و أهمية استخدامها

3,420,000 
X X X X X 1.2.2  وتنفيذ ورش عمل عن تصميم

حة لجميع مقدمي 
المشورة بالوسائل المقتر

 الخدمة

اح أنشطة لتغيت  2.2
. اقتر

ي 
ن
توليفة الوسائل الحالية ف
 أتجاه وسائل طويلة المفعول 

5,000     X 1.3.2  حص باألطباء الجدد وغت  عمل
ن عىل أعمال تنظيم األرسة   المدربي 

. تصميم وتنفيذ خطة 3.2

 لزيادة استخدام اللوالب    

910,000 
X X X X X 2.3.2  تصميم وتنفيذ دورات تدريبية

ن   لألطباء الغت  مدربي 
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

5,000 
    X 3.3.2  حص نواب النساء والتوليد وإعادة

 توزيعهم عىل الوحدات

10,000 
X X X X X 4.3.2 زيادة عدد الندوات اإلعالمية .

للوسائل طويلة المفعول من خالل 
ن اإلعالم والرائدات  أخصائيي 

330,000 
X X X X X 5.3.2  زيادة عدد قوافل الصحة اإلنجابية

 باألماكن الساخنة

10,000 

X X X X X 6.3.2 وع الرائدات بهدف . التنسيق مع مشر

لية المنفذة من  ن زيادة عدد الزيارات المتن

 خالل الرائدات الريفيات

10,000 
X X X X X 7.3.2  ن بهدف تفعيل التنسيق مع المسؤولي 

 دور الطبيب الزائر ومبادرة القطاع الخاص

27,500 
X X X X X 1.1.3 ن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عن الوسائل الجديدة وقواعد 
وط تخزينها وأسلوب رصفها.   ورسر

ن 1.3 . تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل طرق تخزين 
 وإدارة الوسائل الجديدة 

   . القدرات3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

27,500 
X X X X X 2.1.3 ن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 
 استيفاء النماذج بدقة. 

27,500 
X X X X X 3.1.3 ن . عقد ورش عمل لتدريب العاملي 

بالمخازن عىل إدخال البيانات واستخراج 
 التقارير

55,000 
X X X X X 4.1.3  عقد ورش عمل لتدريب مسؤوىلي

البيانات واستخراج اإلحصاء عىل إدخال 
 التقارير

55,000 

X X X X X 5.1.3 عقد ورش عمل للصيادلة .

والممرضات عىل المعايت  القياسية للتخزين 
للوسائل بشكل عام والوسائل الجديدة 

 بشكل خاص

0 
   X X 1.2.3مخاطبة مدير إدارة الرياض .-

ي 
ن
مطوبس لتوفت  مخزن جديد مستوف

وط القياسية المطلوبة  الشر
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

4,000 
   X X 2.2.3 فصل مخزن تنظيم األرسة عن .

ن   بيال-مخزن اإلدارة بقلي 
. توفت  أماكن تخزين 2.3

جديدة للمخازن المطلوب 

 استبدالها
4,000 

   X X 3.2.3 مخاطبة مدير إدارة سيدي غازي .

لتوفت  مكان بأي وحدة من الوحدات لعمل 
 مخزن لإلدارة. 

5,000 
    X 1.3.3 حص بالعمالة المساعدة . عمل

 المطلوبة
. العمل عىل توفت  العمالة 3.3

المطلوبة ووضع خطة 

للتعاقد معهم وتوفت  التمويل 

 3,000 الالزم لذلك
    X 2.3.3 ن  . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 المطلوبة وتدبت  الموارد الالزمة لها. 

4,000   X X  3.3.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

792,000 
X X X X X 1.4.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 شهرية لمخزن المديرية واإلدارة الصحية

. تصميم وتنفيذ خطط 4.3

اف ومتابعة المخازن  لإلرسر

 لقائمة 
ً
بشكل شهري طبقا

 مراجعة المخازن
264,000 

X X X X X 2.4.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

لمخزن المديرية واإلدارة الصحية كل رب  ع 

 سنة

27,500 

X X X X 
 

X 3.4.3 ي
ن فن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 

يات  المشتر

132,000 

X X X X X 4.4.3  التأكد من توزي    ع الملصقات

ن  ولمطويات عىل المخازن وأن العاملي 

 يستفيدون منها

27,500 
X X X X X 5.4.3 اف الجديدة عىل . تدريب فرق اإلرسر

 المعايت  القياسية

5,000 
    X 1.5.3 جمع كل النماذج اليدوية .

ي كل المخازن
ن
 المستخدمة ف

ن بالمخازن  5.3 تأهيل العاملي 

عىل استخدام النماذج 
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

5,500 

    X 2.5.3 لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

ي سيتم وضعها 
الموحدة التر

من المستوى المركزي 

واستخدام التقارير الصادرة 

 عنها

55,000 

X X X X X 3.5.3  ن عمل عقد  ورش لإلحصائيي 
باإلدارات الصحية عىل استخدام األدوات 

ي سيتم 
تصميمها عىل المستوى الجديدة التر

المركزي لمتابعة المخزون و استخراج 
 التقارير

                                     
بعد عند تصميم سيتم تقديرها 

ي 
وبن  نظام المعلومات اإللكتر

X X X X X 4.5.3  توفت  شبكة نت لربط مخازن
 ولمستوىاإلدارات الصحية بمخزن المديرية 

 المركزي

                     27,500  
X X X X X 1.1.4 تنفيذ ورش عمل لمسؤوىلي اإلعالم .

 لتدريبهم التوعية المجتمعية 
. بناء قدرات مسؤوىلي 1.4

ي التوعية المجتمعية 
 اإلعالم فن

   . الطلب واالستخدام4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . و نسبة المنقطعاتغت  الملباة 
                       5,000  

    X 1.2.4 . حص بالرائدات الريفيات عمل
 المطلوب إضافتهم

. زيادة عدد الرائدات 2.4

الريفيات لمواجهة األعداد 
ايدة من السيدات  ن المتر

 المستهدفات
                       2,000  

    X 2.2.4 تنفيذ خطط . التعاقد معهم ومتابعة
لية ن  الزيارات المتن

                     10,000  

X X X X 
 

X 
 

عقد لقاءات تنسيقية بهدف تسهيل  1.1.5

تقديم تدريب لمقدمي الخدمة بالجمعيات 

-األهلية عىل وسائل تنظيم األرسة )مشورة

 تسجيل(

اكة مع 1.5 . تقوية الشر

 القطاع األهىلي والخاص
اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة و 
التنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة. 

                     10,000  
X X X X X 2.1.5 لقاءات تنسيقية مع الجمعيات . عقد

األهلية ومساعدتهم عىل توفت  األطباء 
 والتمريض  

                     10,000  

 X   X 1.2.5  كاء العمل وتصميم رؤية حص رسر
ي دعم برنامج 

اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر
 تنظيم األرسة

كاء 2.5 . تعزيز التعاون مع الشر

والعمل عىل االستفادة من 

 إمكاناتهم المتاحة

                     10,000  
X X X X X 2.2.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                     60,000  

X X X X X 3.2.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 

7,936,250 

 اإلجمالي 
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ةمحافظة   البحت 

 *السكان عدد 

 

  
 571,441   2,610,371   3,181,812  

  

Population     *  3,181,812   2,610,371   571,441  ذكور  Males 

  Females  2,989,801   2,440,259   549,542  إناث

 Total  6,171,613   5,050,630   1,120,983  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%25 نسبة النساء ف  Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

66.4%  65.5%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.3 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%39.4 اللولب   IUD 

%1.1 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%9.6 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  13.6 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.3 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need 8.2% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 101.99 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.19 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

ن
الديموغراف  

*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 3 الحقن المركبة 1249 831 235 16 17
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1 . تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
القرار باستخدام مواد إعالمية متخذي 

ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب  .1.1
تأييد الجهات المختلفة 
ي برنامج 

للمشاركة فن
 تنظيم األرسة  

 . التمويل    1

كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر
ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
 

20,000 

X X X X X 2.1.1 عقد اجتماع برعاية المحافظ .

وحضور نائب المحافظ وسكرتت  عام 
المحافظة والمساعد ورؤساء المدن 

ح أهمية المشاركة  ي برامج ورسر
الجماعية فن

 تنظيم األرسة

20,000 

X X X X X 3.1.1 . القومي  المجلسعقد اجتماع مع
ي موعده ودعوة رجال األعمال  للسكان

فن
واالستفادة من هذه اللقاءات لكسب 
ي برامج 

التأييد وحثهم عىل المشاركة فن
 تنظيم األرسة 

60,000 

X X X X X 4.1.1 عقد اجتماعات ولقاءات بشكل .

شهري للتواصل مع رجال األعمال ورؤساء 
الجمعيات وسكرتت  عام المحافظة 
نامج تنظيم األرسة وأهميته  لتعريفهم بت 

 بهدف زيادة التمويل

510,000 

    X 1.1.2  لمدة يوم واحد تنفيذ ورش عمل 
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال  . 1.2
 الوسائل الجديدة

   . الوسائل2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 306,000 

    X 2.1.2  ن عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

1,582,500 

X X X X X 3.1.2  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي
وي    ج للوسائل اإلعالم و  الرائدات للتر

 الجديدة و أهمية استخدامها

5,000 
    X 1.2.2 حص مقدمي الخدمة عمل ل

 للوسائل األكتر فعالية ومستوى تدريبهم
اح أنشطة لتغيت  2.2

.  اقتر

ي 
توليفة الوسائل الحالية فن

 أتجاه وسائل طويلة المفعول     
3,000 

    X 2.2.2  الخدمة اختيار مراكز تقديم
ن   لدعمها وتوفت  مقدمي الخدمة المناسبي 

200,000 
X X X X X 3.2.2  )ات )ملصقات توزي    ع بوستر

 للدعاية وبمراكز تقديم الخدمة

3,122,500 
X X X X X 4.2.2  تأهيل الرائدات لنشر الرسائل

المتعلقة بوسائل تنظيم األرسة طويلة 
 المفعول

10,000 
X X X X X 5.2.2  لقاءات بشكل مستمر لتحديد عقد

ي السلبيات
 نقاط القوة ودعمها وتالفن

10,000 
X X X X X 1.3.2 ن بهدف . التنسيق مع المسؤولي 

 تفعيل دور الطبيب الزائر
. تصميم وتنفيذ خطة 3.2

 لزيادة استخدام اللوالب

15,000 
X X X X X 2.3.2 عقد لقاءات لكسب تأييد مقدمي .

االهتمام بالمشورة الخدمة ألهمية 
 الجيدة

15,000 
X X X X X 3.3.2 التنسيق مع الفريق المركزي أثناء .

إدخال أنواع حديثة من اللوالب ضمن 
 الوسائل المتاحة للمنتفعات

30,000 
X X X X X 4.3.2 عرض لقاءات لكسب التأييد .

وع التدريب التحويىلي للممرضات  لمشر
احهعىل تقديم الخدمة الذي سيتم   اقتر

10,000 
X X X X X 5.3.2 ن لتفعيل . التنسيق مع المسؤولي 

 مبادرة القطاع الخاص

20,000 

X X X X X 6.3.2 التنسيق مع الجهات الداعمة .

كات األدوية بهدف توفت  أدوية صحة  ورسر
إنجابية لتشجيع المنتفعات عىل 

 االستخدام
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

42,500 
X X X X X 

 
ن  . عقد دورات تدريبية1.1.3 للعاملي 

بالمخازن عن الوسائل الجديدة وقواعد 
وط تخزينها وأسلوب رصفها.   ورسر

ن بالمخازن  1.3 تأهيل العاملي 
عىل طرق تخزين وإدارة 

 الوسائل الجديدة 

   . القدرات3

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

42,500 

X X X X X 
 

ي المخازن عىل 2.1.3
ن فن . تدريب العاملي 

ي 
استخدام قائمة تقييم المخازن والتر

ات تشمل المعايت   ن القياسية والتجهت 
 المطلوبة للتأكد من توفرها

42,500 

X X X X X 
 

ن 3.1.3 . عمل دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 
 استيفاء النماذج بدقة. 

85,000 
X X X X X 

 
. ورش عمل لتدريب مسؤوىلي 4.1.3

اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 
 التقارير

سيتم تقديرها عند إجراء تقييم 
سلسلة التوريد ) الخطة 

 القومية(

X X X X X 
 

. ربط مخازن اإلدارات الصحية 5.1.3

بمخزن المديرية عن طريق النت وبرامج 
 التخزين المستخدمة

1,224,000 
X X X X X 

 
افية شهرية 1.2.3 . تنفيذ زيارات إرسر

لتقييم المخازن باستخدام قائمة 
 المراجعة

افية عىل 2.3 . عمل زيارات إرسر

 المخازن بشكل مستمر

408,000 
X X X X X 

 
افية رب  ع سنوية 2.2.3 . تنفيذ زيارات إرسر

لتقييم المخازن باستخدام قائمة 
 المراجعة

42,500 
X X X X 

 
X 3.2.3 ن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

42,500 

X X X X X 
 

ن 1.3.3 . عقد دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل أساليب إدارة المخازن 
وط التخزين واألدوات المستخدمة  ورسر

 لتسجيل المخزون

ي 3.3
ن فن . تطوير مهارات العاملي 

 مجال إدارة المخازن

5,000 
    X 1.4.3 عمل حص بالعمالة المساعدة .

 المطلوبة



 
 

98 
 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

10,000 
    X 

 
ن 2.4.3 . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 المطلوبة وتدبت  الموارد الالزمة لها. 

عىل توفت  العمالة . العمل 4.3

المطلوبة ووضع خطة للتعاقد 

معهم وتوفت  التمويل الالزم 

 10,000 لذلك
  X X  3.4.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

4,000 
   X X 1.5.3 متابعة تأجت  أماكن تخزين جديدة .

ي ضوء التمويل المتاح من مكون التمويل
 فن

. توفت  أماكن تخزين 5.3

جديدة للمخازن المطلوب 

 استبدالها

8,000 

   X X 2.5.3 عقد لقاءات للتنسيق مع رؤساء .

ي حالة وجود مخزن 
الوحدات المحلية فن

 صالح ومطابق للمواصفات

5,000 
    X 1.6.3 جمع كل النماذج اليدوية .

ي كل المخازن
 المستخدمة فن

ن بالمخازن 6.3 . تأهيل العاملي 

عىل استخدام النماذج الموحدة 

ي سيتم وضعها من المستوى 
التر

المركزي واستخدام التقارير 

 4,250 الصادرة عنه

    X 2.6.3 لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

170,000 

X X X X X 3.6.3 ن عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 
باإلدارات الصحية عىل استخدام األدوات 
ي سيتم تصميمها عىل 

الجديدة التر
المستوى المركزي لمتابعة المخزون و 

 استخراج التقارير

10,000 
    X 1.1.4 المطلوب إضافتها . حص باألعداد

 من الرائدات عىل مستوى اإلدارة الصحية
. زيادة عدد زيارات 1.4

وي    ج  الرائدات الريفيات للتر
 للوسائل طويلة المفعول

   . الطلب واالستخدام4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات
8,000     X 2.1.4التعاقد مع األعداد المطلوبة . 

10,000     X 3.1.4متابعة التعاقدات . 

30,000 

X X X X X 1.1.5 لقاءات بمشاركة مدير تنظيم . عقد
األرسة بالمحافظة للحصول عىل الدعم 

نامج  والتمويل الالزم لدفع الت 

ورة تمثيل مدير تنظيم 1.5 . رصن

األرسة بالمحافظة ضمن لجنة 

ي 
الصحة لعرض المعوقات التر

اكة5    . التنسيق والشر
ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة و 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

10,000 

 X   X 2.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

يتعرض لها برنامج تنظيم 

ي 
كاء فن ي الشر

اك بافر األرسة وإرسر

اح حلول لها  اقتر

ستفادة من التنسيق بينهم لتعظيم اال 
 الموارد المتاحة

10,000 
X X X X X 3.1.5  كاء تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

60,000 

X X X X X 4.1.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

لمناقشة الموضوعات المختلفة و ضمان 
 معهمالفعال التنسيق 

 اإلجماىلي  8,246,750            
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ةمحافظة  ن  الجت 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  4,487,640   1,753,061   2,734,579  ذكور  Males 

  Females  4,144,381   1,612,757   2,531,624  إناث

 Total  8,632,021   3,365,818   5,266,203  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

استخدام الوسائل الحديثةمعدل   

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

63.2%  62.0%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.4 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 

Long-acting and permanent methods **  37.5 اللولب%  IUD 

%0.3 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%7.3 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  15.8 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
ر
%0.1 الواف  Condom (male) 

 ** Unmet need 10.7 % نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 92.03 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.86 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية   حدث نفاذ للمخزون الصحيةالكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 3 ( المسح 700 325 133 22 1

ي سأوكسي   شهور 3 تبروح 
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 
X X X X X 1.1.1 . تأييد متخذي القرار تنفيذ ورش عمل لكسب

باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل المستوى 
ي ضوء معلومات عن 

 المديريةالمركزي فن

وضع/تنفيذ خطة لكسب  .1.1
تأييد الجهات المختلفة 
ي برنامج تنظيم 

للمشاركة فن
األرسة عىل أساس أنها 
قضية قومية وذات آثار 
عديدة عىل النواحي 
 االقتصادية واالجتماعية  

 التمويل     -1

كاء الهدف:  تفعيل دور الشر
القطاع الحكومي والخاص )

ي والهيئات المانحة( 
ن
خطة ف

التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس  برنامج تنظيم األرسة لفتر
سنوات والعمل عىل تعظيم 
 االستفادة من الموارد المتاحة. 

20,000 
X X X X X 2.1.1 كة مع الجهات المستهدفة . عمل ندوات مشتر

 لزيادة تمويل نوادي المرأة ودعم القوافل والحمالت

20,000 

X X X X X 3.1.1 . التعاون مع سكرتت  عام المحافظة لدعم
برنامج تنظيم األرسة وتوفت  السيارات الالزمة للفرق 
ن للعمل بتمويل من  ن الالزمي  المتنقلة وتوفت  السائقي 

 المحافظة. 

220,000 

X X X X X 1.1.2  تنفيذ ورش عمل لتعريف الكوادر المقدمة
للخدمة الخاصة بالوسائل الجديدة عىل أن يتم 

 تضمينه بمناهج التدريب المستدامة بالقطاع

تنفيذ خطة إلدخال  .1.2
 الوسائل الجديدة

  الوسائل  -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر
المستخدمات وخفض الحاجة 

ن عىل الوسائل  غت  الملباة كت 
مع التر
 طويلة األجل. 

 

1,750,000 

X X X X X 2.1.2عن الوسائل  . توفت  المعلومات الالزمة
الجديدة و تدريب الرائدات عليها لكي يمكنهن 

 . ي المجتمع المحىلي
وي    ج عنها فن  التر

900,000 
X X X X X 1.2.2 عمل دورات تدريبية بشكل منتظم لألطباء .

 عن اللولب 
. تصميم وتنفيذ خطة لزيادة 2.2

 استخدام اللوالب    

20,000 
X X X X X 2.2.2 زيادة عدد ندوات التوعية بأهمية اللولب .

 زيارات النفاسأثناء للرائدات وخاصة 

20,000 
X X X X X 3.2.2 وي    ج . زيادة عدد الندوات اإلعالمية للتر

 لإلقبال عىل الوسائل طويلة المفعول

330,000 
X X X X X 4.2.2 زيادة استخدام العيادات المتنقلة واختيار .

ي ال يوجد بها أماكنها 
خاصة بجوار الوحدات التر

 طبيب واإلعالن عنها قبلها بوقت كاف



 
 

102 
 

ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

110,000 

X X X X X 1.1.3 ن بالمخازن عن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

وط تخزينها وأسلوب  الوسائل الجديدة وقواعد ورسر
 رصفها. 

ن بالمخازن 1.3 . تأهيل العاملي 

عىل طرق تخزين وإدارة الوسائل 
 الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم 
الستة: المنتج المناسب بالكمية 
المناسبة والجودة المناسبة 
ي المكان 

ن
بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

110,000 
X X X X X 2.1.3 ن بالمخازن عىل . عمل دورات تدريبية للعاملي 

 النماذج بدقة. جمع البيانات ومراجعة استيفاء 

220,000 
X X X X X 3.1.3 ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء عىل .

 إدخال البيانات واستخراج التقارير

1,584,000 
X X X X X 1.2.3 افية عىل المخازن بشكل . تنفيذ زيارات إرسر

 عىل مستوى اإلدارات الصحية  شهري
افية بشكل 2.3 . عمل زيارات إرسر

 دوري

528,000 
X X X X X 2.2.3 افية عىل المخازن بشكل . تنفيذ زيارات إرسر

 عىل مستوى المديريات الصحية رب  ع سنوي

55,000 
X X X X 

 
X 3.2.3 ي

ن فن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 
يات  المشتر

20,000 

X X X X X 1.3.3 ن بالمحافظة . عقد اجتماعات مع المسؤولي 
 لتحديد أماكن جديدة للمخازن المطلوب استبدالها. 

. توفت  أماكن تخزين جديدة 3.3

 للمخازن المطلوب استبدالها
تصميم وتنفيذ حمالت كسب 
ح أهمية توفت  أماكن  تأييد لشر
 جديدة عىل مستوى المحليات

5,000     X 1.4.3عىل توفت  العمالة . العمل 4.3 . عمل حص بالعمالة المساعدة المطلوبة

المطلوبة ووضع خطة للتعاقد 

معهم وتوفت  التمويل الالزم 

 لذلك. 
5,000 

    X 2.4.3 ن بالمحافظة . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

لمناقشة سبل توفت  العمالة المطلوبة وتدبت  الموارد 
 الالزمة لها. 

2,000   X X  3.4.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

5,000 

    X 1.5.3 ي كل
ن
. جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة ف

 المخازن

ن بالمخازن . 5.3 تأهيل العاملي 

عىل استخدام النماذج الموحدة 

ي سيتم وضعها من المستوى 
التر
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

5,500 

    X 2.5.3 بحضور  لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل

ن عن المخازن لمناقشة النماذج المستخدمة  ممثلي 

 وتطوير نماذج جديدة. 

المركزي واستخدام التقارير 

 الصادرة عنها

55,000 

X X X X X 3.5.3 ن باإلدارات عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 
ي سيتم 

الصحية عىل استخدام األدوات الجديدة التر
تصميمها عىل المستوى المركزي لمتابعة المخزون و 

 استخراج التقارير

20,000 
X X X X X 1.1.4 عقد اجتماعات تنسيقية مع جمعيات رجال .

كة ي كل مصنع ورسر
 األعمال تمكن من فتح عيادة فن

. زيادة عدد مراكز تقديم 1.4

الخدمة بالتعاون مع جهات 
 أخرى

 

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 
من خدمات تنظيم األرسة 
وخفض الحاجة غت  الملباة 

 المنقطعاتونسبة 
 

20,000 
X X X X X 2.1.4ن  . عقد اجتماعات تنسيقية مع المسؤولي 

ي الجامعات الخاصة
 لفتح عيادة تنظيم أرسة فن

20,000 
X X X X X 3.1.4 قوافل  . عقد اجتماعات تنسيقية لزيادة عدد

 عالجية وصحة إنجابية

20,000 
X X X X X 1.2.4 عقد لقاءات بشكل دوري للرد عىل الشائعات .

 حول الوسائل 
. زيادة عدد الرائدات 2.4

 وتفعيل دورهم الريفيات

8,000 
    X 2.2.4 متابعة التعاقد مع عدد من الرائدات .

 الريفيات لتغطية كافة المناطق 

20,000 
X X X X X 1.1.5 التنسيق مع الجمعيات األهلية النشطة .

 لزيادة الخدمات المقدمة
اكة مع القطاع 1.5 . تقوية الشر

 األهىلي والقطاع الخاص
 
 

اكة -5    التنسيق والشر

  ن اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
الجهات المقدمة لخدمات 
تنظيم األرسة والتنسيق 
بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

20,000 
X X X X X 2.1.5 التوعية لزيادة . تصميم وتنفيذ ندوات

المشاركة المجتمعية والعمل عىل وضع حلول 
 للمشكلة السكانية

20,000 
X X X X X 1.2.5 المجلس القومي . عقد لقاءات للتنسيق مع

 لتدريب الرائدات ودعم نوادي المرأة للسكان
. زيادة التنسيق مع الجهات 2.5

الحكومية عىل مستوى 
 المحافظة

20,000 
X X X X X 2.2.5 عقد لقاءات بشكل دوري للتنسيق مع وزارة .

األوقاف والكنيسة ووزارة الشباب والرياضة وفرع 
 الهيئة العامة لمحو األمية

20,000 
X X X X X 3.2.5 بية . عقد لقاءات للتنسيق مع مديرية التر

 والتعليم
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
الجدول الزمتن

 بالسنوات
حة  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 
X X X X X 1.3.5وضع أدوات وآليات  . 3.5 . متابعة إنجاز الخطة السكانية السنوية

 واضحة للمتابعة والتقويم

10,000 
 X   X 1.4.5 كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة . حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
اكهم فن  لكيفية إرسر

كاء 4.5  . تعزيز التعاون مع الشر

10,000 
X X X X X 2.4.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

60,000 
X X X X X 3.4.5 كاء لمناقشة . عقد لقاءات دورية مع الشر

 الفعال الموضوعات المختلفة و ضمان التنسيق
 معهم

 اإلجماىلي  6,296,500      
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ي سويفمحافظة 
 بتن

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  1,626,567   1,261,573   364,994  ذكور  Males 

  Females  1,527,533   1,176,561   350,972  إناث

 Total  3,154,100   2,438,134   715,966  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 4 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

58.3%  55.3%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.7 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%29.1 اللولب   IUD 

%0.4 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%11.6 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  12.1 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.2 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need 9.6% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 118.95 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.59 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

 

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية  حدث نفاذ للمخزون الصحية الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 2 أوكسي بروجست 705 227 125 7 8

وسبت ن  شهر 1 مت 

 شهور 6 ميكروسبت
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 
X X X X X 1.1.1 . تأييد متخذي تنفيذ ورش عمل لكسب

القرار باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل 
ي 
 ضوء معلومات عن المديريةالمستوى المركزي فن

. وضع/تنفيذ خطة 1.1

لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن

برنامج تنظيم األرسة عىل 
أساس أنها قضية قومية 
وذات آثار عديدة عىل 
النواحي االقتصادية 

 واالجتماعية 

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي  الحكومي والخاص والهيئات المانحة(
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
 والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

5,000 
    X 2.1.1 تحديد الجهات المستهدفة لكسب .

نامج.   تأييدها لدعم الت 

5,000 
X X X X X 3.1.1 تحديد االحتياجات وعرضها باالجتماعات .

ات وسائل حسب األولوية ن  –مستلزمات  -)تجهت 
 سيارات(

20,000 
X X X X X 4.1.1 عقد اجتماعات بشكل دوري مع .

نامج كاء لتمويل الت  ن بالمحافظة والشر  المسؤولي 

495,000 
X X X X X 5.1.1 ي اإلدارات

. عمل قوافل بصفة دورية فن

وذلك من الجهات المشاركة وتزويدها بالهدايا 
 .نقل المنتفعاتووسائل 

360,000 
    X 1.1.2 مع  لمدة يوم واحد . تنفيذ ورش عمل

ي سيتم إدخال الوسائل الجديدة 
المراكز اإلدارية التر

 فيها لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال 1.2

 الوسائل الجديدة
   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 

216,000 

    X 2.1.2 ن .عقد ورشة عمل مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب تنفيذها 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع إدخال  ن عىل مستوى المحافظة بالتر

 الوسائل الجديدة. 

902,500 

X X X X X 3.1.2 . عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم و
وي    ج للوسائل الجديدة و أهمية  الرائدات للتر

 استخدامها

3,420,000 
X X X X X 1.2.2.  الخدمة عىل الوسائل تدريب مقدمي

 طويلة المفعول
اح مداخل لتغيت  2.2

. اقتر

توليفة الوسائل الحالية 
 نحو وسائل أكتر فعالية

10,000 
   X X 2.2.2.  عمل استبيان عن معوقات استخدام

 الوسائل األكتر فعالية وأهم معوقات استخدامها

20,000 X X X X X 3.2.2إدخال أنواع متعددة من اللوالب . 
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

1,263,750 
X X X X X 4.2.2 عقد ورش عمل لتدريب مقدمي الخدمة .

 عىل المشورة 

20,000 X X X X X 5.2.2وضع وتنفيذ خطة توعية إعالمية ميدانية . 

40,000 
X X X X 

 
X 1.1.3 ن بالمخازن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

وط تخزينها  عن الوسائل الجديدة وقواعد ورسر
 وأسلوب رصفها. 

ن 1.3 . تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل طرق 
تخزين وإدارة الوسائل 

 الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

40,000 
X X X X 

 
X 2.1.3 ن بالمخازن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

عىل جمع البيانات ومراجعة استيفاء النماذج 
 بدقة. 

80,000 
X X X X 

 
X 3.1.3  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء عىل

 إدخال البيانات واستخراج التقارير

5,000     X 1.2.3العمل عىل توفت   .2.3 . عمل حص بالعمالة المساعدة المطلوبة

المطلوبة ووضع العمالة 

خطة للتعاقد معهم 

وتوفت  التمويل الالزم 

 لذلك

8,000 
   X X 2.2.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة المطلوبة 
 وتدبت  الموارد الالزمة لها. 

4,000   X X  3.2.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

576,000 
X X X X 

 
X 1.3.3 افية عىل . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل شهري –المخازن 
. تصميم وتنفيذ 3.3

اف ومتابعة  خطط لإلرسر

المخازن بشكل دوري 

 لقائمة مراجعة 
ً
طبقا

 المخازن
192,000 

X X X X 
 

X 2.3.3 افية عىل  وتنفيذ . تصميم زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي –المخازن 

20,000 

X X X X 
 

X 3.3.3 . ي
ن
ن ف تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 

يات  المشتر

 

5,000     X 1.4.3توفت  أماكن تخزين 4.3 . حص بأماكن التخزين المطلوب استبدالها .

جديدة لألماكن المطلوب 

16,000 
   X X 2.4.3 لقاءات مع المحليات لتدبت  بدائل . عقد

 لها
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

سيتم تقديرها عند إجراء  
تقييم سلسلة التوريد ) الخطة 

 القومية(

 X X X  3.4.3 ات المطلوبة لألماكن ن . عمل التجهت 

 الجديدة كمخازن

استبدالها عىل مستوى 

 اإلدارات الصحية

40,000 
X X X X X 1.1.4 عقد لقاءات بشكل دوري للرد عىل .

 الشائعات حول الوسائل
الرائدات . تفعيل دور 1.4

وي    ج  الريفيات للتر
 للوسائل طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات
1,133,750 

X X X X X 2.1.4 عقد دورات تدريبية للرائدات/الممرضات .

 عىل المشورة

881,250 
X X X X X 3.1.4 تدريب الرائدات بشكل دوري عىل التوعية .

 بصفة مستمرة

5,000 
    X 1.1.5 ي يجب التنسيق

. تحديد القطاعات التر

 معها عىل مستوى المحافظة
. زيادة تفعيل 1.5

التنسيق مع الهيئات 

 األخرى 

 

اكة -5    التنسيق والشر
ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر

األرسة المقدمة لخدمات تنظيم 
والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

20,000 
X X X X X 2.1.5 .  واالحتياجاتتحديد الموضوعات 

 المطلوب التواصل لحلها

20,000 X X X X X 3.1.5ةوي. عمل اجتماعات رب  ع سن 

20,000 X X X X X 4.1.5تفعيل مبادرة الطبيب الخاص . 

10,000 
 X   X 5.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة . حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
اكهم فن  لكيفية إرسر

10,000 
X X X X X 6.1.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

60,000 
X X X X X 7.1.5 كاء لمناقشة . عقد لقاءات دورية مع الشر

 الفعال ضمان التنسيقالموضوعات المختلفة و 
 معهم

 اإلجمالي  9,947,250          
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 الفيوممحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  769,505   464,964   304,541  ذكور  Males 

  Females  727,260   442,578   284,682  إناث

 Total  1,496,765   907,542   589,223  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

65.8%  64.2%  

 ** Method Mix  الوسائل  **توليفة 

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.1 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%37.1 اللولب   IUD 

%0.4 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%5.2 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  19.5 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.9 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need 9.6% نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 85.26 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.7 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 4 بروجستأوكسي  910 299 62 7 8

وسبت ن  شهر 1  مت 

   ميكروجينيست
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 
ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

. وضع/تنفيذ خطة لكسب 1.1

تأييد الجهات المختلفة 
ي برنامج تنظيم األرسة 

للمشاركة فن
كات األدوية وأعضاء  مثل رسر
مجلس النواب والشيوخ ورئيس 
مجلس المدينة وهيئة محو 
األمية ورجال األعمال 
ي 
والشخصيات المؤثرة فن

  المجتمع

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس  برنامج تنظيم األرسة لفتر
سنوات والعمل عىل تعظيم االستفادة 

 من الموارد المتاحة. 
 

5,000 
    X 2.1.1 تحديد الجهات المطلوب كسب .

 تأييدها لزيادة التمويل 

5,000 
    X 3.1.1 . تحديد االحتياجات حسب

 األولوية

20,000 
X X X X X 4.1.1 عقد اجتماعات بصفة دورية مع .

 الجهات حسب نوعية االحتياجات

30,000 
X X X X X 5.1.1 عقد لقاءات كسب تأييد بهدف .

كاء   زيادة عدد القوافل بتمويل من الشر

25,000 

X X X X X 6.1.1 إعداد تقارير عن السلبيات .

ي تواجه تمويل األنشطة 
والمعوقات التر

ومشاركة الجهات المختلفة للتعامل مع 
 السلبيات

96,000 

    X 1.1.2 لمدة يوم واحد . تنفيذ ورش عمل 
ي سيتم إدخال الوسائل ب

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة 

 للخدمة عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال 1.2

 الجديدةالوسائل 
   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 96,000 

    X 2.1.2 ن . عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

1,147,500 
X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي .

وي    ج للوسائل  اإلعالم و الرائدات للتر
 الجديدة و كيفية استخدامها

7,500 
X X X X X 4.1.2 ي . إنشاء

  شكاوى  خط ساخن لتلفر
 المنتفعات ومقدمي الخدمة

20,000 
X X X X X 5.1.2 تنفيذ ورش عمل لتدريب مقدمي .

الخدمة الخاصة بالوسائل الجديدة بشكل 
 مستمر بما فيها خدمة المشورة

50,000 
    X 1.2.2 . ورشة عمل لتحديد األماكن عقد

 األقل استخداما للوالب
. تصميم وتنفيذ خطة لزيادة 2.2

استخدام اللوالب والوسائل 
 طويلة المفعول    

200,000 

    X 2.2.2 . ورشة عمل لتحديد الفئات  عقد
المستهدفة وتحديد أماكن مناسبة 
ي ضوء 

للقوافل والعيادات المتنقلة فن
 تواجد أعداد من الفئات المستهدفة

50,000 
    X 3.2.2 لتحديد األدوات . عقد ورشة عمل

 والمعينات المطلوبة من أدلة ومطبوعات

15,000 
X X X X X 4.2.2 كات األدوية . عقد لقاءات مع رسر

لتوفت  أدوية صحة إنجابية لتشجيع 
 استخدام وسائل تنظيم األرسة

10,000 
X X X X X 1.3.2 عقد لقاءات تنسيقية بهدف .

 تفعيل خطة الطبيب الزائر
اح 3.2 مداخالت لتغيت  . اقتر

 التوليفة الحالية للوسائل

660,000 
X X X X X 2.3.2 عمل قوافل وعيادات متنقلة .

 للمناطق البعيدة والعشوائية

20,000 
X X X X X 3.3.2 وضع وتنفيذ خطة للتوعية .

 بأهمية استخدام وسائل طويلة المفعول

30,000 
X X X X X 4.3.2 تفعيل تطبيق مفهوم .Task 

sharing  وتدريب التمريض العاىلي عىل
 تركيب اللولب

30,000 
X X X X X 5.3.2 توفت  أنواع مختلفة من اللوالب .

 تناسب الفئات المستهدفة 

20,000 
X X X X X 1.1.3 ن عىل . عقد دورات تدريبية للعاملي 

 إعداد ورقة العمل



 
 

112 
 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 
X X X X X 2.1.3 ن عىل . عقد دورات تدريبية للعاملي 

 عمل متوسط االستهالك والصف اليومي 
ن عىل  .1.3 تدريب العاملي 

تسجيل المعلومات 
 بدقةالمتعلقة بالصف 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 

 

جزء من نظام اإلمداد 
ي 
وبن     اإلليكتر

X X X X X 3.1.3 ربط نظام المعلومات للمنصف .

من الوحدات مع المخازن عىل مستوياتها 
 المختلفة

20,000 
X X X X X 1.2.3 ن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عن الوسائل الجديدة وقواعد 
وط تخزينها وأسلوب رصفها.   ورسر

ن بالمخازن 2.3 . تأهيل العاملي 

عىل طرق تخزين وإدارة الوسائل 
 الجديدة 

20,000 
X X X X X 2.2.3 ن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 
 استيفاء النماذج بدقة. 

40,000 
X X X X X 3.2.3 ورش عمل لتدريب مسؤوىلي .

واستخراج اإلحصاء عىل إدخال البيانات 
 التقارير

5,000 
    X 1.3.3 حص العمالة المطلوبةعمل 

 
. العمل عىل توفت  العمالة 3.3

المطلوبة ووضع خطة للتعاقد 

معهم وتوفت  التمويل الالزم 

 15,000 لذلك
    X 2.3.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 الموارد الالزمة لها. المطلوبة وتدبت  

4,000   X X  3.3.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

5,000 
    X 1.4.3 . حص بالمخازن المطلوب عمل

 استبدالها أو تجديدها

. تجديد المخازن الحالية 4.3

واستبدال المخازن الغت  مطابقة 

 للمواصفات

6,000 

    X 2.4.3 عقد اجتماع مع وكيل الوزارة .

ح أهمية  ي لشر
والتخطيط والتموين الدواب 

ورة توفت   ام بمعايت  التخزين ورصن ن
االلتر

 أماكن مناسبة

16,000 

   X X 3.4.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بمجلس المدينة والمحافظة لتوفت  

 األماكن المناسبة كمخازن
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

سيتم تقديرها عند إجراء تقييم 
سلسلة التوريد ) الخطة 

 القومية(

X X X X  4.4.3 حة ن أماكن التخزين المقتر  . تجهت 

576,000 
X X X X X 1.5.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل شهري –عىل المخازن 

. تصميم وتنفيذ خطط 5.3

اف ومتابعة المخازن بشكل  لإلرسر

 لقائمة مراجعة 
ً
دوري طبقا

 المخازن
192,000 

X X X X X 2.5.3افية  . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي –عىل المخازن 

20,000 

X X X X 
 

X 3.5.3 ن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

20,000 

X X X X X 1.6.3 عقد ورش عمل تدريبية لتدريب .

وط  ن بالمخازن عىل تطبيق رسر العاملي 

وحساب التخزين وعمل الكروت 

ي  اتيج   المخزون االستر

. تنفيذ مداخالت لبناء 6.3

ن بالمخازن   قدرات العاملي 

1,137,500 
X X X X X 1.1.4 تكثيف تدريب الرائدات عىل .

 التوعية المجتمعية 
تفعيل دور الرائدات  .1.4

وي    ج  الريفيات للتر
 للوسائل طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام -4
من الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 

خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 
 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات

40,000 
X X X X X 2.1.4 ن اإلعالم عىل . تدريب أخصائيي 

 التوعية المجتمعية 

115,000 
X X X X X 3.1.4 تدريب كوادر التمريض عىل .

 المشورة

5,000 
X X X X X 4.1.4 . حص األعداد اإلضافية عمل

 من الرائداتالمطلوبة 

2,000 
X X X X X 5.1.4 متابعة التعاقد مع الرائدات من .

وع الرائدات وتوفت  التمويل  خالل مشر
 الالزم

20,000 
X X X X X 1.1.5 عقد لقاءات بشكل دوري لتفعيل .

ن  مشاركة العيادات الخاصة والتأمي 
ي تقديم الخدمة

 الصجي فن
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

10,000 
X X X X X 2.1.5 لقاءات تنسيقية بهدف تفعيل .

 القطاع الخاصمبادرة 
زيادة تفعيل التنسيق مع  .1.5

ي يمكن أن 
الهيئات التر

ي تقديم الخدمة 
 تساعد فن

اكة -5    التنسيق والشر
ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة 
والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

20,000 
X X X X X 3.1.5 . اجتماعات تنسيقية بهدف عقد

اك مقدمي الخدمة من الجمعيات 
إرسر

ي التدريب 
 األهلية فن

20,000 

X X X X X 4.1.5 التنسيق بهدف تدريب .

ن بالجهات األخرى المقدمة  المسؤولي 
للخدمة عىل تسجيل المنصف ومتابعة 

 األداء. 

100,000 
X X X X X 5.1.5 توفت  المطويات والملصقات .

 للجهات المختلفة

10,000 
 X   X 6.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

10,000 
X X X X X 7.1.5 تحديد مجاالت التعاون مع .

كاء والموضوعات المطروحة للنقاش  الشر

60,000 
X X X X X 8.1.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي  5,069,500
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 المنيامحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  2,834,948  2330229 504719 ذكور  Males 

  Females  2,662,147  2177702 484445 إناث

 Total  5,497,095   4,507,931   989,164  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 4 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

51.3%  48.5%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.9 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 

Long-acting and permanent methods **  14.3 اللولب%  IUD 

%0.9 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **الوسائل   قصت 

%8.8 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  14.5 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
ر
%0.1 الواف  Condom (male) 

 ** Unmet need %17.2 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 121.98 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.76 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 4 الحقن المركبة 809 392 190 9 10

 شهور 3 الميكروجينيست
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 X X X X X 1.1.1 . تأييد متخذي القرار تنفيذ ورش عمل لكسب
باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل المستوى 

ي ضوء معلومات عن المديرية
 المركزي فن

. وضع/تنفيذ خطة 1.1

لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن
 برنامج تنظيم األرسة  

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

الحكومي والخاص والهيئات 
ي المانحة( 
ن
خطة التمويل الالزمة ف

لتوفت  وسائل برنامج تنظيم األرسة 
ة خمس سنوات والعمل عىل  لفتر

من الموارد  تعظيم االستفادة
 المتاحة. 

 

20,000 X X X X X 2.1.1 عقد لقاءات بهدف التعاون مع سكرتت  عام .

المحافظة لدعم برنامج تنظيم األرسة ومناقشة تنفيذ 
ي تظهر. 

 الخطة السنوية وحل المشاكل التر

30,000 X X X X X 3.1.1 .ن عقد اجتماعات ل حول كسب تأييد المسؤولي 
ن عن همية عمل عقود أ موسمية مع عمال وسائقي 

 طريق ديوان المحافظة

20,000    X X 4.1.1 . لقاءات بهدف عمل ترتيبات مع المحليات عقد
 لعمل لتنفيذ األعمال اإلنشائية داخل الوحدات

20,000 X X X X X 5.1.1 . لقاءات تنسيقية بهدف التعاون مع عقد
 المجلس القومي للمرأة لعمل ندوات 

20,000 X X X X X 6.1.1 عقد لقاءات مع الجهات األخرى لتوفت  التمويل .

 الالزم لتوفت  وسائل نقل للوسائل

20,000 X X X X X 7.1.1 عقد لقاءات تعاونية مع جمعيات رجال .

ن  األعمال لتوفت  المستلزمات واألجهزة الطبية وتحسي 
 تقديم الخدمة

600,000     X 1.1.2 مع المراكز  لمدة يوم واحد . تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل الجديدة فيها 

اإلدارية التر
 لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة عنها. 

. تنفيذ خطة 1.2

إلدخال الوسائل 
 الجديدة

 الوسائل   -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر

غت  المستخدمات وخفض الحاجة 
ن عىل الوسائل  باةالمل كت 

مع التر
 طويلة األجل. 

 

600,000     X 2.1.2 ن . عقد ورشة عمل مع ذوي العالقة  لمدة يومي 
ي يجب تنفيذها عىل مستوى 

لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  المحافظة بالتر

1,023,750 X X X X X 3.1.2و  . عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم
وي    ج للوسائل الجديدة و أهمية  الرائدات للتر

 استخدامها
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

 60,000  X X X X X 1.2.2 . لقاءات تنسيقية بهدف تعظيم االستفادة عقد
 من مبادرة الطبيب الزائر

. تصميم وتنفيذ 2.2

خطة لزيادة استخدام 
 الشائعات. عقد لقاءات توعوية للرد عىل X X X X X 2.2.2  60,000  اللوالب    

 20,000  X X X X X 3.2.2 . والجهات  الجمعياتعقد لقاءات تنسيقية مع
باللوالب لدعمها وخاصة عند توافر وإمدادها األخرى 
 طبيبة

 132,000  X X X X X 4.2.2 ي
 القوافل والفرق المتحركة عدد . التوسع فن

 60,000  X X X X X 5.2.2 . قنوات فعالة لقاءات تنسيقية بهدف فتح عقد
ن عيادة النساء بالمستشفيات وعيادات تنظيم األرسة  بي 

 20,000  X X X X X 6.2.2 . ن تمريض رعاية عقد لقاءات لتفعيل التعاون بي 
األمومة والطفولة وتنظيم األرسة من خالل متابعة 

 حوامل الشهر التاسع 

 جزء من الخطة المركزية 

X X X X X 7.2.2 وي    ج الستخدام . إعداد مواد إعالمية مناسبة للتر
ن عىل اللوالب كأحد أهم  كت 

الوسائل طويلة األمد مع التر
 الوسائل طويلة األمد

 جزء من الخطة المركزية

X X X X X 1.3.2 ن وعرض مواد إعالمية مناسبة لتشجيع . تجهت 

 استخدام للوسائل ذات الفعالية
اح تدخالت 3.2 . اقتر

لتغيت  التوليفة الحالية 
 لتكون أكتر فعالية

20,000 
X X X X X 2.3.2 زيادة عدد الندوات واللقاءات التوعوية مع .

ن اإلعالم والرائدات   أخصائيي 
 

12,500 
X X X X X 1.1.3 ن بالمخازن عن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

وط تخزينها وأسلوب  الوسائل الجديدة وقواعد ورسر
 رصفها. 

ن 1.3 . تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل طرق 
تخزين وإدارة الوسائل 

 الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم الستة: 
المنتج المناسب بالكمية المناسبة 
والجودة المناسبة بالسعر 
ي المكان والوقت 

ن
المناسب ف

 المناسب. 
 

10,000 
X X X X X 2.1.3 فريق للمتابعة الدورية ألعمال جمع . تشكيل

 البيانات واستخدام االستمارات

50,000 
X X X X X 3.1.3.  ن بالمخازن عمل دورات تدريبية للعاملي 

عىل جمع البيانات ومراجعة استيفاء 
 النماذج بدقة. 

10,000      X 4.1.3 تنفيذ تدريب مع مركز المعلومات بالمديرية 

10,000 
X X X X X 5.1.3 . ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء عىل

 إدخال البيانات واستخراج التقارير
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

5,000     X 1.2.3العمل عىل توفت  2.3 . عمل حص بالعمالة المساعدة المطلوبة .

العمالة المطلوبة ووضع 

خطة للتعاقد معهم 

وتوفت  التمويل الالزم 

 لذلك

10,000 
    X 2.2.3 ن بالمحافظة . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

لمناقشة سبل توفت  العمالة المطلوبة وتدبت  الموارد 
 الالزمة لها. 

4,000 
  X X  3.2.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

720,000 
X X X X X 4.2.3  افية عىل المخازن  –تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل شهري

. تصميم وتنفيذ 3.3

اف ومتابعة  خطط لإلرسر

المخازن بشكل دوري 

 لقائمة مراجعة 
ً
طبقا

 المخازن
240,000 

X X X X X 5.2.3 افية عىل المخازن  –. تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي

25,000 
X X X X 

 
X 6.2.3 ي اإلدارات

ن فن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

يات  عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و المشتر

10,000 

X X X X X 1.4.3 عقد اجتماعات مع التفتيش الصيدىلي لعمل .

ن مستوى األداء ن لتحسي   خطة التعليم المستمر للعاملي 

. بناء قدرات 4.3

ن بالمخازن عىل  العاملي 

تطبيق قواعد التخزين 

ومتابعة المخزون 

وحساب المخزون 

ي  اتيج   االستر

5,000 
    X 1.5.3  ي

ن
كل . جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة ف

 المخازن

ن 5.3 . تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل استخدام 

ي 
النماذج الموحدة التر

سيتم وضعها من 

المستوى المركزي 

واستخدام التقارير 

 الصادرة عنها

5,000 
   X X 2.5.3 بحضور  لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل

ن عن المخازن لمناقشة النماذج الجديدة  ممثلي 

200,000 

X X X X X 3.5.3 ن باإلدارات الصحية عمل . عقد ورش لإلحصائيي 
ي سيتم تصميمها 

عىل استخدام األدوات الجديدة التر
عىل المستوى المركزي لمتابعة المخزون و استخراج 

 التقارير
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

10,000 

X X X X X 1.1.4 متابعة تنفيذ الخطة المركزية ومتابعة .

ن   المتدربي 
. تفعيل دور 1.4

الرائدات الريفيات 
وي    ج للوسائل طويلة  للتر

 المفعول

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 
من خدمات تنظيم األرسة و خفض 
الحاجة غت  الملباة و نسبة 

 . المنقطعات
20,000 

X X X X X 1.2.4 عمل ندوات بالتعاون مع إدارة األمومة .

 والطفولة ومديرية الشباب والرياضة بالقرى
زيادة وعي  .2.4

المجتمعات بأهمية 
 برنامج تنظيم األرسة

20,000 

X X X X X 1.1.5 ن عيادات تنظيم . لقاءات تنسيقية بهدف تجهت 

 األرسة داخل مستشفيات خاصة بمختلف مستوياتها 
. زيادة تفعيل 1.5

ي 
التنسيق مع الهيئات التر

ي 
يمكن أن تساعد فن

 تقديم الخدمة 

اكة -5    التنسيق والشر
ن الهدف: تفعيل  اكة بي  الشر

الجهات المقدمة لخدمات تنظيم 
األرسة والتنسيق بينهم لتعظيم 

 االستفادة من الموارد المتاحة

 

30,000 
X X X X X 2.1.5 عمل زيارات بشكل دوري لمستشفن القوات .

 المسلحة وعمل بروتوكول للتعاون معهم

10,000 
 X   X 3.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة . حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
اكهم فن  لكيفية إرسر

10,000 
X X X X X 4.1.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

60,000 

X X X X X 5.1.5 كاء لمناقشة . عقد لقاءات دورية مع الشر

 معهمالفعال الموضوعات المختلفة و ضمان التنسيق 

 اإلجمالي  4,226,250
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 أسيوطمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  2,266,684   1,683,686   582,998  ذكور  Males 

  Females  2,086,605   1,564,539   522,066  إناث

 Total  4,353,289   3,248,225   1,105,064  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
 * Women at reproductive age %25 نسبة النساء ف

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

60.2%    58.9%   

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

 Sterilization (female) %0.9 التعقيم األنثوي
Long-acting and permanent methods 

** 
 IUD %14.3 اللولب 

 Implants %0.9 الكبسوالت 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

 Injectable %8.8 الحقن 

Short-term methods **  14.5 الحبوب% Pill 

ي الذكري
 Condom (male) %0.1 الوافر

 ** Unmet need %18.8 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 130.71 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  4.09 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 410 554 116 13 14 ن  المعلومات غت  متاحة   مت 
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 X X X X X 1.1.1 .تأييد  تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 
ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

. وضع/تنفيذ خطة 1.1

لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن
 برنامج تنظيم األرسة 

 التمويل     -1

كاء )الهدف:  القطاع الحكومي تفعيل دور الشر
ي  والخاص والهيئات المانحة(

ن
خطة التمويل ف

ة  الالزمة لتوفت  وسائل برنامج تنظيم األرسة لفتر
خمس سنوات والعمل عىل تعظيم االستفادة 

 من الموارد المتاحة. 
 

20,000 X X X X X 2.1.1 المجلس . عمل اجتماعات مع
والمحافظ وسكرتت  عام  القومي للسكان

المحافظة للتعريف بخطة المديرية 
ن المديرية ورؤساء المدن  والتنسيق بي 

اء  لدعم الشر

20,000 X X X X X 3.1.1 عقد اجتماعات مع مديري .

جمعية رجال األعمال والجمعيات األهلية 
الدعم و للتعريف بخطة تنظيم األرسة 

 المطلوب من الجمعيات لتنفيذ األنشطة

20,000 X X X X X 4.1.1 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة واإلدارات الصحية لتوفت  
 أماكن تنفيذ القوافل 

70,000     X 1.1.2 لمدة يوم واحد . تنفيذ ورش عمل 
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة . 1.2
إلدخال الوسائل 

 الجديدة

   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة لتناسب 
ائح المستخدمات وخفض الحاجة  غت  كل رسر

ن عىل الوسائل طويلة األجل.  الملباة كت 
 مع التر

 840,000     X 2.1.2 ن . عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

210,000 X X X X X 3.1.2 .عمل لتدريب الكوادر   عقد ورش
المقدمة للخدمة عىل الوسائل الجديدة 

 خدمة المشورةعىل وخاصة 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

660,000 X X X X X 4.1.2 الفرق المتنقلة و العيادات. زيارات 

1,060,000 X X X X X 5.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي .

وي    ج للوسائل  اإلعالم والرائدات للتر
 الجديدة وكيفية استخدامها

 

210,000 X X X X X 6.1.2 اف . عقد ورش عمل لفرق إرسر

 اإلدارات للتعريف بالوسائل الجديدة

1,025,000 X X X X X 7.1.2 .  عقد ورش عمل للرائدات
ن نوادي المرأة و المسئول  ومسؤولي 

 اإلعالمي للتعريف بالوسائل الجديدة

360,000 X X X X X 1.2.2 تدريب كوادر األطباء عىل تقديم .

 خدمة اللولب
. تصميم وتنفيذ 2.2

خطة لزيادة استخدام 
تشمل . عمل خطة للطبيب الزائر X X X X X 2.2.2 15,000 اللوالب    

المناطق المحرومة من األطباء واإلدارات 
ات االستخدام ي ضوء بيانات مؤرسر

 فن

10,000     X 3.2.2 تكوين فريق عمل متخصص لسد .

ي المناطق المختلفة 
 العجز فن

280,000 X X X X X 4.2.2 ويجية . زيادة عدد اللقاءات التر

الستخدام اللوالب من خالل مسؤوىلي 
ي المصالح

ن
 الحكومية اإلعالم ف

20,000    X X 5.2.2 ي
. التعاقد مع أطباء لسد العجز فن

الوحدات وذلك بعد حص العدد 
المطلوب وعقد اجتماع مع الشئون 
المالية لتوفت  التمويل الالزم من خالل 

 الحكومة والجهات المانحة

70,000 X X X X X 1.1.3 ن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عن الوسائل الجديدة وقواعد 
وط تخزينها   رصفها.  وأسلوبورسر

ن 1.3 . تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل طرق 
تخزين وإدارة الوسائل 

 الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق حقوق 
المستخدم الستة: المنتج المناسب بالكمية 
ي 
ن
المناسبة والجودة المناسبة بالسعر المناسب ف

 المكان والوقت المناسب. 

70,000 X X X X X 2.1.3 ن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 
 استيفاء النماذج بدقة. 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

140,000 X X X X X 3.1.3 ورش عمل لتدريب مسؤوىلي .

اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 
 التقارير

 

5,000     X 1.2.3 حص االحتياجات من األماكن .

اح بدائل لها  الجديدة واقتر
. توفت  أماكن تخزين 2.3

جديدة الستبدال 

اجتماعات مع السيد . عقد X 2.2.3     2,000 األماكن الغت  مناسبة
المحافظ أو سكرتت  المحافظة لعرض 

 االحتياجات

4,000    X X 3.2.3 متابعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة .

 لتوفت  أماكن جديدة للتخزين

1,008,000 X X X X X 1.3.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 
ً
 عىل المخازن شهريا

. تصميم وتنفيذ 3.3

اف ومتابعة  خطط لإلرسر

المخازن بشكل دوري 

 لقائمة مراجعة 
ً
طبقا

 المخازن

336,000 X X X X X 2.3.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 عىل المخازن بمعدل رب  ع سنوي

30,000 X X X X 
 

X 3.3.3 ن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

35,000 X X X X X 1.4.3 عقد ورش عمل تدريبية عىل .

مستوى اإلدارات والمديريات عىل تطبيق 

وط التخزين وكروت المتابعة وحساب  رسر

ي  اتيج   المخزون االستر

تنفيذ مداخالت  . 4.3

ن  بناء قدرات العاملي 

 بالمخازن 

35,000 X X X X X 2.4.3 عقد ورش عمل لتدريب أمناء .

 المخزونالمخازن والصيادلة عىل إدارة 

5,000     X 1.5.3 .  جمع كل النماذج اليدوية

ي كل المخازن
 المستخدمة فن

ن 5.3 . تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل استخدام 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

7,000     X 2.5.3 لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

ي 
النماذج الموحدة التر

سيتم وضعها من 

المستوى المركزي 

واستخدام التقارير 

 الصادرة عنها
35,000 X X X X X 3.5.3 ن عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 

باإلدارات الصحية عىل استخدام 
ي سيتم تصميمها  االستمارات

الجديدة التر
عىل المستوى المركزي لمتابعة المخزون 

 و استخراج التقارير

20,000 X X X X X 1.1.4 ي . تنفيذ
مبادرات إعالمية فن
 الوحدات الصحية والمصالح الحكومية

 

. تنفيذ برنامج لزيادة 1.4

الطلب من خالل 
 مبادرات إعالمية

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات

20,000     X 1.1.5 مع الجمعيات . عقد اجتماعات
األهلية لوضع آلية تضمن وصول البيانات 
المطلوبة من الجمعيات األهلية إىل 

 المديرية و اإلدارة الصحية. 

. تصميم وتنفيذ 1.5

آلية لتدفق المعلومات 

من الجمعيات األهلية 

والقطاع الخاص إىل 

 مديرية الصحة

اكة -5    التنسيق والشر
ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر

ة لخدمات تنظيم األرسة والتنسيق المقدم
بينهم لتعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة

 

25,000 X X X X X 2.1.5 ن  وتوفت  استمارات . طباعة وتجهت 

البيانات المطلوب استيفائها للجمعيات 
 األهلية

250,000 X X X X X 3.1.5 ن . عقد ورش عمل تدريبية للعاملي 

بالجمعيات األهلية لتدريبهم عىل استيفاء 
 البيانات عن الوسائل 

72,000 X X X X X 4.1.5 افية من مديرية . عمل خطط إرسر

الصحة واإلدارات الصحية لمتابعة 
 الجمعيات األهلية

0 X X X X X 1.2.5 ن . لقاءات تنسيقية مع المسؤولي 

إعداد وسائل وأدلة عمل للقطاع بهدف 
 األهىلي 

. دعم التعاون مع 2.5

الجمعيات األهلية 

 والقطاع الخاص
100,000 X X X X X 2.2.5 إمداد الجمعيات األهلية .

 بالملصقات و المطويات
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 X X X X X 3.2.5 ن . لقاءات تنسيقية مع المسؤولي 

 لتفعيل مبادرة القطاع الخاص

20,000 X X X X X 4.2.5 اك األطباء و الصيادلة من . إرسر

ي التدريب
 القطاع األهىلي فن

12,000 X X X X X 1.3.5 عمل زيارات دورية لمستشفيات .

طة للتسويق لخدمات  الجيش والشر
 تنظيم األرسة

. زيادة تفعيل 3.5

ي 
التنسيق مع الهيئات التر

يمكنها تقديم الخدمة 

مثل مستشفيات 

طة  الجيش والشر

10,000 X X X X X 2.3.5 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بهذه الجهات لعرض الدعم الذي يمكن 
 لمديرية الصحة تقديمه

100,000 X X X X X 3.3.5 توفت  األدلة والملصقات و .

المطويات عن تنظيم األرسة لهذه الجهات 
 و متابعة مدى استفادتهم منها

10,000  X   X 4.3.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر
ي دعم برنامج 

اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر
 تنظيم األرسة

10,000 X X X X X 5.3.5 تحديد مجاالت التعاون مع .

كاء والموضوعات المطروحة للنقاش  الشر

60,000 X X X X X 6.3.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

لمناقشة الموضوعات المختلفة و ضمان 
 معهمالفعال التنسيق 

                   7,355,000  

 

 

 اإلجمالي 
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 سوهاجمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  2,569,032   2,028,043   540,989  ذكور  Males 

  Females  2,398,377   1,885,066   513,311  إناث

 Total  4,967,409   3,913,109   1,054,300  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
 * Women at reproductive age 24% نسبة النساء ف

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

31.0%  29.4%  

 ** Method Mix  الوسائل  **توليفة 

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.5 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%11.1 اللولب   IUD 

%0.5 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%5.7 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  10.7 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.9 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %25.9 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 127.75 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  4.01 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

12 
  
  
  
  

11 
  
  
  
  

248 
  
  
  
  

357 
  
  
  
  

306 
  
  
  
  

وسبت ن  شهور 5 مت 

ي 
ر
 شهور 4 واف

 شهر 2 أوكسي بروجست

 شهور 3 الكتينور

 شهور 4 ميكروجينيست
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1 . تنفيذ ورش عمل لكسب
تأييد متخذي القرار باستخدام 
مواد إعالمية يتم إعدادها عىل 

ي 
ضوء المستوى المركزي فن
 معلومات عن المديرية

. وضع/تنفيذ خطة لكسب 1.1

ي 
تأييد الجهات المختلفة للمشاركة فن

برنامج تنظيم األرسة عىل أساس أنها 
قضية قومية وذات آثار عديدة عىل 
 النواحي االقتصادية واالجتماعية 

 التمويل     -1
كاء الهدف:  تفعيل دور الشر

القطاع الحكومي والخاص )
ي  والهيئات المانحة(

ن
خطة ف

التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة  برنامج تنظيم األرسة لفتر
خمس سنوات والعمل عىل 
تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

20,000 

X X X X X 2.1.1 عقد اجتماعات رب  ع سنوية .

للتنسيق مع المجلس القومي 
للسكان والجهات المعنية بالقضية 

 السكانية

720,000 

    X 1.1.2 لمدة يوم . تنفيذ ورش عمل
ي سيتم  واحد 

مع المراكز اإلدارية التر
إدخال الوسائل الجديدة فيها 
لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة 

 عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال الوسائل 1.2

 الجديدة
 الوسائل   -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر
المستخدمات وخفض الحاجة 

ن عىل  الملباةغت   كت 
مع التر
 الوسائل طويلة األجل. 

 
720,000 

    X 2.1.2 لمدة . عقد ورشة عمل
ن  مع ذوي العالقة لتحديد  يومي 

ي يجب تنفيذها 
أهم األنشطة التر

امن مع  ن عىل مستوى المحافظة بالتر
 إدخال الوسائل الجديدة. 

795,000 

X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية .

اإلعالم و الرائدات لمسؤوىلي 
وي    ج للوسائل الجديدة و أهمية  للتر

 استخدامها

660,000 
X X X X X 4.1.2 زيارات الفرق المتنقلة و .

 العيادات
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 
X X X X X 1.2.2 وع . التنسيق مع مشر

 الطبيب الزائر 
. تصميم وتنفيذ خطة لزيادة 2.2

 استخدام اللوالب

240,000 
X X X X X 2.2.2 عقد ندوات تثقيفية .

 بالوحدات  
 

20,000 
X X X X X 3.2.2 لية ن . زيادة عدد الزيارات المتن

ن عىل اللوالب كت 
 والتر

660,000 
X X X X X 4.2.2 زيادة عدد زيارات العيادات .

 المتنقلة

60,000 

X X X X X 1.1.3 عقد دورات تدريبية .

ن بالمخازن عن الوسائل  للعاملي 
وط تخزينها  الجديدة وقواعد ورسر

 وأسلوب رصفها. 

ن بالمخازن عىل 1.3 . تأهيل العاملي 

طرق تخزين وإدارة الوسائل 
 الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم 
الستة: المنتج المناسب بالكمية 
المناسبة والجودة المناسبة 
ي المكان 

ن
بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

35,000 
X X X X X 2.1.3 تدريب التمريض عىل عمل .

متوسط االستهالك واستيفاء 
 8استمارات ت.أ. 

60,000 

X X X X X 3.1.3 عمل دورات تدريبية .

ن بالمخازن عىل جمع  للعاملي 
البيانات ومراجعة استيفاء النماذج 

 بدقة. 

60,000 
X X X X X 4.1.3 ورش عمل لتدريب .

مسؤوىلي اإلحصاء عىل إدخال 
 البيانات واستخراج التقارير

10,000 
   X X 1.2.3 .  حص بالمخازن المطلوب

 استبدالها
 . توفت  أماكن تخزين جديدة 2.3

24,000 
   X X 2.2.3 عقد لقاءات مع ذوي .

 العالقة لتحديد البدائل 

8,000 
X X X X  3.2.3 متابعة تنفيذ المطلوب .

وتوفت  التمويل الالزم لألماكن 
 الجديدة

5,000 
    X 1.1.3 عمل حص بالعمالة .

 المساعدة المطلوبة
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

4,000 

    X 2.1.3 عقد اجتماعات مع .

ن بالمحافظة لمناقشة  المسؤولي 
سبل توفت  العمالة المطلوبة وتدبت  

 الموارد الالزمة لها. 

العمالة  . العمل عىل توفت  3.3
المطلوبة ووضع خطة للتعاقد 
 معهم وتوفت  التمويل الالزم لذلك

4,000 
     X X 3.1.3 متابعة التعاقد مع .

ن   المسؤولي 

864,000 
X X X X X 1.4.3 تصميم وتنفيذ زيارات .

افية عىل المخازن  بشكل  –إرسر
 شهري

. تصميم وتنفيذ خطط 4.3

اف ومتابعة المخازن بشكل  لإلرسر
 لقائمة مراجعة المخازن

ً
 دوري طبقا

288,000 
X X X X X 2.4.3 تصميم وتنفيذ زيارات .

افية عىل المخازن  بشكل رب  ع  –إرسر
 سنوي

30,000 
X X X X 

 
X 3.4.3 تنفيذ ورش عمل لتدريب .

ي اإلدارات عىل استخدام 
ن فن العاملي 

يات  أدلة نظام اإلمداد و المشتر

120,000 

X X X X X 1.5.3 عقد دورات تدريبية .

ن بالمخازن عىل تطبيق  للعاملي 
وط التخزين ومتابعة المخزون  رسر

ي  اتيج   وحساب المخزون االستر

. تنفيذ تدخالت بناء قدرات 5.3

ن بالمخازن  العاملي 

5,000 
    X 1.6.3 جمع كل النماذج اليدوية .

ي كل المخازن
ن
 المستخدمة ف

ن بالمخازن عىل 6.3 . تأهيل العاملي 

ي 
استخدام النماذج الموحدة التر

سيتم وضعها من المستوى المركزي 
 12,000 واستخدام التقارير الصادرة عنها

    X 2.6.3 لمدة يوم . عقد ورشة عمل
ن عن المخازن  واحد  بحضور ممثلي 

 لمناقشة النماذج الجديدة

30,000 

X X X X X 3.6.3 عمل . عقد  ورش
ن باإلدارات الصحية  لإلحصائيي 
عىل استخدام األدوات الجديدة 
ي سيتم تصميمها عىل المستوى 

التر
المركزي لمتابعة المخزون و 

 استخراج التقارير

765,000 
X X X X X 1.1.4 دورات تدريبية . عقد

 للرائدات ونوادي المرأة واإلعالم
. تنفيذ برنامج زيادة الوعي 1.4

 االجتماعي متكامل
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

5,000 
    X 1.2.4 حص بالعدد المطلوب من .

 الرائدات 
   الطلب واالستخدام -4 . زيادة عدد الرائدات الريفيات2.4

الهدف: زيادة أعداد 
المستفيدات من خدمات 
تنظيم األرسة و خفض 
الحاجة غت  الملباة و نسبة 

 . المنقطعات

4,000 
    X 2.2.4 عقد اجتماعات مع .

ن لتوفت  التمويل  المسؤولي 
 المطلوب لهم

4,000    X X 3.2.4متابعة إجراءات التعاقد . 

20,000 

X X X X X 1.1.5 عقد لقاءات بشكل منتظم .

ذات العالقة  مع ممثىلي الجهات
بية  مثل محو األمية واألوقاف والتر
والتعليم والشباب والرياضة 
 والجمعيات األهلية للتنسيق معهم

اكة مع الجهات  . 1.5 تفعيل الشر
 الحكومية األخرى

اكة -5    التنسيق والشر
ن  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
الجهات المقدمة لخدمات 
تنظيم األرسة والتنسيق 

االستفادة بينهم لتعظيم 
 من الموارد المتاحة

 20,000 

X X X X X 1.2.5 عقد لقاءات مع نقابة .

األطباء الفرعية لدعم التعاون مع 
أطباء النساء والتوليد وعمل 

 بروتوكوالت للتعاون معهم. 

اكة مع القطاع  .2.5 تفعيل الشر
 الخاص

20,000 
X X X X X 2.2.5 عقد لقاءات تنسيقية .

اك األطباء من  القطاع بهدف إرسر
ي التدريب عىل الوسائل

 الخاص فن

100,000 
X X X X X 3.2.5 توفت  األدلة والملصقات .

 لهم بشكل مستمر

20,000 
X X X X X 4.2.5 عقد لقاءات تنسيقية مع .

المستشفيات العسكرية لفتح 
 عيادات تنظيم أرسة بها

12,000 
  X X X 5.2.5 اجتماعات تنسيقية بهدف .

بروتوكول للتعاون مع وضع 
 المستشفن العسكري

10,000 

 X   X 6.2.5 كاء العمل . حص رسر

وتصميم رؤية بسيطة لكيفية 
ي دعم برنامج تنظيم 

اكهم فن إرسر
 األرسة
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

10,000 
X X X X X 7.2.5 تحديد مجاالت التعاون .

كاء والموضوعات  مع الشر
 المطروحة للنقاش

 

60,000 

X X X X X 8.2.5 عقد لقاءات دورية مع .

كاء لمناقشة الموضوعات  الشر
و ضمان التنسيق الفعال المختلفة 

 معهم

 

         6,548,000 
 

 اإلجمالي 
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 قنامحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  1,623,352   1,318,317   305,035  ذكور  Males 

  Females  1,540,929   1,251,478   289,451  إناث

 Total  3,164,281   2,569,795   594,486  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
 * Women at reproductive age 25% نسبة النساء ف

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

37.8%  37.1%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.4 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%10.6 اللولب   IUD 

%1.0 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%4.5 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  20.5 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.2 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %20.2 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 119.28 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.71 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 453 265 100 9 10 ن  شهور 3 مت 

 شهور 4 نوجرافيدا          
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1 . تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب

متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 

ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

 . وضع/تنفيذ خطة لكسب1.1
تأييد الجهات المختلفة 
ي برنامج تنظيم 

للمشاركة فن
 األرسة

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
30,000 

X X X X X 2.1.1 عمل لقاءات كسب تأييد مع .

الجهات المختلفة الذين يمكنهم 
ي التمويل لتعبئة الجهود وزيادة 

المشاركة فن
 التمويل

  

600,000 

    X 1.1.2 لمدة يوم واحد . تنفيذ ورش عمل 
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال 1.2

 الوسائل الجديدة
   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 600,000 

    X 2.1.2 . ن عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

2,315,000 

X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي .

وي    ج للوسائل اإلعالم و  الرائدات للتر
 الجديدة و كيفية استخدامها

2,315,000 
X X X X X 1.2.2 ن اإلعالم . تدريب أخصائيي 

والرائدات باإلدارات الصحية عىل التوعية 
 بشأن اللوالب 

. تصميم وتنفيذ خطة 2.2

 لزيادة استخدام اللوالب    
 

115,000 
X X X X X 2.2.2تدريب مقدمي الخدمة عىل . 

 المشورة

20,000 
X X X X X 3.2.2 زيادة عدد ندوات التشجيع عىل .

 االستخدام عىل مستوى اإلدارات الصحية
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

55,000 X X X X X 1.3.2اح تدخالت لتغيت  3.2 . التدريب المحىلي لكوادر التمريض
. اقتر

التوليفة الحالية لتكون أكتر 
 فعالية

240,000 X X X X X 2.3.2 المحىلي لألطباء. التدريب 

100,000 
X X X X X 3.3.2 ن . التدريب المحىلي إلخصائيي 

 اإلحصاء

2,265,000 X X X X X 4.3.2التدريب محىلي للرائدات الريفيات . 

75,000 X X X X X 5.3.2اف  . التدريب المحىلي لفرق اإلرسر

75,000 
X X X X X 1.1.3 ن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

عن الوسائل الجديدة وقواعد بالمخازن 
وط تخزينها وأسلوب رصفها.   ورسر

ن بالمخازن 1.3 . تأهيل العاملي 

عىل طرق تخزين وإدارة 
 الوسائل الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 

ي الم
ن
كان المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

75,000 
X X X X X 2.1.3 ن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 
 استيفاء النماذج بدقة. 

50,000 
X X X X X 3.1.3 ورش عمل لتدريب مسؤوىلي .

اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 
 التقارير

75,000 
X X X X X 1.2.3 .  ن تنفيذ دورات تدريبية لمسؤولي 

باإلدارات الصحية  والصيادلةالمخازن 
 االستمارات واستيفاءعىل جمع البيانات 

ن 2.3 ن القائمي  . تدريب العاملي 

عىل جمع البيانات من المخازن 

 عىل استخدام االستمارات

27,500 
X X X X X 2.2.3 تنفيذ دورات تدريبية للتمريض .

واستيفاء االستمارات عىل جمع البيانات 
 عىل مستوى الوحدات

50,000 
X X X X X 3.2.3 ن . عمل دورات تدريبية لألخصائيي 

 عىل مستوى اإلدارات

5,000 
    X 1.3.3 عمل حص بالعمالة المساعدة .

 المطلوبة
. العمل عىل توفت  العمالة 3.3

المطلوبة ووضع خطة للتعاقد 

معهم وتوفت  التمويل الالزم 

 3,000 لذلك
    X 2.3.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 المطلوبة وتدبت  الموارد الالزمة لها. 

8,000    X X 3.3.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

720,000 
X X X X X 1.4.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل شهري –عىل المخازن 

. تصميم وتنفيذ خطط 4.3

اف ومتابعة المخازن  لإلرسر



 
 

135 
 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

240,000 
X X X X X 2.4.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي –عىل المخازن 

 لقائمة 
ً
بشكل دوري طبقا

 مراجعة المخازن

25,000 

X X X X 
 

X 3.4.3 ن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة 
نظام فن

يات  اإلمداد و المشتر

5,000 
    X 1.5.3 جمع كل النماذج اليدوية .

ي كل المخازن
 المستخدمة فن

ن بالمخازن . 5.3 تأهيل العاملي 

للتعامل مع النماذج الموحدة 

المعدة عىل المستوى المركزي 

 والتقارير الصادرة عنها. 
7,500 

    X 2.5.3 لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

50,000 

X X X X X 3.5.3 . ن عمل عقد  ورش لإلحصائيي 
باإلدارات الصحية عىل استخدام األدوات 
ي سيتم تصميمها عىل 

الجديدة التر
المستوى المركزي لمتابعة المخزون و 

 استخراج التقارير

75,000 

X X X X X 1.6.3 ن . عقد ورش تدريبية للعاملي 
بالمخازن عىل حساب المخزون 
ي و متابعة المخزون و إعداد  اتيج  االستر

 الكروت

. تنفيذ مداخالت لبناء 6.3

ن بالمخازن  قدرات العاملي 

 

20,000 
X X X X X 1.1.4 زيادة عدد زيارات الرائدات .

 المجتمع المستهدف لتغطيةالريفيات 
. تفعيل دور الرائدات 1.4

وي    ج للوسائل الريفيات  للتر
 طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات
20,000 

X X X X X 1.2.4 ي األماكن العامة مثل
ن
عقد ندوات ف

 دوار العمدة ومراكز الشباب والنوادي
اإلعالمي . زيادة الدور 2.4

وي    ج عن أهمية استخدام  للتر
 الوسائل

10,000 
X X X X X 1.1.5 عقد اجتماعات دورية للتنسيق .

طة لتقديم  مع مستشفيات الجيش والشر
 الخدمة 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

10,000 
 X   X 2.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

. زيادة تفعيل التنسيق مع 1.5

ي يمكن أن تساعد 
الهيئات التر

ي تقديم الخدمة 
 فن

اكة -5    التنسيق والشر
ن  اكة بي  الجهات الهدف: تفعيل الشر

المقدمة لخدمات تنظيم األرسة و 
التنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة
20,000 

X X X X X 3.1.5 تحديد مجاالت التعاون مع .

كاء والموضوعات   المطروحة للنقاشالشر

60,000 
X X X X X 4.1.5 كاء . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي  10,385,000
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 األقرصمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  645,329   386,788   258,541  ذكور  Males 

  Females  604,880   357,881   246,999  إناث

 Total  1,250,209   744,669   505,540  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 6 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

61.7%  56.5%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.4 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 

Long-acting and permanent methods **  12.0 اللولب%  IUD 

%1.0 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%6.5 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  26.3 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
ر
%0.7 الواف  Condom (male) 

 ** Unmet need %14.1 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 102.4 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.22 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب   

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية   حدث نفاذ للمخزون الصحيةالكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 178 149 26 6 7 ن  شهور 3 مت 

 شهر 2 نوجرافيدا

 

اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 
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2021-2025 

ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1 . تأييد متخذي تنفيذ ورش عمل لكسب
القرار باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل 
ي ضوء معلومات عن 

المستوى المركزي فن
 المديرية

. وضع/تنفيذ خطة لكسب 1.1

تأييد الجهات المختلفة 
ي برامج تنظيم 

للمشاركة فن
 األرسة  

 التمويل     -1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

الحكومي والخاص والهيئات 
ي المانحة( 
ن
خطة التمويل الالزمة ف

لتوفت  وسائل برنامج تنظيم األرسة 
ة خمس سنوات والعمل عىل  لفتر
تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
20,000 

X X X X X 
 

المجلس . عقد اجتماعات رب  ع سنوية مع 2.1.1
وسكرتت  عام المحافظة  القومي للسكان

اء  والمحافظ للتعاون مع رجال األعمال لتوفت  رسر
نامج.   الوسائل الغت  متوفرة بالقطاع ودعم الت 

315,000 

    X 
 

مع  لمدة يوم واحد . تنفيذ ورش عمل 1.1.2
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة 

 عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال 1.2

 الوسائل الجديدة
   الوسائل -2

الهدف: توفت  توليفة وسائل 
ائح  متنوعة لتناسب كل رسر

غت  المستخدمات وخفض الحاجة 
ن عىل الوسائل  الملباة كت 

مع التر
 ألجل. طويلة ا
 

315,000 

    X 
 

ن . عقد ورشة عمل 2.1.2 مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب تنفيذها 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع إدخال  ن عىل مستوى المحافظة بالتر

 الوسائل الجديدة. 

925,000 

X X X X X 3.1.2 . عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم و
وي    ج للوسائل الجديدة و أهمية  الرائدات للتر

 استخدامها

155,000 
X X X X X 1.2.2 تدريب مقدمي الخدمة عىل الوسائل .

 الحالية لزيادة فعاليتها
اح مداخل لتغيت  2.2

. اقتر

توليفة الوسائل الحالية لتكون 
 أكتر فعالية

890,000 
X X X X X 2.2.2 عمل تدريب للرائدات عىل الوسائل .

 الجديدة لتوعية المنتفعات

30,000 
X X X X X 3.2.2 وي    ج ن اإلعالم عىل التر . تدريب أخصائيي 

 للوسائل طويلة المفعول

15,000 
X X X X X 4.2.2 . اك عقد لقاءات تنسيقية بهدف إرسر

ي التدريب 
مقدمي الخدمة بالجمعيات األهلية فن

 عىل الوسائل الجديدة 
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

116,250 

X X X X X 1.3.2 تنفيذ ورش عمل لتعريف الكوادر .

 المقدمة للخدمة بالوسائل الجديدة  
. تعريف الكوادر المقدمة 3.2

للخدمة الخاصة بالوسائل 
الجديدة عىل أن يتضمنه 
بمناهج التدريب المستدامة 

 بالقطاع

20,000 
X X X X X 1.4.2 . ات وفاعلية عقد ن ندوات إعالمية بممت 

 اللوالب  
. تصميم وتنفيذ خطة 4.2

 لزيادة استخدام اللوالب    

20,000 
X X X X X 2.4.2 ن عن مبادرة . التنسيق مع المسؤولي 

 تركيب اللولب بعد الوالدة 

30,000 
X X X X X 3.4.2 ح . عقد لقاءات لكسب التأييد للمقتر

كيب اللوالب ن بتر  الخاص بقيام التمريض الممت 

465,000 
X X X X X 4.4.2 دعم تدريب مقدمي الخدمة بمنافذ .

تقديم الخدمة عىل تركيب اللوالب وآليات 
 اإلحالة

105,000 
X X X X X 1.1.3 ن بالمخازن . عقد دورات تدريبية للعاملي 

وط تخزينها  عن الوسائل الجديدة وقواعد ورسر
 وأسلوب رصفها. 

ن بالمخازن 1.3 . تأهيل العاملي 

عىل طرق تخزين وإدارة 
 الوسائل الجديدة 

   القدرات -3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم الستة: 
المنتج المناسب بالكمية المناسبة 
والجودة المناسبة بالسعر 
ي المكان والوقت 

ن
المناسب ف

 المناسب. 
 

22,500 
X X X X X 2.1.3 التمريض عىل عمل متوسط . تدريب

 8االستهالك واستيفاء استمارات ت.أ. 

105,000 

X X X X X 3.1.3 ن بالمخازن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

عىل جمع البيانات ومراجعة استيفاء النماذج 
 الجديدة بدقة. 

70,000 

X X X X X 4.1.3 ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء .

 واستخراج التقاريرعىل إدخال البيانات 

5,000 
    X 1.2.3العمل عىل توفت  العمالة 2.3 . عمل حص بالعمالة المساعدة المطلوبة .

المطلوبة ووضع خطة للتعاقد 

معهم وتوفت  التمويل الالزم 

 4,000 لذلك
    X 2.2.3 ن . عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 وتدبت  الموارد الالزمة لها. المطلوبة 
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

4,000   X X  3.2.3 ن  . متابعة التعاقد مع المسؤولي 

150,000 
X X X X X 1.3.3 تنفيذ دورات تدريبية لمسؤوىلي المخازن .

 والتمريض عىل استيفاء النماذج المختلفة

ن  3.3 ن القائمي  تدريب العاملي 

عىل جمع البيانات من المخازن 

 االستماراتعىل استخدام 

210,000 
X X X X X 2.3.3عقد دورات تدريبية لمدخىلي البيانات . 

105,000 

X X X X X 1.4.3 ن بالمخازن عىل . عقد ورش عمل للعاملي 

وط التخزين وكروت متابعة المخزون  تطبيق رسر

ي  اتيج   وحساب المخزون االستر

. تنفيذ مداخالت بناء 4.3

ن بالمديريات  قدرات العاملي 

ي مجال 
واإلدارات الصحية فن

 إدارة المخزون

504,000 
X X X X X 1.5.3 افية عىل . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

  –المخازن 
ً
 شهريا

. تصميم وتنفيذ خطط 5.3

اف ومتابعة المخازن  لإلرسر

 لقائمة 
ً
بشكل دوري طبقا

 مراجعة المخازن
168,000 

X X X X X 2.5.3 افية عىل . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

  –المخازن 
ً
 رب  ع سنويا

17,500 

X X X X 
 

X 3.5.3 ي
ن فن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 

يات  المشتر

5,000 
    X 1.6.3 ي

ن
. جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة ف

 كل المخازن

ن بالمخازن 6.3 . تأهيل العاملي 

الموحدة عىل استخدام النماذج 

ي سيتم إعدادها عىل 
التر

المستوى المركزي وإصدار 

 5,250 تقارير عنها

    X 2.6.3 بحضور  لمدة يوم واحد . عقد ورشة عمل

ن عن المخازن لمناقشة النماذج الجديدة  ممثلي 

70,000 

X X X X X 3.6.3 ن باإلدارات عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 
ي  الصحية عىل استخدام األدوات الجديدة

التر
سيتم تصميمها عىل المستوى المركزي لمتابعة 

 المخزون و استخراج التقارير
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ح بالسنواتالجدول  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 
X X X X X 1.1.4 عقد اجتماعات رب  ع سنوية مع .

 الجمعيات األهلية
. تنفيذ برامج زيادة الوعي 1.4

االجتماعي بالمجتمع 
 المستهدف

   الطلب واالستخدام -4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات 

خدمات تنظيم األرسة و خفض من 
الحاجة غت  الملباة و نسبة 

 . المنقطعات

20,000 X X X X X 2.1.4تنفيذ ندوات إعالمية إضافية للتوعية . 

20,000 
X X X X X 3.1.4 ن بهدف تنفيذ . التنسيق مع المسؤولي 

 دورات تدريب للصيادلة بالقطاع الخاص

20,000 
X X X X X 4.1.4 ن لزيادة تنفيذ . التنسيق مع المسؤولي 

لية من خالل الرائدات الريفيات ن  الزيارات المتن

20,000 
X X X X X 1.1.5 2. عقد اجتماعات دورية مع جمعية 

 كفاية
اكة مع القطاع 1.5 . تقوية الشر

 األهىلي والقطاع الخاص
اكة -5    التنسيق والشر

ن  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
الجهات المقدمة لخدمات تنظيم 
األرسة والتنسيق بينهم لتعظيم 

 االستفادة من الموارد المتاحة

 

20,000 
X X X X X 2.1.5 عقد اجتماعات مع المجلس القومي .

ي القوافل
 للمرأة للمشاركة فن

20,000 
X X X X X 3.1.5 التنسيق مع النقابة الفرعية بهدف .

ي التدريب 
اك أطباء النساء بالقطاع الخاص فن إرسر

 عىل معايت  تقديم الخدمة 

20,000 
X X X X X 4.1.5 عقد لقاءات تنسيقية للتعاون مع .

 المستشفيات الخاصة

20,000 
X X X X X 1.2.5 .  ن عن عقد لقاءات تنسيقية مع المسؤولي 

 الجامعة لفتح منفذ تقديم خدمة فيهامستشفن 
. فتح عيادة تنظيم أرسة 2.5

ي مستشفن الجامعة
 جديدة فن

10,000 
 X   X 2.2.5 كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة . حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
اكهم فن  لكيفية إرسر

10,000 
X X X X X 3.2.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 المطروحة للنقاشوالموضوعات 

60,000 
X X X X X 4.2.5 كاء لمناقشة . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان التنسيق الفعال الموضوعات المختلفة 
 معهم

 اإلجمالي    5,150,500
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 أسوانمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  749,400   442,358   307,042  ذكور  Males 

  Females  724,575   426,469   298,106  إناث

 Total  1,473,975   868,827   605,148  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%26 نسبة النساء ف  Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

49.7%  47.8%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

 Sterilization (female) %0.5 التعقيم األنثوي
Long-acting and permanent methods 

** 
 IUD %12.9 اللولب 

 Implants %0.6 الكبسوالت 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

 Injectable %9.1 الحقن 

Short-term methods **  24.2 الحبوب% Pill 

ي الذكري
 Condom (male) %0.5 الوافر

 ** Unmet need %18.8 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 130.71 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  4.09 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية   حدث نفاذ للمخزون الصحيةالكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

7 6 95 297 345     
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حةاألنشطة  الجدول الزمتن  التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1 . تأييد متخذي تنفيذ ورش عمل لكسب
القرار باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل 
ي ضوء معلومات عن 

المستوى المركزي فن
 المديرية

وضع/تنفيذ خطة  . 1.1
لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن

تنظيم  ووسائلبرامج 
األرسة عىل أساس أنها 

آثار  وذاتقضية قومية 
عديدة عىل النواحي 
 االقتصادية واالجتماعية  

 التمويل     .1

كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر
ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف

ة لتوفت  وسائل خطة التمويل الالزم
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 
 

20,000 

X X X X X 2.1.1 اكة مع المجلس عقد ورشة عمل بالشر
حة  القومي للسكان لمناقشة الدراسة المقتر

 ووضع آليات محددة لكسب التأييد

20,000 
X X X X X 3.1.1 اجتماع مع محافظ اإلقليم . عقد

وبحضور األجهزة التنفيذية ورجال األعمال 
 بالمحافظة لزيادة التمويل

10,000 
X X X X X 1.2.1 عقد اجتماعات مع الشئون المالية .

ن بالمحافظات لتوفت   والقانونية والمسؤولي 
 التمويل الالزم

. وضع وتنفيذ 2.1

ح زيادة  مقتر
المخصصات المالية 

 لألطباء والطبيبات و 
ي مجال 

فرق العمل فن
تنظيم األرسة بما يشكل 
 لجذب مزيد من 

ً
دعما

الكفاءات والكوادر 
ي تنظيم األرسة

ن
 للعمل ف

16,000 
   X X 2.2.1 . لقاءات تنسيقية بهدف وضع عقد

ح بزيادة المخصصات  المقتر

20,000 

X X X X X 3.2.1 ي أنشطة
. عقد لقاءات بهدف التوسع فن

 الطبيب الزائر

315,000 

    X 1.1.2 مع  لمدة يوم واحد . تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة 

 عنها. 

تنفيذ خطة  . 1.2
إلدخال الوسائل 

 الجديدة

 الوسائل   .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 315,000 

    X 2.1.2 ن .عقد ورشة عمل مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب تنفيذها 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع إدخال  ن عىل مستوى المحافظة بالتر

 الوسائل الجديدة. 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حةاألنشطة  الجدول الزمتن  التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

1,760,000 

X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم و .

وي    ج للوسائل الجديدة و كيفية  الرائدات للتر
 استخدامها

140,000 
X X X X X 1.2.2 تصميم وتنفيذ تدريب لمقدمي الخدمة .

 من األطباء لرفع الجودة 
. تصميم وتنفيذ 2.2

خطة لزيادة استخدام 
 اللوالب    

140,000 
X X X X X 2.2.2 تصميم وتنفيذ خط تستهدف تدريب .

 الممرضات عىل خدمات ذات جودة

40,000 
X X X X X 3.2.2 تنفيذ مجموعة من األنشطة التسويقية .

وي    ج الستخدام اللوالب   واإلعالمية للتر

 . إضافة أنواع جديدة من اللوالبX X X X X 4.2.2 الخطة المركزية

105,000 
X X X X X 1.1.3 .  ن بالمخازن عقد دورات تدريبية للعاملي 

وط وقواعد عن الوسائل الجديدة  تخزينها  ورسر
 رصفها.  وأسلوب

ن 1.3 . تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل طرق 
تخزين وإدارة الوسائل 

 الجديدة 

   القدرات .3

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

105,000 

X X X X X 2.1.3 .  ن بالمخازن عمل دورات تدريبية للعاملي 
استيفاء النماذج  ومراجعةعىل جمع البيانات 

 بدقة. 

35,000 
X X X X X 3.1.3.   ورش عمل لتدريب مسؤوىلي عقد

اإلحصاء عىل إدخال البيانات 
 التقارير واستخراج

15,000 
X  X  X 1.2.3 .  ن عمل حص بأسماء اإلحصائيي 

 ومساعديهم
ن . تدريب 2.3 العاملي 

ن عىل جمع  القائمي 
البيانات من المخازن 
عىل استخدام 

 االستمارات
20,000 

X X X X X 2.2.3 .  ن وضع خطة لتدريب اإلحصائيي 
 والمساعدين

5,000 
    X 1.3.3 إعداد قائمة بالمخازن المطلوب إحاللها .

 عىل مستوى اإلدارات المختلفة
. توفت  أماكن تخزين 3.3

المخازن جديدة إلحالل 

وط  4,000 الغت  مطابقة للشر
    X 2.3.3 ح للعرض عىل المحافظ . تصميم مقتر

حات ومناقشة كيفية التنفيذ  بالمقتر

4,000    X X 3.3.3 متابعة تنفيذ االتفاق عىل األماكن البديلة 

504,000 
X X X X X 1.4.3 افية عىل . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 -المخازن 
ً
 شهريا

. تصميم وتنفيذ 4.3

اف ومتابعة  خطط لإلرسر
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حةاألنشطة  الجدول الزمتن  التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

168,000 
X X X X X 2.4.3 .  افية عىل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 -المخازن 
ً
 رب  ع سنويا

المخازن بشكل دوري 

 لقائمة مراجعة 
ً
طبقا

 المخازن

17,500 
X X X X 

 
X 3.4.3 ي

ن فن . تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلمداد و اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
يات  المشتر

 
20,000 

X X X X X 1.1.4 لقاءات تنسيقية لتفعيل مبادرة أيامنا .

 أحىل
زيادة  . تنفيذ برنامج1.4

الوعي المجتمعي 
 المتكامل

   الطلب واالستخدام .4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات
20,000 X X X X X 2.1.4تنفيذ ندوات ولقاءات توعوية . 

20,000 X X X X X 1.1.5 تنفيذ ورش عمل لتدريب أطباء القطاع .

 الخاص عىل تركيب اللوالب 
اكة مع 1.5 . تقوية الشر

 القطاع األهىلي والخاص 
اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
األرسة المقدمة لخدمات تنظيم 

والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 
 الموارد المتاحة

 

20,000 X X X X X 2.1.5 عمل بروتوكول مع نقابة األطباء لتقوية .

 التعاون مع القطاع الخاص

20,000 X X X X X 3.1.5 .  عقد ورش عمل مع الصيادلة بالقطاع
 الخاص

20,000 X X X X X 1.2.5 ن عن . عقد لقاءات تنسيقية مع المسؤولي 

طة   مستشفيات الجيش والشر
. التنسيق مع 2.5

مستشفيات الجيش 

طة طة  . X X X X X 2.2.5 20,000 والشر إعداد بروتوكول مع مستشفن الشر
 لفتح عيادات تنظيم األرسة والجيش

20,000 X X X X X 3.2.5 لهم . إعداد آلية محددة لتقديم الوسائل
 بمعرفة المديرية

10,000  X   X 1.3.5 كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة . حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
اكهم فن  لكيفية إرسر

. تعزيز التعاون مع 3.5

 الجهات المختلفة
10,000 X X X X X 2.3.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

60,000 X X X X X 3.3.5 كاء لمناقشة . عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان التنسيق الفعال الموضوعات المختلفة 
 معهم

 اإلجمالي  
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حةاألنشطة  الجدول الزمتن  التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

                4,042,500  
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 الوادي الجديدمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  124,057   67,232   56,825  ذكور  Males 

  Females  117,190   63,021   54,169  إناث

 Total  241,247   130,253   110,994  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
 * Women at reproductive age 25% نسبة النساء ف

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

استخدام الوسائل الحديثةمعدل   

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

65.7%  64.5%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%1.1 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%38.5 اللولب   IUD 

%1.0 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%7.2 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  16.2 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%0.0 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %6.5 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 88.01 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.94 الخصوبة الكىلي *** معدل

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية   حدث نفاذ للمخزون الصحيةالكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 6-3 ميكروجينيست 179 115 45 5 6

 شهور 3 أوكسي بروجست

وسبت ن    مت 
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1 .  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 
ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

. وضع/تنفيذ خطة لكسب 1.1

تأييد الجهات المختلفة 
ي برامج ووسائل 

للمشاركة فن
تنظيم األرسة عىل أساس أنها 
قضية قومية وذات آثار عديدة 
عىل النواحي االقتصادية 

 واالجتماعية  

 التمويل     .1

كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر
ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 20,000 المتاحة. 

X X X X X 
 

عقد اجتماع رب  ع سنوي بالتنسيق  . 2.1.1
مع المجلس القومي للسكان عن طريق 

اح التمويل الالزم صندوق  المحافظة القتر
ي القوافل السكانية

ن األطباء للعمل فن  لتحفت 

18,000 

    X 
 

 لمدة يوم واحد .تنفيذ ورش عمل 1.1.2
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

. تنفيذ خطة إلدخال 1.2

 الوسائل الجديدة
   الوسائل .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 36,000 

    X 
 

ن .عقد ورشة عمل 2.1.2 مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

92,500 

X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي.

وي    ج للوسائل  اإلعالم والرائدات للتر
 الجديدة و كيفية استخدامها

149,500 
X X X X X 1.2.2 .  عمل لتعريف الكوادر تنفيذ ورش

 المقدمة للخدمة بالوسائل الجديدة
تعريف الكوادر المقدمة  . 2.2

 للخدمة بالوسائل الجديدة 

20,000 
X X X X X 1.3.2 .  اك أطباء القطاع الخاص إرسر

 والعيادات الخاصة 
خطة  وتنفيذ تصميم  . 3.2

   لزيادة استخدام اللوالب  

20,000 
X X X X X 2.3.2 .  متنقلة يكون فيها عمل فرق

ي ال يوجد بها طبيب 
طبيبة للوحدات التر

 مدرب

20,000 
X X X X X 3.3.2 .  عمل قوافل سكانية كل رب  ع سنة

 لإلدارات الصحية
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 
X X X X X 4.3.2 .  تفعيل دور مسئول اإلعالم

ي عمل التوعية الالزمة 
والرائدات فن

 باللوالب والرد عىل الشائعات

340,000 
X X X X X 1.4.2 .  تدريب كوادر تقديم الخدمة عىل

 الوسائل طويلة األمد
اح 4.2 لتغيت   تدخالت. اقتر

 توليفة الوسائل الحالية

165,000 
X X X X X 2.4.2 .  زيادة عدد الفرق المتنقلة

ي ال يوجد بها طبيب أو 
بالوحدات التر

 األماكن المحرومة من الخدمة

90,000 
X X X X X 1.1.3 .  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عن الوسائل الجديدة وقواعد 
وط تخزينها وأسلوب رصفها.   ورسر

ن بالمخازن  . 1.3 تأهيل العاملي 
عىل طرق تخزين وإدارة 

 الوسائل الجديدة 

   القدرات .3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
ة المناسب بالكمية المناسبة والجود

ي المكان 
ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 
 

60,000 
X X X X X 2.1.3 .  تدريب التمريض عىل عمل

استمارات  واستيفاءمتوسط االستهالك 
 8ت.أ. 

45,000 

X X X X X 3.1.3 .  ن عمل دورات تدريبية للعاملي 
بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 

 استيفاء النماذج بدقة. 

30,000 
X X X X X 4.1.3 .  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي

اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 
 التقارير

30,000 
X X X X X 1.2.3 .  ن عقد دورات تدريبية لألخصائيي 

 المخازن عىل جمع البيانات وأمناء
ن 2.3 ن القائمي  . تدريب العاملي 

عىل جمع البيانات من المخازن 

 15,000 االستماراتعىل استخدام 
X X X X X 2.2.3 .  تدريب الصيادلة عىل متابعة

 االستمارات واستخدامالمخزون 

5,000 
    X 1.3.3 .  عمل حص بالعمالة المساعدة

 المطلوبة
 توفت  العمالةالعمل عىل  . 3.3

خطة للتعاقد  ووضعالمطلوبة 

التمويل الالزم  معهم وتوفت  

 6,000 لذلك
    X 2.3.3 .  ن عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 الموارد الالزمة لها.  وتدبت  المطلوبة 

4,000    X X 3.3.3 .  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

432,000 
X X X X X 1.4.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل شهري –عىل المخازن 

تصميم وتنفيذ خطط  . 4.3

اف ومتابعة المخازن  لإلرسر

 لقائمة 
ً
بشكل دوري طبقا

 مراجعة المخازن
144,000 

X X X X X 2.4.3 افية . تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي –عىل المخازن 

15,000 

X X X X 
 

X 3.4.3 ن .تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

5,000 
    X 1.5.3 .  جمع كل النماذج اليدوية

ي كل المخازن
 المستخدمة فن

ن بالمخازن  . 5.3 تأهيل العاملي 

ي 
عىل النماذج الموحدة التر

سيتم إعدادها عىل المستوى 

 المركزي وإصدار تقارير عنها
4,500 

    X 2.5.3 .  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

30,000 

X X X X X 3.5.3 ن عمل . عقد  ورش لإلحصائيي 
باإلدارات الصحية عىل استخدام األدوات 
ي سيتم تصميمها عىل 

الجديدة التر
المستوى المركزي لمتابعة المخزون 

 واستخراج التقارير

15,000 

X X X X X 1.6.3 عىل .عقد ورش عمل تدريبية
وط التخزين و كروت المتابعة  تطبيق رسر
ي  اتيج   للمخزون و حساب المخزون االستر

تنفيذ مداخالت بناء . 6.3

ن بالمخازن  قدرات العاملي 

 بالمديريات واإلدارات الصحية 

20,000 

X X X X X 1.1.4 .  عقد لقاءات بشكل دوري للرد
 عىل الشائعات حول الوسائل

تفعيل دور الرائدات  1.4
وي    ج للوسائل  الريفيات للتر

 طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام .4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات

20,000 
X X X X X 1.1.5 .  وضع وتنفيذ معايت  إمداد

 العيادات الخاصة بالوسائل 
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ح بالسنوات التكلفة المتوقعةتقدير  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 
X X X X X 2.1.5 اك عقد لقاءات تنسيقية إلرسر

ي التدريب
 صيادلة القطاع الخاص فن

زيادة األنشطة مع القطاع   . 1.5

 واألهىلي الخاص 
اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة 
والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

20,000 
X X X X X 3.1.5 .  وضع وتنفيذ معايت  إمداد

 الجمعيات األهلية بالوسائل

10,000 
 X   X 4.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية . حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

10,000 
X X X X X 5.1.5 تحديد مجاالت التعاون مع.

كاء والموضوعات المطروحة   للنقاشالشر

20,000 
X X X X X 6.1.5 كاء .عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي   1,975,500     
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 مطروحمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  223,459   83,649   139,810  ذكور  Males 

  Females  202,165   74,897   127,268  إناث

 Total  425,624   158,546   267,078  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 3 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

استخدام الوسائل الحديثة معدل  

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

41.0%  40.0%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.3 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 

Long-acting and permanent methods **  12.5 اللولب%  IUD 

%0.9 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **  الوسائل قصت 

%8.7 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  16.9 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
ر
%0.7 الواف  Condom (male) 

 ** Unmet need %14.8 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 230.06 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  7.01 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية   حدث نفاذ للمخزون الصحيةالكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 5 حقن مركبة 52 93 15 8 9
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة بالسنواتالجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 

X X X X X 1.1.1 .  تأييد متخذي تنفيذ ورش عمل لكسب
القرار باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل 
ي ضوء معلومات عن 

المستوى المركزي فن
 المديرية

. وضع/تنفيذ خطة 1.1

لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن

برامج ووسائل تنظيم 
األرسة عىل أساس أنها 

 قضية قومية  

 التمويل     .1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

20,000 
    X 2.1.1 ح لتوفت  التمويل المطلوب

. إعداد مقتر

 لزيادة حوافز األطباء ومقدمي الخدمة

7,500 
    X 3.1.1التأييد صميم وتنفيذ لقاءات لكسب  .ت

 لتوفت  التمويل المطلوب

8,000 
   X X 4.1.1 .  متابعة توفت  التمويل مع الجهات

 المختلفة

6,000 
    X 5.1.1 ح بموارد تمويل وسائل  .إ عداد مقتر

النقل الالزمة لنقل الوسائل من المديرية إىل 
 اإلدارات الصحية

9,000 
    X 6.1.1 .  لقاءات لكسب التأييد  وتنفيذ تصميم

 لتوفت  التمويل المطلوب

4,000 
   X X 7.1.1 .  متابعة توفت  التمويل مع الجهات

 المختلفة

27,000 

    X 1.1.2 مع  لمدة يوم واحد .تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة 

 عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال  . 1.2
 الوسائل الجديدة

   الوسائل .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 54,000 

    X 2.1.2 ن .عقد ورشة عمل مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع  ن تنفيذها عىل مستوى المحافظة بالتر

 إدخال الوسائل الجديدة. 

152,500 

X X X X X 3.1.2 .  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم
وي    ج للوسائل الجديدة و كيفية  والرائدات للتر

 استخدامها
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة بالسنواتالجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

440,000 
X X X X X 1.2.2 .  ورش عمل لتدريب مقدمي تنفيذ

 الخدمة عىل الوسائل طويلة المفعول
اح  . 2.2  تدخالت لتغيت  اقتر

 التوليفة الحالية

110,000 
X X X X X 1.3.2 .  زيادة ورش عمل التدريب عىل المشورة

 للوالب 
خطة  وتنفيذ تصميم  . 3.2

 لزيادة استخدام اللوالب    

67,500 
X X X X X 1.1.3 .  ن بالمخازن عقد دورات تدريبية للعاملي 

وط وقواعد عن الوسائل الجديدة  تخزينها  ورسر
 رصفها.  وأسلوب

1.3 . 
ن بالمخازن  تأهيل العاملي 
عىل طرق تخزين وإدارة 

 الوسائل الجديدة 

   القدرات .3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 

67,500 
X X X X X 2.1.3 .  ن بالمخازن عمل دورات تدريبية للعاملي 

استيفاء النماذج  ومراجعةعىل جمع البيانات 
 بدقة. 

45,000 
X X X X X 3.1.3 ورش عمل لتدريب مسؤوىلي اإلحصاء .

 عىل إدخال البيانات واستخراج التقارير

205,000 
X X X X X 4.1.3 .  تنفيذ ورش عمل للتدريب عىل ورقة

 العمل

5,000 
    X 1.2.3 .  عمل حص بالعمالة المساعدة

 المطلوبة
توفت  العمل عىل  . 2.3

المطلوبة ووضع  العمالة

 معهم وتوفت  خطة للتعاقد 

 2,000 التمويل الالزم لذلك
    X 2.2.3 .  ن عقد اجتماعات مع المسؤولي 

بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 
 الموارد الالزمة لها.  وتدبت  المطلوبة 

4,000    X X 3.2.3 .  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

648,000 
X X X X X 1.3.3 .  افية عىل تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 المخازن بشكل شهري

تصميم وتنفيذ خطط  . 3.3

اف ومتابعة المخازن  لإلرسر

 لقائمة 
ً
بشكل دوري طبقا

 مراجعة المخازن
216,000 

X X X X X 2.3.3 .  افية عىل تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 المخازن بشكل رب  ع سنوي

22,500 

X X X X 
 

X 3.3.3 ي .تنفيذ
ن فن ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 

يات  المشتر

5,000 
    X 1.4.3 .  جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة

ي كل المخازن
 فن

ن  . 4.3 تأهيل العاملي 

بالمخازن الستخدام 
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة بالسنواتالجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

6,750 

    X 2.4.3 .  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة النماذج  بحضور ممثلي 

 الجديدة

النماذج الجديدة الموحدة 

ي سيتم إعدادها عىل 
التر

المستوى المركزي وإصدار 

 التقارير منها

22,500 

X X X X X 3.4.3 ن باإلدارات عمل عقد  ورش لإلحصائيي 
ي 
الصحية عىل استخدام األدوات الجديدة التر

سيتم تصميمها عىل المستوى المركزي لمتابعة 
 المخزون و استخراج التقارير

33,750 
X X X X X 4.4.3 عقد ورش عمل لتدريب الكوادر.

وط التخزين و كروت  بالمخازن عىل تطبيق رسر
ي  اتيج   المتابعة و حساب المخزون االستر

20,000 
X X X X X 1.1.4 .  عقد لقاءات بشكل دوري للرد عىل

 الشائعات حول الوسائل
عقد لقاءات توعوية  . 1.4

بالتنسيق مع الجهات 
 المختلفة

   الطلب واالستخدام .4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات

6,000 

    X 1.2.4 .  لقاءات تنسيقية مع وزارة عقد
ح بتنفيذ توفت  

التضامن االجتماعي إلعداد مقتر
ة لتشجيع  المجتمع عىل استخدام قروض صغت 
 وسائل تنظيم األرسة

تصميم أفكار جديدة  . 2.4
لتشجيع استخدام وسائل 

 تنظيم األرسة

3,000 
    X 2.2.4  ن ح مع المسؤولي  مناقشة المقتر

 والحصول عىل موافقتهم

4,000    X X 3.2.4 . متابعة التنفيذ 

20,000 
X X X X X 1.1.5 .  عقد لقاءات بشكل منتظم مع الجهات

مبادرة الطبيب  ودعمالمختلفة للتنسيق 
 الخاص 

زيادة تفعيل التنسيق  . 1.5

 مع القطاع األهىلي والخاص 
اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة و 
التنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 10,000 الموارد المتاحة
 X   X 2.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية .حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 األرسة

10,000 
X X X X X 3.1.5 كاء . تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش
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ح  تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة بالسنواتالجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

20,000 
X X X X X 4.1.5 كاء لمناقشة .عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان التنسيق الموضوعات المختلفة 
 الفعال معهم

 اإلجمالي   2,305,500
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 البحر األحمرمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  187,479   6,430   181,049  ذكور  Males 

  Females  172,409   6,086   166,323  إناث

 Total  359,888   12,516   347,372  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
 * Women at reproductive age 25% نسبة النساء ف

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

57.5%  55.3%  

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

%0.6 التعقيم األنثوي  Sterilization (female) 
Long-acting and permanent methods 

** 
%23.6 اللولب   IUD 

%0.9 الكبسوالت   Implants 

ة األجل  **الوسائل   قصت 

%2.8 الحقن   Injectable 

Short-term methods **  24.9 الحبوب%  Pill 

ي الذكري
%2.5 الوافر  Condom (male) 

 ** Unmet need %11.5 نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 96 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  29 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 

** DHS (2024) ي  المسح
ن

الديموغراف  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

 

عدد 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 أقل من المطلوب ميكروجينيست 73 35 19 6 7

 شهر الكتيفونور

 شهر 2 إمبالنون

وسبت ن  شهر مت 
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات المتوقعةتقدير التكلفة  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 X X X X X 1.1.1 .  تأييد متخذي تنفيذ ورش عمل لكسب
القرار باستخدام مواد إعالمية يتم إعدادها عىل 

ي ضوء 
معلومات عن المستوى المركزي فن

 المديرية

وضع/تنفيذ خطة  . 1.1
لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن

 برامج تنظيم األرسة

 التمويل     .1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

ي  الحكومي والخاص والهيئات المانحة(
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر

 تعظيم االستفادة من الموارد والعمل عىل
 المتاحة. 

 

25,000 X X X X X 2.1.1 .  عمل حص باالحتياجات من تمويل
وأجهزة كمبيوتر وسونار وكذلك توفت  حوافز 

ن والعمالة المعاونة  لمقدمي الخدمة والسائقي 

20,000 X X X X X 3.1.1 .  ن عقد اجتماعات دورية مع المسؤولي 
القومي للسكان وجمعيات بالمحافظة والمجلس 

رجال األعمال لزيادة تمويل أنشطة ومتطلبات 
ي تم حصها

 برنامج تنظيم األرسة التر

20,000 X X X X X 4.1.1 .  كات األدوية أثناء عقد اجتماعات مع رسر
 القوافل لتوفت  أدوية صحة إنجابية للمنتفعات

20,000 X X X X X 5.1.1 .  كة عقد لقاءات لتوثيق التعاون مع رسر
 وزيادةالصجي لدعم األنشطة  والصفالمياه 

 التمويل للقوافل

7,000     X 1.1.2 مع  لمدة يوم واحد .تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة للخدمة 

 عنها. 

تنفيذ خطة  . 1.2
الوسائل إلدخال 

 الجديدة

 الوسائل   .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 

14,000     X 2.1.2 ن .عقد ورشة عمل مع ذوي  لمدة يومي 
ي يجب تنفيذها 

العالقة لتحديد أهم األنشطة التر
امن مع إدخال  ن عىل مستوى المحافظة بالتر

 الوسائل الجديدة. 
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ح بالسنوات المتوقعةتقدير التكلفة  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

200,000 X X X X X 3.1.2 .  عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم و
وي    ج للوسائل الجديدة و كيفية  الرائدات للتر

 استخدامها

48,000     X 1.2.2 .  لمعرفة احتياجات عقد ورش عمل
 المنتفعات

اح تدخالت 2.2 . اقتر

 لتغيت  التوليفة الحالية

235,000 X X X X X 2.2.2 .  عمل ورش عمل عن المشورة الخاصة
 بالوسائل طويلة المفعول

200,000 X X X X X 3.2.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم و.

وي    ج للوسائل طويلة المفعول  الرائدات للتر

200,000 X X X X X 1.3.2 ورش عمل لتدريب الكوادر من األطباء
 الجدد عىل تركيب اللوالب 

. تصميم وتنفيذ 3.2

خطة لزيادة استخدام 
ورش عمل للمشورة الجيدة لجميع  د . عقX X X X X 2.3.2 117,500 اللوالب    

 مقدمي الخدمة

20,000 X X X X X 4.3.2 .  تكثيف الدور اإلعالمي من خالل الندوات
ية عن اللوالب  واللقاءات  وتصحيحالجماهت 

 المفاهيم الخاطئة

165,000 X X X X X 5.3.2 .  زيادة القوافل الطبية وقوافل الصحة
ن اإلنجابية  كت 

 عىل الوسائل طويلة المفعول والتر

26,250 X X X X X 1.1.3 وأمناء عقد ورش عمل لتدريب الصيادلة
 المخازن عىل كيفية استيفاء االستمارات

ن  . 1.3 تدريب العاملي 
 بالمخازن  

   القدرات .3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 والوقت المناسب. 

 

26,250 X X X X X 2.1.3 .  وط التخزين ن عىل رسر تدريب العاملي 
 الصحيحة

52,500 X X X X X 1.2.3 .  ن بالمخازن عقد دورات تدريبية للعاملي 
وط وقواعد عن الوسائل الجديدة  تخزينها  ورسر

 رصفها.  وأسلوب

ن  . 2.3 تأهيل العاملي 
بالمخازن عىل طرق 
تخزين وإدارة الوسائل 

ن بالمخازن  . X X X X X 2.2.3 52,500 الجديدة  عمل دورات تدريبية للعاملي 
استيفاء النماذج  ومراجعةعىل جمع البيانات 

 بدقة. 

70,000 X X X X X 3.2.3 .  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي عقد
 اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج التقارير

5,000     X 1.3.3 .  عمل حص بالمخازن المطلوب
 استبدالها
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ح بالسنوات المتوقعةتقدير التكلفة  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

6,000     X 2.3.3 .  عقد لقاءات مع مدير التخطيط
 بالمديرية لتوفت  بدائل ألماكن التخزين

تخزين توفت  أماكن  . 3.3

جديدة للمخازن 

افية بصفة دورية  . X X X 3.3.3   14,400 المطلوب استبدالها تنفيذ زيارات إرسر
لتقييم حالة المخازن الجديدة ومدى مطابقتها 

وط  للشر

5,000      X 1.4.3العمل عىل توفت  4.3 حص بالعمالة المساعدة المطلوبة ل. عم .

 ووضعالعمالة المطلوبة 

خطة للتعاقد معهم 

وتوفت  التمويل الالزم 

 لذلك

4,000     X 2.4.3 .  ن عقد اجتماعات مع المسؤولي 
بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 

 الموارد الالزمة لها.  وتدبت  المطلوبة 

4,000    X X 3.4.3 .  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

504,000 X X X X X 1.5.3افية عىل  وتنفيذ  م. تصمي زيارات إرسر

 بشكل شهري –المخازن 

تصميم وتنفيذ  . 5.3

اف ومتابعة  خطط لإلرسر

المخازن بشكل دوري 

 لقائمة مراجعة 
ً
طبقا

 المخازن

168,000 X X X X X 2.5.3 .  افية عىل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي –المخازن 

84,000 X X X X 
 

X 3.5.3 ي
ن فن .تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 

يات  المشتر

52,500 X X X X X 1.6.3 .  ن بالخازن عىل عمل ورش عمل للعاملي 

وط التخزين  المخزون  وحسابتطبيق رسر

 االحتياجات وتقدير 

تنفيذ مداخالت  . 6.3

ن  لبناء قدرات العاملي 

 بالمخازن 

5,000      X 1.7.3 .  ي
ن
جمع كل النماذج اليدوية المستخدمة ف

 كل المخازن

ن  . 7.3 تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل استخدام 

ي 
النماذج الموحدة التر

سيتم وضعها من 

المستوى المركزي 

5,250      X 2.7.3 .  بحضور  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل

ن عن المخازن لمناقشة النماذج الجديدة  ممثلي 
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ح بالسنوات المتوقعةتقدير التكلفة  ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

35,000 X X X X X 3.7.3 ن باإلدارات عمل .عقد  ورش لإلحصائيي 
ي 
الصحية عىل استخدام األدوات الجديدة التر

سيتم تصميمها عىل المستوى المركزي لمتابعة 
 التقاريرالمخزون و استخراج 

واستخدام التقارير 

 الصادرة عنها

5,000     X 1.1.4 .  حص باالحتياجات من أعداد عمل
 الرائدات الريفيات المطلوب االستعانة بهم

زيادة عدد الرائدات  . 1.4
وي    ج  الريفيات للتر
 للوسائل طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام .4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

 . الملباة و نسبة المنقطعاتغت  
سيتم تقديرها عند تنفيذ 

 النشاط السابق

X X X X X 2.1.4 .  توفت  األعداد وزيادة عدد الزيارات
لية للحاالت المستهدفة ن  المتن

20,000 X X X X X 1.1.5 .  عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاع
األهىلي والخاص لتحقيق االستفادة القصوى من 

 الموارد المتاحة

اكة مع  . 1.5 تقوية الشر

 القطاع األهىلي والخاص 
اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة 
والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

20,000 X X X X X 2.1.5 .  مخاطبة الجهات المعنية لوضع آلية
ي 
الوسائل  المستشفيات وتوفت  لفتح العيادات فن

 لها 

10,000  X   X 3.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية بسيطة .حص رسر

ي دعم برنامج تنظيم األرسة
اكهم فن  لكيفية إرسر

10,000 X X X X X 4.1.5 كاء .تحديد مجاالت التعاون مع الشر

 والموضوعات المطروحة للنقاش

20,000 X X X X X 5.1.5 كاء لمناقشة عقد لقاءات دورية مع الشر
و ضمان التنسيق الفعال الموضوعات المختلفة 

 معهم
       2,520,150 

 

 اإلجمالي 
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 شمال سيناءمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  229,617   85,951   143,666  ذكور  Males 

  Females  220,711   81,266   139,445  إناث

 Total  450,328   167,217   283,111  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

NA NA 

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

 NA Sterilization (female) التعقيم األنثوي

Long-acting and permanent methods **  اللولب NA IUD 

 NA Implants الكبسوالت 

ة األجل   ** الوسائل قصت 

 NA Injectable الحقن 

Short-term methods **  الحبوب NA Pill 

ي الذكري
ر
 NA Condom (male) الواف

 ** NA Unmet need نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 79.4 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  2.56 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

 

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

 شهور 3 ميكروسبت 165 68 19 5 6

 شهور 3 أوكسي بروجيست

ي ذكري
 سنة وافر

 سنة نيوجرافيدا
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

27,600 

X X X X X 1.1.1 .  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية 
ي 
يتم إعدادها عىل المستوى المركزي فن

 ضوء معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة لكسب  . 1.1
تأييد الجهات المختلفة للمشاركة 

ي برنامج تنظيم األرسة
 فن

 التمويل     .1
كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر

الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ي 

ن
خطة التمويل الالزمة لتوفت  ف

ة  وسائل برنامج تنظيم األرسة لفتر
خمس سنوات والعمل عىل تعظيم 

 23,000 االستفادة من الموارد المتاحة. 

X X X X X 2.1.1 .  عقد لقاءات عمل مع جميع
التمويل  معهم وتوفت  الجهات للتنسيق 

 الالزم لألنشطة

20,700 

    X 1.1.2 يوم واحد لمدة .تنفيذ ورش عمل 
ي سيتم إدخال 

مع المراكز اإلدارية التر
الوسائل الجديدة فيها لتعريف الكوادر 

 المقدمة للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال الوسائل  . 1.2
 الجديدة

   الوسائل .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 

41,400 

    X 2.1.2 ن .عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

196,650 

   X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي.

وي    ج للوسائل  اإلعالم و الرائدات للتر
 الجديدة و كيفية استخدامها

28,750 

X X X X X 1.2.2 .  تجميع الحاالت المطلوب تركيب
ي 
ن
ة الوحدات كل  إحدىلوالب لهم ف فتر

 طبيبة   وتوفت  

خطة لزيادة  وتنفيذ تصميم  . 2.2
 استخدام اللوالب    

138,000 
X X X X X 2.2.2 .  ي

تكثيف عقد ندوات إعالمية فن
 اإلداراتجميع 

23,000 X X X X X 3.2.2 . وع الطبيب الزائر  التنسيق مع مشر

103,500 

X X X X X 1.1.3 .  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 
 وقواعد بالمخازن عن الوسائل الجديدة 

وط  رصفها.  وأسلوبتخزينها  ورسر

ن بالمخازن عىل  . 1.3 تأهيل العاملي 
طرق تخزين وإدارة الوسائل 

 الجديدة 

   القدرات .3
الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد 
لتحقيق حقوق المستخدم الستة: 
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ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

103,500 

X X X X X 2.1.3 ن . عمل دورات تدريبية للعاملي 

بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 
 النماذج بدقة. استيفاء 

المنتج المناسب بالكمية المناسبة 
والجودة المناسبة بالسعر المناسب 

ي المكان والوقت المناسب. 
ن
 ف

 

69,000 

X X X X X 3.1.3 .  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي
اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 

 التقارير

34,500 
X X X X X 4.1.3 .  ورش عمل لتدريب الصيادلة عقد

 االحتياجات وتقدير  8عىل ت.أ. 

23,000 

X X X X X 5.1.3 .  ورش عمل لتدريب األطباء عىل
كيفية حساب متوسطات االستهالك 

 مع األرصدة والتعاملاالحتياجات  وتقدير 

496,800 

X X X X X 1.2.3 .  افية  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 بشكل شهري –عىل المخازن 

تصميم وتنفيذ خطط  . 2.3

اف ومتابعة المخازن بشكل  لإلرسر

 لقائمة مراجعة 
ً
دوري طبقا

 المخازن

165,600 

X X X X X 2.2.3 .  افية  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي –عىل المخازن 

17,250 

X X X X 
 

X 3.2.3 ن .تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

ي اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام 
فن

يات  اإلمداد و المشتر

 

23,000 

X X X X X 1.1.4 .  عقد لقاءات بشكل دوري للرد
 عىل الشائعات حول الوسائل

تروي    ج إعالمي مكثف عن  . 1.4
أهمية استخدام وسائل تنظيم 

 األرسة

   الطلب واالستخدام .4
الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة وخفض 
الحاجة غت  الملباة ونسبة 

 . المنقطعات

23,000 

X X X X X 1.1.5 التنسيق مع المستشار العسكري .

لحضور ورش عمل لكسب مساندته 
نامج تنظيم األرسة   لت 

اكة .5    التنسيق والشر
ن الجهات  اكة بي  الهدف: تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة و 
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ي  تقدير التكلفة المتوقعة
ح بالسنواتالجدول الزمتن حة المقتر  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

11,500 

 X   X 2.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية .حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

زيادة تفعيل التنسيق مع  . 1.5

ي 
ي يمكن أن تساعد فن

الهيئات التر

 تقديم الخدمة 

لتعظيم االستفادة من التنسيق بينهم 
 الموارد المتاحة

11,500 
X X X X X 3.1.5 تحديد مجاالت التعاون مع.

كاء والموضوعات المطروحة للنقاش  الشر

23,000 

X X X X X 4.1.5 كاء .عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 اإلجمالي  1,395,000
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 جنوب سيناءمحافظة 

 *السكان عدد 

 

  
 حصن 

Urban 

 ريف 

Rural 

 جملة  

Total 
  

Population     *  52,920   25,327   27,593  ذكور  Males 

  Females  49,098   22,752   26,346  إناث

 Total  102,018   48,079   53,939  إجماىلي 

ي سن اإلنجاب *
ن
%2 نسبة النساء ف 5 Women at reproductive age * 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة **

 معدل استخدام أي وسيلة

CPR 

 معدل استخدام الوسائل الحديثة

MCPR Contraceptive prevalence rate ** 

NA NA 

 ** Method Mix  توليفة الوسائل  **

 الوسائل طويلة األجل والدائمة  **

 NA Sterilization (female) التعقيم األنثوي

Long-acting and permanent methods **  اللولب NA IUD 

 NA Implants الكبسوالت 

ة األجل    **الوسائل قصت 

 NA Injectable الحقن 

Short-term methods **  الحبوب NA Pill 

ي الذكري
ر
 NA Condom (male) الواف

 ** NA Unmet need نسبة الحاجة غت  الملباة  **

 *** Fertility rate 107.96 معدل اإلنجاب العام ***

 *** Total fertility rate  3.43 معدل الخصوبة الكىلي ***

* Census (2017)   د تعدا 
** DHS (2024) ي  المسح

الديموغرافن  
*** Trends of fertility in Egypt (2018) اتجاهات مستويات اإلنجاب    

 

عدد 
 المخازن

عدد اإلدارات 
 الصحية

ن للمديرية الصحية  حدث نفاذ للمخزون الكوادر العاملة بتنظيم األرسة التابعي 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء  الفتر

وسبت 48 50 20 8 1 ن  شهور 5 مت 
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اتيجيةالجداول التفصيلية لخطة العمل  ن اإلمداد بوسائل تنظيم األرسة االستر  للمحافظات لتأمي 

2021-2025 

ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

24,000 X X X X X 1.1.1 .  تأييد تنفيذ ورش عمل لكسب
متخذي القرار باستخدام مواد إعالمية يتم 
ي ضوء 

إعدادها عىل المستوى المركزي فن
 معلومات عن المديرية

وضع/تنفيذ خطة  . 1.1
لكسب تأييد الجهات 
ي 
المختلفة للمشاركة فن

 برنامج تنظيم األرسة   

 التمويل     .1

كاء )الهدف:  القطاع تفعيل دور الشر
ي الحكومي والخاص والهيئات المانحة( 
ن
ف
خطة التمويل الالزمة لتوفت  وسائل 
ة خمس سنوات  برنامج تنظيم األرسة لفتر
والعمل عىل تعظيم االستفادة من الموارد 

 المتاحة. 

20,000 X X X X X 2.1.1 .  كة مع الجهات عمل ندوات مشتر
المختلفة مثل المجلس القومي للمرأة 
للتعريف بأهمية برنامج تنظيم األرسة لزيادة 

 تمويله

24,000     X 1.1.2 مع  لمدة يوم واحد .تنفيذ ورش عمل
ي سيتم إدخال الوسائل 

المراكز اإلدارية التر
الجديدة فيها لتعريف الكوادر المقدمة 

 للخدمة عنها. 

تنفيذ خطة إلدخال  . 1.2
 الوسائل الجديدة

 الوسائل   .2

الهدف: توفت  توليفة وسائل متنوعة 
ائح المستخدمات  لتناسب كل رسر

ن  غت  الملباةوخفض الحاجة  كت 
مع التر

 عىل الوسائل طويلة األجل. 
 

48,000     X 2.1.2 .  ن عقد ورشة عمل مع  لمدة يومي 
ي 
ذوي العالقة لتحديد أهم األنشطة التر

يجب تنفيذها عىل مستوى المحافظة 
امن مع إدخال الوسائل الجديدة.  ن  بالتر

140,000 X X X X X 3.1.2 عقد دورات تدريبية لمسؤوىلي اإلعالم.

وي    ج للوسائل الجديدة و  و الرائدات للتر
 كيفية استخدامها

20,000 X X X X X 1.2.2 .  وع الطبيب الزائر خطة  وتنفيذ تصميم  . 2.2 التنسيق مع مشر
عمل ندوات إعالمية من خالل  . X X X X X 2.2.2 20,000 لزيادة استخدام اللوالب    

ن اإلعالم  بيةأخصائيي   السكانية  والتر

165,000 X X X X X 3.2.2 .  زيادة عدد القوافل الطبية ووصولها
 للمناطق المحرومة

60,000 X X X X X 1.1.3 .  ن عقد دورات تدريبية للعاملي 
وط التخزين  بالمخازن عن رسر

ن  . 1.3 تأهيل العاملي 
 بالمخازن عىل إدارة المخزن
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

145,000 X X X X X 2.1.3 .  تدريب التمريض والصيدىلي عىل
عمل متوسط االستهالك واستيفاء 

 8استمارات ت.أ. 

   القدرات .3

الهدف: تقوية سلسلة اإلمداد لتحقيق 
حقوق المستخدم الستة: المنتج 
المناسب بالكمية المناسبة والجودة 
ي المكان 

ن
المناسبة بالسعر المناسب ف

 . والوقت المناسب
 

60,000 X X X X X 3.1.3 .  ن عمل دورات تدريبية للعاملي 
بالمخازن عىل جمع البيانات ومراجعة 

 استيفاء النماذج بدقة. 

145,000 X X X X X 4.1.3 .  تدريب التمريض والصيادلة عىل
 االستهالك  ومتوسطتقدير االحتياجات 

40,000 X X X X X 5.1.3 .  ورش عمل لتدريب مسؤوىلي
اإلحصاء عىل إدخال البيانات واستخراج 

 التقارير

5,000     X 1.2.3 .  عمل حص بالعمالة المساعدة
 المطلوبة

توفت  العمل عىل  . 2.3

المطلوبة ووضع  العمالة

 معهم وتوفت  خطة للتعاقد 

 التمويل الالزم لذلك

20,000     X 2.2.3 .  ن عقد اجتماعات مع المسؤولي 
بالمحافظة لمناقشة سبل توفت  العمالة 

 الموارد الالزمة لها.  وتدبت  المطلوبة 

2,000    X X 3.2.3 .  ن  متابعة التعاقد مع المسؤولي 

20,000    X X 1.3.3 .  عقد لقاءات للتنسيق مع المحافظة

 لتوفت  مخزن عىل مستوى كل إدارة صحية

زيادة عدد أماكن  . 3.3

 التخزين

648,000 X X X X X 1.4.3 .  افية عىل تصميم وتنفيذ زيارات إرسر

 بشكل شهري –المخازن 

تصميم وتنفيذ خطط  . 4.3

اف ومتابعة المخازن  لإلرسر

 لقائمة 
ً
بشكل دوري طبقا

 المخازنمراجعة 
216,000 X X X X X 2.4.3 .  افية عىل  وتنفيذ تصميم زيارات إرسر

 بشكل رب  ع سنوي –المخازن 

22,500 X X X X 
 

X 3.4.3 ي
ن
ن ف .تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملي 

اإلدارات عىل استخدام أدلة نظام اإلمداد و 

يات  المشتر

5,000     X 1.5.3 .  جمع كل النماذج اليدوية

ي كل المخازن المستخدمة
 فن

ن  . 5.3 تأهيل العاملي 

بالمخازن عىل استخدام 
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ح بالسنوات تقدير التكلفة المتوقعة ي المقتر
حة الجدول الزمتن  األنشطة التفصيلية المقتر

 
حة  القضايا وأهم المكون والهدف المداخلة المقتر

5 4 3 2 1 

6,000     X 2.5.3 .  لمدة يوم واحد عقد ورشة عمل 

ن عن المخازن لمناقشة  بحضور ممثلي 

 النماذج الجديدة

ي سيتم 
النماذج الجديدة التر

إعدادها من المستوى 

المركزي وإصدار التقارير 

 منها
80,000 X X X X X 3.5.3 ن عمل .عقد  ورش لإلحصائيي 

باإلدارات الصحية عىل استخدام األدوات 
ي سيتم تصميمها عىل المستوى 

الجديدة التر
المركزي لمتابعة المخزون و استخراج 

 التقارير

20,000 X X X X X 1.1.4 عقد لقاءات بشكل دوري للرد عىل
 الشائعات حول الوسائل

تفعيل دور الرائدات  . 1.4
وي    ج للوسائل  الريفيات للتر

 طويلة المفعول

   الطلب واالستخدام .4

الهدف: زيادة أعداد المستفيدات من 
خدمات تنظيم األرسة و خفض الحاجة 

حص العدد المطلوب من عمل  . X X 1.2.4    10,000 . غت  الملباة و نسبة المنقطعات
 الرائدات

زيادة عدد الرائدات  . 2.4
 الريفيات

تنفيذ سيتم تقديرها عند 
 النشاط السابق

   X X 
 .عمل التعاقدات الالزمة2.2.4

4,000   X X  3.2.4 ن  .متابعة التعاقد مع المسؤولي 

20,000 X X X X X 1.1.5 ن عقد لقاءات مع المسؤولي 
 بالمحافظة للتنسيق معهم

زيادة تفعيل التنسيق  . 1.5

ن بالمحافظة   مع المسؤولي 
اكة .5    التنسيق والشر

ن الجهات الهدف:  اكة بي  تفعيل الشر
المقدمة لخدمات تنظيم األرسة 
والتنسيق بينهم لتعظيم االستفادة من 

 الموارد المتاحة

 

10,000  X   X 2.1.5 كاء العمل وتصميم رؤية .حص رسر

ي دعم برنامج 
اكهم فن بسيطة لكيفية إرسر

 تنظيم األرسة

10,000 X X X X X 3.1.5 كاء .تحديد مجاالت التعاون مع الشر
 والموضوعات المطروحة للنقاش

20,000 X X X X X 4.1.5 كاء .عقد لقاءات دورية مع الشر

و ضمان لمناقشة الموضوعات المختلفة 
 التنسيق الفعال معهم

 

 اإلجمالي   2,029,500             
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ن بورش العمل1مرفق )  ( المشاركي 
 

 المجموعة األول 

 الوظيفة االسم المحافظة

 القاهرة
 مدير تنظيم األرسة د. إيمان أبراهيم سيد

فة التمريض أ. نادية عىل أحمد  مشر

 المنوفية
 مدير تنظيم األرسة د. دعاء جمال محمد

فة التمريض أ. دعاء إبراهيم شاكر  مشر

 الغربية
ي 
ر
 مدير تنظيم األرسة د. سلوى شوف

فة التمريض أ. زينب محمد عبد الصمد  مشر

ة ن  الجت 
ي سعد عىل الصياد

 مدير تنظيم األرسة د. أمابن

فة التمريض أ. زينب أبو النور طلب  مشر

 المنيا
 مدير تنظيم األرسة د. أسماء ماهر عثمان

فة التمريض أ. لمياء حسان سيد  مشر

 البحر األحمر
 مدير تنظيم األرسة د. نجات محمد خت  

فة التمريض أ. إيناس أحمد شيتيوي  مشر

 المجموعة الثانية  

 الوظيفة االسم المحافظة

 القليوبية
 مدير تنظيم األرسة د. نوال فايق محمد عمران

ي 
فة التمريض أ. بدرية عبد المنعم دسوفر  مشر

 سوهاج
 مدير تنظيم األرسة د. عبت  عىل عيس

فة التمريض أ. نادية سعد هللا خليفة  مشر

 أسيوط
 األرسةمدير تنظيم  د. سمية عنتر عيد

فة التمريض أ. أمل زكريا محمد  مشر

فة التمريض محمد عىل ةكريم  أ.  قنا  مشر

 األقص
 مدير تنظيم األرسة د. غادة شعيب عبد الرحيم

فة التمريض أ. سماح أحمد عبد هللا  مشر

 أسوان
 مدير تنظيم األرسة د. محمد عبد المنعم رسور

فة  أ. صفاء عبد الرحمن شهيبة  التمريضمشر

 الوادي الجديد
ن مهدي  مدير تنظيم األرسة د. محمود حسي 

فة التمريض أ. نجالء أحمد طه  مشر

 المجموعة الثالثة

 الوظيفة االسم المحافظة

 اإلسكندرية
يف  مدير تنظيم األرسة د. منال عبد العزيز رسر

فة التمريض غادة منت  فؤادأ.   مشر

ة  البحت 
 مدير تنظيم األرسة د. بسمة عبد الحميد بكور

ي 
فة التمريض أ. إيمان محمود الدسوفر  مشر

قية  مدير تنظيم األرسة د. عايدة عطية عبد الحميد الشر
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فة التمريض أ. جيهان حافظ عبد هللا  مشر

 كفر الشيخ
 مدير تنظيم األرسة د. ناجا عاطف عثمان

فة التمريض أ. مايسة محمود الدياسىط  مشر

 الفيوم
ن  د. غادة هالل  مدير تنظيم األرسة حسي 

فة التمريض أ. إيمان حسن عىل  مشر

ي سويف
 بتن

 مدير تنظيم األرسة د. مديحة رسي إمام

فة التمريض أ. عبت  فكري محروس  مشر

 مطروح
ي مصطفن 

ر
 مدير تنظيم األرسة د. عازة عبد الباف

فة التمريض أ. متن محمد يوسف عسكر  مشر

 المجموعة الرابعة  

 الوظيفة االسم المحافظة

 بورسعيد
ن عبد المنعم السيد  مدير تنظيم األرسة د. حسي 

فة التمريض أ. دولت مصطفن محمد  مشر

ن أبراهيم السويس  مدير تنظيم األرسة د. هويدا محمد حسي 

 اإلسماعيلية
 مدير تنظيم األرسة د. أحمد محمد فخر الدين

فة التمريض أ. سماح رمضان جمال  مشر

 الدقهلية
 مدير تنظيم األرسة د. سحر محمد ثابت

فة التمريض ري  هام السعيد عبد الحليم  مشر

 دمياط
 مدير تنظيم األرسة د. أمل محمد درة

ة الشحات عبد الخالق فة التمريض أ. أمت   مشر

 شمال سيناء
ن   مدير تنظيم األرسة د. إيناس كمال أمي 

فة التمريض أ. أزهار أحمد  مشر

 جنوب سيناء
ي عىلد. 

 مدير تنظيم األرسة سومية عنابن

فة التمريض أ. زينب محمود عبد الخالق  مشر
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 ورش العمل وأماكن وتواري    خ تنفيذ تقسيم المجموعات  (: 2مرفق )
 

 المجموعة األوىل
 أغسطس 10-8التاري    خ: 

مكان التنفيذ: مركز التدريب 
 بالقاهرة

 المجموعة الثانية
 أغسطس 17-15التاري    خ: 
التنفيذ: مركز التدريب مكان 

 الصجي بأسيوط
 

 المجموعة الثالثة
 أغسطس 29-27التاري    خ: 

مكان التنفيذ: معهد التدريب 
للصحة اإلنجابية  والبحوث

 باإلسكندرية

 المجموعة الرابعة
 سبتمت   27-25 التاري    خ: 

مكان التنفيذ: المدينة الشبابية 
 ببورسعيد

 السويس اإلسكندرية القليوبية القاهرة

ة سوهاج  المنوفية  بورسعيد البحت 

قية أسيوط الغربية  اإلسماعيلية الشر

ة ن  الدقهلية كفر الشيخ قنا الجت 

 دمياط الفيوم األقص المنيا

ي سويف أسوان البحر األحمر
 شمال سيناء بتن

 جنوب سيناء مطروح الوادي الجديد 
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 ( أجندة ورش العمل3مرفق )
 

 اليوم األول   

 تسجيل وافتتاح وعرض أهداف الورشة 10:30 – 10:00

ن اإلمداد.  11:00 – 10:30 اتيجية القومية لتأمي 
 عرض ملخص للخطة االستر

 والهدف منهاتقسيم مجموعات العمل  11:00-11:20

احة 11:30 -11:20  استر

 مستوى المحافظة عىل SWOTمجموعات عمل لتحديد      12:00- 11:30

 دقائق لكل محافظة( 10مجموعات العمل )عرض      1:00 – 12:00

احالمجموعات عمل     2:00 – 1:00 احوالوسائل و مداخالت مكون التمويل  قتر  تفصيلية.  أنشطة اقتر

 والوسائلمناقشة جماعية لمكون التمويل   2:00-3:00 

ي    
ن
 اليوم الثان

احو المداخالت  مجموعات عمل لمراجعة 10:00-11:15  لمكون القدرات  األنشطة اقتر

 مناقشة جماعية لمكون القدرات 12:15 -11:15

احة 12:15-12:30  . استر

احو المداخالت  عمل لمراجعة مجموعات 12:30-1:00 اكةلمكون الطلب  األنشطة اقتر  واالستخدام والتنسيق والشر

اكة والتنسيق واالستخداممناقشة جماعية لمكون الطلب  1:00-2:00 . والشر
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 ( ملخص مخرجات مجموعة العمل معلومات عن المحافظة4)مرفق 

ي شهر نوفمتر 
ن
ي ضوء األرقام الواردة من القطاع ف

ن
 2020تم تعديلها ف

 

عدد  فريق العمل من المحافظة المحافظة 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

الكوادر العاملة بتنظيم األرسة  أسماء اإلدارات
ن للمديرية الصحية  التابعي 

 للمخزون حدث نفاذ 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء الوظيفة االسم  الفتر
 د. إيمان أبراهيم سيد القاهرة  .1

 أ. نادية عىل أحمد
 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

 
 

هة،  الجديدة،مص  37 37 ن  الزاوية،التن
ا، المقطم، السيدة، م. نص  شت 

ق، م. نص غرب، روض  رسر
مص القديمة،  الساحل، الفرج،

، السالم  ن ، 2، السالم 1البساتي 
عابدين، دار السالم،  بوالق،

حلوان، المرج، المطرية، 
، وسط البلد،  الموسكي
المعصة، القاهرة الجديدة، 
بدر، مايو، باب الشعرية، 

ن  الزيتون،  شمس،الوايىل، عي 
ابية، منشأة  حدائق القبة، الشر
 ، ن وق، التبي  نارص، الخليفة، الشر

 ي. المعاد

147 225 

650 

 ميكروجينست
وسبت ن  مت 

 شهور 3
 شهور 3

د. منال عبد العزيز  اإلسكندرية  .2
يف  رسر

 غادة منت  فؤاد

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

ه، 8 9 ن ق،  المنتر  غرب، وسط،رسر
، الجمرك،  العامرية، العجمي
 برج العرب

185 186 

280 

 ميكروجينست
وسبت ن  مت 

 أوكسي بروجست

 شهور 3
 شهر 2
 شهر 2

ن  السويس  .3 د. هويدا محمد حسي 
 أبراهيم

، السويس،إدارة  5 1 مدير تنظيم األرسة ن  األربعي 
 عتاقة الجناين،فيصل، 

2 
 

51 

145 

وسبت ن  مت 
 اللبوس المهبىلي 
 الحبوب المركبة
 الحقن األحادية

 شهور 6
 شهور 3
 شهور 3
 شهور 9

ن عبد المنعم  بورسعيد  .4 د. حسي 
 السيد 

 أ. دولت مصطفن محمد

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

 80 20 بورسعيد 1 1

103 

وسبت ن  مت 
 ميكروجينست

 شهور 5-7
 3-1من 
 شهور
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عدد  فريق العمل من المحافظة المحافظة 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

الكوادر العاملة بتنظيم األرسة  أسماء اإلدارات
ن للمديرية الصحية  التابعي 

 للمخزون حدث نفاذ 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء الوظيفة االسم  الفتر
د. أحمد محمد فخر  اإلسماعيلية  .5

 الدين
 أ. سماح رمضان جمال

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

، أبو صوير، اإلسماعيلية 7 8
، فايد،  ، التل الكبت  ن القصاصي 

قالقنطرة غرب،   القنطرة رسر

20 64 

154 

وسبت ن  مت 
 ميكروجينست

 أوكسي بروجست
 نوجرافيدا

 

 

د. نوال فايق محمد  القليوبية  .6
 عمران

أ. بدرية عبد المنعم 
ي 
 دسوفر

 

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

طوخ، قها،  شكر،كفر   بنها، 11 12
ية،القناطر  ن  الخت  قليوب، شبي 
ق،  الخانكة، القناطر، ا رسر شت 

ا غرب، العبور  شت 

103 465 

447 

  ال

 د. أمل محمد درة دمياط  .7
ة الشحات عبد  أ. أمت 

 الخالق

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

 البطيخ،كفر   سعد،كفر   دمياط، 5 6
 فارسكور الزرقا،

69 215 

254 

 ميكروجنست
 نوجرافيدا
وسبت ن  مت 

 شهور 3
 سنة
 شهور 6

قية  .8 عبد د. عايدة عطية  الشر
 الحميد

 أ. جيهان حافظ عبد هللا

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

أبو ، اإلبراهيميةالزقازيق، ههيا،  18 19
 الجديدة،، الصالحية كبت  

فاقوس، بلبيس، صان الحجر، 
أوالد  الحسينية، عمر،منشأة أبو 

العارسر من  صقر،كفر   صقر،
مشتول  القمح،منيا  رمضان،
 القرين، حماد،أبو  السوق،

 ديرب نجم. 

278 681 

855 

 أوكسي بروجست
وسبت ن  مت 
 نوجرافيدا

 ميكروجنست

 شهور 4
 شهور 6
 شهور 7
 شهور 4

 د. سحر محمد ثابت الدقهلية  .9
ري  هام السعيد عبد 

 الحليم

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

بلقاس،  السنبالوين، المنصورة، 18 19
، أجا، دكرنس،  ن بي  ميت غمر، رسر
لة، الجمالية، ميت  ن المتن
سلسيل، المطرية، منية النص، 

 األمديد،بندوة، جمصة، تمي 
ي عبيد، طلخا

 محلة دمنة، بتن

343 822 

1175 

وسبت ن  مت 
 ميكروجنست

 

ي  الغربية  .10
 د. سلوى شوفر

أ. زينب محمد عبد 
 الصمد

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

11 10   88 697 

679 

  ال
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عدد  فريق العمل من المحافظة المحافظة 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

الكوادر العاملة بتنظيم األرسة  أسماء اإلدارات
ن للمديرية الصحية  التابعي 

 للمخزون حدث نفاذ 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء الوظيفة االسم  الفتر
 د. دعاء جمال محمد المنوفية  .11

 أ. دعاء إبراهيم شاكر
 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

ن الكوم، الباجور، السادات،  10 11 شبي 
منوف، الشهداء، رسس الليان، 
تال، أشمون، قويسنا، بركة 

 السبع

138 538 

693 

 أوكسي بروجست
وسبت ن  مت 
 نوجرافيدا

 ميكروسبت

 شهور 4
 شهور 4
 شهور 4
 شهور 4

 د. ناجا عاطف عثمان كفر الشيخ  .12
أ. مايسة محمود 

 الدياسىط

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

،بيال،  الشيخ،دسوق، كفر  10 11 ن  قلي 
الحامول، الرياض، سيدي  فوه،
 مطوبس بلطيم، سالم،

113 494 

780 

 أوكسي بروجست
وسبت ن  مت 

 ميكروسبت 

 شهور 3
 شهر 2
 شهر 2

ة  .13 د. بسمة عبد الحميد  البحت 
 بكور

ي 
 أ. إيمان محمود الدسوفر

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

دمنهور، الرحمانية، كوم  16 17
وادي النطرون، رشيد،  حمادة،

، كفر الدوار،  أبو المطامت 
اخيت، التحرير،  شت 

الدلنجات، حوش  المحمودية،
 النوبارية،عيس، أدكو، غرب 

 و حمصأب البارود،إيتاي 

235 831 

1249 

 شهور 3 الحقن المركبة 

ة  .14 ن ي سعد عىل  الجت 
د. أمابن
 الصياد

 أ. زينب أبو النور طلب

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

1 
 

ة،شمال  22 ن ة،  الجت  ن جنوب الجت 
 أوسيم،الوراق، العمرانية، 

، العجوزة،  ي
الواحات، الدفر

بوالق الدكرور، أبو النمرس، 
 العياط،أطفيح، الصف، شمال 

 ، ن جنوب العياط، البدرشي 
 6الحوامدية، كرداسة، الهرم، 

ق  أكتوبر، الشيخ زايد، رسر
 القناطر، غرب القناطر

133 325 

700 

 ميكروجينيست
 أوكسي بروجيست

 شهور 3
 شهور 3

ي سويف  .15
 د. مديحة رسي إمام بتن

 أ. عبت  فكري محروس
 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

ي  7 8
نارص،  الواسىط، سويف،بتن

 أهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن
125 227 

705 

 أوكسي بروجست
وسبت ن  مت 
 ميكروسبت

 شهور 2
 شهر 1
 شهور 6

ن  الفيوم  .16  د. غادة هالل حسي 
 أ. إيمان حسن عىل

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

بندر الفيوم، مركز الفيوم،  7 8
 طامية،إطسا، سنورس، 

 يوسف الصديق أبشواي،

62 299 

910 

 أوكسي بروجست
وسبت ن  مت 

 ميكروجينيست

 شهور 4
 شهر 1 
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عدد  فريق العمل من المحافظة المحافظة 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

الكوادر العاملة بتنظيم األرسة  أسماء اإلدارات
ن للمديرية الصحية  التابعي 

 للمخزون حدث نفاذ 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء الوظيفة االسم  الفتر
 د. أسماء ماهر عثمان المنيا  .17

 أ. لمياء حسان سيد
 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

ي مزار،  العدوة، المنيا، 9 10
مغاغة، بتن

أبو قرقاص،  سمالوط، مطاي،
 دير مواس ملوي،

190 392 

809 

 الحقن المركبة
 الميكروجينيست

 شهور 4
 شهور 3

 عيد د. سمية عنتر  أسيوط  .18
 أ. أمل زكريا محمد

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

 تيج،القوصية، أبو  ديروط،إدارة  13 14
أبنوب، غرب أسيوط، البدارى، 

ق  مركز  أيوط،صدفا، الفتح، رسر
أسيوط، منفلوط، الغنايم، 

 ساحل سليم

116 554 

410 

وسبت ن   مت 

 عيسد. عبت  عىل  سوهاج  .19
 أ. نادية سعد هللا خليفة

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

سوهاج، المراغة، طهطا،  11 12
 ، ن جهينة، طما، ساقلته، البلي 
جرجا، المنشأة، دار السالم، 

 أخميم

248 357 

306 

وسبت ن  مت 
ي 
 وافر

 أوكسي بروجست
 الكتينور

 ميكروجينيست

 شهور 5
 شهور 4
 شهر 2
 شهور 3
 شهور 4

 مدير تنظيم األرسة محمد عىلكريمة  قنا  .20
فة التمريض  مشر

قنا، أبو تشت، فرشوط، نجع  9 10
حمادى، دشنا، الوقف، قوص، 

 نقادة، قفط. 

100 265 

453 

وسبت ن  مت 
 نوجرافيدا

 شهور 3
 شهور 4

د. غادة شعيب عبد  األقص  .21
 الرحيم

 أ. سماح أحمد عبد هللا

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

 أسنا،البياضية،  القرنة،البندر،  6 7
 الطود أرمنت،

26 149 

178 

وسبت ن  مت 
 نوجرافيدا

 شهور 3
 شهر 2

د. محمد عبد المنعم  أسوان  .22
 رسور

أ. صفاء عبد الرحمن 
 شهيبة

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

نص  دراو، أمبو،أسوان، كوم  6 7
ق،إدفو  النوبة،  إدفو غرب رسر

95 297 

345 

  

الوادي   .23
 الجديد

ن مهدي  د. محمود حسي 
 أ. نجالء أحمد طه

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

الداخلة، الفرافرة،  الخارجة، 5 6
 بالط باريس،

كة  ال يوجد مخزن فرعي للشر
 المصية بالمحافظة

45 115 

179 

 ميكروجينيست
 أوكسي بروجست

وسبت ن  مت 
 
 

 شهور 3-6
 شهور 3

ي  مطروح  .24
د. عازة عبد البافر

 مصطفن 
 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

9 8  ، ن  الضبعة،إدارة الحمام، العلمي 
 ، ي
مطروح، النحيلة، برابن

 السلوم، سيوة 

15 93 

52 

 شهور 5 حقن مركبة
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عدد  فريق العمل من المحافظة المحافظة 
 المخازن

عدد 
اإلدارات 
 الصحية

الكوادر العاملة بتنظيم األرسة  أسماء اإلدارات
ن للمديرية الصحية  التابعي 

 للمخزون حدث نفاذ 

ة الوسيلة الرائدات الممرضات األطباء الوظيفة االسم  الفتر

محمد يوسف  أ. متن 
 عسكر

البحر   .25
 األحمر

 د. نجات محمد خت  
 أ. إيناس أحمد شيتيوي

 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

سفاجا،  الغردقة،رأس غارب،  6 7
، مرس  .  علم،القصت  ن  الشالتي 

كة  ال يوجد مخزن فرعي للشر
 المصية بالمحافظة

19 35 

73 

 ميكروجينيست
 الكتيفونور
 إمبالنون
وسبت ن  مت 

أقل من 
 المطلوب

 شهر
 شهر 2

 شهر
شمال   .26

 سيناء
ن   د. إيناس كمال أمي 

 أ. أزهار أحمد 
 مدير تنظيم األرسة
فة التمريض  مشر

العبد، الشيخ زويد، العريش، بت   5 6
 الحسنة، تمل

19 68 

165 

 ميكروسبت
 أوكسي بروجيست

ي ذكري
 وافر

 نيوجرافيدا

 شهور 3
 شهور 3

 سنة
 سنة

جنوب   .27
 سيناء

ي عىل
 د. سومية عنابن
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 والضعف والفرص والتحديات: ( ملخص مخرجات مجموعة العمل تحليل نقاط القوة 5مرفق )

 التحديات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة المحافظة 

.  -1 القاهرة  .1 وط والمعايت   للشر
ً
 مخازن مجهزة طبقا

ن  -2 ن مسؤولي  مي  ن
ن وملتر  المخازن مدربي 

. بأحدث   المعايت 

 إدارة مركزية بالقطاع متعاونة و داعمة -3

 عدم توافر سيارة لنقل الوسائل -1

 عدم توافر عمالة معاونة كافية -2

 بعض المخازن تحتاج إىل تطوير -3

  إمكانية استخدام العيادات

المتنقلة لنقل الوسائل من 

 المديرية لإلدارات الصحية

  تعاون مديري تنظيم األرسة و

فات التمريض مع  مشر

 مخازن الوسائل وىلي مسؤ 

تروي    ج اإلشاعات عن بعض 

الوسائل و الحاجة لمواجهتها و 

 الرد عليها

يوجد مخزن بكل إدارة صحية باإلضافة  -1 اإلسكندرية  .2

 إىل مخزن المديرية. 

تخصيص صيدىلي مسئول عن وسائل  -2

 تنظيم األرسة بكل مخزن

ي كل منطقة -3
اف مدرب فن  فريق إرسر

ي مخزن المديرية يحتاج لإلحالل حيث  -1
ال يكفن

 مخزون اإلدارات لجميع الوسائل

ك مع جميع أدوية المحافظة -2  المخزن مشتر

 بعض المخازن تحتاج إىل تطوير وإصالح -3

ن عجز العمال ال -4   عن نقل الوسائلمسؤولي 

ال توجد سيارات بالمناطق الستالم الطلبيات من  -5

 المخازن الرئيسية ويتم االستالم بالجهود الذاتية. 

ي العمالة. حيث  -6
ال يسمح بعمل عقود مؤقتة عجز فن

 للعمل بالوزارة. 

 عدم وجود وسائل نقل خاصة بالمخازن -7

توفر منح أجنبيه لتطوير  -1

 المخازن 

الدعم السياسي للمديرية  -2

 والوزارة

 من  -3
ً
توافر عدد كبت  جدا

ي  للمساهمةالصيادلة 
فن

 سلسلة التمويل و اإلمداد

 

 صغر مساحة المحافظة،  .1 السويس  .3

 كلها حصن  .2

 واحدمخزن رئيسي  .3

ن  .1 ن كافيي  يي   ال يوجد أطباء بشر

اف )األطباء والتمريض( .2  ال يوجد تفرغ لإلرسر

ي العي .1 وجود منح دولية
ادات توقف العمل فن

الثابتة والمتنقلة بسبب 

 كورونا
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ن  .4 ن  .3 يتم عقد دورات تدريبية للعاملي  الحاجة إىل نقل الوحدات بسبب دخول التأمي 

ي الشامل  الطت 

اف عىل مستوى اإلدارات  .4 ال يوجد فريق إرسر

 الصحية

اف .5  تعطل سيارات اإلرسر

ي  .2
ن
عدم معرفة الصيادلة ف

الصيدليات الخاصة بمعايت  

رصف الوسائل وخاصة 

 الهرمونية منها

ن الصجي  .3 دخول التأمي 

تب عليه من  الشامل و ما سيتر

ات  تغيت 

 إدارة واحدة فهي محافظة محدودة .1 بورسعيد  .6

 يتم اإلمداد بشكل مبارسر للوحدات .2

 ال يوجد تكلفة للنقل  .3

  توفر ممرضات مدربات .4

 قلة عدد األطباء.  .1

بعد بعض الوحدات الريفية الصحية عن المخزن  .2

 الرئيسي 

 ضعف الحافز للصيدىلي و الطبيب .3

ن الصجي  .1 دخول نظام التأمي 

 الشامل

إمكانية التواصل مع  .2

ن عن طريق  المواطني 

ونية  الرسائل اإللكتر

عيادة تنظيم األرسة مجهزة  .3

 عاىلي بشكل 

 وجود جهات مانحة .4

اف  .1 عدم توافر سيارة لإلرسر

 عىل الوحدات

هروب األطباء والممرضات  .2

من تقديم خدمة تنظيم 

ن  األرسة وااللتحاق بالتأمي 

 الصجي الشامل

 أنتشار جائحة كورونا .3

وجود تمريض مدرب بكل الوحدات  .1 اإلسماعيلية  .5

 والمستشفيات

برنامج المنتفعات سهل تتبع سلسلة  .2

 اإلمداد

 فريق العمل بالمديرية متعاون ومدرب .3

ات نفاذ  .4 ي فتر
ن
وجود وسائل بديلة ف

 المخزون لبعض الوسائل. 

غلق معظم أماكن تقديم الخدمة للتطوير  .1

 . ن  إلضافتها لمنظومة التأمي 

ي من األطباء  .2
ن
مقدمي الخدمة عدم وجود عدد كاف

 طوال الوقت

ات  .3 ي فتر
ي توريد بعض األصناف فن

حدوث عجز فن

 مختلفة

عدم توافر محازن مطابقة للمواصفات بالمديرية  .4

 واإلدارات

تطوير أماكن تقديم  .1

ي إطار منظومة 
ن
الخدمة ف

ن الشامل  التأمي 

جمعيات أهلية  6وجود  .2

 تقدم الخدمة. 

وجود مراكز طبية تابعة  .3

لجامعة قناة السويس 

 تقدم الخدمة. 

هروب األطباء والتمريض  .1

من أماكن تقديم خدمة 

تنظيم األرسة لاللتحاق 

ن الصجي  بمنظومة التأمي 

 الشامل. 

 انتشار كورونا .2
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توافر وسائل طويلة المفعول طوال  .5

 الوقت

 وجود دورات تدريبية عىل سلسلة اإلمداد  .6

ي أنشطة أخرى غت   .5
ن
استغالل العيادات المتنقلة ف

 تنظيم األرسة

ضعف العائد المادي مما يؤدي إىل رفض األطباء  .6

 العمل عىل العيادات المتنقلة

اف غت  كاملفريق  .7  اإلرسر

تعاون مستشفن هيئة  .4

ي تقديم 
قناة السويس فن

 الخدمة. 

سهولة المواصالت داخل  .5

 المحافظة. 

كة  .6 وجود فرع للشر

المصية داخل 

 المحافظة. 

انخفاض نسبة األمية  .7

 بالمحافظة

صعوبة التعامل مع إدارة  .3

ق بسبب  القنطرة رسر

 الظروف األمنية

وجود صيادلة و أطباء غت   .4

ن بالقطاع ال  خاص مدربي 

.  -4 القليوبية  .6 وط والمعايت   للشر
ً
 مخازن مجهزة طبقا

ي ومسئول  -5
ن اإلحصاب  التنسيق الجيد بي 

 تنظيم األرسة. 

وجود صيدىلي مسئول عن مخازن  -6

 المديرية واإلدارات الصحية. 

ية مدربة عىل كيفية اإلمداد  -7 كوادر بشر

 والتموين

اف مدرب لمتابعة حركة  -8 فريق إرسر

 الوسائل بصورة منتظمة

شهور الكفاية بشكل مستمر من متابعة  -9

خالل فريق العمل بالمحافظة واإلدارات 

 الصحية. 

ي بعض الوسائل مثل  -1
 الحقن المركبة. نقص فن

ي بعض الوسائل -2
 انخفاض شهور الكفاية فن

صعوبة توصيل الوسائل من مخزن المديرية  -3

 لإلدارات الصحية. 

ن المديرية وبعض اإلدارات  -4 بعد المسافة بي 

 الصحية. 

 عدم وجود مخزن منفصل لوسائل تنظيم األرسة.  -5

ة أعطال السيارات الالزمة لنقل الوسائل .  -6  كتر

 وجود منح أجنبية ساعدت -1

ة التدريب عىل  عىل كتر

سلسلة اإلمداد والتموين 

ي تتم من خالل إدارة 
التر

 اإلمداد بالقطاع. 

 

وي    ج إلضافة الوسائل  التر

يا الوسائل  حة لكافيتر المقتر

 الحالية
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توصيل الوسائل لمخازن المديرية عن  -10

كة المصية بالمحافظة.   طريق فرع الشر

ن فريق اإلمداد عىل  -11 التواصل الجيد بي 

ن المستوى المركزي و ال  عن مسؤولي 

 تنظيم األرسة بالمحافظة. 

كة المصية من مخزن  .1 دمياط  .7 قرب مخزن الشر

 المديرية. 

ن  .2 فريق أمناء المخازن والصيادلة مدربي 

شهور عىل سلسلة اإلمداد وحساب 

 الكفاية. 

فريق التمريض مدرب عىل سلسلة  .3

 اإلمداد

توافر الدورات التدريبية لتدريب الصيادلة  .4

 ومقدمي الخدمة. 

 وجود وسائل تنظيم األرسة بالصيدليات .5

 

ن بعض الوحدات والمخازن  .1 بعد المسافة بي 

باإلدارات الصحية مما يمثل مشقة عىل المسئول 

اإلدارة عن الصف وعدم وجود وسيلة نقل من 

 والوحدات. 

ي رصف الوسائل مختلف  .2
نظام المستشفيات فن

حيث يتم الصف من الصيدلية الرئيسية 

 بالمستشفن مما يؤثر عىل سلسلة اإلمداد بالعيادة

مشاكل نظام الصف الموحد يؤدي إىل بعض  .3

كة  المعوقات عند رصف حصص الوسائل من الشر

  المصية

ن بالصيدليات الخاص .4 ة عدم معرفة العاملي 

 بالمعايت  الصحيحة لصف الوسيلة

المنح والتمويل من  .1

 الجهات األجنبية 

رفع كفاءة وجود الخدمة  .2

 المقدمة

 تفسر جائحة كورونا .1

قية  .8 وجود مخزن رئيسي بالمديرية مساحته  -1 الشر

.  3مناسبة وبه  ن  صيادلة مدربي 

كة المصية مساحته مناسبة  -2 فرع الشر

وعىل مسافة قريبة من مخزن المديرية 

 . ن ن به متعاوني   والعاملي 

كة  -1 عدم توافر سيارات لنقل الحصة من الشر

 .
ً
 المصية لمخازن المديرية أحيانا

ن اإلدارات الصحية ومخزن  -2 بعد المسافة بي 

المديرية مما يتطلب جهد ووقت وتوفت  سيارات 

 مناسبة

نامج تنظيم  المحافظ داعم لت 

 األرسة

  ارتفاع نسبة األمية وخاصة

ن النساء مما يتطلب جهد  بي 

ي المشورة. 
ن
 أكت  ف

  ي
انخفاض المستوى المعيسر

مما يزيد الضغط عىل الخدمات 
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لكل إدارة صحية مخزن لوسائل تنظيم  -3

 األرسة به صيدىلي مدرب واحد عىل األقل

الكوادر العاملة من الصيادلة تم تدريبهم  -4

 عىل سلسلة اإلمداد والتموين 
ً
جميعا

 وعددهم كاف

ي أماكن مناسبة  -5
مخازن اإلدارات الصحية فن

 وتم تطوير معظمهم

 سائلتوافر توليفة مناسبة ن الو  -6

كل الممرضات و معظم الصيادلة  -7

ن  ن بالوحدات مدربي   العاملي 

عدم وجود أجهزة كمبيوتر خاصة بمخازن  -3

 اإلدارات. 

ضعف اإلقبال عىل وسائل محددة مثل اللوالب  -4

 يحتاج جهد لزيادة الطلب والرد عىل الشائعات

 

 النخفاض الحكومية 
ً
نظرا

 تكلفتها

اف مدرب عىل مستوى  .1 الدقهلية  .9 وجود فريق إرسر

 المديرية. 

ي بعض اإلدارات  .2
عيادات تنظيم األرسة فن

ي جميع مخازن 
مجهزة بالصيادلة فن

 المحافظة

ونيا .3  تسجيل البيانات إلكتر

التسويق المجتمعي ألنشطة تنظيم األرسة  .4

-اإلعالم –الحكومية )الرائدات 

 الممرضات(

% من الوحدات 60األطباء يغطون  .5

ن  ن ويتم االستعانة بأخصائيي  ومدربي 

ي القوافل والحمالت. 
 النساء والوالدة فن

اف باإلدارات  .1 عدم استكمال بعض فرق اإلرسر

 الصحية. 

ات فرق تقديم الخدمة .2  رسعة إيقاع تغيت 

ي األطباءعج .3
 ز فن

ي نظام رصف الوسائل  .4
وجود بعض نقاط الضعف فن

ي بالمحافظات  بالقطاع العالح 
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ي للممرضات يتم  .6
تكوين صف ثابن

ي بعض 
االستعانة بهم بتغطية الفجوة فن

 اإلدارات. 

ن بالمخازن.  .1 الغربية  .10  توافر صيادلة مدربي 

ي من المخازن.  .2
 توافر عدد كافن

 توافر عدد من العيادات المتنقلة .3

كة المصية  .4 توافر مخزن فرعي للشر

 بالمحافظة

إعالم عىل مستوى  مسؤوىلي وجود  .5

 المديرية واإلدارات

 

ضيق مساحة بعض المخازن مما يؤدي إىل عدم  -1

 سهولة الصف منها. 

ي أعداد األطباء مقدمي الخدمة.  -2
 وجود عجز فن

 نقص عدد الرائدات الريفيات ببعض اإلدارات.  -3

ي معظم اإلدارات مما يؤدى إىل  -4
تعطل السيارات فن

اف الدوري.   تعطيل اإلرسر

ف  -5 ي ببعض اإلداراتعدم تواجد مشر  طت 

صعوبة توفت  وسيلة نقل للوسائل من مخزن  -6

 المديرية إىل اإلدارات

عدم تواجد عشوائيات  .1

 بالمحافظة. 

وجود جمعيات أهلية  .2

وعيادات تنظيم أرسة 

ن الصجي  بالجامعة والتأمي 

 مفعلة وتعمل

ن  .3 وجود أطباء أخصائيي 

 بعدد من المستشفيات

إعادة تفعيل حملة صحة  .4

 المرأة. 

اكة مع صيادلة وجود رسر  .5

 القطاع الخاص

  انخفاض عدد المنتفعات

الجدد خاصة للوسائل طويلة 

 المفعول. 

  توقف العمل بالعيادات

 المتنقلة بسبب جائحة كورونا

 

 وجود مستشفيات تقدم الخدمة.  -1 المنوفية  .11

 وجود مراكز ووحدات وعيادات متنقلة -2

 فريق تمريض مدرب عىل تقديم الخدمة -3

 توافر الوسائل -4

 دورات تدريبية داعمة من القطاعتوافر  -5

 توافر المستلزمات الطبية المطلوبة -6

 إمكانية عمل قوافل طبية -7

 وجود عدد مناسب من الرائدات الريفيات -8

ن عىل  -1 عدم وجود عدد كاف من األطباء المدربي 

 تنظيم األرسة. 

ي مراكز تقديم الخدمة -2
ن
 عدم توافر أجهزة سونار ف

اف عىل مستوى  -3  اإلداراتنقص عدد سيارات اإلرسر

ي بعض  -4
ن أماكن تقديم الخدمة فن بعد المسافة بي 

 اإلدارات مثل أشمون والسادات

تغيت  مقدمي الخدمة من الممرضات بشكل  -5

 مستمر

اكة مع  -1 إمكانية الشر

الجهات األخرى مثل 

 الجمعيات األهلية. 

إمكانية فتح عيادات  -2

 تنظيم أرسة جديدة. 

إمكانية التعاون مع  -3

الصيدليات والعيادات 

  وباء كورونا 

  ي تروج عن
اإلشاعات التر

 بعض وسائل تنظيم األرسة

  اختالف عادات و تقاليد

 المجتمعية
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صة والمستشفيات الخا

 الجامعية. 

التعاون مع أطباء النساء  -4

 والتوليد بالمحافظة

التعاون مع القوافل  -5

 العالجية بالمديرية. 

.  مسؤوىلي  .1 كفر الشيخ  .12 ن  مخازن مدربي 

كة المصية من .2 مخزن  قرب مخزن الشر

 المديرية

 توافر الوسائل .3

 حركة السيارات واإلدارات مسؤوىلي تعاون  .4

 غالبية المخازن مطابقة للمعايت   .5

غالبية المخازن مخصصة لوسائل تنظيم  .6

 األرسة بشكل منفصل

 عدم وجود عمالة معاونة بالمخازن .1

 المخازن مسؤوىلي ضعف المقابل المادي ل .2

ن للمعايت  )الر  2يوجد عدد  .3 ياض مخزن غت  مطابقي 

 ومطوبس(

ك مع اإلدارة الصحية  2يوجد عدد  .4 مخزن مشتر

ن وبيال(  )قلي 

ن اإلدارات وبعضها.  .5  بعد المسافة بي 

 

توافر بعض الوسائل 

بالصيدليات والعيادات 

 الخاصة 

 

رفض مدير إدارة الصيدلة قبول 

عات  أي تت 

ة  .13  وجود مخزن بكل إدارة صحية -1 البحت 

وجود صيدىلي بكل مخزن مسئول عن  -2

 تنظيم األرسةوسائل 

اف من كل إدارة يقوم  -3 وجود فريق إرسر

بمتابعة الوسائل وتقدير االحتياجات 

 بجميع الوحدات ومخزن اإلدارة 

وجود عمالة مدربة بكل إدارة صحية عىل  -4

 أعمال المخازن

ي  -1
مخزن المديرية يحتاج لإلحالل حيث ال يكفن

 .مخزون اإلدارات لجميع الوسائل

ن بعض اإلدارات الصحية عن  -2 بعد المسافة بي 

مخزن المديرية مما يؤدي إىل صعوبة وصول 

ي المواعيد المحددة
 الوسائل فن

بعض مخازن اإلدارات غت  مجهزة وحالتها غت   -3

 جيدة. 

 

ي لدعم إدارة  وجود تمويل أجنت 

 اإلمداد

  عدم وجود أماكن مناسبة

ها ببعض لنقل المخازن وت ن جهت 

 اإلدارات

  ن عدم وجود تعاون بي 

 المحليات واإلدارات الصحية

  عدم وجود دور لرجال

 األعمال و القطاع الخاص
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وجود فريق مدرب باإلدارات الصحية  -5

  عىل تقدير االحتياجات

ة  .14 ن  الدعم المستمر من قطاع السكان -1 الجت 

 توفت  الوسائل -2

 التدريب المستمر عىل اإلمداد والتموين -3

وجود فريق مدرب عىل تقدير  -4

 االحتياجات

 التمريضوجود فريق مدرب من  -5

اف كامل بالمديرية -6  فريق إرسر

 المخازن مطابقة للمعايت  القياسية -7

ي عدد األطباء من مقدمي الخدمة -1
 النقص الشديد فن

اف من المديرية  -2 عدم توفت  سيارة لنقل فريق اإلرسر

 لمتابعة العمل

ي  -3 ف طت 
 بعض اإلدارات ال يوجد بها مشر

 

  مساندة القيادة السياسية

ي 
والمجتمع المدبن

 بالمحافظة. 

  إمكانية فتح عيادات

 جديدة مع جهات أخرى. 

  التعاون مع الصيدليات

ي نشر 
الخاصة فن

 المعلومات عن الوسائل

 

  المعتقدات الخاطئة عن

 وسائل تنظيم األرسة

  اإلشاعات المغلوطة عن

 الوسائل

 العادات والتقاليد 

  امية األطراف و محافظة متر

 متعددة الثقافات

ي سويف  .15
اف مدرب عىل  -1 بتن مستوى المديرية فريق إرسر

 واإلدارات. 

 دورات تدريبية والتدريب أثناء العمل -2

التمريض مدرب عىل مستوى كل  -3

 الوحدات

كة المصية بالمحافظة -4  توفر مخزن للشر

تواجد مخازن مجهزة بجميع اإلدارات  -5

 والوحدات والمديرية

ي  -6
ي من التمريض مدرب فن

وجود صف ثابن

 معظم الوحدات

ة أعطال العيادات المتنقلة -1  كتر

ن  -2  عدم وجود عدد كاف من السائقي 

 عدم وجود آلية لصيانة السيارات بشكل دوري -3

اف فهي إما معطلة  -4 عدم وجود سيارات كافية لإلرسر

 أو تحتاج للصيانة

 نقص السجالت والمطويات -5

 المقابل المادي لمسئول المخازنضعف  -6

  وجود منح أجنبية 

 مبادرة الطبيب الزائر 

 التدريب المستمر 

  الدعم السياسي من

اإلدارة السياسية 

 بالمحافظة

  عدم قيام الجمعيات

األهلية بدور فعال وقلة 

 عددها. 

 عدم تعاون المحليات 

  عدم وجود نظام خاص

بالسيارات الالزمة لنقل 

 الوسائل

  ن عدم تعاون أخصائيي 

ي   النساء و التوليد بالعالح 
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ي بعض اإلدارات الصحية مدير ا -7
ن
إلدارة ف

 هو مدير تنظيم األرسة. 

وجود دعم من المستوى المركزي  -8

 بالقطاع

 لشهور  -1 الفيوم  .16
ً
دفع الحصة بشكل مستمر طبقا

 الكفاية

وجود مخازن مجهزة متاحة باإلدارات  -2

 الصحية

ن وجود فريق صيادلة و  -3  عن مسؤولي 

ن عىل عمل شهور الكفاية  المخازن مدربي 

ي المديرية. 
 فن

وجود تواصل مستمر مع القطاع بشأن  -4

 الطارئة.  شهور الكفاية الطلبيات

وجود تدفق للمعلومات عن شهور  -5

الكفاية باإلدارات عن مخزن اإلدارة 

 والوحدات بعد رصف الحصة

اف -6  متابعة األرصدة من خالل اإلرسر

تعاون بعض مديري اإلدارات بتوفت   -7

 .  سيارات للصف عىل حسابه الشخىصي

 

ضيق مساحة مخزن المديرية ومخازن بعض  -1

 اإلدارات. 

 بسبب إجراءات تذبذب توفت  الوسائل أ -2
ً
حيانا

اء عىل المستوى المركزي.   الشر

اف عىل مستوى  -3 عدم توفر سيارات لفريق األرسر

 المديرية واإلدارات

ي  -4
عدم توفر سيارات لنقل الحصص لإلدارات فن

 توقيتاتها

ن بعض اإلدارات والمديرية مما  -5 بعد المسافة بي 

يجعل من الصعب توفت  الحصص المطلوبة 

ي توقيتاتها. 
 للوحدات فن

ي حالة  -6
ن
تنتقل الممرضة عىل حسابها الشخىصي ف

 وجود طلبيات طارئة

ي العمالة المعاونة.  -7
ن
 عجز ف

ي  -8
عدم القدرة عىل متابعة الوحدات و أرصدتها فن

 حالة تذبذب الكميات المتاحة من الوسائل. 

  وجود إرادة سياسية داعمة

نامج تنظيم األرسة وتوفت   لت 

 الوسائل وتذليل العقبات. 

 وجود جهات مانحة 

  اء ي نظام الشر
التعقيدات فن

ه  وتغيت 

  بطء إجراءات صيانة

 السيارات. 

  عدم توفر عدد كاف من

 . ن  السائقي 

  عدة  وأثره عىلوباء كورونا

جوانب منها تأخر نقل الوسائل 

أو حضور المنتفعات للحصول 

 عىل الوسيلة. 

توفر الوسائل ومساندة القطاع ورسعة  -1 المنيا  .17

 . االستجابة للطلبيات الطارئة

 نقص عدد العمال بالمخازن -1

 تعطل سيارات اإلدارات -2

  تم عمل تعاقد لعمال

ن للمخازن  ن وسائقي  موسميي 

  ي تروج عن
الشائعات التر

 بعض الوسائل
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نظام إمداد واضح يعىطي الفرصة لحساب  -2

االحتياجات من الحصص لكل 

 المستويات

 تدريب جميع الصيادلة عىل نظام اإلمداد -3

 تطوير المخازن -4

ن األطباء والصيادلة  -5 التنسيق الكامل بي 

 ومسئول تنظيم األرسة

 

ن بالمديرية مما يؤث -3 ر عىل نقص عدد السائقي 

كة المصية.   استالم حصة المديرية من مخزن الشر

 قلة عدد الطبيبات بالوحدات الصحية -4

 

من خالل ديوان عام 

 المحافظة

  االستعانة برجال األعمال

والجمعيات األهلية 

ي نقل السيارات  للمساهمة
فن

 دائمة األعطال إلصالحها. 

  من سيارات االستفادة

القوافل الطبية والطبيب 

 الزائر

 

  ة مما ثقافة الثأر المنتشر

يؤدي إىل غلق بعض 

 القرى بالكامل

 إدارة الوسائل بالوزارة داعمة لفريق العمل -5 أسيوط  .18

 عدد المخازن المتاحة كافية ومجهزة -6

توفت  سيارات لنقل الوسائل من المديرية  -7

 لإلدارات الصحية

كة المصية -8  وجود فرع للشر

ي داعم -9
ي معلومابر

 نظام إحصاب 

 نفاذ المخزون لبعض الوسائل -1

عدم وجود تمويل كاف لنقل الوسائل من المديرية  -2

 لإلدارات الصحية

  وجود جهات مانحة مثل

صندوق األمم المتحدة 

 JSIوالبنك الدوىلي و

  اء دعم الجهات المانحة لشر

 الوسائل

   الوسائل للجمعيات توفت

 األهلية

 

 توفر مخازن كافية للمديرية واإلدارات.  -1 سوهاج  .19

ات مناسبة بالمخازن -2 ن  توافر تجهت 

 توفر مسئول لكل مخزن.  -3

ن مسئول اإلحصاء والمخازن -4  التنسيق بي 

اإلدارات مخازنها غت  مخصصة لوسائل  بعض -1

 . تنظيم األرسة فقط

اآللية المتبعة لوصول الوسائل لبعض الوحدات  -2

  واإلدارات ال تتم بالصورة الصحيحة

ي بعض األوقات -3
ي بعض الوسائل فن

 حدوث عجز فن

  



 
 

189 
 

ن مدير إدارة الصيدلة وتنظيم  -5 التعاون بي 

 األرسة بالمحافظة

وجود كوادر مدربة عىل متابعة توفر  -6

 وشهور الكفاية. الوسائل 

ن الفريق المركزي والمديريات.  -7  التعاون بي 

االستجابة الشيعة من المستوى المركزي  -8

 للطلبيات الطارئة. 

 التدريب المستمر للصيادلة -9

ي نفس مكان إدارة  -10
توفر مخزن المديرية فن

 تنظيم األرسة

توافر سيارات لنقل الوسائل من  -11

 ومنهالمستوى المركزي للمديريات 

 لإلدارات

تكرر أعطال السيارات المسئولة عن نقل الوسائل  -4

 إىل اإلدارات الصحية. 

 والتوليفة مناسبةوسائل متوفرة  -12 قنا  .20

 كوادر مدربة -13

 معظم المخازن جيدة -14

 الطلبات الطارئة يستجاب لها بشعة.  -15

ية -16  توفر القوى البشر

 عدم مالئمة أماكن بعض المخازن -1

ن مخازن اإلدارات والمديرية -2  بعد المسافة بي 

 عدم توفر وسيلة نقل -3

ات ببعض المخازن -4 ن  نقص التجهت 

5-  
ً
 غياب الصيدىلي أحيانا

  للتعاون مع توفر مناخ داعم

الجمعيات األهلية توفت  

 الوسائل للجمعيات األهلية

  وي    ج الستخدام الوسائل التر

ي سيتم إضافتها
 الجديدة التر

 وجود عدد كاف من المخازن -1 األقص  .21

ية المدربة بالمخازن.  -2  توفر القوى البشر

ن بعض المخازن -3  تجهت 

سهولة وصول الوسائل من القطاع  -4

 للمحافظات. 

 عدم مالئمة أماكن بعض المخازن -1

ي  -2
غلق بعض المخازن بهدف اإلحالل والتجديد فن

 . ن الصجي  منظومة التأمي 

ن مخازن اإلدارات والمديرية -3  بعد المسافة بي 

 عدم توفر وسيلة نقل -4

  اء توفر التمويل الالزم لشر

 الوسائل من خالل القطاع 

  توفر المنح األجنبية مثل

صندوق األمم المتحدة 

  وي    ج الستخدام الوسائل التر

ي سيتم إضافتها
 الجديد التر
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ي تالئم توافر التوليفة  -5
مناسبة التر

 المنتفعات

ي ظل  -5
ن
صعوبة خروج التمريض لصف الوسائل ف

 . ن الصجي  منظومة التأمي 

 والوكالةالدوىلي  والبنك

 األمريكية للتنمية الدولية

وجود عدد كاف من المخازن عىل مستوى  -1 أسوان  .22

 المديرية واإلدارات

ن الجيد للمخازن -2  التجهت 

ن  مسؤوىلي توافر  -3  مخازن مدربي 

وجود آلية بمكن من خاللها تحديد  -4

 ألشهر الكفاية عىل 
ً
االحتياجات وفقا

 واإلدارةمستوى المديرية 

ن زيادة معدل تغيت  الصيادلة ال -1  عن مسؤولي 

 المخازن. 

ام بآلية محددة و واضحة الستالم  -2 ن عدم االلتر

 حصص اإلدارات من مخزن المديرية

  اتيجية واضحة وجود استر

بالقطاع بشأن توفت  

 الوسائل المطلوبة

  كة وجود اتفاقية مع الشر

 المصية بشأن التوزي    ع

 وجود المنح األجنبية 

  نفاذ المخزون من بعض

 الوسائل

  صعوبة توفت  وسائل لنقل

الوسائل من المديرية إىل 

 اإلدارات الصحية

.  -1 الوادي الجديد  .23 ي
 وجود عدد مخازن كافن

ن عىل معايت   -2 وجود صيادلة مدربي 

 التخزين 

3-  . ن  أمناء المخازن مدربي 

ن  -4 وجود عدد كاف من التمريض المدربي 

عىل عمل الطلبيات وحساب شهور 

 الكفاية. 

وي    ج لوسائل تنظيم األرسة من خالل  -5 التر

 . والرائداتاإلعالم 

عدم وجود سيارات بالمديرية واإلدارات لنقل فرق  -1

 العمل ألماكنها. 

 ومقدمي عدم وجود  -2
ن حافز لألطباء اإلخصائيي 

 الخدمة. 

ن المخازن باإلدارات ووحدات  -3 بعد المسافات بي 

 تقديم الخدمة

ن بالوحدات عىل  -4 نقص أعداد األطباء المدربي 

 تقديم خدمة تنظيم األرسة

  إمكانية التعاون مع الجهات

األخرى بالمحافظة مثل وزارة 

التضامن االجتماعي 

القومي للمرأة  والمجلس

 . واإلذاعةة افظوالمح

  عدم وجود سيارات لنقل

الوسائل إىل المديرية 

 الصحية ولإلدارات

كة المصية بالمحافظة  -1 مطروح  .24 وجود فرع للشر

 مما يسهل وصول الوسيلة للمحافظة. 

 وجود بعض الوسائل بكميات كافية -2

وجود مخزن للمديرية ومخزن لكل إدارة  -3

 صحية

 عدم توفت  الكميات المطلوبة من بعض الوسائل -1

 عدم توافر حاسب آىلي ببعض اإلدارات -2

ن مخزن المديرية ومخازن اإلدارات-3  بعد المسافات بي 

 

  ن تنظيم وجود تعاون بي 

 الوزارة ووكيلاألرسة 
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 وجود صيدىلي مسئول بكل مخزن -4

 الصيادلة بشكل مستمرتدريب  -5

وجود صيدىلي مخصص لوسائل تنظيم  -1 البحر األحمر  .25

 الصحية.  األرسة بالمديرية واإلدارات

توفر مخازن لوسائل تنظيم األرسة بكل  -2

 اإلدارات. 

توفت  االحتياجات السنوية من الوسائل  -3

 لجميع الوحدات. 

القطاع لتذليل  مسؤوىلي سهولة االتصال ب -4

ي تم نفادها.  العقبات وتوفت  
 األصناف التر

ال توجد أجهزة كمبيوتر بالمخازن وشبكة نت  -1

 للتواصل المبارسر مع الجهات المسئولة. 

 ال يوجد عمالة معاونة كافية بالمخازن.  -2

ي األطباء من مقدمي الخدمة  -3
نقص شديد فن

 باإلدارات الصحية. 

عدم وجود سيارات كافية لنقل الوسائل إىل  -4

 اإلدارات. 

  حجم السكان قليل بما

يساعد عىل إبراز كفاءة 

 المنظومة

 

  كة المصية ال يوجد فرع للشر

 بالمحافظة. 

 

التمريض والرائدات الريفيات كوادر  .1 شمال سيناء  .26

 بأعداد كافية

جميع الممرضات مدربات عىل االحتفاظ  .2

ي 
ي كافن اتيج   بأرصدة كافية ومخزون استر

3.  
ً
المخازن المتاحة صالحة للتخزين وطبقا

 للمعايت  القياسية

 فريق المديرية متعاون .4

اف .1  عدم وجود سيارة لإلرسر

 نقص األطباء .2

 صعوبة وصول الوسائل لإلدارات بسبب بعد  .3

 المسافة والظروف األمنية الحالية

ن لنقل الوسائل .4 ن كافيي   عدم وجود سائقي 

 .عدم سهولة وصول الوسائل للمحافظة .5

 تكرار عطل السيارات .6

ي أنشطة غت  تنظيم األرسة .7
ن
 استغالل الرائدات ف

الحاجة إىل تدريب الصيادلة عىل حساب األرصدة  .8

 الصف الصحيح وقواعد 

التعاون مع الصيدليات  .1

 الخاصة 

وجود فرص لتدريب  .2

 والممرضاتاألطباء 

 بشكل مستمر

  ي تعوق
الظروف األمنية التر

كة  رصف الوسائل من الشر

ي المواعيد المطلوبة
 المصية فن

كة المصية  .1 جنوب سيناء  .27 ن الشر وجود عالقة جيدة بي 

 للوسائل. 

ن و  .1 ن الطبيي  في   مسؤوىلي نقص عدد األطباء والمشر

 تنظيم األرسة

ن اإلدارات والمديرية .2  بعد المسافات بي 

 وجود منح أجنبية 

 

  ن الصجي دخول التأمي 

الشامل بالمحافظة أثر بشكل 
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وجود صيدىلي باإلدارة مسئول عن  .2

 الوسائل واإلمداد

 وجود مدخىلي بيانات مدرب .3

 فريق مدرب كل الوقتووجود  .4

وجود مخزن واحد بالمديرية عىل مستوى  .3

 المحافظة

ي بعض اإلدارات الصحية  .4
ي عدد الرائدات فن

نقص فن

 مثل دهب. 

 عدم وجود جمعيات أهلية وغرفة تجارية .5

 الوزارة مع إدارة تنظيم األرسةعدم تعاون وكيل  .6

ي عىل منظومة تنظيم  سلت 

 األرسة

  استخدام العيادات المتنقلة

ي نقل المبادرات
 فن

  ي أدت إىل
جائحة كورونا التر

ضعف النشاط بسبب 

قلت  وبالتاىلي التجمعات 

 الندوات
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ي االحتياج  ( فرز 6ملحق رقم )
ن
 المحافظات بحسب األولوية ف

 الحاجة غير الملباة % % األسرةمعدل استخدام وسائل تنظيم  معدل اإلنجاب الكلي  الترتيب المحافظة

 25.9 29.4 4.1 1 سوهاج

 18.8 58.9 4.09 2 أسيوط

 17.2 48.5 3.76 3 المنيا

 20.2 37.1 3.71 4 قنا

 9.6 64.2 2.7 5 الفيوم

 14.4 57.4 2.93 6 الشرقية

 8.5 61.7 2.56 7 القليوبية

 9.6 55.3 3.59 8 سويف بني

 18.8 47.8 4.09 9 أسوان

 11.5 56.5 3.38 10 اإلسماعيلية

 14.1 56.5 3.22 11 األقصر

 13.6 56.7 2.04 12 بورسعيد

 6.9 63.2 2.97 13 الدقهلية

 11.5 56.5 3.38 14 الشيخ كفر

 8.2 65.5 3.19 15 البحيرة

 10.7 62 2.86 16 الجيزة

 12.1 62 2.76 17 الغربية

 6.9 65.6 2.96 18 المنوفية

 14.7 58.9 2.7 19 اإلسكندرية

 10 60.1 2.55 20 السويس

 9.6 64.2 2.7 21 دمياط

 9.3 61.7 2.85 22 القاهرة

     

  

Trends of fertility in 
Egypt (2018 DHS (2024)  DHS (2024)  
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