شكر وتقدير
ً
ً
يعتبر إنشاء وزارة دولة جديدة للسكان دليال قاطعا على الاهتمام الخاص الذى توليه
القيادة السياسية للقضية السكانية  ،وما يرتبط بها من قضايا تنموية متعددة تؤثر
فى مجملها على رفاهة ونماء املواطن املصرى .
وفى هذا إلاطار  ،قام املجلس القومى للسكان بوضع الاستراتيجية القومية للسكان
( ، )5101-5102التى أطلقها دولة رئيس الوزراء – املهندس  /إبراهيم محلب – فى
نوفمبر عام  ،5102وذلك تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية  /عبد الفتاح السيس ى.
هذا وقد حرصت وزارة الدولة للسكان  ،ومنذ إنشائها فى  2مارس عام  ، 5102على
وضع الخطة التنفيذية الخمسية (  ) 5151-5102لالستراتيجية الجديدة بمشاركة
كافة الجهات املعنية من الجهات الحكومية ومنظمات املجتمع املدنى  ،هذا باإلضافة
إلى مجموعة من الشباب املتميز الذين شاركوا فى كافة مراحل إلاعداد واملراجعة ،
وانتها ًءا بوضع الاستراتيجية وخطتها التنفيذية فى الصورة النهائية القابلة للتنفيذ .
كل التحية والتقدير لجميع من ساهموا فى وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية ،
شرف اللذان هما عليه آلان  ،وأخص بالشكر صندوق
وإخراجهما إلى النور بالشكل امل ِّ
ألامم املتحدة للسكان الذى قام بتوفير الدعم الفنى واملالى لكافة عمليات إلاعداد
والتنفيذ  ،وكذا شكر خاص إلى فريق إلاعداد من الخبراء املتميزين ،وعلى رأسهم
أ.د .ماجد عثمان ألاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزير
الاتصالت وتكنولوجيا املعلومات ألاسبق ،والذين قادوا عملية تخطيط ممنهجة أثمرت
ً
جميعا ونرجو أن تحقق ألاهداف املرجوة منها فى أقرب وقت
عن وثيقة متميزة نفخر بها
ممكن .

أ.د .هالة يوسف
وزيرة الدولة للسكان
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مقدمة
فرضت ثورر ث25ثينايرثراقعثاثجديدا،ثيعكسثقدثارثأكبرثمنثالتمكينثللمراطن،ثريتيحثمستاة ثأكبرثللعم ث
األهليثرالتطرعي،ثريشيرثإلىثمسترىثأعلىثمنثاالهتمامثبالشأنثالعام،ثرهذاثالمناخثالجديدثيةم ثفيث
طياتهثفرصثاث سانة ثلصياغ ثبرنامجثسكانيثأكورثكفاء ثرفاعلي ،ثيرتكزثعلىثالمشارك ثباعتبارهاثةقثاث
أصيلثثمنثةقرقثالمراطن .ث ث
تترراثجديدثاثتضت ت ت ت تتمنثرألر ثمر ثماد ثتنلثعلىثأنثلتلتزمثالدرل ثبتنفيذث
رقدثأفرز ثورر ث30ثيرنيرثدست ت ت ت ت ث
برنامجثست ت ت ت ت ت تتكانيثيادتثإلىثتةقيقثالترازنثبينثمعدال ثالنمرثالست ت ت ت ت ت تتكانيثرالمراردثالمتاة ،ثرتع يمث
االس ت ت تتتومارثفيثالطاق ثالبشت ت ت تري ثرتةس ت ت تتينث ص ت ت تتانص ت ت تتاا،ثرذل ثفيثإطارثتةقيقثالتنمي ثالمس ت ت تتتدام لثثثثثث
(ماد ث.)41ث ث
كماثيتضمنثالدستررثنصرصثاثمتقدم ثفيثمجا ثالسكانثرالتنمي ،ثرينلثبشك ثمةددثعلىثقانم ثمنث
الةقرقثالتيثلرثتمثتفعيلااثألةدو ثقفز ثفيثنرعي ثالةيا ثرفيث صت تتانلثالست تتكان،ثرفيثالرق ثنفست تتهث
فإنهثيعطيثمرجعي ثلتبنيثالمد

ثالةقرقيثفيثتنار ثالقض ت ت ت تتاياثالس ت ت ت تتكاني ،ثرهرثماثلمثيةدثثبشت ت ت ت تك ث

صريحثمنثقب .ثثث ث

التحديات السكانية التي تواجه مصر
تراجهثمصت تترثعددثاثمنثالتةديا ثالست تتكاني ثالتيثتتطلحثاست تتتةداثثست تتياس ت ت ثست تتكاني ثجديد ثتست تتتجيحث
للتةديا ثالتالي :ث
 )1تةرلت ثةتالت ثالوبتا ثالتيثش ت ت ت ت ت ت تاتدتاتاثمعتدال ثا نجتاحث ل ثالفتر ثمنث،2006-1994ثإلىثاتجتا ث
صت تتعرد ،ثرتشت تتيرثأةدثثالتقدي ار ثإلىثارتفاعثفيثمعد ثا نجاحثالكليثمنث3ثأطفا ثلك ثست تتيد ثفيث
المترستتطثإلىث3.5ثطف ،ثرهرثماثيعردثبمصتترثإلىثمستتتريا ثا نجاحثالتيثكان ثستتاند ثعام،2000ث
ريتسقثذل ثمعثعددثالمراليدثالمسجلين،ثرالذ ثكسرثةاجزثالت تمليرنيثمرلردثعام،2008ثومثةاجزث
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ثالتث2.5ثمليرنثعامث2012ثبعدثفتر ثمنثاال تس ت تتتقرارثةر ث1.6ثمليرنثمرلردثفيثالتست ت ت ت تتعينيا ثمنثالقرنث
الماضي.
 )2فرض ت ت ثمرةل ثماثبعدثورر ث25ثينايرثتةديا ثالثيمكنثتجاهلاا،ثالست تتيماثالتأويرثالست تتلبيثلعدمثانت امث
ال دما ثالعام ،ثرمنااث دما ثتن يمثاألس ت ت ت ت ت تتر ،ثرتراجعثالمراردثالتيثيمكنثترجياااث تاة ثال دما ث
األساسي ثررفعثجردتاا،ثرتطبيقثبرامجثبناءثالقد ار ثرانت امثمن رم ثالمتابع ثرالتقييم،ثرهرثماثانعكسث
ست ت ت تتلبياثعلىثانت امث دما ثتن يمثاألست ت ت تتر ثرعلىثترافرثرست ت ت تتان ثتن يمثاألست ت ت تتر ثرعلىثجرد ثال دما ث
المقدم ،ثرهرثماثساهمثبدررثفيثزياد ثالةاجا ثغيرثالملبا ثرتراجعثاالعتمادثعلىثمقدميثال دم ثمنث
القطاعثالةكرمي،ثرالتةر ثإلىثرسان ثتأجي ثالةم ثاألق ثفاعلي .ثثث
ثالمر ث
 )3تش ت تتيرثالماشت ت ت ار ثالتنمري ثالةديو ثإلىثزياد ثنس ت تتب ثاألس ت تترثتة ث طثالفقر،ثرالىثتراجعثمكان ثأ
بصف ثعام ثرالىثان فاضثفيثمعدال ثتشغي ثا ناث،ثرهيثتةرال ثستنعكسثعلىثالرضعثالسكانيث
بشك ثسلبيثسراءثعلىثصعيدثمعدال ثالنمرثالسكانيثأرثنرعي ثالةيا .ثثث
 )4استمرارثمستريا ثالنمرثالسكانيثعلىثمسترياتااثالةالي ث سياد ثإلىثتراجعثالعاندثمنثجا ثردثالتنمي ،ث
ربشك ثأكورثتةديدثاثفإنثنصيحثالفردثمنثا نفاقثعلىثالتعليمثرالصة ثرا سكانثرالنق ثرالمراصل ث
رنصت ت تتيبهثمنثاألرضثالزراعي ثرالميا ثرالطاق ثبأنراعااثست ت تتيتراجع،ثكماثست ت تتتجع ثهذ ثالزياد ثالةدثمنث
البطال ثراألمي ثراالكتفاءثالغذانيثأكورثصت ت ت ت ت تتعرب ،ثرمنثومثفإنثاست ت ت ت ت تتتمرارثمعدال ثا نجاحثالمرتفع ث
مستقبلثثلنثياورثفةسحثعلىثنرعي ثالةيا ،ثرانماثسيشك ثأيضثاثتاديدثاثلألمنثالقرميثالمصر .
 )5تزايدثالتةديا ثالبيني ثالتيثتراجهثمصت تترثنتيج ثللزياد ثالست تتكاني ثالست تتيماثفيماثيتعلقثبالميا ثرالصت تترتث
الصةيثرالتلرثث ثرنمرثالعشرانيا ثرضعتثالقدر ثعلىثضبطثمن رم ثالت للثمنثالنفايا ،ث سيكرنث
لااثانعكاساتااثعلىثالةال ثالصةي ثللمراطنثالمصر .
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 )6تزايدثتأويرثالتيارثالمةاف ثعلىثالمجا ثالعامث ساهمثفيثتراجعثالقيمثا نجابي ثالتيثتتبنىثمفارمثاألسر ث
الص ت ت ت تتغير ثرالمباعد ثبينثالرالدا ،ثكماثس ت ت ت تتاهمثفيثنمرثالقيمثالتيثتناهضثتمكينثالم أر ،ثرهرثماثأدىث
إلىثتناقلثدررثالم أر ثفيثالمجا ثالعام،ثرتراجعثمعدال ثتش تتغي ثا ناث،ثلتترارىثمس تتاهم ثالم أر ثفيث
المجاال ثاالقتصت تتادي ثرالتنمري ،ثرتكادثتقتصت تترثمست تتاهماتااثعلىثالعم ثدا

ثالمنز ،ثرهرثماثيفستتتحث

المجا ثلمزيدثمنثا نجاحثالذ ثيفرقثقدر ثالدرل ثعلىثتقديمثال دما ثاألس تتاس تتي ،ثريفرقثقدر ثاألس تتر ث
علىثتنشن ثاألطفا ثالتنشن ثالسليم ثفيثبين ثأسري ثمةدرد ثالمرارد.ث
تتمرارثدرج ثالتفار ثفيثالماش ت ت ت ت ار ثالستت ت تتكاني ثرالتنمري ثبينثالمناطقثالجغرافي ث(الةضت ت ت تترثمقاب ث
 )7استت ت ت ث
عشرانيا ).
الريت،ثرجهثبةر ثمقاب ثرجهثقبلي،ثالمناطقثالةضري ثالم طط ثمقاب ثال ث
 )8تراجعثجاردثالتس ت ت تتريقثاالجتماعيثألهداتثالبرنامجثالس ت ت تتكانيثالمص ت ت تتر ،ثرندرثرمرس ت ت تتمي ثالةمل ث
ا علمي ثالتيثتادتثإلىثالتعريتثبتبعا ثالزياد ثالستت ت تتكاني ،ثرالىثالتعريتثب دما ثتن يمثاألست ت ت تتر ،ث
رعرد ثهت تتذ ثالجاردثيتطلت تتحثتنت تتارالث ثم تلف ت تثا ثيراعيثتقللثتت تتأويرثا علمثالتقليت تتد ثمقت تتاب ت ت ثا علمث
االجتماعي،ثرتراجعثقدر ثا علمثالمملر ثللدرل ثعلىثالنفاذثفيثضرءثمنافس ثا علمثال ال.ث
ث
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المبادئ العامة
تتبنىثا ستراتيجي ثالسكاني ثلمصرثالمبادئثالتالي  :ث
 )1الن رثإلىثالس ت ت ت ت تتكانثباعتبارهمثأةدثعناص ت ت ت ت تترثالقر ثالش ت ت ت ت تتامل ثللدرل ،ثعلىثأالثتتعدىثمعدال ثالزياد ث
الستتكاني ثقدر ثالدرل ثعلىثترفيرثال دما ثاألستتاستتي ثبالجرد ثالمناستتب ،ثرعلىثأالثتاورثمعدال ثالزياد ث
الس ت تتكاني ثعلىثمترس ت تتطثنص ت تتيحثالفردثمنثالمراردثالطبيعي ،ثالس ت تتيماثالميا ثرالطاق ثراألرضثالزراعي ،ث
رعلىثأنثتتناستتحثمعدال ثالزياد ثالستتكاني ثعلىثقدر ثاالقتصتتادثالرطنيثفيثتةقيقثمستتترىثمرتفعثمنث
التنمي ثالبشري ،ثرتةقيقث فضثفيثمعدال ثالبطال .
 )2ةقثاألستتر ثفيثتةديدثعددثأبناناا،ثمعثتأمينثةقااثفيثالةصتتر ثعلىثالمعلرما ثرفيثالةصتتر ثعلىث
رست ت ت تتان ثتن يمثاألست ت ت تترثرالصت ت ت تتة ثا نجابي ثالتيثتمكنااثمنثالرصت ت ت تتر ثإلىثالعددثالمرغرحثثثثثثثمنث
األطفا .ث
 )3مس ت ت تتنرلي ثالدرل ثعنثترعي ثأفرادثالمجتمعثبأ طارثمعدال ثا نجاحثالمرتفع ثعلىثالص ت ت تتعيدثالرطني،ث
رأ طارثا نجاحثالمتكررثرالمتقارحثعلىثصت ت تتة ثاألمثرالطف ،ثرمست ت تتنرليتااثعنثترفيرث دما ثتن يمث
األسر ثرالصة ثا نجابي ثبجرد ثمرتفع ثلمنثيطلباا،ثمعثترفيرهاثبالمجانثلألسرثالمةدرد ثالد

.ث

 )4تلتزمثالدرل ثبإدماجثالمكرنثالست ت ت ت ت تتكانيثفيث ططثالتنمي ثاالقتصت ت ت ت ت تتادي ثراالجتماعي ،ثربتةقيقثأهداتث
س تتكاني ثمنث ل ثتنفيذثالمش تتررعا ثالقرمي ،ثربتطبيقثالةرافزثا يجابي ثلتش تتجيعثتبنيثمفارمثاألس تتر ث
الصغير ثمنث ل ثالبرامجثالتيثتادتثإلىثتمكينثالفقراءثرالت فيتثمنثةد ثالفقر.
 )5المش تتكل ثالس تتكاني ثبأبعادهاثالم تلف ثتمو ثتةديثاثيس تتترجحثض تتررر ثترفيرثالبين ثالمةفثز ثعلىثمش تتارك ث
الجمعيا ثاألهلي ثرالقطاعثال ال،ثكماثتتطلحثإذكاءثالجاردثالتطرعي ثلمراجاتاا.ثثث
 )6تطبيقثاللمركزي ثفيثإدار ثالبرنامجثالس ت ت ت ت تتكانيثبماثيزيدثمنثفاعلي ثركفاء ثالمش ت ت ت ت تتررعا ،ثرضت ت ت ت ت تمانث
مراعاتااثلل صرصي ثالوقافي ثللمجتمعثالمةلي.
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 )7ض ت ت تتمانثةقثالمراطنثفيثالاجر ثرالتنق ثدا

ثالبلدثر ارجااثبماثالثيتعارضثمعثالقرانينثثثالمعمر ث

باا.
ث

مرتكزات اإلستراتيجية السكانية الجديدة
ترتكزثا ستراتيجي ثالسكاني ثالجديد ثعلىثالعناصرثالتالي  :ث
 )1تمايزثفيثالتنار ثيراعيثالتنرعثبينثالفنا ثالمستادف ث(المناطقثالجغرافي ثرالشرانحثاالجتماعي ).
 )2تر يتثالقر ثالكامن ثللعم ثالتطرعي،ثرتشجيعثالمجتمعثالمدنيثرالقطاعثال الثعلىثلعحثدررثأكبرث
فيثتةقيقثأهداتثالبرنامجثالسكاني.
 )3آلي ثفعال ثللتنسيقثعلىثالمست ثريينثالمركز ثرالمةلي.
 )4تر يتثلألدرا ثالعصري ثالسيماثا علمثاالجتماعي.
ثمةدو ثتسمحثبالمتابع ثرالتقييمثعلىثالمسترىثالمةلي.
 )5من رم ثمعلرماتي ُ
 )6مكرنثقر ثللبةثثالعلميثاالجتماعيثلفامثرمتابع ثالتةرال ثفيثالسلر ثا نجابيثرمةدداته.ثث

أهداف اإلستراتيجية السكانية الجديدة
 )1االرتقاءثبنرعي ثةيا ثالمراطنثالمص ت ت ت تتر ثمنث ل ث فضثمعدال ثالزياد ثالس ت ت ت تتكاني ث ةداثثالترازنث
المفقردثبينثمعدال ثالنمرثاالقتصاد ثرمعدال ثالنمرثالسكاني.ثث
 )2است تتتعاد ثرياد ثمصت تترثا قليمي ثمنث ل ثتةست تتينث صت تتانلثالمراطنثالمصت تتر ثالمعرفي ثرالمااراتي ث
رالسلركي .
 )3إعاد ثرسمثال ريط ثالسكاني ثفيثمصرثمنث ل ثإعاد ثترزيعثالسكانثعلىثنةرثيةققثاألمنثالقرميث
المصر ،ثريأ ذثفيثاالعتبارثتةقيقثأهداتثسكاني ثللمشررعا ثالقرمي ثالتيثيتمثثثثالت طيطثلاا.ثث ث
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 )4تةقيقثالعدال ثاالجتماعي ثرالس ت ت تتلمثاالجتماعيثمنث ل ثتقلي ثالتباينا ثفيثالماشت ت ت ت ار ثالتنمري ثبينث
المناطقثالجغرافي .ث ث
األهداف التفصيلية لإلستراتيجية القومية للسكان:
أولا :ال رتقاء بنوعية حياة المواطن المصرررررررر من خالل خفض معدلت الزيادة السررررررركانية لحدا التوازن
المفقود بين معدلت النمو القتصاد ومعدلت النمو السكاني ،ويتحقق ذلك من خالل األهداف التفصيلية
التالية:
 )1مراجا ثمعدال ثالزياد ثالسكاني ثالمتزايد ثمنث ل :ث
أ -االرتقاءثب دما ثتن يمثاألسر ثرالصة ثا نجابي .ث
ثالمن م ثلإلنجاح.ث
ح -زياد ثمعدال ثاست دامثالرسان ُث
ج -التةر ثتجا ثزياد ثنسب ثمست دميثرسان ثتن يمثاألسر ثاألكورثفاعلي .
د -ترجيهثاهتمامث الثلبرامجثتن يمثاألست ت ت ت ت ت تتر ثرالصت ت ت ت ت ت تتة ثا نجابي ثفيثالمناطقثالريفي ثرفيث
العشرانيا .
 )2العم ثعلىثتبنيثالقيمثا نجابي ثالتيثتةققثالترازنثبينثمعدال ثالنمرثاالقتصت ت ت ت ت ت تتاد ثرمعدال ثالنمرث
السكانيثمنث ل :
أ -اس ت تتتعاد ثاهتمامثرس ت تتان ثا علمثالمرنيثرالمس ت تتمرعثرالمقررءثبالمش ت تتكل ثالس ت تتكاني ثمعثالةرلث
علىثتصميمثرسان ثإعلمي ثثررسان ثاتصا ثجماهير ثتترافقثمعثالجماررثالمستادت.
ح -تر يتثأدرا ثا علمثاالجتماعيثفيثنشت ت ت ت تترثوقاف ثاألست ت ت ت تتر ثالصت ت ت ت تتغير ،ثروقاف ثالمباعد ثبينث
الطفلين،ثرالتعريتثبالبدان ثالمتاة ثلتن يمثاألسر ثرمصادرها.ث
ج -تطبيقثالةرافزثا يجابي ثعلىثاألست ت ت تترثالتيثتكتفيثبطفلينثعلىثاألكورثضت ت ت تتمنثبرامجثالتنمي ث
المجتمعي ثربرامجثمكافة ثالفقر.
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د -صت تتياغ ث طاحثدينيثمعاصت تترثيتنار ثالزياد ثالست تتكاني ثمنثمنطلقثعلقتااثبالمراردثالطبيعي ث
المتاة ثعلىثالمست تتترىثالقرمي،ثثرانعكاسثالزياد ثالست تتكاني ثعلىثدررثالدرل ثفيثتلبي ثتطلعا ث
المراطنين ،ثرعلىثدرره تتاثفيثتةقيقثالري تتاد ثالع تتالميت ت ثرا قليميت ت ،ثثرأورثالةمت ت ثالمتكرر ثعلىث
ص ت ت ت تتة ثاألمثرالطف ،ثرذل ثفيثإطارثفقهثالض ت ت ت تتررر ثرفيثإطارثإعما ثالعق ،ثمعثاس ت ت ت تتتدعاءث
النصت ت ترلثالديني ثالوابت ثالتيثتاكدثالكيتثرالثتقتص ت تترثعلىثالكمثفيثتكرينثاألس ت تترث ثرتنش ت تتن ث
األطفا .ث
ه -صياغ ث طاحثرطنيثيتنار ثالزياد ثالسكاني ثباعتبارهاثتشك ثتاديداثثلألمنثالقرميثالمصر ث
ثرللرياد ثا قليمي ،ثرانقاص تتاثللقر ثالناعم ثللدرل ثرقدرتااثالتنافس تتي ،ثرتةدياثللس تتلمثاالجتماعيث
راألمنثالعام،ثرتكريساثلزياد ثالفرارقثبينثالطبقا ثرا لالثبةقثمةدرد ثالد

ثفيثالةصر ث

علىثال دما ثاألساسي ثرالعم ثاللنق.
ر -تص ت ت ت ت تتميمثرتنفيذثبرامجثلتعريتثالنبءثرالش ت ت ت ت تتباحثبتبعا ثالزياد ثالس ت ت ت ت تتكاني ،ثرذل ثمنث ل ث
مقر ار ثالتعليمثالعام،ثبماثفيثذل ثالتعليمثالفنيثرالتعليمثاألزهر ثرالتعليمثالعالي،ثرمنث ل ث
برامجثالترعي ثالتيثتقدمثللمجندين.ثث ث

 )3استعاد ثدررثالمجتمعثالمدنيثفيثمساند ثالبرنامجثالسكانيثمنث ل :
أ -دعمثالجمعيا ثاألهلي ثلتقديمث دما ثتن يمثاألس تتر ثرالص تتة ثا نجابي ثفيثاألماكنثالتيثتق ث
فيااثنسب ثممارس ثتن يمثاألسر .ث
ح -تشجيعثقيامثالجمعيا ثاألهلي ثبدررثرنيسيثفيثمجا ثتقييمثرمراقب ثال دما ثالمقدم ثبراسط ث
الماسسا ثالةكرمي ثرال اص .ث
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ج -ت صت ت ت ت تتيلثالمراردثربناءثقد ار ثالجمعيا ثاألهلي ثللقيامثبدررثفيثمجا ثالدعر ثلتبنيثمفارمث
ثرالمباعد ثبينثالرالدا .ث
األسر ثالصغير ث
د -استتتةداثثآلي ثللتنستتيقثبينثأنشتتط ثالماس تستتا ثالةكرمي ثرأنشتتط ثالجمعيا ثاألهلي ثلتلفيث
االزدراجي ،ثرلتجنحثهدرثالمرارد.
ثالجمعيا ثاألهلي ثفيثمجاال ثتقديمث دما ثتن يمث

ه -ت صت ت ت ت ت ت تتيلثمراردثلبناءثالقد ار ثدا

األست ت ت ت ت ت تتر  ،ثرفيثمج تتا ثال تتدعر ثلتبنيثالقيمثا نج تتابيت ت ثالمرغربت ت  ،ثرفيثمج تتا ثتقييمثرمت تتابعت ت ث
المشررعا ثراألنشط ثذا ثاألهداتثالسكاني .ثث ث

ثاني ا :اسرررتعادة ريادة مصرررر القليمية من خالل تحسرررين خصرررائم المواطن المصرررر المعر ية والم اراتية
والسلوكية:
الماارتي ثرالستتلركي ثهرثهدتثيجحثأنثيعم ث
معثالتستتليمثبأنثتةستتينث صتتانلثالمراطنثالمصتتر ثالمعرفي ثر ثا
علىثتةقيقهثك ثماس ت تست تتا ثالمجتمع،ثرهرثمنثومثةجرثالزاري ثفيثك ثالست تتياست تتا ثالعام ،ثإالثأنثهنا ثعددثاث
منثال صتتانلثالتيثيستتامثاالرتقاءثبااثفيثالةدثمنثالزياد ثالستتكاني ثالتيثتشتتادهاثمصتتر،ثرفيماثيليثأهمثهذ ث
ال صانل :ث
 )1ان فاضثمعدال ثتشتتغي ثا ناث،ثرهرثماثيصتتاةبهثمستتتريا ثأعلىثمنثا نجاحثعلىثفت ار ثمتقارب ،ث
ريتطلحثذل ثتد ل ثمنثالماستستتا ثالةكرمي ثرغيرثالةكرمي ثلرفعثمعدال ثتشتتغي ثا ناث،ثالستتيماث
منث ل ثالمش ت تتررعا ثالص ت تتغير ثرالمش ت تتررعا ثمتناهي ثالص ت تتغر،ثكماثيتطلحثاألمرثإطلقثمش ت تتررعث
قرميثلتنمي ثالقد ار ثالبشري ثلإلناث،ثيسامثفيثزياد ثفرصامثفيثااللتةاقثبسرقثالعم .
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 )2ارتفاعثمعدال ثاألمي ،ثرعلىثرجهثال صرلثفيثريتثالرجهثالقبليثربينثا ناث،ثةيثثتشك ثاألمي ث
فيثالغالحثعانقاثأمامثةصت تتر ثا ناثثعلىثفرلثالعم ،ثرتةدثمنثقدرتانثعلىثالمشت تتارك ثفيثات اذث
القرارثا نجابي،ثكماثترتبطثعادثثبالزراجثالمبكرثربمعدال ثإنجاحثمرتفع .ث
 )3رتبدرثالةاج ثملة ثلرفعثكفاء ثرفاعلي ثمن رم ثالتعليمثلض تتمانثاالس تتتيعاحثالكام ثفيثمراة ثالتعليمث
األستتاستتيثلمنعثالتستترحثالمدرستتي،ثكماثيتطلحثاألمرثتفعي ثبرامجثمةرثاألمي ثللمتس تربينثمنثالد ارس ت ث
رللمرتدينثإلىثاألمي ،ثرهرثماثنجحثفيثتةقيقهثعددثكبيرثمنثالدر ثالنامي .
 )4انتشت تتارثمعدال ثتشت تتغي ثاألطفا ،ث ثربالتاليثالثتترتحثعلىثإنجاحثطف ثإضت تتافيثأعباء،ثب ثين رثإليهث
باعتبارثفرص ت ت ت ث ضتت تتاف ثس ت ت تريع ثلد

ثاألست ت تتر ،ثرالثيقتصت ت تترثأورثعمال ثاألطفا ثعلىثزياد ثمعدال ث

المراليدثفةسح،ثرلكنهثياد ثإلىثالقضاءثعلىثفرلثأبناءثاألسرثالفقيرثفيثصعردثالسلمثاالجتماعي،ث
ربالتاليثتستمرثنسب ثكبير ثمنثاألجيا ثالقادم ثفريس ثلبراونثالفقر.ثثثثث ث
ثالث ا :إعادة رسم الخريطة السكانية ي مصر من خالل إعادة توزيع السكان على نحو يحقق األمن القومي
المصرررر  ،ويأخذ ي العتبار تحقيق أهداف سررركانية للمعرررروعات القومية التي يتم التخطيط ل ا ،ويتحقق
ذلك من خالل األهداف التفصيلية التالية:
 )1ل ل ثالكوافا ثالسكاني ثالمرتفع ،ثمنث ل ثجذحثالسكانثللنتقا ثإلىثالمناطقثالعمراني ثالجديد .
 )2ضررر ثأنثتتضمنثالمشررعا ثالقرمي ثرالمشررعا ثالعملق ثأهدافاثسكاني ثمتعلق ثباالنتقا ثالطرعيث
لسكانثالمناطقثالمزدةم ثإلىثمجتمعا ثعمراني ثجديد ثتقترنثباذ ثالمشررعا .
 )3اس تتتغل ثأفضت ت ثلأل ارض تتيثالمملرك ثللدرل ،ثراالس تتتومارثفيثالبني ثاألس تتاس تتي ثالتيثتش تتجعثاالس تتتومارث
الرطنيثعلىثإقام ثالمشررعا ثالصناعي ثرالزراعي ثرالسياةي ثالتيثتجتذحثالسكانثبعيداثعنثاألماكنث
كويف ثالسكان.ثث ث
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رابع ا :تحقيق العدالة الجتماعية والسررالم الجتماعي ،من خالل تقليل التباينات ي المؤع ررات التنموية بين
المناطق الجغ ار ية ،ويتحقق ذلك من خالل األهداف التفصيلية التالية:
 )1ربطث ريط ثالتنمي ثب ريط ثالفقرثفيثمصت تترثمنثأج ثالرصت تتر ثإلىثترزيعثللمشت تتررعا ثيكرنثمتةي ازث
لمةدرد ثالد

.

 )2إعطاءثأرلري ثللمةاف ا ثرللمناطقثالفقيرثعندثترزيعثمشتتررعا ثالبني ثاألستتاستتي ثالتيثيمكنثأنثترفعث
معدال ثالتشغي ،ثبماثفيثذل ثتشغي ثالم أر ثفيثعم ثمقاب ثأجرثنقد .
 )3عدمثاقتص ت ت ت ت ت ت تتارثدررثالدرل ثعلىثتمري ثبرامجثالت فيتثمنثتبعا ثالفقرثفقط،ثراعطاءثأرلري ثللقيامث
بتتتد ل ثفتتاعل ت ثلتمكينثالفقراءثرمةتتدرد ثالتتد ت ثمنثال ررجثمنثدانر ثالفقرثالمفرغ ت ثرعتتدمثترريتتثث
الفقرثعبرثاألجيا .ثث
فيثرالماار ثرالسلركيث
 )4تنفيذثبرامجثمتكامل ثللتنمي ثالبشري ثفيثالمناطقثالفقيرثللرتقاءثبالمسترىثالمعر ث
رالقيميثلألسرثالفقير ،ثرتضمينثهذ ثالبرامجثمكرنثاثلتعدي ثالقيمثا نجابي ثالساند .ثث ث

عناصر النجاح الحرجة:
ازنثبينث
 )1التزامثس تتياس تتيثمنثمت ذ ثالقرارثعلىثالمس تتت ثريينثالمركز ثرالمةليثبمراجا ثمش تتكل ثعدمثالتر ث
معدال ثالزياد ثالست تتكاني ثرالمراردثالمتاة ،ثعلىثأنثيترجمثهذاثااللتزامثالست تتياست تتيثفيثإعطاءثالبرنامجث
السكانيثأرلري ثفيثت صيلثالمراردثتتناسحثمعث طررثتبعاته،ثرعلىثأنثيتسمثهذاثااللتزامثالسياسيث
باالستم ارري ،ثرينأىثعنثالمرسمي ثراالنتقاني .ثث
 )2ترافقثمجتمعيثةر ثمس ت ت ت ت تتنرلي ثالجميعثعنثمراجا ثالقض ت ت ت ت تتاياثالس ت ت ت ت تتكاني ،ثرعدمثاعتبارهاثمس ت ت ت ت تتنرلي ث
منثومثتُص تتبحث
ث
الماست تس تتا ثالةكرمي ثفقط،ثكماثالثيجرزثاعتبارهاثمس تتنرلي ثماست تست ت ثةكرمي ثبعيناا،ث ثر
،ثكماثيصتتبحثالتنس تيقث
ُث
مشتتارك ثالمجتمعثالمدنيثرالقطاعثال الثةجرثالزاري ثفيثتةديدث ارط ثالعم
بينثالشركاءثشديدثاألهمي ثلتجنحثاالزدراجي ثرالادرثفيثاست دامثالمرارد.
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 )3إةداثثتغيرثإيجابيثفيثمن رم ثالقيمثغيرثالمراتي ثللتنمي ،ثبماثفيثذل ثالست ت ت ت ت ت تتلر ثا نجابيثالمةفزث
لتبنيثوقاف ثاألست ت ت ت ت ت تتر ثالصت ت ت ت ت ت تتغير ،ثرالمباعد ثالمناست ت ت ت ت ت تتب ثبينثالطفلين،ثرتبنيثقيمثإيجابي ثتجا ثالنرعث
االجتماعي.ث
 )4فتحثالمجا ثلتطبيقثةلر ثغيرثتقليدي ثتتسمثبا بداع،ثرتتناسحثمعثض ام ثرتعقدثالمشكل ثالسكاني ،ث
معثضت ت ت تترررثااللتزامثبالجدي ثراالنضت ت ت تتباطثفيثتطبيقثالةلر ثالتقليدي ثالتيثنجة ثفيثعددثمنثالدر ث
النامي ،ثراالعتراتثبأنثةدرثثبعضثا

فاقا ثفيثالتجرب ثالمصت ت ت ت ت ت تتري ثالثيرجعثإلىثعدمثملء م ث

الةلر ثالمست دم ثرانماثيرجعثبالدرج ثاألرلىثإلىثقصررثرتاارنثفيثتطبيقاا.
 )5من رم ثمةكم ثلمتابع ثرتقييم ثالبرامج ثراألنشط ثالمتعلق ثبالسكان ثرتن يم ثاألسر ثعلى ثالمست ثريينث
ثريصاةح ثذل ثمكرن ثقر ثللبةث ثالعلمي ثاالجتماعي ث عداد ثالدراسا ثرتقاريرث
المركز ثرالمةليُ ،ث
السياسا ثلترجيه ثمسار ثالبرنامج ثالسكاني ثالمصر ثعلى ثنةر ثيساعد ثعلى ثتةقيق ثأهدات ثالسياس ث
السكاني .
ث

خارطة الطريق
 )1إطلقثةرارثمجتمعيثلبناءثمساند ثشعبي ثلتبنيثالسياس ثالقرمي ثللسكان.ثث
 )2رسمثسياس ثلإلعلمثالسكاني،ثتلتزمثبااثالماسسا ثا علمي ثالةكرمي ثرغيرثالةكرمي .
 )3مراجع ثا طارثالماسسيثللبرنامجثالسكانيثالمصر ،ثررضعثآلي ثمةكم ثللمتابع ثرالتقييم.
 )4تفعي ثدررثالماسسا ثالةكرمي ثرغيرثالةكرمي ثمنثأج ثرضعثالمشكل ثالسكاني ثفيثبار ثاالهتمام.
 )5رصت ت ت تتدثالمراردثاللزم ثللتعام ثالفعا ثمعثالبرامجثراألنشت ت ت تتط ثالست ت ت تتكاني ثفيثضت ت ت تترءثالرفرثالذ ثيةققهث
فضثمعدال ثا نجاحثعلىثك ثمجاال ثال دما ثفيثمصر.
 )6إعدادثالمست ت تتتادفا ثالكمي ثللمتغي ار ثالست ت تتكاني ثةتىثعامث،2030ثمعثرض ت ت تعثمست ت تتتادفا ثمترست ت تتط ث
رقصير ثاألج ثتتمثمتابعتااثبصف ثدرري .
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 )7رضعثتقدي ار ثالنمرثالسكانيثرأعدادثالمراليدثفيثاالعتبارثعندثالت طيطثللمرافقثرال دما ثالم تلف ثفيث
الدرل .

األنشطة والخدمات المطلوبة
أولا :محور تنظيم األسرة والصحة النجابية:
 -1تو ير رصرريد كاف من وسررائل تنظيم األسرررة ،خاصررة الوسررائل الفعالة من ا طبق ا للمعايير القياسررية،
لتلبية احتياجات القطاعات الحكومي واألهلي والخام من خالل:
 ات اذثإجراءا ثالش ت تراءثالمناست تتب ثلترفيرثم زرنثإست تتتراتيجيثمنثالرست تتان ثبالجرد ثالمناست تتب ث
شار)ثربالم ازنثالفرعي ثبالمةاف ا ث
رالسعرثالمنا سحثبالم ازنثالرنيسي ث(رصيدث-9ث12ث ثا
را دا ار ثرمنافذثتقديمثال دم ثيكفىثاس ت ت ت ت تتتال ث 2ث–ث3ثأش ت ت ت ت تتارثمنثش ت ت ت ت تتاررثالكفاي ثطبقاثث
لمترسطا ثاالستال  .ث
 تفعي ثدررثاللجن ثالمركزي ثلتسجي ثأنراعثجديد ثمنثالرسان ثليتمثتدارلااثفيثمصر،ثررضعث
سياسا ثالتسعيرثراالستيرادثللرسان ثبالتنسيقثمعثإدار ثالصيدل ثبرزار ثالصة  .ث
 رفعثقد ار ثالصيادل ثرأمناءثالم ازنثعلىثإدار ثالم زرنثبالقطاعثالةكرمي .ث
 تطريرثقراعدثالبيانا ثالمس تتت دم ثفيثإدار ثأرص تتد ثالرس تتان ،ثرربطااثبالمركزثالرنيست تيثمنث
ل ثالشبكا .
 التنسيقثمعثالجاا ثالمانة ثللةصر ثعلىثرسان ثتن يمثاألسر ثبأسعارثتنافسي ث ثربجرد ث
عالي .
 ثإمدادثالجمعيا ثاألهلي ثباةتياجاتااثمنثالرسان ثبالسعرثالرمز  .ث
 ترسيعثقانم ثالرسان ث(أنراعثالرسان ثالةديو )ثبإدراجثأنراعثجديد ثمنثالرسان ثلترسيعثدانرث
اال تيارثأمامثالمنتفعا ،ثثراثضاف ثالرسان ثالتيثتست دمثفيثمنعثالةم ثفيثةاال ثالطثرارئ .ث
 ترفيرثأدري ثالصة ثا نجابي ثرعلجثمشكل ثالجاازثا نجابي.
 التنسيقثمعثالعلجثالةرثفيثمتابع ثجرد ثالرسان ثبالصيدليا ثال اص ثرالعيادا ث
ال اص .
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 -2توسررريع نطاق إتاحة خدمات تنظيم األسررررة والصرررحة ال نجابية من خالل العيادات المتنقلة ،خاصررر اة
ي المناطق الفقيرة والمحرومة من خالل:
 زياد ثترددثالعيادا ثالمتنقل ثللمناطقثالعشراني ثرالمناطقثالمةررم ثمنثال دم ثمنث ل ث
شراءثعيادا ثمتنقل ثجديد  .ث
 تطرير ثأن م ثالتشغي ثللعيادا ثالمتنقل ثلتغطي ثالمناطقثالمةررم ثذا ثاألرلري ،ثثراعتبارث
الرةدا ثالصةي ثالتيثالثيترافرثبااثطبيحثمدرحثمنطق ثمةررم  .ث
 الترسعثفيثتنفيذثقراف ثالصة ثا نجابي ثالستاداتثالمناطقثذا ثالماش ار ثالمن فض ثلرفعث
ربمشارك ثالراندا ث
ث
معدال ثاالست دام،ثمنث ل ثتقديمث دما ثمكوف ثلمد ثيرمينثبالمجان،ث
الريفيا ثرمسنرلىثا علم.
 إعاد ثترزيعثالعيادا ثالمتنقل ثعلىثالمةاف ا ثرالمناطقثالجغرافي ثطبقاثثللةتياجا .ث ث
 التنسيقثمعثالقراف ثالعلجي ثالتيثينفذهاثالقطاعثالعلجيث تاة ث دما ثتن يمثاألسرثضمنث
ال دما ثالعلجي ثعلىثسيا ار ثالعيادا ثالمتنقل ،ثمنث ل ثالصيان ثالدرري ثرترفيرثقطعث
الغيارثرمستلزما ثالتشغي  .ث
ث

 -3توسررريع نطاق إتاحة خدمات تنظيم األسررررة والصرررحة ال نجابية من خالل الجمعيات األهلية والقطاع
الخام من خالل:
 التنسيقثمعثالجمعيا ثاألهلي ثفيثتنفيذثقراف ثبالمناطقثالتيثت دمااثالجمعيا ثاألهلي ثالتيث
الثترجدثبااثعياد ثلتن يمثاألسر  .ث
 عقد ثبررتركثرال ثتعارن ثمع ثالجمعيا ثاألهلي ثاألم ثراالتةادا ثالنرعي ثالمعني ثبالعم ث
السكاني .ث
 تشجيعثالجمعيا ثاألهلي ثعلىثفتحثعيادا ثلتن يمثاألسر  .ث
ثبالسعرثالرمز .
ث
 إمدادثمنافذثتقديمثال دم ثبالجمعيا ثاألهلي ثبرسان ثتن يمثاألسر
 تنفيذ ثمبادر ث مداد ثالقطاع ثال ال ث(أطباء ثعيادا ثالنساء ثبالعيادا ثال اص ) ثبالرسان ث
بالسعرثالرمز ثمنثالقطاعثالةكرميثمقاب ثترفيرثالبيانا .
 التنسيقثمعثالعلجثالةرثفيثمتابع ثجرد ثالرسان ثبالصيدليا ثال اص ثرالعيادا ثال اص .ثثثث ث
 تلبي ثاةتياجا ثالجمعيا ثاألهلي ثمنثمقدمىثال دم ثالمدربين .ث
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 تةديثثقراعدثالبيانا ثعنثا مكانا ثالبشري ثرالتقني ثالمتاة ثبالجمعيا ثاألهلي  .ث
 رفع ثكفاء ثالعاملين ثبالجمعيا ثاألهلي ثفي ثمجا ثإدار ثبرنامج ثتن يم ثاألسر ثرالماا ار ث
ا داري  .ث
ث
 -4ر ع قدرات وم ارات مقدمي الخدمة التابعين للقطاع الحكومي لزيادة القدرة على تقديم خدمات تنظيم
األسرة بكفاءة ،وتفعيل تطبيق معايير الجودة والرتقاء بخدمات الصحة ال نجابية وتنظيم األسرة على
مختلف المستويات من خالل:
 تطريرثمناهجثالتدريحثلمقدميثال دم ثمنثاألطباءثرالممرضا  .ث


لقثكرادرثتدريبي ثمنثأ صانيثتن يمثاألسرثرأ صانيثالنساءثةاصلينثعلىثدر ار ثتدريحث
المدربين،ثبالتنسيقثمعثالمركزثا قليميثللتدريحثالتابعثلجامع ثعينثشمس .ث

 التنسيقثمعثالقطاعثالعلجيثفيثتةقيقثرغبا ثاألطباءثفيثالترقى .ث
 تشجيع ثاألطباء ثرالمشرفين ثعلى ثالةصر ثعلى ثالمعلرما ثالةديو  ،ثمن ث ل ثالمرقعث
ا لكتررنيثللتدريحثعنثبعد.ث ث
احثاألطباءثرالممرضا ث
ث
 تنفيذثدر ار ثالتدريحثاألساسيثرالتدريبا ثالتنشيطي ثرالمتقدم ث كس
رالراندا ثالماا ار ثاللزم  .ث
 تنفيذثدر ار ثالتدريحثعلىثاست دامثاألجاز ثالةديو ثفيثالتش يل ،ثمو ثجاازثالس ثرنار،ث
رامدادثالعيادا ثالمتنقل ثرالرةدا ثالصةي ثالوابت ثباا .ث
 إدراجثمقدميثال دم ثبالجاا ثاأل رىثالتيثتقدمثال دم ثبدر ار ثالتدريحثالتيثتعقدثفيثمراكزث
التدريحثالعمليثالتابع ثلقطاعثالسكانثرتن يمثاألسر .ث ث
 إمدادثمنافذثتقديمثال دم ثباذ ثالجاا ثبالمعاييرثالقياسي  .ث
 تطريرثالتسجي ثالطبيثباذ ثالجاا ثليتماشىثمعثالمطبقثبالقطاعثالةكرميثبالتنسيقثمعاا .ث
 تةديثثالمعاييرثالقياسي ثالقرمي ثلتشم ثمعاييرث دما ثالصة ثا نجابي  ،ثثراثضافتااثإلىث
أكلسيرثالمعاييرثالقياسي ،ثرنشرهاثبجميعثمنافذثتقديمثال دم  .ث
 رفعثقد ار ثإ صانيثالنساءثرنراحثتن يمثاألسر ثبالمعاييرثالقياسي ثالمةدو  .ث
 رفعثقد ار ثالممرضا ثبأقسامثرعيادا ثالنساءثبالمستشفيا ثبالمعاييرثالقياسي ثلتقديمث دما ث
تن يمثاألسر ثرالصة ثا نجابي .ثث ث
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 ترفيرثالتجاي از ثاللزم ثلمنعثانتشارثالعدرىثمنثأجاز ثاألرتركلتثراألدرا ثالمست دم ث
فيثتركيحثاللرالحثرالتجاي از ثغيرثالطبي .
 -5توسرريع نطاق إتاحة حزمة خدمات تنظيم األسرررة والصررحة ال نجابية بالمسررتعررفيات التابعة للتأمين
الصحي والمستعفيات التعليمية والجامعية والمستعفيات التابعة للعرطة والقوات المسلحة.
 -6و ي هذا الصدد تقترح الستراتيجية:
 استةداثثقراعدثبيانا ثعنثا مكانيا ثالبشري ثرالتقني ثالمتاة ثبالمستشفيا ثالتابع ثلاذ ث
الجاا  .ث
 إتاة ثالمعاييرثالقياسي ثرالمرادثا علمي ثالتي ثتست دم ثفيثتقديمثالمشرر ثفيثمنافذثتقديمث
دما ثتن يمثاألسرثرالصة ثا نجابي ثباذ ثالجاا  .ث
ثبالسعرثالرمز ثفيثمنافذثتقديمثال دم ثباذ ثالجاا ثمنث ل ث
ث
 إتاة ثرسان ثتن يمثاألسر
رزار ثالصة  .ث
ثبالسعرثالرمز ثمنث ل ثرزار ث
ث
 إمدادثمنافذثتقديمثال دم ثباذ ثالجاا ثبرسان ثتن يمثاألسر
الصة .
ث
 -7توسررريع نطاق إتاحة خدمات تنظيم األسررررة والصرررحة ال نجابية بوحدات الرعاية األسررراسرررية ،خاصررر اة
بالمناطق الفقيرة والمحرومة من خالل:
 التنسيقثمعثا دار ثالعام ثللت طيطثبرزار ثالصة ثفيثفتحثعيادا ثلتن يمثاألسر ثبالرةدا ث
المنشأ ثةديواث .ث
 تلبي ثاةتياجا ثالمنتفعا ثبالمناطقثالريفي ثفيثإتاة ثال دم ثمنثطبيب ثمنث ل ثن امث
الفرقثالمتنقل .
 التنسيقثمعثإدار ثالتكليتث تاة ثمقدميثال دم ثمنثالطبيبا ثبالمناطقثالريفي .
 إضاف ثدرر ثللممرضا ثالةاصل ثعلى ثماهل ثعليا ثفي ثرصت ثالرسان ثالارمرني ،ثثثثثثثثثثثثثث
بعدثدراس ثهذ ثالتجرب ثفيثأسيرطثرسرهاجث(المطبقثبااثمشررعثتكام ث دما ).ث
 ترفيرثاألجاز ثالةديو ثمو ثأجاز ثالسرنارثلمتابع ثالةرام ثراللرالح.
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 -8تفعيل دور الرائدات الريفيات ي نعرررر الوعي الصرررحي ،ومتابعة المنقطعات عن اسرررتخدام الوسرررائل
من خالل:
 رفعثقد ار ثالراندا ثعلىثمتابع ثالمنقطعا ثعنثاالست دامثللتعرتثعلىثأسباحثاالنقطاع،ث
رلتةفيزهمثعلىثاستم ارري ثاالست دام،ثرزيا ار ثالنفاسثلتشجيعامثعلىثالمباعد ثبينثالةم ،ث
ثرالزيا ار ثالمنزلي ثلغيرثالمست دما ثلجذبانثلعيادا ثتن يمثاألسر  .ث
 تطبيقثسياسا ثالستاداتثالمنتفعا ثمنث ل ثالزيا ار ثالمنزلي ثمنثقب ثالراندا ثالريفيا .
 ترزيعثالراندا ثالريفيا ثطبقاثثالةتياجا ثالمناطقثالجغرافي .
 رفعثقد ار ثالراندا ثالريفيا ثلتقديمثبرامجثتغييرثالسلركيا ثللمنتفعا  .ث
 التنسيقثمعثقطاعثالرعاي ثاألساسي ثلرفعثقد ار ثالراندا ثالمتعاقدا ثمنث ل ثالبن ثالدرلي.
 -9تو ير وتيسررررير الحصررررول على خدمات تنظيم األسرررررة والصررررحة ال نجابية ي جميع المنا ذ التابعة
للقطاع الحكومي واألهلي والخام.
و ي هذا الطار تقترح الستراتيجية:
 إضاف ثةزم ثمنث دما ثالصة ثا نجابي ثإلىث دما ثتن يمثاألسر ،ثلتشم ث دما ثتن يمث
األسر ثفيثما ثبعدثالرالد ثرا جااضث– دما ثعلجثةاال ثالتاابا ثالجاازثا نجابي–ث
ثتركيحثاللرالحث– ث دما ثالكشتثعلىثأررامث
ث
دما ثالكشتثعلىثرجردثاألنيمياثلةاال
الودى .ث
 الترسعثفيثتنفيذثالتجرب ثاالسترشادي ث دراجث دما ثماثبعدثا جااض.
 التنسيقثمعثالقطاعثالعلجيثبرزارثالصة ثفيثاستم ارري ثتقديمثال دم ،ثمنث ل ثبرثرتركرال ث
التعارن.
 ثدعمثرتعزيزثالبني ثاألساسي ثال اص ثب دما ثالصة ثا نجابي ،ثركذل ثاللرجستيا ثرالن مث
ا داري .

 -10ر ع كفاءة نظام الحالة بين جميع المستويات من خالل:
 استةداثثمراكزثلإلةال ثبالمستشفيا ثالعام ثرالمركزي ،ثرن امثلإلةال ثماثبينثعيادا ثتن يمث
األسر ثبرةدا ثالرعاي ثاألساسي ،ثرالمسترىثالوانيثمنثال دم  .ث
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 تةديثثالقراعدثالمن م ثلتقديمثال دم ثبمراكزثا ةال ثبالمستشفيا ،ثثراثضافتااثإلىثأكلسيرث
المعاييرثالقياسي ،ثرنشرهاثبجميعثمنافذثتقديمثال دم .
 ثتأهي ثاألطباءثالةاصلينثعلىثزمال ثتن يمثاألسر ثلتقديمثال دم ثفيثمراكزثا ةال .
ث
 -11تطوير نظام العراف على منا ذ تقديم الخدمة التابعة للقطاع الحكومي:
 تنفيذ ثدر ار ثلتدريح ثفرق ثا شرات ثبالمةاف ا ثعلى ثالماا ار ثا داري ثرالفني  ،ث دارث
البرنامج .ث
ث(مركز ث–ثمةاف ث–ث
ث
 تنفيذثزيا ار ثإشرافي ثمنث ل ثفرقثا شراتثعلىثجميعثالمستريا
إدار )ثلتقييمثاألداء .ث
 التةر ثنةرثا شراتثالداعمثرتطريرثأدرا ثا شراتثمنثقرانمثالمراجع  .ث
 تنفيذثزيا ار ثبفرقثمت صص ثلتقييمثأداءثاألطباءثبعدثالدر ار ثالتدريبي ثللمراجع ثا كلينيكي ث
ألداءثاألطباء.ث
 عقدثاجتماعا ثدرري ثعلىثجميعثالمستريا ثلتباد ثالمعلرما ثرتقديمثالتغذي ثالراجع .
 تةفيز ثمقدمي ثال دم ثرفرق ثا شرات ثمن ثالمتميزين ،ثررضع ثمعايير ثاال تيار ثلتةفيزث
المتميزينثمنثمقدميثال دم .
 ترفيرثسيا ار ثلتنفيذثالزيا ار ثا شرافي ث(مطلرحثتساي ثإجراءا ثالةصر ثعلىثالمرافقا ) .ث
 شبكا ثاالتصا ثلنق ثالبيانا ثبينثالمةاف ا ثرالمركزثالرنيسيثبقطاعثالسكان .ث
 التجاي از ثاللزم ثمنثأجاز ثالةراسحثرالطابعا ثرأجازثالفاكس .ث

بناء على
 -12وضررع األ ولويات المتعلقة بتطوير سررياسررات الصررحة ال نجابية وخدمات تنظيم األسرررة ،ا
األدلة والبراهين المرتكزة على قاعدة معر ية ،عن طريق:

 تشجيعثراجراءثالبةرثثالعلمي ثرالميداني ،ثال اص ثبتةديدثاألرلريا ثال اص ثبمجا ثالصة ث
داءثراثدار ثبرنامجث
ا نجابي  ،ثبماثيضمنثاالستفاد ثمنثنتانجثبةرثثالعمليا ثفيثتطرير ثاأل ث
تن يمثاألسر .
 رضع ثن مثالمتابع ثرالتقييمثرالمةاسب ثرالسياسا ثالمرتكز ثعلىثاألدل ثرالبراهين ثفيثقطاعث
الصة ثا نجابي ثر دما ثتن يمثاألسر  .ث
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 تطريرثاالست دامثالفعا ثلم رجا ثن مثالمتابع ثرالتقييمثفيثرضعثأرلريا ثالعم ثفيثقطاعث
الصة ثا نجابي  .ث
ثبالدرسا ثراألبةاثثالمتعلق ثبالصة ثا نجابي ثر دما ثتن يمث
ثا
 إنشاءثقاعد ثبيانا ث اص
األسر  .ث
 تطرير ثقراعد ثالبيانا ثالمست دم ثفي ثتجميع ثإةصاءا ثال دم ثررفع ثقد ار ثمسنرليث
ا ةصاءثفيثاست دامثقراعدثالبيانا .
 تطريرثالتقاريرثالمست دم ثراعدادثتقاريرثدرلي ثعنثالتطررثفيثالماش ار .


لقثبين ثبةوي ثلرصدثالتغي ار ثفي ثالماش ار ثالسكاني ثكتجرب ثاسترشادي ثفيثمةاف تيث
أسيرطثرسرهاجثبالتنسيقثمعثالجامعا .

 تطريرثشبكا ثاالتصا ثلنق ثالبيانا ثبينثالمةاف ا ثرالمركزثالرنيسيثبقطاعثالسكان.
 ترفيرثالتجاي از ثاللزم ثمنثأجاز ثالةراسحثرالطابعا ثرأجاز ثالفاكس.
 -13الع رراكة مع الج ات التي تعمل ي مجال تقديم الخدمة والسرركان ،مثل المجلس القومي للسرركان
والو ازرات المختلفة والعركات والج ات األخرى.
 -14تفعيل الدور الم م للمجالس المحلية المنتخبة ،ودعم ا ومسرراعدت ا بوضررع الخطط الجتماعية
والديموغ ار ية على المسرررررررتوى الالمركز  ،وذلك بما يتفق مع التفاوتات ي مسرررررررتويات التنمية ي
المحا ظة ،والموارد المتوا رة ومعدلت الزيادة ،وذلك من خالل:
 إدماجثبرامجثتن يمثاألسرثضمنث ططثالتنمي ثعلىثالمسترىثالمةلي .ث
 دعمثدررثالمجالسثا قليمي ثللسكان.ث ث
 تفعي ثدررثقاد ثال أر ثركبارثالش صيا ثالماور ثفيثالقرىثلدعمثبرامجثتن يمثاألسر .ث
 ترزيعثرسان ثتن يمثاألسر ثفيثجميعثالمراكزثالصةي ثرالرةدا ثبالمناطقثالريفي  .ث
 تصميمثبرامجثلتن يمثاألسر ثتركزثعلىثالسيدا ثفيثفن ثعمري ثمعين .ث ث
 دعمثالبرامجثذا ثالصل ثببرنامجثتن يمثاألسر ،ثمو :ثبرامجثالتمكينثاالقتصاد ثلألسر ،ث
ربرامجثالتةريل ثالنقدي ثالمشررط .
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 مراجع ثالتشريعا ثالةاكم ثللن امثالصةي،ثرتعديلااثبماثيتراءمثمعثسياس ثا صلحثالصةيث
الشام  ،ثرفي ثإطار ثالتزاما ثمصر ثالدرلي  ،ث ثرتكرينثمجمرع ثعم ثمن ثال براء ثلمراجع ث
القرانينثراللرانحثرالق ار ار ثالر ازري ثال اص ثبالصة ثا نجابي  .ث
ثاني ا :محور صحة العباب والمراهقين:
 -1تقوية ال لتزام ودعم الصحة والحقوق النجابية واحتياجات المراهقين /العباب عن طريق:
 تاين ثالمجتمعثالنتااجثالسلركيا ثا يجابي ثتجا ثمشاك ثالشباحثالجنسي ،ثرا قرارثبةقرقامث
المةدد ،ثراةتياجاتامثالمتعلق ثبالصة ثالجنسي ثرا نجابي .
ثرالممكن ثللتمس ثبالصة ثرالةقرقثا نجابي ثللشباح.
 ترفيرثالبين ثالداعم ث
 ترفيرثالمراردثاللزم ثرالتأكيدثعلىثت صيصااثلاذاثالبرنامج.
 إتاة ثالفرص ثأمامثالشباحثللةصر ثعلىثالمعلرما ثرال دما ثفيثمجا ثالصة ثا نجابي .
ثللشباحثرالمراهقين.
ث
 إقرارثتشريعا ثصديق
 تمكينثرتاين ثالشباحثليكرنراثدعا ثمنثأج ثةقرقام.
 العم ثبالتشار ثرالتشبي ثمعثمن ما ثالشباحثرمن ما ثالمجتمعثالمدنيثرالقطاعثال الث
رالةكرما .
 -2تعزيز معاركة العباب ي الدارة الحاكمة ،و ي تحديد وتطوير البرامج التي تتعلق ب م ،وذلك عن
طريق:ث
 تشجيع ثمشارك ثالشباح ثفي ثرضع ثالسياسا ثرالق ار ار ثفي ثمجتمعاتام ،ثرمشاركتام ثفيث
المنتديا ثرالماتم ار ثالمةلي ثرالعالمي  ،ثركسحثتأييدثالبالغينثللعم ثمعثالشباحثكشركاءث
متسا ثرينثمعام.
 تشجيعثردعمثالمباد ار ثالشبابي ثرتشجيعثالبرامجثالتيثيقردهاثالشباح.
ث
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 -3تخطى ثقا ة الصمت واختراق ا لنعر ثقا ة إنجابية وجنسية بمعلومات علمية صحيحة للعباب والعابات،
وذلك من خالل:
 ترفيرثوقاف ثتشجعثاألساليحثالعلمي ثالصةية ثللتعام ثمعثأمررثالشباحثالتيثت لثالصة ث
ا نجابي ثرالجنسي .
 تصميمثةمل ثإعلمي ثبغرضثنق ثالرسان ثاألساسي ثرالمام ثبديلث ثعنثأسلرحثالرع ث
المباشر.
 تةديدثرتنفيذثبرامج ثترعي ثتعرتثبال دما ثالمرجرد  ،ث ثرترضحث دما ثالعيادا ثالصديق ث
للشباح،ثرمراكزثالمشرر ثالمرجا ث صيصثاثللشباحثرالمراهقين.
ينثعلىثالمسترىثالمركز ث ثرمسترىث
ث
 مشارك ثرفتحثةرارثمعثأرلياءثاألمررثرالمعلمينثرالمسن ثرل
المةاف ا .
 مشارك ثالشباحثفيثا تيارثأساليحثترفيرثالمعلرما ثرالوقاف .
 -4إتاحة الستفادة بحزمة واسعة من الخدمات المالئمة للعباب ،من خالل:
 ترفير ث دما ثمتكامل ثعالي ثالجرد ثرمناسب ثللشباح ،ثبةيث ثتلبي ثاالةتياجا ثال اص ث
للرجا ثرالنساءث(تتضمنثال دما ثالمتعلق ثبا جااض،ثالتوقيتثراالتصا ،ثفيررسثنقلث
المناع ثالبشر /ثا يدز)..
 تفعي ثن امثا ةال ثبينثمستريا ثال دم ثالم تلف .
 مشارك ثالشباحثفيثتنفيذثرمتابع ثرتقييمثال دما .
 بناءثقد ار ثمقدميثال دما ث ثرتةفيزهمثلضمانثاستم ارري ثتقديمثال دما .
 -5تغيير البيئة الداعمة للممارسرررررررات التي تؤثر على الصرررررررحة والحقوق النجابية للنسررررررراء العرررررررابات
من خالل:
 كسحثتأييدثالمجتمعثثللعم ثعلىثتقلي ثالفجر ثالنرعي ،ثرالقضاءثعلىثالممارسا ثالتيثتةدث
منثصة ثرةقرقثالشابا ثا نجابي ،ثكالزراجثالمبكرثر تانثا ناث.
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اارتانثفيث
لقثالفرلثالتي ثتساعدثعلىثتمكينثالنساءثاقتصادياث ثراجتماعياث ،ثرتةسينثم ثا



ات اذثالق ار ار ،ثرتمكنانثمنثالمشارك ثفيثجاردثالتنمي .
 إش ار ثالفتيانثرالرجا ثفيثمعالج ثمرضرعثسدثالفجر ثبينثالجنسين.
ث

ثالث ا :محور التعليم:
.1الستيعاب العامل لألطفال ي مراحل التعليم:
وذلك من خالل:
 ترفيرثالتمري ثاللزمثلبناءثالمدارسثالمطلرب ثالستيعاحثالزياد ثفيثالمراليد.
 الترسعثفيثإنشاءثالمدارسثالمجتمعي ثالتيثتراعيث ررتثالمجتمعثالمةلي.
 الترسعثفيثمدارسثتعليمثالفتيا .
 البدءثفيثرضعثبرامجثالتعلمثعنثبعد،ثباالعتمادثعلىثالتكنرلرجياثالةديو ،ثرالتيثتم ثتجربتااث
فيثدر ثأ رىثرأوبت ثنجاةاثكبي ار.
.2القضاء على التسرب من التعليم:
وذلك من خالل:
 رضعثةرافزثلألسرثالفقير ثلضمانثاستمرارثأبنانااثفيثالتعليم،ثرربطثذل ثبةجمثالدعمثالذ ث
تةص ثعليهثاألسر.
 العم ثعلىثالةدثمنثتشغي ثاألطفا .
 تقديمثرجبا ثغذاني ثلألطفا ثفيثالمدارسثلالغذاءثمنثأج ثالتعليمل.
.3توعية الطالب بأبعاد القضية السكانية ي مصر:
من خالل:
 إعاد ثالن رثفيثالمناهجثالدراسي ،ثبةيثثتتمثإضاف ثمعلرما ثالتربي ثالسكاني ثفيثالمناهجث
الدراسي ثاألساسي ثفيثالمراة ثالم تلف ثكالدراسا ثاالجتماعي ثرالعلرمثرالبين .
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 تدريح ثالمدرسين ثعلى ثتدريس ثالمعلرما ثال اص ثبقضايا ثالسكان ثرالتنمي  ،ثرالعم ثعلىث
إقناعامثبتأويرثالزياد ثالسكاني ثعلىثةيا ثالمصريين ،ثةتىثيستطيعراثإقناعثالطلحثبذل ،ث
فتغييرثقيمثالطالحثيبدأثبتغييرثقيمثالمدرس.
 تقييمثتأويرثالمعلرما ثالتيثيتمثتدريسااثللطلب ثعنثقضاياثالسكانثرالتنمي ثعلىثقيمثراد ار ث
الطالحثباذ ثالقضايا،ثرتطريرثالمناهجثبماثيع مثاالستفاد ثمناا.

رابعا :محور العالم والتواصل الجتماعي:
.1تطوير الرسائل العالمية عن القضية السكانية ،والتحفيز على تنظيم األسرة من خالل:
 االستعان ثبالشركا ثالدعاني ثالكبرىثفيثرفعثالرعىثلدىثالمراطنينثب طررثالمشكل ثالسكاني  .ث
 إعاد ثالن رثفيثالرسان ثالقديم ،ثرا تيارثماثيصلحثمناا،ثثراثعاد ثإنتاجهثرترزيعه.
 عقدثرربثعم ثتضمثمت صصينثفيثفنثالرسان ثالنتقاءثالرسان ثالمناسب ث(المباشر ثرغيرث
المباشر )ثرنشرثهذ ثالرسان ثعبرثم تلتثالبرامجثراألفلمثرالمسلسل ثراألغانيثرالصةاف ث
رشبكا ثالتراص ثاالجتماعي ،ثمعثمراعا ثت صيلثالرسان ثللفنا ثالم تلف ثمنثالشعحث
(الشباحث–ثاألطفا -ثاألماا -ثالرجا )ثراأل ذثبعينثاالعتبارثالمناطقثالجغرافي ثالم تلف ث
رالد

ثرالتعليم.

 عقدثلقاءا ثمعثمقدميثأشارثالبرامجثالتليفزيرني ثراألكورثرصرالث ثللجماهيرثك ثعلىثةد ،ث
رشرحثدررهمثالمامثفيثمراجا ثالمشكل ثالسكاني ،ثالتيثتاددثاألمنثالقرميثالمصر .
نراثسفراءث
 التراص ثمعثأهمثنجرمثالكرثرالسينماثرا علمثرالغناءثرالمرسيقى،ثثراثقناعامثبأنثيك ثر ث
نثيشملرا ثجميعثالفنا ثالعمري ثالم تلف ثلكيث
ث
للنراياثالةسن ثللقضي ثالسكاني  ،ثمعثمراعا ثأ
يصلراثألكبرثشرية ثمنثالمجتمع.
ث
 االستمرارثفيثإنتاجثإعلنا ثمباشرثفيثا ذاعا ثرالتليفزيرنا ثالةكرمي ،ثرتطريرثالرسان ث
لكيثتتماشىثمعثالعصرثرمعثم تلتثفنا ثالمجتمع.
ث

.2إنعاء كوادر إعالمية متخصصة ي القضية السكانية ،وتنمية م ارات م من خال ل:
 تن يمثرربثعم ثلامثعنثأبعادثقضاياثالسكانثرالتنمي ،ثرالماش ار ثالمست دم ثفيثذل .
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 إمدادهمثبنتانجثالمسرحثالقرمي ثرالمةلي ثذا ثالصل ،ثرتدريبامثعلىثكيفي ثاست داماا.
 تن يمثرربثعم ثلام،ثتةضرهاثقيادا ثديني ،ثلشرحثرأىثالدينثفيثالقضاياثالمتصل ثبالسكانث
رالتنمي .
 االستفاد ثمنث ب ار ثالدر ثاأل رىثفيثهذاثالصدد،ثمنث ل ثتن يمثبعضثالبعوا ثرالماامث
التدريبي ثللدر ثالتىثلديااث ب ار ثناجة ثفيثمجا ثا علمثالسكاني.
 .3تو ير المكانات المالية والفنية ،والتنسررررررررريق بين الج ات المختلفة التي تعمل ي مجال العالم
السكاني ،وذلك من خالل:
 رصدثالمرازنا ثاللزم ثلإلعلمثالسكانيثعلىثالمستريينثالقرميثرالمةلي.
 ةصر ثك ثالمرارد ثالمتاة ثمو  :ث(الاين ثالعام ثللستعلما -الوقاف ثالجماهيري -رزثار ث
الشباح)...ثرالتنسيقثبينثأدرارها.
 الرصر ثلرجا ثاألعما ثرالقطاعثال الثرالشركا ثال اص ثمنث ل ثرربثعم ،ث قناعامث
بدررهمثالمامثفيثالمشارك ثرالمساند ثالمادي ثفيثمراجا ثالمشكل ثالسكاني ،ثثرأنثذل ثسيعردث
بالمصلة ثعلىثالطرفين.ث
 عقدثلقاءا ثمعثراساءثالقنرا ثال اص ،ث قناعامثب طرر ثالمشكل ثالسكاني ،ثردررهمثالمامث
ثبثثراثنتاجثرسان ث اص ثبالمشكل ثالسكاني .
ث
فيثمراجاتاا،ثمنث ل
ث

.4استخدام أساليب غير تقليدية ي العالم السكاني ،وذلك من خالل:
 انتقاءثمتةدوينثرسميينثبمراصفا ث اص  ،ثرتدريبامثلشرحثالمشكل ثالسكاني ثبطريق ثسال ث
رسلس ،ثتص ثلجميعثفنا ثالمجتمع.ث
 التعارنثمعثاألكورثتأوي اثرثمنثرجا ثالدينث(ا سلميثرالمسيةي)ثمنث ل ثرربثعم ،ثلشرحث
المشكل ثالسكاني ثردررهمثالمامثراألساسيثرالمساعدثفيثمراجاتاا.
 نشر ثالرسان ثالسكاني ثفي ثمةطا ثالمترر ث(مع ثمراعا ثالتغيير ثرالتجديد ثراالستمرار)ث
رالقطا ار ،ثرالسربرثج ،ثرالمطا ار ،ثرالترام،ثراألرتربيسا ثالةكرمي .
 ا علنا ثفيثأشارثالمرال ،ثرعلىثالشاشا ثالةديو ثفيثالطرقا .
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 القيام ثبةمل ثسنرياث ثفي ثمناسبا ثمام  ،ثمو ث(شار ثرمضان ثالمبار  -ثاليرم ثالعالميث
للسكان-أوناءثدرر ثكرثالقدم)....ثلضمانثاستم ارري ثالتذكيرثبمشكل ثالسكان،ثلكيثالثتكرنث
مر ثراةد ثرتنسى.
 االتفاقثمعثشركا ثاالتصاال ثلبثثرسان ث اص ثبالسكانثعبرثالمرباي ثلجميعثالعملء.
 إنشاءث طثسا نثيردثعلىثك ثأسنل ثاألماا ،ثال اص ثبرسان ثتن يمثاألسر .
.5استخدام قنوات التواصل الجتماعى لزيادة الوعي بالقضية السكانية ،والتعجيع على تنظيم النجاب،
وذلك من خالل:
 إنشاء ثكيان ثعلى ثمراقع ثالتراص ثاالجتماعي ثباسم ثجديد ،ثرتة ثرعاي ثالمجلس ثالقرميث
للسكان،ثيادتثإلىثزياد ثالرعىثبالقضي ثالسكاني ،ثعلىثأالثيأ ذثالطابعثالةكرمي .ث
 تضمينثهذاثالكيانثالمعلرما ثرا علنا ثراأل بارثالمتعلق ثبالقضي ثالسكاني .ث ث
 تقرم ثجاا

ثمت صص ثبالرد ثعلى ثتسااال

ثالمشاركين ثمن ثالنراةي ثالصةي ثثثثثثثثثثثثثثثث

رالديني ث...ثإلخ.
ث
ث
خامس ا :محور تمكين المرأة:
.1خفض معدلت البطالة بين النساء ،وذلك من خالل:
 الترسعثفيثبرامجثالتدريحثرالتدريحثالتةريلي،ثرالذ ثيستادتثرفعثماا ار ثالم أر ثفيثمجا ث
الصناعا ثالمطلرب ثمنثجانحثسرقثالعم .
 تدريحثالم أر ثعلىثالماا ار ثالجديد ثاألساسي ث(االتصا ثالفعا ،ثاللغا ثاألجنبي ،ثالةاسحث
اآللى،ثات اذثالقرار،ثالعم ثالجماعي،ثالماا ار ثالقيادي .)..،
 إتاة ثفرلثالتدريح،ثررفعثالماا ار ثللم أر ثالمتسرب ثمنثالتعليم.
 الترجهثنةرثأنراعثجديد ثمنثالتعليم ،ثكالتعليمثالونانى ،ثرالتعليمثالمتص ثبالسرق ،ثرتةسينث
نرعي ثالتعليمثالذاتي.
 االستفاد ثمنثإمكانا ثالمدارسثالصناعي ثرالزراعي ثفيثعمليا ثالتصنيعثرالتدريح ،ثمت ث
صناع ثاألواثثرالصناعا ثالغذاني .
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 تفعي ثدررثمراكزثالشباحث تاة ثا مكانا ثالتدريبي ثللم أر .
 رضعثبرامجثتأهي ثرتعليمثللم أر ثذا ثاالةتياجا ثال اص .
 الترسعثفيثإقام ثالمشررعا ثا نتاجي ثالصغيرثصديق ثالبين ثردعماا،ثةيثثتبينثأنثفرلث
العم ثللم أر ثبااثكبير .
 استةداث ثرتشجيع ثالبرامج ثالتدريبي  ،ثالتي ثتستادت ثرفع ثماا ار ثالشباح ،ثراعداد ثالكرادرث
اللزم ثالتيثتةتاجااثالقطاعا ثالراعد ث(مو ثقطاعثاالتصاال ثرتكنرلرجياثالمعلرما ) .ث
 العم ثعلىثترفيرثال دما ثالمساند ثالتي ثتةتاجااثالم أر ثالعامل  ،ثلمساعدتااثعلىثتةقيقث
الترازنثبينثالبي ثرالعم ،ثمنث ل ثثترفيرثال دما ثال اص ثبدررثالةضان .
.2دعم تمكين المرأة ونعر مبادئ المساواة بين النوعين ،من خالل :ث
 العم ثعلىثإدماجثمبادئثالمسارا ثبينثالنرعين،ثثرأورهاثا يجابيثعلىثالمجتمعثفيثالمناهجث
الدراسي ثعلىثمسترىثالتعليمثالمدرسيثرالجامعي.ثث ث

 الترسع ثفيثبرامجثمةرثاألمي ثلإلناث ،ثمنث ل ثاستغل ثأماكنثتجمعا ثالم أر  ،ثر لقث
البين ثالمشجع ثللم أر ،ثمو ثرجردثالمدرسا ،ثترفيرثةرافزثلتشجيعثااللتزام.

أورث
 تطريرثمناهجثمةرثاألمي ،ثبماثيضمنثإدماجثالبعدثالسكانيثرمبادئثتمكينثالم أر ثبااثر ث
ثث

علىثالمجتمع.
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المتابعة والتقييم
يعدثمكرنثالمتابع ثرالتقييمثمنثأهمثمكرنا ثأ ثإستراتيجي ،ثةيثثيساعدثهذاثالمكرنثعلىثالتأكدثمنثتنفيذث
ثالزمني ثالمةدد ثلتةقيقث
ال طط ثرالبرامج ثالمتضمن ثفي ثا ستراتيجي ثعلى ثالنةر ثالمطلرح ،ثرفي ثالمدد ث
مستادفا ثا ستراتيجي ثفيثالترقيتا ثالمةدد ثلاا .ث
ثللسكانثرالتنمي ،ثفيث
ث
ريرضحثهذاثالقسمثأهمثالماش ار ثالتيثستست دمثفيثمتابع ثتنفيذثا ستراتيجي ثالقرمي
الفتر ثمنث2015ثإلىث،2030ثرالتغيرثالمستادتثلك ثماشرثمناا.ث ث
أولا :حجم السكان
 إجماليثعددثالسكان ث
ناثثالمرج ثردينثدا
ث
عددثالسكانثمنثالذكررثرا

مةدد ثفيثلة ثزمني ثمةدد  .ث

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل  ،ثأرثلرةد ثإداري ث

 المستادت:ثضبطثعددثالسكانث ث
ثاني ا :توزيع السكان
 الكواف ثالسكاني ثالصافي ث(للمساة ثالمأهرل ) ث
مترسطثعددثالسكانثلك ثرةد ثمنثمساة ثاألرضثالمأهرل ثدا

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ،ثثثثثثثثثثثثثثث

أرثلرةد ثإداري ثمةدد ثفيثلة ثزمني ثمةدد ،ثكماثيطلقثعليااثأيضاثالكواف ثالسكاني ثللمساة ث

المأهرل  .ث

 المستادت:ث فضثالكواف ثالسكاني ثالصافي ث
ثالثا :ديناميكيات السكان
 معد ثالنمرثالسنر ثللسكان ث

مترسطثمعد ثالتغيرثالسنر ثفيثعددثالسكانث ل ثفتر ثزمني ثمةدد ثدا

للدرل ،ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد  .ث

ثالةدردثالجغرافي ث

 المستادت:ث فضثمعد ثالنمرثالسنر ث
ث
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 معد ثالمراليدثال ام ث
مترسطثعددثالمراليدثأةياءث ل ثسن ثمعين ثلك ثألتثمنثالسكانثفيثمنتصتثنفسثالسن ث
دا

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ،ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد  .ث

 المستادت:ث فضثمعد ثالمراليدثال ام ث
ث

رابع ا :الصحة النجابية
 نسب ثالسيدا ثالمتزرجا ثاللتيثيست دمنثةاليا ثأ ثرسيل ثمنثالرسان ثالةديو ثأرثالتقليدي ثلتن يمث
األسر  .ث

 المستادت:ثرفعثنسب ثالسيدا ثاللتيثيست دمنثأ ثرسيل ثمنثرسان ثتن يمثاألسر  .ث
ث

 نسب ثاست دامثالرسان ثالفعال ث

نسب ثالسيدا ثاللنيثيست دمنثرسان ثتن يمثأسر ثفعال ث(اللرلحث–ثالةقن)...-ثإلىثإجمالىث

المست دما ث ث

 المستادت:ثزياد ثهذ ثالنسب ث ث

 نسب ثالةاجا ثغيرثالملبا ث
عددثالسيدا ثالمتزرجا ثفيثفن ثالعمرث()49-15ثسن ،ثاللنيثالثيرغبنثفيثإنجاحثأطفا ث

على ثا طلق ،ثأر ثيرغبن ثفي ثتأجي ثا نجاح ،ثرمعرضا ثل طرثالةم ثرالثيست دمنثأىث
رسيل ثلتن يمثاألسر  ،ثمنسربا ثإلىثإجماليثالسيدا ثالمتزرجا ثفيثنفسثالفن ثالعمري ثدا

الةدردثالجغرافي ثللدرل ،ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ثفيثلة ثزمني ثمةدد ث .ث

 المستادت:ث فضثنسب ثالةاجا ثغيرثالملبا  .ث
ث

 نسب ثالزراجثالمبكر ث
نسب ثالسيدا ثاللنيثتزرجنثقب ثالعمرث18ثسن  .ث

 المستادتث:ث فضثهذ ثالنسب ثإلىثالصفرثبةلر ثعامث .2030ث
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ث

ث

 معد ثا نجاحثالكلي ث
مترسطثعددثاألطفا ثالذ ثيمكنثأنثتنجبامثالسيد ث ل ثفتر ثةياتااثا نجابي ثرفقاثثلمعدال ث
ا نجاح ثالتفصيلي ث(ةسح ثالعمر) ثالساند ثدا

ثالةدرد ثالجغرافي ثللدرل ثأر ثلرةد ثإداري ث

مةدد ثفيثسن ثمعين  .ث

 المستادت:ث فضثمعد ثا نجاحثالكلي .ث

خامس ا :التعليم
 معد ثالقيدثالصافيثلمرةل ثالتعليمثاالبتداني ث
أعدادثالطلب ث(ذكرر/ثإناث)ثالمقيدينثفيثمرةل ثالتعليمثاالبتدانيثفيثالفن ثالعمري ثالمةدد ث

لللتةاقثباذ ثالمرةل ثالتعليمي ث( 11-6ثسن )ثمنسربا ثإلىثالسكانثالماهلينثلللتةاقثباذ ث

المرةل ثالتعليمي ث(السكانث11-6ثسن )ثدا

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ،ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ث

فيثسن ثدراسي ثمةدد  .ث

 المستادت:ثرفعثمعد ثالقيدثالصافيثفيثالمرةل ثاالبتداني ث

 معد ثالقيدثالصافيثلمرةل ثالتعليمثا عداد

أعدادثالطلب ث(ذكرر/ثإناث)ثالمقيدينثفيثمرةل ثالتعليمثا عداد ثفيثالفن ثالعمري ثالمةدد ث

لللتةاقثباذ ثالمرةل ثالتعليمي ث(14-12ثسن )ثمنسرباثإلىثالسكانثالماهلينثلللتةاقثباذ ث

المرةل ثالتعليمي ث(السكانث14-12ثسن )ثدا ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ث

فيثسن ثدراسي ثمةدد  .ث

 المستادت:ثرفعثمعد ثالقيدثالصافيثفيثالمرةل ثا عدادي ث
ث

 معد ثالقيدثالصافيثلمرةل ثالتعليمثالوانر ثرماثفيثمسترا

أعداد ثالطلب ث(ذكرر /ثإناث) ثالمقيدين ثفي ثمرةل ثالتعليم ثالوانر ثفي ثالفن ثالعمري ثالمةدد ث

لللتةاقثباذ ثالمرةل ثالتعليمي ث(17-15ثسن )ثمنسرباثإلىثالسكانثالماهلينثلللتةاقثباذ ث

المرةل ثالتعليمي ث(السكانث17-15ثسن )ثدا ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ث
فيثسن ثدراسي ثمةدد  .ث

 المستادت:ثرفعثمعد ثالقيدثالصافيثفيثالمرةل ثالوانري  .ث
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ث

 مترسطثكواف ثالفص ثةسحثالمرةل ثالتعليمي ث
عددثالطلب ثفيثمرةل ثتعليمي ثمعين ثمنسربا ثإلىثعددثالفصر ثفيثنفسثالمرةل ثالتعليمي ث

دا

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ثفيثسن ثدراسي ثمةدد  .ث

 المستادت:ث فضثكواف ثالفصر ثفيثالمراة ثالم تلف  .ث
سادسا :الصحة
 معد ثالرفيا ثال ام ث

مترسطثعددثالرفيا ث ل ثسن ثمعين ثلك ثألتثمنثالسكانثفيثمنتصتثنفسثالسن ثدا

الةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد .ث ث

ث

 المستادت:ث فضثمعد ثالرفيا ثال ام .ث
 ترقعثالةيا ثعندثالميلد ث
مترسط ثعدد ثالسنرا ثالمترقعثأن ثيعيشاا ثالمرلرد ثالةديثثإذا ثتعرضثلنفسثمعدال ثالرفا ث

النرعي ثرالتفصيلي ثالمرجرد ثلة ثميلد ثدا ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ث
فيثلة ثزمني ثمةدد  .ث

 المستادت:ثرفعثترقعثالةيا ثعندثالميلد .ث

سابع ا :التعغيل
 نسب ثالسكانثدا

ثقر ثالعم ث

هرثعددثالسكانثدا

ثقر ثالعم ثفيثالفن ثالعمري ث 15ثسن ثفأكورثمنسربا ثإلىثإجماليثعددث

السكانثفيثالفن ثالعمري ث15ثسن ثفأكورثدا
فيثلة

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ث

ثزمني ثمةدد ،ثرتعرتثقر ثالعم ثبأنااثجميعثأفرادثالمجتمعثفيثالفن ثالعمري ث15ث

سن ثفأكورثالمشتغلينثرالمتعطلين،ث(ريعرتثالمتعط ثبأنهثالفرد ثالقادرثعلىثالعم ثرالراغحث

فيه،ثريبةثثعنهثرالثيجد ) .ث
 ثالمستادت:ثرفعثنسب ثالسكانثدا

ثقر ثالعم  .ث

ثث
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 معد ثالبطال ث

عددثالسكانثفيثالفن ثالعمري ثالمنتج ثالقادرينثعلىثالعم ثرالذينثيرغبرنثفيهثريبةورنثعنهث

رال ثيجدرنه ،ثمنسربا ثإلى ثإجمالي ثقر ثالعم ثدا

مةدد ثفيثلة ثزمني ثمةدد .ث ث

ثالةدرد ثالجغرافي ثللدرل ثأر ثلرةد ثإداري ث

 المستادت:ث فضثمعد ثالبطال  .ث
ثامن ا :التباينات:
 النسب ثبينثمعدليثااللتةاقثالصافيثبالتعليمثاالبتدانيثلإلناثثرالذكرر ث

معد ثااللتةاقثالصافيثبالتعليمثاالبتدانيثلإلناثثمنسرباثإلىثمعد ثااللتةاقثالصافيثبالتعليمث
االبتدانيثللذكررثدا

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ثفيثسن ثدراسي ثمةدد  .ث

 المستادت:ثالرصر ثبقيم ثالماشرثإلىث .100ث

 النسب ثبينثمعدليثااللتةاقثالصافيثبالتعليمثا عداد ثلإلناثثرالذكرر ث

معد ثااللتةاقثالصافيثبالتعليمثا عداد ثلإلناثثمنسرباثإلىثمعد ثااللتةاقثالصافيثبالتعليمث

ا عداد ثللذكررثدا ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ثفيثسن ثدراسي ثمةدد  .ث

 المستادت:ثالرصر ثبقيم ثالماشرثإلىث 100ث
ث

 النسب ثبينثمعدليثااللتةاقثالصافيثبالتعليمثالوانر ثلإلناثثرالذكرر ث
معد ثااللتةاقثالصافيثبالتعليمثالوانر ثلإلناثثمنسربا ثإلىثمعد ثااللتةاقثالصافيثبالتعليمث
الوانر ثللذكررثدا

ثالةدردثالجغرافي ثللدرل ثأرثلرةد ثإداري ثمةدد ثفيثسن ثدراسي ثمةدد  .ث

 المستادت:ثالرصر ثبقيم ثالماشرثإلىث .100ث
التباينا ثبينثمناطقثالجمارري ثالم تلف

سرتثتتمثمتابع ثالفجرا ثبينثالمناطقثالم تلف ثفيثالماش ار ثالمست دم ثفيثالمتابع ثرالتقييمثلتةديدث
المناطقثذا ثاألرلري  .ث
ث
ث
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تاسع ا :التمكين الجتماعي والقتصاد للمرأة:
سوف تستخدم مجموعة من المؤعرات ي متابعة وتقييم ج ود تمكين المرأة ي المجالت المختلفة ،تضم
ما يلي:
 -1نسب ثالسيدا ثممنثيتمتعنثبالةماي ثاالجتماعي ثللم أر ثفيثالقطاعثالزراعيثرالقطاعثغيرثالرسمي .ث
 -2نسب ثالسيدا ثالمستفيدا ثمنثصندرقثالتأمينا ثمنثإجماليثالمستفيدين .ث
 -3نسب ثالمنشآ ثالتيثتلتزمثبترفيرثالةضانا ثللعامل ثباا .ث
 -4نسب ثالمشررعا ثالصغير ثالمرتبط ثبتقديمثال دما ثالمساند ثللم أر ثالعامل  .ث
 -5نسب ثالسيدا ثفيثالقطاعثال الثغيرثالرسميثممنثتلقينثتدريباثلرفعثمااراتانثةسحثالنطاقث
ثالمقدم ثللتدريح .ث
الجغرافيثرالجا ٌ

 -6نسب ثرةدا ثتكافاثالفرلثالمفعل ثمنثإجماليثرةدا ثتكافاثالفرلثفيثالقطاعينثالةكرميثرالعام .ث
 -7نسب ثالسيدا ثالريفيا ثممنثةصلنثعلىثتدريحثعلىثالعم ثالةر.ث ث
 -8نسب ثالسيدا ثالريفيا ثالمتدربا ثممنثاستطعنثفتحثمشررعث الثأرثالترسعثفيثمشررعان .ث
ثمنثالقررضثالمقدم ثمنثالجاا ثالم تلف  .ث
 -9نصيحثالم أر ثالريفي
ُ
 -10نصيحثالسيدا ثمنثالةصر ثعلىثأراضيثاالستصلحثالزراعي .ث
ث
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تقديرات سنة  2030طبقا للسيناريوهات الثالثة
الرصر ثللمعد ث

الرصر ثلمعد ث

ث

ا نجاحثالةالي ث

المستادت ث

ا ةل ث

 3.5ث

 2.4ث

 2.1ث

 118.9ث

 110.9ث

 108.7ث

عددثالمراليدثبالمليرن ث

 2.9ث

2ث

 1.7ث

معد ثاست دامثرسان ثتن يمثاألسر ث %ث

 60.2ث

 71.6ث

 74.7ث

معد ثالترقتث ل ثسن ثث %ث

 25.9ث

 18ث

 15ث

نسب ثالةاجا ثغيرثالملبا ثث %ث

 9.2ث

6ث

5ث

نسب ثاست دامثرسان ثفعال ثث %ث

 75ث

 85ث

 90ث

معد ثال صرب ث(ا نجاح)ثالكلي* ث
ةجمثالسكانث(بالمليرن) ث

استمرارثمعدال

*تقدير لعدد األطفال لكل سيدة
ث
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اإلشراف العام على إعداد االستراتيجية
أ.د .هالة يوسف  /مقررة المجلس القومى للسكان
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الملخص التنفيذي
قام دولة رئيس الوزراء  -المهندس  /إبراهيم محلب – بإطالق اإلستراتيجية القومية للسكا  ،2030 – 2015تحت رعاية
فخامة رئيس الجمهورية ،في السادس م نوفمبر عام  ،2014ومنذ هذا التاريخ ،شرع المجلس القومي للسكا – ثم و ازرة
الدولة للسكا في مرحلة لحقة – في عملية تخطيط تشاركية شملت القطاعي الحكومي واألهلي ،إضافة إلى مجموعة م
الشباب المتميز ،وذلك لوضع الخطة التنفيذية الخمسية لإلستراتيجية في ضوء األهداف والمحاور اآلتية -:
أوالً  :األهداف
 .1الرتقاء بنوعية حياة المواط المصري م خالل خفض معدلت الزيادة السكانية إلحداث التواز المفقود بي
معدلت النمو القتصادي ومعدلت النمو السكاني.
 .2استعادة ريادة مصر اإلقليمية م خالل تحسي خصائص المواط المصري المعرفية والمهارية والسلوكية.
 .3إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر م خالل إعادة توزيع السكا على نحو يحقق األم القومي المصري،
ويأخذ في العتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية ،التي يتم التخطيط لها.
 .4تحقيق العدالة الجتماعية والسالم الجتماعي م خالل تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بي المناطق
الجغرافية.
ثانياً  :محاور العمل الرئيسية
 .1محور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.
 .2محور الشباب وصحه المراهقي
 .3محور التعليم
 .4محور اإلعالم والتواصل الجتماعي
 .5محور تمكي المرأة
وبناء علي ما ورد في اإلستراتيجية الجديدة م أهداف ومحاور عمل رئيسية ،فقد تم وضع الخطة التنفيذية الخمسية األولى
( )2020-2015وآليات العمل المطلوبة لتتصدى للفجوات التي تم رصدها بالبرامج السكانية السابقة ،وم أهم تلك الفجوات
ضعف الشراكة بي الحكومة والمجتمع المدني ،وضعف آليات المتابعة والتقييم ،هذا وقد تم أيضا تضمي الخطة التنفيذية
أهم ما توصلت إليه اإلستراتيجيات المتخصصة التي تم إعدادها عام  ،2014مثل إستراتيجية الحد م الزواج المبكر،
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واستراتيجية الصحة اإلنجابية ،واستراتيجية مناهضة ختا اإلناث والتي تم م خاللها اقتراح آليات إلحداث التغيير المجتمعي
المطلوب م أجل تحسي السلوكيات والخدمات التي يتم تقديمها في هذا المجال ،وقد تم أيضا تقسيم الخطة إلى جزءي
أساسيي  ،وهما األنشطة التنفيذية ،والتي روعي فيها التخطيط ع طريق العمل على تحقيق النتائج ،والجزء الثاني ،الذي
يتضم تطوير آليات التنفيذ واعداد الكوادر القائمة عليه ،وذلك بطريقة تشاركية مع ممثلي الو ازرات والهيئات الحكومية
والمجتمع المدني ،م أجل وضع أسس مرجعية لعمل مشترك بي تلك المؤسسات ،هذا وقد تم التركيز على وضع وتفعيل
آليات العمل اآلتية:
•

تشكيل لجنة دائمة داخل كل و ازرة تعمل على تنسيق العمل مع باقي الشركاء ،حيث تكو و ازرة السكا محور التنسيق
والعمل المشترك.

•

وضع آليات للتنسيق والعمل المشترك بي المؤسسات الحكومية واألهلية ،والقطاع الخاص على المستوى المركزي،
ومستوى المحافظات نزوال إلى المراكز ،واألحياء ،والقرى لتعزيز التفاعل ،واتخاذ القرار.

•

يتم تقسيم عمليات التنفيذ إلى جزء تكتيكي لتنفيذ اإلستراتيجية ،يعني بمعايير التنفيذ وجوانبه ،ويتضم مشاركة و ازرة
السكا والمجتمع المدني والخبراء ،وجزء آخر للتنفيذ الفعلي ،ويتم ع طريق آليات العمل داخل الجهات والو ازرات
ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،بما يتناسب مع القدرات واألنظمة الحاكمة ،على أ تؤدي و ازرة السكا
دور متابعة تحقيق النتائج م خالل األنشطة ،ومدى اتساق التنفيذ مع المعايير التي تم التفاق عليها ،مع تحديد الدعم
الفني والبشري والمادي ،الذي قد تحتاجه جوانب التطبيق المختلفة.

•

إعداد وتنمية الكوادر المشاركة في العمل الجماعي.

•

تطبيق آليات الحوكمة ،والشفافية عند تنفيذ اإلست ارتيجية ،ومتابعة النتائج م خالل استحداث منظومة للمتابعة بو ازرة
السكا  ،تعتمد على مؤشر مجمع ( (Indexم مجموعة مؤشرات ،لقياس حالة األهداف األربعة لإلستراتيجية ،وبناء
عليها يتم تقسيم المحافظات إلى ثالثة مستويات ،حرجة ،ومتوسطة ،ومتماشية مع مؤشرات الخطة ،ويتم نشر هذا
المؤشر سنوايا ،ليعلم المجتمع المصري مدى التقدم المحرز في هذا المجال.

•

تتبني و ازرة السكا عد ادا م المبادرات للعمل الجماعي بي الو ازرات وبي الحكومة والمجتمع المدني ،يتم توثيقها ونشرها،
بحيث يبدأ التعميم بعد انتهاء كل مرحلة م مراحلها ،التي تشمل وضع النموذج التطبيقي المتكامل على مستوى المراكز
والقرى ،ثم التدريب على مهارات التواصل والحوار المجتمعي والمشورة مع القدرات اإلكلينيكية ،لتقديم خدمات تنظيم
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األسرة والصحة اإلنجابية خالل فترة المتياز ،هذ باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتفعيل دور المكلفي بالخدمة العامة في
التصدي للقضايا السكانية ،وكذا هيكلة ونشر وتعميم نماذج العمل األهلي ،م خالل مراكز الشباب والجمعيات األهلية
ونوادي األسرة ،وفصول محو األمية ،والمدارس ،ونقاط الخدمات الجتماعية في صورة عمل متكامل داخل كل قرية
وشياخة م شياخات األحياء.
•

تحويل موازنات البنود إلى موازنات للبرامج ،وتركيز العمل في هذه البرامج على األنشطة المستجيبة للعدالة الجتماعية،
واألنشطة المستجيبة للنوع.

هذا وسوف يتم العمل في المحاور الخمسة لإلستراتيجيةعلى مستويين أساسيين على النحو التالي:
•

المستوى األول :يتضم المجتمع والتصال الشخصي ،مستحدثي طرقا مختلفة لستغالل نقاط اللتقاء في جميع
األنشطة القتصادية والجتماعية والرياضية والتعليمية ،وبشراكة متكاملة م المجتمع المحلي على مستوى الشياخة
والقرية في الريف والحضر والمناطق العشوائية ،وذلك لعرض مفاهيم أساسية متكاملة ومتماثلة في هذا الشأ م خالل
المرشدي الزراعيي  ،والمرشدي الجتماعيي  ،والرائدات الريفيات ،ومكلفي الخدمة العامة ،والثقافة الجماهيرية ،وفصول
محو األمية ،والمدارس ،وطالب الجامعة ،والشباب بمراكز الشباب ،وأنشطة الجمعيات األهلية .....إلى آخره.

•

المستوى الثاني :ويتضم الرسائل اإلعالمية والثقافية ،التي تشمل البرامج الحوارية والدرامية م مسرح ومسلسالت
وأفالم تليفزيونية واذاعية وغيرها ،وذلك م أجل إرساء مفاهيم وقيم العمل واألسرة السعيدة والمواطنة وسلوكيات الزواج
واإلنجاب الرشيدة ،ودور المرأة والرجل في هذا الشأ  ،وذلك لختيار نوعية وحجم األسرة المناسب بما فيها أهمية العمل
الحرفي ،ورفع الوصمات ع بعض الحرف واألمراض ،مع التركيز على أهمية الوقاية ودور الفرد واألسرة في الحفاظ
على الصحة في كل المراحل العمرية.

هذا وقد تم حساب تكلفة تلك األنشطة بحيث يتم تطبيق حزمة تدخالت تنموية واضحة ،بما يتناسب مع كل قرية أو شياخة
أو حي بمشاركة األهالي ،ويتم اختيار أفضل عناصرها ،بما يتيح تطواار داخل القرية أو الشياخة في شراكة وثيقة مع محافظ
كل إقليم ،على أ يتم تطوير البنية األساسية لنظام المعلومات ،الذي يعتبر م أهم أدوات مأسسة نظام المتابعة والتقييم،
والذي يتضم مؤشرات لقياس األثر ومؤشرات لقياس النتائج الوسطى للتقدم في كل محور م محاور العمل ،هذا باإلضافة
إلي مجموعة مؤشرات النتائج األولية ،والتي تقيس مدى التقدم نحو تحقيق النتائج على مستوى المجتمعات المستهدفة.
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إ الفجوة التمويلية الملحوظة يمك معالجتها م خالل تفعيل اآلليات أعاله ،ووضع نموذج للعمل المشترك على مستوى
المجتمعات المحلية بما يتيح ،سواء كا للحكومة أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص ،المساهمة اإليجابية في التغيير
المنشود في المفاهيم السكانية ،ورقي الخدمات المقدمة للمواطني  ،خاصة في قطاعي الصحة والتعليم ،وم المنتظر أ
تلعب الحكومة دواار قيادايا في هذا الشأ  ،م خالل إدارة المنظومة ،واعطاء فرص شراكة حقيقية ،وتوفير التمويل األولي
للخطة الخمسية بنسب أعلى ،تضيق الفجوة وتساعد على جذب باقي الشركاء للعمل مع األجهزة الحكومية.
بناء على هذا ،فقد تم استحداث حساب تكلفة حزمة األنشطة لقرية واحدة (مجتمع واحد) خالل عام ،بحيث يتيسر تقدير
و ا
تكلفة تغطية عدد القرى المستهدفة خالل العام طبقا للمؤشر المتفق عليه ،هذا وفي ضوء مقارنة التمويل المتاح والمطلوب
لألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة التنفيذية ،سوف تقوم و ازرة الدولة للسكا بمفاوضات لجذب التمويل م خالل التنسيق
مع منظمات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ،هذا باإلضافة إلى الموازنات الحكومية التي
سوف يتم تخصيصها للخطة بعد اعتمادها م دولة رئيس الوزراء.

مقدمة
يقوم الهيكل العام للخطة التنفيذية على تحويل التوجهات والمبادئ الرئيسية ،التي تم إرساؤها في اإلستراتيجية القومية للسكا ،
إلى خطة عمل توضح آليات التنفيذ ،وتلتزم بالمحاور الخمسة لإلستراتيجية كمسارات عمل رئيسية لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية األربعة
 .1االرتقاء بنوعية حياة المواطن المصري ،من خالل خفض معدالت الزيادة السكانية ،إلحداث التوازن المفقود بين
معدالت النمو االقتصادي ومعدالت النمو السكاني.
 .2استعادة ريادة مصر اإلقليمية ،من خالل تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية.
 .3إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر ،من خالل إعادة توزيع السكان على نحو يحقق األمن القومي المصري،
ويأخذ في االعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها.
 .4تحقيق العدالة االجتماعية والسالم االجتماعي ،من خالل تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق
الجغرافية.
سعت الخطة التنفيذية إلى إحداث التغيير الذي التزمت به اإلستراتيجية القومية للسكا في مفهوم الخطاب المتعلق بالقضية
السكانية ،مع مراعاة ما يتطلبه هذا التغيير م رؤية تنفيذية مشتركة ،وآليات للعمل ،وآليات للمتابعة والتقويم داخل كل
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مؤسسة ،والتركيز على العمل الجماعي بي المؤسسات ،وحصر النتائج ،وسد فجوات المعلومات الخاصة بالقضية؛ وذلك
كجزء مهم يسهم في خفض معدلت الزيادة السكانية ،وتحسي الخصائص ،والتمكي ألفراد األسرة ،ويسمح ألفراد المجتمع
بتحديد اختياراتهم بشكل مسئول.

منهجية إعداد الخطة
تهدف اإلستراتيجية القومية للسكا إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجموعة م أبعاد القضية السكانية ،وهي :النمو السكاني،
والخصائص السكانية ،واعادة توزيع السكا  ،وتحقيق العدالة الجتماعية ،هذا وقد أعطت اإلستراتيجية الحرية للجهات
المختلفة التي تسهم في تنفيذها في تحديد أساليب التنفيذ ،مع مراعاة عوامل النجاح الحرجة ،والتي تضمنت اللتزام السياسي
على المستويي المركزي والمحلي ،والتوافق المجتمعي على مسئولية الجميع في مواجهة القضية السكانية ،وفتح المجال
للحلول غير التقليدية ،واحداث تغيير في منظومة القيم غير المواتية للتنمية بشكل عام ،وتأتي الخطة التنفيذية الخمسية
تفصيال لبعض جوانب القضية السكانية ،وتتعرض للعالقة بينها وبي خطة الدولة
 2020 – 2015لتتضم الخطط األكثر
ا
اإلستراتيجية في مجالت التنمية القتصادية والجتماعية حسب الحاجة إلى ذلك.
وحيث إ هذه القضية تعتبر م القضايا الجتماعية بالمقام األول؛ فكا لبد م تعاو جميع المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية ،على اختالف أبعادها القتصادية والخدمية والثقافية ،والتي تمثل صلب الحياة اليومية ألفراد المجتمع ،و كا لبد
م التصدي لهذه القضية بشكل مختلف؛ لتحقيق النتائج المرجوة ،والعمل إلحداث تغيير جذري في المجتمع ،مما يتطلب
تغيي اار في أنماط حياة أفراده.
أسلوب عمل اإلستراتيجية ما يجب أ يكو
كل ما سبق أعطى أهمية قصوى لمرحلة وضع الخطة التنفيذية؛ بحيث يبي
ُ
عليه التنفيذ ،ليس فقط في مراعاة حق المشاركة لكل األطراف ،وما يتطلبه ذلك م تضافر الجهود؛ ولك النظر بعي
العتبار إلى أ تنفيذ اإلستراتيجية هو مسئولية لكل جهة م جهات الدولة وكل شريحة م الشرائح المجتمعية المختلفة.

المبادئ الرئيسية
استهدفت منهجية العمل تحقيق مجموعة م المبادئ الرئيسية؛ ليشعر المساهمو في وضع الخطة التنفيذية بملكيتها ،مع
مراعاة أ تكو التجاهات اإلستراتيجية م الوضوح والسهولة؛ بحيث يمك تحويلها إلى أنشطة ونتائج يمك متابعتها
وقياسها ،وتتضم هذه المبادئ ما يلي:
 -1إتاحة الفرصة لمشاركة الجميع بشكل إيجابي.
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 -2التوافق في اآلراء ،والبناء على جميع اآلراء وطرق التناول المقترحة.
 -3التأكد أ م سينفذ العمل كا مشاراكا في وضع الخطة.
 -4النظر في آليات التطبيق وايضاحها.
ومن أجل تحقيق هذه المبادئ الرئيسية تم العمل على النحو التالي:
 -1تضمنت عملية إعداد الخطة التنفيذية إجراءات للتواز بي األنشطة المطلوب تنفيذها ،واللتزام بالوقت المخصص،
واشراك أكبر عدد ممك م ممثلي المؤسسات التابعة للقطاعات المختلفة داخل الدولة ،وأ تكو المشاركة بشكل
يعبر ع المؤسسة ،وليس ع الرأي الشخصي لم يمثلها.
كما تم التخطيط بحرص؛ حيث شكلت مجموعات عمل م المشاركي الذي تمت دعوتهم م مؤسسات الحكومة
ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقضية السكانية خاصة والتنمية بشكل عام ،هذا باإلضافة إلى الجهات البحثية
المختلفة ،وعملت المجموعات على جميع محاور اإلستراتيجية مع األخذ في العتبار الوصول إلى توافق جميع
المشاركي حول األنشطة المقترحة.
 -2عرض ملخص لإلستراتيجية القومية للسكا ( )2030 – 2015في الجتماع األول ،وتوزيع نسخ منها ،وذلك
لقيام ممثلي الجهات بمراجعتها والنظر في األنشطة التي يمك أ تسهم في تحقيق أهدافها في ضوء اإلستراتيجية،
والخطط التنفيذية لكل جهة على حدة ،كما تم عرض مقترح إعداد الخطة التنفيذية خالل هذا الجتماع.
 -3عقد ورشة عمل لمدة ثالثة أيام لعرض ما هو متاح م إمكانات لكل جهة ،ووضع أهداف ملموسة للتنفيذ تحت
كل محور م محاور اإلستراتيجية ،حيث تم استكمال ذلك في شكل مصفوفة األنشطة التي سيرد ذكرها ،كما تمت
مراجعة هذه األنشطة م قبل جميع الجهات المشاركة.
 -4تجميع المدخالت م قبل منسقي مجموعات العمل ،وارسالها للمراجعة واإلضافة والتعديل إلى جميع الجهات
المشاركة.
 -5عقد ثالث ورش عمل لحقة لتضمي التعديالت الواردة ومناقشتها.
 -6مناقشة التعديالت والمخصصات المالية المتوافرة لتنفيذ األنشطة ،وتحديد فجوات التمويل بحضور الممثلي الفنيي
والماليي م كل الجهات المشاركة.
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 -7وضع جزء متكامل لمكو المتابعة والتقويم ،مع خطوات واضحة لستكمال هيكلة وآليات تجميع البيانات م
مستوى القرية إلى المستوى المركزي كأولوية أولى في التنفيذ.
 -8دعوة ممثلي التحاد العام للجمعيات األهلية وبعض التحادات والروابط المختلفة لتضمي رؤية المجتمع المدني
في التنفيذ.
 -9دعوة ممثلي الشباب لعرض رؤيتهم في التنفيذ ،سواء ع طريق بعض التحادات النوعية ،أو المشاركي في
المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية.
 -10تجميع ما خلصت إليه مجموعات العمل.
 -11دعوة ممثلي الو ازرات والهيئات للمراجعة النهائية لألنشطة واألهداف التي قاموا بتحديدها ،م خالل عرض المسودة
قبل األخيرة م األنشطة ،وذلك بعد تجميع مساهمات جميع الجهات المشاركة والتوافق على أدوار كل منها داخل
الخطة التنفيذية.
 -12مراجعة المسودة النهائية للخطة التنفيذية الخمسية ،واعتمادها م وزير السكا  ،تمهيدا لعرضها واعتمادها م
مجلس الوزراء ،ورؤساء الجهات الذي شاركوا في وضع الخطة .
لقد روعي فيما سبق أ يقوم منسقو عمل الخطة بدور الميسر لعمليات الحوار ،والضابط للتدخالت المختلفة م حيث
التجميع ،والصياغة ،وعرض حلول للتوافق ،لخلق إحساس بالملكية لهذه الخطة كخطوة أولى ،وذلك للتأكد م عمليات
التطبيق على أرض الواقع ،كما حرص فريق العمل على تضمي مساهمات ممثلي هذه الجهات في اإلستراتيجيات التي
سبق إعدادها ،والخاصة بالخصائص السكانية مثل إستراتيجية الحد م

الزواج المبكر واستراتيجية الصحة اإلنجابية

واستراتيجية مناهضة ختا اإلناث.
ولقد تحقق ما سبق بمشاركة  49جهة في عمل الخطة ،بعدد  146مشاراكا م هذه الجهات المختلفة ،ويمك تقسيمها كما
هو مرفق ،مما يوضح مشاركة أغلبية الجهات الحكومية ،كما شارك في تمثيل المجتمع المدني ممثل التحاد العام للجمعيات
األهلية ،وممثلو عدد م الجمعيات التي تعمل في مجالت إستراتيجيات الخصائص السكانية المختلفة.
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الهدف اإلستراتيجي
الوص ول بمعدل اإلنجاب الكلي إلى معدل  ،2.4وذلك وفقا لتقديرات الس يناريوهات الثالثة الواردة في اإلس تراتيجية
لسنة -:2030

استمرار معدالت

الوصول للمعدل

الوصول لمعدل

اإلنجاب الحالية

المستهدف

اإلحالل

5.3

1.2

1.2

عدد السكان (بالمليون)

228.1

22..1

2.8.1

عدد المواليد (بالمليون)

1.1

1

2.1

معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة %

...1

12..

12.1

معدل التوقف خالل سنة %

13.1

28

23

نسبة الحاجة غير الملباه %

1.1

.

3

نسبة استخدام وسائل فعالة %

13

83

1.

معدل الخصوبة (اإلنجاب) الكلي

بناء على ذلك تم وضع المكو الخاص بالمتابعة والتقويم بالخطة التنفيذية.
و ا
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إعداد الخطة وآليات التنفيذ
إ آليات اإلعداد والتنفيذ هي مجموعة اآلليات التي يتم وض ع س ياس ات وقواعد واجراءات لها لض ما خروج الخطة إلى
حيز التنفيذ ،ويعتمد فيها على التوجه اإلس تراتيجي ،ونوعية األنش طة التي يتم تنفيذها بناء على ما تقرره الجهات المختلفة.
وحيث أ ممثلي الهيئات قد اتفقوا على أ هناك مجموعة م األنش طة يمك لكل جهة أ تقوم بها على حدة ض م
أنش طتها ،حيث يتم تفعيل هذه األنش طة ع طريق تض مينها الرس ائل الس كانية المطلوبة ،باإلض افة إلى أنش طة أخرى يتم
القيام بها بش كل تنس يقي أو تش اركي ،األمر الذي يتطلب آليات واض حة للعمل ،والتكامل بي قطاعات المجتمع كما هو
مذكور فيما بعد ،وجدير بالذكر أ آليات التمويل وأس اليب توفيره ش كلت أهم التحديات والتخوفات أمام واض عي الخطة
التنفيذية لسابق تجارب العمل التي تنطوي على توافر ضئيل للميزانية.
وم هنا ،فقد حرص الفريق المس ئول ع إعداد الخطة م و ازرة الدولة للس كا على تش جيع العمل المش ترك ،م خالل
الموارد المتوفرة أول ،ثم النظر إلى الفجوات التمويلي ة بع د ذل ك ،على أ تتم مراجع ة أهميته ا بن اء على م ا يتم م عم ل
خالل العام األول ،وم هنا كا هناك احتياج إلى تكامل حقيقي يجب وض ع آلياته ،حتى ل تترك بدو قواعد تس اعد على
التطبيق وتحفزه.
تعرف آليات التكامل بأنها :آليات العمل المشترك بشكل مؤسسي بي الجهات التي تعمل لتنفيذ الخطة ،مما يتطلب القيام
بأعمال على مستويات متنوعة ،تؤدي إلى التكامل والتشارك في العمل ،باإلضافة إلى ذلك فإ التكامل يعني :القيام بأكثر
م تدخل رأسي محسوب -في ذات الوقت ،وبطريقة متكاملة -بحيث يتعاظم أثر التنفيذ للتدخلي أو أكثر م أجل تحقيق
النتيجة المرجوة.
بينما تعرف آليات التمويل بأنها :آليات توفير التمويل المطلوب لتنفيذ التدخالت ،وفي هذا اإلطار يعني التوفير النقدي
أو العيني أو التطوعي م قبل القائمي على العمل ،والتأكد م توافره م أجل ضما تنفيذ التدخالت المطلوبة بالخطة،
هذا باإلضافة إلى التخطيط لطريقة تمويل التدخالت المستقبلية بالخطة الالحقة ،وفي ضوء هذا ،وحيث أ التكامل والمشاركة
في العمل ،ليس فقط بي القطاعات المختلفة ،بل بي المؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة في ذات الوقت ،يجب وضع
آليات مختلفة للتنسيق تتوافق مع طريقة عمل كل قطاع.
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كبير ،وخاصة في المؤسسات الحكومية ،وهنا تأتي أهمية تشكيل و ازرة الدولة للسكا
تحديا اا
إ هذا النهج في العمل ل يزال ا
أساسيا في تنسيق وادارة العمل السكاني ،ع طريق وضع آليات التكامل والعمل الجماعي م خالل أنشطة
دور
لتؤدي اا
ا
محددة داخل الخطة تؤدي إلى اآلتي:

أوال :إيجاد شكل تنظيمي أفقي يتيح العمل عبر الو ازرات والهيئات
وذلك ع طريق الخطوات اآلتية:
•

تشكيل لجنة دائمة داخل كل و ازرة تعمل على تنسيق العمل مع باقي الشركاء ،على أ تكو و ازرة السكا محور التنسيق
والعمل المشترك.

•

وضع آليات للتنسيق والعمل المشترك بي المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص ،على المستوى المركزي
ومستوى المحافظات ،نزول إلى المراكز واألحياء والقرى ،مما يتيح وييسر عمليات التفاعل واتخاذ القرار.

•

تقسيم عمليات التنفيذ إلى جزء تكتيكي لتنفيذ اإلستراتيجية يعني بمعايير التنفيذ وجوانبه ،ويتضم مشاركة و ازرة السكا
والمجتمع المدني والخبراء ،ثم جزء التنفيذ الفعلي الذي سوف يتم ع طريق آليات العمل داخل الجهات والو ازرات
ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،بما يتناسب مع القدرات واألنظمة الحاكمة في كل جهة ،على أ تؤدي
و ازرة السكا دور متابعة تحقيق النتائج م خالل األنشطة ،ومتابعة مدي اتساق التنفيذ مع المعايير التي تم التفاق
عليها ،ذلك باإلضافة إلى تحديد الدعم الفني والبشري والمادي الذي قد تحتاجه جوانب التطبيق المختلفة.

•

تحديد واضح للمسئوليات الفنية واإلدارية م

قبل الو ازرات والمحافظات على المستوى المركزي والمستوى المحلي

والمراكز/األحياء وحتى مستوى القرية ،وفي هذا الشأ  ،يتم وضع األنشطة بشكل مصفوفة يمك لفرق العمل بالمحافظات
الختيار منها ،وتطويع شكل تطبيقها لتناسب الحتياجات والقدرات المتاحة ،حيث تؤدي الفرق المركزية وو ازرة للسكا
دور المحفز والداعم.

ثانيا :إعداد وتنمية الكوادر المشاركة في العمل الجماعي
ع طريق اآلتي :
•

إشراك جميع القطاعات في خطة العمل ،وتوضيح جوانبه المختلفة ،وشرح أهمية المشاركة لتحقيق النتائج المرجوة.

•

إعداد الكوادر التي ستقوم بالتنفيذ ،لتصبح قادرة على تخطي العقبات ،وتحويل نقاط التعارض التي تظهر بي الجهات
المختلفة في بعض األحيا إلى فرص للعمل المشترك ،وفي هذا اإلطار تسعى و ازرة السكا إلى رفع قدرات العاملي
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في مجالت محددة ،مثل :العمل الجماعي وقيادة التغيير والمتابعة والتقويم واإلحصاء ،ذلك م أجل التأكد م قيام
ممثلي الجهات المختلفة باألدوار المنوطة بهم بالشكل األمثل.
•

توضيح أدوار ومسئوليات كل مستوى م المستويات اإلدارية ،واعطاء الصالحيات المطلوبة ،التي تمك اإلدارة م
تنفيذ هذه المسئوليات ،حيث يأتي ذلك م خالل أعمال التنسيق والمتابعة والتقويم م قبل و ازرة السكا  ،وم هنا ،تم
اعتماد آلية قيام مكاتب األمانة الفنية للمجلس القومي للسكا بهذه األعمال م خالل المجلس اإلقليمي للسكا  ،تحت
إشراف ومتابعة المحافظي .

•

أ تتم عملية اإلعداد والتدريب على رأس العمل ،بطريقة دورية وعند الحاجة ،نظريا وعمليا وباألدوات المتاحة ،لتحقيق
النتائج المطلوبة ،وذلك م خالل وضع نموذج تطبيقي لها ،واعداد فرق محورية م و ازرة السكا والجهات المشاركة
للقيام بهذه األدوار.

•

أ تتم عملية إعداد الكوادر بشكل ممنهج يراعي وجود معلومات ومهارات مشتركة يجب تضمينها في مناهج التدريب،
وذلك لتوحيد طريقة التعامل مع القضية السكانية.

•

رفع كفاءة فرق العمل إلعداد الخطط بشكل أفقي ،يتضم طرق وجهات التمويل المتنوعة ،دو العتماد فقط على
موازنة الحكومة ،وهو ما سوف تتم مراعاته في خطط المحافظات ،والتي تمثل الخطوة األولى في التنفيذ عند البدء في
تطبيق الخطة على أرض الواقع م محافظة إلى أخرى.

ثالثا :تطبيق آليات الحوكمة ،والشفافية عند تنفيذ اإلستراتيجية ،ومتابعة النتائج
•

مأسسة طرق العمل المتنوعة ،والتي تتم بالتعاو بي الو ازرات ،وتوثيق ما يتم عمله م برامج م أجل القيام بالتدخالت
المختلفة ،وتحليل طرق العمل الحالية بأساليب تشاركية ،تؤدي إلى تغييرات حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع،
وهو المستهدف م عملية المتابعة والتقويم.

•

استحداث منظومة للمتابعة بو ازرة السكا  ،تعتمد على مؤشر مجمع ( (Indexم مجموعة مؤشرات؛ لقياس مدى تنفيذ
األهداف األربعة لإلستراتيجية ،وبناء عليها يتم تقسيم المحافظات إلى ثالثة مستويات :حرجة ومتوسطة ومتماشية مع
مؤشرات الخطة ،ويتم نشر هذا المؤشر سنويا على جميع المستويات.

•

البدء على مستوى تطبيقي في المراكز واألحياء ،ثم على مستوى المحافظة ،ومنها إلى بقية المحافظات ،آخذي في
العتبار الدروس المستفادة ،واإلمكانات المادية والفنية والبشرية المتاحة داخل كل محافظة.
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•

تفعيل التأشيرات المالية الموجودة ،خاصة تلك التي تساعد على قصر استخدام الموازنات المدرجة لتحقيق مبادئ العدالة
الجتماعية ،وتنفيذ البرامج المتعلقة بالسكا  ،بما يشمل حقوق الطفل والمرأة ،مع توجيه تلك الموازنات إلى األنشطة
التي أدرجت م أجلها ،والحيلولة دو توجيهها ألنشطة أخرى.

•

تعريف القطاعات الفنية الخدمية م الصحة والتعليم والشئو الجتماعية وغيرها بهذه التأشيرات ،وبآليات الصرف
إلتاحة تنفيذ البرامج الموضوعة .

رابعا :تبني وزارة السكان لعدد من مبادرات العمل الجماعي بين الو ازرات وبين الحكومة والمجتمع المدني
وتوثيقها ،ونشرها بحيث يبدأ التعميم بعد انتهاء كل مرحلة
وفيما يلي بعض األمثلة لتلك المبادرات:
 النموذج التطبيقي المتكامل على مستوى المراكز والقرى. التدريب على مهارات التواص ل والحوار المجتمعي والمش ورة مع القدرات اإلكلينيكية لتقديم خدمات تنظيم األس رةوالصحة اإلنجابية خالل فترة المتياز.
 إعادة هيكلة وتفعيل دور المكلفي بالخدمة العامة في التصدي للقضايا السكانية. هيكلة ونش ر وتعميم نماذج العمل األهلي ،م خالل مراكز الش باب والجمعيات األهلية ونوادي األس رة وفص ول محواألمية والمدارس ونقاط الخدمات الجتماعية ،وذلك في ص ورة عمل متكامل داخل كل قرية وش ياخة م ش ياخات
األحياء ،يسبقها تقويم مدى فاعليتها في إحداث التطور على محاور العمل ،وتحقيق أهداف اإلستراتيجية.
 -المشاركة في تطوير النظام الصحي والعملية التعليمية ،بما يتواءم مع الحتياجات السكانية.

خامسا :إخضاع جميع البيانات التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة للتحليل والتقويم
•

تحويل موازنات البنود إلى موازنات للبرامج ،وتركيز العمل في هذه البرامج على األنشطة المستجيبة للعدالة الجتماعية
و األنشطة المستجيبة للنوع.

•

النظر في دعم الجمعيات األهلية بأساليب غير تقليدية ،والتعاقد مع هذه الجمعيات للقيام بتدخالت محددة ،منها رفع
الوعي ع طريق التصال الشخصي ،والدخول في شراكة مع الجمعيات المختلفة م أجل تفعيل العمل التطوعي،
والستفادة م المكلفي بالخدمة العامة في الجوانب التي تخدم القضية.

•

العمل بمفهوم المصلحة المشتركة ،وتشجيع القيام باألنشطة غير التقليدية بتمويل م خارج موازنة الدولة ،بما يتطلبه
ذلك م إعداد القطاع الخاص لتولي مسئوليته الجتماعية م منظور تنموي حقوقي ،وليس م منظور فعل الخير.
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•

اإلعال ع قيمة ونسب التمويل المتاح للبرامج المدرجة في الخطة ،بحيث يظهر دور كل م الحكومة والجمعيات
األهلية والقطاع الخاص ،مما يشجع على الستمرار في الشراكة والتمويل (على مستوى المحافظة والجمهورية).

سادسا :إعداد آليات للمتابعة والتقويم
على أ يتم ذلك ع طريق:
•

وضع المؤشرات الكمية والكيفية المطلوب قياسها وطرق قياسها ،على أ يتم ذلك بدءا م مستوى القرية وحتى المستوى
المركزي ،تم إدراج توصيف وطريقة القياس كجوانب أساسية لنظام المتابعة والتقويم ،والذي سيتم تصميمه في األنشطة
ذات األولوية التي تم إدراجها في أنشطة اإلعداد.

•

مراجعة المؤشرات بطريقة دورية -خاصة تلك التي تقيس المخرجات -لتصبح مع الوقت أكثر واقعية ،وتأثي ار في الهدف
العام.

•

الفصل بي القائمي على التنفيذ والقائمي بالتقويم والمتابعة

•

التأكد م تحقيق اآلثار المرجوة لألنشطة المدرجة ،وذلك على النحو التالي:
 oمشاركة ممثلي المجتمع في عمليات التقويم ،وخاصة م الشباب م الجنسي  ،والذي سوف يتم وضع آليات
مشاركته في المرحلة األولى للتأكد م تنفيذه.
 oمشاركة الهيئات البحثية في متابعة وقياس النتائج المختلفة باستخدام المؤشرات الموجودة ،مع إدخال تعديالت
دورية في نوعية المعلومات التي يجب الحصول عليها.
 oتفعيل أدوار المجالس القومية في :البحث والتحليل وتقويم المخرجات والنتائج ،واألثر بأسلوب ت اركمي ،وعمل
تحليالت موضوعية دورية -يتم نشرها في نهاية كل عام -على مستوى كل محافظة وعلى مستوى الجمهورية.
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الخطة التنفيذية
قسمت الخطة التنفيذية إلى جزءي :
الجزء األول :الخاص باألهداف الرئيس

ية والفرعية التي تؤدي إلى تحقيق تقدم على كل محور م المحاور الخمس

ة

لإلس تراتيجية ،ويندرج تحت كل منها مجموعة م األنش طة التي تحققها ،مس اهمة في تحقيق هدف واحد م أهداف
أيض ا إلحاق كل نش اط بوجود التمويل م عدمه ،ومدى الحتياج لمزيد م
اإلس تراتيجية أو مجموعة م األهداف ،تم ا
الدعم في حالة وجود تمويل ،حيث تم احتس اب تكلفة تمويل هذه األنش طة كما هو مفص ل بالمرفق رقم ( ،)2كما يتض م
هذا الجزء مؤش رات لقياس األهداف الخاص ة باإلس تراتيجية ،باإلض افة إلى مؤش رات لمعرفة مدى التطور في كل محور م
المحاور ،ثم مؤشرات لقياس النتائج األولية ،وذلك بهدف تقويم مدى تحقيقها لألهداف الفرعية ،وحتى يتم التغلب على قولبة
األنشطة ،وتشجيع السعي إلى حلول أكثر فاعلية.
أما الجزء الثاني :فيتض م أنش طة وض ع اآلليات واإلعداد لتنفيذ األنش طة ،ش امال إعداد آليات التنس يق والمتابعة والتقويم،
وم ثم أنش طة تطبيق هذه اآلليات ،باإلض افة إلى أنش طة تطوير أنظمة المعلومات ،والربط بي المعلومات في الهيئات
المختلفة ،وذلك م القرية وحتى القطاع المركزي ،وأخي ار تنفيذ آليات العمل ،والتي تتض م اس تكمال نموذج للتطبيق ليتم
تعميم ه بجميع المح افظ ات ،حي ث يتم الب دء في مركز واح د ،ومن ه إلى ب اقي المراكز ب المح افظ ة ،وم المح افظ ة إلى التي
تليها بعد كل مرحلة م مراحل التطبيق ،وذلك لعمل المواءمة بي الس تفادة م التجارب والتحديات ،وس رعة التطبيق على
مستوى الجمهورية .
كما تم تقس يم أنش طة الخطة إلى أنش طة رأس ية يمك لكل و ازرة العمل عليها منفردة ،وأخرى إلى عمل جماعي تم اقتراح
وجود تمويله لدى و ازرة السكا للتأكد م القيام به بالشكل المطلوب.
تركز الخطة التنفيذية على جانبي  ،األول يس عى إلى تغيير المفاهيم والص ورة الذهنية ع الفرد واألس رة ومقوماتها ،وزيادة
الهتمام بقيم التعليم والثقافة والعمل وغيرها م مقومات األس رة والمجتمع القوى ،لتحتل ثقافة التفوق النوعي على ثقافة
العدد.
أما الجانب الثاني فيتضم التأكد م وجود حزم الخدمات والفرص ،التي تتيح للفرد واألسرة ممارسة هذه المفاهيم ،متضمنة
حزمة الخدمات الص حية األولية ،وخدمات التعليم ،وخدمات الدعم المختلفة للفئات األكثر احتياجا ،وفرص العمل والتمويل
وغيرها ،وم هنا فإ تكامل هذه الخطة مع خطة التنمية الش املة كا في غاية األهمية ،وذلك للتأكد م الس تفادة م
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الخطوات التنموية كمحفز لتغيير الس لوكيات المختلفة ،التي تؤثر على خص ائص المجتمع وس لوكيات اإلنجاب غير
المنضبطة.
وفيما يخص جانب تغيير المفاهيم ،سيتم العتماد على مستويي إلحداث التغيير المرجو:
 المستتتتوأل األول :الذي يتض م المجتمع والتص ال الش خص ي ،م خالل اس تحداث طرق مختلفة لس تغالل نقاطاللتقاء في جميع األنشطة القتصادية والجتماعية والرياضية والتعليمية ،وذلك م خالل تقديم مجموعة متكاملة م
أنش طة التواص ل والتص ال وتغيير الس لوك ،وبش راكة كاملة م المجتمع على مس توى الش ياخة والقرية في الريف
والحض ر والمناطق العش وائية ،لعرض مفاهيم أس اس ية متكاملة ،م أمثلة ذلك :اس تغالل المرش دي الزراعيي
والمرش دي الجتماعيي والرائدات الريفيات ومكلفي الخدمة العامة والعاملي في مجال الثقافة الجماهيرية وفص ول
محو األمية والمدارس وطالب الجامعة والشباب بمراكز الشباب وأنشطة الجمعيات األهلية ....الخ.
 المستوأل الثاني :ويتضم الرسائل اإلعالمية والثقافية ،متضمنة :البرامج الحوارية والدرامية ،م مسرح ،ومسلسالتوأفالم تليفزيونية ،واذاعية وغيرها ،م أجل إرس اء مفاهيم قيم العمل واألس رة الس عيدة ،والمواطنة ،وس لوكيات الزواج
واإلنجاب الرش يدة ،ودور المرأة والرجل في اختيار نوعية وحجم األس رة المناس ب ،كما تش مل المفاهيم أهمية العمل
الحرفي ،ورفع الوص مات ع بعض الحرف واألمراض ،مع التركيز على أهمية الوقاية ،ودور الفرد واألس رة في
الحفاظ على الصحة على مدار المراحل العمرية المختلفة.
مكون المتابعة والتقييم بالخطة التنفيذية:
تم اختيار مؤش رات المتابعة والتقييم بحيث ل تتقاطع المؤش رات المختارة في مس تهدفاتها مع األهداف اإلس تراتيجية للس كا
فحس ب ،بل لتش مل مجموعة م المؤش رات والمس تهدفات التي تم وض عها في اإلس تراتيجيات ذات الص لة ،والخطة العامة
للدولة ومع مستهدفات التنمية الموضحة في كل م :


إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر ()2030-2015



إستراتيجية الزواج المبكر.



إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة.



إستراتيجية التعليم ما قبل الجامعي.



الستراتيجية الوطنية لمناهضة ختا اإلناث
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هذا وقد تم اتباع األس لوب التش اركي مع جميع القطاعات المعنية بوض ع المؤش رات والمس تهدفات في الس نوات المقبلة ،كما
تم اس تخدام الس يناريوهات المختلفة؛ للتنبؤ بحجم واحتياجات الس كا في تحديد المس تهدفات بنهاية الس نوات الخمس لهذه
الخطة ،هذا مع األخذ في العتبار مس تهدفات الدولة لتوفير الفرص والخدمات ليتم العمل على التوفيق فيما بينهما ،وذلك
بناء على توافر المعلومات ،وعلى أ يتم تحديث وتطوير المعلومات غير المتوافرة
لتحقيق الهدف األول م اإلس تراتيجية ،ا
لزيادة القدرة على التنبؤ.
تعطي خطة المتابعة أهمية كبيرة لمتابعة المؤش رات الخاص ة بتقويم خص ائص الس كا م عدة زوايا (التعليم والص حة
والدخل) حيث إ اإلس تراتيجية الحالية تهدف إلى بذل المزيد م الجهود لرفع خص ائص لس كا  ،بالتزام مع تقليل معدل
اإلنجاب الكلي.
ومن هنا فإن أساليب المتابعة والتقويم تم وضعها على ثالثة مستويات كما يلي:
مؤشرات متابعة األثر النهائي:
وتشمل مؤشر تقويم معدل اإلنجاب الكلي ،ومؤشر تقويم خصائص السكا  ،ومؤشر تقويم التوزيع العادل للسكا  ،ومؤشر
تحقيق العدالة بي المناطق الجغرافية المختلفة.
مؤشرات متابعة النتائج الوسيطة:
وتشمل مؤشرات متابعة النتائج الوسيطة على أربع مجموعات م المؤشرات ،تهدف كل مجموعة منها إلي تحقيق النتائج
المرجوة للوصول لكل م األهداف األربعة النهائية.
مؤشرات قياس النتائج األولية:
وتحتوي مؤشرات قياس النتائج األولية على مؤشرات شبه تفصيلية لمتابعة تنفيذ خطة إعداد وعمل الفريق المحوري الذي
يؤدي دور المحرك الرئيس لتنفيذ اإلستراتيجية ،وتعطي خطة المتابعة أهمية خاصة لمتابعة المؤشرات الخاصة بتقويم
خصائص السكا م عدة زوايا  -التعليم والصحة والدخل -حيث إ اإلستراتيجية الحالية تهدف إلى بذل المزيد م الجهود
لرفع خصائص السكا  ،بالتوازي مع خفض معدل اإلنجاب الكلي.
يتم تحديد مواصفات المؤشرات وعددها وطرق القياس المختلفة في صورتها النهائية ،م خالل تطوير مكونات المتابعة
أساسيا م آليات اإلعداد في
والتقويم في عينة م ثالث محافظات ،يتم فيها استكمال خطة المنظومة ،والتي تعتبر جزاءا
ا
الجزء الثاني م مصفوفة األنشطة.
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ويتضمن الجدول المرفق المؤشرات بمستوياتها المختلفة:

مؤشرات قياس األثر النهائي:
تهدف مؤشرات قياس األثر النهائي إلي متابعة التطور ،والتأكد م الوصول للمستهدف النهائي م اإلستراتيجية القومية
للسكا  ،تم وضع هذه المؤشرات وفقا لألهداف اإلستراتيجية األربعة المقترحة-:
 .1خفض معدلت الزيادة السكانية.
 .2تحسي خصائص المواط المصري.
 .3إعادة توزيع السكا على نحو يحقق األم القومي المصري.
 .4تقليل التباينات في المؤشرات التنموية.
بناء على السيناريوهات المقترحة في اإلستراتيجية القومية
تم وضع المؤشرات الخاصة بخفض معدلت الزيادة السكانية ا
للسكا ( ،)2030 -2015كما تم وضع المؤشرات الخاصة بتحسي خصائص السكا بناء على مقترح مؤشرات "إستراتيجية
التنمية المستدامة لمصر  ،2030 -2015مع العتماد على مؤشر الكثافة السكانية المأهولة كمقياس لألثر النهائي لمحور
إعادة توزيع السكا  ،هذا باإلضافة إلى العتماد على مؤشر التنمية البشرية للعدالة في قياس األثر النهائي للتقدم في مؤشرات
التنمية البشرية.
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م

األهداف اإلستراتيجية

 1خالل خفض معدالت

الزيادة السكانية

 2تحسين خصائص

المواطن المصري

المؤشر

 1.1معدل اإلنجاب الكلي

 1.2عدد السكا الكلي (بالمليو )

 2.1معدل النمو القتصادي

 2.2مؤشرة تنافسية السوق

 2.3مؤشر سعادة المواطني

المصدر
المسح السكاني
الصحي
الجهاز المركزى
للتعبئة العامة
واإلحصاء
الجهاز المركزى

مستوأل
القياس
قومي

قومي

قومي

2015
3.5

87

%2.1

2020

المستهدف
2030
3.1

110.9

2.4

94

%3.7

%7

مالحظات
بناء على مستهدفات السيناريو الثاني
ا

للتعبئة العامة

تم إدماج مؤشرات األثر النهائي المقترحة
في إستراتيجية التنمية المستدامة مصر

النهائي لقياس تحسي خصائص المواط

واإلحصاء
قومي

118

79

أول 30
دولة في

 2030ومستهدفاتها كمؤشرات لقياس األثر

تقرير التنافسية
العالمي
تقرير السعادة العالمي

قومي

130

97

العالم
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م

األهداف اإلستراتيجية

 3إعادة توزيع السكان

 4تقليل التباينات في

المؤشرات التنموية.

مستوأل

المستهدف

المؤشر

2015

مالحظات

المصدر

القياس

2020

الكثافة السكانية المأهولة لكل كم

2030
الجهاز المركزى

قومي

1116

1033

مربع

غير
متاح

997

للتعبئة العامة

قومي

83
1

غير
متاح

للتفاوتات

في مؤشر التنمية البشرية المراعي

ل يوجد مستهدف لتحسي ترتيب مصر

للسيناريو الثاني

عام  ،2030وباعتبار توقعات عدد السكا

بناء على توقع زيادة
تم تحديد المستهدف ا
المساحة المأهولة م  7.8إلى %9

واإلحصاء

األمم المتحدة

بحلول عام  ،2020ثم إلى  %11بحلول

ترتيب مصر في مؤشر التنمية

البشرية المراعي للتفاوتات بالنسبة

لدول العالم

مؤشرات قياس النتائج الوسيطة:

للوصول لكل هدف م األهداف اإلستراتيجية تم وضع مجموعة م األهداف التفصيلية ،ولكي تتم متابعة اإلنجاز في تحقيق األهداف التفصيلية تم وضع مجموعة م مؤشرات النتائج

الوسيطة لكل هدف تفصيلي.

تقرير التنمية البشرية20141
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 -1خفض معدالت الزيادة السكانية:

صا الوسائل الفعالة،
تم تحديد المستهدف م كل مؤشر حسب السيناريو الثاني م اإلستراتيجية ،والذي يقترح مجموعة م المستهدفات في معدلت استخدام وسائل تنظيم األسرة ،وخصو ا

وخفض نسبة الحتياجات غير الملباة ،ومعدل التوقف خالل سنة ،وم الجدير بالذكر أنه تم تحديد المستهدفات م هذه المؤشرات بنا اء على السيناريو المقترح في استراتيجية السكا

كما تمت إضافة مؤشر لتقليل نسبة الزواج المبكر؛ لتأثيره على الخصوبة ،م خالل تقليل العمر اإلنجابي للسيدات ،كما تم تحديد المستهدف لهذا المؤشر بناء على اإلستراتيجية القومية للحد

م الزواج المبكر.

هذا وقد تم العتماد على مؤشرات كمتوسط العدد المثالي لألطفال ،ومعدل استخدام وسائل تنظيم األسرة للفئة العمرية  35-18لمتابعة التغيير في القيم اإلنجابية ،وتم استحداث مؤشر نسبة

العيادات التابعة للجمعيات األهلية والقطاع الخاص التي تقدم خدمات تنظيم األسرة م مجموع العيادات التي تقدم الخدمات؛ لتقويم استعادة دور المجتمع المدني في مساندة برامج السكا

 -2تحسين خصائص السكان:

أما بالنسبة لألهداف التفصيلية الخاصة بتحسي خصائص السكا الموضحة في اإلستراتيجية القومية للسكا م تعليم وصحة وتشغيل ،وقد تم العتماد على المؤشرات والمستهدفات

الموضحة في إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر . 2030-2015

 -3إعادة توزيع السكان:

تم تحديد المحافظات األكثر كثافة والمحافظات األقل كثافة ،ووضع مستهدف لتقليل الكثافة المأهولة في المحافظات ذات الكثافة األعلى ،وزيادة الكثافة في المحافظات ذات الكثافة األقل.

وتعتبر محافظات القناة م المحافظات التي يتوقع أ تشهد زيادة في كثافة السكا المأهولة بعد تنفيذ المشاريع التنموية المرتقبة في هذه المنطقة.
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 -4خفض التباينات في المؤشرات التنموية المختلفة:

األهداف

األهداف
المصدر

المسح السكاني
الصحي
المسح السكاني
الصحي
المسح السكاني
الصحي
المسح السكاني
الصحي
التعداد 2016

مستوي
القياس
قومي
ومحافظات
قومي
ومحافظات
قومي
ومحافظات
قومي
ومحافظات
قومي و
محافظات

سنة األساس

%58.5

%25.9

2020
62.8%

المستهدف
2030
%71.6

%12.6
%56.9

%24

%10.6
%66

%18

%6
%85

%16.6
2

تقل ب  %50كل خمس سنوات

الزواج المبكر

إستراتيجية الحد م

المستهدف حسب

على السيناريو الثاني

المستهدفات بناء

مالحظات

لمتابعة التطور في عدالة تحقيق األهداف التفصيلية سيتم حساب الفجوة بي الذكور واإلناث في مؤشرات التنمية ،و كذلك الفجوة بي أقل المحافظات وأكثرها تقدما في مؤشرات التنمية.

م

المؤشر

مواجهة معدلت

االستراتيجية

مع دل الس تخ دام الح الي

الزيادة السكانية

المتزايدة

لوسائل تنظيم األسرة

التفصيلية

 1خالل خفض

معدالت

الزيادة

السكانية

معدل التوقف خالل سنة

نسبة الحتياجات غير الملباة

نسبة استخدام وسائل فعالة

نس بة الزواج المبكر (أقل م

 18س نة)  :إجمالي الس يدات

م  24-20سنة

 2النسبة حسب المسح السكاني الصحي  ،2008في انتظار نتائج تعداد  2016لتحديث البيانات

24

م

األهداف

األهداف

االستراتيجية

المؤشر

تبني القيم

اإلنجابية التي

تحقق التواز

التفصيلية

متوس ط العدد المثالي لألطفال

م وجه ة نظر الس ي دات

المتزوجات ()49-15

معدل ممارس ة تنظيم األس رة

بي

المراهق ات المتزوج ات

استعادة دور

المجتمع المدني

في مساندة

( 19-15سنة)

نس ب ة العي ادات الت ابع ة

للجمعي ات األهلي ة والقط اع

الخ اص التي تق دم خ دم ات

البرنامج السكاني الص حة اإلنجابية  :مجموع

العيادات

المصدر
المسح السكاني
الصحي

المسح السكاني
الصحي

و ازرة الصحة

مستوي
القياس
قومي
ومحافظات

قومي
ومحافظات

قومي
ومحافظات

سنة األساس

2.9

%20.5

غير متاح

2020

2.7

غير متاح

2.4

2030

المستهدف

غير متاح

غير متاح

غير متاح

مالحظات
المستهدف حسب
السيناريو الثاني

ل يوجد مستهدف
في السيناريوهات

مؤشر مستحدث
يجب حسابه م
واقع سجل الجمعيات
األهلية بالمجلس
القومي السكا

25

م

األهداف

األهداف

االستراتيجية

التعليم

التفصيلية

تحسين

خصائص

المواطن

المصري

(إستراتيجية

التنمية

المستدامة

)2030

الصحة

المؤشر

مؤشر جودة التعليم األساسي

مؤش ر )  (TIMSSلتقويم

طالب التعليم األساسي

نسبة األمية

ترتيب الجامعات العالمي

معدل وفيات األمهات

معدل وفيات حديثي الولدة

معدل وفيات الرضع

المصدر
و ازرة التربية
والتعليم
و ازرة التربية
والتعليم
الجهاز المركزى
للتعبئة العامة

واإلحصاء
و ازرة التعليم
العالي

و ازرة الصحة

مستوي
القياس
قومي

قومي
قومي
ومحافظات

سنة األساس
غير متاح

غير متاح

%26
0

2020
غير متاح

المستهدف
2030
م أول 30
دولة

مالحظات
المستهدف حسب
إستراتيجية التنمية
م أول 10
دول

ما قبل الجامعي

و إستراتيجية التعليم

المستدامة 2030
غير متاح

%19.7

%7
 10ما بي
أحس
500

ومحافظات

قومي

خفض
ب%20

الجهاز المركزى

52

خفض ب %60المستهدفات حسب
إستراتيجية التنمية

قومي

المستدامة 2030

خفض بنسبة

خفض بنسبة

%17

للتعبئة العامة

غير متاح

15

%50

ومحافظات

واإلحصاء

الجهاز المركزى
للتعبئة العامة
واإلحصاء

26

م

األهداف

التفصيلية

األهداف

االستراتيجية

التشغيل

المؤشر

معدل وفيات األطفال أقل م

المصدر
الجهاز المركزى

 5سنوات

الصحي

المسح السكاني

الصحي

المسح السكاني

الصحي

المسح السكاني

الصحي

المسح السكاني

واإلحصاء

للتعبئة العامة

نس بة التغطية م التطعيمات

اإللزامية

نسبة سوء التغذية عند األطفال

أقل م خمس سنوات

نس بة التقزم عند األطفال أقل

م  5سنوات

عمل مس ح قومي لتحديد نس بة

الناث المختتينات

معدل البطالة

الجهاز المركزى
للتعبئة العامة
واإلحصاء

مستوي
القياس

قومي
ومحافظات

سنة األساس

2020

المستهدف

%91.5

2030

%94.3
%8.4

19

%100
%5.6

%14.3

%0

%0

%21.4

غير متاح

%13.2

%10.5

%5

مالحظات

المستهدف حسب
إستراتيجية الحد م
مناهضة ختا
اإلناث

المستهدفات حسب
إستراتيجية التنمية
المستدامة 2030
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م

األهداف

التفصيلية

األهداف

االستراتيجية

المؤشر

معدل تش غيل األطفال أقل م

 15سنة

ع دد اإلن اث التي تعم ل في

القط اع الحكومي والقط اع

 3إعادة رسم

الخريطة

السكانية في

مصر من

خالل إعادة

العام وقطاع األعمال

الكثافة الس كانية المأهولة لكل

كم مربع في المح افظ ات ذات

الكث اف ة األق ل (الس ويس،

س ين اء ،الوادي الج دي د،

م ط روح ،اإلس

توزيع السكان

م اع ي ل ي ة،

بورسعيد)

المصدر
الجهاز المركزى
للتعبئة العامة
واإلحصاء
الجهاز المركزى
للتعبئة العامة
واإلحصاء

الجهاز المركزى
للتعبئة العامة
واإلحصاء

مستوي
القياس
قومي

قومي

محافظات

سنة األساس
غير متاح

1،474،000

السويس 86
ج سيناء 9

الوادي 205
مطروح 111
إسماعيلية
229
بورسعيد 500

2020
غير متاح

المستهدف
2030
غير متاح

زيادة بنسبة

زيادة بنسبة

مالحظات

تزداد بنسبة
%30

%10

تزداد بنسبة
 %90على سنة
األساس

%30
تم اقتراح هذه
المستهدفات م
فريق المتابعة
والتقويم

28

م

األهداف

التفصيلية

األهداف

االستراتيجية

 4تقليل

التباينات في

المؤشر

المصدر

مستوي
القياس

المستهدف
2020

سنة األساس

2030

القاهرة

الكثافة الس كانية المأهولة لكل

تقل بنسبة

الجهاز المركزى

محافظات

تقل بنسبة %10
48235

كم مربع في المح افظ ات ذات

%3

تقل ب %50

تقل ب %50

األساس

ع سنة

للتعبئة العامة

الكثافة األعلى (القاهرة،أسوا ،

قليوبية 4702

2794

البحر األحمر

2

األقصر499

الجيزة 6286

13477

واإلحصاء

متعدد

متعدد

أسوا

الجيزة ،األقصر ،البحراألحمر،

القليوبية)

الفجوة بي الذكور واإلناث في

المؤشرات

التنموية.

المؤش رات التعليمية والص حية

و التشغيل.

الفجوة بي أكثر المح افظ ات

حرم ان ا وأكثره ا تق دم ا في

المؤش رات الس كانية والتعليمية

والص حية والتش غيل كل على

حدة

مالحظات

تم اقتراح هذه
المستهدفات م
فريق المتابعة

والتقويم
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مؤشرات قياس النتائج األولية:











تم تحديد مؤشرات لقياس النتائج األولية المتوقعة لكل مجموعة م األنشطة التي تندرج تحت المحاور الخمسة لإلستراتيجية .

محور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.

محور صحة الشباب والمراهقي .

محور التعليم.

محور اإلعالم والتواصل الجتماعي.

محور تمكي المرأة.

وتم العتماد على اإلطار المبنى على النتائج في وضع مؤشرات النتائج األولية لألنشطة المختلفة ،كما هو مبي بمصفوفة األهداف واألنشطة.

ملخص أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية
الجزء األول :ملخص األدهدا

الرئيسية والفرعية لألنشطة بمحاور اإلستراتيجية

أوالً  :محور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية:
 الهدف األول :رفع معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة م  58.5إلى  %64خالل خمس سنوات ويتضم مجموعةم األهداف الفرعية
 الهدف الثاني :تعديل التشريعات والقواني واللوائح بما يتفق مع الحقوق الدستورية ومع التزامات مصر الدولية المصدقعليها.
 الهدف الثالث :اللتزام بتطبيق نظام اإلحالة بي مستويات الرعاية بالمعايير المطلوبة في  %100م وحدات الرعايةاألساسية.
 الهدف الرابع :توفير خدمات األمومة اآلمنة والتوعية بالرضاعة الطبيعية للمناطق ذات األولوية ،خاصة المناطقالريفية والمناطق المحرومة.
 الهدف الخامس :دعم الخدمات المقدمة لمرضى فيروس نقص المناعة البشرى/اإليدز على جميع مستويات الرعايةالصحية ،ويتضم مجموعة م األهداف الفرعية.
 الهدف السادس :توفير جودة عالية م خدمات الرعاية األساسية ،ويتضم مجموعة م األهداف الفرعية.ثانيا :محور الشباب وصحة المراهقين:
ً
 الهدف األول :تنمية مهارات الشباب والمراهقي . الهدف الثاني :خفض نسبة البطالة بي الشباب بنسبة  % 5خالل خمس سنوات بواقع  %1سنوياُ. الهدف الثالث :خفض معدل األطفال المعرضي للخطر بنسبة  %2سنويا. الهدف الرابع :خفض نسبة تشغيل األطفال العاملي في سوق العمل م  %9حتى  %4خالل خمس سنوات. الهدف الخامس :زيادة نسبة المفاهيم الصحيحة ع الصحة اإلنجابية والجنسية لدى الشباب والمراهقي (  18إلى 35سنة) بنسبة  % 10سنوياُ لمدة خمس سنوات.
 الهدف السادس :زيادة نسبة مشاركة الشباب في وضع السياسات والق اررات الخاصة بالسياسات السكانية في مجتمعاتهم،ومراقبة تنفيذها بنسبة % 10سنويا
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 الهدف السابع :وضع آليات مساهمة للشباب في التصدي للقضايا الجتماعية ،وزيادة معدلت التطوع بنسبة %15سنويا.
ثالثًا :محور التعليم:
 الهدف األول :دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية في نوعياته المختلفة. الهدف الثاني :زيادة نسبة اللتحاق بالتعليم م  93.4إلى .% 100 الهدف الثالث :خفض نسبة المتسربي م التعليم إلى صفر  ،%وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة. الهدف الرابع :خفض نسبة األمية م  21.7إلى . % 7 الهدف الخامس :الرتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل. الهدف السادس :بناء قدرات رجال الديني اإلسالمي والمسيحي ،بما يمكنهم م تطوير الخطاب الديني والنهوضبالقضايا السكانية
ابعا :محور اإلعالم والتواصل االجتماعي:
رً
 الهدف األول :زيادة نسبة المواد اإلعالمية التي تتضم القضايا السكانية بوسائل اإلعالم المختلفة ،ويتضم مجموعةم األهداف الفرعية.
 الهدف الثاني :زيادة الحشد الجماهيري لتأييد القضايا السكانية.خامسا :محور تمكين المرأة:
ً
 الهدف األول :رفع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل م  % 23إلى .% 35 الهدف الثاني :رفع نسبة اإلناث في المناصب القيادية واإلدارية العليا في القطاع الحكومي م  %11إلى .%20 الهدف الثالث :إدراج وحدات تكافؤ الفرص بالو ازرات م الهيكل اإلداري وزيادة عددها م  26وحدة إلى 32وحدة. الهدف الرابع :رفع نسبة السيدات صاحبات األعمال م  % 2إلى .%10 الهدف الخامس :خفض نسبة بطالة المرأة في الريف م  %20.2إلى .%15 الهدف السادس :رفع نسبة اإلقراض للمرأة ،وخاصة المرأة المعيلة م  % 40إلى .% 70 الهدف السابع :زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية (مجلس النواب) م  % 12إلى  ،% 25ورفع نسبة مشاركةالسيدات في المجالس المحلية م  % 25إلى  ،% 40والمجالس التنفيذية في المحافظات م .%25-10
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 الهدف الثامن :رفع نسبة السيدات في مجالس إدارات الجمعيات األهلية إلى .%25 الهدف التاسع :خفض نسبة التعرض للعنف وتتضم هدفي فرعيي . الهدف العاشر :خفض نسبة الزواج المبكر بنسبة  %50خالل خمس سنوات.محاور عمل إضافية:
الهدف األول :تطوير العشوائيات
الهدف الثاني :زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة.
الهدف الثالث :زيادة وصول ذوي الحتياجات الخاصة م الفئة العمرية ( )60-18إلى الخدمات الصحية والجتماعية
والقتصادية ،وخاصة اإلناث منهم.
الهدف الرابع :خفض نسبة ممارسة ختا اإلناث في األجيال الجديدة بنسبة %10
باإلضافة إلى األهداف المتضمنة لتحقيق تطور على مستوى كل م المحاور الخمسة للخطة اإلستراتيجية ،فإ هناك العديد
م األنشطة التي يمك إدراجها إلحراز تقدم بشكل متكامل على المحاور الخمسة لإلستراتيجية ،ويخدم تحقيق األهداف األول
والثاني والرابع و ازرة السكا م خالل مقترحات المشاركي م الشباب خاصة ،ومؤسسات المجتمع المدني والعديد م
الهيئات الحكومية ،ويتضم ذلك مكونات للنموذج التطبيقي تتلخص فيما يلي:
اختيار نقطة إنطالق وتغيير داخل القرية أو الشياخة حسب حاجة المجتمع ،لتكو التعليم أو الصحة أو نادي الشباب،
باإلضافة إلى توفير تمويل ،ومساعدة فنية للقيام بمشروعات منتجة صغيرة "القرية ذات المنتج الواحد أو مجموعة الصناعات
الصغيرة ،مع وجود نافذة تسويقية جامعة ،باإلضافة إلى الحزمة اإلعالمية والثقافية لتغيير السلوك ع طريق شباب المنطقة،
وم خالل األنشطة القتصادية والجتماعية داخل المجتمع ،يتم ذلك م خالل فريق العمل بالمحافظة بقيادة المحافظ
يجا م الستثمار الحكومي
وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،على أ يكو تمويل المشروعات مز ا
والتمويل ع طريق المؤسسات العاملة على إدارة التبرعات بالشراكة مع تلك العاملة بإدارة التطوع ،ووجود تدريب أساسي
على رأس العمل للعاملي في المؤسسات المختلفة؛ بحيث يكو العام األول لستكمال النماذج في خمس مجتمعات (قرى أو
شياخات) ،ويتم نشرها داخل جميع قرى وشياخات كل م المراكز الخمسة ،باإلضافة إلى وضع نواة لفريق العمل المركزي
م و ازرة السكا للقيام بتدوي وتقويم ووضع آليات النشر على مستوى الجمهورية؛ ليتم نشر النموذج في  7محافظات األكثر
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احتياجا ،طبقاا لنتائج التقويم لمنظومة المؤشرات التي ُيجرى تطويرها داخل المجلس القومي للسكا وو ازرة السكا كما هو
ا
موضح أعاله.

الجزء الثاني :أنشطة إدارة البرنامج السكاني
والتي يأتي فيها دور و ازرة السكا في إدارة البرنامج ،ووضع آليات التنسيق والمتابعة والتقويم ،وتحديد النماذج الناجحة وطرق
تعميمها ،هذا باإلضافة إلى التواصل مع الهيئات المختلفة والمجتمع ،لمتابعة التقدم والمساهمة في مواجهة التحديات التي
تواجه تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ،وتتضم األهداف التالية:
 إعداد آليات اإلدارة والتنسيق والمتابعة والتقويم. إعداد الكوادر الخاصة بتطبيق آليات التنسيق والمتابعة والتقويم ،و يندرج تحت الهدف هدفا فرعيا :محليا.
 oإعداد الكوادر لمجموعة التنسيق في الو ازرات والهيئات المشاركة في تنفيذ الخطة مركزايا و ا
 oإعداد كوادر المجلس القومي للسكا وو ازرة السكا مركزايا ،وعلى مستوى المجالس اإلقليمية.
 -تطبيق اآلليات وتحديد ونشر النتائج.
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مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية
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النشاط

الجزء األول :محاور عمل الخطة التنفيذية

ا
أوًل :محور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية

الهدف األول :رفع معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة من
 58.5إلي  %64خالل خمس سنوات

تطوير قواعد البيانات المستخدمة في متابعة خدمات تنظيم
األسرة
x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان األول
والرابع
الهدفان األول
والرابع

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود وغير كاف
موجود من المنح
فقط

يحتاج إلي تمويل

وزارة السكان  -وزارة
األهدف األول
االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات  -وزارة التخطيط والثاني والرابع
والمتابعة واإلصالح اإلداري

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

x

x

x

x

x x

رفع قدرات مسئولى اإلحصاء بمراكز معلومات تنظيم
األسرة بالمحافظات واإلدارات على قواعد بيانات تنظيم
األسرة ،وتحليل البيانات

x

2016 - 2015

المشاركة في تطوير نظام مركزي للحصول علي المعلومات
من خالل مقدمي الخدمة الصحية (الخدمات المقدمة من
وزارة الصحة والجمعيات األهلية والقطاع الخاص)
x x

2017

x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

معدل االستخدام الحالي
لوسائل تنظيم األسرة

معدل إصدار التقارير
من قاعدة بيانات تنظيم
األسرة

نسبة مقدمي الخدمات
الصحية (في وزارة
الصحة والجمعيات
األهلية والقطاع
الخاص) المتصلين
بقاعدة بيانات تنظيم
األسرة
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x

تنفيذ زيارات بالفرق المتنقلة سنويا لتغطية الوحدات التى
ًل يوجد بها طبيب لخدمات تنظيم األسرة (  300زيارة
سنويا )

تدريب الممرضات على أدوار إضافية لصرف الوسائل
الهرمونية

هدف فرعى  -: 1إتاحة خدمات تنظيم األسرة بوحدات
الرعاية األساسية بنسبة  %100سنويا ولمدة خمس
سنوات

النشاط

x

x

إيجاد آليات إلعادة توزيع األطباء لتغطية جميع الوحدات
طوال العام ،وتأمين وجود طبيبة سيدة مرة أسبوعيا على
األقل بوحدات تقديم الخدمة

هدف فرعى  -: 2إتاحة خدمات تنظيم األسرة إلى 100%
من المناطق المحرومة فى نهاية خمس سنوات

اتخاذ إجراءات تخصيص أرض لبناء منشآت صحية

x

x

2016 - 2015
x

2017

x

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه
الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

وزارة الصحة

x

الهدفان األول
والرابع

x x

موجود

وزارة الصحة

x

الهدف األول

x x

موجود

وزارة الصحة

x

الهدف األول

x x

موجود

x

الهدفان األول
والرابع

وزارة اإلسكان-
(هيئة التخطيط
العمراني)
x x
 وزارة الصحة المحافظون المعنيونوزارة المالية  -وزارة
التخطيط  -وزارة التنمية
المحلية
موجود وغير كاف

2020
2019
2018

مؤشر القياس

 .1نسبة وحدات
الرعاية الصحية التي
تقدم خدمات تنظيم
األسرة من أجمالي
الوحدات
.2نسبة المجتمعات
والقرى المغطاة
بخدمات تنظيم األسرة
(سواء من وحدات
الرعاية األساسية أو
الفرق المتنقلة) من
مجموع القرى
والشياخات

نسبة توافر خدمات
تنظيم األسرة والرعاية
األساسية في المناطق
النائية والمحرومة
طوال العام من إجمالي
المناطق النائية
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x

إنشاء عدد  50وحدة رعاية صحية أساسية سنوياا خالل
العامين األول والثاني في المناطق المحرومة والنائية

النشاط

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الرابع

اًلتحاد العام للجمعيات األهلية الهدفان األول
والرابع
 -منظمات المجتمع المدني

اًلتحاد العام للجمعيات األهلية الهدفان األول
والرابع
 -منظمات المجتمع المدني

الهدفان األول
والرابع

الهدفان األول
والرابع

وزارة الصحة

وزارة الصحة
 -وزارة السكان

وزارة الصحة
 -وزارة السكان

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود من خالل
منحة اإلمارات
موجود من
صندوق دعم
الجمعيات

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

موجود وغير
كافٍ K24+

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

فتح عدد  17عيادة لخدمات تنظيم األسرة بمنظمات
المجتمع المدني سنوياا
x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

تقديم الدعم الفنى للجمعيات األهلية لتطبيق معايير الجودة

تنفيذ  60ألف زيارة سنويا من العيادات المتنقلة للمناطق
المحرومة

تنفيذ قوافل الصحة اإلنجابية ( 1000قافلة سنويا)

x x

x

x

x

x

2016 - 2015
x x

2017

2020
2019
2018

مؤشر القياس

x

x

تحديد اًلحتياجات السنوية والخمسية من الوسائل لتغطية
الطلب على تنظيم األسرة بوزارة الصحة والقطاعين األهلي
والخاص

التنسيق مع الجهات المختلفة للحصول على وسائل تنظيم
األسرة بأسعار تنافسية
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هدف فرعى -: 4توفير رصيد كاف من الوسائل بنسبة
 100%من العيادات التابعة لجميع القطاعات طبقا للمعايير
القياسية

استحداث إدارة للصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة بالهيكل
الوظيفي للتأمين الصحي.

عقد بروتوكوًلت تعاون مع هيئة التأمين الصحي
عقد بروتوكوًلت تعاون مع القطاع العالجى

هدف فرعى -: 3إتاحة خدمات تنظيم األسرة بالتأمين
الصحى والمؤسسة العالجية والمستشفيات التابعة للجهات
األخرى والمستشفيات العامة والمركزية بنسبة
100%سنويا فى السنة األولى

النشاط

x

2016 - 2015
x

x

2017
x

x x

x x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف األول

الهدف األول

الهدف األول

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

غير موجود

موجود

وزارة الصحة
 وزارة السكانوزارة الصحة
 وزارة السكانغير موجود

الهدف األول

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة المستشفيات
التابعة للتأمين الصحي
والمؤسسة العالجية
والمستشفيات العامة
والمركزية التي تقدم
خدمات تنظيم األسرة
من إجمالي
المستشفيات التابعة
لنفس الجهات

نسبة توافر رصيد من
وسائل تنظيم األسرة
لجميع منافذ تقديم
الخدمة خالل العام

x

x

x

عقد اجتماعات للجنة العليا لتأمين الوسائل

شراء اًلحتياجات السنوية من الوسائل طبقا للمعايير
وخاصة الوسائل طويلة المفعول

إمداد العيادات الخاصة بالوسائل

x
x
x

x

إمداد منظمات المجتمع المدني والمستشفيات الجامعية
والتابعة للجهات األخرى بالوسائل

رفع قدرات الصيادلة ومسئولى المخازن على إدارة وسائل
تنظيم األسرة

تنفيذ  10دورات سنويا لمسئولي المخازن

تطوير وتجهيز المخازن الرئيسية وربطها إلكترونيا

النشاط

x

2016 - 2015
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x

x

x

x

x

2017
x

x x

x x

x x

x x
x x
x x

x

x

x

x
x
x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف األول

الهدف األول

الهدف األول

الهدف األول
الهدف األول
الهدف األول

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة
 وزارة السكانوزارة الصحة
 وزارة السكانوزارة الصحة
وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

غير موجود

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ
موجود
موجود

وزارة الصحة
 وزارة السكانالهدف األول

وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
المعلومات -
وزارة التخطيط والمتابعة
واإلصالح اإلدارى
موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

مؤشر القياس

x

x

تنفيذ  300دورة تدريبية على المعايير وأساسيات العمل في
تنظيم األسرة

تنفيذ دورات متقدمة لألطباء فى المحافظات
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x

x

x

x

تدريب ممرضات التأمين الصحى والقطاع العالجى على
تنظيم األسرة

تدريب فرق اإلشراف على المهارات اإلشرافية

تدريب طالب كليات الطب والتمريض على مهارات
التواصل والمشورة

تنفيذ زيارات إشرافية لدعم فرق العمل بمراكز تقديم
الخدمة لتغطيتها بفرق إشراف اإلدارات والمديريات
والفريق المركزي

تدريب إخصائى النساء على معايير تنظيم األسرة والسونار x

هدف فرعى -: 5رفع قدرات ومهارات  %100من مقدمى
الخدمة طبقا للمعايير سنويا بجميع منافذ تقديم الخدمة

النشاط

x

2016 - 2015
x

x

x

x

x

2017
x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان األول
والرابع
الهدفان األول
والرابع
الهدفان األول
والرابع
الهدفان األول
والرابع
الهدفان األول
والرابع

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ
موجود

غير موجود

وزارة الصحة

وزارة السكان
(المجلس القومي
للسكان)
الهدفان األول
والرابع

الهدفان األول
والرابع

وزارة التعليم العالي
(كليات الطب بالجامعات
المختلفة)

موجود وغير كافٍ

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

مؤشر القياس

 -1نسبة مقدمي الخدمة
القادرين علي تنفيذ
المعايير من خالل
التقييم بالمالحظة من
إجمالي األطباء المدربين
 -2نسبة رضا العميل
عن الخدمات الصحية
المقدمة
 -3نسبة الطالب
المدربين علي تقديم
المشورة و خدمات
تنظيم األسرة بكليات
الطب و التمريض
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النشاط

تحفيز المتميزين من مقدمى الخدمة وفرق اإلشراف

هدف فرعي  :6تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة
لخفض الحاجة غير الملباة من  % 12الى  % 6خالل
خمس سنوات

رفع كفاءة العاملين بالتثقيف الصحي على جميع المستويات

تنفيذ  27000لقاء إعالمي سنويا للتوعية بالحقوق
ا
اإلنجابية

x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدفان األول
والرابع

وزارة الصحة
 -وزارة السكان

مؤشر القياس

موجود

الهدفان األول
والرابع

نسبة الحاجة غير الملباة
لتنظيم األسرة

نسبة العاملين بالتثقيف
الصحي القادرين على
موجود و غير كافٍ
اجتياز اختبار الرسائل
الصحية لتنظيم األسرة

وزارة الصحة

الهدفان األول
والرابع

وزارة السكان -
الهيئة العامة لالستعالمات
وزارة األوقاف  -وسائل
اإلعالم

نسبة السيدات اللواتي
يعرفن أهمية تنظيم األسرة
موجود و غير كافٍ والمعلومات األساسية عن
الصحة اإلنجابية من
إجمالي السيدات المبحوثات

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

x

x

2016 - 2015
x

x x

x x

2017
x

2020
2019
2018

x

x

x

x

قوافل توعية ورسائل تثقيفية عن أهمية تنظيم األسرة
والصحة اإلنجابية وخاصة للمناطق الفقيرة والمحرومة

تدريب األطباء العاملين فى خط المشورة على التوعية
بوسائل تنظيم األسرة

التوعية بأهمية تنظيم األسرة والخدمات المقدمة وأماكن
الخدمة من خالل الخط الساخن للمشورة األسرية

النشاط

x

2016 - 2015
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x

x

x

2017

رفع قدرات مرشدات منظمات المجتمع المدني على تنفيذ
الزيارات المنزلية والتوعية بخدمات الصحة اإلنجابية
وتنظيم األسرة وصحة األسرة

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف المطلوب
تحقيقه
الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة السكان

x

الهدفان األول
والرابع

x x

موجود

الهيئة العامة لالستعالمات -
وزارة األوقاف -
الهيئة العامة لمحو األمية
وتعليم الكبار  -وزارة التربية
والتعليم -وزارة الشباب
والرياضة  -وزارة القوى
العاملة والهجرة  -منظمات
المجتمع المدني

x

وزارة الصحة

x

موجود

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x x
واألمومة)
وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x x
واألمومة)

الهدفان األول
والرابع

وزارة الصحة

x

موجود وغير كافٍ

الهدفان األول
والرابع

وزارة الصحة  -وزارة الصندوق اًلجتماعي للتنمية  -الهدفان األول
x x
والرابع
وزارة السكان
السكان

موجود

2020
2019
2018

مؤشر القياس
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x

خفض عدد األسر المستهدفة بالتوعية إلى (  150أسرة
لكل رائدة بدًل من  ) 500من خالل إعداد وتعيين رائدات
بالتعاون مع الصندوق اًلجتماعي

تنفيذ زيارات منزلية بمعرفة الرائدات  21.6 -مليون زيارة
سنوياا

النشاط

x

x

هدف فرعي  :7إضافة بعض خدمات الصحة اإلنجابية
لخدمات تنظيم األسرة

إدراج خدمات الصحة اإلنجابية ( رعاية ما بعد اإلجهاض -
عالج التهابات الجهاز اإلنجابى  -الكشف المبكر عن أورام
الثدى  -الكشف عن وجود األنيميا ) في وحدات الرعاية
األساسية بالحضر في محافظتى أسيوط وسوهاج كتجربة
أولية ثم تعمم
x

x

2016 - 2015
x

2017

هدف فرعي  :8تفعيل نظام طب األسرة المقدم لحزمة
الخدمات األساسية متضمناا خدمات الصحة اإلنجابية

وزارة السكان

منظمات المجتمع المدني

الصندوق اًلجتماعي للتنمية -

الصندوق اًلجتماعي للتنمية
 وزارة السكان -منظمات المجتمع المدني

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة الصحة  -وزارة
x x
السكان

x x

x x

وزارة الصحة

وزارة الصحة

2020
2019
2018

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان األول
والرابع

الهدفان األول
والرابع

الهدفان األول
والرابع

موجود وغير كافٍ
(منح)

موجود

موجود من المنح
فقط

مؤشر القياس

نسبة السيدات المترددات
على خدمات الصحة
اإلنجابية (رعاية ما بعد
اإلجهاض ,كشف أورام
الثدي ,عالج عدوي
الجهاز التناسلي) من
إجمالي المترددات علي
الوحدات التي تقدم خدمات
تنظيم األسرة
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x

التنسيق مع الجامعات لقبول أعداد أكبر من تخصص طب
األسرة فى الدراسات العليا

النشاط

x

التنسيق مع الجامعات لقبول أعداد أكبر في زمالة تنظيم
األسرة

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة التعليم العالى
 وزارة الصحةوزارة التعليم العالى
 -وزارة الصحة

وزارة التعليم العالى
 -وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف األول

الهدف األول

الهدف األول

الهدف األول

الهدف األول

مؤشر القياس

 -1نسبة أطباء األسرة
غير موجود
العاملين فعل ًيا داخل
الوزارة من مجموع
األطباء المتخصصين
غير موجود
في طب األسرة
 .2نسبة وحدات
الرعاية األساسية التي
تعمل بنظام طب األسرة
غير موجود
من إجمالي الوحدات
 .3ونسبة وحدات
الرعاية األساسية التي
تم اعتمادها من إجمالي
الوحدات
موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

الهدفان األول
والرابع

وزارة الصحة

موجود وغير كافٍ

وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
المعلومات

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

x

x x

x

التنسيق مع الجامعات إلنشاء دبلومة مهنية لطب األسرة

زيادة عدد األطباء المقدمين للخدمة من خالل حركة
النيابات مرتين سنويا

إعادة توزيع األطباء اإلخصائيين وانتداب اًلستشاريين
بصفة دورية لتغطية العجز فى بعض المستشفيات

توفير ملفات عائلية لكل أسرة وحفظها إلكترونيا

x x

x

x

x

x

x

x

x

2016 - 2015
x

2017

2020
2019
2018
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النشاط

اعتماد عيادات تنظيم األسرة ورعاية األمومة والطفولة
لتقديم الخدمات خاصة في المناطق المحرومة

هدف فرعى-: 9توفير منظومة لصيانة المعدات واألجهزة
الطبية والمعملية وجميع تجهيزات المنشآت الطبية المقدمة
لخدمات الصحة اإلنجابية بانتظام

x

x

x

تكوين فرق صيانة مدربة من اإلداريين والعمال فى
اإلدارات والمديريات

وضع خطة وجداول مرور لفرق الصيانة ومتابعتها على
مستوى المديريات واإلدارات

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه
الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الهدف األول

الهدفان األول
والرابع

الهدفان األول
والرابع

الهدفان األول
والرابع

وزارة السكان

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

موجود وغير
كافٍ K70+

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

x

x

تطوير وتطبيق برنامج الصيانة الوقائية فى منشآت الرعاية
األساسية
x

x

x

2016 - 2015
x

x x

x

x x

2017
x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة العيادات المعتمدة
في المناطق المحرومة

نسبة األجهزة المعطلة
في المنشآت التي تقدم
خدمات الصحة
اإلنجابية من إجمالي
األجهزة في نفس
الوحدات
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النشاط

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

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة الخارجية  -وزارة
العدل  -مجلس النواب

وزارة الخارجية  -وزارة
العدل  -مجلس النواب

وزارة الخارجية  -وزارة
العدل  -مجلس النواب

وزارة السكان
 -وزارة الصحة

وزارة السكان
 -وزارة الصحة

وزارة السكان
 -وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

وزارة السكان
 -وزارة الصحة

غير موجود

غير موجود

غير موجود

غير موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

المشاركة في تطوير النظام الصحي بما يتواءم مع
اًلحتياجات السكانية
x

عقد ورش عمل للنظر في التشريعات الخاصة بفحص ما
قبل الزواج للتأكد من فاعلية المنظومة

استكمال منظومة التشريعات وآليات توفير الخدمات
الوقائية والعالجية والنفسية لألطفال من سن  18-12سنة

x x

x

x

x

x

2016 - 2015

عقد اجتماعات وورش عمل لمراجعة القوانين واللوائح
والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة اإلنجابية ،وإجراء
التعديالت بما يتواءم مع المنهج الحقوقى للصحة اإلنجابية،
وفى إطار التزامات مصر الدولية

2017
x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

تقييم مدى توافق
القوانين المتعلقة
بالصحة مع المنهج
الحقوقي للصحة
اإلنجابية في إطار
االتفاقات الدولية

نسبة األزواج الذين
خضعوا فعليا لفحص ما
قبل الزواج بجميع
مكوناته

عدد الوحدات والعيادات
التي تقدم الخدمات
الوقائية والعالجية
والنفسية لألطفال من
سن  18- 12سنة

x

x

التنسيق مع القطاع العالجى لتطبيق نظام اإلحالة

إنشاء مركز (عيادة) لإلحالة فى الوحدات الصحية ذات
التردد المرتفع لتكون بمثابة همزة وصل بين المراكز
والوحدات الصحية غير المفعل بها نظام اإلحالة
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x

x

x

إسناد مهام مراكز اإلحالة بالوحدات الصحية لألطباء
المعينين بوزارة الصحة والحاصلين على الزمالة المصرية

تحديث أكالسيرالمعايير القياسية لنظام اإلحالة وتدريب
األطباء على هذه المعايير

إنشاء الروابط اإللكترونية بين مستويات اإلحالة وتعيين
وتدريب الكوادر المؤهلة لتشغيل النظام

الهدف الثالث :اًللتزام بتطبيق نظام اإلحالة بين مستويات
الرعاية

النشاط

x

2016 - 2015
x

x

x

2017
x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه
الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

وزارة التخطيط  -وزارة
المالية  -وزارة التنمية
اإلدارية

وزارة التخطيط والمتابعة
واإلصالح اإلداري -
وزارة السكان

كاف
يوجد وغير ٍ

غير موجود

كاف
يوجد وغير ٍ

بدون

غير موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة األطباء التي الذين
يلتزمون بتطبيق نظام
اإلحالة بمعاييره
القياسية (من خالل
المالحظة) من إجمالي
األطباء المدربين
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النشاط

توفير خدمات عالجية وجراحية ألمراض النساء والتوليد
بالمستوى الثانى واألعلى من الرعاية الصحية
x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة السكان

وزارة السكان

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف الثاني

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

وزارة الصحة

كاف
موجود وغير ٍ

موجود وغير كافٍ

موجود وغير كافٍ

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

توفير خدمات رعاية األم أثناء الحمل والتي تشمل الرعاية
التغذوية والطبية والنفسية واًلكتشاف المبكر لحاًلت
الحمل الخطر

الهدف الرابع :توفير خدمات األمومة األمنة والتوعية
بالرضاعة الطبيعية للمناطق ذات األولوية ،خاصة المناطق
الريفية والمناطق المحرومة

x

x

x

x

x x

x

2016 - 2015

تنشيط خدمات رعاية األم أثناء فترة النفاس واكتشاف
اكتئاب ما بعد الوًلدة
x x

2017

x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

 .1نسبة األمهات في
المناطق (الريفية و
المحرومة ) التي تقوم
بعمل رضاعة طبيعية
حصرية ألطفالهن من
إجمالي األمهات في
نفس المناطق
 .2نسبة السيدات
الالتي استخدمن رعاية
ما بعد الوالدة في
طفلها األخيرمن إجمالي
عدد السيدات

x

تطبيق نظام لترصد حاًلت وفيات األمهات على المستوى
القومي (تدريب مقدمي الخدمة  -اإلشراف  -مطبوعات )

توفيراأللبان و المستلزمات الخاصة بمراكز رعاية المعثور
عليهم

النشاط

x

x

التوسع في تطبيق نظام ترصد وفيات حديثى الوًلدة

التوعية المجتمعية لتعظيم اًلستفادة من برامج رعاية
األمومة والطفولة
x

x

x

2016 - 2015
x

2017
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الهدف الخامس :دعم الخدمات المقدمة لمرضى فيروس
نقص المناعة البشرى/اإليدز على جميع مستويات الرعاية
الصحية

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

الهدف الثاني

الهدفان الثاني
والرابع

وزارة السكان

وزارة السكان

وزارة السكان ووزارة
الداخلية ووزارة اًلتصاًلت
وتكنولوجيا المعلومات

وزارة السكان  -وسائل
اإلعالم

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود وغير كافٍ

موجود وغير
كافٍ K87+

منح

غير موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

مؤشر القياس

عدد المحافظات التي
تقوم بتطبيق نظام
الترصد لوفيات األمهات

عدد المحافظات التي
يتم تطبيق نظام ترصد
األطفال حديثي الوالدة
فيها
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إنشاء كيان مختص بفيروس نقص المناعة البشري

هدف فرعي :1بناء القدرات البحثية والتقنية الخاصة
بفيروس نقص المناعة البشرية

النشاط

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز -وزارة المالية
وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز -وزارة المالية
وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز  -الشركاء الدوليون
المعنيون

وزارة السكان
وزارة التعليم العالي
(كليات الطب بالجامعات
المختلفة)

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة -
البرنامج القومى
لمكافحة اإليدز

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

غير موجود

موجود و غير كافٍ

غير موجود

غير موجود

الهدفان الثاني
والرابع

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

تدريب الكفاءات والقدرات الوطنية على القيام باألبحاث
العلمية المتعلقة بالفيروس
x x

x

x

القيام بالجيل الثانى من ترصد الفيروس عن طرق المسوح
البيولوجية والسلوكية على فترات منتظمة

إنشاء مراكز فى كليات الطب بالجامعات المختلفة لتكون
مختصة بأبحاث اإليدز
x

x x

2016 - 2015
x

2017

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة الزيادة في
األبحاث المنشورة في
مجال فيروس نقص
المناعة البشرية في
الدوريات العلمية عن
األعوام السابقة

x

x

x

تحديث بروتوكوًلت الخدمة الخاصة بمرض نقص المناعة
البشرى  /اإليدز

تدريب مقدمى الخدمات الصحية على طرق الوقاية وتقديم
الخدمات لمرضى اإليدز عن طريق عقد دورات تدريبية
لرفع كفاءتهم وتمكينهم من القيام باألدوار المختلفة فى
مجال التوعية والرعاية والعالج
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هدف فرعي- :2توفير الخدمات الصحية للمصابين بمرض
نقص المناعة البشري  /اإليدز

تقديم الدعم النفسى واًلجتماعى والقانونى لمرضى اإليدز

تقديم خدمة الفحص الطوعى لألمراض المنقولة جنسيا
عبر العيادات المتخصصة الثابتة والمتنقلة
x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز  -منظمات المجتمع
المدني
وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز  -منظمات المجتمع
المدني

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة العدل

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود و غير كافٍ

موجود و غير كافٍ

موجود و غير كافٍ

وزارة السكان
وزارة الصحة
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز  -منظمات المجتمع
المدني
وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز  -منظمات المجتمع
المدني

موجود و غير كافٍ

الهدفان الثاني
والرابع

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

2016 - 2015

النشاط

x x

x x

x x

2017
x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

 - 1نسبة المصابين
بفيروس نقص المناعة
البشري الذين يتلقون
العالج والرعاية
الصحية الكاملة (العالج
الطبي والجراحي ) من
إجمالي المصابين
بالمرض
 .2نسبة المصابين
بفيروس نقص المناعة
البشري الذين يتلقون
الدعم النفسي و
القانوني من أجمالي
المصابين بالمرض
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النشاط

التعامل مع احتياجات الصحة اإلنجابية للنساء المصابات
بفيروس نقص المناعة البشري  /اإليدز

تكامل خدمات عدوى الجهاز اإلنجابى والخدمات المتعلقة
باًلكتشاف المبكر لفيروس نقص المناعة البشري  /اإليدز

توقيع بروتوكوًلت التعاون مع منظمات المجتمع المدنى
العاملة فى هذا المجال

الهدف السادس :توفير حزمة خدمات الرعاية األساسية
بجودة عالية
تعميم نظام ترصد التغذية لألطفال ،ليتم نشره في جميع

محافظات جمهورية مصر العربية من ثالث محافظات

تقديم الخدمات من خالل شبكة أكبر من الوحدات المعتمدة

x

x

2016 - 2015
x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

الهدفان الثاني
والرابع

الثاني و الرابع

وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز  -منظمات المجتمع
المدني
وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز  -منظمات المجتمع
المدني
وزارة السكان
البرنامج القومى لمكافحة
اإليدز -منظمات المجتمع
المدنى

وزارة السكان ووزارة
التخطيط ووزارة اًلتصاًلت

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود و غير كافٍ

غير موجود

بدون

غير موجود

الثاني و الرابع

وزارة الصحة

موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

x x

x

x

x

x x

x

2017
x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

عدد المحافظات التي
تطبق نظام ترصد تغذية
األطفال
نسبة الوحدات المعتمدة
من مجموع الوحدات
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النشاط

ثانيا :محور الشباب وصحة المراهقين

الهدف األول  /تنمية مهارات الشباب والمراهقين

بناء قدرات الشباب العامل بالجمعيات الشبابية المختلفة
وتشجيع تبادل الخبرات

زيادة فرص برامج التبادل إقليميا ودوليا لتوسيع آفاق
الشباب ،من خالل مسابقات تقييمية فى المدارس
والجامعات ،ليقوم الطالب بمشاركة خبراتهم ومعارفهم
المكتسبة مع أقرانهم

تفعيل دور الجامعات في البحوث وخدمة المجتمع عن
طريق إعداد برامج للطالب والباحثين في بحث وإيجاد
حلول للمشاكل في المجتمعات المحيطة بهم

ربط درجات أعمال السنة بمشروعات جماعية للمتعلمين
إلرساء قيمة احترام العمل اليدوى واإلنتاج

x

x

x

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

وزارة الشباب والرياضة -
 x xمنظمات المجتمع المدنى
وزارة السكان

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثاني

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

x

x

x

الهدف الثاني

x

موجود من المنح
فقط

وزارة الشباب والرياضة -
وزارة التربية والتعليم -
وزارة الثقافة  -منظمات
x x
وزارة التعليم العالي
المجتمع المدني

x

وزارة التعليم العالي
والجامعات

وزارة السكان  -وزارة
الشباب والرياضة  -المجتمع
المدني

x x

x

x

الهدف الثاني

x

وزارة التربية والتعليم

كاف
موجود و غير ٍ

x x

2016 - 2015

الهدف الثاني

2017

موجود

2020
2019
2018

مؤشر القياس

 -1نسبة األشخاص
المدربين من منظمات
المجتمع المدني والقطاع
الخاص والجامعات
القادرين علي التعامل مع
القضية السكانية من
إجمالي األشخاص
المدربين
 -2نسبة المبادرات التي
تم البدء بها بعد التدريب
من إجمالي عدد المتدربين
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النشاط

الجهات المنفذة الرئيسية

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

توفير التدريب المهني واألنشطة المدرة للدخل في مراكز
الشباب خالل اإلجازة الصيفية
x

x

x

x

x

x

إعداد خريطة سكانية توضح نسب البطالة للشباب في الفئة
العمرية من ()35-19

تطوير وتحديث مكاتب التشغيل المنتشرة على مستوى
الجمهورية

إعداد دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمكاتب
التشغيل ،لتطوير أداء المكاتب ،وتفعيل إصدار النشرة
القومية للتشغيل

الهدف الثاني :خفض نسبة البطالة بنسبة  % 5خالل
خمس سنوات بواقع  %1سنويا ُ

x

x

x

x

وزارة الدولة للسكان
x x
المجلس القومي للسكان

x

x

الجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء

التمويل المطلوب
ووجوده

غير موجود

غير موجود

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثاني

الهدف الثاني

موجود على
مستوى المحافظات

وزارة القوى العاملة
والهجرة

x x

موجود

وزارة القوى العاملة
والهجرة

x

غير موجود

x x

x

2016 - 2015

إتاحة مجموعة من الدورات التدريبية عن المهارات
الحياتية والمهنية لتتناسب مع المعايير العالمية كجزء من
عملية التعليم لطالب المدارس والجامعات

2017

وزارة الشباب
منظمات المحتمع المدنى
والرياضة  -وزارة
x x
التعليم الفني والتدريب
وزارة الشباب والرياضة -
وزارة التربية والتعليم -
منظمات المجتمع المدني-
x x
وزارة التعليم العالي
القطاع الخاص

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة البطالة من
أجمالي قوة العمل في
الفئة العمرية 35-18

x

x

x

النشاط

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة القوى العاملة
والهجرة

وزارة الصناعة
والتجارة

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

تطوير وتحديث برامج سوق العمل ،بهدف التعرف أول
بأول على المهن المطلوبة بسوق العمل ،سواء بالداخل
والخارج ،للوقوف على اًلحتياجات الحالية والمستقبلية من
العمالة بالداخل والخارج ،وإرشاد وتوجيه الشباب للبرامج
التدريبية التي تالئم القدرات الفعلية لهم

x

x

2016 - 2015
x

x x

2017

تدريب مهني ل 10آًلف خريج من الحاصلين على دبلوم
فني متوسط سنويا لتاهيلهم لسوق العمل ،باإلضافة
لمشروع حرفي

2020
2019
2018
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الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثالث

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

موجود

مؤشر القياس

النشاط

عقد برامج التدريب من أجل التأهيل والتشغيل للشباب
والفتيات

إيجاد فرص عمل مؤقتة للشباب /الفتيات في الفئة العمرية
من  29-18سنة

x

x

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة الصناعة
والتجارة

الصندوق اًلجتماعى
للتنمية

وزارة الصناعة

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة القوى العاملة
والهجرة  -وزارة الزراعة
واستصالح األراضى  -وزارة
التضامن اإلجتماعي  -وزارة
النقل  -وزارة الدولة لشئون
الشباب -وزارة اإلسكان
والمجتمعات العمرانية -
وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
المعلومات  -وزارة الدولة
لآلثار  -أجهزة الخدمات
ومراكز التدريب بوزارة
الدفاع  -وزارة اإلنتاج
الحربى  -رئاسة مجلس
الوزراء

منظمات المجتمع المدني

وزارة اًلستثمار و القوى
العاملة ووزارة السكان

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف الثالث

الهفان األول
والثاني

موجود

البرنامج العاجل
لالستثمار (اًلتحاد
األوروبي/البنك
الدولي)
يحتاج تمويال
إضافيا لالستمرارية
في فترة الخطة

كاف
موجود وغير
ٍ

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

x

2016 - 2015
x

x

2017
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الدراسة والتوسع في القرى والشياخات ذات المنتج الواحد

2020
2019
2018

مؤشر القياس

عدد القري والشياخات
ذات المنتج الواحد
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x

x

x

النشاط

تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب من
خالل اإلقراض

x

x

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود ( 2مليار)
من الصندوق
اًلجتماعي
ومنح في وزارة
القوى العاملة
والهجرة

كاف
موجود و غير ٍ

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثالث

الهدف الثاني

وزارة القوى العاملة
والهجرة  -وزارة التنمية
المحلية  -منظمات المجتمع
المدني

وزارة الصناعة ووزارة
السياحة والشباب

الصندوق اًلجتماعى
للتنمية

وزارة اًلستثمار

الجهات المنفذة الرئيسية

مؤشر القياس

نسبة الزيادة في
إقراض الشباب على
األعوام السابقة

عدد روابط ريادة
األعمال للشباب

الهدف الثالث

وزارة الصناعة
والتجارة

وزارة التضامن
اإلجتماعي

وزارة السكان
(المجلس القومى للطفولة
واألمومة)
المجتمع المدني
الهدفان الثالث
والرابع

عدد األطفال بال مأوي
المقيمين في دور اإليواء،
أو المستفيدين من البرامج
موجود وغير كاف الحرفية ،نسبة الدور التي
تطبق المعايير من إجمالي
عدد دور اإليواء

موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

وضع معايير إنشاء وتشغيل دور اإليواء والتأهيل لألطفال
المعرضين للخطر

الهدف الثالث :خفض معدل األطفال المعرضين للخطر
بنسبة  %2سنويأ ُ (  320طفال سنويأ )

دعم صغار المنتجين والمصدرين الشباب من خالل
(الترويج اإللكتروني -توفير الفرص التجارية (تصديرية -
استثمارية  -استيرادية)  -دراسات أسواق  -تدريبات لنشر
الوعي التصديري

تشكيل كيانات لبحوث التسويق وروابط لريادة األعمال
للشباب وزيادة عددها

x

x

2016 - 2015
x

x x

x x

2017
x

2020
2019
2018
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x

x

النشاط

التوسع في إنشاء دور اإليواء والتأهيل لألطفال المعرضين
للخطر

تأهيل العاملين بدور اإليواء والتأهيل لألطفال المعرضين
للخطر

وضع آليات فعالة لرصد ظاهرة عمالة األطفال ،والوقوف
على حجم الظاهرة الحقيقي

تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالقائمين على التفتيش
على عمل األطفال بجميع المديريات والديوان العام للتوعية
بمخاطر عمل األطفال واألعمال المحظور العمل فيها

x

x

x

x

x

x

الهدف الرابع :خفض نســـــــبة تشغيل األطفال العاملين فى
سوق العمل من  %9إلى  %4خالل خمس سنوات

برامج تدريبية علي األعمال الحرفية والفنية لألطفال
المعرضين للخطر والمتسربين من التعليم

2016 - 2015
x

2017
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان الثالث
و الرابع

الهدفان الثالث
والرابع

الهدفان الثالث
والرابع

وزارة السكان
(المجلس القومى للطفولة
واألمومة)
المجتمع المدني
وزارة السكان
(المجلس القومى للطفولة
واألمومة)
المجتمع المدني
وزارة القوى العاملة
والهجرة-وزارة التربية
والتعليم

وزارة التضامن
اًلجتماعي

وزارة التضامن
اًلجتماعي
وزارة التضامن
اًلجتماعي  -وزارة
السكان (المجلس
القومى للطفولة
واألمومة)

وزارة السكان
(المجلس القومى
للطفولة واألمومة)

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

ًل يوجد

كاف
موجود وغير
ٍ

موجود منح وغير
كاف
ٍ

غير موجود

وزارة القوى العاملة
والهجرة
كاف
موجود وغير
ٍ

وزارة القوى العاملة
والهجرة  -وزارة التضامن
اًلجتماعي
الجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة عمالة األطفال
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النشاط

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان الثالث
والرابع

وزارة القوى العاملة -وزارة
الزراعة  -وزارة التضامن
اإلجتماعي

الوزارات والهيئات -منظمات
المجتمع المدني

وزارة السكان
(المجلس القومى
للطفولة واألمومة)
وزارة السكان
(المجلس القومى
للطفولة واألمومة)
وزارة القوى العاملة

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

موجود

الهدفان الثالث
والرابع

وزارة السكان

وزارة الصحة  -وزارة
السكان

وزارة الصحة

وزارة السكان
منظمات المجتمع المدني

وزارة الصحة

منظمات المجتمع المدني

وزارة السكان

الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني

غير موجود

غير موجود

موجود

غير موجود

وزارة الصحة
وزارة التعليم العالي
(كليات الطب بالجامعات
المختلفة)

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

x

x

x

تفعيل إضافة طب المراهقين لمناهج كليات الطب والزمالة
المصرية

إعداد خريطة ألفضل مواقع للعيادات الصديقة للشباب

تحديد مكونات باقة الخدمات الصحية الشاملة لليافعين
والشباب ،وإعداد أدلة الخدمات الصحية وتوزيعها

استحداث خدمات جديدة بالعيادات الصديقة للشباب لزيادة
عدد المترددين عليها
x

x

x

ورش عمل لتحريك المجتمع تجاه قضية عمل األطفال،
والتعريف بقانون الطفل الجديد ،وحقوق الطفل العامل،
ومخاطر عمل األطفال

x

x

x

x

الهدف الخامس :زيادة نسبة المفاهيم الصحيحة على
الصحة اإلنجابية والجنسية لدى الشباب والمراهقين
( 18إلى  35سنة) بنسبة  % 10سنويا ا لمدة خمس سنوات

حلقات نقاشية متخصصة لتعديل قانون الطفل ليتوافق مع
الدستور المصري

2016 - 2015
x

2017
x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة التردد على
العيادات الصديقة
للشباب مقارنة باألعوام
السابقة
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x

x

x

النشاط

تدريب مقدمى الخدمة على تقديم خدمات الصحة اإلنجابية
والجنسية للشباب

الترويج للعيادات الصديقة للشباب ،من خالل الرائدات
الريفيات والخط الساخن للشباب

رفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء نوا ٍد سكانية بمراكز
الشباب

تضمين مفاهيم الصحة اإلنجابية والقضايا السكانية في
األمسيات الثقافية وندوات الشعر والمسرحيات

x

x

x

x

x

x

تقييم الوضع الحالي للبرنامج القومي لرعاية ما قبل
الزواج ،وإيجاد الحلول لزيادة فاعليته

تدريب الفريق الطبي على خدمات برنامج رعاية المقبلين
على الزواج ،وتوفير األجهزة المعملية الخاصة بالبرنامج

x

x

x

x

تطوير الخدمات التي يقدمها البرنامج القومي لرعاية ما
قبل الزواج

توفير مستلزمات إجراء الفحوص المعملية والمطبوعات
الخاصة بالبرنامج

2016 - 2015
x

2017
x

x

x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني

وزارة الشباب والرياضة -
وزارة السكان

منظمات المجتمع المدني

الجهات البحثية

وزارة السكان

وزارة السكان

وزارة السكان

وزارة الصحة

وزارة الصحة
وزارة السكان
وزارة السكان
وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

وزارة الشباب
والرياضة  -منظمات
المجتمع المدني
وزارة الثقافة  -قطاع
الثقافة الجماهيرية

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود وغير كاف

موجود

موجود

كاف
موجود وغير ٍ

غير موجود
غير موجود

موجود لمحافظة
واحدة

موجود وغير كاف

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة األزواج التي
خضعت فعليا لفحص ما
قبل الزواج بجميع
مكوناته
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الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

النشاط

ندوات توعية للمراهقين لنشر الثقافة اإلنجابية (بالنوادى
– مراكز الشباب )

الجهات المنفذة الرئيسية

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

x

التمويل المطلوب
ووجوده

x

وزارة الصحة
 -وزارة الشباب والرياضة

x

موجود

الهدفان األول
والثاني

وزارة السكان (المجلس
x
القومي للطفولة
واألمومة)

الهدف السادس :زيادة نسبة مشاركة الشباب فى وضع
السياسات والقرارات الخاصة بالسياسات السكانية فى
مجتماعتهم ،ومراقبة تنفيذها بنسبة % 50

تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية للتعليم المدنى فى مراكز
الشباب والجامعات ومراكز إعداد القادة إلعداد سفراء
الحوار
x

وزارة السكان
(المجلس القومى
للسكان)

x

الهدف الثاني

وزارة السكان
(المجلس القومى
للسكان)
وزارة السكان

x

كاف
موجود وغير
ٍ

وزارة التعليم العالي  -وزارة
الشباب والرياضة  -منظمات
المجتمع المدنى  -الهيئة
العامة لالستعالمات  -وزارة
الثقافة
وزارة الشباب والرياضة -
منظمات المجتمع المدنى -
الهيئة العامة لالستعالمات
وزارة التنمية المحلية
والمحافظين

x

إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات يشترك فيها الشباب
مع الجهات التنفيذية والمسئولين لصياغة السياسات
الحكومية والخطط اإلستراتيجية والتنفيذية للدولة
x

الهدف الثاني

الهدف الثاني

x

كاف
موجود وغير
ٍ

موجود

x

x

x

x

x

وزارة السكان

x

إيجاد آليات لتمثيل الشباب بالمجالس اإلقليمية للسكان

زيادة تمثيل الشباب بالمجالس اإلقليمية للسكان

الهدف السابع :وضع آليات لمساهمة الشباب في التصدي
للقضايا اًلجتماعية وزيادة معدًلت التطوع بنسبة %15
سنويا

وزارة التنمية المحلية
والمحافظين

2016 - 2015

الهدف الثاني

2017

موجود

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة الشباب في الفئة
العمرية ()35-18
المشاركة في وضع وتنفيذ
اإلستراتيجية القومية
للسكان والخطط التنفيذية
المرفقة بها

نسبة الشباب في الفئة
العمرية ()35-18
المشاركة في المجالس
اإلقليمية للسكان

x

x

x

x

x

دعم مبادرات التنمية المجتمعية التي تقودها مجموعات
الشباب في المدارس والجامعات ،وتطبيق ما له صلة
بالتغلب علي التحديات المجتمعية

إدارة حركة لتنشيط التطوع ،وتنظيمه للوصول إلى
المجتمعات والجماعات المستهدفة ،والتأثير فيها بشكل
مباشر (رسائل القضايا السكانية والصحة اإلنجابية)

إنشاء وحدات للتطوع وتفعيل وحدات خاصة بالمبادرات
السكانية من قبل المتطوعين بمراكز الشباب بمحافظة
واحدة ،ثم تعميم التجربة على باقي المحافظات

ورش عمل لبناء قدرات متطوعي منظمات المجتمع المدني
على طرق توصيل الرسائل الخاصة بصحة المراهقين

التوسع في مبادرات سفراء الحوار ،ودمجهم في حوارات
تحديد األولويات والتوافق لحل المشكالت داخل المجتمعات

النشاط

x

2016 - 2015

63
x

x

x

x

2017

تدريب خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة
واإلخصائيين اًلجتماعيين بوحدات األسرة والطفل
بالتضامن اًلجتماعي وغيرها من الوزارات ومنظمات
المجتمع المدني

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

الثاني و الرابع

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

متوافر وغير كاف

وزارة التضامن اإلجتماعي
واًلتحاد العام للجمعيات
واًلتحاد النوعي لجمعيات
الشباب

وزارة السكان
وزارة التربية والتعليم -
منظمات المجتمع المدني -
x x
وزارة التعليم العالي
القطاع الخاص

وزارة السكان

x

الهدف الثاني

x

غير موجود

x x

وزارة السكان

وزارة السكان
(المجلس القومي
للسكان)

موجود

غير موجود

اًلتحاد العام للجمعيات األهلية الهدفان األول
والثاني
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الصحة  -وزارة
التضامن اإلجتماعي
اًلتحاد العام للجمعيات األهلية األهداف األربعة
منظمات المجتمع المدنى
القطاع الخاص

وزارة الشباب والرياضة
 -منظمات المجتمع المدنى

وزارة الشباب والرياضة
 -وزارة التعليم العالي

األهداف األربعة

x

غير موجود

 x xمنظمات المجتمع المدنى

x

x

األهداف األربعة

وزارة السكان (المجلس
x x
القومي للطفولة
واألمومة)

x x

موجود لمحافظة
واحدة

2020
2019
2018

مؤشر القياس

 -1نسبة الشباب
المتطوعين في الفئة
ما بين  35-18سنة
 .2عدد مبادرات التي
يقودها الشباب للتصدي
للقضايا االجتماعية
المتعلقة بالصحة
اإلنجابية
 -3عدد المبادرات التي
تم فيها دمج رسائل
سكانية وصحة إنجابية
عن طريق الشباب
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ثالثا :محور التعليم

النشاط

الهدف األول :دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية
فى نوعياته المختلفة

المشاركة في تطوير العملية التعليمية بما يتواءم مع
اًلحتياجات السكانية

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان األول
والثاني

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

غير موجود

وزارة السكان  -وزارة
التربية والتعليم -
وزارة التعليم العالي -
x x
األزهر  -الهيئة العامة
لمحو اًلمية وتعليم
الكبار

غير موجود

غير موجود

الهدفان األول
والثاني

x

x

x

وزارة السكان  -وزارة
التربية والتعليم -
وزارة التعليم العالي -
األزهر  -الهيئة العامة
لمحو األمية وتعليم
الكبار

x

ربط األهداف العامة للتعليم بالقضايا السكانية فى مصر
(قبل الجامعى  -الجامعى)

تضمين وإدخال المفاهيم والقضايا السكانية بالمناهج
الدراسية بشكل أفقى ورأسى لجميع نوعيات التعليم

x

x

x

2016 - 2015

وزارة السكان  -وزارة
التربية والتعليم  -األزهر

2017

الهدفان األول
والثاني

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة الطالب الذين
يعرفون مخاطر الزيادة
السكانية ،وجوانب
خصائص السكان،
وتغيير مفاهيم شكل
وحجم األسرة

x

x

النشاط

حصر للبحوث والدراسات الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة
فى المجاًلت الصحية والتربوية والتعليمية والنفسية
واإلعالمية واًلجتماعية

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

وزارة السكان (المجلس
القومى للطفولة
واألمومة)

x x

x

x

65
x

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

الجامعات المصرية والمراكز
البحثية

الهيئة العامة لتعليم
الكبار

وزارة السكان -وزارة
x x
الثقافة

وزارة التربية والتعليم

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

كاف
موجود وغير ٍ

الهدفان األول
والثاني

الهيئة العامة لتعليم الكبار -
وزارة الصحة  -وزارة
السكان  -المجلس القومى
للمرأة

وزارة التربية والتعليم

وزارة السكان -
منظمات المجتمع المدني

x

كاف
موجود وغير ٍ

الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني

الهدف الرابع

الهدف الثاني

وزارة السكان  -وزارة
التربية والتعليم  -األزهر

موجود من المنح
فقط

كاف
موجود وغير ٍ

منح

x

x

إعداد مواد إثرائية وأنشطة صفية ( داخل حجرة الدراسة)
وًل صفية (أنشطة خارج حجرة الدراسة) لدمج القضايا
السكانية بالعملية التعليمية

تعزيز المبادرات التعليمية الترفيهية من خالل شراكات مع
منظمات مختصة وإنتاج المواد التعليمية (الرسوم المتحركة
واألفالم القصيرة) في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

تحديث وتطويرالرسائل الخاصة بقضايا السكان والصحة
والبيئة بمناهج محو األمية وأدلة العمل الخاصة بها ،بما
يتوافق مع احتياجات الدارسين ومجتمعهم

x

x

x

2016 - 2015

تنمية المهارات الحياتية لدى الطالب لصالح المفاهيم
الصحية والمهارات األساسية للتعلم الذاتى والمستمر
(تنمية مهارات التواصل والعمل التعاونى مع الزمالء -
تنمية مهارات تحمل المسئولية  -تنمية مهارات التخطيط
الجيد  -تنمية قدرات التفكير الناقد واًلبتكارى للطالب نحو
الصحة اإلنجابية (إتاحة حرية التفكير خالل المناقشات
داخل الفصل وخارجه)  -ممارسة مهارات حل المشكالت
لحل المشكلة السكانية بحلول غير تقليدية) باإلضافة
لمهارات استخدام الحاسب اآللى واًلطالع على المشكالت
الصحية والسكانية بدول أخرى

2017

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة المعلمين الملمين
بالقضايا السكانية
والقدرة على مناقشتها

نسبة المعلمين القادرين
علي القيام بالدور
اإلرشادي في قضايا
السكان والصحة
اإلنجابية
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النشاط

x

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة السكان

وزارة السكان

األزهر -وزارة التعليم
العالي
وزارة التربية و التعليم
x x
 -وزارة التعليم العالي

x

x

الهيئة العامة لتعليم
الكبار

وزارة السكان  -المجلس
القومى للمرأة  -منظمات
المجتمع المدني

وزارة السكان (المجلس
وزارة التربية والتعليم -
القومي للطفولة واألمومة) -
x x
األزهر
منظمات المجتمع المدني

وزارة الشباب  -الهيئة العامة
لالستعالمات -
وزارة التربية والتعليم
وزارة السكان

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

عمل برامج تدريبية للمعلم على تضمين القضايا السكانية
بالمواد الدراسية وتنمية اًللتزام باألخالقيات اإليجابية

استخدام المنهج التنموى فى تدريب معلمى محو األمية

x x

x

إقامة دوري مدارس في أنشطة دورية يتم فيها تضمين
حلقات نقاشية ورسائل توعوية حول السكان وتنظيم
األسرة والصحة اإلنجابية

x

x

المشاركة في إعداد دليل المعلم بالقضايا والخصائص
السكانية (الجامعي  -قبل الجامعي)

تضمين القضايا السكانية ببرامج تأهيل المعلم قبل الخدمة
بكليات التربية والمناهج الدينية بكليات األزهر الشريف

2016 - 2015
x

2017
x

2020
2019
2018

التمويل المطلوب
ووجوده

غير موجود

غير موجود

غير موجود

غير موجود

موجود وغير كافٍ

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني

الهدفان األول
والثاني

مؤشر القياس

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

النشاط

ورش عمل لإلخصائيين اًلجتماعيين والنفسيين بالمدارس،
لبناء قدراتهم لتوصيل الرسائل الخاصة بصحة المراهقين،
ونشر الوعي بالمفاهيم والسلوكيات الصحيحة لهذه المرحلة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

x
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تحديث قاعدة بيانات لنسب المتسربين وغير المتسربين
وغير الملتحقين بالتعليم

بناء  10آًلف مدرسة (  200,000فصل) للوصول إلى
كثافة  40طالبا بالفصل في المراحل الدراسية المختلفة

إعداد أدوات تقييم الوضع الحالى للمدارس المجتمعية
(صديقة الفتيات)

ورش عمل لعرض اًلحتياجات والمقترحات الخاصة
بالتعليم المجتمعى (صديقة الفتيات) والوقوف على
المشكالت التى تعانى منها

الهدف الثاني :زيادة نسبة اًللتحاق بالتعليم من  93.4إلى
% 100

x

x

x

x

x

x

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة التربية والتعليم

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x
واألمومة)
وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x
واألمومة)

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x
واألمومة)
وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x
واألمومة)

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

الهدفان األول
والثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة الصحة ــ وزارة
التضامن اًلجتماعي

إدارة التعليم المجتمعى
بوزارة التربية والتعليم

إدارة التعليم المجتمعى
بوزارة التربية والتعليم
ووزارة األوقاف

2016 - 2015

بناء قدرات المتعاملين مع األطفال في مرحلة رياض األطفال x

الهدفان األول
والثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

2017
x

موجود

موجود

موجود وغير كاف

موجود

موجود

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة االلتحاق بالتعليم
اإللزامي
نسبة الملتحقين
بالمدارس المجتمعية
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x

x

x

ندوات رفع الوعي ألهالي تلميذات المدارس الصديقة
للتعريف بأهمية تعليم الفتيات

بناء ثالثة آًلف مدرسة مجتمعية (  3.000فصل واحد)
لتوفير نوعيات جديدة للتعليم المجتمعى لمن ترك التعليم
مبكرا ،أو بغرض الزواج المبكر ،وتبعا ُ لالحتياجات المهنية
ا
بالبيئة بواقع  600مدرسة

إيضاح ونشر قنوات اًلتصال بين المؤسسة التعليمية
والمجتمع ،من خالل ندوات وقوافل وورش عمل

x

x

x

مراجعة معايير قياس نسب التسرب وتعديلها لتعكس نسب
التسرب الفعلي من التعليم

مراجعة وتعديل التشريعات التي تحد من التسرب وتتيح
فرصة ثانية لفتح قنوات لقبول المتسربين والمتسربات،
وخاصة الالتي تزوجن في سن مبكرة ًلستكمال تعليمهن

اًلرتقاء بقدرات المتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب
داخل المدارس ،من خالل إعداد وطباعة النسخة الثانية من
الدليل اإلرشادى للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب

الهدف الثالث :خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى
صفر  %وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم
بالجودة

النشاط

x

2016 - 2015
x

x

x

x

x

2017
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الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه
الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف الثاني

x

موجود

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x x
واألمومة)

المجتمع المدني
وزارة األوقاف

x

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

x x

x

غير موجود

الهدفان الثاني
والرابع

منظمات المجتمع المدني
القطاع الخاص
وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة واألمومة)
وزارة األوقاف
منظمات المجتمع المدني

وزارة السكان

وزارة السكان

وزارة التربية والتعليم

x

الهدف الثالث

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

x x

موجود

موجود

موجود

موجود

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x x
واألمومة)

2020
2019
2018
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نسبة التسرب من التعليم

69

x

x

x

النشاط

تخفيض المصروفات وتقديم منح دراسية للفئات المستهدفة
(الفقيرة) وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة كمصدر
دخل بديل لألسرة الفقيرة

x

x

x

x

التمويل المطلوب
ووجوده

كاف
موجود وغير
ٍ

كاف
موجود وغير
ٍ

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الرابع

الهدفان الثاني
والرابع

منظمات المجتمع المدني

الهدفان الثاني
والرابع

الهدف الثاني

الهدف الثاني

وزارة الزراعة  -وزارة
وزارة التربية والتعليم التضامن اإلجتماعي  -وزارة
القوى العاملة

الجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء  -وزارة
الداخلية
منظمات المجتمع المدني -
الصندوق اًلجتماعي-مجلس
المرأة

وزارة السكان
الهيئة العامة لمحو
األمية وتعليم الكبار
الهيئة العامة لتعليم
الكبار

غير موجود

موجود

الهدفان الثاني
والرابع

الهيئة العامة لتعليم
الكبار
موجود

الوزارات المختلفة
وزارة األوقاف
الهيئة العامة لالستعالمات
منظمات المجتمع المدني

مؤشر القياس

معدل التغطية بالوجبة
المدرسية بالمرحلة
كاف
موجود وغير
ٍ
الدراسية (قومي
ومحافظات)
نسبة األمية ألجمالي
عدد السكان

وزارة التربية والتعليم -
وزارة التعليم الفنى
وزارة السكان  -منظمات
المجتمع المدني

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

إنشاء قاعدة بيانات لألمية عن الفئة العمرية ( )35-15

تفعيل دور أفرع الهيئة العامة لمحو األمية بالمحافظات
لمحو أمية  3مليون ونصف من الناحية الفنية واإلعالمية

نشر القوافل اإلعالمية بالعائد من اًللتحاق بفصول محو
األمية
x

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة التربية والتعليم
 وزارة التضامنx
اًلجتماعي

x

x

x

x

الهدف الرابع :خفض نسبة األمية من  21.7إلى % 7

دعم وتمويل الوجبة المدرسية لتوفيرها بنسبة %100
لجميع التالميذ بالمراحل المختلفة

وجود الزائرات الصحيات بالمدارس بصفة مستمرة
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2016 - 2015

وزارة الصحة

x

x

x

x

2017

x

2020
2019
2018
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النشاط

الجهات المنفذة الرئيسية

الجهات المنفذة المشاركة

الهدف المطلوب
تحقيقه

x

التمويل المطلوب
ووجوده

x

الهيئة العامة لتعليم
الكبار

x

الهدف الثاني

وزارة الدفاع  -وزارة التعليم
العالي  -وزارة السكان
(المجلس القومي للطفولة
واألمومة)

وزارة الدفاع -
الهيئة العامة لمحو
األمية ولتعليم الكبار

x x

موجود وغير كافٍ

موجود

وزارة السكان

وزارة التعليم الفني
والتدريب

األول والثاني

اًلستفادة من طاقات شباب الجامعات والمجندين لزيادة عدد
ميسري فصول محو األمية واًلستفادة من الميسرين
المدربين ضمن برامج سابقة

استهداف  %85من مجندي وزارة الداخلية لمحو أميتهم

استهداف  %100من مجندي القوات المسلحة لمحو
أميتهم من خالل منهج سكاني

x
x

وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم الفني
والتدريب

الهيئة العامة لمحو
األمية ولتعليم الكبار

الهدف الثاني

وزارة التربية والتعليم

وزارة الداخلية

x

ربط محو األمية بالحصول على قرض ميسر والقروض
الدوارة
x

كاف
موجود وغير ٍ

الهدف الثاني

الهدف الثاني

x x

x

x
x

x

كاف
موجود وغير ٍ

كاف
موجود وغير ٍ

x

الهدف الخامس :اًلرتقاء بالتعليم الفنى ،وربطه باحتياجات
المجتمع وسوق العمل

ربط التعليم الفنى بالقضايا المجتمعية مثل إيجاد حلول لها
(القمامة  -إنتاج اللمبة الموفرة ) .....

طرح مشروعات إنتاجية كبرى قومية بمساهمة رجال
األعمال لتدريب طالب التعليم الفنى ،للتوسع في التعليم
والتدريب المزدوج ،وزيادة استيعاب خريجي المدارس من
 2إلى % 20

منظمات المجتمع المدني

x

x

2016 - 2015

الهدف الثاني

الهيئة العامة لمحو
األمية ولتعليم الكبار -
x x
وزارة التضامن
اإلجتماعي

x x

x x

2017

موجود

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة البطالة بين خريجي
التعليم الفني
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النشاط

فتح منافذ بيع للجمهور لجميع منتجات مشروع رأس المال
الدائم بالتعليم الفنى

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

x

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

x

x

x

x

حصر األئمة الذين سبق تدريبهم على القضايا السكانية
لالستفادة منهم لتدريب الدعاة الجدد

دمج القضايا السكانية بالبرامج التدريبية لرجال الدين

x

تدريب كوادر جديدة من رجال الدين على القضايا السكانية
وإعداد األئمة المدربين لتدريب غيرهم
x

وزارة التعليم الفني
والتدريب

الهدف الثاني

x

x

x

تدريب عدد من الدعاة للمشاركة في البرامج الدينية
بالتليفزيون المصري
x

وزارة األوقاف

اتحاد اإلذاعة والتليفزيون

وزارة التربية والتعليم -
الصندوق اًلجتماعي

غير موجود

x

x

x

الهدف السادس :الوصول إلى رجال دين قادرين على
تحديث الخطاب الدينى والنهوض بالقضايا السكانية
وزارة األوقاف واألزهر
x
والكنيسة المصرية

وزارة األوقاف واألزهر
x
والكنيسة المصرية

x

x

x

الهدفان األول
والثاني

الهدف األول

وزارة األوقاف واألزهر
x
والكنيسة المصرية

x

x

موجود

موجود

الهدف األول

x

عقد لقاءات دورية مع المسئولين عن الدعوة بالمديريات
للتوعية بأهمية القضايا السكانية

غير موجود

x

x
x

الهدف األول

x

 xوزارة األوقاف واألزهر

موجود وغير
كافٍ K211+

x

2016 - 2015

الهدف األول

2017

غير موجود

2020
2019
2018
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نسبة الزيادة في وعي
األئمة الدعاة بأهمية
القضية السكانية بعد
التدريب
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النشاط

راب اعا :محور اإلعالم والتواصل اًلجتماعى

الهدف األول :زيادة المواد اإلعالمية التي تتضمن القضايا
السكانية بوسائل اإلعالم المختلفة

حصر المواد اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية
السابق إعدادها

مراجعة المواد اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية
السابق إعدادها

هدف فرعي :1اًلستفادة من المواد اإلعالمية التي تم
إعدادها سابقا

x

x

إعادة عرض األفالم والتنويهات التي تمت مراجعتها

2016 - 2015
x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف األول

الهدف األول

الهدف األول

وزارة الصحة  -الهيئة العامة
لالستعالمات -الوزارت التي
لديها مواد إعالمية -
منظمات المجتمع المدني

وزارة الصحة  -الهيئة العامة
لالستعالمات -وزارة الزراعة

وسائل اإلعالم

وزارة السكان

وزارة السكان

الهيئة العامة
لالستعالمات

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

غير موجود

غير موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

2017
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عدد ساعات البث
التليفزيوني واإلذاعي
للمواد اإلعالمية التي
تتناول القضايا السكانية

النشاط

هدف فرعي :2إنتاج مواد إعالمية جديدة تتضمن القضايا
السكانية -الصحة اإلنجابية والجنسية وإزالة الوصمة عن
المصابين ببعض األمراض الجنسية  -الخدمات المختلفة
التي تقدمها الجهات المعنية -تسليط الضوء على النماذج
النسائية الناجحة

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان األول
والثاني

وزارة الصحة -
منظمات المجتمع المدني
 الجهات المانحة -وزارة اًلتصاًلت

الهيئة العامة
لالستعالمات ووزارة
الثقافة

األزهر  -األوقاف

الكنيسة المصرية

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

كاف
موجود وغير ٍ

الهدف األول

وزارة السكان  -وزارة
الصحة  -وزارة الشباب -
منظمات المجتمع المدني -
الهيئة العامة لالستعالمات

وزارة السكان

موجود وغير
كافٍ K220+

الهدف األول

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

إنتاج مواد تعريفية ودعائية بخدمات الصحة اإلنجابية،
وإتاحتها بجميع وسائل اإلعالم المرئى والمسموع ووسائل
التواصل اًلجتماعى ورسائل المحمول ،والتنويه عنها من
خالل لقاءات في مراكز الشباب للتوعية والمدارس
والجامعات
x x

x
x

x

x x

إصدار وطباعة كتيبات ونشرات تتناول موضوعات وقضايا
سكانية مختلفة ،وطرحها للجمهور للتثقيف والوعى من
وجهة النظر الدينية ،وإعادة طبع الموجود منها ،مثل
"دليل الدعاة لقضايا الصحة اإلنجابية"

2016 - 2015

إعداد دليل لقضايا الصحة اإلنجابية من وجهة نظر الدين
المسيحى

2017

x

2020
2019
2018
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نسبة األفراد التي تظهر
الوصم للمتعايشين مع
فيروس نقص المناعة
المكتسبة
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النشاط

إنتاج مواد درامية وسينمائية /وثائقية وإذاعية تتناول
القضايا السكانية لبثها ،خاصة على اًلذاعات الشبابية
والقنوات األكثر مشاهدة
x

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

الجهات المنفذة الرئيسية

x

وزارة السكان

التمويل المطلوب
ووجوده

غير موجود

الهدف المطلوب
تحقيقه

األهدف األول
والثاني والرابع

وزارة السكان

الهيئة العامة
لالستعالمات ووزارة
الثقافة
إتحاد اإلذاعة
x x
والتليفزيون
القطاع الخاص -
منظمات المجتمع المدني

x

x

موجود وغير
كافK221+
ٍ

وزارة الصحة  -الهيئة العامة
لالستعالمات  -وزارة الثقافة
األهدف األول
وزارة الزراعة  -وزارة
والثاني والرابع
اًلتصاًلت -
القطاع الخاص  -منظمات
المجتمع المدني

وزارة السكان

x

تحويل المطبوعات الصادرة فيما يخص القضايا السكانية
إلى مواد إلكترونية ليسهل نشرها عبر اإلنترنت
وإعداد رسائل إلكترونية مختلفة تناسب جهات النشر
المختلفة (مواقع إلكترونية حكومية  -مواقع التواصل
اًلجتماعي)

التنسيق مع مسئولي مواقع اإلنترنت التى تقدم معلومات
عن الصحة اإلنجابية والجنسية لضمان توفير المعلومة
السليمة من مصادر موثوق بها

وزارة اًلتصاًلت -القطاع
الخاص  -منظمات المجتمع
المدني

x x

x
x

األهدف األول
والثاني والرابع

x

x

غير موجود

x x

دعم المبادرات اإلعالمية المبتكرة مثل إرسال رسائل
توعية عبر رسائل التليفون المحمول
x

x

x x

وزارة السكان

2016 - 2015

غير موجود

2017

وزارة الصحة  -الهيئة العامة
لالستعالمات  -وزارة الثقافة
األهدف األول
 وزارة اًلتصاًلت -والثاني والرابع
القطاع الخاص  -منظمات
المجتمع المدني

2020
2019
2018

مؤشر القياس
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x

عقد مؤتمر كل عامين لشرح أبعاد القضايا السكانية

هدف فرعي :3إعداد كوادر إعالمية متخصصة ومتبنية
للقضايا السكانية

النشاط

x

x

إنشاء كوادر إعالمية متخصصة في القضية السكانية،
وتنمية مهاراتهم من خالل ورش عمل لإلعالميين عن أبعاد
قضايا السكان والتنمية

هدف فرعي :4عرض المواد اإلعالمية ومتابعة نسب
المشاهدة وتحليل النتائج

عرض التنويهات والبرامج والدراما المسرحية
والتليفزيونية واإلذاعية وغيرها

تأهيل فرق لمتابعة نسب المشاهدة ،وتحليل مردود نشر
المواد اإلعالمية بوسائل اإلعالم المختلفة

متابعة نسب المشاهدة وتحليل مردود نشر المواد اإلعالمية
بوسائل اإلعالم المختلفة

مراجعة القوانين وتقديمها إلعطاء حوافز عينية للقنوات
اإلعالمية المختلفة لنشر الرسائل (الخصم من الضرائب)

x

x
x

x

x

x

2016 - 2015
x

2017
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الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة السكان

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

اإلعالميون

x

األهدف األول
والثاني والرابع

x x

غير موجود

وزارة السكان

x

األهدف األول
والثاني والرابع

القنوات التليفزيونية
واإلذاعية

وزارة المالية

x x

كاف
موجود وغير ٍ

اإلعالميون  -إI230+تحاد
اإلذاعة والتليفزيون ـ
المجلس العربي للطفولة
والتنمية

وزارة السكان

وزارة السكان

x

x

الهدفان األول
والثاني
الهدفان األول
والثاني

وزارة السكان

شركات البحوث وتحليل
 x xنسب المشاهدة وإتحاد
اإلذاعة والتليفزيون

x x

مبادرات مسئولية
مجتمعية

كاف
موجود وغير ٍ

غير موجود

األهدف األول
والثاني والرابع

x

األهدف األول
والثاني والرابع

شركات البحوث وتحليل
 x xنسب المشاهدة وإتحاد
اإلذاعة والتليفزيون
غير موجود

وزارة السكان

2020
2019
2018
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عدد اللقاءات التي يقدمها
برامج التوك شو األكثر
مشاهدة عن مشكلة
الزيادة السكانية سنو ًيا

نسبة مشاهدة البرامج
والمواد اإلعالمية التي
تمس القضية السكانية

x

x

تناول القضية السكانية في خطب الجمعة ودروس األحد
وبرامج الدروس النسائية

تكثيف المتابعة الميدانية على خطب الجمعة والدروس
اليومية والندوات والقوافل لتضمين الخطب مفاهيم سكانية

76
x

x

عقد ندوات بالمدارس والجامعات للتوعية بقضايا الصحة
اإلنجابية

عقد لقاءات توعية تثقيفية للقيادات التنفيذية لتبني القضايا
السكانية

استخدام المرشدين الزراعيين من خالل المدارس الحقلية
في عمليات رفع الوعي بالقضية السكانية

تنفيذ ندوات للعاملين بقطاع السياحة للتوعية بالقضايا
السكانية والصحة اإلنجابية ،وتنفيذ حمالت توعية بالمدن
السياحية

تكثيف األمسيات األدبية والفنية والدينية في قصور الثقافة
x

x

الهدف الثاني :زيادة الحشد الجماهيري لتأييد القضية
السكانية

النشاط

x

2016 - 2015
x

x

x

x

x

2017
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منظمات المجتمع المدني

وزارة األوقاف واألزهر
x
والكنيسة

 xوزارة األوقاف واألزهر

x

x

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

األهدف األول
والثاني والرابع

المحافظون

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

الهدف األول

x

موجود

x

وزارة التربية والتعليم
وزارة التعليم العالي

x

الهيئه العامة لالستعالمات -
وزارة السكان

x

األهدف األول
والثاني والرابع

x

الهدف األول

غير موجود

موجود

األهدف األول
موجود وغير كاف
والثاني والرابع

موجود

x

وزارة الزراعة

وزارة السياحة

وزارة السكان

وزارة السكان -وزارة
األوقاف
منظمات المجتمع المدني
وزارة السكان  -وزارة
الصحة

الوزارات والهيئات -
المحافظون

x

x

األهدف األول
والثاني والرابع

x

x

وزارة الثقافة

موجود

x

x

وزارة السكان

2020
2019
2018

مؤشر القياس

 -1متوسط عدد التنويهات
وعدد القنوات التي تقوم
بالبث ،ومعدل الزيادة
كل عام
 -2متوسط العدد األمثل
لألسرة من وجهة نظر
السيدات والرجال في الفئة
العمرية ( 49-15قومي
ومناطق جغرافية)
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النشاط

إقامة الندوات والحفالت متضمنة رسائل القضايا السكانية
في النوادي الرياضية ونوادي الشرطة والقوات المسلحة

إقامة الحفالت والمسرحيات بهدف التثقيف الصحي
واكتشاف المواهب
تنشيط مسرح القرية وعرض القضايا المختلفة من خالله
بمختلف جوانبها

استغالل مواسم المشاهدة المكثفة (رمضان) لبث دراما
تناقش القضية أو اإلعالن عن مخاطرها

سا :محور تمكين المرأة
خام ا

x

x

x

x

x

بناء قدرات العامالت بالقطاع الحكومي ،وتعزيز مفهوم
مراعاة النوع اًلجتماعي وتكافؤ الفرص في الخطط
والبرامج
x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة الشباب
والرياضة  -وزارة
الداخلية  -وزارة الدفاع

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

المجلس القومي للمرأة

التمويل المطلوب
ووجوده

وزارة السكان

منظمات المجتمع المدني

وزارة السكان ومنظمات
المجتمع المدني والقنوات
الخاصة

وحدة تكافؤ الفرص بجميع
الوزارات

األول و الثاني

األهدف األول
والثاني والرابع

األهدف األول
والثاني والرابع

الهدف الثاني

موجود

موجود وغير كاف

موجود وغير كاف

غير موجود

الهدف الثاني

المجلس القومي للمرأة
 الجهاز المركزيللتعبئة العامة واإلحصاء
موجود وغير كاف

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

x

x

نشر أبحاث ودراسات حول تقدير التكلفة اًلقتصادية
الناتجة عن التمييز ضد المرأة ،سواء ما تتحمله المرأة أو
الدولة

x

x

x

2016 - 2015
x

x

x

2017

x

الهدف األول :رفع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من
 % 23إلى % 35

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة مشاركة المرأة
في سوق العمل من
إجمالي المشتغلين

النشاط

نشر ثقافة دور المرأة اإليجابي فى سوق العمل لتحقيق
التنمية ،من خالل حمالت توعية بالمحافظات وندوات
بمراكز الشباب ،لتعزيز وضع مصر فى التقارير الدولية

إبراز الشخصيات النسائية الناجحة في وسائل اإلعالم،
ودمج رسائل توعية عن المكتسبات التي يمكن تحقيقها عند
تقلد المرأة مناصب قيادية

رفع كفاءة العامالت في المراكز القيادية من أول درجة
مدير عام ببرامج تخصصية بمركز إعداد القادة والجهاز
المركزي للتنظيم واإلدارة

زيادة فرص المرأة لاللتحاق بالبعثات الخارجية

الهدف الثاني :رفع نسبة اإلناث في المناصب القيادية
واإلدارية العليا في القطاع الحكومي من  %11إلى %20

x

x

x

2016 - 2015
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الجهات المنفذة الرئيسية

x

الجهات المنفذة المشاركة

x

 x xالمجلس القومي للمرأة

وحدات تكافؤ الفرص
بالوزارات المختلفة -
منظمات المجتمع المدني -
وزارة الشباب والرياضة

x

x

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود وغير كاف

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثاني

موجود كمنح من
القومي للمرأة
الهدف الثاني
للجهات اإلعالمية
الحكومية فقط

الهيئات والوزارات المختلفة

الهيئه العامة لالستعالمات -
 x xالمجلس القومى للمرأة
وسائل اإلعالم

x

الهدف الثاني

وزارة الخارجية

x

الجهاز المركزي
للتنظيم واإلدارة
مركز إعداد القادة

موجود

الهدف الثاني

x x

x

x

 x xالمجلس القومي المرأة

منح مؤقتة لم تتكرر

2017

الهدف الثالث :إدراج وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات من
الهيكل اإلدارى ،وزيادة عددها من  26وحدة إلى  32وحدة
وزيادة الوعي بالمساواة

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة اإلناث في
المناصب القيادية و
اإلدارية العليا من
أجمالي المشتغلين في
القطاع الحكومي

عدد وحدات تكافؤ
الفرص في الوزارات
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النشاط

إنشاء  6وحدات تكافؤ فرص بالوزارات المتبقية

الجهات المنفذة الرئيسية

x

x

الجهاز المركزى
للتنظيم واإلدارة

 x xالمجلس القومي للمرأة

x

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف المطلوب
تحقيقه

المجلس القومي للمرأة -
الجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة
وزارة السكان
(المجلس القومي للسكان)

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني

موجود

التمويل موجود من
اليونيسكو

الهدف الثاني

وزارة اًلستثمار -
وزارة الصناعة -
المجلس القومي للمرأة
وزارة القوى العاملة والهجرة

x

المجلس القومي للمرأة

وزارة اًلستثمار-
وزارة الصناعة والتجارة-
منظمات المجتمع المدني
الهدف الثاني

غير موجود

المجلس القومي للمرأة الوزارات المعنية

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

إدراج جميع وحدات تكافؤ الفرص ضمن الهيكل اإلداري
أسوة بوزارة القوى العاملة ووزارة المالية

x

x

x

عمل دراسة عن السيدات صاحبات األعمال فى مصر
x

x

x

x x

x

x

تشجيع السيدات علي ريادة األعمال ،واستغالل مشاركتهن
فى الكوميسا

الهدف الخامس :خفض نسبة بطالة المرأة في الريف
من  %20.2إلى %15

x

الهدف الرابع :رفع نسبة السيدات صاحبات األعمال
من  % 2إلى %10

مشروع تحسين الوعي بمساواة النوع اًلجتماعي في
 5محافظات

2016 - 2015
x

2017
x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة السيدات صاحبات
األعمال من أجمالي
رواد االعمال

نسبة البطالة بين اإلناث
في الريف
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x

x

النشاط

إعادة إعمار وتنمية القرى لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة
الريفية

إعادة إعمار وتنمية قرى نموذجية فى المناطق السياحية
لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية

x

x

x

x

إعداد مسح ميداني قومي لتقدير أعداد النساء المعيالت
والتعرف على الخصائص اًلجتماعية واًلقتصادية والصحية

تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خالل
اإلقراض (نفس النشاط تحت الشباب)

الهدف السادس :رفع نسبة اإلقراض للمرأة ،وخاصة
المرأة المعيلة من  % 40إلى % 70

x

x

x

2016 - 2015

إتاحة فرص التدريب وتسويق األعمال اليدوية البسيطة
بالمناطق الريفية والبدوبة والقرى ذات المنتج الواحد من
خالل النوادى النسائية  -مراكز التدريب والمديريات

2017
x
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الجهات المنفذة الرئيسية

x

الجهات المنفذة المشاركة

x x

x

x

x

x

المجلس القومي للمرأة-
المراكز البحثية

وزارة السكان

الصندوق اًلجتماعى
للتنمية

وزارة السياحة

وزارة التضامن
اإلجتماعي

x x

وزارة السكان (المجلس
وزارة التضامن
القومي لألمومة والطفولة) -
اإلجتماعي
المجلس القومي للمرأة -
x x
وزارة القوى العاملة -
وزارة السياحة  -وزارة
وزارة التنمية المحلية
الصحة  -وزارة الزراعة

x x

x x

وزارة القوى العاملة
والهجرة -وزارة التنمية
المحلية  -منظمات المجتمع
المدني

وزارة السكان
منظمات المجتمع المدني
ووزارات التنمية المحلية
واًلستثمار والسياحة وغيرها
وزارة السكان
وزارة التضامن اًلجتماعى
منظمات المجتمع المدني
ووزارات التنمية المحلية
واًلستثمار والسياحة وغيرها

2020
2019
2018

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثاني

موجود

كاف
موجود وغير ٍ

كاف
موجود وغير ٍ

الهدف الثاني

الهدف الثالث

موجود

مؤشر القياس

نسبة النساء
من المقترضات
من إجمالي المقترضين
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النشاط

زيادة منافذ السلع الغذائية من إنتاج القوات المسلحة
وحمالت التوزيع لألكثر احتياجا ،مع ربطها بمنظومة
البطاقات التموينية

الهدف السابع :زيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية
(مجلس النواب) من  % 12إلى % 25
المجالس المحلية من  % 25إلى % 40
المجالس التنفيذية فى المحافظات من  % 10إلى % 25

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

الجهات المنفذة المشاركة

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

x

القوات المسلحة

x

x

x

وزارة التضامن اإلجتماعي
ووزارة التموين
ووزارة السكان

x x

لقاءات مع رؤساء األحزاب السياسية لتعزيز ترشيح المراة
من خالل الحزب
x

x

 x xالمجلس القومي للمرأة

x

x

رؤساء األحزاب

 x xالمجلس القومي للمرأة

x

الهدف الثاني

دورات تدريبية للمرشحات عن كيفية اإلعداد لبرنامج
انتخابي وتبني قضايا مجتمعية ملحة والتعامل مع الناخبين
وإقناعهم
وزارة الشباب والرياضة-
وزارة التنمية المحلية

x

2016 - 2015
x

الهدف الثاني

الهيئة العامة لالستعالمات -
 x xالمجلس القومي للمرأة
وزارة التضامن اإلجتماعي

2017

التوعية الجماهيرية بدور المرأة في الحياة السياسية
وتوعية المجتمع باختيار المرشح وفقاا للكفاءة دون النظر
للنوع  -وتفعيل دور الرائدات اًلجتماعيات فى التوعية
السياسية

2020
2019
2018

التمويل المطلوب
ووجوده

منحة من صندوق
األمم المتحدة للمراة

منحة من صندوق
األمم المتحدة للمرأة

منحة من صندوق
األمم المتحدة للمراة

مؤشر القياس

نسبة النواب اإلناث في
مجلس النواب من
إجمالي األعضاء
 نسبة السيدات فيالمجالس المحلية من
إجمالي أعضاء
المجالس المحلية
 نسبة السيداتاألعضاء في المجالس
التنفيذية في المحافظات
إلجمالي عدد األعضاء
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النشاط

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه
الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

تبني حمالت إعالمية وبرامج مناظرة للسيدات المرشحات
للتعرف على قدراتهن لتبني قضايا ذات أولوية

وسائل إعالمية -
وزارة السكان

x

المجلس القومي للمرأة

x

الهدف الثاني

الهدف الثاني

وزارة التضامن
اإلجتماعي

x

منحة من صندوق
األمم المتحدة للمراة

موجود

المجلس القومي للمرأة -
اًلتحاد العام للجمعيات األهلية
المجلس القومي للمرأة -
وزارة التضامن اإلجتماعي

x x

الهدف الثامن :رفع نسبة السيدات فى مجالس إدارات
منظمات المجتمع المدني إلى %25

x

x

x

x

الهدف الثاني

اًلتحاد العام للجمعيات
x x
األهلية

من الصندوق
المركزي للجمعيات

x

x

x

x

x

x x

إضافة مادة بقانون الجمعيات والمؤسسات األهلية
لتخصيص نسبة للسيدات في مجلس إدارة منظمات
المجتمع المدني والمؤسسات

دعم الجمعيات والمؤسسات األهلية العاملة فى مجال تمكين
المرأة

الهدف التاسع :خفض نسبة التعرض للعنف األسرى
من  % 87إلى % 40
خفض نسبة التحرش فى األماكن العامة وأماكن العمل من
 40% - 92من خالل اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة
العنف ضد المرأة

توعية المرأة بضرورة اإلبالغ عن أي حالة عنف تتعرض
لها ،وتوعية السيدات بضرورة الحفاظ علي األدلة فى حالة
اًلنتهاكات
الخط الساخن (وزارة السكان  -وزارة الداخلية -
وحدة العنف  -وزارة التضامن اإلجتماعي)
الهدف الثاني

2016 - 2015

موجود

2017

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة واألمومة)
 وزارة الداخلية - x xالمجلس القومي للمرأة
وزارة التضامن اإلجتماعي -
منظمات المجتمع المدني -
وسائل اإلعالم

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة تمثيل السيدات في
مجالس إدارات منظمات
المجتمع المدني

 -1نسبة اإلناث الالئي
تتعرضن للعنف األسري
من إجمالي اإلناث
 -2نسبة اإلناث الالئي
تتعرضن للتحرش في
الشارع وأماكن العمل من
إجمالي اإلناث
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x

توعية وتهيئة األطفال لكسر حاجز الخوف واإلبالغ
عن أي انتهاكات

إعداد وتوزيع كتيب لتوعية المجتمع بكيفية التعامل في
حالة تعرض الطفل ألي من حاًلت العنف

النشاط

x

x

تقديم المساندة القانونية والنفسية للمعنفات

التوعية القانونية واًلجتماعية والصحية بخطورة الزواج
المبكر ،من خالل الحمالت  -ورش العمل  -الخطوط
الساخنة للتثقيف الصحي للفتيات واألطفال

دورات تدريبية للجمعيات األهلية واألخصائيين اًلجتماعيين
لرفع الوعي بمفهوم اإلتجار بالبشر

الهدف العاشر :خفض نسبة الزواج المبكر بنسبة %25
خالل خمس سنوات

x

x

x

x

x

x

2016 - 2015
x

2017
x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثاني

وزارة التربية والتعليم
 وزارة الداخلية -وزارة التضامن اإلجتماعي -
منظمات المجتمع المدني

منظمات المجتمع المدني

وزارة السكان
(المجلس القومي
للطفولة واألمومة)

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

كاف
موجود وغير ٍ

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
واألمومة) -
وزارة التربية والتعليم

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

x x

الهدف الثاني

وزارة التضامن
اإلجتماعي  -وزارة
السكان (المجلس
القومى للطفولة
واألمومة )

كاف
موجود وغير ٍ

مكتب شكاوي المرأة التابع
للمجلس القومي للمرأة
بالمحافظات
منظمات المجتمع المدني

الوزارات والهيئات المعنية -
منظمات المجتمع المدني

المجلس القومي
للطفولة واألمومة

x

الهدف الثاني

المجتمع المدني

وزارة السكان (المجلس
القومي للطفولة
x x
واألمومة)
موجود

الهدف الثاني

x

موجود

x x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة السيدات في
الفئة العمرية من
(  ) 20-24المتزوجات
قبل
بلوغهم  18عام
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النشاط

الهدف المطلوب
تحقيقه

وزارة العدل  -مجلس
الوزراء -مجلس النواب

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف الثاني

الهدف الثاني

وزارة الداخلية

وزارة السكان
(المجلس القومي
للطفولة واألمومة)

موجود وغير كاف

غير موجود

المجلس القومي للمرأة -
المجلس القومي للطفولة
واألمومة -منظمات المجتمع
المدني-وزارة التضامن
اإلجتماعي

الهدف الرابع

الهدف الثاني

وزارة اًلسكان  -وزارة
المالية  -المحافظون -
منظمات المجتمع المدني
صندوق تطوير
المناطق العشوائية

المجلس القومي للمرأة -
المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للسكان
واألمومة  -وزارة الداخلية -
وزارة التنمية المحلية

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

تفعيل القوانين والقرارت الوزارية لتجريم الزواج المبكر
x

x

وزارة التطوير
x x
الحضري والعشوائيات

x x

x

إعداد دليل اجتماعي شرطي للعاملين بأقسام الشرطة عن
كيفية التعامل مع المعرضين لحاًلت العنف

استمرارية قوافل األوراق الثبوتية للزواج

محاور عمل إضافية

الهدف األول  :تطوير العشوائيات

تطوير المسكن غير اآلمن وتوفير سكن آمن
x

x

x

2016 - 2015
x

2017
x

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة القاطنين في أماكن
خطرة
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x

x

النشاط

تطوير وتحديث األسواق العشوائية

تطبيق المنظومة القومية للمخلفات الصلبة
(قمامة المنازل -مخلفات المباني)

x

x

x

x

التوسع في نقاط التسويق المحلي والعالمي (اإللكتروني)
والمباشر

إنشاء مناطق صناعية خالل فترة الخطة طبقا للخطة
اًلستثمارية

حصر باألماكن التي يمكن إنشاء مناطق صناعية بها،
وإعادة رسم خريطة المناطق الصناعية ،وتوجيهها
للمناطق غير السكنيه لتكوين مجتمعات عمرانية جديدة
لتوزيع الكثافة السكانية

الهدف الثاني :زيادة فرص العمل و خفض معدل البطالة

2016 - 2015
x

2017

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

وزارة البيئة  -وزارة المالية -
وزارة التطوير
المحافظون -
x x
الحضري والعشوائيات
منظمات المجتمع المدني

وزارة البيئة  -وزارة المالية -
وزارة التطوير
المحافظون -
x x
الحضري والعشوائيات
منظمات المجتمع المدني

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الرابع

الهدف الرابع

الهدف الثالث

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

صندوق تطوير
المناطق العشوائية

صندوق تطوير
المناطق العشوائية

موجود

وزارة التخطيط -
وزارة اإلسكان

x

وزارة اإلسكان  -هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة
 -وزارة التنمية المحلية

x x

الهدف الثالث

كاف
موجود وغير ٍ

موجود

وزارة الصناعة
والتجارة
 -وزارة اإلسكان

x

الهدف الثالث

وزارة البيئة  -القطاع
الخاص  -وزارة اإلسكان -
وزارة الدفاع

x x

وزارة الصناعة
والتجارة
 -وزارة اإلسكان

2020
2019
2018

مؤشر القياس

عدد فرص العمل
التى تم توفيرها ونسبة
األراضي
التي امتد إليها السكان
علي األرض المصرية،
ونسبة المشاريع علي
أراضي خارج الحيز
الحالي لوجود السكان -
معدالت االنخفاض في
تعرض السكان لتلوث
الهواء و الماء
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النشاط

تخطيط وتنفيذ مجمعات صناعية حسب الحاجة

استكمال البنية التحتية للمجمعات الصناعية

التوسع في التدريب التحويلي بما يغطي المحافظات األكثر
استهدافاا

التوسع في منظومة إنتاج السلع ذات القيمة المميزة في
المجتمع المصري وربطها باألسواق العالمية

التوسع في إعداد وتمكين القرى والشياخات ذات المنتج
الواحد

x

2016 - 2015

إقامة مشروعات زراعية (استصالح أراضى) واًلنتقال
لمناطق غير عمرانية ،واستغالل الطاقات البشرية ،وتوزيع
الكثافة السكانية .مشروع مليون فدان ،وتوزيع أراض على
خريجى التعليم الفنى

x

x

x

x

x

x

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثالث

وزارة الصناعة
والتجارة
 وزارة اإلسكانوزارة الصناعة
والتجارة
 وزارة اإلسكانوزارة الصناعة
والتجارة
 وزارة اإلسكانوزارة الصناعة
والتجارة
 -وزارة اإلسكان

الجهات المنفذة الرئيسية

التمويل المطلوب
ووجوده

كاف
موجود وغير ٍ

الهدف الثالث

الهدف الثالث

الهدف الثالث

وزارة الصناعه
والتجارة -وزارة
الزراعة -
وزارة اإلسكان

موجود

كاف
موجود وغير ٍ

كاف
موجود وغير ٍ

كاف
موجود وغير ٍ

كاف
موجود وغير ٍ

الهدفان الثالث
والرابع

وزارة التخطيط -
وزارةالزراعة

وزارة الدفاع  -وزارة
الموارد المائية و الرى

وزارة التخطيط  -وزارة
الزراعة  -وزارة السكان

الهدفان الثاني
والثالث

الهدفان الثالث
وزارة التعليم الفني والتدريب
والرابع

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

2017

مشروع المليون فدان

2020
2019
2018

مؤشر القياس

مشروع العاصمة الجديدة

النشاط

مشروع محور قناة السويس

الهدف الثالث :زيادة وصول ذوي اإلعاقة من الفئة العمرية
( )18-60إلى الخدمات الصحية واًلجتماعية واًلقتصادية
وخاصة اإلناث منهم

حصر بعدد ذوي اإلعاقة وتصنيف اإلعاقة طبقا ًلتفاقية
األشخاص ذوي اإلعاقة التي صدقت عليها مصر
x

2016 - 2015
x

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة اًلستثمار -
وزارة الدفاع
وزارة الدفاع  -هيئة
قناة السويس

وزارة التخطيط  -وزارة
المالية

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

2017

المجلس القومي لشئون
الجهاز المركزي للتعبئة اإلعاقة  -وزارة التضامن
x x
اًلجتماعي  -المجلس القومى
العامة واإلحصاء
للمرأة  -وزارة الصحة

2020
2019
2018
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الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدفان الثاني
والثالث
الهدفان الثاني
والثالث

الهدف الثاني

التمويل المطلوب
ووجوده

ممول في تعداد
2016

مؤشر القياس

نسبة ذوي اإلعاقة في
الفئة من ( )60-18التي
تستفيد من الخدمات
الصحية واالجتماعية
بالنوع

x

x

إعادة التأهيل النفسي لذوى اإلعاقة لدمجهم واستثمار
طاقتهم فى تنمية المجتمع

تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ،المقدمة لذوي
اإلعاقة حسب اإلعاقة ،ودمجهم في مناحي الحياة

x

x

تدريب ذوي اإلعاقة علي الحرف المناسبة لهم لتمكينهم
اقتصاديا واجتماعيا
وإتاحة الفرص التدريبية الفنية لتنمية مواهبهم حسب
قدراتهم

تأهيل وتدريب مقدمي الخدمة لذوي اإلعاقة فنيا ونفسيا

النشاط

x

2016 - 2015

88
x

x

x

2017

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

x

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف الثاني

وزارة القوى العاملة
والهجرة  -وزارة التضامن
اًلجتماعي  -وزارة الصحة

x

المجلس القومي لشئون
x x
اإلعاقة

غير موجود

الهدف الثاني

وزارة الصحة  -وزارة
التربية والتعليم  -وزارة
المجلس القومي لشئون التعليم الفنى -الهيئة العامة
x x
لتعليم الكبار  -وزارة التنمية
اإلعاقة
المحلية  -وزارة التضامن
اًلجتماعي

x

x

كاف
موجود وغير ٍ

موجود

كاف
موجود وغير ٍ

الهدف الثاني

وزارة القوى العاملة
المجلس القومي لشئون والهجرة  -وزارة التضامن
x x
اًلجتماعي  -وزارة الصحة -
اإلعاقة
وزارة الثقافة
المجلس القومي لشئون
x x
اإلعاقة
الوزارات المعنية

الهدف الثاني

2020
2019
2018

مؤشر القياس

x

x

x

x

مراجعة النص التشريعي

حمالت تثقيف بالقوانين

ورش عمل للمسئولين عن تنفيذ القانون

ندوات للتشجيع علي اًلبالغ عن حاًلت النية او ممارسة
ختان اإلناث

89
x

x

دراسة اللوائح الخاصة بالعمل الحر

العمل مع نقابة األطباء إلصدار ًلئحة إجرائية تجاه مناهضة
ختان اإلناث

هدف فرعي :2تفعيل قرارات وزارة الصحة بحظر ممارسة
ختان اًلناث

هدف فرعي  -:1تفعيل الية بمكتب النائب العام إلنفاذ قانون
تجريم ممارسة ختان اإلناث

الهدف الرابع :خفض نسبة ممارسة ختان اإلناث في
األجيال الجديدة بنسبة  %10عن طريق إنفاذ قانون تجريم
ختان اإلناث و تفعيل القرارات الوزارية بشأنه

النشاط

x

2016 - 2015
x

x

x

x

2017
x

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

النيابة العامة  -وزارة
الداخلية  -وزارة الصحة -
الجمعيات األهلية

وزارة العدل  -وزارة
السكان
وزارة العدل  -وزارة
السكان  -المجلس
القومي للمرأة
وزارة العدل  -وزارة
السكان  -المجلس
القومي للمرأة
وزارة العدل  -وزارة
السكان  -المجلس
القومي للمرأة

x

x

x

x

وزارة الصحة  -وزارة
x
السكان
وزارة الصحة  -وزارة
x
السكان

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهدف الثاني

الهدف الثاني

النيابة العامة  -وزارة
الداخلية  -وزارة الصحة -
الجمعيات األهلية
النيابة العامة  -وزارة
الداخلية  -وزارة الصحة -
الجمعيات األهلية
النيابة العامة  -وزارة
الداخلية  -وزارة الصحة -
الجمعيات األهلية

المجلس القومي للمرأة -
الجمعيات األهلية
المجلس القومي للمرأة -
الجمعيات اًلهلية

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود من المنح
فقط
موجود من المنح
فقط

الهدف الثاني

الهدف الثاني

الهدف الثاني
الهدف الثاني

موجود من المنح
فقط

موجود من المنح
فقط

موجود من المنح
فقط
موجود من المنح
فقط

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة االمهات الالتي
لديهن النية لختان
بناتهن في المستقبل
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النشاط

الجزء الثاني :أنشطة إدارة البرنامج السكانى

الهدف األول :إعداد آليات اإلدارة والتنسيق والمتابعة
والتقييم

إعداد و توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات المعنية
للمساهمة في برامج الخطة التنفيذية (اعتماد الخطة
التنفيذية كبنود لبروتوكول التعاون)
x

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

الجهات المنفذة المشاركة

التمويل المطلوب
ووجوده

الهدف المطلوب
تحقيقه

الهيئات المعنية

األهداف األربعة

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان
وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

موجود

الهيئات المعنية

تكوين لجنة تنسيق داخل كل من الوزارات المتعاونة تتبع
الوزير المختص ألعمال التنسيق والمتابعة مع اإلدارات
المختلفة داخل كل هيئة ومع وزارة السكان

األهداف األربعة

x

موجود

وضع أدلة العمل بين اللجنة التنسيقية ولجان التنسيق داخل
كل وزارة

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

x

الهيئات المعنية

تكوين لجنة التنسيق المركزية ،وعقد اجتماعاتها بصورة
ربع سنوية

األهداف األربعة

x

غير موجود

x

إعداد دليل لتوصيف مؤشرات المتابعة والتقييم للنتائج

وزارة السكان
x x
المجلس القومي للسكان

x

x

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان
األهداف األربعة

الهيئات المعنية

2016 - 2015

األهداف األربعة

2017

موجود

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة األعضاء
المشاركين في الفريق
المحوري على
المستوى المركزى
وفرق المتابعة والتتقييم
القادرين علي المشاركة
في تفعيل الخطة
التنفيذية (التقييم من
خالل المالحظة المقننة)
من إجمالي األعضاء
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x

x

النشاط

إعداد تفاصيل آليات تجميع وتحاليل بيانات المتابعة
والتقييم ،ودور كل من الهيئات المشتركة في التنفيذ في
هذه العملية (من المستوى المركزى إلي مستوى المحافظة
والمركز والقرية) بطريقة تشاركية في نموذج محافظتين

تكوين فريق محوري من وزارة السكان وإدارات المجلس
القومي للسكان

x

x

x

رفع كفاءة الفريق المحوري المركزى للقيام بأعمال
التنسيق والتيسير والمتابعة والتقييم داخل المحافظات

رفع كفاءة فرق المتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان
وفروع المجلس

رفع كفاءة فرق التسيق والمتابعة والتقييم بالوزارات
المختلفة

الهدف الثاني :إعداد الكوادر الخاصة بتطبيق آليات
التنسيق والمتابعة والتقييم

2016 - 2015

رفع كفاءة فرق العمل بالمحافظات المختلفة من الوزارات
المتعاونة مع المجلس وديوان عام المحافظة

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

الهيئات المعنية داخل كل
وزارة السكان
محافظة والمحافظين  -وزارة األهداف األربعة
المجلس القومي للسكان
التنمية المحلية

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان
وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

الوزارات الشريكة

المحافظات ووزارة التنمية
وزارة السكان
المحلية
المجلس القومي للسكان

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

األهداف األربعة

األهداف األربعة

األهداف األربعة

األهداف األربعة

األهداف األربعة

الهيئات المعنية

موجود

موجود

موجود

غير موجود

موجود لعدد 3
محافظات فقط

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

2017

مؤشر القياس

إعداد المتدربين من
العدد الكلي للعاملين

92

النشاط

الهدف الثالث :تطبيق اآلليات وتحديد ونشر النتائج

هدف فرعي  :1تحديد أولويات التدخل والقضايا السكانية
طبقاا للخطة التنفيذية

اًلنتهاء من تقسيم الجمهورية إلى مناطق أولوية تدخل
سكاني ومناطق أقل أولوية ( 3مستويات) على مستوى
المحافظات ،بهدف تحديد أولويات التدخل

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

الجهات المنفذة الرئيسية

x

الجهات المنفذة المشاركة

x

المجلس القومي للطفولة
وزارة السكان
واألمومة  -المجلس القومي
x
المجلس القومي للسكان
للمرأة  -الجهات البحثية -
منظمات المجتمع المدني

وزارة السكان

x

إجراء البحوث العلمية والميدانية لمعرفة الوضع الحالي
لبعض القضايا السكانية التي ًل يتم قياسها ،وخاصة
النوعية منها
الجهات البحثية

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي
x x
للطفولة واألمومة
والطفولة

إجراء البحوث الميدانية لمعرفة التغيير في اًلتجاهات نحو
حجم األسرة المفضل
x

x

وزارة السكان
x x
المجلس القومي للسكان

x

الجهات البحثية

إجراء البحوث الميدانية في قضايا العنف مثل الزواج
المبكر والختان ووصمة مرض نقص المناعة

2016 - 2015
x

2017
x

2020
2019
2018

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

الهدف المطلوب
تحقيقه

األهداف األربعة

كاف
األهداف األربعة موجود وغير ٍ

كاف
األهداف األربعة موجود وغير ٍ

كاف
األهداف األربعة موجود وغير ٍ

مؤشر القياس

نتائج البحوث و معدل
استخدامها في تحديد
وتعديل األنشطة

93

x

هدف فرعي  :2اًلنتهاء من إعداد أنظمة المعلومات وربطها

النشاط

x

تجهيز الوحدات واإلدارات والمديريات باًلحتياجات من
األجهزة (الحاسب اآللى) بوزارات الصحة واألوقاف
والضمان اًلجتماعي والشباب والمجلس القومي للسكان
والمجلس القومي للطفولة واألمومة والمجلس القومي
لإلعاقة والمجلس القومي للمرأة

إعداد شبكة معلوماتية إلكترونية قومية

x

x

التعاقد إلعداد برمجيات بما يتناسب مع األهداف
والمخرجات المطلوبة للهيئات

تجهيز الوحدات واإلدارات والمديريات باًلحتياجات من
األجهزة (الحاسب اآللى) بوزارات الثقافة (الثقافة
الجماهيرية) ومراكز معلومات المحافظات والتعليم وهيئة
تعليم الكبار والصحة والتضامن اإلجتماعي

التعاقد إلعداد برمجيات بما يتناسب مع األهداف
والمخرجات المطلوبة للهيئات 2

إعداد البرمجيات المطلوبة لربط الوزارات
x

x

x

x

الجهات المنفذة الرئيسية

الهدف المطلوب
تحقيقه

األهداف األربعة

التمويل المطلوب
ووجوده

وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
وزارة السكان
المجلس القومي للسكان المعلومات  -القطاع الخاص

وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
وزارة السكان
المجلس القومي للسكان المعلومات  -القطاع الخاص

وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
وزارة السكان
المجلس القومي للسكان المعلومات  -القطاع الخاص

وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
وزارة السكان
المجلس القومي للسكان المعلومات  -القطاع الخاص

مركز معلومات مجلس
الوزراء -
وزارة اًلتصاًلت
وتكنولوجيا المعلومات

األهداف األربعة

األهداف األربعة

األهداف األربعة

األهداف األربعة

مؤشر القياس

 نسبة األشخاص المدربينعلي النظم الجديدة والقادرين
علي استخدامها بفاعلية
كاف (من خالل المالحظة المقننة
موجود وغير
ٍ
) من إجمالي األشخاص
المسئولين عن شبكات
المعلومات
 نسبة المؤشرات التى تمتوافر معلومات عنهت
باستخدام الشبكة المعلوماتية
غير موجود
من إجمالى المؤشرات
المطلوبة للمتابعة والتقييم

غير موجود

غير موجود

غير موجود

غير موجود

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان
وزارة التخطيط والمتابعة
واإلصالح اإلداري

وزارة الصحة
وزارة اًلتصاًلت وتكنولوجيا
األهداف األربعة
وزارة السكان
المعلومات  -القطاع الخاص
المجلس القومي للسكان

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

x

2016 - 2015
x

2017

2020
2019
2018

x

2016 - 2015
x

x

x

تقديم الدعم الفني والبشري للجمعيات األهلية الشريكة

تكوين لجنة من ممثلي الشباب للقيام بتنفيذ أنشطة مع
المجتمع المدني ألشكال ابتكارية إلثراء أنشطة الهيئات
الحكومية

تطوير وتحديد آلية داخل كل وزارة؛ لضمان معرفة
القطاعات الفنية بالوزارة بالخطة المقدمة ،والعمل مع
إدارة التخطيط بالوزارة لمراعاة تضمين األنشطة المتفق
عليها بخطة الوزارة

إيجاد آليات وتأشيرات بقطاعات الموازنة بالوزارات تضمن
إتاحة التمويل من شهر يوليو وليس من نوفمبر؛ لضمان
البدء في أنشطة الخطة من أول السنة المالية

x

x

تحديد مواصفات منظمات المجتمع المدني المظلة التي يتم
التعامل معها على المستوى القومي والمحافظات

اختيار الجمعيات التي يتم التعامل معها ،واألنشطة التي
تقوم بها

هدف فرعي :3تنفيذ آليات العمل

النشاط

2017

x

94

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

الهدف المطلوب
تحقيقه

اًلتحاد العام للجمعيات األهلية األهداف األربعة

اًلتحاد العام للجمعيات األهلية األهداف األربعة

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

موجود

وزارة الصحة -
الوزارات المعنية

األهداف األربعة

غير موجود

كاف
األهداف األربعة موجود وغير ٍ

األهداف األربعة

اًلتحاد العام للجمعيات األهلية األهداف األربعة

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

وزارة المالية

وزارة الشباب والرياضة -
وزارة السكان
اًلتحاد النوعي لجمعيات
المجلس القومي للسكان
الشباب

الوزارات المختصة

المجلس القومي للمرأة

موجود

غير موجود

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

مؤشر القياس

نسبة الزيادة في
األنشطة السكانية
المقدمة من منظمات
المجتمع المدني
والقطاع الخاص في
مجال القضية السكانية
على العام الماضي

توافر مكونات النموذج
والدروس المستفادة
وعدد المجتمعات التي
تم تكرار النموذج بها

95

وضع آلية تمثيل القطاع الخاص وقطاع األعمال من خالل
اتحادات الصناعات المختلفة

وضع ًلئحة العمل مع القطاع الخاص

النشاط

x

x

إعداد خطط التنفيذ المحلية علي مستوى المحافظات

x

x

2016 - 2015

عمل نموذج تطبيقي في المحافظة األولى ،يتم استخدامه
كنموذج استرشادي ،ثم التدرج في تعميم التجربة بباقي
محافظات الجمهورية

الجهات المنفذة الرئيسية

وزارة السكان
المجلس القومي للسكان

وزارة السكان
(المجلس القومي
للسكان)
وزارة السكان
(المجلس القومي
للسكان)

التمويل المطلوب
ووجوده

موجود

الهدف المطلوب
تحقيقه

األهداف األربعة

األهداف األربعة

األهداف األربعة

ديوان عام كل محافظة
برئاسة الوزير المحافظ

كاف
األهداف األربعة موجود وغير ٍ

موجود

موجود

ديوان عام كل محافظة
برئاسة الوزير المحافظ

وزارة السكان
المجلس القومي للطفولة
وزارة السكان
المجلس القومي للسكان واألمومة -المجلس القومي
للمرأة

ممثلو القطاع الخاص من
الجمعيات -اًلتحادات

الجهات المنفذة المشاركة

مصفوفة أهداف و أنشطة الخطة التنفيذية للسكان 2020-2015

2020
2019
2018

2017

مؤشر القياس

المرفق األول
وصف مؤشرات قياس نتائج األنشطة

97

المرفق األول
وصف مؤشرات قياس نتائج األنشطة
المؤشر

المستهدف

مصدر البيانات

2020

الجزء األول :محاور عمل الخطة التنفيذية
أول :محور تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية
ً

معدل االستخدام الحالي لوسائل تنظيم األسرة

%62.8

المسح السكاني الصحي

تقا ااارير وحا اادة المتابعا ااة ب ا او ازرة السا ااكان مرة شهريا

معدل إصدار التقارير من قاعدة بيانات تنظيم األسرة

(المجلس القومي للسكان)

نسا ا اابة مقا ا اادمي الخا ا اادمات الصا ا ااحية ( ا ا ااي و ازرة الصا ا ااحة والجمعيا ا ااات تق ا ا ا ا ا ا ااارير وح ا ا ا ا ا ا اادة المتابع ا ا ا ا ا ا ااة – و ازرة %100
األهلي ا ا ااة والقطا ا ا ااا) الخا ا ا اااع ) المتص ا ا االون بقاعا ا ا اادة بيانا ا ا ااات تنظا ا ا اايم السكان (المجلس القومي للسكان)

األسرة

%100

نسا اابة وحا اادات الرعايا ااة الصا ااحية التا ااي تقا اادم خا اادمات تنظا اايم األس ا ارة تقارير و ازرة الصحة
من إجمالي الوحدات

%100

نس ا ا ا اابة المجتمع ا ا ا ااات والق ا ا ا اارب المتط ا ا ا اااة بخ ا ا ا اادمات تنظ ا ا ا اايم األس ا ا ا ا ارة تقا ا ا ا ااارير و ازرة الصا ا ا ا ااحة م ا ا ا ا ا بح ا ا ا ا ا
(سا ا ا اواء م ا ا اان وح ا ا اادات الرعاي ا ا ااة األساس ا ا ااية أوالف ا ا اارل المتنقل ا ا ااة) م ا ا اان مي ا ا ا ا ااداني م ا ا ا ا اان و ازرة الس ا ا ا ا ااكان كا ا ا ا ا اال
عامين

مجمو) القرب والشياخات بالدولة وبكل محا ظة

نسا ا ا اابة ت ا ا ا اوا ر خا ا ا اادمات تنظا ا ا اايم األس ا ا ا ارة والرعايا ا ا ااة األساسا ا ا ااية ا ا ا ااي تقا ا ا ا ااارير و ازرة الصا ا ا ا ااحة م ا ا ا ا ا بح ا ا ا ا ا

المن ا اااطل النائي ا ااة والمحروم ا ااة طا ا اوال الع ا ااام م ا اان إجم ا ااالي المن ا اااطل مي ا ا ااداني مش ا ا ااترس ب ا ا ااين و ازرة الس ا ا ااكان

النائية

%100

وو ازرة العشوائيات

نس ا اابة المستش ا اافيات التابع ا ااة للتا ا ا مين الص ا ااحي والمؤسس ا ااة الع جي ا ااة تقارير و ازرة الصحة

%100

والمستش ا اافيات العام ا ااة والمركزي ا ااة الت ا ااي تق ا اادم خ ا اادمات تنظ ا اايم األسا ا ارة
من إجمالي المستشفيات التابعة لنفس الجهات
نسا اابة ت ا اوا ر رصا اايد ما اان وسا ااائل تنظا اايم األس ا ارة لجمي ا ا منا ا ااذ تقا ااديم تقارير و ازرة الصحة
الخدمة خ ل العام

نس ا ا اابة مق ا ا اادمي الخدم ا ا ااة الق ا ا ااادرين عل ا ا ااي تنفي ا ا ااذ مع ا ا ااايير وأساس ا ا اايات تق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارير متابع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادري
العم ا ا اال ا ا ااي تنظ ا ا اايم األسا ا ا ارة م ا ا اان خا ا ا ا ل التقي ا ا اايم بالم حظ ا ا ااة م ا ا اان و ازرة الصحة
إجمالي األطباء المدربين

98

%100

– غير متاح

مصدر البيانات

المؤشر
بحا ا ا ا

نسبة رضا العميل عن الخدمات الصحية المقدمة

المستهدف
2020

قي ا ا اااس الرض ا ا ااا ع ا ا اان خ ا ا اادمات غير متاح

تنظا ا ا ا اايم األس ا ا ا ا ارة عا ا ا ا اان طريا ا ا ا اال و ازرة
السكان

نسا ا اابة الط
بكليات الط

المدربين علي تقديم المشا ا ااورة وخدمات تنظيم األس ا ا ارة تقارير و ازرة السكان

غير متاح

والتمريض
المسح السكاني الصحي

نسبة الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة

نسبة العاملين بالتث ا اقيف الصحي القادرين علي اجتياز اختبار الرسائل بح
الصحية لتنظيم األسرة

%6

تقييم معر ة المثقفين الص ا ا ا ا ااحيين غير متاح

– و ازرة السكان

نسبة السيدات ال تي يعر ن أهمية تنظيم األسرة والمعلومات األساسية المسح السكاني الصحي

غير متاح

نس ا اابة الس ا اايدات المترددات علي خدمات الص ا ااحة اإلنجابية (رعاية ما تقارير متابعة و ازرة الصحة

غير متاح

عن الصحة اإلنجابية من إجمالي السيدات المبحوثات

بعد اإلجهاض .كشف أورام الثدي .ع ج عدوي الجهاز التناسلي) من
إجمالي المترددات علي الوحدات التي تقدم خدمات تنظيم األسرة
نس ا ا ا اابة أطباء األسا ا ا ا ارة العاملين عليا داخل الو ازرة من مجمو) األطباء تقارير و ازرة الصحة
المتخصصين ي ط

غير متاح

األسرة

نسا ا اابة وحدات الرعاية األسا ا اااسا ا ااية التي تعمل بنظام ط
إجمالي الوحدات

األس ا ا ارة من تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

نسبة وحدات الرعاية األساسية التي تم اعتمادها من إجمالي الوحدات

نسا ا ا اابة العيادات المعتمدة ي المناطل المحرومة من إجمالي العيادات تقارير و ازرة الصا ااحة بالتعاون م وزارة غير متاح
العشوائيات

ي هذه المناطل

نسا ا ا ا ا اابة األجهزة المعطلة ي المنش ا ا ا ا ا اآت التي تقدم خدمات الصا ا ا ا ا ااحة تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

اإلنجابية من إجمالي األجهزة ي نفس الوحدات
تقييم ماادي توا ل القوانين المتعلقااة بااالص ا ا ا ا ا ا احااة اإلنجااابيااة م المنهج

الحقوقي للصحة اإلنجابية ي إطار االتفاقات الدولية

مؤشر كيفي تقوم وحدة المتابعة والتقييم غير متاح
باالمجلس القومي للس ا ا ا ا ا ا اكاان بتقاديره –

و ازرة السكان
اااعليااة حع مااا قباال الزواج – غير متاح

نسا ا ا ا ا ا اابة األزواج الذين خضا ا ا ا ا ا ااعوا عليا لفحع ما قبل الزواج بجمي

بحا

مكوناته

و ازرة السكان

ع اادد الوح اادات ا العي ااادات التي تق اادم الخ اادم ااات الوق ااائي ااة والع جي ااة تقارير و ازرة الصحة
والنفسية لألطفال من سن (  ) 18- 12سنة
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غير متاح

المؤشر

المستهدف

مصدر البيانات

نسا ا ا ا ا ا اابة األطباء الملتزمين بتطبيل نظام اإلحالة بمعاييره القياس ا ا ا ا ا ا ا ية
(من خ ل الم حظة) من إجمالي األطباء المدربين

بح

2020

اعلية تطبيل نظام اإلحالة ي غير متاح

مسا ا ا ا ا ا ا اتااوي ا ا ااات الاارع ا ا اااي ا ا ااة ال اماخ اتالاف ا ا ااة

(و ازرة السكان)

غير متاح

نس ا ا ا ا ا ا اب ااة األمه ااات ي المن اااطل (الريفي ااة والمحروم ااة ) ال تي يقمن المسح السكاني الصحي
برض ا ا ا اااعة طبيعية حصا ا ا ا ارية ألطفالهن من إجمالي األمهات ي نفس
المناطل

غير متاح

نسبة السيدات ال تي استخدمن رعاية ما بعد الوالدة م طفلها األخير المسح السكاني الصحي
من إجمالي عدد السيدات
عدد المحا ظات التي تقوم بتطبيل نظام الترصد لو يات األمهات

تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

عدد المحا ظات التي تطبل نظام ترصد األطفال حديثي الوالدة يها

تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

نس ا ا اابة الزيادة ي األبحا

المنش ا ا ااورة ي مجال يروس نقع المناعة Pubmed systematic search

غير متاح

البشري ي الدوريات العلمية عن األعوام السابقة
نسا اابة المصا ااابين بفيروس نقع المناعة البشا ااري الذين يتلقون الع ج تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

والرعااايااة الصا ا ا ا ا ا ااحيااة الكاااملااة (الع ج الطبي والجراحي) من إجمااالي
المصابين بالمرض
نسا ا اابة المصا ا ااابين بفيروس نقع المناعة البشا ا ااري الذين يتلقون الدعم تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

عدد المحا ظات التي تطبل نظام ترصد تتذية األطفال

تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

نسبة الوحدات المعتمدة من مجمو) الوحدات الصحية

تقارير و ازرة الصحة

غير متاح

النفسي والقانوني من إجمالي المصابين بالمرض

ثانيا :محور الشباب والمراهقين
ً
نس ا ا ا ا ا اابة األش ا ا ا ا ا ااخاع المدربين من منظمات المجتم المدني والقطا) تقارير متابعة التدريبات
الخاع والجامعات القادرين علي التعامل م القض ا ا ااايا الس ا ا ااكانية من و ازرة السكان

من غير متاح

إجمالي األشخاع المدربين
نس ا ا ا ا ا ا ابااة المبااادرات التي تم الباادء بهااا بعااد التاادريا

من إجمااالي عادد تقارير و ازرة التضامن االجتماعى

غير متاح

المتدربين
نسا ا ا ا ا اابة البطالة من إجمالي قوة العمل ي الفئة العمرية (  ) 35 -18تقارير و ازرة القوي العاملة والهجرة

خفض بنسا ا ا ا ا ا اابة

سنة

%5

عدد القري والشياخات ذات المنتج الواحد
نسبة الزيادة ي إقراض الشبا

على األعوام السابقة

100

تقارير و ازرة الصناعة

غير متاح

تقارير الصندول االجتماعي للتنمية

غير متاح

مصدر البيانات

المؤشر

تقارير و ازرة االستثمار

عدد روابط ريادة األعمال للشبا

المستهدف
2020

غير متاح

عاادد األطفااال ب ما وب المقيمين ي دور اإليواء أوالمسا ا ا ا ا ا ااتفياادين من تقارير و ازرة التضامن االجتماعى

غير متاح

البرامج الحر ية
نسبة الدور التي تطبل المعايير من إجمالي عدد دور اإليواء
نساابة الشاابا

تقارير و ازرة التضامن االجتماعى

الذين يعر ون أهمية تنظيم األسارة والمعلومات األساااسااية بح

عن الصحة اإلنجابية من إجمالي الشبا
نسبة التردد على العيادات الصديقة للشبا

النشء والشبا

غير متاح

المبحوثين
مقارنة باألعوام السابقة

تقارير و ازرة الصحة وو ازرة التضامن

نسا ا ا ا ا ا اابة األزواج الذين خضا ا ا ا ا ا ااعوا عليا لفحع ما قبل الزواج بجمي

بحا

مكوناته

و ازرة السكان

نساابة الشاابا

– و ازرة السكان

غير متاح

ي الفئة العمرية ( )35-18ساانة المشاااركين ي وض ا

غير متاح

اااعليااة حع مااا قباال الزواج – غير متاح

تقارير و ازرة السكان

غير متاح

وتنفيذ اإلستراتجية القومية للسكان والخطط التنفذية المر قة بها
نس ا ا ا اابة الش ا ا ا اابا

ي الفئة العمرية ( )35-18س ا ا ا اانة المش ا ا ا اااركين ي تقارير و ازرة السكان

غير متاح

المجالس األقليمية للسكان
نسبة التطو) ما بين الشبا

من (  ) 35 -18سنة

عدد المبادرات التي يقودها الش ا ا ا اابا

بح

النشء والشبا

%15

للتص ا ا ا اادي للقض ا ا ا ااايا االجتماعية تق ااارير و ازرة التض ا ا ا ا ا ا ا ااامن االجتم اااعى غير متاح
وو ازرة السكان

المتعلقة بالصحة اإلنجابية

عدد المبادرات التي تم يها دمج رسا ا ا ا ااائل سا ا ا ا ااكانية وصا ا ا ا ااحة إنجابية تق ااارير و ازرة التض ا ا ا ا ا ا ا ااامن االجتم اااعى غير متاح
وو ازرة الشبا

عن طريل الشبا
ثالثًا :محور التعليم

نس ا ا ا اابة الط

الذين لديهم معر ة بمخاطر الزيادة الس ا ا ا ااكانية وجوان

بح

وو ازرة السكان

النشء والشبا

غير متاح

خصائع السكان وتتيير مفاهيم شكل وحجم األسرة
نسبة المعلمين الملمين بالقضايا السكانية ولديهم القدرة على مناقشتها

بح

قياس إلمام المعلمين بالقضا ا ا ا ااايا غير متاح

السكانية

نس ا ا ا اابة المعلمين الملمين بقض ا ا ا ااايا الص ا ا ا ااحة اإلنجابية والقادرين على بح

قياس إلمام المعلمين بالقضا ا ا ا ااايا غير متاح

السكانية

مناقشتها

قياس إلمام المعلمين بالقضا ا ا ا ااايا غير متاح

نسبة المعلمين القادرين على القيام بالدور اإلرشادي ي قضايا السكان بح
السكانية
والصحة اإلنجابية

تقارير و ازرة التربية التعليم

نسبة االلتحال بالتعليم اإللزامي
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%100

مصدر البيانات

المؤشر

المستهدف
2020

تق ا ا ااارير و ازرة التربي ا ا ااة والتعليم وو ازرة غير متاح
نس

التض ا ا ا ا ا ا ااامن االجتماااعى وو ازرة التنميااة

الملتحقين بالمدارس المجتمعية

المحلية (قومي ومحا ظات)

تق ا ااارير و ازرة التربي ا ااة والتعليم وبحا ا ا
نسبة التسر من التعليم

%0

قومي بو ازرة السا ا ااكان والجهاز المركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء

معدل التتطية بالوجبة المدرسية بالمرحلة الدراسية (قومي ومحا ظات) تقارير و ازرة التربية والتعليم

%100

تقااارير الجهاااز المركزي للتعبئااة العاااماة %7

نسبة األمية إلجمالي عدد السكان

واإلحصاء
و ازرة القوي العاملة والهجرة

نسبة البطالة بين خريجي التعليم الفني

نس ا ا ا اابة الزيادة ي وعي األئمة الدعاة ب همية القض ا ا ا ااية الس ا ا ا ااكانية بعد تقييم التدريبات

(و ازرة األوقاف وو ازرة السكان)

التدري

غير متاح
غير متاح

محور اإلعالم والتواصل المجتمعي
عدد س ا ا اااعات الب

القضايا السكانية

التليفزيوني واإلذاعي للمواد اإلع مية التي تتناول شا ا ا ا ا ا اارك ااات البحو

نس ا ا ا اابة األ راد الذين يظهرون الوص ا ا ا اام للمتعايش ا ا ا ااين م

المشاهدة واتحاد اإلذاعة والتليفزيون

يروس نقع الاامسا ا ا ا ا ا ا ااح الس ا ا ا ا ا ا ا اك ا ا ااانااي الصا ا ا ا ا ا ا احااي غير متاح

المناعة المكتسبة

وبح

النشء والشبا

عدد اللقاءات التي تقدمها البرامج الحوارية األكثر مشاااهدة عن مشااكلة شا ا ا ا ا ا اارك ااات البحو
الزيادة السكانية سنويا

كل عام

وتحلي اال نسا ا ا ا ا ا ا ا ا

غير متاح

المشاهدة واتحاد اإلذاعة والتليفزيون

نسبة مشاهدة البرامج والمواد اإلع مية التي تمس القضية السكانية
متوسا ا ااط عدد التنويهات وعدد القنوات التي تقوم بالب

وتحلي اال نسا ا ا ا ا ا ا ا ا

غير متاح

شا ا ا ا ا ا اارك ااات البحو

وتحلي اال نسا ا ا ا ا ا ا ا ا

المشاهدة واتحاد اإلذاعة والتليفزيون
وتحلي اال نسا ا ا ا ا ا ا ا ا

ومعدل الزيادة شا ا ا ا ا ا اارك ااات البحو
المشاهدة واتحاد اإلذاعة والتليفزيون
المسح السكاني الصحي

متوسط العدد األمثل لألسرة من وجهة نظر السيدات والرجال ي الفئة
العمرية من (  ) 49-15سنة (قومي ومناطل جت ار ية)
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غير متاح
غير متاح

3.1

مصدر البيانات

المؤشر

المستهدف
2020

محور تمكين المرأة
نساابة مشاااركة المرأة ي سااول العمل من إجمالي المشااتتلين ي س اول تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

العمل
ي المناص ا ا ا ا ا ا ا

نسا ا ا ا ا ا اابة اإلنا

القيادية واإلدارية العليا من إجمالي تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

المشتتلين ي القطا) الحكومي
عدد وحدات تكا ؤ الفرع ي الو ازرات

تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

نسبة السيدات صاحبات األعمال من إجمالي رواد األعمال

تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

ي الريف

تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

نس ا ا اابة الس ا ا اايدات ي المجالس المحلية من إجمالي أعض ا ا اااء المجالس تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

نسبة البطالة بين اإلنا

نسبة النساء المقترضات من إجمالي المقترضين
نسبة النوا

اإلنا

ي مجلس النوا

من إجمالي األعضاء

المحلية
نسا ا ا ا ا اابة السا ا ا ا ا اايدات األعضا ا ا ا ا اااء ي المجالس التنفيذية ي المحا ظات تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

إلجمالي عدد األعضاء
نسبة تمثيل السيدات ي مجالس إدارات منظمات العمل المدني

تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

ال تي تتعرضن للعنف األسري من إجمالي اإلنا

تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

ال تي تتعرضا ا ا ا ان للتحرش ي الش ا ا ا ااار) وأماكن العمل تقارير المجلس القومي للمرأة

غير متاح

نسبة اإلنا
نس ا ا ا اابة اإلنا

من إجمالي اإلنا

نساابة الساايدات ي الفئة العمرية من ( ) 24-20ساانة المتزوجات قبل تع ااداد الس ا ا ا ا ا ا اك ااان  – 2016الجه اااز خفض بنسا ا ا ا ا ا اابة
بلوغهن  18عاما
نسبة القاطنين ي أماكن خطرة

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

%50

و ازرة العشوائيات

%0

عدد رع العمل التى تم تو يرها ونس ا ا ا ا اابة األ ارض ا ا ا ا ااي التي إمتد إليها تقارير و ازرة التخطيط

غير متاح

الس ا ااكان علي األرض المصا ا ارية ،ونس ا اابة المش ا اااري علي أراض خارج
الحيز الحالي لوجود السكان  -معدالت اإلنخفاض ي تعرض السكان

لتلو الهواء والماء

نساابة ذوي االحتياجات الخاصااة ي الفئة العمرية من ( )60-18ساانة و ازرة التضامن االجتماعى

غير متاح

التي تستفيد من الخدمات الصحية واالجتماعية مصنفة بالنو)
المسح السكاني الصحي

نسبة األمهات ال تي لديهن النية لختان بناتهن ي المستقبل
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غير متاح

مصدر البيانات

المؤشر

المستهدف
2020

إدارة البرنامج السكاني
نساابة األعضاااء المشاااركين ي الفريل المحوري و رل المتابعة والتقييم و ازرة السكان

%80

الاق ا ا ااادريان عالاي الامشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارك ا ا ااة اي تافاعاي ا ا اال الاخاط ا ا ااة الاتانافاي ا ا ااذي ا ا ااة
(التقييم من خ ل الم حظة المقننة) من إجمالي األعضاء
نسبة المتدربين من العدد الكلي للعاملين

و ازرة السكان

%80

توا ر نتائج البحو ومعدل استخدامها ي تحديد وتعديل األنشطة

و ازرة السكان

مؤشر كيفي

نس ا ا ا ا ا ا ابااة األش ا ا ا ا ا ا اخاااع الماادربين على النظم الجاادياادة والقااادرين على و ازرة السكان

اسا ا ا ا ا ا ااتخ اادامه ااا بف اااعلي ااة (من خ ل الم حظ ااة المقنن ااة) من إجم ااالي

%75

األشخاع المسئولين عن شبكات المعلومات
نسبة المؤشرات التي توا رت باستخدام الشبكة المعلوماتية من إجمالي و ازرة السكان

%50

المؤشرات المطلوبة للمتابعة والتقييم
نسا ا ا اابة الزيادة ي األنشا ا ا ااطة السا ا ا ااكانية المقدمة من منظمات المجتم

و ازرة السكان

%30

المدني والقطا) الخاع ي مجال القضية السكانية عن العام الماضي
توا ر مكونات النموذج والدروس المس ا ا ا ااتفادة وعدد المجتمعات التي تم و ازرة السكان

تكرار النموذج بها

104

مؤشر كيفي

المرفق الثاني
الموازنة التقديرية
للخطة التنفيذية الخمسية ()2020-2015
لإلستراتيجية القومية للسكان ()2030-2015

105

مقدمة:
يعتمد احتساب تكلفة الخطة على تحليل أنشطة الخطة وطرق تنفيذها  ،للخروج بعناصر التكلفةة ،وتحديةد قيمةة كةل
عنصر ،ثم تحديةد عةد وحةدا كةل عنصةر ،وحية إن المعلومةا الالزمةة الحتسةاب التكلفةة بهةذ الطريقةة غيةر
متوافرة بشكل متكامل ،ونظ ًرا لوجو فجوا بين التخطيط والتمويل والتنفيذ ظهر في اجتماعا ممثلي الجها
المختلفةة بسةب التركية علةي التمويةل مةن خةال أبةواب الموازنةة المختلفةة ،فقةد تطلة ذلة العمةل بالمعلومةا
المتوافرة عن األنشطة وبنو الموازنا م ًعا للخروج بالتكلفة التقديرية.

منهجية العمل
تم إعدا هذ التكلفة على ج ءين ،الج ء األو هو التشاركي للحصو علي المعلوما  ،بةالتعر علةى مكونةا
األنشطة والتمويل المتوافر ،ومدى كفايته من مي انية الدولة ،والج ء الثاني تمثل في تحديد مةنه احتسةاب التكلفةة
بناء علي المعلوما المتوافرة ،بحي يكون أقرب ما يكون للواقع ،علي أن تتم مراجعة ذل بعد التطبيق فةي العةا
ً
بدال من بنو الموازنة ،والتي يستتبعها تحديد أج اء بعينها للبرنام السكاني.
األو  ،مستخدمين موازنا البرام

الجزء األول للحصول علي المعلومات:
أول :إعدا األنشطة الخاصة بالوزارا خال (  ) 2020 – 2015مع فرق العمل وممثلي الجها المشاركة.
ًا
ثانايًا :عقد ورش عمل مع ممثلي الوزارا المختلفة لمناقشة األنشطة المثيلة ،التى تقو بها جها وأجه ة أخرى
مختلفه لتالفى االز واجية وإهدار الموار .
ثال ًثاا :عقد ورش عمل مع ممثلي المالية للوزارا المشاركة ،لالطالع على مدى توافر التمويل الخاص باألنشطة
المدرجة بالخطة من أبواب موازنة الدولة المختلفة ،وحجم التمويل اإلضافي المطلوب ،ومراجعة ذل مع ممثلي
وزارتي المالية والتخطيط .
راب ًاعا :عقد العديد من ورش العمل لتقدير بنو الموازنة على أسس فعلية ،وذل عن طريق التعر على األسعار
الجارية بالسوق للوصو إلى التكلفة الفعلية لبنو الموازنة بالطرق المختلفة  ،وكذل االطالع علي طرق حساب
البنو طبقًا للقواعد المتبعة بوزارة المالية ووزارة التخطيط  ،وعرض األسس التى سو يتم إعدا بنو الموازنة
وتكلفتها عليها .
سا :االطالع علي و راسة موازنة عا (  ) 2015 /2014للوصو إلى المتاح من خال الموازنه
خام ًا
لالسترشا بها للوصو والحصو على التمويل المتاح لعا ( . ) 2016/2015
بنا ًاء علي التفاعل داخل ورش العمل و اللقاءات المختلفة تمت مواجهة العديد من التحديات ،منها ما يلي:
•

عد وجو طريقة واحدة الحتساب البنو التي يمكن الصر
كل وزارة.

•

عد وجو معلوما عند الكثير من الحاضرين عن البنو التي يتم الصر

•

اختال تبوي الموازنة الحكومية عن األنشطة التي تم االتفاق عليها ،مما يؤ ي إلى صعوبة تحديد تكلفة
األنشطة.
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منها علي األنشطة التي تم تحديدها من قبل
منها على األنشطة.

بنا ًاء علي هذه التحديات تم وضع منهجية حساب التكلفة كما يلي:
الجزء الثاني :تحديد منهجية احتساب التكلفة
عقد عدة ورش عمل مع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط وفريةق العمةل ،لتحديةد منهجيةة احتسةاب التكلفةة ،وتةم
االتفةاق علةي ضةرورة حسةاب التكلفةة باسةتخدا سةيناريوهين مختلفةين للتغلة علةي التحةديا الناتجةة مةن قلةة
المعلوما المتوافرة ،وذل على النحو التالي:
السيييناريو األول :حي ة يةةتم احتسةةاب التكلفةةة طبقًةا لمةةا عةةرض بمصةةفوفة األنشةةطة ،وذل ة بطةةريقتين،
األولي احتساب تكلفة جميع أنشطة الخطة ،أما الثانية فتعتمد على احتساب تكلفة األنشطة ذا األولوية فقط .
يتم حساب التكلفة في الطريقتين بناء على تحديد نوعيا التنفيذ ووصفها ،ثم حساب تكلفة وحدة التنفيذ مع توضةي
أسس حساب هذ التكلفة ،تم األخذ في االعتبار از يا عد الوحدا ونقصها خال سنوا الخطة.
و بنا ًء عليه حد نوعية التنفيذ ووحداته لكل نشاط من أنشطة الخطة ،مع األخةذ فةي االعتبارالمسةتويا اإل اريةة
المختلفة المسئولة عن التنفيذ.
السيناريو الثاني :احتساب تكلفة األنشطة التي تم تحديةدها علةي مسةتوى المجتمةع ،ووضةع مي انيةة للصةر منهةا
علي األنشةطة اخةل المجتمعةا (قةرى أو شةياخا اخةل المةدن)  ،مةع تحديةد تطبيةق هةذا النمةوذج فةي عةد مةن
القرى ،بحي يتم الوصو إلي  %40من المجتمعةا األكثةر فقة ًرا واحتيا ًجةا ،طبقًةا للمؤشةر الةذي يةتم العمةل عليةه
بنهاية الخمس سنوا .
تمة إضةافة  %10علةي هةذ التكلفةة إل ارة المنظومةة مةن خةال تطةوير نظةم المعلومةا واآلليةا والتةدري
وغيرها ،مثل تكلفة تشغيل الرائدا الريفيا والمرشدين الة راعيين وأئمةة األوقةا واألزهةر ،ومةن ثةم الخةروج
بالتكلفة بنا ًء علي هذ العناصر.
تةم عقة ذلة تحديةد متوسةط للتكلفةة مةن خةال السةيناريوهين السةابقين ،وذلة علةي مسةتوى التكلفةة الكليةة ،
وموزعة علي المحاور المختلفة لإلستراتيجية.

السيناريو األول
أول :قواعد احتساب التكلفة كما يلي:
نوعية التنفيذ
لجان

تجهييييييييز
برمجييييييات
ونظييييييييم
معلومات

وصف نوعية التنفيذ
 وتمثييل اللجييان المتخصصيية الت يتنياق أعميال معينية ،ويتخييذ فيهيا
قضييايا متعلقيية
قييرارات بخصييو
بيالمجتمع واألسيرة  ،وتشيمل لجيان
التنسيي اا و لجيان المتابعية وغيرهيا
من اللجان المتخصصة

أسس حساب تكلفة وحدة التنفيذ
)بالجنيه(
150بيدل اللجنيةا*  7أفيراداا
 25+ضيافة  10+مطبوعات ا
 15 +خدمات معاونة ا
(تم وضع األسس طب اقًا للوائح)

 وتشييمل تطييوير األنظمية أو إنشيياء تكلفية إعيداد البيرامج +قاعيدةأنظمة أو كيانات داخليه سيواء فنييةااا البيانيات  +تيراخي  +تكياليف
أو إدارية
التيدريب وتركييب البيرامج +
 إنشاء نظم وبرامج حاسب سواء ماليه صييانة مجانيية للبيرامج خيللأو تجارييية أو خدمييية أو إحصييائية السنة األولي بنياء علي أسيعار
لتحديث وتوثي جميع المعلومات الت
السييو حيييث إن البييرامج
تحتاج إليها الوزارات والمؤسسات
الخارجيية تقيدر ب 500األيف
 وضع مواصفات فنية للشبكات واألجهزة دولر بخييل التييراخي 60والمواقع اإللكترونية
ألف دولراللمكان الواحد
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تكلفة وحدة التنفيذ
)بالجنيه(
1100اجم للجنةا
الواحدة

برامج وقاعدة
البيانات وتراخي
وكالةا +تدريبا3.5
مليون-ا المعادلا
500ألف دولر
باإلضافة لتراخي
استخدام الويندوزاااا
و البرامج

نوعية التنفيذ

وصف نوعية التنفيذ

تيدريب خيارج
المؤسسات

 ويمثييل التييدريب خييارج المؤسسييةويقيوم بهيا ميدربون أو محاضيرون
مين خيارج المؤسسية ،وتكيون تكلفية
اليدورة للفيرد طبقيا للتفيا  ،أو يقيو
بهيييا محاضيييرون متخصصيييون
يتقاضييون اتعابً يا ،ويتقاض ي فيهييا
المحاضر أتعابه كمستشار خارج
 وتمث ل التللدري المؤسس ل داخ لالمؤسسلة ويقلو بهلا ملدربون أو
محاضرون من داخ أو خارج المكان
وتؤدى داخ المكان
 وتتمث ف القواف الطبية أو العالجيلةأو الخاصة بإجراء إحصلاءا معينلة
وتختلل القافللة ملن حيل اإلعلداد
ويتقاضل أفرادهلا مسلتحقاته طبقلا
للقواعد
 ه عبارة عن اجتماعا عم يلت بهلامناقشلة أعملا متخصصلة ويتلروا
علدد الحضلور فيهلا بلين 5 2أفلراد
للتداو ومناقشة المشاك التل تعلوق
العم أو تنفيذ بعض األعما
 ه ل المللن الت ل تطلبهللا الجهللالمتخصصللين يعملللون فل المراكللز
البحثيلة أو خريجل كليلا الطل أو
الهندسة.

لجيان صييانة
وقائية

 تمثل أتعلا فنيل الصليانة الوقائيلةوالدوريلللة لألجهلللزة والمعلللدا
واألدوا لكلل الوحللدا التابعللة
لللوزارا والهيئلا وتشلم أيضلا
الفنيين لصيانة المبان
 وتشم عقود صيانة األجهزة والمعداواألدوا المختلفة المملوكة للوزارا
المختلفة وتت الزيارا مرة ك شهر
لألجهزة الت ف الضلمان وبعلد ذلل
محسللوبة بتكلفللة
تكللون الزيللارا
إضافية

خييييييدمات
صحية

 وتمث تكلفة الخدمة الصحية المـــؤداةمن حي البدال والمطبوعـــــــــــــا
واالنتقاال والمستلزما  +مياه +إنارة
باإلضافة إلي التكلفة االستثمارية
 وتمث التوعية الت تقلو بهلا الجهلاالمختلفلة ملن منشلورا ومطبوعلا
وحمللال التوعيللة لتنظللي األسللرة
ونشر الثقافا المختلفلة ملن التوعيلة
بلالعن ضلد الملرأة ورعايلة األطفلا
ومكافحلة الختلان وتوعيلة الشلبا
المراهقين ومنظما المجتمل الملدن

تيدريب عليي
رأس العمل

زيارة قوافل

جلسات عمل

منح دراسية

عقييييييييود
الصيانة

بيييييييرامج
توعوييييييية
مجتمعية
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تكلفة وحدة التنفيذ
أسس حساب تكلفة وحدة التنفيذ
)بالجنيه(
)بالجنيه(
 400جيييييييم لميييييييدير الجلسييييييية 4415جم لليوم
20*100)2000+متييييييييييييدرب)
 2000 +للمحاضييير الخيييارج اااااااااااااااا
 15 +خدمات معاونة

400جيييم لميييدير الجلسييية
300+جييم للمحاضيير2000+
(20*100متيييدرب ) 15 +
خدمات معاونة
100جم لكل فرد من المشاركين
فييي القافليية *  4فييرد360+
انتقالت20 +مطبوعات
400بيدل الجلسية 25 +ضييافة
 15+جييم خييدمات معاونيية
75+سكرتارية طبقا للقواعد

2715جم لليوم

780جم للمجموعة

515جم للجلسة

التكلفةاحسب ما إذا كانيت منحيا
خارجيية أو داخليية ،وتحسيب
التكلفية :مصياريف المنحية +
بدلت سيفر أو انتقيالت +بيدلتا
إقامة
تتكيون الفرقية فيي كيل محافظية 600جم لليوم
مين مهنيدس +عيدد  2فنييين
ويتقاضي المهنيدس 250جيم
للييوم 2*150 +فنييين +م نقيل
العددا 50جم
تكلفية عقيود الصييانة بعيد فتيرة  600جيييم زييييارة
مكان
الضمان
تكلفية الزييارة الدوريية شيهريا
500اجيم ،وطبقيا لبعيد المكيان،
حيث تزيد ف المناط النائيية لي ا
750جيم ،بنياء عليي ذلي تيم
احتساب متوسط التكلفة للزيارة
حسيياب التكيياليف
ألغييرا
600جم

برامج ثقافية وتوعوية ،وتتمثل  150ألييييييف
ف نيدوات وميؤتمرات ووسيائل للبرنامج التوعوى
إعيلن  150.000للميؤتمر أو
النييدوة تكلفيية قطعييية شيياملة
مصاريف الضيافة والمطبوعات
والنشرات وخلفه

نوعية التنفيذ

خييييييدمات
تعليمية

استشارات

تجهييز مركيز
بحثي
بحيييييييو
ميدانية

الستثمار

أسس حساب تكلفة وحدة التنفيذ
)بالجنيه(

وصف نوعية التنفيذ
وأهللالي القللرى بالصللحة اإلنجابيللة
وخللدما رعايللة األمومللة والطفولللة
/مياه /إنارة/كت ومجال
اااتقييديم خييدمات للطييلب ميين تنميييةالمهارات الحياتيية وتعزييز المهيارات
الترفيهيةاالتعليميةا،اربطاامحو األمية
بالحصول عل قير ميسير أوقير
لمشيروعات صيييرةا ،وتنميية قيدرات
الطييلب عل ي التفكييير البتكييارى
واإلبداع
 وتشمل استشارات خارجية (خبراء منخارج المؤسسة(اأو داخليةا)من داخل
المؤسسة وبمعرفة مديري اإلدارات أو
المتخصصينا ( أواتطب عليها لئحة
الصر الخاصة بالمؤسسة
 تجهيز المركز البحث باألجهزة العلميةواألدوات المعمليية واألثاثيات ،ليقيدم
الخيدمات البحثيية المتعلقية بالصيحة
والسكان
 وتمثل إجراء بحث ميدان عل أنشيطةمعينة سواء عن طري متخصصين أو
أخصييائيين أو عيياملين ميين داخييل
المؤسسيية ويتقاضييون البييدلت أو
األتعاب المقررة

 وتشمل شراء األصول المنقولة والثابتةمين إنشياءات مبيان أو شيراء أصيول
منقولة كاألجهزة واألثاثات

تكلفة وحدة التنفيذ
)بالجنيه(

تقدر التكلفة قطعيية مين وسيائل
تعليميية ومحاضيراتا5000
للمجموعة :افي حدود  20فردا
لكل محافظة

 5000جم لمجموعة
من  20فردا

أتعييياب الجلسييية للخبيييراء
الخيارجيينا 2000جيم للييوم
مع مراعاة أسعار السو

2000جم لليوم

تيم إجيراء اختبيارات لألسيعار
والسيتعانة بمتخصصيين ميين
شيييركات تجهييييز العييييادات
والمراكز البحثية
تيم حسياب التكلفية بنياء علي
الفئات المدرجة باللوائح وطبقيا
للبدلت المدرجة ف المنشورات
الصييادرة ميين وزارة المالييية
150بييييييدلااللجنييييييةا*1افييييييردا
3*100+افييردا 25+ضيييافة
10+مطبوعياتا 15+خيدمات
معاونة طبقا للوائح
بالنسيبة إلنشياءات المبيان تيم
الستعلم من إدارة المشروعات
بإحدى شركات المقاولت للمتر
المربع مبان تسيليم مفتيا دون
أن يشييمل سييعر األراض ي ،
وبالنسبة للمدارس تم الحصيول
علي تكلفية الفصيل مين منيدوب
وزارة التربيية اوالتعلييمابنياء
علي دراسيات منفيذة مين هيئية
األبنية التعليمية

150أليف جيما200 :ا
ألف جم
 500جم لليوم

 تكلفة إنشاء الفصلالدراسيييي ا 320
ألف جنيه
اإنشييياء عييييادةتتيراو التكلفيةامياا
بين  88ألف جنييه
:ا150األف جنيه
االمعامل واألجهيزةالدقيقةا 150األف
 200:أليف جنييه
لرتفييا أسييعار
األجهزة البحثية

وبتطبي تل القواعد بالطريقتين المذكورتين أعله تم التوصل إلي التكاليف طبقا للطريقتيناوابعدهااتمااجراءا
المقارنات ابين االمقدر اللنشطه اوالمحاور اوالمتا اللتمويل اللوصول اال االفجوة االتمويلية اوبناء اعل اذل اتما
تحديداالت ا-:
أ -المتوفراللتمويلابالكاملاوالذىاليحتاجاال اتمويلا.
ب -البنوداالت ابهااعجز(افجوةاتمويليةا)اف ابنوداالموازنةاوالت اتحتاجاال اتمويلاكاملا.
ت -البنوداالت اتحتاجاال اتمويلاجزئ ا.
 البنوداالت اسو اتمولامناالمنحاوكافية.ج -البنوداالت اسو اتمولامناالمنحاوبهااعجزاتمويل اجزئ ا
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و من هذا المنطلق ت احتسا الفجوة التمويلية من خال طريقتين مختلفتين

الطريقة األول  :احتسا تكلفة جمي األنشطة

التقديراتاالكليهالبنوداالموازنهاالعامها
كوداالبنداطبقًاا
لتبويباالموازنه
21610208
21610203

البند

القيمهاالتقديريه

العتماداالمال االمتا

الفجوهاالتمويليه

تجهيزات مشروع المخلفات الصلبه

15.500.000

15.500.000

0

15.031.400.000

2.022.033.787

13.009.366.213 -

تشييدات غير سكنيه

21610101

تشييدات سكنيه

21610208

تجهيزات برمجيات ونظم

21610208

تجهيزات

( توفير المسكن اآلمن)

22710200

أقراض

2164000000

بعثات داخليه وخارجيه

21630100

استحداث نظم وكيانات

21110325

استشارات

21610200

تطبيق استرشادى

21610200

جلسات ولجان

21110304

مكافات تميز

2165000000

أبحاث وتطوير خدمات صحيه

21630103

قوافل

2143402

محو األمية

21210806

مشتريات تنظيم األسره واأللبان

21410000

منح ودعم

2165000000

نفقات البحوث والتطويروالتدريب

21220200

تكلفة الصيانه

21220203

نفقات الدعايه واإلعالن والندوات
واالحتفاالت
اإلجمال االكل البنوداالموازنه

625.000.000

625.000.000

0

19.700.000

0

19.700.000-

21.468.200

2.040.000

19.428.200-

6.065.500.000
1.680.000

1.324.000
2.959.740
2.400.000
9.582.295

3.000.000

179.810.000

39.168.810
8.400.000

371.700.000

6.053.000.000
1.180.000

75.000

12.500.000500.000-

1.249.000-

194.580

2.765.160-

1.700.000

700.000

3.417.540

3.000.000

44.100.000
468.810

8.400.000

127.000.000

6.164.755-

0

135.710.00038.700.0000

244.700.000-

2.548.000.000

2.548.000.000

0

54.688.365

35.274.080

19.414.285-

3.050.000

0

3.050.000-

50.368.640

14.195.320

36.173.320-

25.054.700.050

11.504.579.117

13.550.120.933-
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إجمالى بنود الموازنة على مستوى محاور الخطة التنفيذية
التكلفة

المحور

561.695.130.00

محور تنظيم األسرة والصحة ال نجابية
محور الشباب وصحة المراهقين

3.116.196.460.00

محور التعليم

15.581.046.480.00
29.807.350.00

محور العالم والتواصل المجتمعي

5.716.787.630.00

محور تمكين المرأة

49.217.000

آليات التنفيذ

25.054.700.050

إجمالى بنود محاور األنشطة

ا
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الطريقة الثانية :احتسا تكلفة األنشطة ذا األولوية فقط

التقديرات الكلية طبقا لبنود الموازنة العامة لألنشطة ذات األولوية فقط
البند

القيمه التقديريه

االعتماد المالى المتاح

الفجوه التمويليه

كود البند طبقا

إنشاء وتشييد

1.012.250.000

376.000.000

636.250.000-

21610108

تجهيزات

11.290.200

4.755.000

6.535.200-

2165000000

تدريب

52.892.635

40.840.860

12.051.775-

21610108

برمجيات وشبكات

20.220.000

0

20.220.000-

2122000000

نفقات النشر والدعايه والحفالت

103.440.800

8.440.000

95.000.800-

21410000

منح ودعم

2.508.300.000

0

2.508.300.000-

21630100

تإسيس كيانات وأنظمة

1.024.000

0

1.024.000-

2165000000

خدمات صحية

7.363.000

5.763.000

1.600.000-

21210806

مشتريات تنظيم األسره وألبان

371.700.000

127.000.000

244.700.000-

110.350.000

105.253.000

5.097.000-

10.002.000

2.715.000

7.287.000-

3.000.000.000

12.500.0000

لتبويب الموازنه

21610103

والعالن

أطفال

2165000000

خدمات تعليمية

21630103

القوافل الصحية والميدانية

22710200

مشروعات متوسطة وصغيره

3.012.500.000

21220200

نفقات الصيانه

2.500.000

2.500.000

2165000000

استشارات وبحوث

6.349.285

751.000

5.598.285-

2161200

لجان وجلسات

1.792.525

664.250

1.128.275-

2165000000

تموذج تطبيقى

2.400.000

1.700.000

700.000

الجمالى الكلى لبنود الموازنة

7.234.374.445

3.676.382.110

3.557.992.335-

وورش العمل
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إجمالى بنود الموازنة على مستوى محاور الخطة التنفيذية لألنشطة ذات األولوية القصوى
التكلفة

المحور

446.123.220

محور تنظيم األسرة والصحة ال نجابية
محور الشباب وصحة المراهقين

3.081.206.165

محور التعليم

3.614.327.620

محور العالم والتواصل المجتمعي

67.532.410

محور تمكين المرأة

8.682.380

آليات التنفيذ

16.502.650
7.234.374.445

إجمالى بنود محاور لألنشطة ذات األولوية القصوى

ا
ا
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السيناريو الثاني) :برنامج رفع الخصائ

السكانية والتوعية(

الوحدة

أسبو اشباب

اسبو

رائدة

أسبو ا/أمسية
عر ا
مسرح

عدداالوحدات
6

12

20

52
4

تكلفةاالوحدة
5.000

5.000

3.600

6.000
10.000

التكلفةاالكلية
30.000

60.000

72.000

312.000
40.000

كيفيةاالحتسابا

تم تحديد حزمة من األنشطة المجتمعية لمجتمع من المجتمعات ) قرية أو شياخة بالمدن(اوحساب تكلفة الوحدة لكل نشاطا اوذل للوصول إل التكلفة اإلجمالية لحزمة األنشطة يتم تحديد
حزمة األنشطة وف اقًا لحتياجات كل مجتمع /قرية عل حدة يتم استهدا القرى تحت خط الفقر وتقدر بنسبة  %40من إجمالي عدد القرى والذي يبلغ حوالي  4532اقرية.

النشاط

المسرحياتاالمجتمعية

األمسياتاالثقافيةا ا
( شعرا /رسما /موسيق ا)

الزياراتاالمنزليةا(زيارةاأسبوعية)

أسابيعااألنشطةاالشبابية

أسابيعاالشبابااف االمدارس

تكلفة حزمة األنشطة

ما

1

2

3

4

5

6

النيييييدواتاالمشيييييتركةافييييي االقرييييييةا
والمجتمع
ندوة

12

2.155

25.860

إقامة أسابي الشبا بالمدارس بتكلفة تقديرية لألسبوع الواحد
5000جل كحلد أقصل ويشلم ذلل إجلراء عمليلا الصليانة
للمدرسلة باإلضلافة إلل أنشلطة توعويلة وأنشلطة رياضلية
واجتماعية وثقافية عل مستوى المجتم
إقاملة أسلبوع األنشلطة الشلبابية و الرياضلية واالجتماعيلة
والثقافيلة بلالنوادى والجمعيلا ومراكلز الشلبا بحلد اقصل
للتكلفلة لألسلبوع الواحلد  5000جل بعلدد  12أسلبوعا فل
السنة للمجتم
تكلفة الزيارا المنزلية  300ج بد انتقلا شلهرى لملدة 12
شهرا لكل رائلدة بعلدد  20رائلدة .وذلل للقيلا بعلدد ملن5: 3
زيارا يوميا بهد التوعية األسرية والسكانية للمجتم .
األمسيا الثقافية عبارة عن  52أسبوعا بمعد أمسلية واحلدة
أسلبوعيا أنشلطة األمسلية ( إلقلاء شلعر  /رسل وللو فنيلة
/موسيق ) للمجتم .
التكلفلة تمثل علدد  4مسلرحيا .تكلفلة العلرض شلاملة أجلور
الممثلين واختيار وتجهيز المسر باإلضاءة واآلال الموسيقية
ومصاري االنتقا غير شاملة تكالي اإلقامة
تتكون تكلفة الندوة من العناصر التالية  :-بلد لملدير النلدوة
250ج  +بد لألخصائ *  3أخصائيون150ج 100 +ج لعدد
2موظ 5 +سكرتارية 5 +بد ضيافة لعدد 200فرد 15 +ج
لعدد2معاون خدمة +نق وانتقاال 150ج
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7

8

9

10

11

12

تمويل المشلروعا متناهيلة الصلرر ألعملا المنلت الواحلد
المتخصل والمهلن التراثيلة) أعملا النحل علل النحلاس /
تصني العبايا اليدوية  -تصني السجاد اليدوى( ...
التكلفة تتمث ف اآلت 1000 :-ج مكافأة شهرية للمدرس
التكلفة تتمث ف اآلت  800 :-ج مكافأة شهرية للميسر

100.000
12.000
9.600
4.715

1000
12.000
9.600
4.715

100
1
1
1

أسرة
مدرسة
مدرسة
دورة

تمويلامتناه االصيراألعمالاالمنتجا
الواحد

مدرسة مجتمعية عند الحاجة

فصولامحوااألميةا-امدارساحقلية

9.730

19.460

تكلفة المدربين لعدد دورة واحدة لمدة  5أيا

2
1
4.715

4.715
690.350

القيمة تمث دورة واحدة لعشرين فردا لمدة  5أيا للدورة

القيمة تمث دورتين مكثفتين لعدد عشرين متدربا رائدا لتدري
األفراد الحقلا بتكلفلة لللدورة  9.730جل شلاملة الملواد الخلا
الالزمة للتدري

تدريبافري االشباباالرواداا
للمسئوليةاواالمساءلةاالمجتمعية

تدريبافري االقريةاعل االمنتجا
الواحد
دورة

مدرباا-ادورة

تدريباقادةاالمجتمعابالقريةا
)موظفينا– مدرسينا -رجالاالدينا
 -مرشدينازراعيين(

تكلفة تنفيذ قرية  /مجتمع واحد

*ملحظة :لمايتمااحتساباالتكلفةاكاملةاحيثايتمااختياراأنشطةاللتطبي اوفقاًالخصائ
اكلامجتمعا/اقرية

إجمالي تكلفة جميع األنشطة المقترحة في السنة األولى

إجمالي تكلفة األنشطة ذات األولوية في السنة األولى

حواليا 600األفاجنيها
مصري*

25.054.700.50
7.234.374.445

ملخ

إجمالي تكلفة جميع األنشطة المقترحة في خمس سنوات
إجمالي تكلفة األنشطة ذات األولوية في خمس سنوات

اطر ااحتساباالتكلفةاسنويا ًاوفياخمساسنوات
25.273.500.250
36.171.872.225

إجمالي تكلفةة برنةامج رفةع الخصةائص السةكانية والتوعيةة

إجمالي تكلفة برنامج رفع الخصائص السكانية والتوعية

1.087.800.000

في السنة األولى بمعدل  363قرية سنويا

217.560.000

في خمس سنوات
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اإلشراف العام على إعداد الخطة
أ.د .هالة يوسف /وزيرة الدولة للسكان

فريق اإلعداد

مجموعة المنسقين
من المجلس القومي
للسكان

أ .داليا حسن

مستشارة وزير الدولة للسكان للدعم الفنى

د .جمال الخطيب

مستشار المجلس القومي للسكان للتخطيط وبناء القدرات

د .أكرم الزيات

مستشار المجلس القومي للسكان للتخطيط والمتابعة والتقييم

د .يوسف السيد

مستشار المجلس القومي للسكان للموازنات المالية والتكاليف

د .محمد سالم

مستشار المجلس القومي للسكان للمتابعة والتقييم

د .إيمان الشريف

مستشارة المجلس القومي للسكان للتوثيق والمتابعة

د .نجوى محجوب

مستشارة المجلس القومي للسكان للتسجيل

أ .سميرة عوض

مدير عام اإلدارة العامة للخطط السكانية

أ .سمير أبو ريا

مدير عام الخطط المركزية

أ .سحر يوسف

مدير عام الخطط المحلية
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االسم
أ .سعيد صديق
د .فكرى كمال كامل
أ .أحمد عبد الشهيد محمد
د .عقيلة صالح حمزة
م .سامى عبد الحميد الكمشيشى

جهه العمل

و ازرة الصحة

و ازرة الصحة

و ازرة الصحة

و ازرة الصحة

و ازرة الصحة

االسم

د .محسن محمد فتحي

د .محمد الهاللي

أ .أرفت فتحي

د .مصطفي عبد الحميد رضوان

د.أمل فليب صليب

قائمة المساهمين في إعداد الخطة التنفيذية
جهه العمل
و ازرة التربية والتعليم
و ازرة الزراعة واستصالح األراضي
و ازرة الزراعة واستصالح األراضي
و ازرة الزراعة واستصالح األراضي
و ازرة الزراعة واستصالح األراضي

د .سحر فوزى السنباطى

د.حسام عباسى عبد العظيم

د .سعاد عبد المجيد

د .آمال زكى

د .عادل محمود أحمد

أ .سعاد محمود مشالي

د .لبني عبد الرحيم أمين

و ازرة الصحة

و ازرة الصحة

و ازرة الصحة

و ازرة الصحة

و ازرة التعليم العالي

و ازرة التعليم العالي

و ازرة التربية والتعليم

أ .أشرف عامر
أ .حنان محمد السيد
مقدم /إبراهيم الشاذلي
عميد دكتور /محسن عبد النبي
عميد  /عبد العزيز على عبد العزيز
أ .عزيزة محمد محمود
أ .صالح إبراهيم الشاذلي

و ازرة الثقافة
و ازرة الثقافة
و ازرة الداخلية
و ازرة الداخلية
و ازرة الدفاع
و ازرة العدل
و ازرة العدل
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جهه العمل
و ازرة التنمية المحلية
و ازرة التنمية المحلية
و ازرة األوقاف
و ازرة األوقاف
و ازرة األوقاف
و ازرة األوقاف

االسم
أ .محمد محمد السيد أبو جاعور
أ .هالة عطاهلل محمود
أ .محمد عبد الرازق محمد
أ .كوثر عيسى السيد
أ .سيد عبود سيد
أ .صفية أحمد إبراهيم

جهه العمل

و ازرة الصناعة والتجارة

و ازرة الصناعة والتجارة

و ازرة الصناعة والتجارة

و ازرة الصناعة والتجارة

و ازرة الصناعة والتجارة

و ازرة الصناعة والتجارة

االسم

أ .فيفي عوض محمد

أ .شادية قدري عبد الحميد

أ .نجوى الجيار

أ .سيد عبد العزيز حسن

أ .هالة محمد جدامي

أ .هاشم عبد القادر

أ .نصرة جابر عبد المنعم

أ .السعيد إبراهيم غزل

أ .عالء الدين مرتضي متولي

أ .نهال عادل

أ .ساري نبيل عبد الرحيم

أ .إيمان الليثى

أ .محمد لطفى كامل أبو زيد

د .حازم خيري

و ازرة الصناعة والتجارة

و ازرة الصناعة والتجارة

و ازرة التموين والتجارة الداخلية

و ازرة البيئة

و ازرة البيئة

و ازرة البيئة

و ازرة البيئة

و ازرة البيئة

أ .رفق القاضي
د .محمود حسن عبد اهلل
أ .آمال عبد المجيد إسماعيل
د .منال أحمد شاهين
أ .شادي سالم
أ .همام أبو بكر
أ .يوسف عبد الباسط
أ .أشرف سعد محمد

و ازرة األوقاف
و ازرة الشباب والرياضة
و ازرة الشباب والرياضة
و ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات
و ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات
و ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات
و ازرة التضامن االجتماعى
و ازرة التضامن االجتماعى
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جهه العمل
الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار
الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار
و ازرة االستثمار
و ازرة السياحة
المجلس القومى للطفولة واألمومة
المجلس القومى للطفولة واألمومة

االسم
أ .طارق أحمد
أ .عمر محمد حمزة
د .داليا فكري شبانة
أ .محفوظ على
د .عزة الدسوقى
د .محمود سليمان

جهه العمل

و ازرة التضامن االجتماعى

و ازرة القوى العاملة والهجرة

و ازرة القوى العاملة والهجرة

و ازرة القوى العاملة والهجرة

و ازرة اإلسكان

و ازرة اإلسكان

االسم

أ .مني الشبراوي علي

أ .بسندة محمود مرسي

أ .هناء عبد الحليم فودة

أ .خليل محمد خليل

أ .محمد عبد الفتاح عمارة

أ .فاطمة صادق أحمد

م .ملكة حامد السيد

أ .محمد عبد الشكور عبد الكريم

أ .إيمان زكي علي الزهيري

أ .رجاء محمد أحمد منصور

أ .مديحة محمد محمد

د .وفاء محمد عبد القوي زعتر

د .ماجدة محمد عبده خليلي

أ .أميمة عطية حسن

و ازرة اإلسكان

و ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

و ازرة المالية

و ازرة المالية

و ازرة المالية

الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

أ .حازم محمد مرسى
أ .أمانى محمد بيومى
أ .هدى عبد الحميد إبراهيم
د .نجالء محمد العدلى
أ .شيماء محمود نعيم
أ .هناء حسن رفعت
أ .هبة اهلل علي عيد
أ .عصام السيد السيد علي

المجلس القومى للطفولة واألمومة
المجلس القومى للطفولة واألمومة
المجلس القومى للطفولة واألمومة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
الصندوق االجتماعي للتنمية
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جهه العمل
المجلس الدولي للسكان
اللجنة االستشارية الشبابية للسكان والتنمية
اللجنة االستشارية الشبابية للسكان والتنمية
اللجنة االستشارية الشبابية للسكان والتنمية
اللجنة االستشارية الشبابية للسكان والتنمية
اللجنة االستشارية الشبابية للسكان والتنمية

االسم
د .دعاء عرابي
ماجدولين منير ميالد
أ .روان يوسف
أ .محمد فتحى حسين
أ  .مريم عالم
د .مريهام مجدي سليمان

جهه العمل

الصندوق االجتماعي للتنمية

المركز الديموجرافى

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية

االسم

أ .وائل ممدوح عبد المنعم

د .منى توفيق

أ .آمال فؤاد محمد

أ .محمد أحمد عبد الوهاب

أ .وفاء ماجد أحمد

د .نادية حليم سليمان

د .أمل محمد محمود الجبالى

أ .أمانى محمد فاروق

أ .طلعت محمد علي حسام

أ .نادية علي صالح

أ .سهام صالح الزميتى

أ .عمر حسن السيد

أ .إيمان أحمد عوض

أ .أحمد إبراهيم أبو شوشة

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الهيئة العامة لالستعالمات

الهيئة العامة لالستعالمات

الهيئة العامة لالستعالمات

الهيئة العامة لالستعالمات

الهيئة العامة لالستعالمات

و ازرة النقل

أ .نورهان عباس الزعفراني
أ .مجدي عزيز أيوب
أ .وجيدة عبد الرحمن
أ .سميحة مصطفي
أ .كريمة عبد السميع محمود
أ .شريف القمحاوي
أ .نهلة أحمد حسن
أ .محمود سيد عبد الكريم

اللجنة االستشارية الشبابية للسكان والتنمية
االتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي
االتحاد النوعي لمجموعه تطوير النظام الصحي
جمعية القاهرة لتنظيم األسرة
جمعية القاهرة لتنظيم األسرة
الهيئة الدولية لصحة األسرة
الجمعية النسائية لتحسين الصحة
الجمعية العامة للجمعيات النسائية
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الجمعيات المصرية لصحة األسرة
الجمعيات المصرية لصحة األسرة
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان

االسم
د .ممدوح محمد وهبة
أ .محمد سامي رشدي
أ .فاطمة الزهراء جيل
أ .مها زكى
أ .أمل عبد الجبار
أ .عال حسن فهمى
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مؤسسة اتجاه

أسقفية الخدمات العامة واالجتماعية

مؤسسة اسمعونا

االتحاد النوعي لجمعيات الشباب

االتحاد النوعي لجمعيات الشباب

هيئه كير الدولية

االسم

أ .كريم محمود شاور

د .هايدي صبحي عطية

د .محمد عبد العزيز

أ .منة اهلل رضا

أ .رنا جابر

أ .محمد حسين النجار

أ.د .هند أبو السعود

د .إبراهيم محمد إسماعيل

أ .محمد سمير

د .راندة فخر الدين

أ .اعتماد زغلول

أ .نيرة الفردوس

أ .عصام مدكور

أ .داليا على حسين

الجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابية

الجمعية المصرية للتوعية من أجل الصحة والتنمية

االتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة

االتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة

المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان

أ .عبده الشناوى
أ .عبد الفتاح سيد
أ .ألفت نصيف
أ .شريف جمل
أ .هالة الوقاد
د .ياسر جمال
أ .أميرة عبد ربه
أ .منال العبساوى

المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
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جهه العمل
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان

االسم
أ .مرفت مهدى
أ .شيماء يوسف
أ 0إيناس عبد الغنى
أ .دينا زهران
أ .سحر فوزى

جهه العمل

المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان

المجلس القومي للسكان

االسم

أ .منال الفونس

أ .أيمن أمين

أ .سهير السعيد

أ 0فاطمة عبد الرازق

أ .إيمان حسين

