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تعــــــريـــــفــــــات
عليه،  الأموال  اإنفاق  مت  ما  على  للتعّرف  م�صتخدم  تعريف  عوامل الإنتاج: 

مثل املرتبات واحلوافز والأدوية واملطبوعات.

متخذوا القرار الفني يف الإنفاق. اجلــــهـــــة الوكـيــــلة: 

امل�صاهمات من احلكومات الدولية الأجنبية اأو وكالئها. امل�ساهمات الثنائية املبا�رشة: 

مثل  خمتلفة  م�صادر  من  متويلها  على  حت�صل  التي  الهيئات  الوكالت الدولية متعددة الأطراف: 
موؤ�ص�صات الأمم املتحدة.
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ملخ�ص تنفيذي:
قام الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز )بوزارة ال�صحة امل�رصية(، بالتعاون مع برنامج الأمم 
املتحدة امل�صرتك ملكافحة الإيدز، باإجراء مراجعة لتقديرحجم وبنود الإنفاق يف م�رص على مكافحة 
با�صتعمال  املهمة  بتلك  للقيام  ت�صكيل فريق م�رصي  الإيدز. وقد مت  الب�رصي/  املناعة  نق�س  فريو�س 
منهجية موحدة عامليًا تراعي معايري املحا�صبة الدولية لل�صحة والتي مت تطبيقها يف اأكرث من خم�صني 
الأو�صط  ال�رصق  منطقة  املنهجية يف  لتلك  املطبقة  الدول  اأوائل  العامل. وتعترب م�رص من  دولة عرب 
و�صمال اأفريقيا. وتهدف الدرا�صة اإلى التعرف على حجم ما يتم اإنفاقه يف جمهورية م�رص العربية 
�صواء من م�صادر متويل حملية )حكومية اأو اأهلية( اأو اأجنبية على كافة الأن�صطة املخ�ص�صة ملكافحة 
فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز يف م�رص. وتعر�س الدرا�صة خال�صة نتائج املعلومات التي 
اإلى عر�س  التقرير  الإيدز يف م�رص. ويهدف  تعمل يف جمال مكافحة  مت جمعها من 45 موؤ�ص�صة 
حجم التمويل والو�صع الفعلي حلجم وبنود الإنفاق على الأن�صطة لعامي 2007 - 2008 ولكن دون 
التعر�س اإلى تقييم كفاءة اأو فاعلية توظيف تلك املبالغ على اأن يتولى نتائج هذه املهمة املعنيون من 
�صانعي القرار ببحث النتائج وحتليلها بال�صكل الذي يخدم روؤيتها يف مكافحة فريو�س نق�س املناعة 

الب�رصي/ الإيدز.

اأهم نتائج البحث تتلخ�ص فيما يلي:
• ارتفاع حجم الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز يف م�رص بن�صبة 20% بني 	

عامي 2007 - 2008 حيث بلغ 42،086،833 جنيهًا م�رصيًا )7،652،151 دولر اأمريكي( 
جنيهًا   35،154،654 فيها  الإنفاق  حجم  بلغ  والتي   2007 عام  مع  باملقارنة   2008 عام  يف 
م�رصيًا )6،391،755 دولر اأمريكي( بزيادة قدرها 6،932،179 جنيهًا )1،260،396 

دولر اأمريكي(.
• رت قيمة الإنفاق 	 قام الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز بوزارة ال�صحة امل�رصية بتنفيذ اأن�صطة ُقدِّ

قيمة  اإجمايل  من   %37 اإلى  ارتفعت   2007 عام  خالل  الإنفاق  قيمة  اإجمايل  من   %27 بـ  فيها 
الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز خالل عام 2008

• بلغت ن�صبة الإنفاق على الأن�صطة التي ت�صتهدف عامة ال�صكان 46% من اإجمايل الإنفاق يف م�رص 	
الإنفاق  حجم  وبلغ   .2008 عام  يف  الإنفاق  اإجمايل  من   %34 لت�صبح  وانخف�صت   2007 �صنة 
التي ت�صتهدف امل�صابني بالفريو�س حوايل 23% من جملة الإنفاق خالل العامني  على الأن�صطة 
على التوايل. اأما تقدير حجم الإنفاق على الأن�صطة التي ت�صتهدف الفئات الأكرث عر�صة خلطر 
الإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي فقد بلغ 6% من اإجمايل الإنفاق خالل العامني مو�صع 

الدرا�صة.
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اأهم التو�شيات تتلخ�ص فيما يلي:
• و�صع تكلفة تقديرية لتنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية ملكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز يف 	

م�رص.
• تطوير نظم الإدارة املالية واملعلومات املالية لدى املوؤ�ص�صات.	
• اإدخال عملية تقييم الإنفاق الوطني �صمن نظم املتابعة والتقييم.	
• ا�صتخدام الدرا�صة احلالية كخط اأ�صا�س لتتبع التغرّيات يف الإنفاق على مدار الوقت ووفقًا لالأّوليات 	

املحددة يف ال�صرتاتيجية الوطنية.
• بالن�صبة لالأّوليات املحددة يف 	 الدرا�صة ومقارنة مدى توافق بنود وحجم الإنفاق  مراجعة نتائج 

اخلطة ال�صرتاتيجية.
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اأولً: افتتاحية للتقرير
مقدمة

1-1 معلومات عامة عن م�رش
تقع م�رص يف الركن ال�صمايل ال�رصقي من القارة الإفريقية. وحتّدها ليبيا من الغرب وال�صودان 
من اجلنوب والبحر الأحمر من ال�رصق والبحر الأبي�س املتو�صط من ال�صمال. وتتميز م�رص باأكرب 
واأعلى كثافة �صكانية بني دول ال�رصق الأو�صط. فقد بلغ تعداد �صكانها 72،2 مليون ن�صمة )با�صتثناء 
امل�رصيني الذين يعي�صون يف اخلارج( وفقًا لنتائج التعداد ال�صكاين لعام 2006. وبحلول عام 2008، 
والإح�صاء،  للتعبئة  املركزي  )اجلهاز  ن�صمة  مليون   74،3 اإلى  ال�صكان  عدد  يزيد  اأن  ر  املقدَّ من 
للبلد مليون كيلومرت مربع تقريبًا. ويعي�س غالبية امل�رصيني يف دلتا  الكلية  امل�صاحة  2008(. وتبلغ 
النيل ويف �رصيط وادي النيل ال�صيق من القاهرة اإلى اأ�صوان. ويبلغ متو�صط العمر الفرتا�صي للفرد 
الب�رصية يف م�رص 0،703 وكان  التنمية  بلغ موؤ�رص  الولدة 69،9 عامًا. ويف عام 2007،  عند 

ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 5349 دولر.

1-2 الو�سع الوبائي لفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشي يف م�رش
تعترب م�رص من اأقل دول العامل من حيث معدلت النت�صار ملر�س الإيدز، حيث يبلغ معدل 
املخدرات  متعاطي  فئتي  بني  كبرية  ب�صورة  ويرتكز  ال�صكان  عموم  يف   %0،02 من  اأقل  النت�صار 
باحلقن، والرجال الذين ميار�صون اجلن�س مع الرجال. وظهر ذلك خالل الدورة الثانية من بحث 
)Bio BSS( يف عام 2010. بنهاية عام 2010 كان العدد الإجمايل للم�صابني بفريو�س نق�س املناعة 
الب�رصي 4313 )3328 م�رصيني + 985 اأجانب(، حاليًا 2103 من امل�صابني هم املعروفون على 

قيد احلياة، ومنهم 353 ظهرت عليهم الأعرا�س.

خالل عام 2010 مت اكت�صاف 408 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي من 
بينهم 68،8% انتقلت اإليهم العدوى عن طريق اجلن�س )13،8 % رجال ميار�صون اجلن�س مع الرجال 
اإليهم العدوى عن طريق احلقن باملخدرات  انتقلت  و55% عن طريق اجلن�س الطبيعي(، %28،3 

و4،9% اأطفال من فئات عمرية خمتلفة ترجح احتمال انتقال العدوى اإليهم من الأم.
وت�صري البيانات اخلا�صة بحالت الإيدز اأن املجموعة ال�صكانية الأكرث ت�رصرًا من بني الفئة 
العمرية 20-40 �صنة. وتبلغ ن�صبة الذكور اإلى الإناث 1:3، ويعود ذلك على الأرجح اإلى اأن عددًا 

اأكرب من الرجال يتقدمون لإجراء اختبار فريو�س نق�س املناعة الب�رصي.

1-3 الإطار ال�سرتاتيجي واملكافحة الوطنية لفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشي/ الإيدز
ال�صتجابة  تن�صيق  يتولى  لكي   )1( الإيدز  ملكافحة  الوطني  الربنامج  اإن�صاء  يف عام 1986 مت 
ثالث  بتنفيذ  الربنامج  قام  احلني  ذلك  ومنذ  الإيدز.  الب�رصي/  املناعة  نق�س  فريو�س  �صد  القومية 

1  يندرج هذا الربنامج �صمن قطاع ال�صوؤون الوقائية، الإدارة العامة ملكافحة الأمرا�س املعدية بوزارة ال�صحة وال�صكان.
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ا�صرتاتيجية قومية خم�صية، 1995 - 2000، 2001 - 2005، 2006 -2010. ويقوم  خطط 
الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز حاليًا بتطوير اخلطة ال�صرتاتيجية القومية الرابعة مبدخالت من عدة 
قطاعات حكومية رئي�صة هي وزارة الداخلية ووزارة الإعالم واملجل�س القومي لل�صباب، بالإ�صافة 
اإلى املجتمع املدين، واملتعاي�صني مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي، وجهات وطنية ودولية. ومتثل 
اخلطة ال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز اأ�صا�س ال�صتجابة الوطنية 

ودلياًل لعمل كافة الهيئات واملوؤ�ص�صات من القطاعات احلكومية واملجتمع املدين وغريهم.

وتتمثل اأّوليات الإطار ال�شرتاتيجي الوطني امل�شري ملكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري/ الإيدز فيما يلي
اأ- الوقاية من فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز والأمرا�س املنقولة جن�صيًا.

الو�صم  من  واحلد  الإيدز  الب�رصي/  املناعة  نق�س  بفريو�س  واملتاأثرين  امل�صابني  ودعم  رعاية  ب- 
والتمييز.

ج- تعزيز نظام الرت�صد الوبائي.

تعد م�رص من الدول املوّقعة على الأهداف الإمنائية لالألفية واإعالن اللتزام ب�صاأن مكافحة 
ملكافحة  الوطني  الربنامج  يعمل  الإعالنني،  لهذين  ووفقًا  الإيدز.  الب�رصي/  املناعة  نق�س  فريو�س 
الإيدز وجمموعة من ال�رصكاء الوطنيني بالتعاون مع الوكالت الدولية على تعزيز �صبل الوقاية من 
�صني للخطر، مبا يف  فريو�س نق�س املناعة الب�رصي وزيادة الوعي وتقدمي اخلدمات اإلى ال�صكان املعرَّ
ذلك امل�صورة والفح�س يف �رصية تامة. وتوفري الرعاية والدعم للم�صابني واملتاأثرين بفريو�س نق�س 
املناعة الب�رصي ومر�س الإيدز. وهناك عدة م�رصوعات واأن�صطة ت�صمل، على �صبيل املثال، مراكز 
الأدوية  وتوفري  البالد،  اأنحاء  جميع  يف  الختياري  والفح�س  للم�صورة  ومتنقلة،  ثابتة  متخ�ص�صة 
احتياجهم  عند  الب�رصي  املناعة  نق�س  فريو�س  مع  للمتعاي�صني  جمانًا  القهقرية  للفريو�صات  امل�صادة 
�صة  املهمَّ للمجموعات  موجهة  الب�رصي  املناعة  نق�س  فريو�س  الأقران عن  تثقيف  وبرامج  للعالج، 
الأكرث  ال�صكانية  للفئات  الوقاية  برامج  من  والعديد  ال�صجناء.  الالجئني،  ال�صوارع،  اأطفال  مثل 
عر�صة خلطر العدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي مثل متعاطي املخدرات باحلقن والرجال الذين 

ميار�صون اجلن�س مع الرجال والعامالت باجلن�س.

1-4 مقدمة عن تقييم بنود الإنفاق ملكافحة الإيدز يف م�رش
املوارد  تدفق  حتدد  ومنظمة  �صاملة  منهجية  الإيدز  ملكافحة  الإنفاق  وبنود  حجم  تقدير  يعد 
اأو منطقة ما. فهو يبني تخ�صي�س املوارد بدًءا من م�صدرها حتى  املخ�ص�صة ملكافحة الإيدز يف بلد 
املختلفة  املوؤ�ص�صات  حتديد  اإلى  بالإ�صافة  املوارد  تلك  من  امل�صتفيدة  باملجموعات  ونهاية  م�صارفها 
نق�س  الإنفاق على مكافحة فريو�س  يبني حجم وبنود  اأنه  املر�س. كما  املتخ�ص�صة يف مكافحة هذا 
املناعة الب�رصي/ الإيدز، وبالتايل يعد اأحد القيا�صات مل�صتوى ال�صتجابة الوطنية ملكافحة فريو�س نق�س 
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املناعة الب�رصي/ الإيدز. كما اأنه يتيح قراءة حتليلية لتنويع امل�صادر املالية وحتديد جمالت الإنفاق 
ل�صتخدام تلك املعلومات يف حت�صني املخ�ص�صات بطريقة اأكرث كفاءًة واإن�صافًا يف �صوء تلك القراءة 

التحليلية وباملقارنة بالو�صع الوبائي والأّوليات الوطنية لال�صتجابة.

1-5 الهدف العام والغر�ص من تقييم الإنفاق الوطني على الإيدز 
يتمثل الهدف العام لتقييم الإنفاق الوطني على الإيدز يف م�رص بامل�صاهمة يف تعزيز وتن�صيق 
وتناغم ومواءمة ا�صتخدام موارد مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي والإيدز مع ال�صرتاتيجية 

الوطنية ملكافحة الإيدز يف م�رص. وتتلخ�س الأهداف املحددة لهذه الدرا�صة فيما يلي:
اأول: و�صع تقديراإجمايل لتدفق التمويل والإنفاق ملكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز، 

من كافة م�صادر التمويل الدولية واملحلية لل�صنوات املالية 2007 - 2008.

ثانيا: و�صع قاعدة بيانات لكل معاملة مالية تدعم الإنفاق على فريو�س نق�س املناعة الب�رصي �صواء 
املتعلق منه بال�صحة اأو بغري ال�صحة.

ثالثا: حتديد تدفق الإنفاق ح�صب امل�صادر ومهام كل من الوكيل ومقدمي اخلدمات والفئات امل�صتهدفة 
من ال�صكان وعوامل الإنتاج.

1-6 نطاق التقييم 
ز التقييم على تتبع الإنفاق اخلا�س بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي يف م�رص للفرتة 2007  ركَّ
- 2008. وتغطي عملية جمع البيانات الإنفاق املحلي واخلارجي على فريو�س نق�س املناعة الب�رصي 

ومر�س الإيدز يف جمهورية م�رص العربية.

1-7 املنهجية امل�ستخدمة:
منهجية تقييم بنود الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/الإيدز هي عملية منظمة 
ومنطية ت�صتخدم للتعّرف على تدفق املوارد وبنود الإنفاق لال�صتجابة الوطنية يف مكافحة الفريو�س. 
يف هذه املنهجية يتم ا�صتخدام امل�رصوف الفعلي لر�صد حجم الإنفاق يف قطاع ال�صحة واأي قطاعات 
– الرعاية الجتماعية( والتي تعرب عن ال�صتجابة الوطنية ملكافحة  اأخرى غري �صحية مثل )التعليم 

الفريو�س وتقدمي العالج ورعاية املر�صى.

وتنبع اأهمية ر�صد ما يتم اإنفاقه على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز يف التعرف 
على بنود ال�رصف على امل�صتوى القطري )م�رص( يف عالقته باخلطة ال�صرتاتيجية ملكافحة املر�س. 
وت�صعى اأداة التقييم امل�صتخدمة “نا�صا” اإلى ر�صد كافة بنود الإنفاق داخل م�رص للتعرف على مقدار ما 
يتم �رصفه من كافة م�صادر التمويل وم�صاعدة متخذي القرار على روؤية اأ�صمل للتعرف على توزيع 
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اإدارة  اأو  العالج  اأو  الرعاية  اأو  بالوقاية  �صواء كانت مرتبطة  لالإنفاق  الرئي�صية  البنود  املوارد على 
الأ�صا�صيني من مقدمي  الأفراد  التعرف على  الدرا�صة من  تلك  ن  اإلخ. كما متكِّ البحوث  اأو  الربامج 
اخلدمات ومقدار ما يح�صلون عليه من متويالت ومقدار ما يتم اإنفاقه كم�صوؤولية موؤ�ص�صاتية ملكافحة 

فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.

“نا�صا” والتي مت تطويرها مبعرفة الربنامج امل�صرتك لالأمم املتحدة ملكافحة  الأداة امل�صتخدمة 
فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز، ت�صتخدم اأ�صلوب تتّبع املوارد من اجلهات املانحة وم�صادر 
التمويل “املمولني” وحتى اجلهات املنفذة للخدمات اأو التدخالت الفنية وذلك من خالل ر�صد كافة 
العالقات املالية من امل�صدر وحتى امل�صتفيدين. وهو ما يعني تتبع الأموال من اجلهة املانحة اإلى اجلهة 
الوكيلة )متخذي القرار الفني يف الإنفاق( ومن اجلهة الوكيلة اإلى اجلهات مقدمي اخلدمة، على اأن 
يتم ر�صد التكلفة التي مت اإنفاقها على الأن�صطة والتدخالت املختلفة والتعرف على الفئة امل�صتفيدة من 
ت�ستهدف  التي ال  امل�رصوفات والتدخالت  اأن هناك بع�ض  اآخذين يف االعتبار  ن�ساط  اأو  كل تدخل 
الإنتاج  لعوامل  العملية ر�صدًا  تت�صمن  كما  والتقييم(  املتابعة  )مثل عمليات  ذاتها  �صكانية يف حد  فئة 
)وهو تعريف م�صتخدم للتعرف على ما مت اإنفاق الأموال فيه مثل املرتبات واحلوافز اأو الأدوية اأو 

املطبوعات .... الخ(

واأثناء عملية جمع البيانات مت مراعاة ا�صتخدام اأ�صلوب تتبع الأموال من اأعلى اإلى اأ�صفل ومن 
املانحة( مرورًا  الأموال من م�صدرها )اجلهة  تتبع  به  يق�صد  اأ�صفل  اإلى  اأعلى  اأعلى. من  اإلى  اأ�صفل 
باجلهة الو�صيطة/ الوكيلة وحتى اجلهة املنفذة. وقد �صاعد ا�صتخدام هذا الأ�صلوب على التعرف على 
الأفراد الذين ي�صاهمون يف املواجهة الوطنية ملكافحة الفريو�س. اأما تعريف من اأ�صفل اإلى اأعلى فيق�صد 
به ما مت من مراجعة لالإنفاق الفعلي يف خالل الزيارات امليدانية ملقدمي اخلدمات ومنفذي الربامج 
اخلدمات وعنا�رص  تلك  وامل�صتفيدة من  امل�صتهدفة  والفئات  التدخالت  تكلفة  للتعرف على  والأن�صطة 
الو�صيلة على  تلك  �صاعدت  الأن�صطة وامل�رصوعات، وقد  اأهداف  لتحقيق  ا�صتخدامها  التي مت  الإنتاج 
التعرف عن قرب على قيمة ما مت اإنفاقه بالفعل حيث تقدم غالبية اجلهات املانحة ت�صورًا ملوازنات 
اأي�صًا يف عدم  وخم�ص�صات ولي�س تقريرًا ماليًا لالإنفاق الفعلي. وقد �صاعد ا�صتخدام كال الأ�صلوبني 

حدوث ازدواج يف قيمة ما مت اإنفاقه بر�صم خريطة لتتبع الأموال من امل�صدر وحتى اجلهة املنفذة.

يف احلالت التي مل يتوافر بها تقارير مالية على الإطالق عن حجم الإنفاق الفعلي، مت اللجوء 
املعلومات  �صوء  يف  الفعلي  الإنفاق  حجم  تقدير  يف  التكاليف  وح�صابات  املالية  املحا�صبة  معايري  اإلى 
املتوفرة واملقابالت ال�صخ�صية مع امل�صئولني. ومن خالل منهجيات التكاليف املنا�صبة مت ح�صاب رقم 
تقديري حلجم الإنفاق الفعلي. )مرفق بالتقرير الفرتا�صات اخلا�صة واأ�صلوب التكلفة امل�صتخدم يف 

حتديد حجم الإنفاق الفعلي(.
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1-8 مراحل عملية جمع البيانات وت�سغيلها:
التح�شري لبدء املهمة:

من خالل التن�صيق بني الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز وبرنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة 
الإيدز مت ت�صكيل فريق حملي من العاملني بالربنامج الوطني ملكافحة الإيدز وا�صت�صاريني م�رصيني 
خالل  “نا�صا”.  البحث  اأداة  با�صتخدام  الدرا�صة  نتائج  وتوثيق  وحتليلها  البيانات  جمع  مبهمة  للقيام 
الفرتة من 18 اأكتوبر وحتى 22 اأكتوبر 2009 مت م�صاركة الفريق امل�رصي يف ور�صة عمل للتدريب 
حول املنهجية امل�صتخدمة يف ح�صاب الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز وذلك 
التدريب فريق  بتقدمي  قام  اأفريقيا. وقد  الأو�صط و�صمال  ال�رصق  املمثلني من دول  مب�صاركة بع�س 
من اخلرباء الذين قاموا بتطوير املنهجية من مكتب الربنامج امل�صرتك ملكافحة فريو�س نق�س املناعة 

الب�رصية بجينيف/ �صوي�رصا.

تطوير اأداة جمع البيانات
عقب عقد عدة لقاءات بني اأع�صاء الفريق امل�رصي مت تطوير اأداة اأولية جلمع البيانات تراعي 
اإلى ذلك مت تكوين فريق عمل من كافة  بالإ�صافة  “نا�صا”.  ا�صتخدامها يف منهجية  يتم  التي  املعايري 
ال�رصكاء واجلهات العاملة يف جمال مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي وحتديد بيانات الت�صال 
مه الربنامج الوطني ملكافحة  بامل�صوؤولني داخل تلك اجلهات. يف يوم 27 اأكتوبر 2009 مت عقد لقاء نظَّ
الإيدز بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة الإيدز لكافة اجلهات واملوؤ�ص�صات العاملة 
يف جمال مكافحة الفريو�س ورعاية املر�صى لعر�س اأهداف املهمة والنتائج املتوقعة. وبنهاية اللقاء 

مت توزيع اأداة جمع البيانات بعد اأن مت �رصح حمتواها وم�صمونها على امل�صاركني يف اللقاء.

جمع البيانات وحتليلها:
على مدى �صتة اأ�صابيع وحتى منت�صف �صهر دي�صمرب 2009 مت الت�صال بكافة ال�رصكاء واإجراء 
مقابالت معهم للح�صول على البيانات املطلوبة. وجاءت غالبية البيانات ب�صكل �صهل ووا�صح خا�صة 
من منظمات املجتمع املدين امل�رصية والربامج املنفذة بوا�صطة الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز. ومت 
ت�صنيف البيانات الواردة وفقًا لقواعد ومعايري املنهجية امل�صتخدمة “نا�صا” كما مت اإدخال كافة العمليات 
اإدخال  مت  البيانات  من  اأي  ازدواج  عدم  من  والتاأكد  املراجعة  وعقب  اللكرتونية  اجلداول  على 
البيانات يف النظام املميكن متهيدًا لتحليل النتائج واملعلومات. ومت ت�صنيف البنود الأ�صا�صية ح�صب تلك 
املنهجية اإلى ثمانية بنود/ فئات اأ�صا�صية، ومت حتليل البيانات بوا�صطة خمرجات التقارير من النظام 

اللكرتوين »RTS report output« وفيما يلي و�صف لكل بند من تلك البنود:
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ت�شنيف البنود الأ�شا�شية للإنفاق على فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرى:
ASC.01 الوقاية 

ال�صلوكيات  لتقليل  مة  امل�صمَّ الربامج  اأو  الأن�صطة  من  �صاملة  جمموعة  باأنها  الوقاية  ف  تعرَّ
اخلطرة. وت�صمل نتائج الوقاية انخفا�س حالت العدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي بني ال�صكان 
مة ح�رصيًا - اأو  واإدخال حت�صينات يف نوعية و�صالمة التجهيزات ال�صحية من حيث العالجات املقدَّ
ب�صورة رئي�صية - ملر�صى فريو�س نق�س املناعة الب�رصي. وتت�صمن خدمات الوقاية تطوير ون�رص 

وتقييم مواد مالئمة لغويًا وثقافيًا وعمريًا تدعم اأهداف الربامج.

ASC.02 الرعاية والعالج

الإحالة وتقدمي  امل�صرتيات وحالت  اإنفاقه على  ما مت  اإلى جميع  الرعاية والعالج  فئة  ت�صري 
مة باملنزل وكذلك  اأو الرعاية املقدَّ اإمكانية تقدمي الرعاية  اإلى  امل�صورة املتكبدة لتوفري �صبل الو�صول 
املناعة  نق�س  فريو�س  مع  املتعاي�صني  والأطفال  البالغني  ورعاية  بعالج  اخلا�صة  النتقالت  نفقات 

الب�رصي. وت�صمل فئة العالج والرعاية التدخالت والأن�صطة التالية:

ASC.03 الأيتام والأطفال امل�ست�سعفون 

يتم تعريف اليتيم باأنه طفل دون الثامنة ع�رص من العمر، فقَد اأحد والديه اأو كليهما ب�رصف 
النظر عن الدعم املايل )�صواء كان هذا الدعم متعلقًا بالربنامج الوطني لالإيدز اأم ل(. مت الأخذ يف 
احل�صبان الإنفاق على الإيدز جميع اخلدمات الهادفة اإلى حت�صني حياة الأيتام وغريهم من الأطفال 
امل�صت�صعفني واأ�رصهم املتاأثرين بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي. ومل حت�صب مرتني خدمات ال�صحة 

الوقائية لالأيتام والأطفال امل�صت�صعفني املحددة حتت الفئة ASC.01 “الوقاية”.

ASC.04 اإدارة الربامج وت�سيريها 

يتم تعريف نفقات الربامج على اأنها امل�رصوفات املتكبدة على م�صتويات اإدارية خارج نطاق 
توفري الرعاية ال�صحية. وتغطي نفقات الربامج خدمات كاإدارة برامج الإيدز، والر�صد والتقييم، 
والدعوة وح�صد التاأييد، وتدريب ما قبل اخلدمة، وتطوير التجهيزات من خالل م�صرتيات املعدات 
املعملية وو�صائل الت�صالت. كما ت�صمل ال�صتثمار طويل املدى، مثل بناء املن�صاآت ال�صحية، والذي 
يفيد النظام ال�صحي ككل. ومن املهم مالحظة اأنه، عند ربط الإنفاق على برنامج بتوفري �صبل العالج 
والالزمة  لالإيدز،  الت�صّدي  يف  ت�صهم  التي  ال�صتثمار  ح�صة  �صوى  اإدراج  يتم  مل  للنا�س،  والوقاية 

لتمويل اخلدمات املقدمة كجزء من مواجهة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز. 

ASC.05 املوارد الب�رشية 

ت�صري هذه الفئة اإلى اخلدمات املقدمة للقوة العاملة من خالل ُنهج تدريب العاملني ومديري 
الرعاية ال�صحية وتعيينهم وتثبيتهم وتوزيعهم ومكافاأتهم على جودة الأداء وذلك للعمل يف جمال 
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فريو�س نق�س املناعة الب�رصي. ول تقت�رص العمالة يف املجال املتعلق بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي 
على النظام ال�صحي. فهذه الفئة ت�صمل دفع مزايا الأجور مبا�رصة للعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية. 
وتهدف هذه النفقات اإلى �صمان توافر املوارد الب�رصية من تلك املتاحة حاليًا يف قطاع ال�صحة. بالتايل 
فاإن الهدف الوحيد هو اإدراج احلوافز الإ�صافية لهذا الغر�س. ويتم ادراج التكلفة املبا�رصة املرتبطة 
باملوارد الب�رصية يف تكاليف كل من فئات الإنفاق الأخرى. كما ت�صمل التكلفة املرتبطة بتقدمي اخلدمات 
مكافحة  بق�صية  واملهتمني  املتعاملني  من  جيل  لتكوين  اأو  ال�صحة  جمال  يف  للعاملني  �صواء  التدريبية 

فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.

ASC.06 احلماية الجتماعية واخلدمات الجتماعية 

تعني احلماية الجتماعية يف العادة مهام املنظمات احلكومية وغري احلكومية املتعلقة بتوفري 
مزايا نقدية وعينية لفئات من االأ�سخا�ض حتددهم �رصوط مثل املر�ض وال�سيخوخة واالإعاقة والبطالة 
ال�صخ�صية  الجتماعية  اخلدمات  من  الجتماعية  احلماية  وتتكون  اإلخ.  الجتماعي،  والإق�صاء 
من  لالأفراد  فقط  لي�س  املقدمة  والتحويالت  اخلدمات  نفقات  ت�صمل  وهي  الجتماعي.  وال�صمان 

مة على اأ�صا�س جماعي. الأ�صخا�س اإمنا اأي�صًا لالأُ�رص، ف�صاًل عن النفقات على اخلدمات املقدَّ

ASC.07 البيئة امل�ساعدة

وتعني البيئة الداعمة بتكوين اجتاهات الراأي العام ومتخذي القرار يف توفري بيئة اأكرث مالئمة 
املرتبطة  الأن�صطة  امل�صابني، وتت�صمن كافة  الب�رصية وعالج  املناعة  انت�صار فريو�س نق�س  ملناه�صة 
الإن�صان والتي  الداعمة حلقوق  القانونية والأن�صطة  التاأييد واأن�صطة تقدمي اخلدمات  بالدعوة وك�صب 

ت�صاعد يف خلق بيئة �صحية تراعي يف حالة امل�صابني واملتعاي�صني مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصية.

ASC.08 البحوث املتعلقة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشي
)با�صتثناء بحوث العمليات( 

يتم تعريف البحث املتعلق بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي باأنه اإنتاج املعرفة التي ميكن ا�صتعمالها 
الرفاهية  وهذه  التنمية  هذه  واإعادة  الأ�صخا�س  ورفاهية  ال�صكان  تنمية  وتعزيز  املر�س  من  للوقاية 
اإلى �صابق عهدهما واحلفاظ عليهما وحمايتهما وحت�صينهما. وتغطي هذه الفئة الباحثني املنخرطني يف 
الب�رصي،  املناعة  ت�صور وخلق معارف ومنتجات وعمليات وطرق ونظم جديدة لفريو�س نق�س 
ويف اإدارة الربامج املعنية بفريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز. وينبغي اإدراج املدراء وامل�رصفني 
الطالب  الباحثون  وي�صمل  البحثية.  الأن�صطة  دعم  يف  وقتهم  من   %10 الأقل  على  يق�صون  عندما 
اخلريجني دون الفنيني. فالفنيون ورفقاوؤهم من العاملني هم اأ�صخا�س تتطلب مهامهم الرئي�صة معرفة 
وخربة فنية، وي�صاركون يف البحث والتطوير باأداء مهام علمية وفنية تت�صمن تطبيق مفاهيم وطرق 
ت�صغيل، عادة حتت اإ�رصاف الباحثني. ول ت�صمل هذه الفئة بحوث العمليات التي جُترى على النظم 
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ال�صحية الهادفة لتح�صني نتائج �صحية، مبا فيها تقييم امل�رصوعات اأو الربامج، فهذه مت اإدراجها حتت 
الفئة )اإدارة الربامج وت�صيريها(.

1-9 حمدودية الدرا�سة:
• تاأخر و�صول البيانات من بع�س املوؤ�ص�صات وحتفَّظ البع�س يف امل�صاركة باملعلومات املالية.	
• على 	 امل�رصوفة  املالية  واملخ�ص�صات  الأن�صطة  تفا�صيل  عر�س  يف  اجلهات  بع�س  رغبة  عدم 

الأن�صطة، وقد قامت بتقدمي بياناتها ب�صورة اإجمالية وغري تف�صيلية.
• اختالف طرق تبويب وت�صجيل امل�رصوفات بني املوؤ�ص�صات.	

1-10 بنية التقرير:
ينق�صم التقرير اإلى ثالثة ف�صول رئي�صة، يحتوي الف�صل الأول على تعريف باملنهجية امل�صتخدمة 
يف اإعداد التقرير واخلطوات التنفيذية التي متت ميدانيًا من اأجل اإجناز تلك املهمة. الف�صل الثاين يقدم 
حتلياًل للبيانات ونتائج الدرا�صة ب�صكل مقارن بني �صنتي 2007 - 2008 و يعر�س حتلياًل وا�صحًا 
امل�صتخدمة  املنهجية  تغطيها  التي  الثماين  الأ�صا�صية  الإنفاق  بنود  من  كل  يف  املقدمة  الأن�صطة  لنوعية 
وحجم الإنفاق لكل منها. كما ي�صتعر�س التقرير الفئات امل�صتهدفة من تلك التدخالت وحجم الإنفاق 
اخلا�س على كل فئة بناء على امل�صادر املختلفة من التمويل. ونظرًا ملحدودية البيانات املالية املتاحة 
لدى الغالبية العظمى من املوؤ�ص�صات التي متت مقابلتها مل يتم اإدراج عوامل الإنتاج التي قام الإنفاق 
املناعة  نق�س  فريو�س  مكافحة  اأن�صطة  من  امل�صتهدفة  للفئات  املختلفة  اخلدمات  تقدمي  مقابل  يف  عليها 
يف  امل�صتقبلية  والتو�صيات  النتائج  من  ملخ�صة  جمموعة  فيقدم  الثالث  الف�صل  اأما  الإيدز.  الب�رصي/ 
�صوء ما تقدم يف التقرير. يحتوي التقرير اأي�صًا على جمموعة من املرفقات تت�صمن اأ�صماء اجلهات 
التي متت مقابلتها ون�صخة من ا�صتمارة جمع البيانات بالإ�صافة اإلى الفرتا�صات التي مت ا�صتخدامها يف 

قة لطبيعة امل�رصوفات. ح�صاب بع�س بنود التكلفة يف حالة عدم وجود تقارير موثَّ
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ثانياً: نتائج الدرا�شة
1- م�سادر التمويل

من خالل التحليل الأولى للبيانات تبنيَّ اأن اإجمايل الإنفاق يف م�رص على مكافحة فريو�س نق�س 
املناعة الب�رصي/ الإيدز قد زاد بن�صبة 20% بني عامي 2007 - 2008 حيث بلغ 42،086،833 
بلغ  والتي   2007 بعام  مقارنًة   2008 عام  يف  اأمريكي(  دولر   7،652،151( م�رصيًا  جنيهًا 
اأمريكي( بزيادة قدرها  التمويل فيها 35،154،654 جنيهًا م�رصيًا )6،391،755 دولر  حجم 
بنود  على  التمويل  م�صادر  تنوعت  وقد  اأمريكي(.  دولر   1،260،396( جنيهًا   6،932،179
الإنفاق من  اأن جملة  ُيظهر  والذي   )1-1( ال�صكل رقم  يظهر يف  كما  لعام 2007  املختلفة  الإنفاق 
امل�صادر احلكومية بلغت 53% من جملة الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز. 
عة من احلكومات الدولية الأجنبية اأو وكالئها  يليها يف حجم الإنفاق امل�صاهمات الثنائية املبا�رصة واملوقَّ
بن�صبة بلغت 15%. اأما التمويل من الوكالت الدولية متعددة الأطراف والتي حت�صل على متويلها من 
م�صادر خمتلفة مثل موؤ�ص�صات الأمم املتحدة فاإجمايل ما مت اإنفاقه يبلغ 10% من جملة الإنفاق وكان 
القطاع  م�صاهمات  باملالحظة  واجلدير  الإنفاق.  جملة  من   %11 الدولية  الأهلية  املوؤ�ص�صات  ن�صيب 
اخلا�س الدويل ال�صاعي للربح )مثل: �رصكة كوكاكول، �صل، اأوبك( والتي بلغ اإجمايل م�صاهماتها يف 

الإنفاق العام حوايل 10% ل�صنة 2007.

اأما يف �صنة 2008 فقد بلغ اإجمايل الإنفاق احلكومي ن�صبة 50 % من جملة ما مت اإنفاقه يف حني 
ارتفعت م�صاهمات الوكالت الدولية متعددة الأطراف لت�صل اإلى 31% من اإجمايل ما يتم اإنفاقه على 
مكافحة الإيدز. اأما املوؤ�ص�صات الأهلية الدولية فقد بلغ اإجمايل ن�صبة اإنفاقها 14%، يف حني تراجعت ن�صبة 
امل�صاهمات الثنائية املبا�رصة )التمويل من حكومات اأجنبية( لت�صل اإلى 4%. كما انخف�صت م�صاهمات 
املوؤ�ص�صات الدولية ال�صاعية للربح لتحقق 1% فقط من جملة ما مت اإنفاقه على مكافحة فريو�س نق�س 

املناعة الب�رصي/ الإيدز.
موؤ�ص�صات دولية �صاعية للربح %1

ايرادات حكومية  %50

جمعيات اأهلية م�رصية  %0

امل�صاهملت الثنائية املبا�رصة %4

الوكالت املتعددة الطراف  %31

املوؤ�ص�صات الأهلية الدولية %14

موؤ�ص�صات دولية �صاعية للربح %10

ايرادات حكومية  %54

جمعيات اأهلية م�رصية  %0

امل�صاهملت الثنائية املبا�رصة %15

الوكالت املتعددة الطراف  %10

املوؤ�ص�صات الأهلية الدولية %11

)ال�شكل رقم 1-1( م�شادر التمويل ل�شنة 2007

)ال�شكل رقم 1-2( م�شادر التمويل ل�شنة 2008
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جدول رقم )1( توزيع جملة الإنفاق ملكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشى على م�سادر التمويل 
والدعم ل�سنة 2007 مع 2008

كود اجلهات 
20072008و�سف للجهات املمولةاملمولة

49.5%53.4%اإيرادات احلكومة املركزية
FS.01.01.0118،789،60520،831،501اإيرادات احلكومة املركزية

0.08%0.14%ال�صناديق اخلا�صة

FS.02.03
املوؤ�ص�صات الأهلية غري ال�صاعية للربح

50،69732،543)بخالف التاأمينات الجتماعية(

3.7%14.7%امل�صاهمات الدولية
FS.03.01.0464،103حكومة كندا-
FS.03.01.11368،703510،766حكومة اإيطاليا
FS.03.01.19315،860330،000حكومة ال�صويد
FS.03.01.224،408،985710،203حكومة الوليات املتحدة الأمريكية

31.45%10.11%الوكالت متعددة الأطراف التي تقدم منح متخ�ص�صة
FS.03.02.02191،887513،659املفو�صية الأوروبية

FS.03.02.07
ال�صندوق العاملي ملكافحة الإيدز وال�صل 

7،362،880-واملالريا

FS.03.02.08
اأمانة برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة 

709،076914،338الإيدز

FS.03.02.091،553،095765،647منظمة الأمم املتحدة للطفولة
FS.03.02.1045،304127،854�صندوق الأمم املتحدة للمراأة
FS.03.02.1221،36818،123منظمة الأمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة

FS.03.02.13
املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون 

108،500120،000الالجئني

FS.03.02.16
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

148،592-واجلرمية

FS.03.02.17772،7563،128،478�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان
FS.03.02.20151،250135،000منظمة ال�صحة العاملية

13.8%11.4%املنظمات واملوؤ�ص�صات الدولية غري ال�صاعية لتحقيق ربح
FS.03.03.083،625-موؤ�ص�صة كري الدولية
FS.03.03.09230،001348،625كاريتا�س الدولية
FS.03.03.261،234،7753،756،518موؤ�ص�صة فورد
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FS.03.03.99
املنظمات واملوؤ�ص�صات اخلريية الدولية غري 

ال�صاعية لتحقيق ربح وغري م�صنفة يف مو�صع 
اآخر

2،536،4851،703،047

1.5%10.2%املنظمات الدولية ال�صاعية لتحقيق ربح
FS.03.043،602،204625،434منظمات �رصيكة دولية �صاعية لتحقيق ربح

35،154،65442،086،833الإجمايل

كما يظهر من اجلدول ال�صابق )رقم1( فاإن التمويل احلكومي من اخلزانة العامة للدولة ميثل 
زيادة  من  الرغم  وعلى  الدرا�صة.  مو�صع  العامني  خالل  اإنفاقه  مت  ما  اإجمايل  من   %50 من  اأكرث 
انخف�صت  فقد  الإنفاق احلكومي بحوايل 2 مليون جنيهًا يف عام 2008 مقارنًة بعام 2007،  قيمة 
ن�صبة التمويل احلكومي من اإجمايل الإنفاق اإلى 49.5% من جملة ما مت اإنفاقه خالل العام، ويرجع 
الدولية  الأهلية  املوؤ�ص�صات  قبل  ب�صكل عام خالل عام 2008 خا�صة من  الإنفاق  لزيادة حجم  ذلك 

والوكالت الدولية متعددة الأطراف باملقارنة بن�صبة الزيادة من املخ�ص�صات احلكومية.
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ال�صاعية  الدولية  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ص�صات  بالن�صبة  ن�صبيًا  الكبرية  امل�صاهمة  من  الرغم  وعلى 
للربح خالل عام 2007 والتي بلغت حوايل 10% من جملة الإنفاق، فقد انخف�صت تلك الن�صبة يف 
�صنة 2008 لت�صبح ن�صبة الإنفاق 1،5%. كما انخف�صت ن�صبة التمويل الواردة من امل�صاهمات الثنائية 
اخلا�صة  ال�صناديق  وحافظت   .2008 عام   %3،7 اإلى   2007 عام   %14،7 من  املبا�رصة  الدولية 
)املمثلة من متويل مبا�رص من موؤ�ص�صات اأهلية ومدنية( على نف�س الن�صبة من اإجمايل الإنفاق والتي مل 
تتجاوز 0،1% من جملة الإنفاق. اأما بالن�صبة للوكالت الدولية متعددة الأطراف واملوؤ�ص�صات الأهلية 
الدولية، فكما هو مو�صح بالر�صم )1-3( فقد ارتفع مقدار امل�صاهمات املبا�رصة بالن�صبة للوكالت الدولية 
متعددة الأطراف خالل عام 2008 لي�صل اإلى 31،5%  مقابل 10،1% �صنة 2007 وترجع تلك 
الزيادة اإلى التمويل املتاح من ال�صندوق العاملي ملكافحة الإيدز وال�صل واملالريا واإلى م�صاهمة اأكرب 
الب�رصي/ الإيدز.  املناعة  املتحدة يف متويل م�رصوعات ملكافحة فريو�س نق�س  من موؤ�ص�صات الأمم 
كما ارتفعت م�صاهمات املوؤ�ص�صات الأهلية الدولية يف عام 2008 لتمثل 13،8% باملقارنة بعام 2007 

والتي بلغت 11،4% من اإجمايل ما مت اإنفاقه على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.

2- بنود الإنفاق الأ�شا�شية ملكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري/ الإيدز
منهجية  لت�صنيفات  ووفقًا  م�رص  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  من  املتاحة  البيانات  حتليل  خالل  من 
»نا�صا« تبنّي اأن بنود الإنفاق الأ�صا�صية واملق�صمة اإلى ثمانية اأق�صام اأ�صا�صية )�صبق ذكرها( احتلت فيها 
اأن�صطة الوقاية الن�صبة الأكرب ل�صنة 2007 بن�صبة 47،4% من جملة بنود الإنفاق يف م�رص وعلى الرغم 
من انخفا�صها يف �صنة 2008 لتمثل 34،8% من جملة الإنفاق اإل اأنها مازالت الن�صبة الأكرب من بنود 
الإنفاق يف م�رص على اأن�صطة مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز. اجلدول التايل يو�صح 
قيمة ما مت اإنفاقه على كل بند ون�صبة الإنفاق من اإجمايل قيمة الإنفاق للعامني 2007 - 2008 على 

التوايل.

ايرادات حكومية

جمعيات اأهلية م�رصية

الثنائية املبا�رصة
امل�صاهملت 

الوكالت املتعددة الطراف 

وؤ�ص�صات الأهلية الدولية
امل

وؤ�ص�صات دولية �صاعية للربح 
م

)ال�شكل رقم 1-3( مقارنة مقدار امل�شاهمات لعامي 2007 - 2008

2007

2008
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جدول رقم )2( قيمة الإنفاق على البنود الأ�شا�شية ملكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري/ الإيدز
2008 2007

%بنود الإنفاق الأ�سا�سية جنيهًا % جنيهًا
%34.8 14،625،742 %47.4 16،675،949 الوقاية
%19.5 8،206،072 %20.7 7،288،267 الرعاية والعالج
%0.1 39،244 %0.1 26،163 الأيتام والأطفال امل�صت�صعفون

%17.3 7،279،520 %11.7 4،109،385 اإدارة الربامج وتي�صريها
%19.9 8،358،795 %15.1 5،317،204 املوارد الب�رصية
%0.4 169،658 %0.5 183،652 احلماية الجتماعية
%5.1 2،156،912 %4.0 1،404،784 البيئة الداعمة
%3.0 1،250،890 %0.4 149،250 البحوث
%100 42،086،833 %100 35،154،654 الإجمايل

وكما هو مبني )بال�صكل رقم 2-1( فاإن الإنفاق على اأن�صطة الوقاية حتتل املرتبة الأولى خالل 
على  الإنفاق  ذلك  يف  معها  ويت�صاوى  والعالج.  الرعاية  خدمات  يليها  الدرا�صة،  مو�صع  العامني 
املوارد الب�رصية خا�صة خالل عام 2008. يف حني جند تطورًا ملمو�صًا يف الهتمام باأن�صطة البحوث 
امليدانية خالل عام 2008، وقد ترجع زيادة قيمة الإنفاق على اإدارة الربامج وت�صيريها واملوارد 
اإنفاقها من قبل املوؤ�ص�صات متعددة  اإلى زيادة املخ�ص�صات املالية التي مت  الب�رصية خالل عام 2008 
الأطراف الدولية مثل وجود التمويل املتاح من ال�صندوق العاملي ملكافحة الإيدز وال�صل واملالريا. 
اإنفاقه على الأيتام والأطفال املعر�صني، يليها ما ينفق على احلماية الجتماعية  وجاء مقدار ما يتم 
خالل العامني مو�صع الدرا�صة 0،1% و0،4% على التوايل. وفيما يلي حتليل لبنود الإنفاق الفرعية 

يف كل مكون من البنود الرئي�صة لالإنفاق.

)ال�شكل رقم 2-1( اإجمايل اأوجه عنا�شر الإنفاق يف م�شر ملكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري/ الإيدز

الأيتام و الطفال امل�صت�صعفون

الوقايةالرعاية والعالج

ادارة الربامج وتي�رصها

د الب�رصية
املوا

احلماية الجتماعية

ة الداعمة
 البيئ

البحوث
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2-1 بنود الإنفاق الفرعية على الرعاية ال�شحية والعلج
اإنفاقه على الرعاية ال�صحية والعالج  كما ظهر يف التحليل الإجمايل ال�صابق فاإن قيمة ما مت 
يف م�رص للمتعاي�صني مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي ميثل حوايل 20% من اإجمايل قيمة الإنفاق 
خالل كل من العامني. اجلدول التايل يو�صح البنود الفرعية على الأن�صطة واخلدمات املقدمة للرعاية 

والعالج خالل العامني 2007 - 2008.

اجلدول رقم )3( يو�شح البنود الفرعية للإنفاق على الرعاية والعلج 2007 - 2008

بنود الإنفاق على الرعاية كود بنود الإنفاق
والعالج

20072008
%القيمة%القيمة

ASC.02.01.0345296890.622،554،3810.31العالج امل�صاد للفريو�صات

ASC.02.02.98
خدمات رعاية املر�صى داخل 
امل�صت�صفيات غري املق�صمة ح�صب 

التدخل
2،731،9000.385،553،5000.68

ASC.02.01.07
العالج النف�صي واخلدمات 

18،8080.387،1790.01الداعمة

ASC.02.01.98
خدمات رعاية املر�صى 

بالعيادات غري املق�صمة اإلى فئات 
اأ�صغر ح�صب التدخل

4،6880.15،2000.0

 ASC.02.01.05
 ASC.02.01.06

ASC.02.01.09.01

اأخرى مثل )املتابعة( املعملية 
للم�صابني بفريو�س نق�س املناعة 

الب�رصي. عالج الأ�صنان، 
الرعاية ال�صحية يف املنازل

31820.058120.0

7،288،2671008،206،072100اإجمايل قيمة بنود الإنفاق على الرعاية والعالج

مثَّلت تكلفة العالج امل�صاد للفريو�صات اأعلى ن�صبة على اإنفاق العالج والرعاية ال�صحية خالل 
عام 2007 بن�صبة بلغت 62% تالها ما مت اإنفاقه على رعاية املر�صى داخل امل�صت�صفيات احلكومية بن�صبة 
بلغت 37،5% من اإجمايل ما مت اإنفاقه على الرعاية والعالج يف نف�س العام. ارتفعت ن�صبة اإجمايل ما 
مت اإنفاقه على العالج والرعاية ال�صحية خالل عام 2008 بن�صبة 13% عن جمموع ما مت اإنفاقه خالل 
عام 2007، بينما تراجعت ن�صبة ما يخ�س العالج مب�صادات الفريو�صات اإلى 31% يف عام 2008 
اأ�صعار بع�س الأدوية عامليًا، بينما  ويرجع ذلك لتوافر بع�س الأ�صناف بال�صوق املحلي واإنخفا�س 

ارتفعت تكلفة رعاية املر�صى داخل امل�صت�صفيات احلكومية اإلى 67،7% من اإجمايل الإنفاق. 
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2-2 بنود الإنفاق الفرعية على املوارد الب�شرية

يو�صح ال�صكل )2-2( ن�صبة بنود الإنفاق الفرعية على املوارد الب�رصية لعام 2007 ويالحظ 
زيادة ن�صبة ما يتم اإنفاقه على املوارد الب�رصية من 15،1% يف عام 2007 اإلى 19،9% خالل عام 

2008 بزيادة قدرها %57،2.

ومثَّلت احلوافز املالية لالأطباء لإدارة الربامج والتدخالت الفنية 48% يليها التدريبات بن�صبة 
40% من جملة ما مت اإنفاقه على املوارد الب�رصية خالل عام 2007. وح�صل مكون التعليم التكويني 

لبناء قاعدة عاملة ملكافحة الإيدز على ن�صبة 5% من اإجمايل الإنفاق خالل عام 2007.

املالية لالأطباء لإدارة الربامج والتدخالت  ال�صكل رقم )2-3( فاإن احلوافز  وكما يظهر يف 
اإلى  اإلى 33% كما انخف�س خم�ص�س التدريبات  الفنية لعام 2008 انخف�صت مقارنًة بالعام ال�صابق 
39% يف حني زاد ما مت اإنفاقه على التعليم التكويني لبناء قوة عاملة ملكافحة الإيدز اإلى 15% من جملة 
الإنفاق على املوارد الب�رصية خالل عام 2008. كما زادت قيمة الإنفاق على احلوافز املالية ب�صكل 

عام بالن�صبة للموارد الب�رصية �صواء من الأطباء اأو الإداريني والفنيني.

احلوافز املالية لالأطباء %5
احلوافز املالية لالأطباء لدارة 
الربامج و تي�رصها %48
احلوافز املالية للعاملني الخرين 
لن�صطة الوقاية %1
احلوافز املالية للعاملني الأخرين 
لدارة الربامج وت�صريها %1
التعليم التكوينى لبناء قوة عاملة 
ملكافحة اليدز%5
التدريب%40
املوارد الب�رصية غري مق�صمة ح�صب 
النوع من التدخل %0

)�شكل رقم )2-2( حتليل لبنود الإنفاق الفرعية على املوارد الب�شرية لعام 2007

)�شكل رقم )2-3( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية على املوارد الب�شرية لعام 2008 

احلوافز املالية لالأطباء %7
احلوافز املالية لالأطباء لدارة 
الربامج و تي�رصها %33
احلوافز املالية للعاملني الخرين 
لن�صطة الوقاية %1
احلوافز املالية للعاملني الأخرين 
لدارة الربامج وت�صريها %1

احلوافز املالية للموارد الب�رصية 
غري مق�صمة ح�صب النوع %2
التعليم التكوينى لبناء قوة عاملة 
ملكافحة اليدز %15
التدريب %39
املوارد الب�رصية غري مت�صمة فى 
مو�صع اآخر %2
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2-3 بنود الإنفاق الفرعية على اإدارة الربامج وت�شيريها
بلغ اإجمايل ن�صبة ما مت اإنفاقه على اإدارة الربامج وت�صيريها خالل عام 2007 حوايل %11،7 
اإنفاقه يف م�رص ارتفع اإلى 17،3% كن�صبة من جملة الإنفاق خالل عام 2008.  من اإجمايل ما مت 
اإدارة برامج املعامل املركزية وما تقدمه من خدمات مرتبطة بتقدمي التحاليل لفريو�س  وقد احتلت 
نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز للراغبني يف ال�صفر )لدواعي العمل( ن�صبة 64،6% من اإجمايل ما مت 
اإنفاقه على البنود الفرعية اخلا�صة باإدارة الربامج وت�صيريها. وعلى الرغم من زيادة قيمة الإنفاق 
على هذا الغر�س اإل اأن ن�صبة الإنفاق على التحاليل يف املعامل املركزية انخف�صت لت�صبح 40% من 
جملة الإنفاق، على الرغم من زيادة حجم الإنفاق ب�صكل عام خالل عام 2008. وقد ارتفع مقدار 
الإنفاق ب�صكل وا�صح خالل عام 2008 على التخطيط والتن�صيق والإدارة واأن�صطة املتابعة والتقييم.
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اجلدول رقم )4( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية على اأن�شطة اإدارة وت�شيري الربامج

بنود الإنفاق على اإدارة الربامج كود بنود الإنفاق
وت�سيريها

20072008
%القيمة%القيمة

ASC.04.01
التخطيط والتن�صيق واإدارة 

146،8033.6811،22911.1الربامج

ASC.04.02
تكاليف الإدارة واملعامالت 

45،5151.1665،3179.1املرتبطة باإدارة الأموال و�رصفها

ASC.04.0339،5651.0512،1917.0الر�صد واملتابعة والتقييم

ASC.04.0828،8650.7210،8242.9تكنولوجيا املعلومات

ASC.04.10.01
ترقية البنية الأ�صا�صية املعملية/ 
505،46012.397،2071.3ا�صتجالب معدات معملية جديدة

ASC.04.10.98
ترقية البنية الأ�صا�صية واإن�صاوؤها 
0.0811،25011.1-مما مل يتم ت�صنيفه ح�صب التدخل

ASC.04.10.99
ترقية البنية الأ�صا�صية واإن�صاوؤها 
120،4132.9321،6304.4مما مل يتم ت�صنيفه يف مو�صع اآخر

ASC.04.11
الفحو�س لفريو�س نق�س املناعة 

الب�رصي )لي�س �صمن مراكز 
امل�صورة والفح�س الختياري(

2،655،88464.62،921،47240.1

ASC.04.98
الإنفاق على اإدارة وت�صيري 

19،6330.5400،0095.5الربامج غري امل�صّنف ح�صب النوع

ASC.04.99
فئة الإنفاق على اإدارة وت�صيري 

547،24713.3528،3917.3الربامج غري م�صنَّفة مبو�صع اآخر

4،109،3851007،279،520100اإجمايل بنود الإنفاق على اإدارة الربامج وت�صيريها

اجلدير باملالحظة اأّن ن�صبة الزيادة يف قيمة الإنفاق على بنود اإدارة الربامج وت�صيريها ارتفعت 
بن�صبة 77% خالل عام 2008 باملقارنة مع العام ال�صابق مو�صع الدرا�صة.

2-4 بنود الإنفاق الفرعية على البيئة الداعمة واأن�شطة البحوث
ت�صاعفت قيمة الإنفاق على بنود الإنفاق الفرعية املرتبطة بالبيئة الداعمة خالل عام 2008 
مقارنًة بعام 2007. وعلى الرغم من انخفا�س قيمة ما مت �رصفه على اأن�صطة الدعوة وك�صب التاأييد 
خالل عام 2008 اإل اأن الهتمام بعملية البناء املوؤ�ص�صي للجمعيات الأهلية �صهد منوًا ملحوظًا ما بني 

عامي 2007 - 2008.
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اجلدول رقم )5( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية على توفري بيئة داعمة
20072008بنود الإنفاق على البيئة الداعمةكود بنود الإنفاق
ASC.07.01849،536762،917الدعوة وك�صب التاأييد

ASC.07.02.02 5،5005،495توفري اخلدمات وامل�صورة القانونية
ASC.07.02.98146،378156،228برامج حقوق الإن�صان غري املق�صمة ح�صب النوع
ASC.07.02.9993،500112،645برامج حقوق الإن�صان غري امل�صنَّفة يف مو�صع اآخر

ASC.07.03309،8701،119،627التنمية املوؤ�ص�صاتية اخلا�صة بالإيدز
1،404،7842،156،912اإجمايل قيمة الإنفاق على البيئة الداعمة

كما �صهد عام 2008 قفزة يف اإطار الهتمام بالبحوث والأبحاث ب�صكل عام، حيث ت�صاعفت 
التايل  اإنفاقه خالل عام 2007. واجلدول  اأ�صعاف ما مت  البحوث حوايل �صبعة  الإنفاق على  قيمة 

يو�صح قيمة ما مت اإ نفاقه على البحوث خالل العامني مو�صع الدرا�صة:

اجلدول رقم )6( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية على البحوث
20072008بنود الإنفاق على البحوثكود بنود الإنفاق
ASC.08.04.0160،0000.0البحوث ال�صلوكية

ASC.08.04.98
الأن�صطة البحثية املتعلقة بفريو�س نق�س املناعة 

89،2501،184،890الب�رصي غري املق�صمة ح�صب التدخل

ASC.08.99
الأن�صطة البحثية املتعلقة بفريو�س نق�س املناعة 

0.066،000الب�رصي غري امل�صنَّفة يف مو�صع اآخر

149،2501،250،890اإجمايل قيمة الإنفاق على البحوث

2-5 بنود الإنفاق الفرعية على رعاية الأطفال املعر�شني والرعاية الجتماعية
ميّثل جملة ما مت اإنفاقه على رعاية الأطفال املعر�صني واأن�صطة الرعاية الجتماعية للمتعاي�صني 
مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز اأقل من 1% من جملة ما مت اإنفاقه ملكافحة فريو�س نق�س 

املناعة الب�رصي/ الإيدز خالل عامي 2007 - 2008 

اجلدول رقم )7( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية على رعايةالأطفال

20072008بنود الإنفاق على الأطفالكود بنود الإنفاق
ASC.03.9826،16339،244خدمات الأيتام والأطفال املعر�صني غري امل�صنَّفة ح�صب التدخل

26،16339،244اإجمايل ما ينفق على الأطفال املعر�صني واملالجئ
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اجلدول رقم )8( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية على الرعاية الإجتماعية

20072008بنود الإنفاق على الرعاية الجتماعيةكود بنود الإنفاق
ASC.06.0156،50060،000احلماية الجتماعية عن طريق املزايا املالية
ASC.06.0242،97932،969احلماية الجتماعية عن طريق املزايا العينية
ASC.06.033،50651،022احلماية الجتماعية عن طريق توفري خدمات اجتماعية

ASC.06.98
خدمات احلماية الجتماعية واخلدمات الجتماعية

-38،500غري امل�صنَّفة ح�صب النوع

ASC.06.99
خدمات الرعاية الجتماعية واخلدمات الجتماعية

42،16725،667غري امل�صنَّفة ح�صب النوع

183،652169،658اإجمايل بنود الإنفاق على الرعاية الجتماعية
املعر�صني زيادة طفيفة خالل عام 2008 مقارنًة  الأطفال  الإنفاق على  بند  ل  �صجَّ يف حني 
بالعام ال�صابق، جند اأن اأن�صطة الرعاية الجتماعية قد انخف�صت ب�صكل قليل خالل عام 2008 مقارنًة 

بالعام ال�صابق. 

3- توزيع بنود الإنفاق الفرعية على خدمات واأن�شطة التوعية
كما هو مالحظ فاإن غالبية بنود الإنفاق ال�صابقة حققت زيادة وا�صحة خالل عام 2008 مقارنًة 
اأن بند التوعية �صهد انخفا�صًا يف عام 2008 مقارنًة بعام 2007 بن�صبة انخفا�س  اإل  بعام 2007، 
اإجمايل الإنفاق على التوعية ميّثل العن�رص الأكرب من  بلغت 12،3%. وعلى الرغم من ذلك ظل 
عنا�رص الإنفاق خالل العامني مو�صع الدار�صة بن�صبة بلغت 47،7% و 34% لعامي 2007 - 2008 

على التوايل.
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اجلدول رقم )9( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية على اأن�شطة الوقاية

بنود الإنفاقكود بنود الإنفاق
20072008

%القيمة%القيمة

ASC.01.01
التوعية املتعلقة بال�صحة 

والهادفة اإلى التغيري الجتماعي 
وال�صلوكي

5،232،26431.41،938،21813.3

ASC.01.0250،0000.31،453،8809.9تعبئة املجتمع
ASC.01.03 1،926،98711.61،653،85911.3امل�صورة والفح�س الختياري

ASC.01.04
التوعية وامل�صورة والفح�س 

الختياري وتوزيع الواقيات 
للفئات ال�صكانية امل�صت�صعفة

151،5040.9629،7014.3

ASC.01.0598،8290.6127،1880.9الوقاية - ال�صباب داخل املدر�صة

ASC.01.06
الوقاية - ال�صباب خارج 

62،3890.456،2480.4املدر�صة

ASC.01.08
التدخالت الرباجمية اخلا�صة 
178،9011.1107،0360.7باملتعاملني باجلن�س وزبائنهم

ASC.01.09
التدخالت الرباجمية اخلا�صة 

بالرجال الذين ميار�صون 
اجلن�س مع رجال

00.0373،7062.6

ASC.01.10
التدخالت الرباجمية املرتبطة 

بالتوعية ملتعاطي املخدرات عن 
طريق احلقن

917،0045.51،210،2948.3

ASC.01.11
التوعية الهادفة اإلى تغيري 
ال�صلوك كجزء من برنامج 

الوقاية يف مكان العمل
49،5000.3136،9570.9

ASC.01.16
الوقاية من الأمرا�س املنقولة 
عن طريق الت�صال اجلن�صي 

وت�صخي�صها وعالجها
1،376،3268.300.0

ASC.01.17
اأن�صطة منع العدوى من الأم اإلى 

11،7000.153،2850.4اجلنني/ املولود

ASC.01.196،600،00039.66،875،00047.0�صالمة الدم
ASC.01.98&9920،5450.110،3700.1اأن�صطة الوقاية الأخرى

16،675،949100.014،625،742100اإجمايل قيمة الإنفاق على اأن�صطة التوعية
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كما هو مو�صح باجلدول ال�صابق فاإن بنود الإنفاق على التوعية انخف�صت من 16،6 مليون 
جنيهًا عام 2007 اإلى 14،6 مليون جنيهًا لعام 2008 بن�صبة انخفا�س بلغت 12،3%. احتلت اأن�صطة 
بن�صبة بلغت حوايل 40% عام 2007  بالوقاية  الن�صبة الأكرب من بنود الإنفاق املرتبطة  الدم  �صالمة 
ون�صبة 47% لعام 2008. كما احتلت اأن�صطة التوعية ال�صحية املرتبطة بتغيري ال�صلوك امل�صتوي الثاين 

من بنود الإنفاق املرتبط بالوقاية من فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.
واجلدير باملالحظة هو زيادة الإنفاق على الأن�صطة اخلا�صة بالتوعية والتي ت�صتهدف متعاطي 
املخدرات عن طريق احلقن بالإ�صافة اإلى ظهور برامج جديدة للتوعية مبخاطر الفريو�س بالن�صبة 

للفئات الأكرث عر�صة لالإ�صابة بالفريو�س.

4- توزيع بنود الإنفاق يف م�شر وفقاً مل�شادر التمويل على عنا�شر الإنفاق الأ�شا�شية
ميّثل التمويل من م�صادر حكومية يف م�رص لل�رصف على اأن�صطة مكافحة فريو�س نق�س املناعة 
الب�رصي/ الإيدز 53% من جملة الإنفاق خالل عام 2007 يف م�رص. ويركز التمويل احلكومي على 
اأ�صا�صية هي: )1(الوقاية - )2(العالج - )3(اإدارة الربامج وت�صيريها - )4(املوارد  اأربعة عنا�رص 
الب�رصية. يليها التمويل املتاح من خالل التفاقيات الثنائية املبا�رصة والذي ميثل ن�صبة 14،7% ويركز 

على �صتة بنود اإنفاق اأ�صا�صية كما يلي.

اجلدول رقم )10( يو�شح م�شاهمات اجلهات املختلفة يف ال�شرف على البنود الأ�شا�شية لعام 2007
م�سادر
التمويل

بنود الإنفاق
ال�سناديق ميزانية الدولة

اخلا�سة
اتفاقيات 

ثنائية
وكالت 

دولية متعددة 
الأطراف

موؤ�س�سات 
اأهلية دولية

قطاع خا�ص 
%الإجمايلدويل

6،820،00012،1973،035،9901،304،5712،139،4233،363،76816،675،94947.4الوقاية
7،288،26720.7-81،184541،40124،978-6،640،704الرعاية والعالج

الأيتام والأطفال 
26،1630.1-26،163----املعر�سون

اإدارة الربامج 
4،109،38511.7-575،676370،272355،736-2،807،701وتي�سريها

514،5371،041،3581،001،673238،4365،317،20415.1-2،521،200املوارد الب�رشية

احلماية 
183،6520.5-60،00685،146-38،500-الجتماعية

1،404،7844.0-890،264146،378368،142--البيئة الداعمة
149،2500.4--60،00089،250--البحوث
18،789،60550،6975،157،6513،553،2364،001،2613،602،20435،154،654الإجمايل

%53.40.114.710.111.410.2100.0100

وكما يظهر يف اجلدول ال�صابق، تت�صاوى تقريبًا كل من الوكالت الدولية متعددة الأطراف 
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واملوؤ�ص�صات الأهلية الدولية والقطاع اخلا�س ال�صاعي للربح، يف ن�صبة م�صاهمتهم يف اإجمايل الإنفاق 
يف م�رص ملكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز بن�صبة تقريبية 10% لكل منها. يف حني �صاهمت 

ال�صناديق اخلا�صة بن�صبة 0،1% وتركز اهتمامها باأن�صطة الوقاية واحلماية الجتماعية.

اأن�صطة  بالن�صبة الأكرب يف  التمويل احلكومي ي�صاهم  فاإن  ال�صابق )1-4(  ال�صكل  كما يظهر يف 
الرعاية والعالج بن�صبة ت�صل اإلى حوايل 90%، يف حني ت�صاهم الوكالت الدولية متعددة الأطراف 
يف تغطية اجلزء الباقي. ويف حني تبلغ م�صاهمة التمويل احلكومي يف اأن�صطة الوقاية حوايل %40، 
كما   .%60 الباقي  باجلزء  الثنائية  والتفاقيات  الدولية  الأهلية  واملوؤ�ص�صات  اخلا�س  القطاع  ي�صاهم 
يتحمل التمويل احلكومي حوايل 70% من اإجمايل ما ينفق على اإدارة الربامج وت�صيريها، و50% من 

تكلفة املوارد الب�رصية. يف حني تهتم املوؤ�ص�صات الأهلية الدولية بق�صايا الأطفال الأيتام واملعر�صني.

احلماية  البيئة الداعمةالبحوث
الجتماعية

املوارد 
الب�رصية

ادارة الربامج 
وتي�رصها

الأيتام والأطفال 
امل�صت�صعفون

الرعاية 
والعالج

الوقاية

قطاع خا�س دولى

موؤ�ص�صات اأهلية دولية

وكالت دولية متعددة الأطراف

اإتفاقيات ثنائية

�صناديق خا�صة

حكومى

ال�شكل )4-1( يو�شح ن�شيب م�شادر التمويل من جملة الإنفاق على الأن�شطة الرئي�شية خلل عام 2007
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كما يتم متويل اأن�صطة البحوث من خالل الوكالت الدولية متعددة الأطراف والتفاقيات الثنائية.

اجلدول رقم )11( يو�شح م�شاهمات اجلهات املختلفة يف ال�شرف على البنود الأ�شا�شية لعام 2008

م�سادر
التمويل

بنود الإنفاق
ميزانية 
الدولة

ال�سناديق 
اخلا�سة

اتفاقيات 
ثنائية

وكالت 
دولية متعددة 

الأطراف
موؤ�س�سات 
اأهلية دولية

قطاع 
خا�ص 
دويل

%الإجمايل

7،117،0005،192798،4084،332،0052،052،953320،18414،625،74234.8الوقاية
8،206،07219.5-484،80192،691-7،628،580الرعاية والعالج

الأيتام والأطفال 
39،2440.1-39،244---املعر�سون

اإدارة الربامج 
7،279،52017.3-3،321،48127،351100،3153،355،308475،065وتي�سريها

8،358،79519.9-2،764،440652،2463،558،9631،383،146املوارد الب�رشية

احلماية 
169،6580.4-111،02258،636--الجتماعية

1،208،582643،080305،2502،156،9125.1--البيئة الداعمة
1،250،8903.0-183،8901،067،000--البحوث
20،831،50132،5431،550،96913،234،5715،811،815625،43442،086،833الإجمايل

%49.50.13.731.413.81.5100.0100.0

 2008 عام  خالل  اإنفاقه  مت  ما  اإجمايل  من   %49،5 بن�صبة  امل�رصية  احلكومة  متويل  �صاهم 
ال�صابق 2007. يف  العام  ز عليها خالل  التي ُركِّ البنود الأربعة  وتركزت بنود الإنفاق على نف�س 
حني ارتفعت ن�صبة م�صاهمات الوكالت الدولية متعددة الأطراف لت�صل اإلى 31% من اإجمايل قيمة 
الب�رصي/  املناعة  نق�س  فريو�س  مكافحة  على  ينفق  ما  جملة  من   %80 من  اأكرث  معًا  ليمثال  الإنفاق 

الإيدز لعام 2008. كما �صاهمت املوؤ�ص�صات الأهلية الدولية بن�صبة 13،8% من جملة الإنفاق.
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كما يظهر من ال�صكل التالى اأن التمويل املتاح من الوكالت الدولية متعددة الأطراف قد �صاهم 
تقريبًا يف كافة البنود الأ�صا�صية، بخالف الأيتام والأطفال املعر�صني. كما �صاهمت املوؤ�ص�صات الأهلية 
الدولية خالل عام 2008 يف كافة بنود الإنفاق الأ�صا�صية، بخالف ما يخ�س الإنفاق على الرعاية 

والعالج.

5- بنود الإنفاق من املوازنة احلكومية على فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري/ الإيدز 
كما ظهر من نتائج الدرا�صة فاإن الإنفاق احلكومي بلغ اأكرث من 50% من جملة ما مت اإنفاقه 
خالل عامي 2007 - 2008 على التوايل. اجلدول التايل يو�صح البنود الفرعية لالإنفاق على مكافحة 

فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز من امل�صادر احلكومية خالل العامني مو�صع الدرا�صة.

جدول رقم )12( يو�شح بنود الإنفاق احلكومي على الأن�شطة املختلفة ملكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري/ الإيدز.

20072008و�سف بنود الإنفاقكود بنود الإنفاق
%جنيهًا%جنيهًا

ASC.01.03220،0001.17242،0001.16امل�صورة والفح�س الختياري
ASC.01.196،600،00035.136،875،00033.00�صالمة الدم

ASC.02.01.03.98 3،919،10420.862،084،58010.01العالج مب�صادات الفريو�صات
ASC.02.02.982،721،60014.485،544،00026.61خدمات رعاية املر�صى يف امل�صت�صفيات

ASC.04.11
الختبارات لفريو�س نق�س 

املناعةالب�رصي )لي�س �صمن مراكز 
امل�صورة والفح�س الختياري(

2،655،88414.132،921،47214.02

ASC.04.99151،8170.81400،0091.92امل�رصوفات الإدارية والت�صغيلية للربامج

ASC.05.01.01.03
حوافز واأجور العاملني من الأطباء 
2،521،20013.422،764،44013.27وغريهم من العاملني لإدارة الربامج

18،789،605100.0020،831،501100.00الإجمايل

قطاع خا�س دولى

موؤ�ص�صات اأهلية دولية

وكالت دولية متعددة الأطراف

اإتفاقيات ثنائية

�صناديق خا�صة

حكومى

احلماية  البيئة الداعمةالبحوث
الجتماعية

املوارد 
الب�رصية

ادارة الربامج 
وتي�رصها

الأيتام والأطفال 
امل�صت�صعفون

الرعاية 
والعالج

الوقاية

ال�شكل )4-2( يو�شح ن�شيب م�شادر التمويل من جملة الإنفاق على الأن�شطة الرئي�شة خلل عام 2008
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كما هو مو�صح بال�صكل فاإن �صالمة الدم )اختبار فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز لدى بنك الدم( 
قد احتل موقع ال�صدارة يف قيمة الإنفاق احلكومي، تاله خدمة الرعاية بامل�صت�صفيات لالأ�صخا�س املتعاي�صون 
مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي. يف حني تت�صاوى قيمة ما مت انفاقه على حوافز واأجور العاملني يف ت�صغيل 
الربامج والختبارات لفريو�س نق�س املناعة الب�رصي )لي�س �صمن مراكز امل�صورة وللفح�س الختياري( 
خالل عامي 2007 - 2008. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الإنفاق احلكومي لعام 2008 مبقدار حوايل 
انخفا�صًا خالل  القهقرية  الفريو�صات  اإنفاقه على م�صادات  �صهد ما مت  فقد  2 مليون جنيه عن عام 2007 
والفح�س  امل�صورة  مراكز  �صمن  )لي�س  الب�رصي  املناعة  نق�س  لفريو�س  الفحو�س  واحتلت   .2008 عام 

الختياري( اأقل حجم اإنفاق من امل�صادر احلكومية خالل العامني مو�صع الدرا�صة.

6- وكلء التمويل وعلقتهم مب�شادر التمويل
وكالء التمويل وفقًا للمنهجية امل�صتخدمة )نا�صا( هم اجلهات التي ت�صاهم باتخاذ القرارات يف ال�رصف 
واإنفاق الأموال املتاحة من امل�صادر املختلفة. يف هذا اجلزء من التقرير يتم مقارنة اجلهات الأ�صا�صية الوكيلة 
لتنفيذ اأن�صطة مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز مب�صادر التمويل املختلفة لتحديد الوزن الن�صبي 

لكل واحدة من جهات الوكالة املنفذة للربامج والتدخالت التي ت�صتهدف مكافحة الفريو�س.

�شكل رقم )5-1( يو�شح بنود الإنفاق الفرعية من التمويل احلكومي

العالج امل�صاد للفريو�صات املرتاجعة
�صالمة الدم

)VCT( ل�صت�صارة الطوعني
اخلتبار وا

صت�صفيات
خدمات رعاية املر�صى فى امل�

ى للفريو�س
الأختيار الأجبار

والت�صغيلية للربامج
امل�رصوفات الدرية 

حوافز واجور العاملني من الأطباء 

واأخرين لدارة الربامج
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جدول رقم )13( علقة م�شادر التمويل بوكلء التمويل ل�شنة 2007
التمويل

وكالء
التمويل

اإيرادات 
حكومية

�سناديق 
خا�سة

امل�ساهمات 
الثنائية 
املبا�رشة

وكالت 
دولية متعددة 

الأطراف
موؤ�س�سات 
اأهلية دولية

قطاع خا�ص 
يهدف 
للربح

الن�سبةالإجمايل

21،174،82560.2-1،098،120682،100605،000-18،789،605وزارة ال�صحة

موؤ�ص�صات 
342،8291،612،50028،0002،034،0265.8-50،697-املجتمع املدين

وكالت 
دولية متعددة 

الأطراف
--420،8232،528،307-259،8043،208،9349.1

املوؤ�ص�صات 
5،422،46915.4-1،783،761-3،638،708--الأهلية الدولية

موؤ�ص�صات 
دولية �صاعية 

للربح
-----3،314،4003،314،4009.4

18،789،60550،6975،157،6513،553،2364،001،2613،602،20435،154،654100الإجمالى

كما يظهر من اجلدول ال�صابق فاإنه وعلى الرغم من اأن امل�صاهمة احلكومية ت�صل اإلى 53% من 
جملة الإنفاق، اإل اأن وزارة ال�صحة ت�صاهم بالقرارات يف ن�صبة 60% من اإجمايل ما يتم اإنفاقه على 
مكافحة الفريو�س يف م�رص لعام 2007. تليها اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية الدولية بن�صبة %15،4 
من اإجمايل قيمة الإنفاق وتت�صاوى كل من الوكالت الدولية متعددة الأطراف واملوؤ�ص�صات الدولية 

ال�صاعية للربح بن�صبة 9،5% تقريبيًا من اإجمايل قيمة الإنفاق.

جدول رقم )14( علقة م�شادر التمويل بوكلء التمويل ل�شنة 2008
التمويل

وكالء
التمويل

اإيرادات
حكومية

�سناديق
خا�سة

امل�ساهمات
الثنائية 
املبا�رشة

وكالت دولية
متعددة 
الأطراف

موؤ�س�سات
اأهلية دولية

قطاع خا�ص
الن�سبةالإجمايليهدف للربح

20،831،5011،220،9696،603،128366،666029،022،26469.0وزارة ال�سحة

موؤ�س�سات
032،5430712،5713،378،87804،123،9929.8املجتمع املدين

وكالت دولية
00330،0004،260،1287،250531،1735،128،55112.2متعددة الأطراف

املوؤ�س�سات الأهلية
0001،658،7442،059،02103،717،7658.8الدولية

موؤ�س�سات دولية
00094،26194،2610.2�ساعية للربح

20،831،50132،5431،550،96913،234،5715،811،815625،43442،086،833100.0
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اأما يف عام 2008، فاإن وزارة ال�صحة من م�صادرها احلكومية ومن خالل الربنامج الوطني 
ملكافحة الإيدز جند اأنها �صاهمت بالقرارات الأ�صا�صية بن�صبة 70% تقريبًا من جمموع ما يتم اإنفاقه على 
املدين كجهة  املجتمع  انخف�صت م�صاهمات  الإيدز. يف حني  الب�رصي/  املناعة  نق�س  مكافحة فريو�س 
ال�صابقة.كما يظهر  ال�صنة  اإلى ن�صبة 10% تقريبًا خالل عام 2008 بدًل من 15% يف  وكيلة للتمويل 
الأطراف  متعددة  الدولية  الوكالت  به كل من  الذي حتظى  التنوع  مقدار  ال�صابقني  اجلدولني  من 
واملوؤ�ص�صات الأهلية الدولية يف التعامل مع اأطراف خمتلفني و�رصكاء لها يف التنفيذ لأن�صطة مكافحة 

فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.

7- ت�شنيف بنود الإنفاق على اجلهات املنفذة لأن�شطة مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري/ الإيدز 
اجلدول التايل يو�صح اجلهات املنفذة لأن�صطة وبرامج مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ 

الإيدز يف م�رص و قيمة ون�صبة الإنفاق خالل عامي 2007 - 2008.

جدول رقم )15( يو�شح ن�شيب اجلهات املنفذة لأن�شطة مكافحة الفريو�ص من جملة الإنفاق

مة اخلدمات 20072008اجلهات مقدِّ
%جنيهًا%جنيهًا

2،721،6007.75،544،00013.2امل�صت�صفيات احلكومية
2،875،8848.23،163،4727.5املعامل املركزية ومعامل امل�صت�صفيات

6،600،00018.86،875،00016.3بنك الدم
00.094،3520.2املدار�س احلكومية الثانوية

9،466،74226.915،578،85437.0الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز
3،085،7628.85،469،94813.0منظمات املجتمع املدين

52،2140.100.0منظمات املجتمع املدين الدينية
14،4000.000.0القطاع اخلا�س )للعاملني(

3،300،0009.494،2610.2القطاع اخلا�س )غري م�صنَّف يف مو�صع اآخر(
7،038،05220.05،266،94612.5وكالت دولية متعددة الأطراف

35،154،654100.042،086،833100.0الإجمايل
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ميّثل الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز ال�رصيك الأكرب على �صاحة مكافحة فريو�س نق�س املناعة 
الب�رصي خالل العامني مو�صع الدرا�صة. مع الأخذ يف العتبار اأن قيمة الإنفاق قد زادت مبقدار 
6 ماليني جنيه خالل عام 2008 لت�صل اإلى 37% من جملة ما مت اإنفاقه يف م�رص باملقارنة مع عام 
2007، والتي بلغ فيها اإجمايل ما ينفقه الربنامج الوطني حوايل 27% من جمموع ما مت اإنفاقه يف 

م�رص على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.

8- الفئات ال�شكانية امل�شتهدفة
بتوزيع الفئات امل�صتهدفة وامل�صتفيدة من الإنفاق امل�رصي على مكافحة فريو�س نق�س املناعة 
الب�رصي/ الإيدز، يظهر اأن الرتكيز الرئي�صي كان لعامة ال�صكان بن�صبة احتلت 46% من جملة ما اأُنفق 
خالل عام 2007 انخف�صت اإلى 34% عام 2008 ولكنها ظلت الن�صبة الأكرب من الإنفاق اأي�صًا لعام 
2008. ح�صل املتعاي�صون مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز على زيادة مبقدار 2 مليون 
جنيه يف عام 2008 مقارنًة بعام 2007، كما اأن ن�صبة ما مت اإنفاقه من جملة الإنفاق امل�رصي ظلت 
كما هي مبقدار 23% من جملة الإنفاق. وانخف�صت قيمة الإنفاق املوجه للجماعات ال�صكانية املحددة 

والتي ميكن الو�صول اإليها من 7،7% يف عام 2007 اإلى 2،9% يف عام 2008.

ال�شكل رقم )7-1( يو�شح توزيع قيمة الإنفاق على اجلهات املنفذة لأن�شطة مكافحة الفريو�ص

الوكالت 
املتعددة 
الأطراف

القطاع 
اخلا�س )غري 
م�صنف فى 
مو�صع اآخر(

القطاع 
اخلا�س 
)للعاملني(

منظمات 
املجتمع املدنى 

الدينية

منظمات 
املجتمع املدنى

الربنامج 
الوطنى 
ملكافحة 
الإيدز

املدار�س 
احلكومية 

الثانوية

املعامل بنك الدم
املركزية 
ومعامل 

امل�صت�صفيات

امل�صت�صفيات 
احلكومية
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الفئات  على  الدرا�صة  مو�صع  العامني  خالل  الإنفاق  بنود  توزيع  يو�صح  التايل  اجلدول 
امل�صتهدفة من التدخالت.

اجلدول رقم )16( توزيع قيمة الإنفاق على الفئات امل�شتفيدة

ال�سنة
الفئات امل�ستفيدة

20072008
%جنيهًا%جنيهًا

7،938،03923.09،785،34523.25املتعاي�صون مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي
1،987،0565.62،511،6385.97ال�رصائح ال�صكانية الأكرث عر�صة للخطر

1،019،2972.91،694،3414.03ال�رصائح ال�صكانية الرئي�صة الأخرى
اجلماعات ال�صكانية املحددة )ميكن الو�صول 

2،704،6867.71،229،3692.92اإليها(

16،340،18346.214،454،93234.35عامة ال�صكان من البالغني
5،165،39314.612،402،54929.47تدخالت غري م�صتهدفة1

00.08،6590.02�رصائح �صكانية غري معرفة يف مو�صع اآخر
35،154،65410042،086،833100الإجمايل

�رصائح �صكانية 
غري معرفة 
يف مو�صع 

اآخر

تدخالت غري 
م�صتهدفة1

اجلماعات 
ال�صكانية 

املحددة )ميكن 
الو�صول 

اإليها(

عامة ال�صكان 
من البالغني

ال�رصائح 
ال�صكانية 
الرئي�صة 
الأخرى

ال�رصائح 
ال�صكانية 

الأكرث عر�صة 
للخطر

املتعاي�صون 
مع فريو�س 
نق�س املناعة 

الب�رصي
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ال�شكل )8-1( يقارن بني ن�شيب الفئات املختلفة من جملة الإنفاق خلل عامي الدرا�شة

1تدخالت غري م�صتهدفة : تعنى انه لي�س هناك م�صتفيد مبا�رص او رئي�صى من طبيعة بند الإنفاق مثل �رصاء الأجهزة معملية او اإدارية اأو تكلفة 

خا�صة لإن�صاء نظم املتابعة والتقييم وامل�رصوفات الإدارية على ت�صغيل الربامج ... اإلخ
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من املالحظ من ال�صكل ال�صابق اأن هناك زيادة يف قيمة التمويل املخ�ص�س لكل من املتعاي�صني 
مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز، وال�رصائح ال�صكانية الأكرث عر�صة للخطر لت�صجل حوايل 
6% من اإجمايل حجم الإنفاق خالل عام 2008، كما زاد حجم الإنفاق على ال�رصائح ال�صكانية الرئي�صة 
الأخرى الأكرث عر�صة للخطر بزيادة قدرها حوايل ن�صف مليون جنيه عام 2008 مقارنًة بالعام 
ال�صابق. كما ارتفعت بنود الإنفاق غري املوجهة ل�رصائح �صكانية لت�صجل 29،4% خالل عام 2008.
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كما يظهر من ال�صكلني ال�صابقني )8-2و 3( فاإن الإنفاق احلكومي متثَّل يف خدمة فئتني هما 
احلكومي خالل  التمويل  من  اإنفاقه  ما مت  تقريبًا من جملة  بن�صبة %30  الفريو�س  مع  املتعاي�صني  فئة 
العامني مو�صع الدرا�صة. والفئة الثانية هي عامة ال�صكان بن�صبة حوايل 50% من جملة ما مت اإنفاقه 
من التمويل احلكومي، اأما باقي الإنفاق احلكومي فال يتم توجيهه اإلى فئات �صكانية. يف حني نرى 
اأن الوكالت الدولية متعددة الأطراف ت�صاهم ب�صكل مبا�رص يف خدمة كافة الأطراف من ال�رصائح 

ال�صكانية امل�صتهدفة.

املتعاي�صون مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي

ال�رصائح ال�صكانية الأكرث عر�صة للخطر

ال�رصائح ال�صكانية الرئي�صية الأخري

اجلماعات ال�صكانية املحددة )ميكن الو�صول اآليها(

عامة ال�صكان من البالغني

تدخالت غري م�صتهدفة

قطاع خا�س 
دويل

 موؤ�ص�صات اأهلية 
دولية

وكالت دولية 
متعددة الأطراف

اإتفاقيات ثنائية 
مبا�رصة

حكومي�صناديق خا�س

�شكل )8-3( يو�شح خم�ش�شات م�شادر الأموال موزعة على الفئات ال�شكانية امل�شتفيدة لعام 2008

8-1 ت�شنيف الفئات ال�شكانية امل�شتهدفة وفقاً مل�شادر التمويل

قطاع خا�س 
دويل

 موؤ�ص�صات اأهلية 
دولية

وكالت دولية 
متعددة الأطراف

اإتفاقيات ثنائية 
مبا�رصة

حكومي�صناديق خا�س

املتعاي�صون مع فريو�س نق�س املناعة الب�رصي

ال�رصائح ال�صكانية الأكرث عر�صة للخطر

ال�رصائح ال�صكانية الرئي�صية الأخري

اجلماعات ال�صكانية املحددة )ميكن الو�صول اآليها(

عامة ال�صكان من البالغني

تدخالت غري م�صتهدفة

      �شكل )8-2( يو�شح خم�ش�شات م�شادر الأموال موزعة على الفئات ال�شكانية امل�شتفيدة لعام 2007
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8-2 الأن�شطة التي تقدم للفئات الأكرث عر�شة للخطر
اجلدول رقم )17( يو�شح الأن�شطة التي مت تقدميها للفئات الأكرث عر�شة للخطر

كود بنود الإنفاق
عنا�رش الإنفاق على 
الفئات الأكرث عر�سة 

للخطر

20072008

متعاطو 
املخدرات 

باحلقن
العامالت 
باجلن�ص

الرجال الذين 
ميار�سون 
اجلن�ص مع 

الرجال

متعاطو 
املخدرات 

باحلقن
العامالت 
باجلن�ص

الرجال الذين 
ميار�سون 
اجلن�ص مع 

الرجال

01.10.04

التوعية الهادفة اإلى تغيري 
ال�صلوك - الربامج اخلا�صة 

مبتعاطي املخدرات عن 
طريق احلقن

630،484--571،828--

01.09.04

التوعية الهادفة اإلى التغيري 
ال�صلوكي - الربامج اخلا�صة 

بالرجال الذين ميار�صون 
اجلن�س مع رجال

----341،306

01.10.02

الت�صويق الجتماعي 
للواقيات وتوفري الواقيات 

الذكرية والأنثوية - 
الربامج اخلا�صة مبتعاطي 
املخدرات عن طريق احلقن

53،638--38،252--

05.02
التعليم التكويني لبناء قوة 

--614،202--243،221عاملة لالإيدز

07.02.98
برامج حقوق الإن�صان غري 

-156،228-146،378-املق�صمة ح�صب النوع

01.08.99

التدخالت الرباجمية 
الأخرى اخلا�صة باملتعاملني 
باجلن�س وزبائنهم، والتي 
ل تكون م�صنفة يف مو�صع 

اآخر.

-134،542-93،751-

01.10.98

التدخالت الرباجمية، 
غري املق�صمة اإلى فئات 

فرعية، واخلا�صة مبتعاطي 
املخدرات عن طريق احلقن

14،088--21،131--

01.10.99

التدخالت الرباجمية 
الأخرى، غري امل�صنفة يف 
مو�صع اآخر، واخلا�صة 
مبتعاطي املخدرات عن 

طريق احلقن

----32،400

06.02
احلماية الجتماعية عن 

--32،514--42،043طريق املزايا العينية

01.10.03

الوقاية من الأمرا�س 
املنقولة بالت�صال اجلن�صي 

وعالجها - الربامج 
اخلا�صة مبتعاطي املخدرات 

عن طريق احلقن

121،554--183،136--

01.08.03

الوقاية من الأمرا�س 
املنقولة عن طريق الت�صال 
اجلن�صي وعالجها - الربامج 
اخلا�صة باملتعاملني باجلن�س 

وزبائنهم

-44،359-13،285-

-225،16041،941-423،89335،616تدريب05.03

01.10.01

امل�صورة والفح�س 
الختياري – الربامج 

اخلا�صة مبتعاطي املخدرات 
عن طريق احلقن

97،240--146،504--

1،832،727305،205373،706-1،626،161360،895الإجمايل
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كما يظهر من اجلدول ال�صابق فاإن فئة املتعاطني للمخدرات عن طريق احلقن كانت الأوفر 
نة  حظًا يف احل�صول على الن�صبة الأكرب يف الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة/ الإيدز، مت�صمِّ
اأربعة  وتت�صمن   2008  -  2007 عامي  خالل  باجلن�س  العامالت  فئة  يليها  خمتلفة،  اأن�صطة  ثمانية 
اأن�صطة فقط من جملة اخلدمات املدرجة وفقًا ملنهجية »نا�صا« امل�صتخدمة يف اإعداد التقرير. بينما جند 
اأن الهتمام بفئة الرجال الذين ميار�صون اجلن�س مع الرجال قد بداأ يف عام 2008 بن�صاطني فقط كما 

يو�صحهما اجلدول ال�صابق.

ثالثاً: ال�شتنتاجات والتو�شيات
اإجمايل الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز قد ارتفع بن�صبة 20% تقريبًا يف . 1

عام 2008 والتي تبلغ 42،086،833 جنيهًا م�رصيًا )7،652،151 دولر اأمريكي( مقارنًة 
بعام 2007 حيث بلغ حجم التمويل فيها 35،154،654 جنيهًا م�رصيًا )6،391،755 دولر 
زيادة  بن�صبة  اأمريكي(  دولر   1،260،396( جنيهًا   6،932،179 قدرها  بزيادة  اأمريكي( 

بلغت %19،7 .
على الرغم من عدم ثبات عدد املوؤ�ص�صات الدولية املمولة واختالف حجم متويلها خالل العامني . 2

مو�صع الدرا�صة، اإل اأن م�صادر الإنفاق احلكومي ما زالت متثل 50% تقريبًا من اإجمايل حجم 
الإنفاق يف م�رص وترتكز كلها يف خم�ص�صات وزارة ال�صحة ول يوجد جهات حكومية اأخرى 

ت�صارك يف الإنفاق القومي على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.
الوكالت الدولية متعددة الأطراف واملوؤ�ص�صات الأهلية الدولية كّثفت مواردها لت�صتهدف الفئات . 3

ال�صكانية الأكرث عر�صة.
ر قيمة . 4 الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز بوزارة ال�صحة امل�رصية يقوم بتنفيذ اأن�صطة وبرامج تقدَّ

اإنفاقها بـ 27% من اإجمايل قيمة الإنفاق خالل عام 2007، ارتفعت اإلى 37% من اإجمايل قيمة 
الإنفاق على مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز خالل عام 2008.

 اأن�صطة وبرامج الوقاية متثل الن�صبة الأكرب من بنود الإنفاق ل�صنة 2007 بن�صبة بلغت 47،4% من 5. 
جملة الإنفاق يف م�رص وعلى الرغم من انخفا�س قيمة تلك الن�صبة يف �صنة 2008 لت�صبح %34،8 
من جملة الإنفاق اإل اأنها مازالت الن�صبة الأكرب من بنود الإنفاق يف م�رص على اأن�صطة مكافحة 

فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز.

التو�شيات:
و�صع تكلفة تقديرية لتنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية ملكافحة فريو�س نق�س املناعة/ الإيدز يف م�رص: . 1

م ر�صدًا ملا مت اإنفاقه داخل جمهورية م�رص العربية �صواء من متويل حكومي  ن التقرير املقدَّ ت�صمَّ
اأو اأجنبي على كافة الأن�صطة املرتبطة مبكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رصي/ الإيدز. ومن اأجل 
البحث يف �صوء  نتائج هذا  ا�صتخدام  اإنفاقه حمليًا لبد من  احلكم على مدى فاعلية وكفاءة ما مت 
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الأّوليات التي انعك�صت يف اخلطة ال�صرتاتيجية الوطنية. ويجب اأن تعك�س اخلطة ال�صرتاتيجية 
اأهداف اخلطة ال�صرتاتيجية وذلك حتى يتم مقابلتها  اأّويل لقيمة الأموال املطلوبة لتحقيق  حتديد 

ومقارنتها مع اإجنازات الإنفاق على مكافحة الإيدز حمليًا.
املوؤ�ص�صات . 2 قدرات  ببناء  يو�صى  املوؤ�ص�صات:  لدى  املالية  واملعلومات  املالية  الإدارة  نظم  تطوير 

العاملة يف جمال مكافحة فريو�س نق�س املناعة/ الإيدز لتطوير النظم املالية واملعلوماتية لت�صّهل 
عملية التعامل مع املعلومات املحا�صبية لت�صهيل عملية تدفق املعلومات وجتميعها.

املتابعة والتقييم: يقوم الربنامج الوطني ملكافحة . 3 تقييم الإنفاق الوطني �صمن نظم  اإدخال عملية 
املناعة/  نق�س  فريو�س  مكافحة  ا�صرتاتيجية  �صمن  والتقييم  للمتابعة  وطني  نظام  باإدارة  الإيدز 
الإيدز. لذلك يو�صى باأهمية اإدراج نظم تقارير دورية من كافة ال�رصكاء املعنيني بالبيانات املالية 
لالإنفاق حتى يتمكن الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز من القيام بدوره يف التن�صيق بني كافة املعنيني 
داخل اجلمهورية وحتديث قاعدة البيانات التي مت اإعدادها عند الإعداد لهذا التقرير وب�صكل ي�صاعد 

على دورية اإ�صدار تقارير عن الإنفاق الوطني على الإيدز يف م�رص.
يت�صنى . 4 حتى  م�رص  يف  الإيدز  على  الوطني  الإنفاق  تقييم  عملية  تكرار  اإعادة  املفيد  من  يكون 

ال�صرتاتيجية  باأّوليات  ومقارنته  الإنفاق  يف  التغريات  تتبع  الإيدز  ملكافحة  الوطني  للربنامج 
الوطنية وا�صتخدام تلك املعلومات للتخطيط.
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املرفقات:
1- ا�شماء اجلهات التي �شاركت ببياناتها يف البحث:

وزارة ال�صحة امل�رصية. 1
· الربنامج الوطني لالإيدز

· املعامل املركزية بوزارة ال�صحة
2 .Bible land
3 . Befrienders
هيئة كري الدولية. 4
كاريتا�س - م�رص. 5
كاريتا�س – اأملانيا . 6
كاريتا�س لالجئني. 7
الوكالة الكندية للتنمية. 8
الوكالة ال�صويدية للتنمية. 9

�رصكة كوكاكول العاملية. 10
حجر الأ�صا�س. 11
هيئة الغاثة الكاثوليكية. 12
جمعية احلرية. 13
14 .DROSOS موؤ�ص�صة
اجلمعية امل�رصية ملكافحة اليدز. 15
اجلمعية امل�رصية لتنظيم الأ�رصة. 16
املبادرة امل�رصية للحقوق ال�صخ�صية. 17
اجلمعية امل�رصية للطبيبات  . 18
�صبكة اجلمعيات امل�رصية  ملكافحة الإيدز. 19
 اجلمعية امل�رصية لل�صحة الإجنابية. 20
موؤ�ص�صة ال�صهاب . 21
اجلمعية امل�رصية للدرا�صات ال�صكانية وال�صحة الإجنابية. 22
ال�صندوق العاملي ملكافحة املالريا وال�صل واليدز . 23
مدار�س حكومية – ثانوي عام. 24
قرية الأمل. 25
26 .Communication for Health Living )CHL(م�رصوع
الحتاد الأوروبي . 27
28 . FHIاملوؤ�ص�صة العاملية ل�صحة الأ�رصة
جمعية فداء . 29

موؤ�ص�صة فورد. 30
منظمة العمل الدولية. 31
املنظمة الدولية للهجرة . 32
هيئة التعاون اليطالية . 33
اأطباء حول العامل. 34
الإعالم والفن من اأجل التنمية. 35
وزارة املالية. 36
وزارة ال�صحة. 37
موؤ�ص�صة ميزوري. 38
املجل�س القومي للطفولة والأمومة . 39
40 . NIKEرصكة�
منظمة اوبيك . 41
42 .)UNICEF( صندوق الأمم املتحدة للطفولة� 
43 .)UNDP( برنامج الأمم املتحدة المنائي
44 . )WHO( منظمة ال�صحة العاملية
برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة اليدز . 45

)UNAIDS(
46 .)USAID( الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية
باملخدرات . 47 املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

)UNODC( واجلرمية
لالجئني . 48 املتحدة  الأمم  منظمة  مكتيب 

)UNHCR(
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2- بنود الإنفاق الفرعية على ان�شطة الوقاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�شري ) الإيدز(

20072008بنود الإنفاق على الوقايةكود بنود الإنفاق

ASC.01.01.014،288،6181،538،104التوعية املتعلقة بال�صحة والهادفة اإلى التغيري الجتماعي وال�صلوكي

ASC.01.01.98مة ح�صب النوع 943،646400،114التوعية الهادفة للتغيري الجتماعي وال�صلوكي غري املق�صَّ

ASC.01.0250،0001،453،880تعبئة املجتمع

ASC.01.03 1،926،9871،653،859امل�صورة والفح�س الختياري

ASC.01.04.01
امل�صورة والفح�س الختياري كجزء من الربامج اخلا�صة للجماعات 

امل�صت�صعفة والتي ميكن الو�صول اإليها
559183،406

ASC.01.04.02
الت�صويق الجتماعي للواقيات وتوفري الواقيات الذكرية والأنثوية كجزء 

من الربامج اخلا�صة بال�صكان املعر�صني الذين ميكن الو�صول اإليهم
54،38774،759

ASC.01.04.04
التوعية الهادفة للتغيري ال�صلوكي كجزء من الربامج اخلا�صة للجماعات 

املعر�صة والتي ميكن الو�صول اإليها
38،808293،661

ASC.01.04.98
التدخالت الرباجمية غري املق�صمة اإلى فئات اأ�صغر ح�صب النوع، اخلا�صة 

باجلماعات املعر�صة والتي ميكن الو�صول اإليها.
57،75077،875

ASC.01.0598،829127،188الوقاية - ال�صباب داخل املدر�صة

ASC.01.0662،38956،248الوقاية - ال�صباب خارج املدر�صة

ASC.01.08.03
الوقاية من الأمرا�س املنقولة عن طريق الت�صال اجلن�صي وعالجها 

كجزء من الربامج اخلا�صة باملتعاملني باجلن�س وزبائنهم
44،35913،285

ASC.01.08.99
التدخالت الرباجمية اخلا�صة باملتعاملني باجلن�س وزبائنهم والتي ل تكون 

مق�صمة اإلى فئات اأ�صغر ح�صب النوع
134،54293،751

ASC.01.09.04
التوعية الهادفة اإلى التغيري ال�صلوكي كجزء من الربامج اخلا�صة بالرجال 

الذين ميار�صون اجلن�س مع رجال
-341،306

ASC.01.09.98
التدخالت الرباجمية اخلا�صة بالرجال الذين ميار�صون اجلن�س مع رجال 

والتي ل تكون مق�صمة اإلى فئات اأ�صغر ح�صب النوع
-32،400

ASC.01.10.01
امل�صورة والفح�س الختياري كجزء من الربامج اخلا�صة مبتعاطي 

املخدرات باحلقن
97،240240،856

ASC.01.10.02
الت�صويق الجتماعي للواقيات وتوفري الواقيات الذكرية والأنثوية كجزء 

من الربامج اخلا�صة مبتعاطي املخدرات باحلقن
53،63838،252

ASC.01.10.03
الوقاية من الأمرا�س املنقولة بالت�صال اجلن�صي وعالجها كجزء من 

الربامج اخلا�صة مبتعاطي املخدرات باحلقن
121،554183،136

ASC.01.10.04
التوعية الهادفة اإلى تغيري ال�صلوك كجزء من الربامج اخلا�صة مبتعاطي 

باحلقن
630،484726،919
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ASC.01.10.98
التدخالت الرباجمية، غري املق�صمة اإلى فئات اأ�صغر، واخلا�صة مبتعاطي 

املخدرات عن طريق احلقن
14،08821،131

ASC.01.11.04
التوعية الهادفة اإلى تغيري ال�صلوك كجزء من برنامج الوقاية يف مكان 

العمل
49،50033،976

ASC.01.11.9881،236-التدخالت الرباجمية يف اأماكن العمل غري املق�صمة اإلى فئات ح�صب النوع

ASC.01.11.99
التدخالت الرباجمية الأخرى يف مكان العمل غري امل�صنفة يف مو�صع 

اآخر.
-21،745

ASC.01.16
الوقاية من الأمرا�س املنقولة عن طريق الت�صال اجلن�صي وت�صخي�صها 

وعالجها
1،376،326-

ASC.01.17.01
ا�صت�صارة واختبار احلوامل يف برامج منع العدوى من الأم اإلى اجلنني/ 

املولود
-49،385

ASC.01.17.98
اأن�صطة منع العدوى من الأم اإلى اجلنني/ املولود غري مق�صمة اإلى فئات 

ح�صب التدخالت
11،7003،900

ASC.01.196،600،0006،875،000�صالمة الدم

ASC.01.9810،370-اأن�صطة الوقاية، غري املق�صمة اإلى فئات اأ�صغر ح�صب النوع

ASC.01.9920،545اأن�صطة الوقاية، غري م�صنفة يف مو�صع اآخر-

16،675،94914،625،742اإجمايل الإنفاق على اأن�صطة الرعاية

20072008بنود الإنفاق على املوارد الب�رشيةكود بنود الإنفاق
ASC.05.01.01.01258،650610،900احلوافز املالية لالأطباء
ASC.05.01.01.032،521،2002،764،440احلوافز املالية لالأطباء لإدارة الربامج وتي�صريها
ASC.05.01.03.0163،268107،248احلوافز املالية للعاملني الآخرين لأن�صطة الوقاية

ASC.05.01.03.03
احلوافز املالية للعاملني الآخرين لإدارة الربامج 

وت�صيريها
36،00073،161

ASC.05.01.98
احلوافز املالية للموارد الب�رصية غري مق�صمة ح�صب 

النوع
5،567172،961

ASC.05.02277،5121،278،592التعليم التكويني لبناء قوة عاملة ملكافحة الإيدز
ASC.05.032،148،6553،176،601التدريب

ASC.05.98
املوارد الب�رصية غري مق�صمة ح�صب النوع من 

التدخل
-18،123

ASC.05.996،352156،769املوارد الب�رصية غري مت�صّمنة يف مو�صع اآخر
5،317،2048،358،795اإجمايل قيمة الإنفاق على املوارد الب�رصية 
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3- ا�شتمارة جمع البيانات

الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز اأداة اأولية جمع بيانات الإنفاق الوطني
ا�صم اجلهة: ......................................................

نوعّية تدّخل املوؤ�ص�صة يف مكافحة الإيدز: )ممول رئي�صي- و�صيط تنموي– منفذ للم�رصوعات 
والأن�صطة( ميكن اختيار اأكرث من بديل واحد.

اأولً: ر�شد مل�شادر التمويل وقيمته وما مت اإنفاقه لعامي 2007 – 2008 يف مكافحة الإيدز مب�شر.

م
قيمة التمويل

م�سدر التمويل

20072008
قيمة الإنفاققيمة التمويلقيمة الإنفاققيمة التمويل )*(

1
2
3
4
5

الإجمايل

)*( العملة امل�صتخدمة يف التقارير )جنية م�رصي - دولر اأمريكي – يورو – اأخرى....(

ثانياً: ملحوظة هامة
يف حالة قيام املوؤ�ص�صة بتقدمي متويل ملوؤ�ص�صة اأخرى للقيام بدور املنفذ، برجاء البدء باجلدول “رابعًا”. 
بناًء على نوع  “ثالثًا”.  ا�صتكمال اجلدول  اأن�صطتها مبا�رصة برجاء  تنفذ  التي  املوؤ�ص�صات  اأما يف حالة 
ا�صتكمال  تكرار  برجاء  والرابع.  الثالث  اجلدولني  ملء  ميكنها  املوؤ�ص�صة  لدى  والأهداف  الأن�صطة 
اجلداول التالية لكل جهة/ م�صدر متويل )يف حالة تعدد جهات التمويل( على اأن يكون اجلدول ثالثًا 

ورابعًا معرّبًا عن جهة/ م�صدر متويل واحد.

ا�صم جهة التمويل الأّويل )من اجلدول اأوًل(: ------------------
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ثالثاً: الأن�شطة الرئي�شية وقيمة امل�شروف عليها خلل عامي 2007 - 2008

الن�شاط
20072008

الفئة امل�ستهدفةقيمة امل�رشوفاتالفئة امل�ستهدفةقيمة امل�رشوفات

     
     
     

     
     
     
     

    الإجمايل

رابعاً: اأ�شماء اجلهات التي مت متويلها وقيمة التمويل

ا�سم اجلهةم
20072008

قيمة امل�رشوف قيمة التمويلقيمة امل�رشوف الفعليقيمة التمويل
الفعلي

1
2
3
4
5
6

الإجمايل


	cover_Final_Page_1
	NASA Egypt 07-08 Arabic

