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الكـلـمـة االفتتاحيـة

بعــد اإلطــاق الناجــح لتقريــر المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة عــام
 ،٢٠١٨والثنــاء الــذي تلقتــه مصــر خــال المنتــدى السياســي رفيــع
المســتوى مــن الشــركاء والمجتمــع الدولــي ،وجه فخامــة الرئيس
عبــد الفتــاح السيســي مواصلــة التركيــز علــى متابعــة التقــدم
المحــرز فــي تنفيــذ أجنــدة  ،٢٠٣٠وأن تقــدم مصــر تقريرهــا الثالــث
فــي عــام  .٢٠٢١حيــث كان الفريــق فــي وزارة التخطيــط والتنميــة
االقتصاديــة المســئول عــن إعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي ً
قلقــا
ـبيا بيــن عامــي  ٢٠١٨و ،٢٠٢١ممــا
بســبب قصــر الفتــرة الزمنيــة نسـ ً
قــد يــؤدي إلــى صعوبــات فــي اإلبــاغ عــن التطــورات المهمــة
التــي حدثــت خــال هــذه الفتــرة .ومــع ذلــك ،انتهــى األمــر بــأن
شــهدت هــذه الســنوات الثــاث تغييــرات جذريــة علــى المســتويين:
العالمــي ،والمحلــي.
أمــا عــن المســتوى العالمــي ،فقــد كان تفشــي وبــاء كوفيــد١٩-
فــي أواخــر عــام ً ٢٠١٩
وقطاعيــا
جغرافيــا
حدثــا هائـ ًـا بتأثيــر ممتــد
ً
ً
غيــر مســبوق حيــث يذكرنــا الوبــاء بترابــط وتكامــل العالــم ،وأن
لدينــا مــن القواســم المشــتركة أكثــر مــن االختالفــات فــي أوقــات
األزمــات ،وخاصــة العالميــة ،لــذا يصبــح التعــاون الدولــي ضــرورة
وليــس ً
ترفــا .وقــد ثبــت أن التغلــب علــى هــذه األزمة يتوقــف على
قــوة وجــودة التعــاون بيــن جميــع البلــدان ومــع المجتمــع الدولــي.
كمــا ّ
علمنــا الوبــاء بطريقــة عمليــة أن التنميــة المســتدامة
يجــب أن تكــون الهــدف النهائــي ،وأن مقايضــة أحــد األبعــاد علــى
حســاب اآلخــر يمكــن أن يعــرض التنميــة للخطــر ويهــدد البشــرية
والكوكــب.
عامــا فــي
أمــا عــن المســتوى الوطنــي ،فقــد كان كوفيــد١٩-
ً
تغييــر قواعــد اللُ عبــة دون أدنــى شــك .فمــن الصحيــح أن الوبــاء
قــد أعــاق المســار التنمــوي الســريع لمصــر ،ولكنــه أثبــت ً
أيضــا أن
مصــر علــى المســار الصحيــح.
تعــد األولويــات الوطنيــة ،مثــل :التأميــن الصحــي الشــامل،

وتوطيــن التنميــة واإلصــاح الهيكلــي القطاعــي واالعتمــاد علــى
السياســات القائمــة علــى األدلــة والــدور الفعــال للدولــة ،عناصــر
6

أساســية فــي تجــاوز األزمــة وضمــان التعافي الســريع .علــى الرغم
مــن التحديــات التــي يفرضهــا الوبــاء ،حيــث ظهــرت بعــض الفــرص
مثــل :التركيــز بشــكل أكبــر علــى رأس المــال البشــري (الصحــة
والتعليــم) ،وتنفيــذ إصــاح قطاعــي جــريء ،وزيــادة القــدرة علــى
عالميــا ،واالندمــاج بشــكل أفضــل فــي سالســل التوريــد
المنافســة
ً
العالميــة.
بالنظــر إلــى هــذا الكــم الهائــل مــن التغييــرات المهمــة ،فقــد
كانــت مهمــة إعــداد هــذا التقريــر مهمــة صعبــة ،ومــن األصعــب
إيجــازه فــي الواقــع ،كمــا أن هنــاك العديــد مــن القضايــا الجديــرة
بالذكــر التــي لــم تحـ َ
ـعيا
ـظ بنصيبهــا العــادل فــي هــذا التقريــر سـ ً

لإليجــاز .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن سلســلة ورش العمــل
التــي نُ فــذت مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن بالتنميــة بمــا فــي
ذلــك الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي
وشــركاء التنميــة الدولييــن كانــت مفيــدة فــي صياغــة التقريــر،
ليعكــس الجهــود الهائلــة التــي تبذلهــا جميــع األطــراف نحــو
ـتمرارا للتقليــد الــذي تــم وضعــه
التنفيــذ الفعــال لخطــة  .٢٠٣٠اسـ
ً
فــي تقريــر المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة لعــام  ٢٠١٨فــي مصــر
باعتمــاد النهــج الموضوعــي ،ال يوثــق هــذا التقريــر اإلنجــازات
بشــكل فحســب ،بــل يصــور ً
أيضــا التحديــات فــي طريــق مصــر نحــو
التنميــة المســتدامة والشــاملة ،ويختتــم بإيجــاز عــن الطريــق إلــى
األمــام حتــى أفــق عــام .٢٠٣٠

النيل كما يرى من القاهرة
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بيئـة تمكيـن السياسات

 2.1اإلطار الحاكم :تحديث رؤية مصر 2030

●االســتراتيجية الوطنيــة للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة
ومتناهيــة الصغــر وريــادة األعمــال  -جهاز تنمية المشــروعات
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر

ً
إيمانــا مــن الدولــة المصريــة بــأن التنميــة المســتدامة هــي
ضمــان النمــو والتنميــة واالزدهــار لجميــع األجيــال القادمــة،
أطلقــت حكومــة مصــر أول اســتراتيجية للتنميــة المســتدامة
ً
انطالقــا
علــى اإلطــاق :رؤيــة مصــر  ٢٠٣٠فــي فبرايــر  ،٢٠١٦وذلــك
مــن التــزام مصــر بتوفيــر وضمــان حيــاة جيــدة لســكانها ،والتــي
تتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر،
باإلضافــة إلــى األجنــدة األفريقيــة  ،٢٠٦٣حيــث تمثــل رؤيــة
مصــر  ٢٠٣٠اإلطــار الحاكــم لــكل البرامــج والمشــاريع التنمويــة
ونظــرا ألن رؤيــة مصــر
التــي ســيتم تنفيذهــا حتــى عــام .٢٠٣٠
ً
 ٢٠٣٠هــي اســتراتيجية طويلــة األجــل للدولــة المصريــة وليســت
اســتراتيجية لحكومتهــا ،فقــد تــم إعدادهــا باتبــاع نهــج تشــاركي
ومنفتــح وشــفاف يشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن
الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي واألكاديمييــن.

●اســتراتيجية التنميــة المســتدامة للســياحة  -وزارة الســياحة
واآلثــار

وأعقــب إطــاق االســتراتيجية إنشــاء لجنــة وطنيــة مشــتركة بيــن
الــوزارات «اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة
المســتدامة» ،بقــرار لرئيــس مجلــس الــوزراء فــي عــام .٢٠١٧
وتخضــع اللجنــة الختصــاص مكتــب رئيــس الــوزراء ،ويتألــف مــن
ممثليــن عــن  ١٧وزارة وجهــة حكوميــة .حيــث إن اللجنــة مكلفــة
بالعمــل بشــكل تعاونــي لضمــان أن الدولــة المصريــة تســير فــي
االتجــاه الصحيــح نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .
كمــا تضمــن اللجنــة مواءمــة االســتراتيجية الوطنيــة مــع أهــداف
التنميــة المســتدامة األمميــة ،حيــث تعتبــر االســتراتيجية الوطنية
للتنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر  2030هــي النســخة الوطنيــة
ألهــداف التنميــة المســتدامة األمميــة.
ولتنفيــذ رؤيــة مصــر  ٢٠٣٠علــى المســتوى القطاعــي ،تــم اعتمــاد
اســتراتيجيات متوســطة وطويلــة األجــل للتنميــة المســتدامة
مــن قبــل عــدد مــن الــوزارات والهيئــات ؛
●المشــروع القومــي لتنميــة األســرة ( - )٢٠٢٣-٢٠٢١تعــاون بيــن
عــدد مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة *.
●االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي  -وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومات
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ً
إيمانــا بــأن االســتراتيجيات هــي وثائــق حيــة تعكــس التغيــرات
التــي تحــدث فــي الداخــل والخــارج ،قــررت مصــر فــي عــام ٢٠١٨
تحديــث اســتراتيجيتها للتنميــة المســتدامة ،ومــن أهــم
المحــركات التــي دفعــت عمليــات التحديــث هــي ( )١ضمــان
مواءمــة أفضــل وأكثــر صرامــة لألهــداف الوطنيــة مــع أهــداف
التنميــة المســتدامة ،وكذلــك ( )٢التأكيــد علــى تكامــل أبعــاد
الثــاث للتنميــة المســتدامة عبــر القطاعــات )٣( .برنامــج اإلصــاح
االقتصــادي الــذي نفذتــه الدولــة المصريــة فــي عــام  ٢٠١٦كان
ً
مهمــا فــي عمليــة التحديــث ،لضمــان تضميــن نتائــج
عامــا
ً
اإلصــاح فــي االعتبــار خــال عمليــة التحديــث )٤( .باإلضافــة إلــى
أن التحديــث يجــب أن يتضمــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الدولــة،
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ الفقــر المائــي وارتفــاع معــدل
الزيــادة الســكانية.
ـاركيا
كمــا فــي النســخة األولى ،شــملت عمليــة التحديــث
نهجا تشـ ً
ً
وسلســلة مــن المشــاورات مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيين
(القطــاع العــام ،والبرلمانيــون ،والقطــاع الخــاص ،والمجتمــع
المدنــي ،والمنظمــات الدوليــة ،والشــباب ،والمــرأة ،ووســائل
اإلعــام  ...إلــخ) .أجــرت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة
مشــاورات أوليــة لدمــج مدخــات مختلــف أصحــاب المصلحــة ،وكان
مــن المقــرر عقــد المزيــد مــن المشــاورات فــي يونيــو  .2020لكــن
طــرأ متغيــران أساســيان ،اســتوجبا مراجعــة ثانيــة لعمليــة تحديــث
االســتراتيجية،
ً
أول :جائحــة كوفيــد ١٩-وانعكاســاته الســلبية علــى جميــع
المســتويات ،ال ســيما آثــاره علــى االقتصــاد الوطنــي والعالمــي،
والتحديــات التــي فرضهــا علــى الدولــة المصريــة ،ال ســيما
االنعكاســات االجتماعيــة واالقتصاديــة.
ثانيــا ،المتغيــرات التــي تطــرأ علــى الخريطــة الجيوسياســية،
ً
وإقليميــا ،تتطلــب اســتجابة حكوميــة ســريعة واســتباقية
ـا
ـ
عالمي
ً
ً
تنعكــس فــي االســتراتيجيات القطاعيــة.

* تشمل الوزارات والجهات الحكومية :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،ووزارة الصحة والسكان ،ووزارة التضامن االجتماعي ،وزارة الدولة لإلعالم ،والمجلس القومي للسكان ،والمجلس القومي
لألمومة والطفولة ،والمجلس القومي للمرأة ،والمركز الديمغرافي بالقاهرة.

تعتمــد النســخة المحدثــة مــن رؤيــة مصــر  ٢٠٣٠علــى أربعــة
مبــادئ حاكمــة ،تضــع المواطــن فــي صميــم التنميــة ومركزهــا
مــع ضمــان العدالــة واإلتاحــة ،إلــى جانــب نهــج المرونــة والتكيــف
الضــروري كل ذلــك فــي إطــار االســتدامة .وتعتبــر هــذه المبــادئ
المظلــة الشــاملة التــي توجــه تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية
الوطنيــة الســتة التــي تهــدف إلــى تحســين نوعيــة حيــاة
المصرييــن ورفــع مســتوياتهم المعيشــية مــع تحقيــق العدالــة
االجتماعيــة والمســاواة ،وكذلــك الوصــول إلــى اقتصــاد معرفــي

تنافســي ومتنــوع ضمــن إطــار نظــام بيئــي متكامــل ومســتدام؛
األهــداف التــي ال يمكــن تحقيقهــا دون وجــود بنيــة تحتيــة
متطــورة وحوكمــة وشــراكات معــززة.
أخيــرا ،لتحفيــز تنفيــذ هــذه األهــداف االســتراتيجية الوطنيــة،
ً
تحــدد االســتراتيجية مجموعــة مــن ســبعة ممكنــات ،هــي:
توافــر البيانــات ،والتمويــل ،والتحــول الرقمــي ،والتكنولوجيــا
واالبتــكار ،والبيئــة التشــريعية ،والقيــم الثقافيــة الداعمــة ،وإدارة
النمــو الســكاني.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
أنشــأت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة المعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة فــي عــام  ،2020ليكــون الــذراع
التدريبــي لـــوزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة ،حيــث تضــع رؤيــة مصــر  2030التنميــة البشــرية فــي صميــم أهدافهــا وأولوياتها،

ً
ـاء عليــه ،تــم التخطيــط للمعهــد
إيمانــا منهــا بــأن رأس المــال البشــري هــو أحــد األصــول األهــم التــي يجــب االســتفادة منهــا .وبنـ ً
للقيــام بــدور نشــط ومتميــز فــي تعزيــز توجــه الدولــة لتوســيع اســتثماراتها فــي األفــراد ،فــي ضــوء المبــادئ التوجيهيــة لرؤيــة

ـدا إلقامــة شــراكات تدريبيــة مــع أرقــى المعاهــد
مصــر  .2030وتبنــى المعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة
ً
نهجــا جديـ ً

اإلقليميــة والدوليــة فــي هــذا المجــال ،ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات التــي تتنــوع مــا بيــن المهــارات الشــخصية
إلــى اإللمــام المعرفــي بالتنميــة المســتدامة ،ومبــادئ الحوكمــة .يهــدف المعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة
إلــى تدريــب العامليــن بالقطــاع العــام علــى الموضوعــات المتعلقــة بالحوكمــة والتنميــة المســتدامة ،وكذلــك تطويــر القواعــد
المنظمــة للتعامــل مــع مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا المختلفــة ،والتنســيق بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن.

 2.2توطين التنمية المستدامة
يأتــي تحديــث رؤيــة مصــر  ٢٠٣٠ضمــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي
تتخذهــا الدولــة لتســريع تحقيــق التنميــة المســتدامة ،حيــث
يتمثــل أحــد قيــود األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي افتقارهــا
إلــى التركيــز علــى بعــض المبــادئ الشــاملة األساســية .كان مــن
الممكــن تحقيــق هــدف معيــن علــى المســتوى الوطنــي مــع
التغاضــي عــن العديــد مــن التفاوتــات ،ولهــذا فــإن مفهــوم «عــدم
تــرك أي شــخص يتخلــف عــن الركــب» هــو مبــدأ ال يتجــزأ مــن أجندة
كبيــرا
اهتمامــا
جيــدا هــذا البعــد وقــد أولــت
 .٢٠٣٠تعــي مصــر
ً
ً
ً
لتوطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى المحافظات
لمعالجــة التفاوتــات الجغرافيــة ،باعتبارهــا واحــدة مــن العديــد مــن
أشــكال عــدم المســاواة التــي ينبغــي الحــد منهــا.
يشــير مصطلــح «توطيــن التنميــة» إلــى عمليــة رصــد ومراجعــة
وتقييــم الجهــود المبذولــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة
علــى المســتوى الوطنــي ،مــع ضمــان تنفيــذ المبــادئ الرئيســة
«للنمــو االحتوائــي» و «عــدم تــرك أي شــخص أو مــكان خلــف
الركــب».
عــال
تتمتــع مصــر بعــدد كبيــر مــن الســكان مــع تنــوع إقليمــي
ٍ
مــن حيــث الثــروات الطبيعيــة وخصائــص القــوى العاملــة واألعراف
والثقافــة وجــودة المؤسســات والمزايــا النســبية وال شــك ً
أيضــا
فــي الفجــوات التنمويــة .علــى الرغــم مــن بــذل بعــض الجهــود
خــال الســنوات الماضيــة لتنميــة المناطــق المتخلفــة ،إال أنهــا
كانــت متفرقــة وغيــر فعالــة فــي كثيــر مــن األحيــان .وبالتالــي ،ال
تــزال هنــاك اختالفــات تنمويــة كبيــرة بيــن المناطــق /المحافظــات.
والجديــر بالذكــر أن المحافظــات المتأخــرة عــن الركــب تختلــف مــن

وخططــا
حيــث الفجــوات التنمويــة .وهــذا يتطلــب اســتراتيجيات
ً
خصيصــا لســد هــذه الفجــوات.
مصممــة
ً
بالنظــر إلــى هــذه الحقائــق ،بــدأت الدولــة المصريــة فــي االعتمــاد
بشــكل أكبــر علــى التوطيــن كركيــزة أساســية لجهودهــا
التنمويــة ،وهــو مــا يتضــح مــن خــال مــا يلــي:

(أ)

مؤشر التنافسية المحلية:

منــذ عــام  ٢٠١١ولمــدة أربــع ســنوات ،تدهــور ترتيــب مصــر فــي
مؤشــر التنافســية العالمــي بســبب عــدم االســتقرار السياســي
واالقتصــادي .ومــع التحســن الكامــل فــي حالــة االســتقرار
السياســي والتنفيــذ الناجــح للبرنامــج الوطنــي لإلصالحــات منــذ
عــام ( ٢٠١٦يرجــى االطــاع علــى القســم  ٤.١لمزيــد مــن التفاصيــل)،
ـدا .ومــع ذلــك ،فــإن
أظهــر ترتيــب مصــر فــي المؤشــر تحسـ ًـنا جيـ ً
هــذا المســتوى وســرعة التحســن ليســت مرضيــة بالنظــر إلــى
تطلعــات مصــر الطموحــة .بالتفكيــر المبتكــر واالسترشــاد بالنهــج
مــن القاعــدة إلــى القمــة ،ولــدت فكــرة إنشــاء مؤشــر التنافســية
علــى مســتوى المحافظــات المصريــة .وقــد أيــدت هــذه الفكــرة
ثــاث مؤسســات :المجلــس الوطنــي المصــري للتنافســية
(منظمــة غيــر حكوميــة) ،ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة،
ومركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار.
مــن المتوقــع أن يكــون هــذا المؤشــر أداة لتحســين مركــز مصــر
فــي مؤشــر التنافســية العالمــي مــن خــال زيــادة اإلنتاجيــة
علــى المســتوى المحلــي وتعزيــز فعاليــة المؤسســات المحليــة
ممــا يــؤدي إلــى خلــق بيئــة مواتيــة لالســتثمار المحلــي ،ومــن
ثــم يخــدم هــدف الوصــول إلــى النمــو الشــامل وتنفيــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة مــع عــدم تــرك أي شــخص يتخلــف عــن
الركــب ،وذلــك مــن خــال:
9

•متابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة مصــر
 ٢٠٣٠علــى مســتوى المحافظــات.
•تحديــد ومعالجــة الفجــوات التنمويــة بيــن المحافظــات
ا لمختلفــة .
•تحفيــز المحافظــات علــى تحســين أدائهــا التنافســي مــن
خــال:
•خلــق بيئــة إيجابيــة لتعزيــز القــدرة التنافســية
المختلفــة.
للمحافظــات
•توجيــه مــوارد إضافيــة للمحافظــات المهمشــة والفئــات
ً
ضعفــا.
األكثــر

(ب) تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في
المحافظات:
ألول مــرة فــي مصــر والمنطقة ،أطلقــت وزارة التخطيــط والتنمية
االقتصاديــة المصريــة ،بالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة
تقريــرا لتوطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي
للســكان ٢٧
ً
المحافظــات المختلفــة ،كمــا تهــدف إلــى تحديــث هــذه التقاريــر
ســنويا لتوثيــق التقــدم المحــرز فــي مختلــف المحافظــات نحــو
ً
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
تستهدف هذه التقارير:
.

1تقديــم لمحــة عامــة عــن الوضــع الحالــي لتنفيــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة علــى مســتوى المحافظــات مــن
ً
هدفا
خــال تحديــد وقيــاس وتحديث قيم  ٣٢مؤشـ ًـرا لـــ ١١
بنــاء علــى توافــر
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة
ً
البيانــات ،لرصــد التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة فــي المحافظــات المختلفــة.

.

2اســتخدام هــذه البيانــات بشــكل اســتراتيجي لتســليط
الضــوء علــى أهــداف التنميــة المســتدامة والمؤشــرات
ذات الصلــة التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن االهتمــام،
وتصميــم وتنفيــذ التدخــات المناســبة( :البرامــج
والسياســات والتدابيــر) لزيــادة تحســين أداء الحكومــات
المحيلــةوتســريعتنفيــذأهــدافالتنميــةالمســتدامة.

3 .مقارنــة وترتيــب أداء كل محافظــة تجــاه تنفيــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة.
بجانــب تقديــم هــذه التقاريــر لتقييــم موضوعــي عــن موقــف
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المحافظــات ،ســتدعم ً
أيضــا

تحديــد الفجــوات التنمويــة الفريــدة فــي كل محافظــة .ثــم تقــوم
الســلطات المحليــة فــي كل محافظــة بتصميــم خططهــا لتوجيــه
المــوارد للتعامــل بفعاليــة مــع تلــك الفجــوات .ومــع مراقبــة
المؤشــرات وتقييمهــا بمــرور الوقــت ،سيســهل تقييــم أداء
الســلطات المحليــة فــي جهودهــا التنمويــة وبالتالــي تحســين
المســاءلة وتعزيــز الحوكمــة.
أظهــر إعــداد هــذه التقاريــر بوضــوح التحديــات الرئيســة بمــا
فــي ذلــك توافــر البيانــات وجودتهــا ،وكذلــك الوعــي بالتنميــة
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المســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى
المحلــي .ولمواجهــة هــذه التحديــات ،توجــه الدولــة المصريــة
جهودهــا نحــو رفــع مســتوى الوعــي حــول التنميــة المســتدامة
فــي مختلــف المحافظــات وتطويــر القــدرات علــى المســتوى
المحلــي وخاصــة فــي مجــال جمــع البيانــات ومعالجتهــا .ويتــم

تحقيــق ذلــك مــن خــال التدخــات التاليــة؛ تشــكيل فرق مســئولة
عــن متابعــة وتقييــم تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي
الــوزارات والمحافظــات المختلفــة ،وتصميــم برامــج تدريــب وبنــاء
قــدرات للعامليــن لتمكينهــم مــن أداء مهمتهــم ،ال ســيما
فــي مجــال جمــع البيانــات وتحليلهــا ،وباإلضافــة إلــى إطــاق
ســفيرا للتنميــة المســتدامة» التــي تشــمل
مبــادرة «كــن
ً
تدريــب  ١٠٠٠شــاب ،كمرحلــة أولــى ،علــى الموضوعــات المتعلقــة
بالتنميــة المســتدامة ،ودعمهــم فــي الدعــوة إلــى تنفيــذ
أهــداف التنميــة المســتدامة داخــل مجتمعاتهــم المحليــة.

(ج)

معادلــة االســتثمار علــى مســتوى المحافظــة:

يتــم تعزيــز توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة
مصــر  ٢٠٣٠بشــكل أكبــر مــن خــال اعتمــاد المعادلــة المحليــة
لتخصيــص االســتثمار ،وهــي عمليــة قائمــة علــى معادلــة
حســابية لتخصيــص االســتثمار علــى المســتوى المحلــي
للمحافظــات الـــ  ،٢٧التــي تــم تطويرهــا فــي عــام  .٢٠١٨حيــث تتــم
إدارة هــذه العمليــة مــن ِقبــل لجنــة مشــتركة بيــن مجموعــة
مــن الــوزارات برئاســة وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة*.
إن تخصيــص األمــوال بطريقــة عادلــة وموضوعيــة باتبــاع
ً
مســبقا هــو جــزء مــن
مجموعــة مــن المعاييــر المعلنــة

جهــود الحكومــة لتحســين كفــاءة إدارة االســتثمار العــام،
وتعزيــز المســاواة واإلنصــاف بيــن المحافظــات ،وكذلــك تعزيــز
مفهــوم الالمركزيــة علــى مســتوى الدولــة إلــى جانــب تأثيــر
المعادلــة الواضــح فــي تعزيــز الشــفافية فــي تخصيــص
االســتثمارات العامــة ،فإنهــا ً
أيضــا تمكــن المحافظــات مــن
توقــع حصتهــا فــي االســتثمار كل عــام ،وبالتالــي تكــون
أكثــر قــدرة علــى التخطيــط االســتراتيجي لمشــاريعها.
وتســتند المعادلــة إلــى أربعــة عوامــل تــم اختيارهــا ،لتعكــس
حالــة التنميــة فــي كل محافظــة وتلتقــط أيــة فجــوات تنمويــة؛
( )١عامــل تســوية ،يمثلــه متوســط االســتثمار للســنوات الثــاث
الماضيــة المخصــص للمحافظــة )٢( **.عامــل الســكان فــي كل
محافظــة باعتبــار نصيــب المحافظــة مــن إجمالــي عــدد الســكان؛
تــم تصميمهــا لجعلهــا مقعــرة فيمــا يتعلــق بحصــة الســكان.
( )٣عامــل يمثــل معــدل الفقــر فــي المحافظــة باعتبــار نســبة
الفقــراء فــي المحافظــة كنســبة مــن إجمالــي الفقــراء فــي
مصــر )٤( ،وأخيـ ًـرا عامــل يحــدد مــا إذا كانــت المحافظــة حدوديــة.
نتيجــة لتطبيــق هــذه المعادلــة ،أظهــر تخصيــص نصيــب
تقاربــا
الفــرد مــن االســتثمار المحلــي بيــن المحافظــات
ً
ً
إنصافــا لالســتثمار ،وفــي الخطــة
يــدل علــى توزيــع أكثــر
االســتثمارية لعــام  ،٢٠٢٢/٢٠٢١كمــا تــم تطويــر المعادلــة
بحيــث يتــم تحديــد األمــوال المخصصــة للمناطــق المحليــة.

*يضم تشكيل اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية االقتصادية ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية وبنك االستثمار القومي وثالثة خبراء في التمويل المحلي والتنمية.
**سوف يتالشى هذا العامل بمرور الوقت مع استمرار النظام الجديد المبني على المعادلة.

(د) مبادرة حياة كريمة:
مبــادرة حيــاة كريمــة هــي دليــل علــى االلتــزام السياســي بتنفيــذ
أهــداف التنميــة المســتدامة في المحافظــات المختلفــة وتحقيق
التنميــة المســتدامة علــى المســتوى المحلــي مــن خــال تلبيــة
ً
فقــرا .المبــادرة التــي
ضعفــا واألكثــر
احتياجــات القــرى األكثــر
ً
أطلقهــا الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي عــام ٢٠١٩
بهــدف تحســين جــودة الحيــاة فــي القــرى األكثــر فقـ ًـرا ،خاصــة في
صعيــد مصــر ،وكذلــك المناطــق الريفيــة المهمشــة .إن تحقيــق
هــذا الهــدف يســتلزم ســد الثغــرات التنمويــة فــي المحافظــات،
وتعزيــز التخطيــط االســتراتيجي طويــل المــدى ،مــن خــال تبنــي
سياســات مبنيــة علــى األدلــة ،فــي نهــج متكامــل وشــامل لألبعــاد
الثالثــة للتنميــة المســتدامة :االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.

تــم تنفيــذ المبــادرة علــى مراحــل متعــددة بتكلفــة إجماليــة قدرها
 ٣٢مليــار دوالر أمريكــي .وتهــدف إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة فــي
فقرا فــي مصر (تمثــل حوالي
حوالــي  ٥٠٠٠قريــة مــن القــرى األكثــر
ً
 ٪٥٠مــن إجمالــي الســكان المصرييــن) فــي غضــون ثــاث ســنوات،
وذلــك مــن خــال تجديــد البنيــة التحتيــة ،وتحســين الوصــول إلــى
الخدمــات األساســية ،وتعزيــز التعليــم ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة،
والخدمــات الالئقــة وكذلــك مســاعدة العمالــة وتمكيــن المــرأة.
ـدا علــى رغبــة الدولــة فــي تبنــي النهــج
وتأتــي هــذه المبــادرة تأكيـ ً

التشــاركي حيــث يشــارك المواطنــون فــي مرحلــة تحديــد االحتياجات
بينمــا تشــارك جميــع المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص
والمجتمــع المدنــي بشــكل كبيــر فــي تنفيــذ ومراقبــة أنشــطتها
لتوحيــد جهودهــا وضمــان التكامــل.

التحول من خطة المواطن إلى مشاركة المواطن
أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة «خطــة المواطــن» لعاميــن متتالييــن ( ٢٠٢٠/٢٠١٩و  )٢٠٢١/٢٠٢٠التــي تســتهدف تعزيــز
المشــاركة المجتمعيــة والشــفافية والمســاءلة ،وضمــان حــق المواطــن فــي أن يكــون علــى درايــة بخطــة التنميــة المســتدامة
الســنوية لمصــر.
تــم تطويــر «خطــة المواطــن» علــى أســاس قاعــدة بيانــات التخطيــط المبنيــة علــى األدلــة ومؤشــرات األداء لجميــع مجــاالت التنمية
فــي  27محافظــة فــي مصــر لســد الفجــوات التنمويــة بيــن المحافظــات المختلفة.
تُ نشــر «خطــة المواطــن» علــى موقــع الــوزارة اإللكترونــي ،متضمنــة معلومــات مفصلــة عــن االســتثمارات التــي تخصصهــا
الحكومــة لــكل محافظــة وتوزيعهــا علــى القطاعــات المختلفــة .كمــا تســلط الضــوء علــى أبــرز مالمــح الخطــة علــى المســتوى
الوطنــي والمؤشــرات االقتصاديــة األساســية لــكل محافظــة« .خطــة المواطــن» تمكــن المواطنيــن مــن مراقبــة المشــاريع
المنفــذة لــكل محافظــة ومدينــة وقريــة لدمــج األفــراد فــي مرحلتــي التخطيــط والمتابعــة.
أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة تطبيــق «شــارك  »٢٠٣٠وهــو تطبيــق للهاتــف المحمــول ينشــر خطــط المشــروعات
التــي تقــوم بهــا الدولــة وذلــك إلدمــاج المواطنيــن فــي تصميــم الخطــة االســتثمارية ومراقبــة عمليــة التنفيــذ ومؤشــرات قيــاس
األداء للمشــروعات.

 ٢،٣السياسات المبنية على األدلة
تعتمــد مالءمــة السياســات الحكوميــة علــى قدرتها علــى التعامل
بفعاليــة مــع التحديــات والمشــاكل المطروحــة ،تتمتــع السياســات
بفرصــة أفضــل لتكــون فعالــة عندمــا تســتند إلــى األدلــة والتحليــل
الكمــي .فــي اآلونــة األخيــرة ،كان هنــاك تركيــز واضــح للغايــة علــى
اســتخدام البحــوث القائمــة علــى األدلــة لتوجيه السياســات .الشــرط
األساســي للسياســة القائمــة علــى األدلــة هــو توفيــر بيانــات
دقيقــة ويســهل الوصــول إليهــا وفــي الوقــت المناســب .فــي
الواقــع ،يتــم اســتثمار جهــود ومــوارد كبيــرة فــي تحســين إمكانيــة
الوصــول إلــى البيانــات وتعزيــز جــودة البيانــات .ومــن األمثلــة البارزة
علــى هــذه الجهــود إطــاق أول نظــام إلكترونــي الســتخراج بيانــات
نظــرا ألهميــة بيانــات الحســاب
الحســابات القوميــة فــي مصــر.
ً
الوطنــي بمكوناتــه المختلفــة باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى وجــود
سلســلة زمنيــة طويلــة لمتغيــرات الحســاب الوطنــي ،فقــد حرصــت

وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة علــى إطــاق هــذه البوابــة
لتوفيــر هــذه البيانــات المهمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
وممــا ال شــك فيــه ،أن الدولــة بحاجــة إلــى دعــم فنــي مــن شــركاء
التنميــة للمتابعــة و الدفــع نحــو تصميــم وتنفيــذ سياســة قائمــة
دائمــا
علــى األدلــة .ومــن ثــم فــإن الدولــة المصريــة تشــجع وتدعــم
ً
البحــوث الكميــة التــي لهــا آثــار سياســية واضحــة المعالــم .مثــال
علــي ذلــك فــإن معــدل الفقــر الــذي كان فــي ارتفــاع حتــى خــال
عامــا فــي
فتــرات النمــو المرتفــع قــد انخفــض ألول مــرة منــذ ً ٢٠
ً
عــام  ٢٠٢٠إلــى ٪ ٢٩.٧
مقارنــة بـــ  ٪ ٣٢.٥فــي عــام ( ٢٠١٨المزيــد
مــن التفاصيــل فــي الهــدف األول) .وقــد ســاهم التركيــز علــى
المحــددات الرئيســة للفقــر فــي مصــر والتــي تــم الكشــف عنهــا
مــن خــال بحــث كمــي بالتعــاون مــع اليونيســيف نُ شــر عــام ،2019
فــي انخفــاض معــدالت الفقــر.
عندمــا ضربــت جائحــة كوفيــد ١٩-مصــر والعالــم ،كان مــن الضــروري
َفهــم الوضــع بقــدر اإلمــكان ودراســة أوجــه ومــدى تأثيــر األزمــة
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محددات الفقر في مصر
كان مــن الضــروري للدولــة المصريــة أن تفهــم الطبيعــة المعقــدة للفقــر ومحدداتــه مــن أجــل تصميــم سياســات لوضــع حــد
لكســر حلقــة الفقــر المســتمر .لتحقيــق هــذه الغايــة ،تعاونــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة مــع اليونيســف وباســتخدام
بيانــات مــن مســح دخــل وإنفــاق األســرة واتبــاع منهجيــة تســتند إلــى ( Dang et al )2011لفهــم كيفيــة ومســببات وقــوع األســر
فــي دائــرة الفقــر والخــروج منهــا.
أظهرت النتائج أن هناك عوامل إيجابية تزيد من فرص عدم االنزالق للفقر  /الخروج من الفقر وهي:

احتماال لالنزالق إلى الفقر
األسر التي تعولها إناث أقل
ً

مقارنة باألسر التي يعولها الرجال.

العمالة الرسمية والشركات الصغيرة تحمي من
االنزالق إلى الفقر.
وجود أي عمل يقلل من احتمالية وقوع األسرة في
الفقر :زيادة  ٪١من أصحاب الدخل داخل األسرة يقلل من
احتمالية الوقوع في براثن الفقر.

المناطق الريفية :األسر في المناطق الريفية أكثر
احتماال ألن تفلت من الفقر من تلك الموجودة في
ً
المناطق الحضرية خالل العامين الماضيين.
الحماية االجتماعية (تكافل وكرامة) :األسر ذات مستفيد
واحد على األقل من برنامج تكافل وكرامة أقل
احتماال
ً
للسقوط من الفئات الضعيفة إلى الفقر.

كما أظهرت النتائج أن هناك عوامل سلبية مهمة تزيد من فرص الوقوع في الفقر وهي:
عامــا الموجوديــن فــي األســرة باحتمــال أكبــر للوقــوع فــي
وجــود أطفــال معاليــن :ترتبــط النســبة المئويــة لألطفــال دون ســن ً ١٨
حالــة فقــر أســوأ.
الطابع غير الرسمي :يزيد عدد العاملين غير الرسميين بأجر من احتمالية السقوط من حالة غير الفقراء إلى حالة الفقراء.
التأمين الصحي :ترتبط زيادة نسبة أفراد األسرة الذين ليس لديهم تأمين صحي بزيادة ملحوظة في احتمالية الوقوع في الفقر.

علــى القطاعــات االقتصاديــة وفئــات الدخــل المختلفــة والقطــاع
الخارجــي والقطــاع الحكومــي .وفــي الواقــع ،عملــت الدولــة
المصريــة مــن خــال وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة مــع
العديــد مــن شــركاء التنميــة ومراكــز الفكــر لتقييــم الوضــع
ـاء علــى طــول المــدة
المتطــور وبنــاء الســيناريوهات المحتملــة بنـ ً
الزمنيــة للوبــاء ودرجــة تدخــل الدولــة *.كانــت هــذه األنــواع مــن
الدراســات مفيــدة للغايــة ليــس فقــط لقيــاس تأثيــر األزمــة ،ولكــن
ً
أيضــا لتصميــم سياســات مناســبة لحمايــة الســكان المصرييــن مــن
انتشــار الوبــاء ،والتخفيــف مــن آثــاره الســلبية المختلفــة وتعزيــز
مرونــة االقتصــاد فــي مواجهــة األزمــات.
إلــى جانــب التأثيــر المباشــر لالعتمــاد علــى السياســة القائمــة علــى
األدلــة مــن حيــث زيــادة فعاليــة السياســات المطبقــة ،فقــد عــزز
هــذا االتجــاه بشــكل كبيــر الحكــم الرشــيد فــي مصــر مــن خــال
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كونــه أكثــر شــفافية مــن حيــث تحســين عمليــة الوصــول إلــى
البيانــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى التعــاون مع المؤسســات البحثية
والمنظمــات الدوليــة والمراكــز البحثيــة ذات الســمعة الطيبــة إلــى
زيــادة مصداقيــة الدولــة وسياســاتها وهــو أمــر أساســي لفعاليــة
السياســات الحكوميــة.
الدولــة المصريــة عازمــة علــى زيــادة نطــاق السياســة القائمة على
أساســا لصنــع القــرار وصياغــة السياســات فــي مصــر.
األدلــة لتكــون
ً
وهــذا يتطلــب خبــراء متميزيــن فــي جميــع الجهــات الحكوميــة
قادريــن علــى إجــراء دراســات تحليليــة باســتخدام أحــدث التقنيــات
والنمذجــة الكميــة .ســتكون المســاعدة الفنيــة ســواء مــن وكاالت
مهمــا لتحقيــق
األمــم المتحــدة أو شــركاء التنميــة اآلخريــن حافـ ًـزا
ً
هــذا الهــدف لتعزيــز رؤيــة مصــر وأهدافهــا االســتراتيجية.

* صندوق النقد الدولي ،والمعهد الدولي لبحوث األغذية والسياسات ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  UN-ESCWAووحدة المعلومات االقتصادية  EIUهي أمثلة قليلة للتعاون
مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

مسجد السلطان حسن
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منـهـجـيـة المراجعة

اســتندت عمليــة إعــداد هــذا التقريــر إلــى نهــج «المجتمــع
بكاملــه» ،وضمــان مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة ،والبنــاء
علــى الملكيــة المجتمعيــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة
فــي جميــع المجــاالت .كان وجــود شــعار واضــح مفــاده أن “التقرير
حكوميــا” هــو
الوطنــي الطوعــي تقريــر وطنــي وليــس تقريـ ًـرا
ً

لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي مصــر .وضعــت
وزارة التخطيــط خطــة إشــراك أصحــاب المصلحــة لتحديــد أصحــاب
المصلحــة الرئيســيين؛ علــى وجــه التحديــد ،الكيانــات الحكوميــة
والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وأعضــاء البرلمــان وشــركاء
التنميــة الدولييــن.

علــى غــرار المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة لعــام  ،٢٠١٨اتبعــت مصــر
هــذا العــام نفــس هيــكل المتابعــة وتقييــم التقــدم الوطنــي فــي
جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر .ومــع ذلــك،
تــم تســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى األهــداف محــل التركيــز في
المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى لعــام ٢٠٢١؛ وهــي األهــداف
 ١و ٢و ٣و ٨و ١٠و ١٢و ١٣و ١٦و .١٧التحليــل النوعــي المعتمــد إلــى
حــد كبيــر علــى مدخــات أصحــاب المصلحــة المختلفيــن ،والتحليــل
ـزءا أساسـ ًـيا مــن التقييــم ،يشــكالن
الكمــي الشــامل الــذي يمثــل جـ ً
معــا مراجعــة كل هــدف .وبالتالــي يضمــن هــذا الهيــكل تصويــر
ً
وضــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي مصــر بشــكل دقيــق
وموضوعــي .ســاعد التنســيق هــذا العــام مــع أصحــاب المصلحــة
فــي توســيع المراجعــة مــن وجهــة نظــر القطاعــات المختلفــة،
وبالتالــي تعزيــز مراقبــة وتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق
أهــداف خطــة عــام .٢٠٣٠

المؤسسات الحكومية والعامة:

المبــدأ التوجيهــي خــال الخطــوات المختلفــة للعمليــة.

عملية اإلعداد التشــاركية:
تــم الحفــاظ علــى النهــج التشــاركي المتبــع فــي عمليــات اإلعــداد
والتحديــث الســتراتيجية التنميــة المســتدامة كمــا هــو موضــح
فــي القســم  2.1والتأكيــد عليــه أثنــاء إعــداد تقريــر هــذا العــام.
تمــت عمليــة اإلعــداد بقيــادة وزارة التخطيــط والتنميــة
االقتصاديــة بصفتهــا الكيــان الرئيــس المســئول عــن تنســيق
ورصــد الجهــود لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مصــر مــن
خــال تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة المســتدامة الوطنيــة :رؤيــة
مصــر  ،٢٠٣٠وكذلــك تتــرأس الــوزراة األمانــة الفنيــة للجنــة
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مثلــت اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة
المســتدامة خــال هــذه االســتعدادات مــورداً أساســياً لمراجعــة
التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،
حيــث يســرت المشــاورات مــع الجهــات الحكوميــة ،مــن خــال
عقــد اجتماعــات افتراضيــة متعــددة مــع أعضــاء األمانــة الفنيــة،
باإلضافــة إلــى وحــدات التنميــة المســتدامة وفــرق العمــل التــي
تــم إنشــاؤها سـ ً
ـابقا فــي الجهــات الحكوميــة المختلفــة .وقامــت
وتحديــدا وحــدة التنميــة المســتدامة فــي
الجهــات الحكوميــة،
ً
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،بإثــراء التقريــر
الوطنــي بالمعلومــات والبيانــات واألرقــام الفنيــة القيمــة التــي
تشــكل العمــود الفقــري لتحليــل األهــداف .وبالمثــل ،شــارك
أعضــاء البرلمــان فــي إيصــال صــوت مختلــف المجموعــات وأخــذ
مدخالتهــم فــي عيــن االعتبــار خــال عمليــة اإلعــداد.

المجتمع المدني والقطاع الخاص
يهــدف التقريــر إلــى تلخيــص المســاهمة النشــطة للمنظمــات
غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى أرض الواقــع وبالقــرب مــن
النــاس فــي جميــع أنحــاء البــاد مــن أجــل تحقيــق التنميــة
المســتدامة .تــم التواصــل مــع ثالثــة وخمســين منظمــة غيــر
حكوميــة مــن أجــل المشــاركة فــي هــذه العمليــة مــع األخــذ فــي
االعتبــار التوزيــع الجغرافــي وتمثيــل المحافظــات وتنــوع الخبــرات.

القاهرة القديمة  -مسجدي السلطان حسن والرفاعي
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وكذلــك تســليط الضــوء علــى الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا
القطــاع الخــاص ســواء مــن خــال مشــاريع أو دراســات أو مبــادرات
المســئولية االجتماعيــة للشــركات .وتــم إشــراك القطــاع الخــاص
إلــى حــد كبيــر مــن خــال التشــاور مــع مكتــب االتفــاق العالمــي
لألمــم المتحــدة فــي مصــر ووصــل العــدد إلــى ســت وأربعيــن
شــركة فــي المجــاالت المختلفــة.

بعــد سلســلة المشــاورات العامــة االفتراضيــة التــي تشــرح
العمليــة ألصحــاب المصلحــة المعنييــن ،تــم إجــراء توثيــق فعــال
لهــذه المشــاورات مــن خــال إرســال نمــوذج مخصــص لتوجيــه
مســاهمات كل منهــا .يهــدف هــذا النمــوذج إلــى تســجيل
المبــادرات المنفــذة علــى أرض الواقــع ،وروابطهــا المتبادلــة
مــع مختلــف أهــداف التنميــة المســتدامة ،والنتائــج والتحديــات
التــي واجهتهــا ،والتــي تــم دمجهــا بعــد ذلــك فــي التقريــر .تعتبــر
هــذه الخطــوة مهمــة لضمــان فعاليــة توثيــق هــذه المشــاورات
وبالتالــي تســاهم مدخــات أصحــاب المصلحــة فــي تعزيــز تحليــل
األهــداف ،ال ســيما خــال جائحــة كوفيــد.١٩-

أحــد أصحــاب المصلحــة الرئيســيين ،هــم المنظمــات الدوليــة
وشــركاء التنميــة الذيــن قدمــوا الدعــم الفنــي المســتمر وبنــاء
القــدرات للفــرق المســئولة عــن إعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي
ومراقبــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،إلــى جانــب تزويــد
وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة بالمعلومــات والبيانــات
إلكمــال الصــورة الخاصــة بتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة
فــي مصــر.

بعــد ذلــك ،تــم تطويــر اآلليــة لتكــون أكثــر مؤسســية إلشــراك
أصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــن خــال إنشــاء منصــة تفاعليــة
افتراضيــة مــن خــال الموقــع االلكترونــي الرســمي لــوزارة
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة ،حيــث يمكــن لجميــع أصحــاب
المصلحــة تقديــم مســاهماتهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة .سيســتمر اســتخدام آليــة المشــاركة هــذه مــن
أجــل المشــاركة المســتقبلية ألصحــاب المصلحــة فــي تنفيــذ
اســتراتيجية التنميــة المســتدامة وخطــة عــام  ،٢٠٣٠بمــا يتجــاوز
اســتعدادات المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة.

شركاء التنمية الدوليين:

آليات المشاركة:
تطلــب هــذا العــام خلــق منصــات جديــدة وكافيــة لمشــاركة
أصحــاب المصلحــة التــي كانــت رقميــة بشــكل أساســي باســتخدام
منصــات افتراضيــة ،لمواجهــة التحديــات التــي فرضهــا واقــع
وبــاء كوفيــد19-
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نحو اقتصاد أكثر مرونة:
اإلصالح االقتصادي في مصر

 4.1نتائج المرحلة األولى من اإلصالح

ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )(%
13.3

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )(%

كمــا هــو مذكــور فــي التقريــر الوطنــي الطوعــي لمصــر لعــام
 ،٢٠١٨فقــد شــرعت مصــر فــي عــام  ٢٠١٦فــي برنامــج جــريء محلــي
الصنــع لتحقيــق االســتقرار فــي أساســيات االقتصــاد المصــري
وتقديــم عــدد مــن اإلصالحــات الهيكليــة المحوريــة .وقــد نجــح
البرنامــج فــي وضــع مصــر علــى منصــة انطــاق مــن أجــل التنميــة
المســتدامة والشــاملة كمــا أظهــرت األساســيات الرئيســة
اتجاهــات واعــدة للغايــة .حيــث ارتفــع نمــو الناتــج الحقيقــي
مــن  ٪٢.٩فــي  ٢٠١٤/٢٠١٣ليســجل  ٪٥.٣و ٪٥.٦فــي ٢٠١٨/٢٠١٧
و ٢٠١٩/٢٠١٨علــى التوالــي .وتراجعــت البطالــة إلــى  ٪٧.٥فــي
 ٢٠١٩/٢٠١٨مقارنـ ً
ـة بـــ  ٪١٣.٣فــي  .٢٠١٤/٢٠١٣كمــا أدى ضبــط أوضــاع
الماليــة العامــة وتحســين أنظمــة الدعــم التــي تســتهدف بشــكل
خــاص دعــم الطاقــة والتنفيــذ الناجــح لضريبــة القيمــة المضافــة
وتدابيــر توســيع القاعــدة الضريبيــة إلــى الحــد مــن عجــز الميزانيــة
الحكوميــة مــن  ٪١٢مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي ٢٠١٤/٢٠١٣
مدفوعــا بالتحســن
إلــى  ٪٨.٢فــي  .٢٠١٩/٢٠١٨كان هــذا التطــور
ً
الرئيســي فــي الميــزان األولــي الــذي تحــول مــن عجز غير مســتدام
بنســبة  ٪٣.٩مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي  ٢٠١٤/٢٠١٣إلــى
فائــض كبيــر بنســبة  ٪١.٩فــي  .٢٠١٩/٢٠١٨حيــث نجحــت الســلطة
النقديــة فــي احتــواء الضغــوط التضخميــة والتوقعــات الناتجــة
عــن انخفــاض مــا يقــرب مــن  ٪١٠٠فــي قيمــة الجنيــه المصــري،
ممــا أدى إلــى ارتفــاع التضخــم إلــى  ٪٢٤.٤فــي  2017/2016ليخضــع
للحــد األدنــى للهــدف الــذي أعلنــه البنــك المركــزي المصــري*.
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نتيجــة المقومــات القويــة واســتعادة االســتقرار السياســي
نجاحــا مثــل تحســن ميــزان
واالقتصــادي ،حصــد القطــاع الخارجــي
ً
ً
فائضــا قــدره  ١٢.٧٩مليــار دوالر
المدفوعــات بشــكل كبيــر ليســجل

فــي  .٢٠١٨/٢٠١٧وانعكــس التحســن فــي ميــزان المدفوعــات حيــث
رفــع االحتياطيــات الدوليــة مــن مســتوى منخفــض بلــغ  ١٦.٧مليــار
دوالر فــي  ٢٠١٤/٢٠١٣إلــى  ٤٤.٣مليــار دوالر فــي .٢٠١٨/٢٠١٧
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المصدر :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

* كان مستهدف التضخم الذي أعلنه البنك المركزي المصري هو نطاق  3 -/+ ٪9في الربع الرابع من عام .2020
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ً
مليئــا بالمخاطــر وعــدم اليقيــن ،ومــن هنــا
ـوا
أنتــج كوفيــد ١٩-جـ ً
كان البــد مــن التواصــل مــع جميــع األطــراف المعنيــة وتعريفهــم
باإلجــراءات والسياســات التــي تتخذهــا الدولــة المصريــة للتعامــل
مــع تطــورات الوضــع بطريقــة ســريعة وشــفافة .لتحقيــق هــذه
الغايــة ،أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة فــي عــام
 ٢٠٢٠مرصــد إجــراءات الحكومــة لمواجهــة تداعيــات فيــروس
كورونــا المســتجد .توفــر هــذه األداة قاعــدة بيانــات مجمعــة
ومحدثــة لجميــع السياســات التــي اتخذتهــا الدولــة اســتجابة
لألزمــة .لســهولة الرجــوع والبحــث ،يمكــن للمســتخدم البحــث
والتصفــح حســب المجــاالت المختلفــة ،مثــل :التاريــخ ،والمســتفيد
(مثــل قطــاع الصحــة ،وقطــاع الســياحة ،والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ،والنســاء) ،وأهــداف التنميــة المســتدامة ،وعــن
طريــق الجهــة المنفــذة أو المســئولة.

وعلــى الرغــم مــن نجــاح هــذه المرحلــة مــن االســتقرار واإلصــاح،
كانــت الدولــة المصريــة مصــرة علــى مواصلــة مســار اإلصــاح مــن
خــال التركيــز علــى جانــب العــرض أو الجانــب الحقيقــي لالقتصــاد.
وكان لمصــر تاريــخ طويــل مــن التــردد خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر
باإلصــاح الهيكلــي ،وقــد نتــج عــن ذلــك نوبــات متكــررة مــن
األزمــات أعقبتهــا برامــج لتحقيــق االســتقرار مصحوبــة ببعــض
اإلصالحــات (كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي التالــي) .لكســر
وبــدءا مــن عــام  ،٢٠١٩دخلــت الدولــة
هــذه الحلقــة المفرغــة.
ً
المصريــة فــي مفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة لتصميــم برنامــج إصــاح هيكلــي
قطاعــي طمــوح.
لســوء الحــظ ،ضربــت جائحــة كوفيــد ١٩-العالــم فــي عــام ٢٠١٩
ممــا أدى إلــى ركــود عالمــي غيــر مســبوق ،تســبب بــدوره فــي
فوضــى اقتصاديــة وصحيــة غطــت العالــم بأســره .كان رد فعــل
ســريعا عبــر سلســلة مــن السياســات وحزمــة
الدولــة المصريــة
ً
تحفيــز بقيمــة  ١٠٠مليــار جنيــه مصــري ( ٦.٤مليــار دوالر أمريكــي
أو مــا يقــرب مــن  ٪٢مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي) .تســتند هــذه
السياســات االســتباقية إلــى ثالثــة مفاهيــم :الحمايــة والتخفيــف
والمرونــة ،حيــث تــم تصميــم السياســات لحمايــة جميــع الســكان
ً
ضعفــا ،والحــد مــن انتشــاره؛
مــن الوبــاء وخاصــة الفئــات األكثــر
للتخفيــف مــن الصدمــة الســلبية التــي ألحقــت بمعيشــة مالييــن
المصرييــن عبــر القطاعــات االقتصاديــة والمناطــق ،ولجعــل
االقتصــاد أكثــر مرونــة فــي مواجهــة هــذه الصدمــة أو أيــة
صدمــات أخــرى فــي المســتقبل.

وقــد ســاعدت ســرعة هــذه السياســات إلــى جانــب التنســيق
الفعــال بيــن التدابيــر الماليــة والنقديــة بمســاعدة عمليــات التنبــؤ
والتقييــم مــع شــركاء التنميــة علــى أســاس سياســة قائمــة علــى
األدلــة فــي تخفيــف اآلثــار الســلبية للوبــاء ،ومــع ذلــك ال ينبغــي
ألحــد أن يغفــل تأثيــر األوضــاع االقتصاديــة المســتقرة .فكمــا هــو
موثــق فــي بدايــة القســم ،فــإن التنفيــذ الناجــح لبرنامــج تحقيــق
االســتقرار والمرحلــة األولــى مــن اإلصــاح قــد وضــع االقتصــاد
المصــري علــى أرضيــة صلبــة ،تمكنــه مــن التغلــب علــى اآلثــار
المدمــرة التــي طــال أمدهــا للوبــاء .ومــن ثــم ،ال ينبغــي أن
حقيقيــا
نمــوا
نتفاجــأ بمرونــة االقتصــاد المصــري الــذي ســجل
ً
ً
متوقعــا بنحــو ٪٢.٨
ـوا
ً
ً
إيجابيــا بنســبة  ٪٣.٥٧فــي  ٢٠٢٠/٢٠١٩ونمـ ً
أداء فــي منطقــة
فــي  ٢٠٢١/٢٠٢٠ممــا يجعــل مصــر األفضــل
ً
الشــرق الســط وشــمال إفريقيــا وبيــن االقتصــادات الناشــئة.

منــذ بدايــة الوبــاء ،كانــت الدولــة المصريــة علــى اتصــال وثيــق
بــوكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة األخــرى ومراكــز
وخارجيــا
داخليــا
الفكــر لتحليــل الوضــع المتطــور وقيــاس آثــاره
ً
ً
بموضوعيــة وشــفافية تامــة .جعلــت الطبيعــة الفريــدة لألزمــة
مــن حيــث عمقهــا ونطاقهــا دراســة الموقــف الحالــي صعبــة
للغايــة ،حيــث إن دراســة مســار العمــل المســتقبلي أصبحــت
عمليــة تخمينيــة ،وليســت عمليــة تنبــؤ محــددة.

وعلــى الرغــم مــن اإلجــراءات التيســيرية التــي اتخذتهــا الســلطات
الماليــة والنقديــة المتصــاص اآلثــار الســلبية لألزمــة  ،إال أنــه مــن
الجديــر بالذكــر أن الحكومــة والبنــك المركــزي لــم يلجــأوا إلــى
سياســات التراخــي ،وقــد أظهــرت جميــع األساســيات االقتصاديــة
مــدى االنضبــاط ،حيــث بلــغ عجــز الحكومــة الكلــي إلــى الناتــج
المحلــي اإلجمالــي  ٪٨فــي  ٢٠٢٠/٢٠١٩مــع فائــض أولــي قــدره ٪١.٨
ً
منخفضــا
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وظــل معــدل التضخــم
للغايــة بمتوســط  ٪٥.٣فــي  ،٢٠٢٠/٢٠١٩وهــو رقــم أقــل مــن
النطــاق األدنــى لهــدف التضخــم الــذي أعلنــه البنــك المركــزي
(.*)٪٦

وباإلشــارة إلــى الفقــرة  ٢.٣فقــد التزمــت الدولــة المصريــة
بالسياســة القائمــة علــى األدلــة ،حيــث تعاونــت وزارة التخطيــط
والتنميــة االقتصاديــة مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة مــن
خــال تبــادل البيانــات ووضــع الســيناريوهات ،ممــا ســاعد الحكومــة
والســلطة النقديــة علــى التدخــل مــن خــال سياســات اســتباقية
وتمهيــد الطريــق للتعافــي الســريع.
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 4.2المرحلــة الثانيــة :برنامــج اإلصالحــات
ا لهيكليــة
اســتمرارا لإلصالحــات الطموحــة والناجحــة التــي نفذتهــا الدولــة
ً
المصريــة فــي برنامــج اإلصــاح االقتصــادي فــي عــام  ،٢٠١٦والتــي
مهــدت الطريــق القتصــاد أقــوى وأكثــر مرونــة فــي مواجهــة
األزمــات املعالميــة ،كانــت المجموعــة الثانيــة مــن اإلصالحــات
التــي أطلقــت عــام  2021ضروريــة لضمــان التحــرك بخطــوات ثابتــة
وقويــة نحــو اقتصــاد مصري متنــوع وقادر علــى المنافســة .ويأتي
البرنامــج الوطنــي لإلصالحــات الهيكليــة كمرحلــة ثانيــة ،تتكــون
ـدا
مــن مجموعــة واســعة مــن اإلصالحــات الجذريــة والموجهــة جيـ ً
علــى المســتويين الهيكلــي والقانونــي ،وتهــدف إلــى تحقيــق
نمــو متــوازن وأخضــر وشــامل.
تــم تطويــر هــذا البرنامــج بنهــج تشــاركي ،حيــث تعــاون العديــد من
ممثلــي المجتمــع المدنــي والخبــراء واألكاديمييــن والبرلمانييــن
والقطــاع الخــاص والجهــات الحكوميــة لوضــع أهــداف وتدابيــر

شــاملة لتنفيــذ اإلصالحــات لجميــع الركائــز والقطاعــات .عــاوة
علــى ذلــك ،تــم تصميــم البرنامــج بطريقــة تضمــن مواءمتــه مــع
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة رؤيــة مصــر ،٢٠٣٠
ـاء علــى ذلــك ،يهــدف البرنامــج
وأجنــدة األمــم المتحــدة  .٢٠٣٠وبنـ ً
إلــى زيــادة مرونــة االقتصــاد المصــري وقدرتــه علــى اســتيعاب
الصدمــات الخارجيــة والداخليــة ،وتعزيــز فــرص العمــل والتوظيــف،
وتحويــل االقتصــاد المصــري إلــى اقتصــاد أكثــر إنتاجيــة قائــم علــى
المعرفــة مــع أقصــى قــدر مــن المزايــا التنافســية.
لتحقيــق هــذه الرؤيــة الطموحــة ،يجســد البرنامــج الوطنــي
لإلصالحــات الهيكليــة فــي مصــر تدابيــر شــاملة قصيــرة المــدى
ومتوســطة المــدى فــي خمســة أنظمــة:
.

١النظام الديموغرافي والخصائص السكانية

٢ .األنظمة المالية
٣ .األنظمة اللوجستية
٤ .األداء الحكومي
٥ .األنظمة التشريعية
ولضمــان التنفيــذ الناجــح ،تــم تطويــر اإلطــار التنفيــذي للبرنامــج،

ـا عــن
ليتميــز بالديناميكيــة والشــمولية واالعتمــاد المتبــادل ،فضـ ً
قائمــا علــى األدلــة وقابــل للقيــاس.
كونــه
ً

واألهــم مــن ذلــك ،تــم وضــع آليــة حوكمــة للبرنامــج الوطنــي
لإلصالحــات الهيكليــة فــي مصــر للتركيــز علــى جوانــب معينــة،
مثــل مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة فــي جميــع مراحــل
فضــا عــن ضمــان عمليــة مراقبــة وتقييــم شــاملة
البرنامــج،
ً
وشــفافة للبرنامــج .وعليــه ،تم تشــكيل اللجنــة العليــا لإلصالحات
الهيكليــة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء ،بأمانــة فنيــة
ومجموعــات عمــل متخصصــة لمتابعــة تنفيــذ البرنامــج ونشــر
تقاريــر دوريــة عــن تقدمــه ،وذلــك باالعتمــاد علــى االســتخدام
الديناميكــي لمجموعــة مــن اإلجــراءات الواضحــة ،ومؤشــرات أداء
كميــة ونوعيــة محــددة.
يعتبــر البرنامــج الوطنــي لإلصالحــات الهيكليــة فــي مصــر أحــد
التــروس الرئيســة لمواكبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول
إلــى االقتصــاد الرقمــي واألخضــر ،وتعتمــد الركيــزة الرئيســة
للبرنامــج علــى توســيع الــوزن النســبي لثالثــة قطاعــات رائــدة
 التصنيــع والزراعــة واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.ً
وفقــا لمعاييــر محــددة،
تــم اختيــار هــذه القطاعــات الرائــدة

وهــي :إمكانــات نموهــا العاليــة ،والــوزن النســبي فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وقابليــة التوظيــف ،والروابــط القطاعيــة،
وميــزة التنافســية الدوليــة ،واإلمكانيــات العاليــة لتوليــد القيمــة
المضافــة .وتتمثــل أهــم الركائــز الداعمــة للبرنامــج فــي)1( :
تحســين كفــاءة ســوق العمــل والتعليــم والتدريــب التقنــي
والمهنــي )2( ،تحســين بيئــة األعمــال وتعزيــز دور القطــاع الخــاص،
( )3رفــع مســتوى حوكمــة وكفــاءة المؤسســات العامــة )4( ،تعزيز
الشــمول المالــي ،وتســهيل الوصــول إلــى التمويــل )5( ،تعزيــز
رأس المــال البشــري (التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة.
تــم التخطيــط للبرنامــج ليتــم تنفيــذه بالكامــل علــى مرحلتيــن؛
شــهرا
تمتــد المرحلــة األولــى (قصيــرة األجــل) علــى مــدار ١٨
ً

مــن تاريــخ البــدء ،بينمــا تمتــد المرحلــة الثانيــة (متوســطة األجــل)
ـهرا .مــع تنفيــذ البرنامــج ،تهــدف الدولــة إلــى
مــن  ١٨إلــى  ٣٦شـ ً
الوصــول إلــى أهــداف كميــة محــددة فــي مؤشــرات االقتصــاد
الكلــي بحلــول الســنة الماليــة  ،٢٠٢٤ /٢٠٢٣علــى النحــو التالي :من
المتوقــع أن يصــل معــدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي
إلــى  ،٪٧-٦ومعــدل االســتثمار إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي
إلــى  ٪٢٠علــى األقــل ،والصــادرات غيــر النفطيــة إلــى الناتــج

المحلــي اإلجمالــي إلــى  ،)١+( ٪١٠أي ضعــف مــا كانــت عليــه فــي
الســنة الماليــة  .٢٠٢٠/٢٠١٩كمــا تهــدف الدولــة إلــى زيــادة حصــة
ـنويا ،مــع
القطــاع الخــاص مــن إجمالــي االســتثمارات بنســبة  ٪٢٠سـ ً
تحقيــق فائــض فــي ميــزان المدفوعــات يبلــغ  ٥-٣مليــارات دوالر
وأخيــرا ،مــن المتوقــع أن يحقــق االقتصــاد المصــري
أمريكــي.
ً
معــدل تضخــم يبلــغ  ،)١.٥+( ٪٧مــع خفــض معــدل البطالــة إلــى
 ،)١+( ٪٧.٥وزيــادة معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة (خاصــة
مــن النســاء) ،وتحســن فــي مؤشــر جــودة العمالــة.
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.5

التقــدم في األهــداف

يعــرض هــذا الفصــل التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة
المســتدامة فــي كل مــن األهــداف الســبعة عشــرة .حيــث
ً
تحديثــا للتقــدم المحــرز فــي كل مــن المؤشــرات الكميــة
يقــدم
جنبــا إلــى
والجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا الدولــة المصريــة ً
جنــب مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن المجتمــع المدنــي
والقطــاع الخــاص نحــو التنميــة المســتدامة مــع عــرض التحديــات
أينمــا أمكــن .الفصــل مدعــوم ببيانــات رســمية وحقائــق وأرقــام
خاصــة بــكل هــدف.
يبــدأ كل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بجــدول
ظهــر أحــدث بيانــات متاحــة مقارنـ ً
ـة
المؤشــرات الرئيســة الــذي ُي ِ

ببيانــات ســابقة ،فــي أغلــب األحيــان لعــام  ،٢٠١٨وذلــك إلبــراز
التقــدم المحــرز منــذ آخــر مراجعــة وطنيــة لمصــر .إذا توافقــت
المؤشــرات فــي الجــدول مــع مؤشــرات األمــم المتحــدة المحــددة
ضمــن «إطــار المؤشــرات العالمــي ألهــداف وغايــات التنميــة
المســتدامة» ،فيتــم اإلشــارة إلــى رقــم المؤشــر األممــي فــي
العمــود األول.
ً
وفقــا لجــدول المؤشــرات الرئيســة ،يتــم ســرد التقــدم نحــو

تحقيــق الهــدف ويوضــح التغييــر فــي المؤشــرات المختلفــة
مــع دمــج التطــورات واألطــر وجــداول األعمــال األخيــرة ذات الصلــة
فيمــا يتعلــق بالهــدف.
ثــم يتــم تنــاول جهــود الدولــة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة بتســليط الضــوء علــى أبــرز البرامــج والمبــادرات

واالســتراتيجيات والتدخــات علــى أرض الواقــع  .فــي األهــداف
ذات التحديــات الرئيســة ،يتــم اســتعراض تلــك التحديــات للفــت
االنتبــاه فــي األهــداف ذات التحديــات الرئيســة.

الوطنيــة الطوعيــة .يعــرض هــذا القســم الجهــود الميدانيــة
والمبــادرات التــي تقودهــا جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة ســواء
بالتعــاون مــع الدولــة أو بمفردهــا.
كمــا تــم التشــاور مــع العديــد مــن الشــركاء والخبــراء فــي
القســم األخيــر :تأثيــر كوفيــد  ١٩-واســتجابة الدولــة .يتنــاول

فضــا عــن
هــذا القســم تأثيــر الوبــاء علــى التقــدم المحــرز،
ً
سياســات الحكومــة واالســتجابة الســريعة للتخفيــف مــن حــدة
األزمــة .كمــا هــو مذكــور فــي القســم  ،٤.١يمكــن الرجــوع لجميــع
ً
اســتجابة للوبــاء فــي مرصــد
السياســات التــي اتخذتهــا الدولــة
إجــراءات الحكومــة لمواجهــة تداعيــات كوفيــد ١٩-التابــع لــوزارة
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة.
وأخيــرا ،تــم التشــاور مــع مختلــف شــركاء التنميــة والهيئــات
ً

الحكوميــة واألوســاط األكاديميــة لوضــع توقعــات حــول التأثيــر
المتوقــع لوبــاء كوفيــد ،١٩-وصياغــة ســيناريو «دفــع التنميــة
المســتدامة» المشــروع ألهــداف  .٢٠٣٠يعكــس ســيناريو «دفــع
قويــا بالسياســات الداعمــة
التزامــا
التنميــة المســتدامة»
ً
ً
لتحقيــق األهــداف مــع افتــراض االلتــزام بمــا يلــي:
●زيــادة اإلنفاق على الحماية االجتماعية
●تعزيز هياكل الحوكمة
●تسريع االبتكار الرقمي
●دعم االقتصاد األخضر

فــي ضــوء االعتــراف بأهميــة مشــاركة أصحــاب المصلحــة
المتعدديــن فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،تــم
تخصيــص قســم لعــرض أمثلــة عــن الشــراكات المختلفــة مــن
بنــاء علــى المشــاورات المختلفــة
أجــل تحقيــق كل هــدف،
ً
ً
ســابقا والتــي جــرت فــي عمليــة إعــداد المراجعــة
المذكــورة
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هدف  :١القضاء على الفقر
المؤشر

التقدم

السابق

()1.1.1

نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع

%6.2

2018

↓ %4.5

2020

()1.2.1

نسبة السكان تحت خط الفقر القومي

%32.5

2018

↓ %29.7

2020

()1.3.1

نسبة السكان المشمولين ببرامج الحماية االجتماعية (تكافل وكرامة)

< %1

2015

↑ %12

2020

()1.4.1

نسبة السكان المتوافر لديهم خدمات أساسية

(.2أ)1.

الكهرباء

%99.2

2015

↑ %99.7

2019

المياه النظيفة

%90.0

2015

↑ %97.0

2019

الصرف الصحي

%50.0

2015

↑ %66.2

2019

نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية (من إجمالي اإلنفاق الحكومي)

الصحة

%4.9

2018

↑ %6.1

2020

التعليم

%8.8

2018

↑ %10.1

2020

الخدمات األساسية

%13.6

2018

↑ %29.8

2020

( )١التقدم نحو الهدف
عامــا الماضيــة ،كان هنــاك فصــل بيــن النمــو والفقــر
علــى مــدار الـــ ً ٢٠
حيــث لــم تقتــرن فتــرات النمــو المرتفــع (علــى ســبيل المثــال  ٢٠٠٧إلــى
 )٢٠٠٩بالحــد مــن الفقــر .وفــي عــام  ،٢٠٢٠انعكــس هــذا االتجــاه حيــث
انخفــض الفقــر ألول مــرة منــذ مــا يقــرب مــن عقديــن.

٢٠١٩/٢٠٢٠

اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ

اﻟﺨﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ

واإلحصاءﺔ واﻹﺣﺼﺎء
العامةﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣ
ي ﻟﻠﺘﻌﺒ
المركزيﻤﺮﻛﺰ
الجهازاﻟﺠﻬﺎز اﻟ
ﻤﺼﺪر:
اﻟ
للتعبئة
المصدر:

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
) %ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ(
٪٢٩،٨
٪١٨،٢

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٪١١،٦

٪١٠،٩

٢٠١٦

٪١٦،٧ ٪١٣،٦

الماليةﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وزارةوزارة ا
المصدر:ﺼﺪر:
اﻟﻤ

22

٪٥،٠

٢٠١٥

منــذ عــام  ،2015ســعت الدولــة المصريــة لتعبئــة المــوارد العامــة بشــكل
مكثــف وزيــادة اإلنفــاق علــى إتاحــة الخدمــات األساســية والصحــة
والتعليــم بهــدف القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله .وزيــادة اإلنفــاق
علــى إتاحــة الخدمــات األساســية وكذلــك علــى الصحــة والتعليــم .ارتفــع
اإلنفــاق العــام علــى إتاحــة الخدمــات األساســية مــن  ٪١٣.٦كنســبة مــن
إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي فــي  ٢٠١٨إلــى  ٪٢٩.٨فــي  .٢٠٢٠وبالمثــل،
اإلنفــاق العــام علــى الصحــة والتعليــم مــن  ٪٤.٩إلــى  ٪٦.١ومــن ٪٨.٨
إلــى  ٪١٠.١علــى التوالــي خــال الفتــرة ذاتهــا كنســبة مــن إجمالــي
اإلنفــاق الحكومــي.

٢٠١٧/٢٠١٨

( )2.1استمرار زيادة اإلنفاق على الخدمات األساسية

٪٤،٥

٪٦،٢

٪٥،٣
٢٠١٤/٢٠١٥

( )2جهود الدولة المصرية للحد من معدالت الفقر

٪٢٩،٧

٪٣٢،٥

٪٢٧،٨

٪٢٦،٣

٢٠١٢ /٢٠١٣

انخفضــت نســبة الســكان المصرييــن الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر
الوطنــي مــن  ٪٣٢.٥فــي الســنة الماليــة  ٢٠١٨/٢٠١٧إلــى  ٪٢٩.٧فــي
الســنة الماليــة  ،٢٠٢٠/٢٠١٩مــع انخفــاض نســبة الســكان الذيــن يعيشــون
يوميــا) مــن  ٪٦.٢إلــى  ٪٤.٥خــال
تحــت خــط الفقــر المدقــع ( ١.٩دوالر
ً
الســنوات ذاتهــا.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ

( )2.2برامج الحماية االجتماعية :تكافل وكرامة
بالتــوازي مــع اإلنفــاق علــى إتاحــة الخدمــات األساســية ،قامــت مصــر
بتوســيع نطــاق برامــج الحمايــة االجتماعيــة وشــبكات األمــان لتحقيــق
ً
احتياجــا مــن
ضعفــا ومنــع األشــخاص األكثــر
تغطيــة كبيــرة للفئــات األكثــر
ً
االنــزالق إلــى هــوة الفقــر.

"دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ" اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ

لذلــك تــم تدشــين برنامــج «تكافــل وكرامــة» للتحويــات النقديــة فــي
عــام  .٢٠١٥برنامــج تكافــل هــو برنامــج مشــروط لدعــم دخــل األســرة،
فــي حيــن أن برنامــج كرامــة عبــارة عــن تحويــات نقديــة غيــر مشــروطة
ً
ضعفــا .ارتفــع عــدد المســتفيدين مــن البرنامجيــن مــن ٦٠
للفئــات األكثــر
ألــف أســرة فــي عــام  ٢٠١٥إلــى  ٣.٧مليــون بحلــول مايــو  ،٢٠٢١ومعظــم
المســتفيدين مــن اإلنــاث ،مــع زيــادة الميزانيــة المخصصــة للبرنامــج ثــاث
تقريبــا مــن عــام  ٢٠١٥حتــى عــام .٢٠٢١
أضعــاف
ً
أظهــر تقييــم األثــر األولــي لبرنامــج تكافــل أن قيمــة اســتهالك األســرة
ارتفعــت بنســبة  ٪٧.٣إلــى  ٪٨.٤للمســتفيدين مقارنــة باألســر التــي لــم
تتلــق البرنامــج .واســتنتجت دراســة أخــرى لتقييــم األثــر أجراهــا المعهــد
الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة ( )IFPRIنُ شــرت فــي أكتوبــر ٢٠١٨
إلــى أن «تحويــات تكافــل تشــكل مســاهمة إيجابيــة فــي اســتهالك
المســتفيدين وقدراتهــم علــى التأقلــم علــى كل مســتويات األشــد فقـ ًـرا
والحــد األدنــى مــن الفقــر».
( )2.3مسرعات للقضاء على الفقر :مبادرة حياة كريمة

ﻗﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮزن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﻮل ﻟﻸﻃﻔﺎل دون
ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺣﻮاﻟﻲ  ٪٩٠إﻣﺎ راﺿﻮن ﺟًﺪا أو راﺿﻮن إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ]ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ[.
2018اﺋﻴﺔ
أكتوبراﻟﻐﺬ
الغذائية،ﺳﺎت
السياساتﻮث اﻟﺴﻴﺎ
لبحوثوﻟﻲ ﻟﺒﺤ
الدوليﻬﺪ اﻟﺪ
المعهد :اﻟﻤﻌ
المصدر:ﻟﻤﺼﺪر
ا

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
٢٠١٩

٢٠١٥

٪٩٩،٧
٪٩٩،٢

٪ ٩٧،٠
٪ ٩٠،٠
٪ ٦٦،٢
٪ ٥٠،٠

بجانــب برامــج الحمايــة االجتماعيــة ،تــم إطــاق مبــادرة حيــاة كريمــة في
عــام  ،٢٠١٩بلغــت ميزانيتهــا األوليــة  ٦٧٥مليــون جنيــه مصــري (حوالــي
 ٤٣مليــون دوالر أمريكــي) لتســريع القضــاء علــى الفقــر علــى المســتوى
المحلــي .تــم مشــاركة  18منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي في
المبــادرة ،حيــث تســتهدف القــرى الريفيــة التــي تزيــد معــدالت الفقــر
بهــا عــن  ٪٧٠كمرحلــة أولــى .وتركــز المبــادرة علــى القضــاء الفعــال
علــى الفقــر ،مــن خــال تقديــم الدعــم الصحــي والتعليمــي واإلســكاني،
باإلضافــة إلــى دعــم المشــروعات متناهيــة الصغــر والتمكيــن االقتصادي.
تــم اعتمــاد حيــاة كريمــة كمبــادرة رئاســية فــي عــام  ٢٠٢١بميزانيــة
أكبــر تبلــغ  ٥٠٠مليــار جنيــه مصــري (حوالــي  ٣١.٨مليــار دوالر أمريكــي)
لمرحلتهــا الثانيــة.

ﻗﻠﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد أﺳﺮة
ﺗﻌﻴ ﺶﻓﻲ ﻓﻘﺮ )أﻗﻞ ﻣﻦ  ١،٩٠دوﻻًرا أﻣﺮ ﻳﻜًﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم( ﺑﻨﺤﻮ .٪١١

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻣﻴﺎه ﺷﺮب آﻣﻨﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

واإلحصاء واﻹﺣﺼﺎء
العامةﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌ
المركزيﺮﻛﺰي ﻟ
الجهازﺠﻬﺎز اﻟﻤ
المصدر:ﺪر :اﻟ
اﻟﻤﺼ

محليــا ،وتطويــر جــودة الســكن مــن خــال ضمــان الوصــول إلــى الكهربــاء
كمــا تركــز حيــاة كريمــة بشــكل خــاص علــى البنيــة التحتيــة
ً
والميــاه والصــرف الصحــي والغــاز .وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن المبــادرة حتــى اآلن  ١٨٦ألــف فــرد .يعــد التركيــز علــي البنيــة التحتيــة مــن
أهــم أولويــات الحكومــة المصريــة لضمــان حقــوق متســاوية فــي هــذا الشــأن والتــي تــم إحــراز تقــدم ملحــوظ بهــا كمــا هــو موضــح فــي
الرســم البيانــي.
( )3تحديات محاربة الفقر بشكل فعال
ً
عميقــا لضمــان صنــع سياســة
فهمــا
ال تــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه جهــود الحــد مــن الفقــر فــي مصــر والتــي تتطلــب
ً
فعالــة قائمــة علــى األدلــة .أظهــرت دراســة اليونيســف ،المذكــورة سـ ً
ـابقا فــي القســم  ،٢.٣محــددات االنــزالق إلــى الفقــر مقابــل الهــروب
مــن الفقــر .بعــض المالحظــات الجديــرة بالذكــر هــى كالتالــي:
●حجم األسرة هو عامل خطورة واضح للوقوع في براثن الفقر ،مما يبرز التحدي المستمر المتمثل في النمو السكاني.
●مستوى التعليم من ناحية أخرى عامل حماية من االنزالق إلى الفقر .كما لوحظت نتائج إيجابية كبيرة للتدريب المهني.
●وجــود وظيفــة بشــكل عــام يقلــل مــن احتماليــة وقــوع األســرة تحــت خــط الفقــر ،ولكــن العمالــة غيــر الرســمية تشــكل عامــل خطــورة
للوقــوع فــي الفقــر أكثــر مــن العمالــة الرســمية.
●لوحظــت معــدالت أفضــل للهــروب مــن الفقــر فــي المناطــق الريفيــة عنهــا فــي المناطــق الحضريــة ،ممــا يبــرز التحــدي المتمثــل فــي
الفقــر الحضري.
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( )4الشراكات للقضاء على الفقر
ً
رئيســا فــي القضــاء
شــريكا
لطالمــا كان المجتمــع المدنــي فــي مصــر
ً
علــى الفقــر .تشــمل المبــادرات اتجاهــات متعــددة مثــل:
ً
ضعفــا (مثــل برامــج ومبــادرات
●الدعــم المباشــر للفئــات األكثــر
التضامــن االجتماعــي التابعــة لمؤسســة مصــر الخيــر).
●الوصــول العــادل إلــى الخدمــات األساســية (مثــل برامــج كاريتــاس
ً
ضعفــا).
مصــر لدعــم الرعايــة الصحيــة للفئــات األكثــر
●توفيــر البرامــج واألدوات للتخلــص مــن الفقــر (مثــل مبــادرات التدريــب
المهنــي المختلفــة فــي بــان إنترناشــونال مصــر وبرامــج التمكيــن
االقتصــادي للمــرأة).
( )5تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
مــن المتوقــع أن يــؤدي جائحــة كوفيــد ١٩-إلــى عرقلــة التقــدم فــي الحــد
علمــا بأنــه بفضــل سياســات
مــن معــدالت الفقــر علــى المــدى القصيــرً ،
الحكومــة اإلســتباقية لــم يتســبب فــي حــدوث انعــكاس .تشــير التقديــرات
إلــى أن معــدالت الفقــر المدقــع قــد انخفضــت مــن  ٪٤.٥فــي عــام ٢٠١٩
ـدال مــن  ٪٤.١محتملــة بــدون الوبــاء.
إلــى  ٪٤.٤فــي عــام  ٢٠٢٠بـ ً
مــع المراحــل األولــى النتشــار الوبــاء ،اتخــذت الحكومــة المصرية سياســات
ً
ضعفــا مــن االنــزالق إلــى الفقــر
اســتجابة ســريعة لحمايــة الفئــات األكثــر
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
●المبــادرة الرئاســية «أهالينــا» التــي تتكــون مــن منحــة شــهرية
قدرهــا  ٥٠٠جنيــه مصــري للعمالــة غيــر المنتظمــة الذيــن تأثــرت
معيشــتهم بشــكل حــاد بســبب الوبــاء ،حيــث اســتفاد منهــا حوالــي
 ١.٤مليــون مســتفيد.
●صــرف وزارة التضامــن االجتماعــي لمنحــة نقديــة اســتثنائية لمــدة ٤
أشــهر ألكثــر مــن  ٩٠٠٠مرشــد ســياحي حيــث توقــف قطــاع الســياحة
بشــكل شــبه كامــل خــال الوبــاء.
●زيــادة المســتفيدين مــن برنامــج تكافــل وكرامــة بواقــع  ٤١١ألــف
أســرة.
الطريــق إلــى  ٢٠٣٠يتيــح الفرصــة لتعزيــز السياســات التــي يمكــن أن تحــد
بشــكل كبيــر مــن الفقــر بحلــول عــام  .٢٠٣٠وبالتالــي ،فــإن الدولــة المصرية
ملتزمــة باالســتفادة مــن هــذه الفرصــة مــن خــال التعزيــز المســتمر
للجهــود الجاريــة واســتمرار الشــراكات مــن أجــل إنهــاء الفقــر .بحلــول
عــام  ،٢٠٣٠يــؤدي االتجــاه نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى
معــدل فقــر يبلــغ  ٪٢١.٩ومعــدل فقــر مدقــع يبلــغ  ٪٢.٣فقــط ،ممــا
يــؤدي إلــى انتشــال مالييــن المصرييــن مــن براثــن الفقــر.
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أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻤ ﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﻴﺮ
الغارمين:ﻴﻦ:
اﻟﻐﺎرﻣ

ماد ﻣﺎ
وسدادﺪا
والمعدمةﻣﺔ وﺳ
الفقيرةﻴﺮة واﻟﻤﻌﺪ
ﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘ
كاهلﻫﻞ ا
عنﻋﻦ ﻛﺎ
المعاناةﺎﻧﺎة
• ●رفعرﻓﻊ اﻟﻤﻌ
عليهم
األسر
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ دﻳﻮن ٧٥+) .أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ(
من ديون( .أكثر من  75ألف مستفيد)

دﻋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
دعم االحتياجات األساسية:

الكوارثارث
حاالتﻻت اﻟﻜﻮ
فيﻓﻲ ﺣﺎ
اإلنسانيةﻧﻴﺔ
المساعداتﺪات اﻹﻧﺴﺎ
منﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋ
مكثفةﻔﺔ
حزمةﻣﺔ ﻣﻜﺜ
• ● ﺣﺰ
الطبيعية.
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ٦،٩٠٠+) .ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ(
(أكثر من  6.9ألف مستفيد)
ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟ ًﺎ
•
احتياجا التي
●توفير دعم مادي لألسر الفقيرة خاصة األسر األكثر
ً
اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻋﺎﺋﻠﻬﺎ ) ٢٢،٧٠٠+ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ(
فقدت عائلها( .أكثر من  22.7ألف مستفيد)

اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ:
الحمالت الموسمية:

ﺣﻤﻠﺔ رﻣﻀﺎن :ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮ ﻳﻢ
•
●حملة رمضان :توفير الخدمات الغذائية خالل الشهر الكريم
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء :اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
•
●حملة الشتاء :الوصول للفئات األكثر استحقاقا للتغلب على سقيع
ﺳﻘﻴﻊ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻲﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
الشتاء في صعيد مصر والمناطق النائية

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﻴﺮ
المصدر :مؤسسة مصر الخير

الفقر
تحت
السكان
معدل
ﻂ
خطﺖ ﺧ
ن ﺗﺤ
ﺴﻜ ﺎ
ﻌﺪل اﻟ
كوفيد :19:19-ﻣ
تأثيرﺛﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ-
ﺗﺄ
دوالر)دوﻻر(
(١.٩) %1.9
المدقعﺪ%ﻗﻊ
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤ
) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

١٠،٥

١١،٨

٩،٩

٤،١ ٤،٤ ٤،٥

ﻣﺼﺮ

٢٠١٩

٧،٢ ٨ ٧،٤

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻤﻨﺨﻔ

ﺾ

(- (٢٠٢١،)2021
الدوليةوﻟﻴﺔ )
المستقبليةﻠﻴﺔ اﻟﺪ
للدراساتت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒ
باردي ﻟﻠﺪراﺳﺎ
مركزﺑﺎردي
المصدر:ﺼﺪر:
اﻟﻤ
جامعة دنفر
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﻔﺮ

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

الفقر المدقع

%4.2

%2.3

الفقر على
المستوى الوطني

%27.6

%21.9

هدف  :٢القضاء التام على الجوع
المؤشر

التقدم

السابق

()2.1.2

مؤشر األمن الغذائي

()2.2.1

انتشار التقزم (األطفال دون سن  5سنوات)

()2.2.2

انتشار فقر الدم (األطفال دون سن  5سنوات)

%27

()2.2.2

انتشار الهزال (األطفال دون سن  5سنوات)

%8

2015

()2.3.1

حجم اإلنتاج الزراعي للهكتار (طن)

158.6

2016

proxy

proxy
proxy
proxy

62.9

2018

↓ 61.1

2020

%22.7

2015

↓ %17.5

2018

2015

↓ %22.3

2018

↓ %3

2018

↑ 163.3

2018

( )١التقدم نحو الهدف

٪٢٧،٠
٪٢٢،٣

٢٠١٧/٢٠١٨

٪ ٨،٠
٪ ٣،٠

تُ ظهــر درجــة مصــر فــي مؤشــرات األمــن الغذائــي المركبــة مثــل مؤشــر
األمــن الغذائــي العالمــي التابــع لوحــدة المعلومــات االقتصاديــة زيــادة
مطــردة منــذ عــام  ٢٠١٧حيــث بلغــت النتيجــة اإلجماليــة  ١٠٠/٦٠.١لتصــل
إلــى ١٠٠/٦٥.٤فــي عــام  ٢٠١٩قبــل أن تنخفــض إلــى  ١٠٠/٦١.١فــي عــام .٢٠٢٠
هنــاك ً
أيضــا خطــوات جيــدة فــي الحــد مــن ســوء التغذيــة ،خاصــة بيــن
األطفــال .حيــث انخفــض معــدل انتشــار التقــزم بيــن األطفــال دون ســن
الخامســة ،مــن  ٪٢٢.٧إلــى  ،٪١٥.٥والهــزال مــن  ٪٨إلــى  ،٪٣وفقــر الــدم
جميعــا مــن  ٢٠١٥إلــى .٢٠١٨
مــن  ٪٢٧إلــى ٪٢٢.٣
ً

٢٠١٤/٢٠١٥

٪ ٢٢،٧
٪١٧،٥

يعتبــر حجــر أســاس للخــروج مــن دائــرة الفقــر هــو القضــاء علــى الجــوع
وتحســين التغذيــة وزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة .وال يعتبــر الجــوع وســوء
التغذيــة مــن القضايــا اإلنســانية الحرجــة فقــط ،بــل لهمــا ً
أيضــا آثــار غيــر
مباشــرة طويلــة المــدى إذا لــم يتــم عالجهمــا بســرعة وفاعليــة بشــكل
يضمــن رفــع القــدرات المعرفيــة ومــن ثــم مســار اإلنتاجيــة .ويظــل األمــن
الغذائــي أولويــة وطنيــة للحكومــة المصريــة كمــا هــو موضــح فــي رؤيــة
مصــر .٢٠٣٠

ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

ﻓﻘﺮ اﻟﺪم

اﻟﺘﻘﺰم

اﻟﻬﺰال

واإلحصاءﺔ واﻹﺣﺼﺎء
العامةﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣ
للتعبئة ﻟﻠﺘﻌﺒ
المركزيﻤﺮﻛﺰي
الجهازﻟﺠﻬﺎز اﻟ
المصدر:ﺼﺪر :ا
اﻟﻤ

( )2جهود الدولة المصرية من أجل القضاء على الجوع
( )2.1زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل االستراتيجية
تواصــل الدولــة المصريــة العمــل علــى ضمــان األمــن الغذائــي مــن
خــال تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة وإعطــاء األولويــة إلنتــاج واحتياطيــات
المحاصيــل االســتراتيجية ،ويظهــر ذلــك مــن خــال تحســن المؤشــرات.
حيــث زاد حجــم اإلنتــاج الزراعــي مــن ً ١٥٨.٦
طنــا للهكتــار فــي عــام ٢٠١٦
إلــى حوالــي ً ١٦٣.٣
طنــا فــي عــام  .٢٠١٨تحــدد وزارة الزراعــة واســتصالح
األراضــي بشــكل ســنوي مســتهدفات إلنتاجيــة المحاصيــل االســتراتيجية
الرئيســية بزيــادات ســنوية منتظمــة .علــى ســبيل المثــال ،مــن المخطــط
أن يرتفــع إنتــاج القمــح مــن  ٣.٤مليــون فــدان فــي  ٢٠١٩/٢٠١٨إلــى ٣.٦
مليــون فــدان فــي  ،٢٠٢١/٢٠٢٠والــذرة مــن  ٢.٨مليــون فــدان إلــى ٣.٢
مليــون فــدان لنفــس الســنوات وكذلــك فيمــا يتعلــق بتحقيــق مصــر
لمعــدالت االكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج األلبــان والدواجــن واألســماك أو مــا
بقتــرب منهــا.

ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )اﻟﺪرﺟﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻣﻦ (١٠٠

٦١،١

٢٠٢٠

٦٥،٤

٢٠١٩

٦٢،٩

٢٠١٨

٦٠،١

٢٠١٧

()EIUدﻳﺔ
االقتصاديةﻗﺘﺼﺎ
المعلوماتﻠﻮﻣﺎت اﻻ
وحدةوﺣﺪة اﻟﻤﻌ
المصدر:ﺼﺪر:
اﻟﻤ
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( )2.2الدعم الغذائي :برنامج «تموين»

٪٨٨،٦
٪٨٨،٥
٪٨٤،٠

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻘﺎه اﻟﻌﺎﺋﻼت
) ٢٠١٩/٢٠٢٠اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب(

٪٦،٠

٪٤،٥

٪٦،٨

٪٧،٢

٪٧،٨

٪٨،١

٪٨،٧

٪٩،٢

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

26

الداخليةﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
والتجارةﻟﺘﺠﺎرة ا
التموينﻤﻮﻳﻦ وا
وزارةارة اﻟﺘ
المصدر:ﺪر :وز
اﻟﻤﺼ

واإلحصاءاﻹﺣﺼﺎء
العامةﻟﻌﺎﻣﺔ و
للتعبئةﻌﺒﺌﺔ ا
المركزيﻛﺰي ﻟﻠﺘ
ﻬﺎز اﻟﻤﺮ
المصدر:ر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼﺪ
الجهاز

٪١٠،٠

وال تــزال هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الجهــود لمواجهــة التحديــات
الرئيســية مثــل إدارة التكاليــف المرتفعــة والتســربات فــي البرنامــج،
والمؤشــرات للتكيــف مــع التضخــم بعــد التحــول إلــى نظــام قائــم علــى
النقــد ،والعمــل علــى تحســين القيمــة الغذائيــة للمــواد الغذائيــة
المعروضــة.

رﻳﻒ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

●التحــول إلــى نظــام الدعــم القائــم علــى اإلنتــاج :علــى ســبيل
بــدال مــن توفيــر الدقيــق المدعــوم للمخابــز ،تقــوم الدولــة
المثــال
ً
اآلن بدعــم تكلفــة إنتــاج الخبــز نفســه ممــا يقلــل مــن تســرب المــوارد
المســتخدمة فــي اإلنتــاج.

إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺣﻀﺮ

اﻟﺸﺮ ﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ

●اســتبدال حصــص الســلع بنظــام نقــدي شــهري :بحيــث يكــون
لحاملــي البطاقــات خيــارات أكثــر فــي تحديــد اســتفادتهم مــن ســلة
المــوادالغذائيــةبهــدفتحســينالقيمــةالغذائيــةوالتنــوعالغذائــي.

٢٠١٨

٪١١،٩

●تخفيــض عــدد المســتفيدين مــن أجــل تحســين االســتهداف:
االنخفــاض العــام فــي عــدد المســتفيدين مــن  ٪٨٨.٦مــن الســكان
فــي عــام  ٢٠١٥إلــى  ٪٨٤فــي عــام  ٢٠٢٠حيــث تشــير العديــد مــن
الدراســات إلــى أن تحســين اســتهداف اإلعانــات الغذائيــة للوصــول
إلــى مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا ســيؤدي إلــى الحــد مــن
الفقــر علــى المــدى الطويــل .وبالتالــي ،تحصــل األســر فــي الفئــة
ً
إنفاقــا (الشــريحة األولــى) علــى أعلــى دعــم غذائــي بالقيمــة
األقــل
المطلقــة للجنيــة المصــري وكنســبة مئويــة مــن إجمالــي إنفاقهــا
علــى الطعــام والمشــروبات ( ٪١١.٩فــي  )٢٠٢٠/٢٠١٩مــع انخفــاض هــذه
النســبة بشــكل مطــرد كلمــا ارتفــع إنفــاق األســرة.

٢٠٢٠

٢٠١٥

٪٩٥،٤
٪٩٥،٥
٪٩١،١

يتــم إدارة النظــام مــن قبــل وزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة ،والتــي
تســعى مــع شــركاء آخريــن فــي االســتمرار نحــو تحســين النظــام .وعليــه
فقــد تضمنــت بعــض اإلصالحــات األخيــرة مــا يلــي:

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ

٪٨٠،٥
٪٨٠،٢
٪٧٤،٩

زادت مخصصــات الميزانيــة الحكوميــة لدعــم المــواد الغذائيــة بنحــو
 ٪٥فــي  ٢٠٢١/٢٠٢٠مــن عــام  ،٢٠١٨/٢٠١٧وذلــك باإلضافــة إلــى تحســين
اإلنتاجيــة الزراعيــة والســعي لتحقيــق األمــن الغذائــي .تعمــل الدولــة
المصريــة باســتمرار علــى تحســين كفــاءة وفعاليــة نظــام دعــم المــواد
الغذائيــة «تمويــن» ،حيــث يعتبــر أســاس شــبكات األمــان االجتماعــي فــي
مصــر .كمــا أظهــر مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي أن أحــد أكبــر نقــاط
القــوة فــي مصــر فــي مجــال األمــن الغذائــي هــو وجــود برامــج شــبكات
حاليــا ،تُ ســتخدم
أمــن غذائــي ،وتمويلهــا ،وتغطيتهــا ،وتشــغيلهاً .
بطاقــات التمويــن الغذائــي فــي الوصــول إلــى ســلة الســلع الغذائيــة
التــي تعمــل الدولــة باســتمرار علــى إدمــاج المزيــد مــن الســلع فيهــا،
تشــمل ســلة الســلع المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الخبــز واألرز إلــى
اللحــوم واألســماك.

( )3الشراكات من أجل القضاء على الجوع
ً
رئيســا فــي تحقيــق
شــريكا
لطالمــا كان المجتمــع المدنــي المصــري
ً
هــدف القضــاء علــى الجــوع باعتبــاره أزمــة إنســانية تحتــاج إلــى اهتمــام
عاجــل ومســتمر .وقــد تجســد هــذا أثنــاء الوبــاء عندمــا اجتمعــت
ً
ضعفــا:
المنظمــات لدعــم الفئــات األكثــر
●فــي مايــو  ،٢٠٢٠أطلقــت مؤسســة مصــر الخيــر بالشــراكة مــع وزارة
التضامــن االجتماعــي «قوافــل الخيــر» لتوصيــل المــواد الغذائيــة
احتياجــا خــال الجائحــة .حيــث تــم إطــاق ثــاث قوافــل
لألســر األكثــر
ً
مختلفــة خــال شــهر مايــو ،ووصلــت إلــى العائــات فــي كل محافظة،
تحمــل كل منهــا مــا يصــل إلــى ً ١٢٥٠
طنــا مــن المــواد الغذائيــة (أكثر
مــن مليونــي وجبــة).
●كمــا أطلــق صنــدوق تحيــا مصــر فــي الفتــرة من أبريــل حتى ديســمبر
 ٢٠٢٠حملــة «نتشــارك هنعــدي األزمــة» علــى محوريــن :دعــم قطــاع
احتياجــا .أمــا المحــور الثانــي
الرعايــة الصحيــة ودعــم األســر األكثــر
ً
فقــد تضمــن توزيــع أكثــر مــن  ٦٦٠٠طــن مــن المــواد الغذائيــة علــى
مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا فــي القــرى الفقيــرة ،بالتعــاون
مــع أكثــر مــن  ٢٢منظمــة مجتمــع مدنــي .حصلــت إحــدى القوافــل
علــى رقــم قياســي فــي موســوعة جينيــس فــي نوفمبــر  2020ألكبــر
قافلــة شــاحنات تحمــل  480شــاحنة تحمــل مســاعدات إنســانية.

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

١٣،١

٩،٢

٩،٧

٩،٥

١٢،٣

٤،١

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

٣١،٩

٣١،٨

سنل5اﻟﺬﻳﻦ
دونﻃﻔﺎ
األطفالﻴﻦ اﻷ
منﻟﻠﺘﻘﺰم ﺑ
كنسبةﻮﻳﺔ
التقزم،ﺒﺔ اﻟﻤﺌ
اﻟﻨﺴ
سنوات
ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ ٥-٠
٣١،٨

١٦،١

١٦،١

١٦،١

هــذا باإلضافــة إلــى السياســات التــي تســتهدف الفقــر ،وكذلــك قوافــل
الطــوارئ العديــدة التــي تــوزع الدعــم الغذائــي .مصــر عازمــة علــى
ـبيا ،فــي
الوصــول بســوء التغذيــة بالفعــل إلــى مســتويات منخفضــة نسـ ً
مســار تنازلــي حــاد للوصــول إلــى  ٪٢.٣مــن الســكان بحلــول عــام .٢٠٣٠
وهنــاك حالــة مماثلــة مــع معــدالت التقــزم لــدى األطفــال ،ومــن المتوقع
أن تنخفــض إلــى  ٪١٢.٢بحلــول عــام  ٢٠٣٠بموجــب سياســة قويــة ســيناريو
التعزيــز.

كوفيد:19-ن ﺑﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
تأثيرص اﻟﻤﺼﺎﺑﻮ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ :اﻷﺷﺨﺎ
منن(
نسبةﺴﻜﺎ
التغذية،ﻣﻦ اﻟ
بسوءاﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
المصابينﻨﺴﺒﺔ
)اﻟ
السكان

١٧،٦

●تأجيــل ســداد قــروض المزارعيــن والمربيــن لمــدة ســتة أشــهر
ببرنامــج البنــك الزراعــي المصــري.

ﻣﺞ
الغذاءﺔ  -ﺑﺮﻧﺎ
برنامجﻟﺪاﺧﻠﻴ
االجتماعيﻟﺘ/ﺠﺎرة ا
التضامنﺘﻤﻮﻳﻦ وا
وزارة وزارة اﻟ
المصدر :ﺼﺪر:
اﻟﻤ
العالمي
اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

١٧،٦

ً
قروضــا بفائــدة متناقصة
●منــح الشــركات العاملــة في قطــاع الزراعــة
لدعــم عملياتهــا أثنــاء الوباء.

إلى حوالي  3.6مليون دوالر أمريكي.

٤،٤

●تســهيل اســتيراد المــواد الغذائيــة االســتراتيجية مع البنــك المركزي
المصــري بمــا يســمح للبنــوك باســتبعاد واردات األرز والفاصوليــا
والعــدس مــن الغطــاء النقــدي بنســبة .٪١٠٠

ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ  ، ٢٠٢٠أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٤١٠٠٠ﺣﺎﻣﻞ وﻣﺮﺿﻌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
يستهدف البرنامج منذ أغسطس  ،2020أكثر من 41
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ
ألف حامل ومرضعة لتعزيز التغذية الصحية خالل
اﻟﻄﻔﻞ  ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  ٣،٦ﻣﻠﻴﻮن
هذه المرحلة الحرجة من نمو الطفل ،بتمويل يصل
.دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

١٧،٥

●وقــف تصديــر المــواد االســتراتيجية مثــل البقوليــات والســكر لعــدة
أشــهر بســبب تعطــل التجــارة وسالســل التوريــد.

بالتعاون مع:

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

٤،١

الجديــر بالذكــر أن التأثيــر قصيــر المــدى لوبــاء كوفيــد ١٩-علــى المؤشــرات
المتعلقــة بالجــوع ال يــكاد يذكــر فــي مصــر حيــث انخفضــت نســبة
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة مــن  ٪٤.٤فــي عــام  ٢٠١٩إلــى
 ٪٤.١فــي عــام  ٢٠٢٠علــى الرغــم مــن انتشــار الوبــاء .كمــا يمكــن رؤيــة حالة
مماثلــة فــي تقــزم األطفــال ،حيــث زاد معــدل انتشــاره بشــكل هامشــي
مــن  ٪١٧.٥فــي عــام  ٢٠١٩إلــى  ٪١٧.٦فــي عــام  ٢٠٢٠دون أي تأثيــر خــاص
بســبب كوفيــد ١٩-فــي حــد ذاتــه .مــع انتشــار الوبــاء فــي مصــر فــي
مــارس  ،٢٠٢٠تــم تنفيــذ سياســات ســريعة لضمــان األمــن الغذائــي أثنــاء
عمليــات اإلغــاق العالميــة مثــل:

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
العالمي
الغذاءﺎﻳﺔ:
برنامجﺤﺖ رﻋ
ﺗ
رعاية:ﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
تحتﻣﻦ اﻻ
وزارة اﻟﺘﻀﺎ
التضامنن ﻣﻊ:
وزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎو
االجتماعى
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎوﻳﺮس ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

١٢،٩

( )4تأثير كوفيد  19-واستجابة الدولة

ﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ:
ى ﻋﻠ
ت ا ﻷ ﺧﺮ
ﻛﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎ
ﺗﺮ
التغذية:
على
األخرى
الشراكات
تركز
م ا ﻷ و ل"
ﻒ ﻳﻮ
برنامجﺞ "اﻷﻟ
ﺑﺮﻧﺎﻣ
األول»
يوم
«األلف

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎردي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) ، (2021ﺟﺎﻣﻌﺔ
المصدر :مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ( ،)2021جامعة دنفر
د ﻧﻔﺮ

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

سوء التغذية

%3.3

%2.3

تقزم األطفال

%15.5

%12.2
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هدف  :٣الصحة الجيدة والرفاه
المؤشر

التقدم

السابق

()3.2.1

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة (لكل  1000مولود حي)

20.3

2015

↑ 20.4

2019

()3.2.2

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة (لكل  1000مولود حي)

6.8

2015

↑ 7.5

2019

سنويا
حاالت التهاب الكبد الوبائي سي المبلغ عنها
ً

8746

2017

↓ 4194

2019

()3.1.1

نسبة وفيات األمهات (لكل  100,000مولود حي)

49.0

2015

↓ 42.8

2019

()3.6.1

نسبة الوفاة بسبب إصابات حوادث الطرق (لكل  100,000مولود حي)

8.9

2015

↓ 6.89

2019

()3.8.1

عدد المؤمن عليهم (مليون)

51.1

2015

↑ 56.9

2019

متوسط إنفاق األسرة على الصحة من الجيب

%9.9

2018

↑ %10.4

2020

proxy

( )1التقدم نحو الهدف

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺴﺒﺐ
إﺻﺎﺑﺎت ﺣﻮادث
اﻟﻄﺮق

ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت
اﻷﻣﻬﺎت

٦،٨

٦،٩

٧،٧

٩،٧

٨،٩

٤٢،٩
42.8

٤٣،٤

٤٣،٦

٤٥،٩

٤٩،٠

تؤكــد الدولــة المصريــة علــى الحــق العالمــي فــي الحصــول علــى رعايــة
صحيــة عاليــة الجــودة ،وتعمــل الدولــة بدورهــا علــى بنــاء نظــام رعايــة
صحيــة شــامل وفعــال يضمــن خدمــات رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة ويعــزز
الرفــاه .منــذ ذلــك الحيــن ،أصبــح وضــع المؤشــرات الصحيــة الوطنيــة
الرئيســة ،إمــا:

اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

تقدما ،مثل:
 مؤشرات شهدتً
●معدل وفيات األمهات (من  %٤٥.٩في  ٢٠١٦إلى  %٤٢.٨في .)٢٠١٩
٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٩

٢٠١٨

●معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة (عنــد  ٢٠.٤فــي عــام
 ٢٠١٩وهــي بالفعــل أقــل مــن هــدف  ٢٠٣٠البالــغ .)٢٥

٢٠١٧

 مؤشــرات تــم الحفــاظ علــى التقــدم فيهــا أو شــهدت اســتقرار إلــى حــدكبيــر:

٢٠١٦

●تغطيــة الرعايــة الصحيــة ( ارتفــع عــدد المؤمــن عليهــم مــن ٥١.١
مليــون فــي عــام  ٢٠١٥إلــى  ٥٦.٩مليــون فــي عــام .)٢٠١٩

المصدر:
التخطيطﺨﻄﻴﻂ
وزارةوزارة اﻟﺘ
ﺼﺪر:
اﻟﻤ
االقتصاديةﺘﺼﺎدﻳﺔ
والتنميةﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ
واﻟﺘ

٢٠١٥

●معــدالت الوفيــات بســبب إصابــات حــوادث الطــرق (مــن  % ٨.٩فــي
 ٢٠١٥إلــى  % ٦.٨فــي .)٢٠١٩

للتعبئة العامة
المركزيﺰي
الجهازﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛ
المصدر:ر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼﺪ
والسكان
الصحةﺣﺼﺎء
وزارةﺔ واﻹ
واإلحصاء ا/ﻟﻌﺎﻣ
ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻣﻌﺪﻻت وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ

٢٠،٤

٢٠

١٩،٥

١٩،٦

٢٠،٣

●معــدالت وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة (ارتفعــت إلــى  ٧.٥فــي
عــام  ،٢٠١٩ولكنهــا ال تــزال أقــل مــن هــدف  ٢٠٣٠البالــغ .)١٢
●معدالت االنتحار (المتبقية عند  ٠.١لكل  ١٠٠،٠٠٠نسمة).
أمــا بالنســبة لألوبئــة والمؤشــرات الخاصــة باألمــراض ،فقــد حققــت مصــر
ً
ملحوظــا بحلــول عــام ( ٢٠٢٠لــكل  ١٠٠،٠٠٠نســمة) ،حيــث انخفض معدل
تقدمــا
ً
اإلصابــة بالمالريــا إلــى الصفــر ،ووصــل معــدل اإلصابــة بالســل إلــى ،%١٢
وبلــغ معــدل اإلصابــة بالتهــاب الكبــد الوبائــي ب  ،١.٧٨ومعــدل اإلصابــة
بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية عنــد .٢.٧٧
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٧،٥

٧،٢

٧

٦،٦

٦،٨

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

وزارةﺼﺎء
ﺔ /واﻹﺣ
العامةﺔ اﻟﻌﺎﻣ
للتعبئةﻟﻠﺘﻌﺒﺌ
ﻤﺮ ﻛ ﺰ ي
الجهازﺠﻬﺎز اﻟ
ﺼﺪر :اﻟ
اﻟﻤ
الصحة والسكان
واإلحصاء
المركزي
المصدر:

( )2جهــود الدولــة المصريــة مــن أجــل الحــد مــن انتشــار األمــراض
وتعزيــز الرفــاه
( )2.1المبادرات الحكومية للحد من انتشار األمراض

٢٠١٨

٥،٠٨٧

٣،٠٨٦

٣،٥٧٠

١،١٠٨

ذ ﻛﻮ ر

١،٥٠٨

ومنــذ ذلــك الحيــن ،توســعت مبــادرة « ١٠٠مليــون صحــة» لتشــمل األمــراض
المزمنــة األخــرى مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم والتقــزم
والســمنة .كمــا تــم إطــاق مبــادرات فرعيــة تحــت نفــس المظلــة مــع
التركيــز علــى القضايــا الصحيــة األخــرى مثــل:

٢٠١٩

٢٠١٧
٣،٦٥٩

فــي عــام  ،٢٠١٥صنفــت مصــر مــن بيــن أعلــى الــدول فــي العالــم مــن
ً
واعترافــا باألعبــاء
حيــث العــدوى بالتهــاب الكبــد الوبائــي فيــروس ســي.
الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الهائلــة التــي يفرضهــا المــرض ،تــم
إطــاق «مبــادرة  ١٠٠مليــون صحــة» فــي عــام  ٢٠١٨بهــدف القضــاء علــى
وبــاء التهــاب الكبــد الوبائــي فيــروس ســي .وأثبتــت المبــادرة نجاحهــا
انخفاضـــا بنســبة  ٪٥٠فــي حــاالت التهــاب الكبــد
حيــث شــهد عــام ٢٠١٩
ً
ً
الوبائــي ســي المبلــغ عنهــا حديثــا عــن حــاالت عــام ،٢٠١٧بعــد فحــص مــا
يقــرب مــن  ٪٦٠مــن الســكان وتلقــى أكثــر مــن  ٤مالييــن مريــض العــاج
مجانـــا.
المطلــوب
ً

ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

إﻧﺎث

واإلحصاءاﻹﺣﺼﺎء
العامةﻟﻌﺎﻣﺔ و
للتعبئةﻌﺒﺌﺔ ا
المركزيﻛﺰي ﻟﻠﺘ
الجهازﻬﺎز اﻟﻤﺮ
المصدر:ر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼﺪ

مبــادرة «دعــم صحــة المــرأة المصريــة» التــي تهــدف إلــى إجــراء
فحوصــات لـــ  ٢٨مليــون امــرأة للكشــف عــن ســرطان الثــدي والصحــة
اإلنجابيــة العامــة واألمــراض المزمنــة.
مبــادرة «صحــة طفلــك صحتــك» حيــث تلقــى حوالــي  ٪٩٥.٨مــن
األطفــال حديثــي الــوالدة الرعايــة الطبيــة المطلوبــة فــي عــام .٢٠٢٠
( )2.2المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية
تباطــأت معــدالت النمــو الســكاني بشــكل بســيط حيــث انخفضــت مــن
 ٪٢.٦٢فــي عــام  ٢٠١٧إلــى  ٪١.٧٩فــي عــام  ،٢٠١٩مــع انخفــاض معــدالت
الخصوبــة مــن  ٣.٤فــي عــام  ٢٠١٧إلــى  ٢.٩فــي عــام  .٢٠٢٠ومــع ذلــك،
كبيــرا للدولــة .ونتيجــة لذلــك،
تحديــا
ال يــزال النمــو الســكاني يمثــل
ً
ً
تــم إطــاق المشــروع القومــي لتنميــة األســرة المصريــة ،حيــث يقــوم
المشــروع علــى خمــس ركائــز تســتهدف النســاء مــن  ١٥إلــى  ٤٥ســنة.
يتــم التركيــز علــى إتاحــة الوصــول إلــى خدمــات تنظيــم األســرة اآلمنــة
والصحــة اإلنجابيــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع معــدل اســتخدام وســائل تنظيــم
األســرة اآلمنــة مــن  ٪٥٨.٨فــي عــام  ٢٠١٤إلــى  ٪٦٢.٥فــي عــام .٢٠٢٠

ُﺗﻈﻬﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﺬي دام  3ﻋﻘﻮد إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻗﻮﻳﺔ واﻟﺘﺰاًﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻜﺎن .ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ
اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻼج  ،واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ .إﻧﻪ
ﻳﻘﺪم ﻣﺜﺎًﻻ ﺳﺎﻃًﻌﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺎن ﺟﺒﻮر  ،ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓ ﻲﻣﺼﺮ |  ٣٠ﻣﺎرس ٢٠١٩

( )2.3نظام رعاية صحية شامل للجميع
باإلضافــة إلــى المبــادرات واالســتراتيجيات ،تســعى الدولــة المصريــة إلــى
التطويــر المؤسســي لنظــام الرعايــة الصحيــة وزيــادة إمكانيــة الوصــول
للخدمــات .فــي عــام  ،٢٠١٩حصــل  ٥٦.٩مليــون مصــري علــى تغطيــة
تأمينيــة طبيــة ،مقابــل  ٥١.١مليــون فــي عــام  .٢٠١٥كمــا بــدأت مصــر فــي
معالجــة قضايــا التغطيــة الصحيــة مــن خــال إطــاق برنامــج التأميــن
الصحــي الشــامل الجديــد الــذي يتــم تنفيــذه منــذ عــام  ٢٠١٨إلــى عــام
 ٢٠٣٢بهــدف توفيــر التأميــن الصحــي ليشــمل جميــع الســكان بحلــول
ذلــك الوقــت.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮة

اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺘﺸﺮ ﻳﻌﻲ

اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

( )2.4تحسين الكفاءة
تعمــل مبــادرة «إنهــاء قوائــم االنتظــار» التــي تــم إطالقهــا فــي عــام
 ،٢٠١٨علــى إنهــاء قوائــم االنتظــار الطويلــة للعمليــات الجراحيــة لمرضــى
الحــاالت الحرجــة ،حيــث تــم إجــراء مــا يقــرب مــن  ٧٠٠ألــف عمليــة جراحيــة
علــى قائمــة االنتظــار منــذ بدايتهــا.

اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
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( )3تحديات الصحة والرفاه في مصر
تتمثــل إحــدى التحديــات التــي تواجــه الرعايــة الصحيــة فــي مصــر زيــادة التكلفــة ،حيــث ارتفــع متوســط اإلنفــاق الخــاص علــى الصحــة لألســر
إلحاحــا هــو انخفــاض الكثافــة مــن العامليــن
المصريــة مــن  ٪٩.٩فــي عــام  ٢٠١٨إلــى  ٪١٠.٤فــي عــام  .٢٠٢٠ومــع ذلــك ،فــإن التحــدي األكثــر
ً
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،حيــث بلــغ عــدد األطبــاء والممرضــات فــي مصــر  ١.٢طبيــب و ٢.٢ممــرض لــكل  ١٠٠٠مواطــن فــي عــام  ،٢٠١٩أي
أقــل مــن المتوســط العالمــي البالــغ  ١.٥أطبــاء و ٣.٤ممرضيــن.
( )4شراكات من أجل صحة أفضل
رئيســا فــي دعــم تحســين الصحــة والرفــاه
دورا
ً
يلعــب المجتمــع المدنــي ً
فــي مصــر مــن خــال العديــد مــن المبــادرات التــي امتــدت قبــل وبــاء
كوفيــد ١٩-وطــوال فتــرة انتشــار جائحــة كوفيــد ١٩-عـ ً
ـادة بالشــراكة مــع
وزارة الصحــة والســكان .العديــد مــن هــذه المبــادرات لديهــا نهــج ،وتركــز
علــى قضيــة رئيســة حيــث يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي بعــض
احتياجــا .وتقــدم
األحيــان الوصــول بشــكل أفضــل إلــى الســكان األكثــر
ً
قويــا للبرامــج الحكوميــة الموجــودة بالفعــل
دعمــا
مبــادرات أخــرى
ً
ً
علــى أرض الواقــع.

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎو ﺮﻳس
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• دﻋﻢ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻬـﺎب اﻟﻜﺒـﺪ اﻟﻮﺑـﺎﺋﻲ ﺳـﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون
ﻣــﻊ ﺻــﻨﺪوق ﺗﺤﻴــﺎ ﻣﺼــﺮ  ،وﺗﻘــﺪﻳﻢ اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت
واﻟﻌﻼج ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢٥أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٢٠١٩
ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﺗﻘــﺎرب  ١١،٥ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر أﻣﺮ ﻳﻜــﻲ ﻣــﻊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻗﺼﺮ.
• رﻋﺎﻳﺔ  ١٣٥ﻋﻤﻠﻴـﺔ زراﻋـﺔ ﻛﺒـﺪ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ٢٠١٩ﻓـﻲ
إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة "دﻋﻢ زراﻋﺔ اﻟﻜﺒﺪ" ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼـﻞ إﻟـﻰ
 ٠،٨٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮ ﻳﻜﻲ

( )5تأثير كوفيد  19-واستجابة الدولة

١٩،٧

٢٠

٢٠،٤

٤٦،١

٤٩،٣

٤٧،١

الوالدةدة
ﻲ اﻟﻮﻻ
األطفال ﺣﺪﻳﺜ
وفياتﻷﻃﻔﺎل
معدلﻓﻴﺎت ا
ﻣﻌﺪل و
حديثي

١١،٠٥

١١،٤٤

١١،٢٨

٢٥،٦٣

٢٧،٠٩
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اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

٢٦،٣٣

مصــر ملتزمــة بضمــان الصحــة الجيــدة والرفــاه لجميــع مواطنيهــا وتعزيز
مرونــة قطــاع الرعايــة الصحيــة .ونتيجــة للدفــع القــوي بالسياســات
القائمــة علــى األدلــة ،يمكــن لمعــدل وفيــات حديثــي الــوالدة أن يصــل
إلــى معــدل  ٥.٢٨وكــذا معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة
ليصــل إلــى  ١٤.٣بحلــول عــام .٢٠٣٠

١٨،٨

●زيــادة تعويضــات العــدوى لألطبــاء وطاقــم التمريــض بنســبة ٪٧٥
بميزانيــة قدرهــا  ١٤٤مليــون دوالر أمريكــي.

وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

١٩

●تخصيــص مليــار دوالر أمريكــي كتمويــل طــارئ لدعــم المبــادرات
المختلفــة مــن قبــل وزارة الصحــة.

اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ

٧،٢٨

●تــم تخصيــص أكثــر مــن  ٣١٩مليــون دوالر أمريكــي مــن المخصصــات
اإلضافيــة لتوفيــر اإلمــدادات األساســية والمعــدات الطبية.

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺼﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

٧،٣٨

●تخصيــص زيــادة بنســبة  ٪١٠٠فــي موازنــة وزارة الصحــة والســكان
لعــام  ٢٠٢١/٢٠٢٠عــن العــام المالــي الســابق.

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٧،٥

علــى الرغــم مــن أن آثــار الوبــاء علــى المؤشــرات الصحيــة علــى الصعيــد
الوطنــي كانــت معتدلــة إلــى حــد كبيــر ،إال أن السياســات الحكوميــة
العاجلــة كانــت ضروريــة للحفــاظ علــى الصحــة العامــة للســكان .فــي
مــارس  ،٢٠٢٠تــم تنفيــذ اإلغــاق الجزئــي وفــرض قيــود علــى الســفر،
وتــم تحويــل المستشــفيات الجامعيــة والمســاكن الجامعيــة العامــة
إلــى مواقــع حجــر صحــي بحلــول أوائــل أبريــل  .2020كمــا فرضــت الدولــة
المصريــة حظـ ًـرا علــى تصديــر المعــدات الطبيــة والوقائيــة ،وكذلــك جميــع
األدويــة التــي ال يوجــد احتياطــي اســتراتيجي لهــا مــن اإلمــدادات لمــدة
ســتة أشــهر .تهــدف سياســات االســتجابة الســريعة اإلضافيــة إلــى تجنــب
العــبء الخطيــر لقطــاع الرعايــة الصحيــة مثــل:

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

١٩،٢

حققــت مصــر بالفعــل هــدف معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة
أقــل مــن  ٢٥لــكل  ١٠٠٠مولــود حــي لتصــل إلــى  ١٩.٢فــي عــام .٢٠١٩
وانخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة فــي مصر إلــى ١٩.٠
فــي عــام  ٢٠٢٠بســبب الوبــاء مقابــل  ١٨.٨فــي ظــل ســيناريو الــا كوفيــد.
وبالمثــل ،تحســن معــدل وفيــات حديثــي الــوالدة ( )NMRالتــي تقــل عــن ١٢
لــكل  ١٠٠٠مولــود حــي ،حيــث وصلــت إلــى  ٧.٥فــي عــام  ٢٠١٩مــع تســبب
ـدال مــن  ٧.٣فــي عــام .)٢٠٢٠
الوبــاء فــي تباطــؤ التقــدم (وصلــت إلــى  ٧.٤بـ ً

كوفيد:19-ﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ
تأثيرل وﻓﻴﺎت اﻷ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ :ﻣﻌﺪ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎردي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺪ وﻟﻴﺔ ) ، (٢٠٢١ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﻔﺮ
المصدر :مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ( ،)2021جامعة دنفر

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

معدل وفيات األطفال
حديثي الوالدة

5.98

5.28

معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة

15.7

14.3

هدف  :٤التعليم الجيد
المؤشر
()4.1.2
proxy

المرحلة اإلعدادية
المرحلة الثانوية
proxy

السابق

صافي معدل االلتحاق
المرحلة االبتدائية

()4.1.2

التقدم

إجمالي معدالت التسرب من التعليم ( 18سنة أو أقل)
معدل األمية بين الشباب ( 15إلى  35سنة)
كثافة الفصول (متوسط عدد الطالب لكل فصل)
حضر
ريف

2018

%27.7

2018

↑ %100.2
↑%85.3
↑ %28.5

2020

%6

2015

↓ %2

2020

%28

2015

↓ %19.8

2020

2018

↑ 44.8
↑ 47.8

%94.3

2018

%81.1

42.6

44.9

2018

2020
2020

2020
2020

نسبة الطالب للمعلمين
حضر
ريف

19.2

2018

22.9

2018

↑ 21.0
↑ 25.3

2020
2020

( )1التقدم نحو الهدف
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻢ)(٪
٢٠١٨/٢٠١٩

٢٠١٧/٢٠١٨

٣،٢
٢،٨

٣
٢،٦

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ

٠،٥
٠،٣

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

٠،٣
٠،٢

فــي العــام الدراســي  ،٢٠٢٠/٢٠٢١كان يوجــد أكثــر مــن  ٢٤.٤مليــون طالــب
بيــن مرحلــة ريــاض األطفــال إلــى الصــف الثانــي عشــر( )12-Kفــي أكثــر
مــن  ٥٧.٧ألــف مدرســة فــي جميــع أنحــاء مصــر ،ممــا يجعلهــا أكبــر
نظــام تعليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .إن العــدد
الهائــل مــن األطفــال فــي ســن الدراســة فــي الدولــة ،ومــع ذلــك ،تــم
اتخــاذ خطــوات ناجحــة لضمــان أن يكــون نظــام التعليــم قبــل الجامعــي
ـادرا علــى اســتيعاب جميــع األطفــال مــن أجــل حقهم
فــي مصــر شـ ً
ـامال وقـ ً
فــي التعليــم الجيــد .بيــن عامــي  ٢٠١٥و ،٢٠٢٠انخفــض معــدل األميــة
بيــن الشــباب بنحــو  ٩نقــاط مئويــة مــن  ٪٢٨إلــى  .٪١٩.٨كمــا انخفــض
عامــا أو
إجمالــي معــدالت التســرب مــن المدرســة لمــن هــم فــي ســن ً ١٨
أقــل مــن  ٪٦إلــى  ٪٢خــال نفــس الفتــرة ،مــع انخفــاض معــدالت تســرب
الذكــور واإلنــاث فــي المرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة (مــا قبــل الثانــوي).
معــدل إتمــام مرحلــة التعليــم االبتدائــي فــي مصــر وصــل بالفعــل إلــى
المعــدالت العالميــة فــي عــام  ٢٠١٩حيــث ســجل  ،٪١٠٠أمــا معــدل إتمــام
المرحلــة اإلعداديــة ســجل  ٪٨٢.٥ومعــدل إتمــام التعليــم الثانــوي ســجل
.٪٥٧.٢

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

واإلحصاءﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء
العامةﻌﺒﺌﺔ اﻟ
للتعبئةﺰي ﻟﻠﺘ
المركزياﻟﻤﺮﻛ
الجهازاﻟﺠﻬﺎز
المصدر:ﺼﺪر:
اﻟﻤ

( )2جهود الدولة المصرية لتحسين التعليم
( )2.1االلتزام المستمر بتعبئة الموارد والشمولية
تواصــل الدولــة المصريــة جهودهــا فــي تعبئــة المــوارد العامــة مــن أجــل دعــم التعليــم وشــموليته .فقــد ارتفــع اإلنفــاق العــام علــى
التعليــم بنســبة  %9.6فــي عــام  2020مقارنــة بعــام  ،2016بارتفــاع ملحــوظ فــي الســنة األخيــرة حيــث ارتفــع  %18.1فــي عــام  2020مقارنــة بعــام
 .2019أدى ذلــك إلــى رفــع نســبة اإلنفــاق علــى التعليــم مــن إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي إلــى  .%10.1كمــا ارتفعــت نســبة االســتثمارات
ـميا بقــارب
ـوا اسـ ً
الحكوميــة فــي قطــاع التعليــم مــن إجمالــي االســتثمارات مــن  %7فــي  2019/2018إلــى  %8فــي ( 2021/2020ممــا يمثــل نمـ ً
 .)%65عــاوة علــى ذلــك ،يتضــح االلتــزام بـــ «عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب» فــي نمــو عــدد مــدارس األطفــال ذوي الهمــم التــي زادت بنســبة
ً
وفقــا لــوزارة التربيــة والتعليــم.
تزيــد عــن  ٪١٦.٨مــن  ٩٥٥( ٢٠١٨/٢٠١٧مدرســة) إلــى  ١١١٦( ٢٠٢١/٢٠٢٠مدرســة)
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( )2.2خطة تحول شاملة :التعليم في مصر ٢،٠
ﻳﺴﺘﺨﺪم إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٢،٠اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬًﺠﺎ ﻗﺎﺋًﻤﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة  ،وﻳﺮﻛ ﺰﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،
وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أﺛﻨﺎء إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺤﺎﻟﻲ .اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﻋﻮم ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ  ،ﻣﻊ
اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻄﻼب  ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ داﺧﻞ
اﻟﻔﺼﻞ  ،واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.

تســتهدف الدولــة المصريــة ً
أيضــا التحســين المســتمر لجــودة التعليــم.
فــي عــام  ،٢٠١٨وبقيــادة وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي ،شــرعت
دوليــا
الدولــة فــي برنامــج إصــاح وتحويــل كامــل للتعليــمُ ،يطلــق عليــه
ً
«التعليــم  .»٢.٠ومــن المقــرر أن يكتمــل البرنامــج بحلــول عــام  ،٢٠٣٠بمــا
يتماشــى مــع رؤيــة مصــر  ،٢٠٣٠ويهــدف إلــى إعــادة هيكلــة التعليــم
قبــل الجامعــي.

ﺟﺎﻳﻤﻲ ﺳﺎﻓﻴﺪرا  ،ﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ |  ١٨ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
٢٠١٩

تشمل اإلصالحات التي يتم تنفيذها في التعليم  ٢.٠ما يلي:
●التطوير المهني المستمر ورفع قدرات المعلمين وإدخال تقنيات التدريس الجديدة.
اعتمادا على المهارات.
●تغيير طريقة االمتحانات والتقييمات ،وإصالح المناهج الدراسية لتكون أكثر
ً
●تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس لدعم استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية.
●توسيع الوصول إلى التعليم قبل االبتدائي الجيد والتعليم الخاص لألطفال ذوي القدرات المختلفة.

حرصــت الدولــة المصريــة علــى تعزيــز الشــراكات العالميــة الناجحــة مــن أجــل برنامــج التعليــم  .٢.٠علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،ســاهم
أيضــا شـ ً
البنــك الدولــي بمبلــغ  ٥٠٠مليــون دوالر أمريكــي لدعــم مشــروع إصــاح التعليــم .كانــت اليونيســف ً
رئيســا فــي تدريــب خبــراء
ـريكا
ً
المناهــج الدراســية ،ودعمــت إلــى جانــب الســفارة البريطانيــة فــي القاهــرة وضــع مبــادئ توجيهيــة لتكييــف المــواد التعليميــة لألطفــال
الذيــن يعانــون مــن إعاقــات ســمعية وبصريــة.
( )3تحديات التعليم في مصر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ترجــع بعــض التحديــات المســتمرة إلــى محدوديــة المــوارد المتاحــة،
علــى ســبيل المثــال ،يرجــع انخفــاض صافــي معــدالت االلتحــاق لمرحلــة
مــا قبــل االبتدائــي (حوالــي  ٪٢٥فــي  )٢٠١٩/٢٠٢٠إلــى قلــة عــدد الفصــول
الدراســية والمدرســين المخصصيــن لهــذه المرحلــة التعليميــة ،بالمقارنة
بالمرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة .كمــا يتمثــل الضغــط علــى المــوارد
فــي كثافــة الفصــول المرتفعــة والمتزايــدة خاصــة فــي المناطــق
الريفيــة (ارتفعــت مــن  ٤٤.٩فــي  ٢٠١٨/٢٠١٧إلــى  ٤٧.٨فــي ،)٢٠١٩/٢٠٢٠
وكــذا االرتفــاع المطــرد فــي نســبة عــدد الطــاب لــكل معلــم .التحــدي
اآلخــر أمــام النهــوض بالعمليــة التعليميــة هــو انخفــاض صافــي
معــدالت االلتحــاق باســتمرار وارتفــاع معــدالت التســرب للذكــور
أكثــر مــن اإنــاث ،وتنخفــض معــدالت االلتحــاق بشــكل مطــرد فــي
المرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة حيــث يتســرب األطفــال (خاصــة الذكــور)
عامــا مــن المدرســة بهــدف االنضمــام إلــى
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ً ١٥
القــوى العاملــة حيــث تعتبــر بعــض العائــات أن هــذا القــرار يعــد األفضــل
اقتصاديــا خاصــة فــي الريــف.
ً

وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ
٤٤،٩١
44.9
٤٦،٣٩
46.4
47.8
٤٧،٨٠

الفنيﻟﻔﻨﻲ
والتعليمﻌﻠﻴﻢ ا
والتعليمﻠﻴﻢ واﻟﺘ
التربيةﺑﻴﺔ واﻟﻌ
وزارةرة اﻟﺘﺮ
المصدر:ر :وزا
اﻟﻤﺼﺪ

٨٢،٩

٧٩،٩

٧٨،٢

٨٧،٦

٨٥،١

٨٤،٢

٩٨،٤

٩٥،٢

٩٢،٦

١٠٢

٩٨،٧

٩٦،١

٢٠١٨/٢٠١٩
٢٠١٩/٢٠٢٠

٢٤،٣

٢٣،٩

٢٤،١

٣٢،٦

٣١،٩

٣١،٦

٢٤،٦

ذكور
ذﻛور
االبتدائية
المرحلةﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠ
 6سنوات إلى  12سنة

إناث
إﻧﺎث

٢٤،٠
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٢٠١٧/٢٠١٨

٢٣،٤

 15إلى  18سنة

واإلحصاءﻹﺣﺼﺎء
العامةﻌﺎﻣﺔ وا
ﻌﺒﺌﺔ اﻟ
المركزيﺰي ﻟﻠﺘ
الجهازﺎز اﻟﻤﺮﻛ
المصدر ::اﻟﺠﻬ
اﻟﻤﺼﺪر
للتعبئة

 12إلى  15سنة

٢٠١٨/٢٠١٩

٢٥،٤

العامة
الثانوية اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ

اإلعدادية
المرحلةﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠ

٢٠١٧/٢٠١٨

ذكور
ذﻛور

٢٤،٧

ذكور
ذﻛور

42.6
٤٢،٦٢
٤٣،٤٦
43.5
٤٤،٧٩
44.8

٢٠١٩/٢٠٢٠

ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ

إناث
ث
إﻧﺎ

االبتدائية
قبلل اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
مرحلةﻠﺔماﻣﺎ ﻗﺑ
ﻣرﺣ
أقل من  6سنوات

٢٣،٩

إناث
إﻧﺎث

ذكور
ذﻛور

22.9
٢٢،٩٤
٢٣،٧٧
23.8
٢٥،٣١
25.3

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق )(%

إناث
إﻧﺎث

19.2
١٩،٢٤
١٩،٧٨
19.8
٢١،٠٠
21.0

ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ

( )4الشراكات من أجل التعليم الجيد
يشــكل كل مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص شــريكين رئيســين
فــي دعــم الجهــود المبذولــة نحــو رفــع جــودة التعليــم فــي مصــر .تتمثــل
إحــدى مبــادرات دعــم التعليــم فــي مبــادرة المنــح الدراســية الطويلــة
األمــد التــي تقدمهــا شــركة القلعــة القابضــة فــي إطــار «مؤسســة
القلعــة للمنــح الدراســية» بقيمــة  ٦٠مليــون جنيــه مصــري (حوالــي ٤
مالييــن دوالر أمريكــي) والتــي قدمــت  ١٩٨منحــة دراســية منــذ إنشــائها
فــي عــام  .٢٠٠٧وقدمــت الشــركة المصريــة للتكريــر (إحــدى شــركات
القلعــة القابضــة) برنامــج آخــر هــو برنامــج مســتقبلي الــذي يــزود
المــدارس بــاألدوات والمعــدات ،ويدعــم الطــاب مــن خــال تقديــم المنــح
الدراســية .فــي عــام  ،٢٠١٩أضــاف برنامــج مســتقبلي برنامــج تدريــب
مهنــي لدعــم عمليــة التدريــب المهنــي والتقنــي فــي مصــر ،وبذلــك
يصــل إجمالــي التمويــل لبرنامــج مســتقبلي إلــى  ٤٠مليــون جنيــه مصــري
(حوالــي  ٢.٥مليــون دوالر أمريكــي).

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

198

٪٤٦

ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ

٪٥٤

15

ذﻛﺮ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ )ﺣﻀﺮ
ورﻳﻒ(

أﻧﺜﻰ

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
ﻀﺔ
ﺔ اﻟﻘﺎﺑ
شركةاﻟﻘﻠﻌ
ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺪر:
القابضة
القلعة
المصدر:

( )5تأثير كوفيد  19-واستجابة الدولة

٨٠،٨

٧٩،٥

٨٠،٦

٦٥،٩

٦٣،٦

٦٤،٦

٦٠،٨

٥٩،٣

٦٠،١
٤٢،٦

٤٠،٤

٤٠،٨

●رفــع معــدالت إتمــام المرحلــة اإلعداديــة إلــى  ٪١٠٠أو أكثــر ،مقابــل
 ٪٨٢.٧بحلــول عــام .٢٠٣٠

٨٣

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
الثانوية
٥٨،٢

●الحفــاظ علــى معــدالت إتمــام المرحلــة االبتدائيــة علــى مســتوى
عالمــي بنســبة  ٪١٠٠أو أكثــر.

٨٢،٤

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

٥٧،٦

مصــر ملتزمــة بتعزيــز الوصــول إلــى التعليــم كعامــل رئيــس فــي الحــد
مــن الفقــر متعــدد األبعــاد ،ويمكــن لهــا فــي ســيناريو دفــع أهــداف
التنميــة المســتدامة ،ودعــم القطــاع بإصالحــات فعالــة مســتمرة ،بحلــول
عــام  ٢٠٣٠أن تكــون قــادرة علــى:

ﻣﺼﺮ

ﻂﻤﻨﺨﻔﺾ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳ اﻟ

●اســتخدام مكتبــة بنــك المعرفــة المصــري الســتضافة جميــع مواد
التعلــم والتعليــم االبتدائــي واإلعدادي.
●اســتخدام األســاليب المبتكــرة لضمــان الوصــول إلــى التعلــم عــن
بعــد حتــى فــي حالــة عــدم وجــود اتصــال باإلنترنــت ،مثــل إطــاق
دروســا للمراحــل
القنــوات التلفزيونيــة (مدرســتنا) التــي تبــث
ً
االبتدائيــة واإلعداديــة.

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٥٧،٢

بــدأ إغــاق المــدارس فــي مــارس  ٢٠٢٠ممــا أدى إلــى توقــف إطــاق
التعليــم  ٢.٠إلــى حــد كبيــر .أثقلــت التحديــات الناجمــة عــن حالــة عــدم
اليقيــن وضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي بعــض أجــزاء مصــر األعبــاء
علــى األســر والطــاب والمعلميــن .قامــت الدولــة المصريــة بزيــادة
االســتثمارات المخصصــة لخدمــات التعليــم لعــام  ٢٠٢١/٢٠٢٠بنســبة ٪٣٤
عــن عــام  ٢٠٢٠/٢٠١٩لتشــكل  ٪٨مــن إجمالــي االســتثمارات العامــة،
مقارنــة بزيــادة قدرهــا  ٪٢٣فــي علــم  ٢٠٢٠/٢٠١٩عــن  .٢٠١٩/٢٠١٨ســعت
الدولــة المصريــة ً
أيضــا إلــى اســتخدام العديــد مــن المنصــات لتســهيل
التعلــم عبــر اإلنترنــت مثــل:

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٨٢،٥

فــي حيــن أنــه مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لـــوباء كوفيــد ١٩-تأثيــر كبيــر
علــى إتمــام المرحلــة االبتدائيــة ،فمــن المتوقــع أن يبطــئ إلــى حــد مــا
تقــدم معــدالت إتمــام المرحلــة الثانويــة الدنيــا والعليــا فــي المــدى
القريــب.

إتمام اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
معدلإﺗﻤﺎم
كوفيد:19-ﻌﺪﻻت
تأثيرﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ :ﻣ
ﺗﺄﺛ
التعليم
اإلعداديةﺪﻧﻴﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺼﺮ

ﻂﻤﻨﺨﻔﺾ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳ اﻟ

دنفرﺮ
جامعةﺔ د ﻧﻔ
( ،،)2021ﺟﺎﻣﻌ
الدولية )(٢٠٢١
المستقبلية اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدراسات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
بارديﻟﻠﺪراﺳﺎت
مركزﺑﺎردي
المصدر:ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺼﺪر:

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

اإلعدادية

%82.8

%100

الثانوية

%61.5

%67

●وبالمثــل ،رفــع معــدالت إتمــام المرحلــة الثانويــة إلــى  ٪٦٧.٠مقابــل
 ٪٦١.٥بحلــول عــام .٢٠٣٠
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هدف  :٥المساواة بين الجنسين
المؤشر
()5.5.1

التقدم

السابق

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في:
البرلمان الوطني

%15

2018

↑ %27

2021

مجلس الوزراء

%11.8

2018

↑ %24

2020

نسبة بطالة النساء ()%

%21.4

2018

↓ %17.5

2020

نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ()%

%16.4

2018

↓ %13.8

2020

مؤشر الفجوة بين الجنسية :ترتيب مصر في:
المشاركة والفرص االقتصادية

135

2015

↓ 5-

2020

التعليم

115

2015

↑ 13+

2020

الصحة

97

2015

↑ 12+

2020

التمكين السياسي

136

2015

↑ 33+

2020

( )1التقدم نحو الهدف
حققــت مصــر قفــزة كبيــرة فــي مجــال تمكيــن المــرأة والمســاواة
بيــن الجنســين علــى مــدى العقــد الماضــي ،وذلــك بدعــم مــن القيــادة
السياســية والمجتمــع المدنــي .حيــث أظهــرت المؤشــرات المختلفــة
المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي تحسـ ًـنا خــال الســنوات القليلــة الماضيــة،
ال ســيما تمثيــل المــرأة فــي مختلــف المناصــب الرئيســة .فقــد حصلــت
المــرأة علــى  ٨حقائــب وزاريــة داخــل مجلــس الــوزراء فــي ،٢٠٢١/٢٠٢٠
 ٪٢٤مــن المناصــب الوزاريــة ،مقارنــة بـــ  ٪١١.٨فــي  .٢٠١٨كمــا احتلــت
عالميــا فــي نســب تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان ،حصلــت
مصــر المرتبــة ١٦
ً
مقعــدا فــي برلمــان  ٢٠٢١بنســبة  ٪٢٧فــي مجلــس
المــرأة علــى ١٦٢
ً
النــواب و ٪١٣.٣فــي مجلــس الشــيوخً .
أيضــا فــي عــام  ،٢٠٢٠شــغلت المــرأة
المصريــة  ٪٤٥مــن جميــع الوظائــف الحكوميــة ،وهــي نســبة عاليــة
مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ  .٪٣٢علــى صعيــد آخــر ،ارتفــع تمثيــل
المــرأة فــي مجالــس إدارات البنــوك إلــى  ٪١٢فــي عــام  ٢٠١٩مقارنــة بـــ ٪١٠
فــي عــام  .٢٠١٨باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي عــام  ،٢٠١٨كانــت نســبة تمثيــل
المــرأة فــي المناصــب الدبلوماســية ً
نســبيا ،حيــث بلغــت
أيضــا قويــة
ً
.٪٢٤.٨
ومــن جانــب أخــر ،انخفــض معــدل البطالــة بيــن اإلنــاث مــن  ٪٢١.٤فــي
 ٢٠١٨إلــى  ٪١٧.٥فــي  ٢٠٢٠علــى الرغــم مــن الوبــاء ،إال أنــه ال يــزال أســوأ
مــن معــدل الذكــور عنــد  .٪٦ومــع ذلــك ،أظهــرت مؤشــرات أخــرى بعــض
التدهــور ،ال ســيما مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة التــي انخفضــت
إلــى  ٪١٣.٨فــي عــام  ٢٠٢٠مــن  ٪١٦.٤فــي عــام  ٢٠١٨مقارنــة بارتفــاع
معــدل مشــاركة الذكــور علــى الرغــم مــن ارتفــاع التحصيــل العلمــي لــدى
النســاء.
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) (٪ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع
٢٠١٨

٢٠٢٠

١٧،٥

٢١،٤

٦،٨

٦

إﻧﺎث

ذﻛﻮر

واإلحصاء واﻹﺣﺼﺎء
العامة اﻟﻌﺎﻣﺔ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
المركزيﺮﻛﺰي ﻟ
ﺠﻬﺎز اﻟﻤ
المصدر:ﺪر :اﻟ
اﻟﻤﺼ
الجهاز

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )(٪
إﻧﺎث

٧٨،١٤

13.8
13.8
٢٠٢٠

ذﻛﻮر

٧٦،٦

14.1
14.1
٢٠١٩

٧١،٦١

16.4
16.4

٢٠١٨

واإلحصاء واﻹﺣﺼﺎء
العامة اﻟﻌﺎﻣﺔ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
المركزيﺮﻛﺰي ﻟ
الجهازﻬﺎز اﻟﻤ
المصدر:ﺪر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼ

( )2جهود الدولة المصرية نحو المساواة بين الجنسين
( )2.1خطوات مؤسسية نحو زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة
هنــاك حاجــة إلــى تنفيــذ عمليــات اإلصــاح المؤسســي بشــكل مســتمر لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي القــوى العاملــة الحاليــة .أحــد
أحــدث وأهــم الخطــوات هــي اإلعــان فــي يــوم المــرأة العالمــي لعــام  ،٢٠٢١عــن موافقــة مجلــس الدولــة المصــري (إحــدى محاكــم مصــر
العليــا) ألول مــرة علــى تعييــن النســاء فــي المجلــس .باإلضافــة إلــى ختــم المســاواة بيــن الجنســين فــي مصــر ،والــذي تــم إنشــاؤه
منــذ عــام  ،٢٠٠٨حيــث وضــع مصــر كأول دولــة عربيــة والثانيــة علــى مســتوى العالــم فــي تطويــر برنامــج اعتمــاد ()certification program
علــى أســاس نجــاح جهــود المســاواة بيــن الجنســين .يوفــر «ختــم المســاواة بيــن الجنســين» والــذي تــم إحيــاؤه فــي عــام  ،٢٠٢٠إرشــادات
للشــركات المصريــة حــول كيفيــة مواجهــة التحديــات التــي تواجــه المــرأة ،مثــل الوصــول إلــى فــرص عمــل ،و األجــور غيــر المتســاوية،
والتحــرش الجنســي.
( )2.2تعزيز الشمول المالي للمرأة
محــور آخــر تعالــج الدولــة المصريــة مــن خاللــه المســاواة بيــن الجنســين وهــو التمكيــن االقتصــادي وذلــك عــن طريــق الشــمول المالــي.
تقريبــا لتصــل إلــى  ٪٢٧فــي عــام  ،٢٠١٩فــي مقابــل  ٪١٤فقــط فــي عــام  .٢٠١٤وفــي
تضاعفــت نســبة النســاء الالتــي لديهــن حســابات بنكيــة
ً
عــام  ،٢٠٢٠حصلــت المــرأة المصريــة علــى  ٪٥١مــن إجمالــي القــروض الموجهــة إلــى المشــروعات متناهيــة الصغــر ،بنســبة تعثــر ال تتجــاوز .٪١
عــاوة علــى ذلــك ،فــي عــام  ،٢٠٢٠زادت أرصــدة التمويــل متناهــي الصغــر الموجهــة للنســاء بنســبة  ،٪١١وشــكلت النســاء  ٪٦٢مــن إجمالــي
عــدد المســتفيدين مــن برامــج التمويــل متناهــي الصغــر.
كمــا قــدم البنــك المركــزي المصــري عــدة مبــادرات لدمــج األســر التــي تعانــي مــن ضغــوط ماليــة ومالــكات المشــروعات متناهيــة الصغــر
ـددا مــن
ـزءا مــن النظــام المالــي الرســمي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدخــل البنــك المركــزي المصــري عـ ً
والصغيــرة والمتوســطة ليكونــوا جـ ً
اإلصالحــات التنظيميــة الســتكمال مبــادرات الدولــة نحــو تعزيــز الشــمول المالــي للمــرأة )١( :إصــدار إرشــادات للبنــوك لجمــع البيانــات
المصنفــة حســب النــوع واإلبــاغ عنهــا بهــدف متابعــة التقــدم فــي الشــمول المالــي للمــرأة ( )٢توحيــد تعريــف األعمــال المملوكــة للنســاء
وإصــدار لوائــح جديــدة للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول )٣( ،إطــاق مبــادرة للتمويــل متناهــي الصغــر التــي تخــدم األشــخاص
الذيــن ال يتعاملــون مــع البنــوك ،وخاصــة النســاء.
( )3تحديات الحد من عدم المساواة بين الجنسين
وعلــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة لمعالجــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين مؤسسـ ًـيا ،إال إنــه ال تــزال التحديــات ذات طابــع اجتماعــي
واقتصــادي تعيــق التقــدم ،مثــل:
ـا عــن زيــادة
●ختــان اإلنــاث :أولــت مصــر
خاصــا للقضــاء التــام علــى ختــان اإلنــاث مــن خــال اإلجــراءات القانونيــة الصارمــة ،فضـ ً
ً
اهتمامــا ً
الوعــي عــن طريــق نشــر التعاليــم الدينيــة الصحيحــة .تــم تأســيس اللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث فــي مايــو ،٢٠١٩
وتضــم ممثليــن عــن جميــع الــوزارات والهيئــات القضائيــة ذات الصلــة واألزهــر الشــريف والكنائــس المصريــة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي ،بالتعــاون مــع شــركاء التنميــة .وفــي أوائــل عــام  ،٢٠٢١اتخــذت مصــر خطــوة قويــة نحــو القضــاء علــى ختــان اإلنــاث حيــث وافــق
مجلــس الشــيوخ علــى مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات لتشــديد العقوبــة علــى ختــان اإلنــاث .باإلضافــة إلــى
حمــات المجلــس القومــي للمــرأة التوعويــة التــي تهــدف للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث ،والتــي تمكنــت مــن الوصــول إلــى  ١٣مليــون
شــخص.
●االقتصــاد غيــر الرســمي :مشــاركة المــرأة فــي القطــاع غيــر الرســمي أعلــى منهــا فــي القطــاع الرســمي .حيــث تشــير التقديــرات إلــى
أنــه فــي  ٪٤٠.٩ ،٢٠٢٠/٢٠١٩مــن إجمالــي العمالــة غيــر الزراعيــة لإلنــاث
غيــر رســمية .وهــذا يعنــي أن المزيــد مــن النســاء تعانــي مــن انعــدام
األمــن الوظيفــي وظــروف العمــل غيــر المالئمــة ،وخاصــة بالنســبة
للنســاء المتزوجــات.
( )4شراكات من أجل المساواة بين الجنسين
تســتهدف عــدة مبــادرات مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وحمايــة الفتيــات مثــل:
●االنضمــام إلــى التحالــف الدولــي للمســاواة فــي األجــور :يقــود
المبــادرة منظمــة العمــل الدوليــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .انضمــت مصــر فــي ٢٠٢٠
مــن أجــل تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وضمــان مســاواة األجــور
مقابــل العمــل المتســاوي.

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻣﺒﺎدرة  - LEAPﻣﻨﻈﻤﺔ :ATC
ﺻﻤﻤﺖ  ،ATCﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻳﺎدة أﻋﻤـﺎل ﻟﻠﻤـﺮأة ﺑﺎﺳـﻢ
" "LEAPوﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻷدوات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
أﻋﻤ ــﺎل راﺋ ــﺪات اﻷﻋﻤ ــﺎل وﺗﺤﻘﻴ ــﻖ إﻣﻜﺎﻧ ــﺎﺗﻬﻦ
اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ .أﺟـﺮت  ATCاﻟﺠﻮﻟـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ
Source:ﺖ  ١٧ﺳﻴﺪة أﻋﻤﺎل
Misrأﻛﻤﻠ
El-Kheirﻴﺚ
 ٢٠١٩Foundationﺣ
 LEAPﻓﻲ ﻋﺎم
اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ .ﺑــﻴﻦ ﻋــﺎﻣﻲ  ٢٠١٩و  ، ٢٠٢٠ﻛــﺎن ﻟــﺪى ١٧
اﻣﺮأة ﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎل وﺷﺒﻜﺎت دﻋﻢ أﻗﻮى.
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●حملــة «احميهــا مــن الختــان» :أطلــق المجلــس القومــي للمــرأة هــذه الحملــة ،والتــي وصلــت إلــى  ١٨مليــون شــخص فــي عــام ٢٠٢٠
فقــط .وتهــدف إلــى توعيــة النســاء واألســر فــي الريــف والحضــر بأخطــار هــذه الجريمــة وأضرارهــا الصحيــة علــى الفتيــات.
●مســرع أعمــال  -تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين :أطلقــت وزارة التعــاون الدولــي بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للمــرأة والمنتــدى
االقتصــادي العالمــي والقطــاع الخــاص خطــة عمــل «مســرع أعمــال  -ســد الفجــوة بيــن الجنســين» فــي عــام  .٢٠٢١وتُ َعــد مصــر هــي
الدولــة األولــى فــي إفريقيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا التــي أطلقــت هــذا المســرع الــذي يعمــل مــن خــال نمــوذج
عام/خــاص بهــدف القضــاء علــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين.
( )5تأثير كوفيد  19-واستجابة الدولة
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٠،٤٨٦

٠،٤٨٦

٠،٤٣٤

٠،٤٤٤

٠،٤٣٤
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الجنسينﺠﻨﺴﻴﻦ
بينة ﺑﻴﻦ ا ﻟ
المساواةﺴﺎوا
عدمﻋﺪم ا ﻟﻤ
مؤشرﺆﺷﺮ
ﻣ
٠،٤٩٣

●إطــاق مختبــر االبتــكار المســتدام الــذي يســتهدف بشــكل خــاص
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة وذوي الهمــم فــي عــام .٢٠٢١

١٤،٢٨

●عــاوة علــى ذلــك ،اســتمرت البرامــج التــي تدعــم المــرأة مثــل برنامج
«القيــادة التنفيذيــة للمــرأة» ،الــذي يقدمــه المعهــد القومــي
للحوكمــة والتنميــة المســتدامة  ،علــى الرغــم مــن انتشــار الوبــاء.

وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻔﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

٠،٤٤٢

●تــم تنظيــم المزيــد مــن حمــات التوعيــة فــي فــروع المجلــس
القومــي للمــرأة فــي  ٩٢٢قريــة فــي جميــع أنحــاء مصــر ،مــن أجــل
زيــادة وعيهــن بطــرق انتقــال وبــاء كوفيــد ١٩-المحتملــة واإلجــراءات
االحترازيــة الالزمــة.

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
ﺾ

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻔﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔ

٠،٤٤٢

●كمــا تــم وضــع خطــة عمــل مشــتركة بيــن وزارة الداخليــة والمجلس
القومــي للمــرأة والمجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة للتصــدي
للعنــف األســري ضــد النســاء واألطفــال أثنــاء الوبــاء حيــث إن العــزل
قــد يعــرض النســاء والفتيــات لمزيــد مــن العنــف.

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﻣﺼﺮ

٠،٤٤٩

●تــم منــح إجــازة اســتثنائية للموظفــات الحوامــل أو الموظفــات
عامــا أو أقــل.
الالتــي يعتنــون باألطفــال التــي تبلــغ أعمارهــم ً ١٢

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

١٤،٢٨

واضحــا بالمــرأة .خــال
اهتمامــا
تضمنــت سياســة اســتجابة مصــر للوبــاء
ً
ً
فتــرة اإلغــاق الجزئــي فعلــى ســبيل المثــال:

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

١٣،٧٦

بلغــت مشــاركة النســاء فــي العمالــة  ٪١٣.٨فــي عــام  ،٢٠١٩وســجلت
مصــر  ٠.٤٤٩علــى مؤشــر عدم المســاواة بين الجنســين ( )GIIالتابــع لبرنامج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي خــال نفــس العــام .بينمــا كان مــن المتوقــع أن
يؤثــر كوفيــد ١٩-علــى نســبة مشــاركة الذكــور واإلناث بشــكل مختلــف ،إال
أنــه لــم ينتــج اختالفــات ملحوظــة فيمــا يتعلــق بهــذه المؤشــرات .تتوقــع
مصــر أن التحســن فــي القــوى العاملــة النســائية ســيصل إلــى  ٪٢٣وأن
مؤشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين ســيصل إلــى  ٠،٣٧٦بحلــول عــام
 ،٢٠٣٠بالنظــر إلــى التزامهــا بالمســاواة.

ﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻘﻮى
ﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ :ﻧﺴﺒ
كوفيد:19-
تأثير
(
٪
)
ﺔ
ﻠ
ﻣ
ﺎ
ﻌ
ﻟ
ا
نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ()%

ﻣﺼﺮ
ﺾ

دنفرﻧﻔﺮ
جامعةﻌﺔ د
 ، (2021ﺟﺎﻣ
المستقبليةﺔ ا ﻟﺪو ﻟﻴ
ت ا ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
ي ﻟﻠﺪراﺳﺎ
مركزﺰ ﺑﺎرد
المصدر ::ﻣﺮﻛ
ا ﻟﻤﺼﺪر
الدوليةﺔ )(،)2021
للدراسات
باردي

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

مشاركة اإلناث في
القوى العاملة

%19

%23

مؤشر عدم المساواة
بين الجنسين

0.369

0.367

هدف  :6المياه النظيفة والنظافة الصحية
المؤشر

التقدم

السابق

()6.1.1

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان

%90

2015

↑ %96.9

2019

()6.2.1

نسبة السكات المستفيدين من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي،
بما في ذلك مرافق غسل اليدين بالمياه والصابون.

%50

2015

↑ %66.2

2019

نسبة مياه الصرف المعالجة من إجمالي الصرف الصحي

%50

2015

↑ %68.7

2018

-

( )١التقدم نحو الهدف
ـودا حثيثــة لتلبيــة الطلــب علــى الميــاه مــن خــال اإلدارة
تبــذل مصــر جهـ ً
الفعالــة لمواردهــا المائيــة المحــدودة .يأتــي هــذا فــي وقــت يتســم
بالطلــب المتزايــد علــى الميــاه ،مدفوعــة بعــدد مــن التحديــات التــي
يعــد أبرزهــا التزايــد الســكاني ،والنشــاط الزراعــي المكثــف .تعتمــد نحــو
 ٪٩٠مــن إمــدادات الميــاه فــي مصــر علــى نهــر النيــل ،بحصــة ســنوية
مكعبــا .تأتــي باقــي
لــم تتغيــر منــذ عــام  ١٩٥٤وتبلــغ حوالــي  ٥٥متـ ًـرا
ً
اإلمــدادات ،حوالــي  ٠.٥مليــار متــر مكعــب ،مــن الميــاه الجوفيــة غيــر
المتجــددة .تتــرك هــذه النســبة البــاد فــي حالــة عجــز مائــي ألنهــا تحتــاج
مكعبــا علــى األقــل لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة.
متــرا
ســنويا إلــى ٩٠
ً
ً
ً
بالتزامــن مــع العجــز المائــي انخفــض نصيــب الفــرد الســنوي مــن الميــاه
مكعبــا فــي عــام  ٢٠١٨وهــو أقــل مــن المعايير
فــي مصــر إلــى  ٥٧٠متـ ًـرا
ً
الدوليــة عنــد  ١٠٠٠متــر مكعــب .بالتالــي ،تعتبــر مصــر أكثــر عرضــة وتأثــر
إلحاحــا خطــط إثيوبيــا
للتغيــرات فــي ظــروف المنبــع ،وتعــد أكثــر المخاطــر
ً
الحاليــة لمــلء حــوض ســد النهضــة اإلثيوبــي الكبيــر ،األمــر الــذي يهــدد
إمــدادات الميــاه إلــى مصــر.
بالنســبة للبنيــة التحتيــة ،تــم إحــراز تقــدم ملحــوظ فــي الحصــول علــى
ميــاه الشــرب (مــن  ٪٩٠فــي عــام  ٢٠١٥إلــى  ٪٩٧فــي عــام  ،)٢٠٢٠والوصــول
إلــى الصــرف الصحــي (مــن  ٪٥٠فــي عــام  ٢٠١٥إلــى مــا يقــدر بنحــو ٪٧٠.٦
فــي عــام  ،)٢٠١٩ونســبة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة (مــن  ٪٥٠فــي
 ٢٠١٥إلــى  ٪٦٨.٧فــي  .)٢٠١٩بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن مصــر علــى درايــة
تامــة بأهميــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان األمــن المائــي .وضعــت
الدولــة خطــة وطنيــة لترشــيد اســتهالك الميــاه واالســتفادة المثلــى مــن
المــوارد المتاحــة حتــى عــام  ٢٠٣٧بمبلــغ  ٥٠مليــار دوالر بهــدف توفيــر
مصــادر ميــاه بديلــة .يعــد ذلــك مــن خــال :تحليــة الميــاه فــي المحافظــات
الســاحلية ،وإنشــاء محطــات اســتخراج الميــاه الجوفيــة وإعــادة اســتخدام
الميــاه المعالجــة .تقــدم الخطــة ً
أيضــا أنظمــة ري فعالــة تعتمــد علــى
التكنولوجيــا ،حيــث تســتهلك الزراعــة الغالبيــة العظمــى مــن إمــدادات
الميــاه فــي مصــر.

ﻣﺼﺎدر إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
٪١
٪٩

٪٩٠
ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ
أﺧﺮى

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
والري وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي
ﻤﺼﺪر:
المصدر :وزارة الموارد اﻟ
المائية

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  /ﺳﻨﺔ(
١٠٠٠
٥٧٠

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨

والريوزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي
المائيةﺼﺪر:
المصدر :وزارة الموارد اﻟﻤ
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( )2جهود الدولة المصرية لتوفير المياه النظيفة
( )2.1الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي
يقتــرب مســتوى الوصــول إلــى ميــاه الشــرب فــي مصــر مــن المســتويات
العالميــة .فــي الســنة الماليــة  ،٢٠٢١/٢٠٢٠وجهــت الدولــة المصريــة
 ٪٢٥.٩مــن إجمالــي االســتثمارات العامــة فــي قطــاع التنميــة الحضريــة
إلــى مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي .عــاوة علــى ذلــك ،فــي عــام ،٢٠٢٠
مشــروعا لميــاه الشــرب
أعلنــت وزارة اإلســكان عــن االنتهــاء مــن ٢٩٥
ً
بتكلفــة  ٢.٤مليــار دوالر .كمــا قدمــت الدولــة خدمــات الصــرف الصحــي
إلــى  ٧٠٣قريــة بتكلفــة  ٣٥٠مليــون دوالر .شــرعت مصــر فــي خطــة
مدتهــا  ١٠ســنوات إلنفــاق مــا يقــرب مــن  ١٩مليــار دوالر فــي تمديــد
خطــوط أنابيــب الميــاه واســتبدال المتآكلــة منهــا .كمــا ارتفعــت نســبة
الســكان المســتفيدين مــن اإلدارة الســليمة لخدمــات الصــرف الصحــي،
بمــا فــي ذلــك مرافــق غســل اليديــن بالمــاء والصابــون مــن  ٪٥٠فــي عــام
 ٢٠١٥إلــى  ٪٦٦.٢فــي عــام .٢٠١٨
( )2.2تقليل الفاقد في المياه والتشجيع على توفيرها

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻤﺪارة ﺑﺄﻣﺎن )(٪
٩٦،٩

٩٠

٢٠١٩

واإلحصاءﺔ واﻹﺣﺼﺎء
العامةﺔ اﻟﻌﺎﻣ
للتعبئة ﻟ ﻠﺘﻌﺒﺌ
المركزيﻤﺮﻛﺰي
الجهازﻟﺠﻬﺎز اﻟ
المصدر:ﺼﺪر :ا
اﻟﻤ

بالتــوازي مــع تحســين الوصــول إلــى خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي،
ضروريــا .تعتبــر معالجــة الميــاه
أمــرا
يعــد تعزيــز الحفــاظ علــى الميــاه
ً
ً
ً
ممكنــا
العادمــة والحــد مــن الفقــد الناتــج عــن التســرب مــن ميــاه الــري
أساســيا للمســاعدة فــي تلبيــة احتياجــات قطــاع الزراعــة .فــي هــذا
ً
الصــدد ،عملــت الدولــة المصريــة علــى مشــروعين متوازييــن:

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻓﻖ ﻏﺴﻞ
اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن )(٪

● ٥٢محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي قيــد اإلنشــاء فــي
ســنويا .شــهدت
صعيــد مصــر ،بطاقــة  ٤١٨مليــون متــر مكعــب
ً
نســبة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة إلــى إجمالــي ميــاه الصــرف
الصحــي زيــادة نســبية علــى مــدار األعــوام لتصــل إلــى  ٪٦٨.٧فــي
عــام  .٢٠١٩وتــم اإلعــان عــن أكبــر محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف
الصحــي فــي العالــم فــي عــام  ،٢٠٢٠وهــي محطــة ميــاه بحــر البقــر،
بســعة  ٥مالييــن متــر مكعــب فــي اليــوم .ســيتم اســتخدام الميــاه
المعالجــة مــن المحطــة لزراعــة حوالــي  ٣٤٢ألــف فــدان كجــزء مــن
خطــة تنميــة شــبه جزيــرة ســيناء.
●فــي عــام  ،٢٠٢٠بــدأت مصــر مشــروع تبطيــن قنــوات الــري وســيوفر
ســنويا .هــذا
المشــروع  ٥مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه
ً
باإلضافــة إلــى خطــة لرصــف  ٢٠ألــف كيلومتــر مــن قنــوات الــري.

٢٠١٥

٦٦،٢
٥٠

2019
٢٠١٨

٢٠١٥

واإلحصاءﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء
العامةﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎ
للتعبئةي ﻟﻠﺘﻌ
المركزيﻟﻤﺮﻛﺰ
الجهاز اﻟﺠﻬﺎز ا
المصدر:ﻤﺼﺪر:
اﻟ

( )2.3استخدام مصادر المياه الجديدة

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

تعمــل مصــر علــى التوســع فــي اســتخدام مصــادر الميــاه الجديــدة حيــث
يعــد التوســع فــي مشــاريع تحليــة الميــاه لمكافحــة الفقــر المائــي مــن
األولويــات القصــوى لمصــر فــي الســنوات األخيــرة .تدمــج خطــة التنميــة
الحضريــة االعتمــاد الكلــي علــى تحليــة ميــاه البحــر فــي المــدن الســاحلية
الجديــدة .فــي عــام  ،٢٠٢٠قامــت مصــر بتشــغيل  ٥٨محطــة تحليــة،
بطاقــة تبلــغ  ٤٤٠.٠٠٠متــر مكعــب فــي اليــوم ،وهنــاك  ٣٩محطــة أخــرى
لتحليــة الميــاه قيــد اإلنشــاء.

ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
)(٪
٦٥

٦٨،٧

٦٥،٧
٥٠

٢٠١٨
٢٠١٩

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

واإلحصاءﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء
العامةﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎ
للتعبئةي ﻟﻠﺘﻌ
المركزيﻟﻤﺮﻛﺰ
الجهاز اﻟﺠﻬﺎز ا
المصدر:ﻤﺼﺪر:
اﻟ
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( )3تحديات الوصول إلى المياه
إلحاحا أمام مصر في الوقت الراهن حيث أنه يهدد األمن المائي في مصر.
ال شك أن سد النهضة اإلثيوبي يمثل التحدي األكثر
ً
مباشرا إلمدادات نهر النيل والتي تمثل  ٪٩٠من إمدادات
تهديدا
يمثل بناء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لسد النهضة
ً
ً
المياه في مصر.
ال يقتصر النزاع على كونه مسألة بيئية أو قضية قانونية فحسب؛ بل إنه تهديد وجودي يتعلق ببقاء الشعب المصري ألجيال قادمة.
لقد مضى عقد كامل في المفاوضات مع إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحقق أهداف التنمية مع الحد من الضرر الذي
يمكن أن يحدث لدول المصب؛ وهي مصر والسودان .ومع ذلك ،تتخذ إثيوبيا قرارات أحادية دون مراعاة حقوق ومصالح البلدان األخرى.
إذا تمت عملية ملء سد النهضة في غضون خمس سنوات كما هو مخطط من قبل الحكومة اإلثيوبية ،من المقدر أن نقص المياه
المتراكم في السد العالي جنوب مصر سيزداد بمقدار  ٩٢مليار متر مكعب ،موزعة على عدة سنوات .تجدر اإلشارة إلى أنه  -كما
سنويا في عام  ٢٠١٨وهو ما يقرب من  ٪٥٠دون المعايير
مكعبا
مترا
سلف الذكر ،انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ٥٧٠
ً
ً
ً
كبيرا
تهديدا
تحديا لالستدامة لمصر فحسب ،بل إنه يمثل
الدولية ويضع مصر تحت مستوى الفقر المائي .وعليه  ،ال يمثل السد
ً
ً
ً
ألمنها القومي.

( )4شراكات من أجل المياه النظيفة والصرف الصحي
لطالمــا كان المجتمــع المدنــي ومؤسســات القطــاع الخــاص فــي مصــر شــركاء رئيســيين فــي الجهــود المبذولــة لترشــيد اســتهالك الميــاه
برنامجــا لتوفيــر الميــاه حيــث تعمــل الشــركة
وتقليــل الفاقــد مــن الميــاه .علــى ســبيل المثــال ،أطلقــت شــركة إيديتــا للصناعــات الغذائيــة
ً
علــى إنشــاء محطتيــن لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي منشــآتها مــن أجــل االمتثــال للقوانيــن واللوائــح البيئيــة الخاصــة بتصريــف
الميــاه الصناعيــة ،وهــذا بتكلفــة إجماليــة قدرهــا مليــون دوالر .أدى ذلــك إلــى انخفــاض إجمالــي اســتهالك الميــاه فــي إيديتــا بنســبة ٪٢.١
فــي عــام  ٢٠١٩مقارنــة بعــام  .٢٠١٨وتركــز المبــادرات األخــرى علــى الحفــاظ علــى نهــر النيــل ،مثــل مبــادرة ” ”VERY NILEالتطوعيــة التــي
تأسســت عــام  ٢٠١٨لتنظيــف النيــل مــن النفايــات الصلبــة مــع العمــل علــى زيــادة الوعــي البيئــي.
( )5تأثير كوفيد  19-واستجابة الدولة

٨٩،٤

٨٩،٣

٨٩،٢

٧٤،٤

٧٤،٣

٧٣،٤

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔ

٧١

بالنظــر إلــى الطريــق الــى  ،٢٠٣٠تلتــزم الدولــة المصريــة بدفــع سياســيات
لتســريع التقــدم فــي توفيــر الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي ،وتحســين
الوصــول إلــى الصــرف الصحــي للوصــول إلــى مــا يقــدر بـــ  ٪٨٨.٧بحلــول
عــام  ،٢٠٣٠والحفــاظ علــى الوصــول إلــى مصــادر الميــاه المحســنة عنــد
المســتويات العالميــة.

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٧٠،٩

يعتبــر غســل اليديــن هــو خــط الدفــاع األول ضــد انتشــار األوبئــة ،ولهــذا
ســعت الدولــة المصريــة علــى تســهيل الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة
أثنــاء الوبــاء ،وتأجيــل ســداد فواتيــر المرافــق الســكنية والتجاريــة بمــا
فــي ذلــك الميــاه .فــي نوفمبــر  ،٢٠٢٠أطلقــت الشــركة القابضــة لميــاه
ً
ذكيــا
الشــرب والصــرف الصحــي فــي مصــر بوابــة إلكترونيــة
وتطبيقــا ً
لفواتيــر الميــاه للســماح للعمــاء بتلقــي الخدمــات بسالســة ودون الحاجة
إلــى التنقــل.

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٧٠،٦

يعتبــر الوصــول إلــى الميــاه المحســنة متــاح للجميــع بشــكل فعــال فــي
مصــر ،حيــث يتمتــع أكثــر مــن  ٪٩٩مــن الســكان بإمكانيــة الوصــول إلــى
مصــادر الميــاه المحســنة فــي عــام  .٢٠١٩ومــع ذلــك ،انخفــض الوصــول
تقريبــا فــي عــام  .٢٠١٩تــم
إلــى الصــرف الصحــي المحســن بنســبة ٪٧٠
ً
مالحظــة آثــار محــدودة علــى هذيــن المؤشــرين نتيجــة الجائحــة.

ﻰ اﻟﺼﺮ
ل إﻟ
كوفيد:19-اﻟﻮﺻﻮ
تأثيرﻛﻮﻓﻴﺪ:١٩-
ﺗﺄﺛﻴﺮ
الصرففالصحي
إلى
الوصول
السكان)ن(
منﻦ اﻟﺴﻜﺎ
المحسن )( ٪%ﻣ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺤﺴﻦ

ﻣﺼﺮ

ﺾ

دنفرﺎﻣﻌﺔ د ﻧﻔﺮ
 ،(٢٠٢١ﺟ
(،)2021ﻴﺔ )
الدولية اﻟﺪوﻟ
المستقبليةﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
للدراساتﺳﺎت اﻟﻤﺴ
بارديدي ﻟﻠﺪرا
مركزﻛﺰ ﺑﺎر
ﺪر :ﻣﺮ
اﻟﻤﺼ
جامعة
المصدر:

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030
الوصول إلى الصرف
الصحي المحسن ()%
الوصول إلى مصادر
المياه المحسنة ()%

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

%74.6

%88.7

%98.2

%100
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هدف  :٧طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
المؤشر

التقدم

السابق

()7.1.1

نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء ()%

%99.2

2015

↑ %99.7

2019

()7.2.1

حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة ()%

%7.9

2018

↑ %8.8

2019

173.46

2015

↑ 198.8

2019

إجمالي الكهرباء المولدة (مليار كيلوواط)
( )١التقدم نحو الهدف
فــي عــام  ،٢٠١٤كانــت مصــر تعانــي مــن عجــز فــي الطاقــة ،حيــث مثــل
ضغطــا علــى شــركات الكهربــاء
النقــص اليومــي البالــغ  ٦٠٠٠ميجــاواط
ً
ممــا أدى إلــى اللجــوء إلجــراء االنقطاعــات المجدولــة بيــن المناطــق
ً
وإدراكا منهــا لخطــورة
المختلفــة حتــى يعمــل النظــام بــدون مخاطــر.
الوضــع ،كثفــت الدولــة المصريــة جهودهــا لمواجهــة هــذا التحــدي
الخطيــر.
فــي عــام  ،٢٠١٥بلغــت القــدرة اإلجماليــة لمحطــات الطاقــة فــي مصــر
 ٢٣٠٠٠ميجــاواط ومنــذ ذلــك الحيــن ،ضاعفــت مصــر قدرتهــا بأكثــر مــن
الضعــف بإضافــة  ٢٨٠٠٠ميجــاواط بحلــول عــام  ٢٠٢٠مــن المشــروعات
ً
فائضــا فــي
الجديــدة وتحديــث المحطــات القديمــة .واليــوم ،تمتلــك مصــر
إقليميــا للطاقــة بحوالــي ١٩٠٠٠
صــدرا
الطاقــة يســمح لهــا بــأن تصبــح ُم
ً
ً
ميجــاواط فــي االحتياطيــات اليوميــة ،كمــا أن الوصــول إلــى الكهربــاء،
بمســتويات شــبه عالميــة ،ارتفــع مــن نســبة  ٪٩٩.٢مــن الســكان فــي
عــام  ٢٠١٥إلــى  ٪٩٩.٧فــي .٢٠١٩
تــم إطــاق «اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة »٢٠٣٥
فــي عــام  ،٢٠١٥بهــدف زيــادة إجمالــي إنتــاج الكهربــاء وتعزيــز إنتــاج
ً
وفقــا لهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة
الطاقــة المتجــددة فــي مصــر.
المصريــة فــإن الهــدف هــو الوصــول لنســبة الطاقــة المتجــددة مــن
إجمالــي الطاقــة المنتجــة إلــى  ٪٢٠بحلــول عــام  ٢٠٢٢ونســبة طموحــة
تصــل إلــى  ٪٤٢بحلــول عــام  ،٢٠٣٥وبحلــول ذلــك الوقــت ســيكون قــد تــم
افتتــاح أول محطــة للطاقــة النوويــة والتــي ستســاهم بنحــو .٪٣

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
٪٩٩،٧

٪٩٩،٢

٢٠١٥

٢٠١٩

واإلحصاءواﻹﺣﺼﺎء
العامة اﻟﻌﺎﻣﺔ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
المركزيﺮﻛﺰي ﻟ
ﺠﻬﺎز اﻟﻤ
المصدر:ﺪر :اﻟ
اﻟﻤﺼ
الجهاز

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة
)ﻣﻠﻴﺎر ﻛﻴﻠﻮواط(
١٩٨،٨

( )٢جهــود الدولــة المصريــة لتوفيــر طاقــة نظيفــة وبأســعار
معقو لــة

١٩٦،٣٧
١٨٨،٦٢

( )2.1زيادة القدرة الكهربائية واإلنتاج

٢٠١٨ /٢٠١٩

٢٠١٧ /٢٠١٨

٢٠١٦ /٢٠١٧
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المتجددةاﻟﻤﺘﺠﺪدة
والطاقةواﻟﻄﺎﻗﺔ
الكهرباءﻜﻬﺮﺑﺎء
وزارة وزارة اﻟ
المصدر:ﺼﺪر:
اﻟﻤ

٢٠١٥ /٢٠١٦

هــذا التقــدم الملحــوظ المذكــور أعــاه هــو نتيجــة الجهــود الكبيــرة فــي
إنشــاء  ٢٦محطــة كهربــاء جديــدة بســعة إجماليــة  ٢٦٠٠٠ميجــاواط،
وهــو مــا يمثــل  ١٢ضعــف الكهربــاء المولــدة مــن الســد العالــي .كمــا
تــم بنــاء ثــاث محطــات بالشــراكة مــع شــركة  Siemens AGلتوفيــر قــدرة
إجماليــة هائلــة تبلــغ  ١٤٥٠٠ميجــاواط .وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة إجمالــي
الكهربــاء المولــدة مــن  ١٨٥.٦مليــار كيلوواط فــي  ٢٠١٦/٢٠١٥إلــى ١٩٨.٨
مليــار كيلــوواط فــي  .٢٠١٩/٢٠١٨وفــي عــام  ،٢٠١٤كان لمصــر  ١٨محطــة
فقــط لنقــل الطاقــة للشــبكة بأكملهــا ومنــذ ذلــك الحيــن تــم إنشــاء ٢٩
محطــة جديــدة .كمــا يجــري العمــل علــى تقويــة شــبكة النقــل بإضافــة
واســتبدال وتجديــد الخطــوط الهوائيــة ومحطــات التحويــل.

١٨٥،٦٥

( )2.2زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
باإلضافــة إلــى زيــادة الطاقــة اإلجماليــة للكهربــاء المنتجــة ،فــإن الدولــة
المصريــة تعطــي األولويــة للطاقــة النظيفــة ً
أيضــا فالدولــة المصريــة
لديهــا إمكانــات كبيــرة .بيــن عامــي  ٢٠١٨و ،٢٠١٩ارتفــع إجمالــي الكهربــاء
المنتجــة مــن خــال الطاقــة الشمســية مــن  ٠.٥٢٩مليــار كيلــوواط إلــى
ً
واســتفادة مــن إمكانــات مصــر
 ١.٤٦٥مليــار كيلــوواط (بنســبة .)٪١٧٧
العاليــة للطاقــة الشمســية ،فــي عــام  ،٢٠١٩تــم افتتــاح مجمــع بنبــان
للطاقــة الشمســية الــذي يعتبــر أحــد أكبــر مشــاريع إنتــاج الطاقــة
الشمســية فــي العالــم ،وقــد تــم إنشــاؤه بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص و
«مــن المتوقــع أن يحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بمعــدل
ً
وفقــا لمؤسســة التمويــل الدوليــة التابعــة
ســنويا»
 ٢مليــون طــن
ً
لمجموعــة البنــك الدولــي.
أمــا بالنســبة لطاقــة الريــاح ،تعمــل مصــر علــى إنشــاء أكبــر محطــة لتوليد
الطاقــة مــن الريــاح فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي
منطقــة جبــل الزيــت بمحافظــة البحــر األحمــر (شـ ً
ـرقا) ،ومــن المتوقــع أن
يــؤدي مشــروع جبــل الزيــت إلــى زيــادة قــدرة طاقــة الريــاح فــي مصــر
بنســبة .٪١٨
وفيمــا يتعلــق بالقفــزات التــي تــم اتخاذهــا فــي مجــال الطاقــة النوويــة،
تعمــل الدولــة المصريــة بالشــراكة مــع شــركة روســاتوم الروســية علــى
إنشــاء محطــة للطاقــة النوويــة فــي الضبعــة بمحافظــة مطــروح
(شــمال غــرب) .مــن المقــرر أن تدخــل الوحــدة األولــى مــن هــذا المشــروع
حيــز التنفيــذ فــي عــام .٢٠٢٦
( )2.3تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي،
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺒﺎن ﻣ ﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺠﻨﺐ
اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ  ٢ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺳﻨﻮًﻳﺎ ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
ﺳﺤﺐ ﺣﻮاﻟﻲ  ٤٠٠أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اﻟﻄﺮ ﻳﻖ" –
أﻧﺪرو راﻓﻴﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ | أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٧

 أﻧﺪر وراﻓﻴﻦ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪ وﻟﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪ وﻟﻴﺔ | أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٧

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻛ ﻠﻔ ﺔ
ﻣﻠﻴﺎر دو ﻻر

اﻻﻫﻠﻴﺔ
ﻣﻴﻐﺎواط

ﺑﻨﺒﺎن

٢،٥

٢٠٠٠

ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺖ

٠،٧٧

٥٨٠

اﻟﻀﺒﻌﺔ

٢٨،٧

٤٨٠٠

مصر ﻣﺼﺮ
ﺸﺎرﻳﻊ
خريطةﻄﺔ ﻣ
المصدر:ﺪر :ﺧﺮﻳ
اﻟﻤﺼ
مشاريع

بينمــا تقــوم مصــر بتطويــر قدرتهــا الكهربائيــة وزيــادة حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة ،فــإن الخطــوة التاليــة هــي أن تتطلــع مصــر إلــى
تجاريــا مــن هــذه اإلمكانــات المحققــة مــن خــال التحــول إلــى مركــز للطاقــة .واآلن مــع وجــود فائــض فــي الطاقــة ،بــدأت
الخــارج وتســتفيد
ً
الدولــة المصريــة مشــاريع ربــط كهربائــي لتصديــر الكهربــاء والمســاعدة فــي تلبيــة الطلــب علــى الكهربــاء فــي البلــدان المجــاورة .فــي
عــام  ،٢٠٢٠تــم البــدء فــي خــط الربــط مــع مشــروع جمهوريــة الســودان .يأتــي ذلــك باإلضافــة إلــى مشــاريع الربــط الكهربائــي مــع المملكــة
العربيــة الســعودية وجمهوريــة قبــرص واليونــان والتــي تــم التخطيــط لهــا بالفعــل ومــن المقــرر أن يبــدأ تنفيذهــا فــي عــام .٢٠٢١
وهــذا ســيحول مصــر إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة فــي الشــرق األوســط إلــى جانــب اكتشــافات الغــاز الطبيعــي الجديــدة فــي البحــر األبيــض
المتوســط.
( )3شراكات من أجل طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
شــجعت الدولــة المصريــة ترشــيد الطاقــة وزيــادة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة كمصــادر أوليــة لتوليــد الكهربــاء .بــدأت العديــد
مــن الشــركات فــي االلتــزام باســتراتيجيات طويلــة األجــل لترشــيد اســتهالك الطاقــة .علــى ســبيل المثــال ،فــي عــام  ،٢٠١٩ســجل مصنــع
ً
كبيــرا بنســبة  ٪٧فــي اســتهالك الكهربــاء مقارنــة بعــام  ٢٠١٧بســبب تنفيــذ مشــاريع كفــاءة
انخفاضــا
إيديتــا للصناعــات الغذائيــة E٠٧
ً
الضاغــط وتحويلــه إلــى إضــاءة  LEDعلــى مســتوى المصنــع.
بــدأت بعــض شــركات القطــاع الخــاص فــي تقديــم خدمــة تركيــب ألــواح توليــد الطاقــة الشمســية فــي المنــازل والشــركات بعــد أن أصــدرت
الدولــة المصريــة قانــون التعريفــة المحــددة لشــراء الكهربــاء مــن المنــازل الــذي ينظــم اســتخدام األلــواح الشمســية للعقــارات الســكنية
وغيــر الســكنية .كــرم ســوالر هــي إحــدى رواد القطــاع الخــاص المصــري فــي هــذا المجــال .كان أحــد أحــدث مشــاريعهم فــي عــام  ٢٠١٩مــع
شــركة Cairo٣Aللدواجــن (إحــدى التكتــات الرئيســة فــي البــاد فــي مجــال الزراعــة وإنتــاج الدواجــن وتجــارة الحبــوب) ،بنــاء محطــة للطاقــة
الشمســية ســتزود حوالــي  ١٠٠ميجــاواط مــن الكهربــاء.
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( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
الجديــر بالذكــر ،نظــرا ألن عمليــات اإلغــاق بســبب وبــاء كوفيــد ١٩-ضربــت االقتصــاد العالمــي ،فقــد تــم بالفعــل مواجهــة تحديــات توافــر
الكهربــاء وإمكانيــة الوصــول إليهــا فــي مصــر علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة .لذلــك ،ركــزت الدولــة المصريــة علــى القــدرة علــى
تحمــل تكاليــف الطاقــة للمســاعدة فــي تخفيــف التداعيــات االقتصاديــة للوبــاء علــى الشــركات .وتــم التوصــل إلــى قــرار بخفــض أســعار
الكهربــاء للصناعــة والجهــد الفائــق العالــي والمتوســط .هــذا باإلضافــة إلــى توحيــد وخفــض ســعر الغــاز الطبيعــي لالســتخدام الصناعــي.
علــى صعيــد آخــر ،تــم تحديــد أســعار بيــع الغــاز الطبيعــي لمحطــات الطاقــة الكهربائيــة عنــد  ٣دوالرات لــكل مليــون وحــدة حراريــة ،كمــا
تــم تحديــد رســوم خدمــة العمــاء بنفــس األســعار المطبقــة للســنة الماليــة  ٢٠٢١/٢٠٢٠خــال الســنوات الخمــس المقبلــة .عــاوة علــى ذلــك،
تدريجيــا دعــم الطاقــة لالســتخدام المحلــي وكانــت الخطــة تقضــي بإكمــال المرحلــة النهائيــة بحلــول الســنة
منــذ عــام  ،٢٠١٥خفضــت مصــر
ً
الماليــة  .٢٠٢٢/٢٠٢١ومــع ذلــك ،مــددت الدولــة اإلطــار الزمنــي حتــى نهايــة الســنة الماليــة  ٢٠٢٥/٢٠٢٤لدعــم التخفيــف مــن الصعوبــات
االقتصاديــة والمتعلقــة بالميزانيــة علــى األســر خــال الوبــاء.
تشــرع مصــر فــي رحلــة طموحــة للغايــة لزيــادة نســبة مصــادر الطاقــة
المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء .بحلــول عــام  ٢٠٣٠في ســيناريو الــا تغيير
فــي السياســات ،مــن المتوقــع أن تصل نســبة الطاقــة المتجــددة إلى ٪٣٠
فــي عــام  .٢٠٣٠ومــع ذلــك ،مــع دفــع أهــداف التنميــة المســتدامة ،مــن
المتوقــع أن ترتفــع النســبة لتصــل إلــى  ٪٣٢.٥فــي عــام  .٢٠٣٠واليــوم،
تستكشــف مصــر العديــد مــن الخيــارات لتوفيــر خدمــات نظيفــة وطاقــة
ميســورة التكلفــة ،وخــال الســنوات القادمــة ســيتم إدخــال المزيــد مــن
المصــادر المتجــددة مثــل الطاقــة النوويــة والهيدروجيــن األخضــر.
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توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

نسبة مصادر الطاقة
المتجددة في توليد
الكهرباء

%30

%32.5

هدف  :٨العـمـل الالئـــق ونمــو االقتصـــاد
المؤشر

السابق

()8.1.1

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

%4.23

()8.5.2

معدل البطالة ()%

%11.3

()8.6.1

نسبة الشباب المتعطلين

()8.9.1

التقدم

↓%3.57

2016
الربع الرابع

2017

2019/20
الربع الرابع

↓ %7.2

2020

الفئة العمرية 24-20

%28.4

2018

↓ %18.2

2020

الفئة العمرية 29-25

%19.8

2018

↓ %10.5

2020

%4.2

2019

↓ %2.7

2020

إجمالي إيرادات السياحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

( )١التقدم نحو الهدف

٥،٦

٢٥٠٠

٥،٣

٦

٢٤٥٠
٣،٦ ٢٣٥٠

٤،٢

٢٤٤٨

٢٤٠٠

٤

٢٣٠٠
٢٢٥٠

٣
٢

٢٢٠٠
٢١٥٠

٥

٢٣٤٠

بالرغــم مــن فتــرة االســتقرار االقتصــادي والنمــو المرتفــع ،أدت جائحــة
كوفيــد 19-إلــى عرقلــة مســار نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر
فــي  ٢٠٢٠/٢٠١٩حيــث وصــل إلــى  ٪٣.٥نتيجــة للوبــاء ،مقارنــة بمعــدل نمــو
مبدئــي متوقــع قــدره  ٪٥.٨فــي  ٢٠٢٠/٢٠١٩و ٪٦فــي  .٢٠٢١/٢٠٢٠علــى
صعيــد آخــر ،تضــرر قطــاع الســياحة علــى وجــه الخصــوص بشــدة مــن الوبــاء
حيــث انخفــض إلــى  ٪٢.٧مــن إجمالــي الناتــج المحلــي خاصــة مــع ارتفــاع
مســتوى عــدم اليقيــن .علــى الرغــم مــن التباطــؤ ،ظلــت مصــر واحــدة مــن
البلــدان القليلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم والبلــد الوحيــد فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا الــذي شــهد معــدالت نمــو إيجابيــة
فــي عــام  ٢٠٢٠علــى الرغــم مــن تداعيــات الوبــاء ،نتيجــة إطــار االقتصــاد
الكلــي القــوي الــذي ُيعــزى إلــى نجــاح برنامــج اإلصــاح فــي بنــاء اقتصــاد
متنــوع ومــرن.

وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٢٦٨

يظهــر تقــدم مصــر فــي تحقيــق هــدف العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد
مــن خــال العديــد مــن مؤشــرات األداء مثــل نمــو الناتــج المحلــي
ً
ملحوظــا مــن  ٢٠١٧ليصــل إلــى  ٪٥.٦فــي
ـوا
اإلجمالــي ،والــذي شــهد نمـ ً
 .٢٠١٨/٢٠١٩كمــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ٢٤٤٨
دوالر فــي  .٢٠١٩/٢٠٢٠وتمكنــت مصــر مــن كبــح مســتوى التضخــم ليصــل
ً
انخفاضــا مــن  ٪١٣.٣فــي  .٢٠١٩/٢٠١٨باإلضافــة
إلــى  ٪٥.٣فــي ٢٠/٢٠١٩
إلــى ذلــك ،تعافــت احتياطيــات النقــد األجنبــي بحيــث غطــت فــي ينايــر ٢٠٢١
ـهرا فــي ينايــر .٢٠١٧
ـهرا مــن الــواردات مقارنــة بـــ  ٥.٥شـ ً
أكثــر مــن  ٨.١شـ ً

)اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻹﻧﻔﺎق اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(

٢٤٢٥

قويــا علــى مــدار الثــاث ســنوات الماضيــة،
تقدمــا
أحــرزت مصــر
اقتصاديــا ً
ً
ً
حيــث حصــدت ثمــار برنامــج اإلصــاح االقتصــادي الشــامل الــذي تــم إطالقــه
فــي عــام  ٢٠١٦بدعــم مــن صنــدوق النقــد الدولــي .تبنــى البرنامــج تدابيــر
اقتصاديــة شــاملة وقــرارات حاســمة لتحقيــق االســتقرار وتعزيــز النمــو
االقتصــادي.

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻻر

*

١
٠

*

٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠٢٠

ﻣﻌﺪل اﻟ ﻨﻤﻮ )(٪

اﻟ ﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻔﺮد )دوﻻر(

والتنميةﺼﺮي
التخطيطﻛﺰي اﻟﻤ
ﻨﻚ اﻟﻤﺮ
المصدر:ر :اﻟﺒ
اﻟﻤﺼﺪ
االقتصادية
وزارة
* ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ

السياحة
إيرادات
إجمالي
الناتج(
منﺎﺣﺔ )٪
كنسبةﻟﺴﻴ
ﻲ ﻟﻘﻄﺎع ا
ﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟ
ﺞ اﻟﻤﺤﻠ
اﻟ ﻨﺎﺗ
اإلجمالي
المحلي
ﻤﺤﻠﻲ
ﻲ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟ

٤،٢
٢،٧

٢٠٢٠

٢٠١٩

المصريﺼﺮي
المركزيﻛﺰي اﻟﻤ
البنكﻚ اﻟﻤﺮ
المصدر:ر :اﻟﺒﻨ
اﻟﻤﺼﺪ
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( )٢جهود الدولة المصرية تجاه العمل الالئق ونمو االقتصاد
( )2.1الحد من البطالة
اقترنــت الزيــادة فــي معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر
بانخفــاض ملحــوظ فــي معــدل البطالــة خــال األربــع ســنوات الماضيــة.
انخفــض معــدل البطالــة مــن  ٪١١.٨فــي عــام  ٢٠١٧إلــى  ٪٧.٩فــي عــام
 .٢٠١٩وعلــى الرغــم مــن جائحــة كوفيــد ،١٩-فقــد تــم الحفــاظ علــى
ـبيا خــال عــام  ،٢٠٢٠حيــث ارتفعــت فــي الربع
مســتوى بطالــة منخفــض نسـ ً
الثانــي إلــى  ٪٩.٦ولكنهــا عــادت إلــى التراجــع لتصــل إلــى  ٪٧.٢فــي الربــع
الرابــع.

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )(%
٩،٩ ١٠

٩،٦
٧،٣

٧،٨ ٨ 7.7
7.7

٧،٢

٨،١

٧،٥

١١،٣

١٠،٦

٨،٩

وبمــا أن التمويــل هــو التحــدي األكبــر للمشــروعات المتناهيــة الصغــر
والصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،فقــد اتخــذت الدولــة
المصريــة العديــد مــن اإلجــراءات الجــادة لدعــم تمويلهــا مــن خــال إطــاق
مبــادرات لتزويدهــا بالفــرص والتســهيالت االئتمانيــة:
●فــي  ٢١فبرايــر  ،٢٠٢١أصــدر مجلــس إدارة البنــك المركــزي المصــري
توجيهــا للبنــوك لزيــادة التمويــل الموجــه للشــركات الصغيــرة
ً
والمتوســطة مــن  ٪٢٠إلــى  ٪٢٥مــن محفظــة التســهيالت االئتمانية
للبنــوك .ومــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى ضــخ  ٧.٤مليــار دوالر
أمريكــي إضافــي فــي هــذا القطــاع الحيــوي بحلــول نهايــة ديســمبر
 .٢٠٢٢وســيتم توفيــر التمويــل ألكثــر مــن  ١٢٠ألــف شــركة ،ممــا
ســيخلق ويحافــظ علــى حوالــي مليــون فرصــة عمــل.

ر٢٠٢٠ ٤

ر٢٠٢٠ ٢

ر٢٠١٩ ٤

ر٢٠١٩ ٢

ر٢٠١٨ ٤

ر٢٠١٨ ٢

مــع ازديــاد عــدد المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة
وتنــوع اعمالهــا وانتشــارها فــي المحافظــات المختلفــة تولــي مصــر
ً
إدراكا لدورهــا كمحــركات للنمــو
خاصــا لتــاك المشــروعات
ً
اهتمامــا ً
ً
وفقــا لإلحصــاء االقتصــادي لعــام ، ٢٠١٨/٢٠١٧
االقتصــادي والتوظيــف.
يقــدر عــدد المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بنحــو
 ٣.٦مليــون منشــأة ،ويعمــل فــي هــذا القطــاع  ٩.٧مليــون شــخص (٪٣٧
مــن إجمالــي األشــخاص العامليــن) بإنتــاج يصــل إلــى  ١٠٨مليــار دوالر
أمريكــي
تقريبــا.
ً

ر٢٠١٧ ٤

( )2.2تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

واإلحصاءﺔ وا ﻹﺣﺼﺎء
العامةﺔ اﻟﻌﺎﻣ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌ
المركزيﺮﻛﺰي ﻟ
الجهازﻬﺎز اﻟﻤ
ﺪر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼ
المصدر:

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻨﺎﻫ ﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
واﻟﺼﻐ ﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )(2017/2018
٪٠،١
٪٥،٩
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴ اﺔﻟﺼﻐﺮ
ﺻﻐﻴﺮة

٪٩٤،٠

ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺔ

ﺔواﻹﺣﺼﺎء
العامةاﻟﻌﺎﻣ
للتعبئةﺘﻌﺒﺌ ﺔ
المركزيﻛﺰي ﻟﻠ
ﻬﺎز اﻟﻤﺮ
المصدر:ر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼﺪ
واإلحصاء
الجهاز

●أطلقــت وزارة التضامــن االجتماعــي برنامــج «فرصــة» الــذي
يهــدف إلــى تمكيــن المســتفيدين مــن برنامــج «تكافــل وكرامــة»
ً
ضعفــا مــن خــال إنشــاء مشــاريعهم
والفئــات األخــرى األكثــر
الخاصــة ،وإدراجهــم فــي سالســل القيمــة التــي تضمــن لهــم الدخــل
المســتدام.
( )٣تحديات النمو االقتصادي المستدام

٣٨،٤
٣٦،٨
٣٠،٤
١٩،٨
١٤،٠
١٠،٥

١٤،٤
٨،٥
٨،٧

٢٨،٤
٢١،٨
١٨،٢
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١٨،٧
١٣،١
١٣،٨

بطالــة الشــباب :علــى الرغــم مــن التحســن الملحــوظ فــي معــدالت
البطالــة العامــة منــذ عــام  ،٢٠١٧ال تــزال بطالــة الشــباب مرتفعــة وتشــكل
تحــد مســتمر .تمثــل الفئــة العمريــة ( ٢٩-١٨ســنة)  ٪٢١مــن الســكان
ٍ
وقــد بلغــت معــدالت البطالــة خــال  ٢٠٢٠حوالــي  ٪١٨.٢للفئــة العمريــة
 ٢٤-٢٠ســنة ،و ٪١٠.٥للفئــة العمريــة  ٢٩-٢٥ســنة .وبينمــا شــهدت هــذه
ً
انخفاضــا عــن عــام  ،٢٠١٨إال أنهــا مرتفعــة بشــكل ملحــوظ
المعــدالت
مقارنــة بالبطالــة العامــة التــي تقــل عــن  .٪٨كمــا أن البطالــة أعلــى
بشــكل ملحــوظ بيــن الشــابات ،حيــث وصلــت إلــى  ٪٤٥.٨فــي الفئــة
العمريــة  ٢٤-٢٠عــام  ٢٠٢٠و ٪٣٠.٤فــي الفئــة العمريــة  ٢٩-٢٥ســنة خــال
نفــس العــام.

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٥٦،٨
٥٢،٢
٤٥،٨

بينمــا لــم تدخــر مصــر أي جهــد تجــاه إنشــاء اقتصــاد قــوي ومــرن ال تــزال
هنــاك بعــض التحديــات المهمــة مثــل:

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب )(%

اﻟﻤﺠﻤ ﻮع اﻹﻧﺎث اﻟﺬﻛ ﻮر

اﻟﻤﺠﻤ ﻮع اﻹﻧﺎث اﻟﺬﻛ ﻮر

الفئة العمرية 29-25

الفئة العمرية 24-20

واإلحصاءاﻹﺣﺼﺎء
العامةﻟﻌﺎﻣﺔ و
للتعبئةﺘﻌﺒﺌﺔ ا
المركزيﻛﺰي ﻟﻠ
الجهازﻬﺎز اﻟﻤﺮ
المصدر:ﺪر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼ

٢٠٢٠

٢٠١٩

٥٩،٨

٥٢،٠
٥٤،٨
٥٥،٣
٢٧،٩
٢٨،٨
٢٨،٤

( )4الشراكات لتحقيق العمل الالئق والنمو
أطلــق المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وشــركاء التنميــة العديــد
مــن المبــادرات لتعزيــز الشــمول المالــي ودعــم المشــروعات متناهيــة
تماشــيا
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وتعزيــز التمكيــن االقتصــادي
ً
مــع الجهــود الحكوميــة.

٢٠١٨

٥٦،٨
٥٩،٢

رئيســا آخــر
تحديــا
القطــاع غيــر الرســمي :يشــكل القطــاع غيــر الرســمي
ً
ً
لالقتصــاد .تشــمل العمالــة غيــر الرســمية األفــراد غيــر المشــمولين
بالتأميــن االجتماعــي ،ممــا يمثــل  ٪٥٥.٣مــن إجمالــي العمالــة فــي عــام
 ٢٠٢٠مقابــل  ٪٥٢فــي عــام .٢٠١٨

اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ )(%

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺬﻛ ﻮر

اﻹﻧﺎث

واإلحصاءواﻹﺣﺼﺎء
العامة اﻟﻌﺎﻣﺔ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
المركزيﻛﺰي ﻟ
الجهازﻬﺎز اﻟﻤﺮ
المصدر:ﺪر :اﻟﺠ
اﻟﻤﺼ

تعزيز الشمول المالي
مبــادرة رواد النيــل :تــم إطــاق المبــادرة فــي عــام  ٢٠١٩برعايــة البنــك المركــزي المصــري وبالشــراكة مــع جامعــة النيــل .تهــدف المبــادرة
إلــى تمكيــن الشــباب مــن العمــل كمحفــز لتنفيــذ وتطويــر المشــاريع علــى نطــاق وطنــي.
منصــة التمكيــن للدعــم الفنــي :تــم إطــاق المنصــة بالتعــاون مــع الوكالــة األلمانيــة للتنميــة ( )GIZوالمعهــد المصرفــي المصــري.
تهــدف المنصــة الرقميــة إلــى تقديــم الخدمــات غيــر الماليــة واالستشــارية التــي تتطلبهــا الشــركات الناشــئة والصغيــرة فــي  ٦مجــاالت:
االستشــارات القانونيــة ،والحســابات والضرائــب ،والمــوارد البشــرية ،والتســويق ،والتأهيــل للتصديــر ،والمشــتريات الحكوميــة.
دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مــن خــال الشــراكة بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ووكالــة تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر،
قامــت قــروض جهــاز تنميــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بتمويــل  ٥٢٦،٨٥٨مؤسســة متناهيــة الصغــر وصغيرة
الحجــم وخلــق حوالــي  ٨٠٢،٤٣٤فرصــة عمــل .يشــكل  ٪٤٨مــن مســتفيدي المشــروع مــن النســاء بينمــا تــم توجيــه الفــرص ً
أيضــا للشــباب
حيــث إن  ٪٤٥مــن المســتفيدين كانــوا فــي الفئــة العمريــة  ٢٠إلــى  ٣٥ســنة .شــمل التعــاون بنــاء القــدرات إدارة المشــاريع بيــن عامــي ٢٠١٧
و ،٢٠١٩وعقــد جهــاز تنميــة المشــروعات  ٥١٠ورشــة عمــل تدريبيــة حــول ريــادة األعمــال اســتفاد منهــا مــا ال يقــل عــن  ١١٩٤٧مشـ ً
ـاركا.
تعزيز التمكين االقتصادي
يتــم تعزيــز التمكيــن االقتصــادي باســتمرار مــن خــال مشــاريع مختلفــة علــى األرض مــن قبــل المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص .أحــد
هــذه المشــاريع يتــم تنفيــذه مــن قبــل منظمــة بــان إنترناشــونال مصــر للتنميــة التــي تهــدف إلــى مســاعدة المســتفيدين علــى الحصول
علــى دخــل ومــوارد كافيــة للحفــاظ علــى حيــاة منتجــة وتحقيــق االعتمــاد علــى الــذات مــن خــال بنــاء المهــارات والمعرفــة المناســبة
واالنتقــال إلــى العمــل الالئــق الــذي يختارونــه.

( )٥تأثير كوفيد  19-واستجابة الدولة
يقــدر تأثيــر جائحــة كوفيــد ١٩-علــى االقتصــاد العالمــي بأنــه أعمــق ركــود
اقتصــادي عالمــي منــذ مــا يقــرب مــن قــرن .بالتالــي ،مــن المتوقــع أن
ـلبا علــى النمــو االقتصــادي فــي مصــر ،وإن لــم يكن بشــكل
يؤثــر الوبــاء سـ ً
كبيــر .يعــد نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر
ـدال ،حيــث يصــل إلــى  ،٪٠.٤مقابــل  ٪٢.١بــدون الجائحــة.
لعــام  ٢٠٢٠معتـ ً

:19
تأثيرﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ-
ﺗﺄﺛ
كوفيد:19-
()PPPﺮد
ﻲ ﻟﻠﻔ
ﻟ
ﺎ
ﻤ
ﺟ
ﻹ
ا
ﻲ
ﻠ
ﺤ
ﻤ
ﻟ
الناتجﻨﺎﺗﺞ ا
نموﻤﻮ اﻟ
ﻧ
المحلي اإلجمالي للفرد
)(PPP
) ٢٠٢٠ﺑﺪو نﻛﻮﻓﻴﺪ(

٪٣،٢

٪٢،٧
٪٠،٤

٪٠،١

ولكــن علــى الرغــم من الوبــاء ،فــاق األداء االقتصــادي المصــري التوقعات
نتيجــة للعديــد مــن العوامــل أبرزهــا اســتجابة الدولــة المصريــة الســريعة
والمتوازنــة والشــاملة فــي حزمــة التحفيــز االقتصاديــة وقــرارات
السياســة النقديــة والمبــادرات القطاعيــة كمــا تــم مناقشــة السياســات
فــي الفصــل الرابــع.
كمــا اتبعــت الدولــة سياســات متعــددة لدعــم القطاعــات االقتصاديــة
تضــررا فــي الحفــاظ علــى ســير العمــل واالحتفــاظ بالعالميــن
األكثــر
ً
لديهــا .تــم تأجيــل أقســاط القــروض ألصحــاب األعمــال الصغيــرة فــي
مختلــف القطاعــات (الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة والخدميــة) حتــى

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٪%-7.3
٧،٣ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل

٪%-7.8
٠٧،٨

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔ

ﻣﺼﺮ
ﺾ

أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

، (٢٠٢١
(،)2021ﻟﻴﺔ )
الدوليةﺔ اﻟﺪو
ﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
للدراساتاﺳﺎت اﻟﻤ
بارديردي ﻟﻠﺪر
مركزﻛﺰ ﺑﺎ
المصدر:ر :ﻣﺮ
اﻟﻤﺼﺪ
دنفر
جامعة
المستقبلية
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﻔﺮ
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خاصــا لقطــاع
تســتقر الظــروف االســتثنائية .كمــا تــم إيــاء
ً
اهتمامــا ً
الســياحة ،حيــث تــم منــح تســهيالت ائتمانيــة لدفــع الرواتــب والحفــاظ
علــى ســير العمــل .كمــا تــم تقديــم لدعــم ائتمانــي للمشــاريع الســياحية
بحوالــي  ٣.٢مليــار دوالر بمعــدل فائــدة مخفــض.
أمــا علــى الجانــب المالــي فتضمنــت القــرارات التنــازل عــن الرســوم
المتأخــرة علــى ضريبــة الدخــل ،وضريبــة القيمــة المضافــة ،والجمــارك،
وضريبــة العقــارات ،ومســتحقات الدولــة األخــرى .وتــم فــرض ضريبــة
كوفيــد ١٩-مؤقتــة بنســبة  ٪١علــى الرواتــب و ٪٠.٥علــى معاشــات
التقاعــد الحكوميــة ،بحيــث تخصــص عائداتهــا للقطاعــات والشــركات
تضــررا مــن الوبــاء.
الصغيــرة والمتوســطة األكثــر
ً
بعــد االنخفــاض المتوقــع لمؤشــرات األداء االقتصــادي علــى المــدى
القصيــر ،مــن الممكــن أن تدفــع اإلصالحــات االقتصاديــة المســتمرة
بمعــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحيــث
يصــل إلــى  ٪٥بحلــول عــام  .٢٠٣٠وتشــير التقديــرات إلــى أن العمالــة
تنازليــا مــن عــام  ٢٠١٩إلــى عــام  ،٢٠٣٠حيــث
اتجاهــا
غيــر الرســمية ســتتبع
ً
ً
ســتنخفض لتصــل إلــى  ٪٤٥بحلــول عــام  .٢٠٣٠نتيجــة لجهــود مصــر
المســتمرة نحــو اإلدمــاج والعمــل الالئــق للجميــع.
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توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

2025

دفعة التنمية
المستدامة

نمو الناتج المحلي
اإلجمالي للفرد

%4.2

%5

%50

%44

القطاع غير الرسمي
( %من إجمالي القوى العاملة)

هدف  :9الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
المؤشر
()9.2.1

السابق
%12.25

2015

↓%11.7

2020

%0.8

2015

↑ %3

2019

%6

2015

↑ %10

2020

عدد الباحثين (بما يعادل دوام كامل) لكل مليون نسمة

672.9

2015

↑ 686.7

2018

مؤشر التنافسية العالمية :البنية التحتية للنقل (مرتبة)

56

2017

↑ 44

2019

مؤشر التنافسية العالمية :البنية التحتية للمرافق (مرتبة)

70

2017

↑ 64

2019

القيمة المضافة للتصنيع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من الصادرات المصنعة
حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات المصنعة

()9.5.2

التقدم

( )١التقدم نحو الهدف
تولــي مصــر أهميــة خاصــة إلطــاق تنافســيتها االقتصاديــة مــن خــال
بنيــة تحتيــة مرنــة ،وتصنيــع مســتدام ،وتعزيــز االبتــكار.
ً
ملحوظــا خــال
تقدمــا
فيمــا يخــص البنيــة التحتيــة ،أحــرزت مصــر
ً
الســنوات الماضيــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل والمرافــق
واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة الرقميــة .ينعكــس هــذا التقــدم فــي مرتبــة
مصــر فــي مؤشــر التنافســية العالميــة حيــث ارتفعــت فــي المؤشــر
الفرعــي «البنيــة التحتيــة للنقــل» مــن  ٥٥فــي  ٢٠١٧إلــى  ٤٤فــي ٢٠١٩
وفــي المؤشــر الفرعــي «البنيــة التحتيــة للمرافــق» مــن  ٧٠إلــى  ٦٤خــال
األعــوام ذاتهــا .وبالنســبة لالتصــاالت ،فتقدمــت مصــر  ٥٥مرتبــة خــال
عــام واحــد فــي مؤشــر جاهزيــة الدولــة للــذكاء االصطناعــي لعــام ٢٠٢٠
عالميــا.
وصــوال للمرتبــة الـــ ٥٦
الــذي تطلقــه أوكســفورد إنســايتس
ً
ً
أمــا بالنســبة للصناعــة ،فقــد شــهدت القيمــة المضافــة للتصنيــع غيــر
ً
انخفاضــا كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتصــل إلــى
النفطــي
 ٪١١.٧فــي عــام  ٢٠٢٠مــن  ٪١٢.٧فــي  .٢٠١٨علــى جانــب آخــر ،ارتفعــت
حصــة الصــادرات عاليــة التكنولوجيــا مــن إجمالــي الصــادرات المصنعــة
إلــى  ،٪٣ولكنهــا ال تــزال دون الطموحــات .تقــود المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة قاطــرة الصناعــات والخدمــات عاليــة التكنولوجيــا حيــث
وصــل نصيبهــم مــن الصــادرات المصنعــة إلــى  ٪١٠فــي  ٢٠٢٠مقارنــة بـــ ٪٦
فــي .٢٠١٥
وفيمــا يخــص االبتــكار ،فقــد تقدمــت مصــر  ١٠مراكــز فــي مؤشــر االبتــكار
ـوال للمركز الـــ  ٩٢في .٢٠١٩
العالمــي مــن  ٢٠١٧وثالثــة مراكــز مــن  ٢٠١٨وصـ ً
انخفــض الترتيــب فــي عــام  ٢٠٢٠ليصــل إلــى  ،٩٦مــع االحتفــاظ بإنجــازات
ملحوظــة فــي المؤشــرات الفرعيــة مثــل «التجــارة والمنافســة» حيــث
ارتفاعــا مــن المرتبــة الـــ  ١٢٤فــي ،٢٠١٥
وصلــت للمرتبــة الـــ  ٦٢فــي ٢٠٢٠
ً
و»بيئــة األعمــال» حيث وصلت للمرتبــة الـ  ٨٤مقارنة بـ  ،١٠٥و»االســتثمار»
ارتفاعــا مــن  ١٣٨خــال الســنوات ذاتهــا .تبلــغ
حيــث وصلــت للمرتبــة الـــ ٨٥
ً
محفظــة مصــر الدوليــة المخصصــة لالبتــكار والرقمنــة وريــادة األعمــال
ـروعا.
حوالــي مليــار دوالر أمريكــي فــي  ٣٤مشـ ً

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺼ ﻨﻴﻊ ﻏﻴﺮ اﻟ ﻨﻔﻄﻲ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٢،٤٧

١٢،٧٣
١٢،٠٧

١١،٧

١٢

٢٠١٥/١٦ ٢٠١٦/١٧ ٢٠١٧/١٨ ٢٠١٨/١٩ ٢٠١٩/٢٠
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
والتنميةﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻ
التخطيطﻄﻴﻂ واﻟ
وزارةزارة اﻟﺘﺨ
المصدر:ﺪر :و
اﻟﻤﺼ
االقتصادية

اﻟﺼﺎدرات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
٣

٠،٩

٢٠١٩

٢٠١٨

٠،٦

٠،٥

٢٠١٧

٢٠١٦

٠،٨

٢٠١٥

للتجارةﻛﻮﻣﺘﺮﻳﺪ
المتحدةﺘﺤﺪة
ﻷﻣﻢ اﻟﻤ
بياناتﻧﺎت ا
قاعدةﺪة ﺑﻴﺎ
المصدر:ر :ﻗﺎﻋ
اﻟﻤﺼﺪ
()UN Comtrade
األمم
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( )2جهود الدولة المصرية في التصنيع والبنى التحتية واالبتكار
( )2.1البنية التحتية
●التركيز على البنية التحتية المرنة
لطالمــا أدركــت الدولــة أن البنيــة التحتيــة محــرك هــام لنمــو االقتصــاد

ـاء علــى هــذا ،تــم إنفــاق حوالــي  ١٠٦.٢٥مليــار دوالر خــال
القومــي .وبنـ ً
الســنوات الســتة الماضيــة علــى البنيــة التحتيــة .شــهدت االســتثمارات
نمــوا بحوالــي ٪١٠١
العامــة المخصصــة للنقــل واللوجســتيات فقــط
ً
فــي  ٢٠٢١/٢٠٢٠مــن العــام الســابق ،وبالمثــل نمــت االســتثمارات العامــة
المخصصــة للتشــييد والبنــاء بحوالــي .٪٩٥
قامــت مصــر بتحســين جــودة البنيــة التحتيــة للتجــارة والنقــل بشــكل

كبيــر مــن خــال مشــاريع تهــدف إلــى تحســين الطــرق الســريعة التــي
حاليــا
تربــط القاهــرة بالمــدن المختلفــة وتقليــل االزدحــام المزمــن .ويتــم ً
مهمــا لتطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل والــذي سيشــهد
برنامجــا
تنفيــذ
ً
ً
إنشــاء  ٧٠٠٠كيلومتــر مــن الطــرق بتكلفــة تقديريــة تبلــغ حوالــي ٩.٨
مليــار دوالر.

ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )(%
٢٠٢٠/٢١

١٠١،٢

ا ﻟﻨﻘﻞ

ا ﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ:
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

70
70
٦٧
٦٤

٧٣
٥٧

٥٦
٥٦

٤٥

٤٨

٤٤

٢٨

٣١

كبيـ ًـرا مــن الفــرص االقتصاديــة حيــث شــملت  ١٠٠٠شــركة ومــا يقــرب مــن
مليونــي عامــل مصــري .تمكنــت المشــاريع الســكنية وحدهــا مــن تأمين
 ٨٠٠ألــف فرصــة عمــل للشــباب .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد نالــت غالبيــة
تلــك المشــاريع مــن الحــظ جانــب لكونهــا فــي قطاعــات أقــل تأثــراً بالوبــاء
ـبيا حيــث كان  ٪٣٢منهــا فــي اإلســكان و ٪٢٧فــي النقــل مقارنــة بـــ
نسـ ً
 ٪٣فقــط فــي قطــاع الســياحة ،قطــاع شــديد التأثــر بالوبــاء.

ا ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وا ﻟﺒﻨﺎء

االقتصاديةﺼﺎدﻳﺔ
والتنميةﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘ
التخطيطﻴﻂ وا ﻟﺘﻨ
وزارةرة ا ﺘﻟﺨﻄ
المصدر:ر :وزا
ا ﻟﻤﺼﺪ

تعتبــر المشــاريع العمالقــة وســيلة هامــة تسـ ّـرع بهــا الدولــة المصريــة

ســاهمت المشــاريع العمالقــة فــي تخفيــف اآلثــار الســلبية لوبــاء
ـددا
كوفيــد ١٩-علــى االقتصــاد المصــري ،حيــث خلقــت تلــك المشــاريع عـ ً

ا ﻟﻤﻴﺎه وا ﻟﺼﺮف

وا ﻠﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت

●المشاريع العمالقة
عمليــة تطويــر البنيــة التحتيــة الوطنيــة .فــي الوقــت الحالــي يوجــد ٢٥
ً
عمالقــا قيــد التنفيــذ بتكلفــة إجماليــة تقــدر بـــ  ١٦٢مليــار جنيــه
ـروعا
مشـ ً
مصــري (حوالــي  ١٠.٣٤مليــار دوالر أمريكــي) فــي ســبع قطاعــات بشــكل
أساســي وفــي جميــع محافظــات الجمهوريــة ،تشــمل المشــروعات
العمالقــة :العاصمــة اإلداريــة الجديــدة ،والمشــروع القومــي لإلســكان
االجتماعــي ،والتوســع فــي إنشــاء وتطويــر المجمعــات الصناعية ،وشــبكة
الســكك الحديديــة ،وتطويــر محــور قنــاة الســويس .كمــا يتضمــن إنشــاء ٩
مــدن جديــدة (مــدن الجيــل الرابــع) الســتيعاب الزيــادة الســكانية.

٩٥

٥٦،١
١٩،٥

٢٥،٦

ـاء علــى ذلــك ،أظهــر تقريــر التنافســية العالميــة الصــادر عــن المنتدى
وبنـ ً

االقتصــادي العالمــي تقــدم مصــر منــذ  ٢٠١٥فــي عــدد مــن المؤشــرات
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة مثــل البنيــة التحتيــة للنقــل ،واتصــال الطــرق،
وجــودة الطــرق ،والبنيــة التحتيــة للمرافــق.

٢٥٢

٢٠١٩/٢٠

 ofﺟﻮدة
اﻟﺒ ﻨﻴﺔ
Quality
Utility
اﻟﻄﺮق
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
road
infrastructure
ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﺒ ﻨﻴﺔ
Transport
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
Infrastrcture
ﻟﻠ ﻨﻘﻞ

Roadل
اﺗﺼﺎ
اﻟﻄﺮق

العالميﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺼﺎدي اﻟ
المنتدىﺪى اﻻﻗﺘ
المصدر:ﺪر :اﻟﻤ ﻨﺘ
اﻟﻤﺼ
االقتصادي

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
)(٢٠٢١/٢٠٢٠
٪٣

٪٥ ٪٣

Housi
ﺳﻜﺎن
اﻹng
Manufacturi
 ngا ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

٪٣٢

Transpo
 rtا ﻟﻨﻘﻞ

٪%14
٤١

Edu
catiﻳﺐ
ddﻢanواonﻟﺘﺪر
 aininﻟﺘTrﻌﻠﻴ
 gا

٪١٦

٪٢٧

ergyﺔ
ا ﻟﻄﺎﻗ
En
Healt
ا ﻟhﺼﺤﺔ
Tou
rismﻓﺔ
 andﻟﺜﻘﺎ
Culﺔ وا
tureﻴﺎﺣ
ا ﻟﺴ

االقتصاديةﺘﺼﺎدﻳﺔ
والتنميةﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ
التخطيطﻄﻴﻂ وا ﻟ
وزارةزارة ا ﺘﻟﺨ
المصدر:ﺪر :و
ا ﻟﻤﺼ
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( )2.2الصناعة
●دفع التصنيع من خالل المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي
باإلشــارة إلــى مــا تــم ذكــره فــي الفقــرة  ،٤.٢بعــد نجــاح المرحلــة األولــى ،والتــي ركــزت بشــكل أساســي علــى البعــد األشــمل لالقتصــادي

الكلــي ،أطلقــت الدولــة المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج اإلصــاح االقتصــادي واالجتماعــي فــي عــام  .٢٠٢١تركــز المرحلــة الثانيــة علــى تعزيــز
الصناعــة المصريــة فــي ثــاث قطاعــات رئيســية :التصنيــع ،والمعلومــات وتكنولوجيــا االتصــاالت ،والزراعــة .تســاهم تلــك القطاعــات فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  ٪٢٦فــي  ،٢٠٢٠/٢٠١٩ومــن المســتهدف رفــع هــذه المســاهمة إلــى  ٪٣٥ - ٪٣٠بحلــول  .٢٠٢٤/٢٠٢٣تتركــز
الجهــود علــى العديــد مــن الجوانــب مثــل :زيــادة القــدرة التنافســية للمنتجــات المحليــة ،وتحســين تكاملهــا فــي سالســل القيمــة العالميــة،
وتحســين البنيــة التحتيــة الرقميــة.
●دعم التصنيع في المدن والمجمعات الصناعية

ســعت الدولــة المصريــة ً
أيضــا إلــى دعــم البنيــة التحتيــة للتصنيــع مــن خــال إنشــاء مجمعــات ومــدن الصناعيــة ،ممــا ســيزيد اإلنتاجيــة
صناعيــا فــي  ١٥محافظــة لتوفيــر  ٤٣٠٠٠فرصــة عمــل
مجمعــا
والكفــاءة ووفــورات الحجــم .خــال الســنوات الســت الماضيــة ،تــم إنشــاء ١٧
ً
ً
جديــدة مباشــرة للشــباب .أمــا بالنســبة للمــدن الصناعيــة فقــد تــم إنشــاء  ٣مــن أهــم المــدن الصناعيــة علــى مــدار العاميــن الماضييــن.
اقتصاديــا أساسـ ًـيا فــي مصــر تلبيـ ً
ـة الحتياجــات الســوق
قطاعــا
فــي عــام  ،٢٠١٩افتُ ِتحــت أكبــر مدينــة لصناعــة األثــاث بدميــاط ،بمــا يخــدم
ً
ً
المحلــي ولتوجيــه اإلنتــاج للتصديــر .أكملــت مصــر ً
أيضــا المرحلــة األولــى والثانيــة مــن مشــروع الجلــود روبيكــي الــذي يهــدف إلــى جلــب
جميــع مدابــغ الجلــود فــي مــكان واحــد لتصبــح مدينــة متكاملــة لتصنيــع الجلــود .عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك مدينــة نســيج قيــد اإلنشــاء فــي
مدينــة الســادات بالشــراكة مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية ومــن المخطــط أن تكــون أكبــر مدينــة لصناعــة المنســوجات.
( )3الشراكات في الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
يتمتــع الشــركاء مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والمنظمــات الدوليــة بقــدرات ابتكاريــة عاليــة يســاهمون
ـا:
مــن خاللهــا بدعــم التصنيــع المســتدام وتعزيــز االبتــكار .مثـ ً
مشــروع «شــايتو شــريمب –  :»Chito Shrimpأفــاد المشــروع االجتماعــي «شــايتو شــريمب» الــذي ترعــاه شــركة أوراســكوم للتطويــر أكثــر
مــن  ٢٥٠ألــف مصــري منهــم  ٨٥٠٠بشــكل مباشــر مــن خــال إعــادة اســتخدام أصــداف الجمبــري (الروبيــان) .أنشــأ المشــروع  ١٠٠وحــدة إلنتــاج
التوابــل والبهــارات العضويــة مــن الجمبــري ،وتصنيــع األســمدة العضويــة مــن مخلفــات الجمبــري ،وثــم إعــادة تدويــر ً ٥٣
طنــا بالكامــل.
كمــا أنشــأ المشــروع  ٨محــاور تعليميــة لتعليــم الصياديــن كيفيــة اســتزراع الجمبــري ،وإنشــاء  ٢٠مزرعــة لذلــك .اختــرع الفريــق أقنعــة وجــه
باســتخدام جســيمات الشــيتوزان النانويــة الموجــودة فــي األصــداف ممــا ســاهم فــي حمايــة حوالــي  ٥٠٠٠مــن أفــراد األطقــم الطبيــة مــن
وبــاء كوفيــد.١٩-
البنــك المركــزي المصــري يعــزز االبتــكار :يســتضيف البنــك المركــزي المصــري ســباق ابتــكار كوفيــد ،١٩-بالتعــاون مــع  ،FSD Africaوكالــة

تنميــة متخصصــة ،حيــث يهــدف إلــى تحســين حلــول التكنولوجيــا الماليــة ( )FinTechالتــي تعالــج التحديــات المتعلقــة بالوبــاء فــي البنــوك
والقطاعــات الماليــة .أطلــق البنــك المركــزي المصــري ً
أيضــا أكاديميــة التكنولوجيــا الماليــة لتدريــب الشــركات الناشــئة بالتعــاون مــع
الجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي (.)GIZ

ابتــكارات فــي تطهيــر األماكــن العامــة :قدمــت شــركة أســمنت أســيوط (ســيمكس) فكــرة مبتكــرة للمســاعدة فــي تقليــل انتشــار وبــاء

ـا هندسـ ًـيا يلبــي احتياجــات المناطــق الواســعة مــن خــال تعديــل نظــام مدفــع الضبــاب الصناعــي الثابــت
كوفيــد ١٩-حيــث طــور الفريــق حـ ً
ووضعــه علــى المعــدات المحمولــة .قامــت ســيمكس بالتنســيق مــع محافظــة أســيوط بتطهيــر طــرق وأزقــة المحافظــة وتــم تنفيــذ
أنشــطة التطهيــر بحضــور ممثليــن مــن أقســام الســامة واألمــن فــي ســيمكس لضمــان التنفيــذ اآلمــن.
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( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٤،١

٢٤،٤

١٦،٠٦

١٦،١٨

١٦،٢٦

٢١

٢١

٢٠،٦

مقارنــة بـــ  ٪١٦.٢٦فــي حالــة عــدم ظهــور الوبــاء .تظــل اشــتراكات النطــاق
العريــض الثابــت (اإلنترنــت) غيــر متأثــرة بالوبــاء علــى المــدى القصيــر
حيــث تزيــد مــن  ٦لــكل  ١٠٠شــخص فــي عــام  ٢٠١٩إلــى  ٦.٥فــي عــام .٢٠٢٠

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٢٣،٥

يعــد تأثيــر الوبــاء علــى مؤشــرات الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية
فــي مصــر محــدود بشــكل كبيــر .أظهــر نمــو القيمــة المضافــة إلجمالــي
التصنيــع تباطـ ً
ـيطا بســبب كوفيــد ١٩-ليصــل إلــى  ٪١٦.١٨فــي ٢٠٢٠
ـؤا بسـ ً

كوفيد:19-
تأثيرﻮ ﻓﻴﺪ:١٩-
ﺗﺄﺛﺮ ﻛ
كنسبةﺞمن
التصنيع
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗ
إلجماليﻴﻊ )(%
المضافةﻓﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨ
القيمةﺔ اﻟﻤﻀﺎ
اﻟﻘﻴﻤ
اإلجمالي ()%
الناتج
المحليﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻤﺤﻠﻲ ا
اﻟ

ومــع ذلــك ،ال يعنــي هــذا أن الصناعــة فــي مصــر لــم تتأثــر بالوبــاء .فقــد
تضــررا
اتخــذت الدولــة المصريــة عــدة قــرارات لدعــم الصناعــات األكثــر
ً

٦

٦،٥

٦،٥
٢،٩

٣،٤
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ﻣﺼﺮ

٣،٢

يتــرك المســار الطويــل األجــل حتــى عــام  ٢٠٣٠فرصــة لتعزيــز السياســات
وتحقيــق التقــدم حيــث يمكــن أن تصــل القيمــة المضافــة للتصنيــع غيــر
النفطــي فــي مصــر إلــى  ٪٢٥كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
بحلــول عــام  .٢٠٣٠ومــن المتوقــع ً
أيضــا أن توســع االشــتراكات فــي
النطــاق العريــض الثابــت (اإلنترنــت) فــي ظــل ســيناريو «دفــع التنميــة
المســتدامة».

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻨ ﻄﺎق اﻟﻌﺮ ﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ ١٠٠

العريض الثابت لكل  100شخص
اشتراكات النطاق ﺷﺨﺺ
٨،٨

االئتمــان لقطــاع التصنيــع الخــاص مــن خــال إصــدار ضمانــات بقيمــة ٦.٣
مليــار دوالر أمريكــي للبنــوك مــن خــال شــركة ضمــان مخاطــر االئتمــان.
كمــا قــدم البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة لدعــم الحكومــة
المصريــة مــن خــال توفيــر مبلــغ  ١٠٠مليــون دوالر أمريكــي كائتمــان
لمؤسســات القطــاع الخــاص الصغيــرة والمتوســطة فــي مصــر والتــي
ً
رئيســا لالقتصــاد الوطنــي.
محــركا
تعتبــر
ً

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

٩،٥

اتخــذت الدولــة المزيــد مــن اإلجــراءات لتحفيــز البنــوك علــى تقديــم

ﻣﺼﺮ

أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

٩،٦

مــن عمليــات اإلغــاق وانخفــاض الطلــب الكلــي واالضطرابــات فــي
سالســل التوريــد نتيجــة تفشــي الوبــاء .تــم تخفيــض تكاليــف الطاقــة
علــى قطــاع التصنيــع بأكملــه ،وتــم الســماح بإعفــاءات ضريبيــة علــى
العقــارات لقطاعــي الصناعــة والســياحة ،كمــا تــم زيــادة مدفوعــات الدعــم
للمصدريــن ،وتخفيــض أســعار الوقــود لقطــاع الطيــران .كمــا تــم تقديــم
الدعــم إلــى المناطــق االقتصاديــة الخاصــة ،مــع إعفــاء صادراتهــا مــن
ضريبــة القيمــة المضافــة.

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

، (٢٠٢١
الدوليةﻴﺔ )
المستقبليةﻴﺔ اﻟﺪوﻟ
للدراساتت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ
بارديي ﻟﻠﺪراﺳﺎ
مركزﻛﺰ ﺑﺎرد
ﺪ ر :ﻣﺮ
اﻟﻤﺼ
جامعة دنفر
(،)2021
المصدر:
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﻔﺮ

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

القيمة المضافة
للتصنيع غير النفطي
( %من الناتج)

18.86

25

اشنراكات النطاق
العريض الثابت
(لكل  100فرد)

13.7

17.4

هدف  :١٠الحد من أوجه عدم المساواة
المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد تعادل القوة الشرائية (ألف دوالر أمريكي)

السابق
11

التقدم

↑ 11.8

2017

2019

من 2015/16
إلى

معدل نمو دخل األسرة ()%

من 2017/18
إلى

إجمالي

33.2

2017/18

14.3

2019/20

حضر

30.5

2017/18

16.3

2019/20

ريف

36.1

2017/18

13.3

2019/20

من 2015/16
إلى

معدل نمو إنفاق األسرة ()%

من 2017/18
إلى

40

2017/18

15.2

2019/20

حضر

32.3

2017/18

19

2019/20

ريف

48.6

2017/18

12.3

2019/20

إجمالي

معدل الفقر ()%
إجمالي

32.5

2017/18

↓ 29.74

2019/20

حضر

24.58

↓ 22.95 2017/18

2019/20

ريف

38.39

↓ 34.78

2019/20

2017/18

( )١التقدم نحو الهدف

٢٩،٧٤

٣٢،٥

٢٧،٨

٢٢،٩٥

تعكــس السياســات التــي اتخذتهــا الدولــة التــزام مصــر بتمكيــن جميــع
مواطنيهــا وإزالــة جميــع أشــكال التمييــز مــن خــال الحــد مــن األشــكال
المختلفــة لعــدم المســاواة.

٢٤،٥٨

الحضريــة مقابــل  ٪١٣فــي المناطــق الريفيــة .كمــا نمــا اإلنفــاق األســري
فــي المناطــق الحضريــة بنســبة  ٪١٩مقارنــة بالمناطــق الريفيــة بنســبة
.٪١٢

١٦،٩

ومــع ذلــك ،ال تــزال التفاوتــات اإلقليميــة قائمــة ،حيــث نمــا دخــل األســرة
خــال الفتــرة مــن  ٢٠١٨/٢٠١٧إلــى  ٢٠/٢٠١٩بنســبة  ٪١٦فــي المناطــق

٣٤،٧٨

كمــا تــم إحــراز خــال الســنوات الثــاث الماضيــة فــي تقليــص الفجــوة
االقتصاديــة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة ،حيــث انخفضــت معــدالت
الفقــر فــي المناطــق الريفيــة بشــكل أســرع مــن المناطــق الحضريــة مــن
 ٪٣٨.٤فــي  ٢٠١٨/٢٠١٧إلــى  ٪٣٤.٧٨فــي  ،٢٠٢٠/٢٠١٩بانخفــاض  ٣.٦نقطــة
مئويــة مقارنــة بانخفــاض  ١.٦نقطــة مئويــة فــي المناطــق الحضريــة.
وهــذا يعنــي تقليــص الفــرق بيــن الفقــر فــي المناطــق الريفيــة مقابــل
الحضريــة مــن  ١٣.٨نقطــة مئويــة إلــى  ١١.٨نقطــة.

إجمالي
إﺟﻤﺎﻟﻲ

حضرﻀﺎرﻳﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣ

٢٠١٩/٢٠

٣٨،٣٩

مــع التأكيــد علــى تكافــؤ الفــرص للجميــع بغــض النظــر عــن الجنــس
أو الديــن أو العــرق أو الســن أو اإلعاقــة أو مســتوى الدخــل أو الموقــع
الجغرافــي ،وذلــك علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة ،حيــث تــم إحــراز
تقــدم ملحــوظ فــي تعزيــز الحــد مــن الفقــر ،والمســاواة بيــن الجنســين،
والوصــول المتكافــئ إلــى الخدمــات األساســية.

٣٥،٩٥

العدالــة االجتماعيــة والحــد مــن جميــع أشــكال عــدم المســاواة جــزء
ال يتجــزأ مــن جميــع جهــود التنميــة فــي مصــر .ومــن ضمــن األهــداف
األساســية لرؤيــة مصــر  ٢٠٣٠هــي العدالــة االجتماعيــة والمســاواة،

ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ

٢٠١٧/١٨

ريفرﻳﻔﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
٢٠١٤/١٥

واإلحصاءواﻹﺣﺼﺎء
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌ
المركزيﺮﻛﺰي ﻟ
الجهازﺠ ﻬﺎز اﻟﻤ
ﺼﺪر :اﻟ
اﻟﻤ
العامة
المصدر:

ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ دﺧﻞ وإﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮة
٪٤٩
٪٤٠

٪٣٣

٪٣٢
٪١٩

٪١٥

إجمالي
Total

حضر
Urban

٪١٢

ريف
Rural

اإلنفاق
Expenditure
ﻣﻦ  ١٨/٢٠١٧إﻟﻰ ٢٠/٢٠١٩

٪٣١
٪١٦

٪١٤

إجمالي
Total

حضر
Urban

٪٣٦

٪١٣

ريف
Rural

الدخل
Income
ﻣﻦ  ١٦/٢٠١٥إﻟﻰ ١٨/٢٠١٧

واإلحصاءواﻹﺣﺼﺎء
العامة اﻟﻌﺎﻣﺔ
للتعبئةﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
المركزيﺮﻛﺰ يﻟ
ﺠﻬﺎز اﻟﻤ
المصدر:ﺪر :اﻟ
اﻟﻤﺼ
الجهاز
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( )2جهود الدولة المصرية في الحد مختلف أوجه عدم المساواة
( )2.1الحد من عدم المساواة في الدخل
●برامــج الدعــم :ال تقتصــر الجهــود المبذولــة للحــد مــن الفقــر علــى شــبكات الحمايــة االجتماعيــة ،بــل تشــمل ً
أيضــا دعــم المــواد الغذائية
والكهربــاء والغــاز ،وكلهــا تســاهم فــي الحــد مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن معــدالت الفقــر (التــي
حاليــا  )٪٢٩.٧ســتزداد بأكثــر مــن  ١٠نقــاط مئويــة إلــى  ٪٤٠بــدون الدعــم.
تبلــغ ً
●الحــد األدنــى لألجــور :رفعــت مصــر الحــد األدنــى لألجــور الشــهرية للعامليــن بالقطــاع العــام بنســبة  ٪١٠٠منــذ  .٢٠١٤وكانــت الزيــادة األولــى
بنســبة  ٪٦٦.٧فــي أبريــل  ،٢٠١٩والثانيــة فــي مــارس  ٢٠٢١بنســبة  ٪٢٠إضافيــة .وقــد أدى هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة الحــد األدنــى لألجــور
أمريكيــا فــي عــام .٢٠١٤
دوالرا
أمريكيــا فــي عــام  ٢٠٢١مــن ٧٧
دوالرا
الشــهرية إلــى مــا يعــادل ١٥٣
ً
ً
ً
ً
●الضرائــب التصاعديــة :باإلضافــة إلــى رفــع الحــد األدنــى لألجــور ،تــم إصــدار معــدل ضريبــة تصاعديــة جديــد فــي مايــو ( ٢٠٢٠القانــون رقــم
 ٢٦لعــام  )٢٠٢٠لتحســين الضرائــب التصاعديــة لضريبــة الدخــل الفــردي .تعتمــد الشــرائح الضريبيــة علــى مســتوى الدخــل الســنوي ،حيــث
رفــع القانــون الجديــد حــد اإلعفــاء لتقليــل العــبء الضريبــي علــى الشــرائح ذات الدخــل المنخفــض.
( )2.2إزالة جميع أشكال التمييز داخل الحكومة
مــن أجــل ضمــان الشــمولية فــي الجهــات الحكوميــة ،عملــت الحكومــة المصريــة فــي عــام  ٢٠٢١علــى إنشــاء «وحــدات تكافــؤ الفــرص»
فــي  ٣٤وزارة وهيئــة حكوميــة .تتولــى وحــدات تكافــؤ الفــرص مــا يلــي )١( :إعــداد قواعــد بيانــات موظفــي كل جهــة )٢( ،حصــر ودراســة
المشــكالت التــي يتعــرض لهــا أي موظــف نتيجــة للتمييــز النوعــي )٣( ،اقتــراح حلــول لهــذه المشــكالت.

( )2.3إضفاء الطابع المحلي على التنمية لتقليل التفاوتات الجغرافية
فــي عــام  ،٢٠٢١تــم تخصيــص مبلــغ  ٥٠٠مليــار جنيــه مصــري (حوالــي  ٣٢مليــار دوالر أمريكــي) لتطويــر  ٤٥٠٠قريــة فــي جميــع أنحــاء البــاد
علــى مــدى  ٣ســنوات بالتــآزر مــع أهــداف المرحلــة الثانيــة لمبــادرة حيــاة كريمــة .تســعى المبــادرة إلــى دعــم المناطــق المحليــة األكثــر
احتياجــا ،باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن القــدرة التنافســية المحليــة وبالتالــي تقليــل الهجــرة الداخليــة إلــى المــدن الكبيــرة ً
بحثــا عــن الفرص
ً
االقتصاديــة ومســتوي معيشــي أفضــل وتســريع ســد الفجــوة الحضريــة  /الريفيــة.
( )2.4تعزيز المساواة بين الجنسين
كمــا نوقــش فــي الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة اتخــاذ مصــر خطــوات نشــطة نحــو تمكيــن المــرأة وذلــك بتحجيــم
معــدالت بطالــة المــرأة ،وملكيــة الحســابات المصرفيــة ،وإتاحــة االئتمــان ،وتشــجيع ريــادة األعمــال النســائية فــي المشــاريع الصغيــرة
ً
ملحوظــا فــي الســلطات القضائيــة والتنفيذيــة والتشــريعية.
تقدمــا
ومتناهيــة الصغــر .كمــا شــهد تمثيــل المــرأة وقيادتهــا
ً
( )2.5دعم األشخاص ذوي اإلعاقة
●الدعــم المؤسســي :تــم إنشــاء المجلــس الوطنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة المكلــف بتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتطويرهــا
وحمايتهــا بشــكل عــام .كمــا أنشــأ القانــون رقــم  ٢٠٠لســنة  ٢٠٢٠صنــدوق دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ويهــدف الصنــدوق إلــى توفيــر
الحمايــة والتنميــة االجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ودعمهــم فــي المســاعي االقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة مثــل المنــح
الدراســية وكذلــك تغطيــة تكاليــف األجهــزة التعويضيــة والعمليــات الجراحيــة ذات الصلــة.
●الحمايــة االجتماعيــة :حتــى مايــو  ،٢٠٢١كان  ٪٦٨مــن إجمالــي مســتفيدي برنامــج الحمايــة االجتماعيــة «كرامــة» مــن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والــذي يضمــن تقديــم تحويــات نقديــة غيــر مشــروطة إلــى  ١.٢مليــون شــخص مــن ذوي اإلعاقــة ،بتكلفــة ســنوية قدرهــا ٥
مليــار جنيــه مصــري (حوالــي  ٣١٩مليــون دوالر أمريكــي) .لــدى وزارة التضامــن االجتماعــي عــدة برامــج لألشــخاص ذوي اإلعاقــة منهــا
برامــج لدعــم التعليــم والتوظيــف .وقــد تــم توظيــف  ٥،١٩٦مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع الخــاص فــي إطــار برامــج وزارة
التضامــن االجتماعــي المختلفــة ،مــع توفيــر التدريــب والفــرص لـــ  ٧،٠٠٠آخريــن بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي.
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( )3الشراكات للحد من عدم المساواة
قامــت مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة بالشــراكة مــع ســتار

كيــر مصــر بدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل مــن خــال
مشــروعين رئيســين:
●دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــات البصريــة فــي المــدارس بمحافظتــي
القاهــرة وقنــا ،بالتعــاون مــع جمعيــة التنميــة لتمكيــن ذوي
ـخصا مــن المعاقيــن
االحتياجــات الخاصــة ( ،)DAESNلتمكيــن  ١٥٠شـ ً
بصريــا فــي مصــر مــن خــال تزويدهــم بــاألدوات والمعرفــة
ً
والمهــارات الالزمــة لدمجهــم بالكامــل فــي المجتمــع.

االجتماعية
للتنمية
س ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ساويرسﺳﺎوﻳﺮ
مؤسسةﻣﺆﺳﺴﺔ
تعمل ﺗﻌﻤﻞ

ﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺔ أﻳًﻀﺎ ﻋﻠ
الحدﻋﻴ
علىﺟﺘﻤﺎ
أيضا اﻻ
َ
الجغرافية
التفاوتات
من

اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺮ ﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
عمل
فرصﻓﺮص
لخلقﺨﻠﻖ
أمريكيﻜﻲ ﻟ
دوالروﻻر أﻣﺮ ﻳ
مليونﻮن د
من ﻣﻠﻴ
ﺔ
ﺻ
ﺎ
ﺧ
و
،
ﺔ
ﻴ
ﻔ
ﻳ
ﺮ
ﻟ
ا
ﻖ
ﻃ
ﺎ
ﻨ
ﻤ
ﻟ
ا
ﻲ
ﻓ
ﻞ
في ﻋﻤ
المناطق الريفية ،وخاصة في محافظات
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮادي اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺻﻌﻴﺪ
الوادي الجديد وصعيد مصر ،مما يؤثر بشكل
ﻣﺼﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
مواطن.
4000
أكثر من
ﻣﻮاﻃﻦ.
4000
حياة ﻣﻦ
على أﻛﺜﺮ
إيجابي ﺣﻴﺎة

وتعزيز التنمية الريفية من خالل استثمار أكثر

●خلــق فــرص عمــل للشــباب وفــرص تعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
بالتعــاون مــع كاريتــاس مصــر ،يتكــون المشــروع مــن بنــاء قــدرات
ـابا مــن ذوي اإلعاقــة مــن خــال التدريــب وتزويدهــم بالتوظيف
 ٢٨٠شـ ً
ودعــم المتابعــة فــي محــل العمــل.

تأثير كوفيد:19-
معامل جيني

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ :ﻣ ﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ
( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

فــي عــام  ،٢٠١٩وصــل معامــل جينــي فــي مصــر إلــى  ،٠.٢٩ممــا وضــع

٠،٣٤ ٠،٣٤ ٠،٣٤

مصــر فــي المرتبــة الثانيــة بيــن دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
والمركــز الخامــس للبلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض كان لوبــاء
كوفيــد ١٩-تأثيــر ضئيــل علــى معامــل جيني بافتــراض أن االنخفــاض الناجم
عــن الوبــاء فــي النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام ،يــؤدي إلــى تقليــل عــدم
المســاواة بشــكل طفيــف .ومــع ذلــك ،فــإن سياســات االســتجابة الســريعة
للدولــة تضمنــت محاولــة لمنــع أشــكال عــدم المســاواة مــن التدهــور:

●دعــم المصرييــن ذوي اإلعاقــة مــن خــال إطــاق اختبــار تلقائــي
ألعــراض كوفيــد ١٩-باســتخدام روبوتــات المحادثــة بلغــة اإلشــارة
باســتخدام تقنيــة الــذكاء االصطناعــي مــن خــال تطبيــق «واصــل»
للصــم واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الســمع بجانــب
موقــع «تمكيــن».
●دعــم المصرييــن بالخــارج عــن طريــق لجنــة برئاســة وزارة الدولــة
للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج للتنســيق مــع الجهــات المعنيــة
بالمصرييــن العالقيــن بالخــارج ،والعمــل علــى تســهيل عودتهــم
وتلقــي العنايــة والتدابيــر االحترازيــة الالزمــة.
●وأخيـ ًـرا ،بــدأت مصــر فــي طــرح لقاحــات كوفيــد ١٩-بشــكل عــادل مــع
ً
مجانــا.
ضمــان الوصــول لجميــع المواطنيــن

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٠،٣٨ ٠،٣٨ ٠،٣٨
٠،٢٩ ٠،٢٩ ٠،٢٩

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات
وﺷﻤﺎل

اﻟﺪﺧﻞ

أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
(،)2021ﺎء
الدوليةواﻹﺣﺼ
المستقبليةﻌﺎﻣﺔ
ي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟ
باردياﻟﻤﺮﻛﺰ
مركزﺠﻬﺎز
المصدر:ﺪر :اﻟ
اﻟﻤﺼ
جامعة دنفر
للدراسات

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

معامل جيني

0.296

0.275

بحلــول عــام  ،٢٠٣٠يــؤدي االلتــزام المســتمر بالحــد مــن أوجــه عــدم

المســاواة فــي مصــر إلــى انخفــاض معامــل جينــي لمصــر وبالتالــي
تحســين المســاواة فــي الدخــل ،إلــى درجــة  ٠.٢٧٥مقارنــة بـــ  ٠.٢٩٦فــي
حــال عــدم وجــود أي تغييــر فــي السياســات.
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هدف  :١١مدن ومجتمعات محلية مستدامة
المؤشر

التقدم

السابق

()11.1.1

نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في عشوائيات

10.6

2015

↓ 5.2

2019

()11.2.1

استثمارات الحكومة في الطرق والجسور (مليون دوالر أمريكي)

894

2018

↑ 1,788

2020

()11.4.1

اإلنفاق على الثقافة والدين من إجمالي اإلنفاق الحكومي

%3.34

2015

↓ %3.17

2020

()11.6.2

المتوسط السنوي للجسيمات الدقيقة ( )PM2.5ميكروغرام/م3

126.02

2015

↓ 87

2019

Proxy

( )١التقدم نحو الهدف
فــي عــام  ،٢٠٢٠أطلقــت الحكومــة المصريــة أول اســتراتيجية وطنيــة لإلســكان فــي المنطقــة بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة .وتوجــه

االســتراتيجية قطــاع اإلســكان بشــكل فعــال لتحقيــق تطلعــات الحصــول علــى ســكن الئــق للجميــع ،والــذي تــم تخصيصــه لتوحيــد جهــود
مختلــف أصحــاب المصلحــة العامليــن فــي قطــاع اإلســكان فــي مصــر .وفــي العــام نفســه ،تأســس المركــز الوطنــي للبنيــة المعلوماتيــة
إلحاحــا.
المكانيــة بهــدف إنشــاء نظــام تخطيــط وطنــي متكامــل وتوجيــه االســتثمارات الحكوميــة والعمــل التنمــوي إلــى المناطــق األكثــر
ً
يســتخدم المركــز أحــدث تقنيــات التصويــر عبــر األقمــار الصناعيــة لتطويــر بنيــة تحتيــة للمعلومــات المكانيــة مــن شــأنها أن تســاعد فــي
صنــع السياســات وتحســين كيفيــة إنفــاق األمــوال والجهــود .يعتبــر المركــز الوطنــي للبنيــة المعلوماتيــة المكانيــة نتيجــة دمــج البنيــة
ّ
يمكــن الحكومــة مــن منــع التعديــات علــى األراضــي والمســتوطنات
التحتيــة للمعلومــات المكانيــة فــي نظــام التخطيــط المصــري الــذي
العشــوائية الجديــدة .تعــد مخالفــات البنــاء قضيــة عانــت منهــا مصــر منــذ عــدة ســنوات ،تتــراوح مــا بيــن حيــازة وبنــاء علــى أراض صالحــة
للزراعــة إلــى مخالفــات تتعلــق بالتصميــم والبنــاء .فــي عــام  ،٢٠١٩دخــل قانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء حيــز التنفيــذ بهــدف تقنيــن
بعــض االنتهــاكات مــن خــال المصالحــة.

( )٢جهود الدولة المصرية نحو إقامة مجتمعات مستدامة
( )2.1القضاء على العشوائيات
تقــع األحيــاء الفقيــرة فــي مصــر بشــكل رئيــس حــول المــدن الحضريــة،
وتشــغل حوالــي  ٪٣٨مــن إجمالــي المســاحة المبنيــة فــي المجتمعــات

الحضريــة فــي عــام  .٢٠١٩وتنقســم العشــوائيات إلــى نوعيــن رئيســين؛
وتشــكل المســتوطنات غيــر اآلمنــة حوالــي  ٪١بينما تشــكل المســتوطنات
غيــر المخططــة حوالــي  .٪٣٧بيــن عامــي  ٢٠١٥و ،٢٠٢٠أنفقــت الحكومــة
المصريــة  ٢.٣مليــار دوالر علــى تطويــر المســتوطنات غيــر اآلمنــة ،مــع
توقــع إنفــاق  ٢٠.٣مليــار دوالر أخــرى علــى مشــاريع تطويــر المســتوطنات
غيــر المخططــة .وذلــك وفــق خطــة مــن ثــاث مراحــل تهــدف إلــى
القضــاء علــى جميــع المســتوطنات غيــر اآلمنــة والمخططــة ،إمــا عــن
طريــق تطويــر المناطــق المســتهدفة وتمكيــن الســكان مــن خــال
توفيــر الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي والكهربــاء أو عــن طريــق
نقــل الســكان إلــى مشــروع ســكني آخــر مخطــط لــه .ويهــدف المشــروع
ً
أيضــا إلــى منــع احتمــال ظهــور أيــة مســتوطنات غيــر مخططــة ،حققتهــا
مصــر بالفعــل كمــا حــدث فــي الســنوات الثــاث الماضيــة ،ولــم يتــم إنشــاء
مســتوطنات جديــدة غيــر مخططــة أو غيــر آمنــة .فــي عــام  ،٢٠١٩انخفضــت
نســبة ســكان الحضــر الذيــن يعيشــون فــي األحيــاء الفقيــرة مــن  ٪١٠.٦فــي
عــام  ٢٠١٥إلــى  ٪٥.٢فقــط.
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العشوائيةﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
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( )2.2بناء مدن الجيل الرابع
يمثــل إجمالــي األراضــي المأهولــة الحاليــة فــي مصــر  ٪٧فقــط مــن إجمالــي مســاحة األرض منــذ عــام  ،٢٠١٨بــدأت مصــر فــي تشــييد ٢٢
مدينــة مــن الجيــل الرابــع .يأتــي التركيــز علــى مــدن الجيــل الرابــع كجــزء مــن رؤيــة لتلبيــة احتياجــات الســكان المتزايــدة للمــدن المســتدامة،
وتوفيــر اإلســكان واالســتثمار وفــرص العمــل .يبلــغ إجمالــي مســاحة األراضــي المســتخدمة للمــدن الجديــدة  ٪٧.٥مــن إجمالــي مســاحة
األرض ممــا ســيرفع إجمالــي المســاحة المأهولــة إلــى  ٪١٤.٥بمجــرد إنشــاء المــدن.
( )2.3الحفاظ على التراث الثقافي
باإلضافــة إلــى بنــاء مــدن المســتقبل ،تعمــل الحكومــة المصريــة علــى الحفــاظ علــى تراثهــا الوطنــي .وجهــت مصــر  ٪٣.٢مــن إجمالــي
ً
متحفــا ،وتــم ترميم/تطويــر
إنفاقهــا العــام فــي الســنة الماليــة  ٢٠١٩/٢٠٢٠إلــى اإلنفــاق الثقافــي والدينــي ،وتــم إنشــاء/ترميم أكثــر مــن ٢٠
أكثــر مــن  ١٠٠موقــع أثــري فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.

المتحف المصري الكبير ( 550مليون دوالر)

امسح رمز االستجابة السريعة
لمعرفة المزيد عن المتحف
المصري الكبير

●ســيكون المتحــف المصــري الكبيــر عنــد اكتمالــه أكبــر متحــف أثــري فــي
العالــم يحتــوي علــى أكثــر مــن  50ألــف قطعــة أثريــة .يعتبــر مــن أكبــر
المشــاريع الثقافيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
المتحف القومي للحضارة المصرية ( 255مليون دوالر)

امسح رمز االستجابة السريعة
لمعرفة المزيد عن المتحف
القومي للحضارة المصرية

ً
مخصصــا للحضــارة المصريــة تطــور الحضــارة المصريــة
متحفــا
●يعــرض أول
ً
وعصورهــا المختلفــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ حتــى الوقــت الحاضــر مــع
القطــع األثريــة واآلثــار التــي يعــود تاريخهــا إلــى آالف الســنين.

( )2.4تطوير البنية التحتية للطرق
رئيــس للتنميــة،
وإدراكاً منهــا أن البنيــة التحتيــة هــي عامــل تمكيــن
ٍ

58

٥٨

٥٠ 50

٢٨

45
٤٥

28

خــال إضافــة المزيــد مــن القطــارات وتجديــد الحافــات القديمــة .يجــري
حاليــا تنفيــذ مشــروعين عمالقيــن للســكك الحديديــة بغــرض التقليــل
ً
بشــكل كبيــر مــن وقــت التنقــل والمســاهمة فــي الحــد مــن البصمــة
الكربونيــة لمصــر .المشــروعان همــا :القطــار فائــق الســرعة ،بقيمــة ٢٣
مليــار دوالر هــو مشــروع يؤســس شــبكة جديــدة ذات قطــارات عاليــة
الســرعة للــركاب والبضائــع ،ومونوريــل القاهــرة ،وهــو مشــروع بقيمــة
 ٣.٥مليــار دوالر يهــدف إلــى إنشــاء خطيــن أحادييــن مؤتمنييــن بالكامــل
وبــدون ســائق يربــط بيــن ضواحــي القاهــرة الكبــرى والجيــزة والعاصمــة
اإلداريــة بقلــب القاهــرة.

٤٨

تعمــل الدولــة ً
أيضــا علــى تحســين شــبكة الســكك الحديديــة الحاليــة مــن

٢٠١٩
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( )2.5النقل بالسكك الحديدية الحديثة

2018
2018

2019
2019
٢٠١٨

48

فقــد زادت مصــر اســتثماراتها فــي الطــرق والكبــاري بأكثــر مــن  ٪٩٠خالل
الســنوات الثــاث الماضيــة لتصــل إلــى  ١.٧٩مليــار دوالر فــي عــام ٢٠٢٠
مــن  ٠.٨٩مليــار دوالر فــي عــام  .٢٠١٨وقــد بــدأ مشــروع الطــرق الوطنيــة
فــي عــام  ،٢٠١٥حيــث تهــدف الحكومــة إلــى إنشــاء  ٧٠٠٠كيلومتــر مــن
الطــرق الجديــدة فــي  ٦ســنوات بميزانيــة قدرهــا  ١١مليــار دوالر .كمــا
تــم تنفيــذ أعمــال تكميليــة لتحســين شــبكة الطــرق الحاليــة مــن خــال
توفيــر الصيانــة المطلوبــة لمســافة  ٥٠٠٠كيلومتــر مــن الطــرق القائمــة.
وانعكــس هــذا العمــل علــى تحســن نتائــج مصــر فــي مختلــف المؤشــرات
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة للنقــل مثــل «اتصــال الطــرق» و «جــودة
البنيــة التحتيــة للطــرق» ضمــن مؤشــر التنافســية العالميــة ،حيــث شــهد
قويــا فــي عــام .٢٠١٩
تحسـ ًـنا ً

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ:
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ )ﻣﻦ (١٠٠

ﻛﻔﺎءة ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻮدة ا ﻟﺒﻨﻴﺔ اﺗﺼﺎل ا ﻟﻄﺮق
جودة البنية
كفاءة خدمات
Road
 ofﻟﻠﻄﺮق
Roadﻴﺔ
 Efficiencyا ﻟﺘﺤﺘ
 ofﻟﻘﻄﺎرات
ا
الطرق
 Qualityاتصال
 Trainالتحتية
القطارات
للطرق Connectivity
Infrastructure
Services
العالميﻌﺎ ﻟﻤﻲ
ﺼﺎدي ا ﻟ
المنتدىﺪى اﻻﻗﺘ
المصدر:ﺪر :ا ﻟﻤﻨﺘ
ا ﻟﻤﺼ
االقتصادي

وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻳًﻀﺎ أن ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
أول ﺳﻴﺎرة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ )ﻧﺼﺮ(
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن
ﻳﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  ،٢٠٢٢ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ  Dongfengاﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.

55

( )3تحديات المدن والمجتمعات المستدامة
علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل النمــو ،ارتفــع عدد ســكان مصر إلــى  ١٠٢.٥مليون نســمة فــي  ٢٠٢٠/٢٠٢١مــن  ٩٧.١مليــون فــي .٢٠١٧/٢٠١٨
ً
مليونــا بحلــول عــام  ،٢٠٥٢ممــا يجعــل مصــر مــن بيــن أكبــر تســعة
ومــع معــدل النمــو هــذا ،مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى ١٨٠

تجمعــات ســكانية فــي العالــم بحلــول ذلــك الوقــت .بخــاف النمــو الســكاني ،تشــمل التحديــات التــي تواجــه المــدن المســتدامة والمرنــة
وجــود األحيــاء الفقيــرة والمســتوطنات غيــر المخططــة ،وانتهــاكات البنــاء ،وفقــدان األراضــي الصالحــة للزراعــة .وهــذا يفــرض الحاجــة إلــى
توجيــه المــوارد الســتيعاب النمــو الســكاني والتحضــر .كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى معالجــة مثــل هــذه التحديــات بطريقــة عادلــة فــي مختلــف
إلحاحــا .وبالتالــي ،فــإن الحكومــة تعطــي األولويــة لتحقيــق العدالــة المكانيــة
المناطــق المحليــة مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى األكثــر
ً
مــن خــال تطويــر الخدمــات العامــة واالســتفادة مــن المــوارد االقتصاديــة للمحافظــات المختلفــة.
( )4الشراكات نحو مجتمعات مستدامة
ـما فــي تنميــة المجتمعــات المســتدامة والحفــاظ عليهــا .وفــي اآلونــة األخيرة،
دورا حاسـ ً
يلعــب كل مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ً
اتخــذت العديــد مــن المؤسســات مســار الحــد مــن نفاياتهــا والتحــول إلــى المزيــد مــن المنظمــات الصديقــة للبيئــة .أحــد األمثلــة هــو ســوق
البيــع بالتجزئــة متــرو مــن خــال اســتبدال األكيــاس البالســتيكية بأكيــاس قابلــة للتحلــل فــي أكثــر مــن  ١٢٠منفـ ً
ـذا للبيــع بالتجزئــة .وفــي
ً
ـدال مــن تلــك المســتخدمة سـ ً
ـابقا.
عــام ،٢٠١٩
إدراكا لمخاطــر األكيــاس القابلــة للتحلــل ،تــم تقديــم أكيــاس قمــاش قابلــة إلعــادة االســتخدام بـ ً
وفــي عــام  ٢٠٢١مــن المخطــط اســتبدال جميــع األكيــاس بأكيــاس قابلــة للتحلــل بنســبة  .٪١٠٠وكانــت النتائــج انخفــاض اســتهالك األكيــاس
ـنويا.
البالســتيكية بأكثــر مــن  ٧٠٠طــن ،أي مــا يزيــد عــن  ٨٠مليــون كيــس سـ ً
( )5تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
مــن المتوقــع أن يــؤدي الوبــاء إلــى توقــف االنخفــاض التدريجــي لمعدالت
التلــوث ،الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن معــدالت التلــوث .ويقــاس تلــوث

٦١،٩

٥٤،٤

٥٤،٥

٥٥،٨

56

٦٢،٦

ومــن المتوقــع أن ينخفــض التلــوث  PM٢.٥فــي مســار ســريع الخطــى
إلــى  ٥٤ميكروجــرام/م ٣بحلــول عــام  ،٢٠٣٠أي أقــل مــن متوســط كل
مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل ومتوســط منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،وبانخفــاض عــن مســتويات  ٢٠١٩بنســبة .٪٣٨

٦٤،٢

وعلــى المــدى الطويــل ،مــن المتوقــع أن يتســبب الوبــاء فــي تباطــؤ
جهــود الحــد مــن التلــوث .ومــع ذلــك ،تلتــزم مصــر بســيناريو دفــع
التنميــة المســتدامة حيــث يتــم بــذل جهــود متضافــرة للحــد مــن تلــوث
الهــواء وبنــاء مــدن مســتدامة فــي ظــل هــذا االلتــزام،

٨٥،٠

الجهــات الحكوميــة والمــدارس والجامعــات والطــرق الرئيســة ومحطــات
متــرو األنفــاق بشــكل يومــي قبــل ســاعات العمــل لضمــان الحــد األدنــى
مــن انتشــار الوبــاء .كمــا فرضــت الحكومــة المصريــة ً
أيضــا غرامــات علــى
عــدم ارتــداء قنــاع الوجــه فــي وســائل النقــل العــام والجهــات الحكوميــة
ممــا ســاعد كثيـ ًـرا فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء.

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻷوﺳﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

٨٤،٩

منــذ بدايــة الوبــاء ،حرصــت مصــر علــى اتبــاع أفضــل الممارســات فــي
مكافحــة انتشــار كوفيــد ١٩-حيــث البــدء بإجــراءات التعقيــم العامة في

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٨٧،٠

الهــواء بالمســتويات المتوســطة الســنوية للجســيمات الدقيقــة PM٢.٥
قــدر بنحــو  ٨٧ميكروجــرام/م ٣وهــو مرتفــع
فــي المــدن .فــي مصــرُ ،ي َّ
ـبيا بالمقارنــة مــع البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل ومنطقــة
نسـ ً
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

كوفيد:19-ء ٢،٥PM
تأثيرﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮا
ﺗﺄﺛﻴﺮ :COVID
()PM2.5ﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
الهواءﺟﺮام ﻟﻜ
تلوثﻤﻴﻜﺮو
ﺑﺎﻟ
ميكروجرام/م٣

ﻣﺼﺮ

دنفر،
جامعة(٢٠٢١
(،)2021وﻟﻴﺔ )
الدوليةﻴﺔ اﻟﺪ
المستقبليةﺴﺘﻘﺒﻠ
للدراساتﺪراﺳﺎت اﻟﻤ
بارديﺑﺎردي ﻟﻠ
مركزﻣﺮﻛﺰ
المصدر:ﺼﺪر:
اﻟﻤ
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﻔﺮ

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

 PM2.5تلوث الهواء
(ميكروغرام/م)3

70.6

54.1

هدف  :١٢االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
المؤشر
كمية القمامة التي تم التخلص منها (ألف طن)

السابق
17.6

2015

التقدم

↑ 36.6

2019

( )١التقدم نحو الهدف
حرصــت الدولــة المصريــة علــى تعزيــز مفاهيــم االســتهالك واإلنتــاج المســتدامين لفصــل النمــو االقتصــادي عــن التدهــور البيئــي .تعــد

الحاجــة إلــى االســتهالك واإلنتــاج المســئولين أمـ ًـرا بالــغ األهميــة لمصــر بشــكل خــاص حيــث تواجــه البــاد نــدرة فــي الميــاه وتحديــات فــي
اإلمــدادات الغذائيــة لتلبيــة الطلــب المحلــي .هــذه النــدرة ناتجــة عــن زيــادة الطلــب بســبب الزيــادة الســكانية وتغير أنمــاط االســتهالك .لذلك،
كان مــن األولويــات القصــوى التركيــز علــى االســتهالك واإلنتــاج المعنييــن بالميــاه والطاقــة واألمــن الغذائــى ،مــع االعتــراف بالتحــول نحــو
االســتهالك واإلنتــاج المســتدامين كأحــد أهــم عناصــر األجنــدة الوطنيــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن المــوارد المتاحــة .كمــا أن الطبيعــة
تحويليــا لتحقيــق اقتصــاد دائــري وتشــكيل مجتمعــات مســتدامة متكاملــة.
الشــاملة لالســتهالك واإلنتــاج المســئولين تجعلــه حافـ ًـزا
ً
فــي عــام  ،٢٠١٦وضعــت مصــر خطــة العمــل الوطنيــة لالســتهالك واإلنتــاج المســتدام التــي تــم إعدادهــا بالتعــاون مــع برنامــج األمــم
المتحــدة للبيئــة ومركــز البيئــة والتنميــة للمنطقــة العربيــة وأوروبــا .منــذ ذلــك الحيــن ،اتخــذت مصــر خطــوات قوية فيمــا يتعلق بالسياســات
والمبــادرات مــن أجــل تعزيــز االســتهالك واإلنتــاج المســئولين.
( )2جهود الدولة المصرية نحو اإلدارة المستدامة للموارد
( )2.1إدارة موارد الطاقة
فــي إطــار جهــود ترشــيد اســتهالك الطاقــة ،وضعــت وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة ووزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة سياســات
لالســتهالك الفعــال للكهربــاء ،باإلضافــة إلــى تعظيــم اســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة .أدت الجهــود المبذولــة فــي الترويــج
ً
إيجابيــا فــي الحفــاظ علــى
ســلوكا
للمصابيــح الموفــرة للطاقــة مــن خــال الوعــي المجتمعــي إلــى إظهــار المســتهلكين المصرييــن
ً
الكهربــاء واختيــار البدائــل الصديقــة المتاحــة مثــل مصابيــح .LED

علــى المســتوى الصناعــي ،أصبحــت القطاعــات االقتصاديــة أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة .انخفــض االســتهالك الكلــي للمنتجــات
البتروليــة بنســبة  ٪٩مــن  ٣٧.٨مليــون طــن فــي عــام  ٢٠١٧إلــى  ٣٤.٤مليــون طــن فــي عــام  .٢٠١٨وهنــاك انخفــاض ملحــوظ فــي اســتهالك

جزئيــا إلــى
القطــاع الصناعــي ( ،)٪١٠.٧-واســتهالك قطــاع الكهربــاء ( )٪٢٥-مــن المنتجــات البتروليــة خــال نفــس الفتــرة .تنتقــل القطاعــات
ً
الغــاز الطبيعــي ،ولكــن األهــم مــن ذلــك أنهــا أصبحــت أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة ،مــع انخفــاض إجمالــي اســتهالك المنتجــات
البتروليــة والغــاز الطبيعــي لعــدة قطاعــات مثــل النقــل ( )٪٢.٧-وحتــى اإلسكان/االســتهالك التجــاري (.)٪١.٧-

( )2.2إدارة موارد المياه والغذاء
وضعــت مصــر خطــة وطنيــة للمــوارد المائيــة (٢٠٣٧-٢٠١٧ )NWRPمــن أربعــة محــاور بقيــادة وزارة الــري والمــوارد المائيــة .تغطــي
مشــاريعها الركائــز األربعــة للخطــة )١( :ترشــيد اســتخدام الميــاه خاصــة فــي الزراعــة )٢( ،تحســين جــودة الميــاه وتوســيع معالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي )٣( ،تطويــر مــوارد الميــاه و( )٤خلــق بيئــة مواتيــة .فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للمــوارد المائيــة،
ويتــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع لزيــادة قــدرة نظــام إدارة الميــاه بتكلفــة تقديريــة تبلــغ  ٩٠٠مليــار جنيــه مصــري (حوالــي  ٥٧.٥مليــار

عامــا .وتشــمل هــذه المشــاريع معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ،وتحليــة ميــاه البحــر ،وإعــادة تأهيــل وتبطيــن
دوالر) علــى مــدار العشــرين ً
القنــوات ،والتحــول مــن أنظمــة الــري الســطحية إلــى أنظمــة الــري الحديثــة فــي الزراعــة.
ويتضــح عمــل الدولــة المصريــة علــى تحســين كفــاءة إدارة الميــاه ً
أيضــا فــي برامــج المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج اإلصالحــات الهيكليــة،
ً
أهدافــا تتعلــق بالكفــاءة مثــل «تعظيــم
خاصــة مــع إعطــاء األولويــة للزراعــة كواحــد مــن قطاعاتــه الرئيســة الثالثــة ،ويتضمــن البرنامــج

القيمــة النقديــة لــكل متــر مكعــب مــن الميــاه» حيــث يســتخدم القطــاع الزراعــي أكثــر مــن  ٪٨٥مــن الميــاه فــي مصــر .وســيتم ذلــك مــن
خــال إعطــاء األولويــة لزراعــة المحاصيــل عاليــة الغلــة وقليلــة االســتهالك للميــاه وخاصــة تلــك االســتراتيجية مثــل القمــح والــذرة ،مــع
تفعيــل األطــر التنظيميــة للمحاصيــل التــي تســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه فــي نفــس الوقــت.
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( )2.3النفايات الصلبة وإعادة التدوير
يشــهد قطــاع إدارة النفايــات الصلبــة قــدرات وإمكانيــات كبيــرة النمــو .فــي عــام  ،٢٠١٧تشــير التقديــرات إلــى أنــه يتــم إنتــاج حوالــي  ١.٢كجــم

مــن النفايــات الصلبــة للفــرد فــي اليــوم فــي مصــر ،مــع معــدل تجميــع يقــدر بـــ  .٪٤٠يتــم إعــادة تدويــر حوالــي  ٪٢.٥فقــط مــن النفايــات
الصلبــة مــع وجــود تباينــات عاليــة بشــكل كبيــر بيــن المحافظــات حيــث إن المحافظــات الثالثــة ذات األداء األفضــل لديهــا مــا بيــن  ٪٩٨و٪٧٢
مــن النفايــات الصلبــة المعــاد تدويرهــا بينمــا ينخفــض معــدل األداء للمحافظــة الرابعــة إلــى  ٪٠.٥فقــط .ويمكــن العثــور علــى تباينــات
مماثلــة فــي النفايــات الزراعيــة حيــث ســجلت اإلســكندرية معــدل إعــادة تدويــر بنســبة  ٪١٠٠فــي عــام  ٢٠١٨بينمــا تقتــرب محافظــات أخــرى
مــن الصفــر.
كمــا تــم إطــاق البرنامــج الوطنــي إلدارة النفايــات الصلبــة ( )٢٠٢٢-٢٠١٢( )NSWMPتحــت إشــراف وزارة البيئــة ،بهــدف إعــادة هيكلــة

قطــاع النفايــات علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي .البرنامــج عبــارة عــن نمــوذج للشــراكات بتمويــل مشــترك حوالــي  ٨٨مليــون دوالر
مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة ( )٪٣٠والدوليــة ( )٪٧٠بمــا فــي ذلــك االتحــاد األوروبــي ،ووزارة التعــاون االقتصــادي والتنميــة األلمانيــة،
وأمانــة الدولــة السويســرية للشــئون االقتصاديــة .تركــز الخطــة الوطنيــة إلدارة النفايــات الصلبــة علــى أربــع محافظــات (كفــر الشــيخ،
الغربيــة ،قنــا ،أســيوط) حيــث يتــم تنفيــذ مشــاريع إدارة النفايــات وحمــات توعيــة مســتفيدة مــن الشــراكات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
مثــل مؤسســة نهضــة مصــر للتنميــة.
( )3شراكات من أجل االستهالك واإلنتاج المسؤولين
مصنع بريق التابع لشركة راية القابضة لالستثمار المالي:
مصنعــا
فــي ديســمبر  ،٢٠٢٠أطلقــت شــركة بريــق وكوكاكــوال أتالنتيــك
ً

جديــدا لمرفــق الفــرز المســبق بدعــم مــن وزارة البيئــة ووزارة التعــاون
ً
قــادرا علــى اســتقبال النفايــات
بريــق
ســيكون
لذلــك،
ونتيجــة
الدولــي.
ً
البالســتيكية منخفضــة ومتوســطة الجــودة الموجــودة علــى طــول
ضفــاف النيــل وفــي المصــارف الصحيــة وفصــل زجاجــات  PETالشــفافة.
ســيؤدي هــذا فــي النهايــة إلــى تقليــل التأثيــر الســلبي للتخلــص مــن
النفايــات البالســتيكية علــى البيئــة.
مبادرة  Eco-Chicمن قبل مؤسسة جيزة سيستمز التعليمية:
تعالــج هــذه المبــادرة القلــق بشــأن التخلــص مــن اللوحــات اإلعالنيــة
فــي مقالــب القمامــة .وللترويــج لمفهــوم إعــادة االســتخدام ،تــم إنشــاء
منتجــات مثــل حقائــب الظهــر واللــوازم المدرســية مــن الفينيــل للوحــات
اإلعالنــات.

مــن خــال هــذه المبــادرة ،تــم إنتــاج  ٢٠٠٠حقيبــة قابلــة إلعــادة االســتخدام

لتوزيــع البطانيــات الشــتوية واإلمــدادات الغذائيــة لألســر المحتاجــة ،وتــم
إنشــاء مــا يقــرب مــن  ١،٠٠٠حقيبــة مدرســية وتوزيعهــا علــى األطفــال
المحتاجيــن.
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ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﺮ ﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٥-١٢
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻓ إﻖدارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
زﻳﺎدة ﺟﻮدة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
زﻳﺎدة اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃ اﻖﻟﺮ ﻳﻔﻴﺔ.

( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة

٢٣

٢٢،٨

٢٣

٢١

٢١

٢١،١

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
اﻷوﺳ ﻂ

٢٢،٢

ومــن المتوقــع إنــه بحلــول عــام  ،٢٠٣٠ســتظل هنــاك تأثيــرات طفيفــة
لوبــاء كوفيــد ١٩-علــى الفواقــد الزراعيــة ،وهــذا بافتــراض ســيناريو الــا
تغييــر فــي السياســات .وفــي ســيناريو دفــع التنميــة المســتدامة ،يــؤدي
التركيــز علــى الحــد مــن هــدر الطعــام وتحســين الكفــاءات إلــى خفــض
نســبة الخســارة إلــى  ٪٢٠بحلــول عــام .٢٠٣٠

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٢،٢

اســتلزم كوفيــد  ١٩-اتخــاذ تدابيــر لضمــان اإلمــداد اآلمــن والمســتمر
للغــذاء والطاقــة؛ التــي لهــا أهميــة قصــوى الســتدامة ســبل العيــش
واألعمــال .وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن قطــاع األغذيــة قــد تــم إعفــاؤه
ليــا ،فقــد ورد أن الطاقــة اإلنتاجيــة
مــن قيــود الحركــة وحظــر التجــول
ً
لمصنعــي المــواد الغذائيــة قــد انخفضــت بنســبة  ،٪٤٠-٣٠إلــى جانــب
تقلــص المبيعــات واإليــرادات.

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٢٢،٣

عبــر السلســلة الغذائيــة (بمــا فــي ذلــك فــي اإلنتــاج والنقل واالســتهالك)،
يتــم فقــدان أو إهــدار مــا يقــرب مــن  ٪٢٢مــن اإلنتــاج الزراعــي .وهــذا أقــل
بصفــة ضئيلــة مــن مثيلــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا
قليــا مــن  ٪٢١فــي البلــدان المنخفضــة
(حوالــي  )٪٢٣ولكنــه أعلــى
ً
والمتوســطة الدخــل فــي نفــس العــام مــن عــام  .٢٠١٩وقــد أثــرت جائحــة
كوفيــد ١٩-واآلثــار االقتصاديــة الناتجــة عنهــا علــى الخســائر الزراعيــة،
ســواء فــي زيــادة إجمالــي الكميــة المفقــودة أو فيمــا يتعلــق بتقليــل
اإلنتــاج.

كوفيد:19-ﺋﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
تأثير :19-اﻟﺨﺴﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ
كنسبة
الغذاء
ﺼﺔ ﻣﻦ
سلسلةﺔ( ﻛﺤ
عبرﻟﻐﺬاﺋﻴ
الزراعيةﻠﺔ ا
الخسائرﺮ اﻟﺴﻠﺴ
)ﻋﺒ
مناﻹﻧﺘﺎج
اإلنتاج

ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

(،)2021ﻴﺔ
الدولية اﻟﺪوﻟ
المستقبليةﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
للدراساتاﺳﺎت اﻟﻤﺴ
بارديردي ﻟﻠﺪر
مركزﻛﺰ ﺑﺎ
المصدر:ﺪر :ﻣﺮ
اﻟﻤﺼ
جامعة دنفر
) ،(٢٠٢١ﺟﺎﻣﻌﺔ د ﻧﻔﺮ

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

الخسائر الزراعية عبر
سلسلة الغذاء

%22.6

%20.6
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هدف  :١٣العـمــل المنـاخـي
المؤشر
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في مصر (طن متري)

( )١التقدم نحو الهدف
تقدمــا فــي الجهــود المبذولــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ
أظهــرت مصــر
ً
وتأثيراتــه علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة .تُ ظهــر تقديــرات
انخفاضــا مــن ً ٢.٥٩
ً
متريــا
طنــا
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد
ً
للفــرد فــي عــام  ٢٠١٧إلــى ً ٢.٤٦
متريــا للفــرد فــي عــام  ،٢٠١٩وهــو
طنــا
ً
انخفــاض يقــارب .٪٥

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻠﻔﺮد
اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ )ﺑﺎﻷﻃ ﺎﻨن اﻟﻤﺘﺮ ﻳﺔ(

٢،٥٥

٢،٥٩
٢،٤٧

٢،٤٦

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

( )2جهود الدولة المصرية من أجل العمل المناخي

2.55

↓ 2.46

2019

٢٠١٦

تــم توجيــه العديــد مــن المشــاريع الحديثــة لمعالجــة تلــوث الهــواء
والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ ممــا يظهــر االهتمــام بالمنــاخ فــي حافظــة
المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية التــي تلقتهــا مصــر للمشــروعات البيئيــة
فــي  ،٢٠٢٠/٢٠١٩والتــي بلغــت  ٥٦.٥مليــون دوالر ،مقارنــة بـــ  ٢٣مليــون
دوالر فــي العــام الســابق ،بزيــادة قدرهــا  .٪٦٨ومــن ثــم فــإن هنــاك
العديــد مــن المشــاريع المهمــة قيــد التنفيــذ لتحقيــق الهــدف الــذي
تقــوده وزارة البيئــة وشــركاؤها.

السابق
2018

التقدم

ﻊ
جامعةﻌﺎون ﻣ
 Globalﺑﺎﻟﺘ
Change
Data
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أكسفورد
بالتعاون مع
Global
Change
المصدر:رData Lab:
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد

( )2.1اإلستراتيجيات المتعلقة بالمناخ وأطر السياسات الوطنية
فــي عــام  ،٢٠١٥أنشــأت مصــر المجلــس القومــي لتغيــر المنــاخ ،الــذي
يهــدف إلــى وضــع تشــريعات واضحــة وتشــكيل كيــان مؤسســي للتعامــل
مــع تغيــر المنــاخ وتأثيراتــه ،وقــد تمــت إعــادة هيكلــة المجلــس مؤخـ ًـرا
علــى أن يترأســه رئيــس الــوزراء .كمــا تــم التركيــز فــي العاميــن الماضييــن
بشــكل خــاص علــى تطويــر إطــار عــام لالســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر
المنــاخ الدماجهــا فــي خطــط التدريــب العماليــة القطاعيــة للــوزارات.
حاليــا بتحديــث اســتراتيجيتها للتنميــة منخفضــة
كمــا تقــوم مصــر ً
االنبعاثــات وتعمــل علــى تطويــر اســتراتيجيتها طويلــة األجــل بشــأن
تغيــر المنــاخ حتــى عــام .٢٠٥٠
وفــي الوقــت نفســه ،يتــم توجيــه االهتمــام نحــو الحــد مــن مخاطــر
الكــوارث مــن خــال مشــروع مــن ثــاث مراحــل يهــدف إلــى تطويــر خريطة
تفاعليــة لتعــرض مصــر لتغيــر المنــاخ .يســاعد هــذا المشــروع فــي توجيــه

ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺼﺮ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺴﺮ ﻳﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ
ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ إﺧﻀﺮاًرا واﺳﺘﺪاﻣﺔ
وﻣﺮوﻧﺔ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ .ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺰًءا ﻻ
ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
ﻟﻠﻤﺼﺮ ﻳﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻒ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﻊ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ.

،ﺪﻳﺮة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣﺎرﻳﻨﺎ وﻳﺲ ﻣ
ﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

مشــاريع التنميــة مــن خــال تحديــد المناطــق المعرضــة لتغيــر المنــاخ ،واتخــاذ التدابيــر الالزمــة للتعامــل مــع هــذا الخطــر ،وتســهيل الوصــول
إلــى األمــوال المتاحــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.
بالنســبة للتكيــف والتخفيــف ،أعــادت مصــر تأكيــد التزامهــا مــن خــال إعــداد تقريــر اإلبــاغ الوطنــي الرابــع لمصــر التفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ ( )NC4Egyptفــي الفتــرة مــن مــارس  ٢٠١٩إلــى فبرايــر  .٢٠٢٣ســيتضمن التقريــر األقســام التاليــة :الظــروف
الوطنيــة ،قيــاس غــازات االحتبــاس الحــراري ،إجــراءات وسياســات التخفيــف ( ،)PaMsوالتكيــف ،تحقيــق أهــداف االتفاقيــة ،بنــاء القــدرات،
واالحتياجــات المؤسســية والتقنيــة.
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( )2.2حشد التمويل للمشاريع الخضراء والمتعلقة بالمناخ
باإلضافــة إلــى تعزيــز األطــر السياســية والمؤسســية ،يتــم توجيــه التمويل
العــام نحــو المشــاريع المتعلقــة بالمناخ.
وفــي خطــة االســتثمار  ،٢٠٢١/٢٠٢٠بلغــت المشــروعات الخضــراء ٦٩١
مشــروعا بتكلفــة إجماليــة  ٤٤٧مليــار جنيــه مصــري ( ٢٨.٥مليــار دوالر
ً
تقريبــا) منهــا حوالــي  ٢.٣مليــار دوالر فــي ميزانيــة  ٢٠٢١/٢٠٢٠تمثــل
ً
حوالــي  ٪١٤مــن إجمالــي االســتثمارات العامــة هــذا العــام .ويشــكل
قطــاع النقــل حوالــي  ٪٥٠مــن هــذه المشــاريع يليــه قطــاع اإلســكان
والمرافــق بحوالــي  .٪٢٩تســتهدف الخطــة زيــادة االســتثمارات العامــة
الخضــراء كنســبة مــن االســتثمارات العامــة إلــى  ٪٣٠فــي الســنة الماليــة
 ٢٠٢٢/٢٠٢١مــع إعطــاء األولويــة للمشــاريع الخضــراء واالنســحاب التدريجــي
مــن المشــاريع غيــر المســتدامة.

اﻟﺘﻮز ﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎر ﻳﻊ اﻟﺨﻀﺮاء ٢٠٢١/٢٠٢٠
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺔ٪
٢ ٤،١

اﻟﻨﻘﻞ
اﻹﺳ ﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

٤٩،٩

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

٦،٤
٩

٢٨،٦

اﻟﺒﻴﺌﺔ
أﺧﺮى
االقتصاديةﺘﺼﺎدﻳﺔ
والتنميةﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ
ﻄﻴﻂ واﻟﺘ
وزارةرة اﻟﺘﺨ
ﺪر :وزا
اﻟﻤﺼ
التخطيط
المصدر:

أصبحــت مثــل هــذه المشــاريع ممكنــة بســبب التــزام مصــر بتمويــل المنــاخ .فــي ســبتمبر  ،٢٠٢٠باعــت الدولــة المصريــة  ٧٥٠مليــون
دوالر مــن الســندات الخضــراء فــي ســبتمبر  ٢٠٢٠فــي أول عــرض ســيادي فــي المنطقــة للســندات الصديقــة للمنــاخ .وقــد
تجــاوز االكتتــاب فــي إصداراتــه مــا يقــرب مــن  ٥مــرات ،حيــث اجتــذب مــا قيمتــه  ٣.٧مليــار دوالر مــن أوامــر الشــراء للســندات.

جزئيــا تطويــر محفظــة مصــر مــن المشــروعات الخضــراء ،بمــا فــي ذلــك النقــل النظيــف والطاقــة المتجــددة
ســتمول الســندات
ً
واإلدارة المســتدامة للميــاه.

يجري تنفيذ العديد من المشاريع األخرى بالتعاون مع شركاء التنمية الذين يدعمون التمويل والخبرة الفنية ،مثل:
ـروعا بالتعــاون مــع وزارة الــري والمــوارد المائيــة بتمويــل مــن صنــدوق المنــاخ األخضــر «لتعزيــز
●فــي عــام  :٢٠١٨نفــذت وزارة البيئــة مشـ ً
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي منطقتــي الســاحل الشــمالي ودلتــا النيــل» وهــو مشــروع لبنــاء القــدرات بالتعــاون مــع برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مجــال المراقبــة واإلبــاغ والتحقــق مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتدابيــر التكيــف والتخفيــف.
●فــي ســبتمبر  :٢٠٢٠وافــق البنــك الدولــي علــى مشــروع بقيمــة  ٢٠٠مليــون دوالر لدعــم مبــادرات مصــر للحــد مــن تلــوث الهــواء والمناخ
مــن القطاعــات الحيويــة وزيــادة القــدرة علــى مقاومــة تلــوث الهــواء فــي القاهــرة الكبــرى .ال يــزال تحــدي تلــوث الهــواء مــن أهــم
القضايــا البيئيــة فــي المدينــة ،حيــث تقــدر التكلفــة االقتصاديــة الســنوية لتلــوث الهــواء علــى الصحــة فــي القاهــرة الكبــرى بحوالــي
ً
وفقــا لدراســة أجراهــا البنــك الدولــي لعــام .٢٠١٩
 ٪١.٤مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمصــر
●فــي ديســمبر  :٢٠٢٠أعلنــت وزارة التعــاون الدولــي عــن بــدء مرحلــة التنفيــذ لمشــروع تحويــل أنظمــة تمويــل المنــاخ مــع وكالــة التنميــة
الفرنســية ( .)AFDيهــدف المشــروع إلــى تقديــم قــروض طويلــة األجــل ودعــم فنــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بتكلفــة ١٨٢
مليــون دوالر .وســيتم التركيــز بشــكل خــاص علــى أربعــة قطاعــات :الســياحة المســتدامة ،وإدارة النفايــات ،والميــاه والصــرف الصحــي،
والنقــل .ســتدير البنــوك الوطنيــة هــذا القــرض ،حيــث تقــدم الوكالــة الفرنســية للتنميــة منحــة قدرهــا  ١.٨مليــون دوالر لدعــم القطــاع
المصرفــي المصــري فــي مواكبــة أفضــل الممارســات الدوليــة فيمــا يتعلــق بعــدم تمويــل المشــاريع التــي تســاهم بشــكل مباشــر
فــي خطــورة تغيــر المنــاخ
( )٢.٣المساهمة في مفاوضات المناخ الدولية
رئيســا فــي نجــاح المفاوضــات فــي المؤتمــر الرابــع
دورا
ً
●لعبــت مصــر ً
والعشــرين لألطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن إطــار تغيــر
المنــاخ فــي ديســمبر  .٢٠١٨مــن خــال رئاســة مجموعــة المفاوضيــن
األفارقــة وتحــت الرئاســة المصريــة لمجموعــة الـــ  ٧٧والصيــن،
حققــت المفاوضــات نتيجــة إيجابيــة حيــث تــم التوصــل إلــى اتفــاق
حــول برنامــج العمــل لتنفيــذ اتفاقيــة باريــس.

ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺼﺮ ودﻋﻮﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﻮﻳ ﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤ اﻞﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

–اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮ ﻳﺶ
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( )3إقامة شراكات من أجل مكافحة تغير المناخ
أطلق المجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر مبادرات تغطي اتجاهات متعددة مثل:
●الوعــي والعمــل االجتماعــي :ظهــرت العديــد مــن الشــركات الناشــئة والمنتديــات المصريــة العاملــة فــي مجــال البيئــة فــي
الســنوات األخيــرة مرتبطــة بمروجــي التكنولوجيــا الخضــراء مثــل  icecairoو  .icealexهــذا باإلضافــة إلــى محادثــات المنــاخ فــي
القاهــرة ،وهــو منتــدى مصــري ألمانــي شــهري يســتضيف مناقشــات بيئيــة مــع صانعــي السياســات حــول العالــم .باإلضافــة إلــى
ذلــك  ،YouthThinkGreenوهــي منظمــة غيــر ربحيــة مكرســة لزيــادة وعــي الشــباب حــول البيئــة وتغيــر المنــاخ ،مــن خــال العــروض
التعليميــة داخــل وخــارج المــدارس.
نهجــا للزراعــة فــي األراضــي الصحراويــة المســتصلحة التــي تؤكــد عــدم اســتخدام
●دور القطــاع الخــاص :تطبــق SEKEM Holding
ً
األســمدة االصطناعيــة ،والمعروفــة باســم «الزراعــة الحيويــة» .وينبعــث مــن الزراعــة الحيويــة غــازات احتبــاس حــراري أقــل .وقــد ُوجــد
أن هــذه الطريقــة أكثــر مرونــة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وأكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة للنمــو مــن نظيراتهــا غيــر العضويــة.
كمــا تعمــل القلعــة القابضــة علــى تمكيــن عنصــر البيئــة ألنشــطة القطــاع الخــاص مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة .وأطلقــوا
حملــة طمــوح األعمــال مــن أجــل  ١.٥درجــة مئويــة للعمــل المناخــي فــي ديســمبر  ٢٠١٩بيــن المجتمعــات المحيطــة بالقلعــة
القابضــة والشــركات التابعــة لهــا فــي جميــع أنحــاء مصــر.
( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
إلحاحــا مــن أي
أصبحــت مواجهــة اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ أكثــر
ً

وقــت مضــى بســبب جائحــة كوفيــد .١٩-وهــذا يخلــق الحاجــة إلــى العمــل

١،٢٥

٠،٧٢

٠،٧٢

٠،٧٢
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١،٢٥

المســتدامة ،مــن المتوقــع أن تصــل انبعاثــات الكربــون فــي مصــر إلــى ١٠٠
مليــون طــن بحلــول عــام  .٢٠٣٠تلتــزم مصــر بعقــد مــن العمــل المناخــي
المتســارع الــذي يــدرك التهديــد الوجــودي الــذي يمثلــه تغيــر المنــاخ
علــى ســبل عيــش المصرييــن .وفــي ظــل السياســات المؤثــرة ،ســتنخفض
انبعاثــات الكربــون إلــى  ٩١مليــون طــن بحلــول عــام .٢٠٣٠

١،١٥

بــدون دفــع سياســة قويــة فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة

٠،٠٦

البيئيــة والتنميــة المســتدامة .عــاوة علــى ذلــك ،ســيتم مراجعــة جميــع
المشــاريع المقدمــة مــن قبــل وزارة اإلســكان مــن منظــور مبــادئ
التنميــة المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك حســاب البصمــة الكربونيــة مــن
بدايــة تنفيــذ المشــروع حتــى اكتمالــه واســتغالله مــن قبــل المجتمــع.

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

اﻷوﺳﻂ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

٠،٠٦

ال تــزال الدولــة المصريــة ملتزمــة باتبــاع نهــج حــازم لضمــان تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة مــع التركيــز علــى العمــل المناخــي.
تخطــط الدولــة المصريــة لمضاعفــة الميزانيــة المخصصــة للمشــاريع

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٠،٠٥٥

علــى زيــادة حصــة تمويــل التكيــف مــن إجمالــي تمويــل المنــاخ .تشــير
التقديــرات إلــى أن انبعاثــات الكربــون فــي مصــر قــد زادت مــن  ٥٥مليــون
طــن فــي عــام  ٢٠١٩إلــى  ٦٠مليــون طــن فــي عــام  ،٢٠٢٠مــع عــدم وجــود
تأثيــر ملحــوظ بســبب الوبــاء.

تأثير
كوفيد :19-اﻟﻜﺮﺑﻮن
 : ١٩اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ-
(
ن
ﺎ
ﻨ
ﻃ
ﻷ
ا
ﻦ
ﻴ
ﻳ
)ﺑﺒﻼ
انبعاثات الكربون (مليار طن)

ﻣﺼﺮ

ﻔﺾ
اﻟﻤﻨﺨ
،(٢٠٢١
(،)2021ﻴﺔ )
ﺔ اﻟﺪوﻟ
ﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
للدراساتاﺳﺎت اﻟﻤ
بارديردي ﻟﻠﺪر
مركزﺮﻛﺰ ﺑﺎ
المصدر:ﺪر :ﻣ
اﻟﻤﺼ
دنفر
جامعة
الدولية
المستقبلية
ﺟﺎﻣﻌﺔ د ﻧﻔﺮ

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

انبعاثات الكربون
(مليار طن)

0.1

0.09

هدف  :١٤الحياة تحت الماء
المؤشر
مؤشر صحة المحيط  -نتيجة مصر ( = 100األفضل)

السابق
68

التقدم

↑ 70

2017

2019

( )١التقدم نحو الهدف
تتميــز البيئــة البحريــة فــي مصــر بحيــاة بحريــة غنيــة ومتنوعــة بشــكل
فريــد تمتــد ألكثــر مــن  ٣٢٠٠كيلومتــر عبــر البحــر األبيــض المتوســط

والبحــر األحمــر .تُ عــرف هــذه المــوارد الطبيعيــة بأنهــا مواقــع جــذب
ســياحي رئيســة ،حيــث يرتبــط  ٪٨٠مــن جميــع األنشــطة الســياحية فــي
مصــر بالحيــاة البحريــة فــي منطقــة البحــر األحمــر.

70

70

٦٨

68

٦٥

65

2019
2019
٢٠١٩

2018
2018
٢٠١٨

2017
2017
٢٠١٧

2016
2016
٢٠١٦

(منطقــة اقتصاديــة خالصــة لــكل دولــة ســاحلية) مــع تحســن مســتمر
فــي النتيجــة اإلجماليــة منــذ عــام .٢٠١٦

٧٠

٧٠

75

٦٧

67

70
65

2015
2015
٢٠١٥

ً
وفقــا لتقييــم مؤشــر صحــة المحيــط ( )OHIالــذي أجــراه المركــز الوطنــي
للتحليــل البيئــي والتوليــف ( )NCEASومقــره الواليــات المتحــدة ومنظمــة
الحفــظ الدوليــة  Conservation Internationalغيــر الهادفــة للربــح ،وتــم
تصنيــف مصــر فــي المرتبــة  ٨٨مــن بيــن  ٢٢١منطقــة اقتصاديــة خالصــة

ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت  -ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮ
) = ١٠٠اﻷﻓﻀﻞ(
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٢٠١٩2019
المحيطﻴﻂ
صحةﺤﺔ اﻟﻤﺤ
ﺷﺮ ﺻ
المصدر:ر :ﻣﺆ
اﻟﻤﺼﺪ
مؤشر

( )2الجهود الحكومية من أجل الحفاظ على الحياة تحت الماء
مصر عازمة على الحفاظ على الحياة تحت الماء وحماية النظم البيئية البحرية والساحلية من التلوث من خالل:
( )2.1الجهود المبذولة على الصعيد الوطني:
●مبادرة اتحضر لألخضر
فــي عــام  ،٢٠٢٠أعلنــت وزارة البيئــة عــن إطــاق حملــة موســعة للتنظيــف تحــت المــاء للبحــر األحمــر عبــر محميــات البحــر األحمــر ،بالتعــاون
مــع محافظــة البحــر األحمــر ،وغرفــة الغــوص واألنشــطة البحريــة ،باإلضافــة إلــى جمعيــة الغردقــة لحمايــة والحفــاظ علــى البيئــة
( )HEPCAوهــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح للحفــاظ علــى البيئــة البحريــة واألرضيــة .كانــت الحملــة
جــزءا مــن مبــادرة اتحضــر لألخضــر
ً
التابعــة للــوزارة.
وتعتبــر الحملــة أول نشــاط للمبــادرة الحضريــة الخضــراء فــي مجــال حمايــة التنــوع البيولوجــي والحفــاظ علــى المحميــات الطبيعيــة للحفــاظ
علــى الثــروة الطبيعيــة لمصــر لألجيــال القادمــة .تهــدف «اتحضــر لألخضــر» إلــى تنظيــف قــاع البحــر مــن النفايــات لحمايــة الحيــاة البحريــة
والتنــوع البيولوجــي .مــن خــال دمــج المجتمــع المدنــي والعامليــن فــي قطــاع الســياحة ،تــم إحــراز تقــدم فــي برامــج الحفــاظ علــى المــوارد
الطبيعيــة وتنوعهــا البيولوجــي وحمايتهــا والحفــاظ علــى اســتدامتها .واألهــم مــن ذلــك أنهــا فتحــت قنــوات اتصــال مــع المجتمــع لدعــم
العمــل البيئــي.
●مبادرة بر أمان
ـزءا مــن المبــادرة الرئاســية التــي تــم إطالقهــا مؤخـ ًـرا «بــر أمــان» .أطلقــت وزارة
يعــد االهتمــام بمعيشــة الصياديــن واســتدامة عملهــم جـ ً
التضامــن االجتماعــي وصنــدوق تحيــا مصــر فــي عــام  ٢٠٢١المرحلــة األولــى مــن مبــادرة «بــر أمــان» بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لتنميــة
الثــروة الســمكية .مــن خــال برامجهــا ،ســتوفر المبــادرة أدوات مناســبة صديقــة للبيئــة لدعــم  ٤٢ألــف صيــاد علــى مســتوى الجمهوريــة،
وكذلــك ضمهــم إلــى الضمــان االجتماعــي والتأميــن الصحــي .هــذا باإلضافــة إلــى تقديــم قــروض متناهيــة الصغــر منخفضــة الفائــدة لدعــم
معيشــة الصياديــن خــال أوقــات الصيــد المنخفــض .وقــد خصــص لهــذه المبــادرة حوالــي  ٥٠مليــون جنيــه مصــري ( ٣.١٩مليــون دوالر).
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إن االهتمــام بالصياديــن المصرييــن يعــد أمـ ًـرا بالــغ األهميــة فــي دعــم النظــم البيئيــة البحريــة والســاحلية باإلضافــة إلــى البحيــرات التســع
ويســتهدف
الداخليــة فــي مصــر ونهــر النيــل .يصــل إجمالــي إنتــاج مصــر الســنوي مــن األســماك إلــى حوالــي  ٢مليــون طــن فــي عــام ُ ،٢٠٢١
زيــادة اإلنتــاج الســمكي إلــى  ٣مالييــن طــن بحلــول عــام  .٢٠٣٠ويبلــغ إجمالــي إنتــاج األســماك مــن المصايــد الطبيعيــة  ٣٩٧ألــف طــن،
ويصــل إجمالــي إنتــاج األســماك مــن المــزارع الســمكية حوالــي  ١.٦مليــون طــن فــي حيــن بلــغ عــدد تراخيــص الصيــد وبطاقــات الصيــد علــى
مســتوى الجمهوريــة  ٨٠.٦ألــف رخصــة.
( )2.2الجهود المحلية :حظر البالستيك في البحر األحمر
باإلضافــة إلــى المبــادرات الوطنيــة ،تتخــذ المحافظــات التــي تعتبــر فيهــا
جــزءا ال يتجــزأ مــن حياتهــا اليوميــة العديــد مــن
الحيــاة تحــت المــاء
ً
المبــادرات المحليــة نحــو الحفــاظ علــى أنظمتهــا البيئيــة.

وعلــى ســبيل المثــال ،تســاهم الطبيعــة الســياحية لمــدن البحــر األحمــر
بشــكل كبيــر فــي التلــوث البالســتيكي الــذي يهــدد الحيــاة البحريــة فــي
المنطقــة .تتســبب النفايــات البالســتيكية ً
أيضــا فــي إتــاف الشــعاب

ﻛﺎن ﻓﻨﺪق ﺳﻴﻔﺎ ﺟﺮاﻧﺪ
ﺑﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﻐﺮدﻗﺔ أول
ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة
ﻻﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴ ﻜﻴﺔ

المرجانيــة ،مثــل البكتيريــا المســببة لمــرض الشــريط األبيــض .لذلــك،
حظــرت محافظــة البحــر األحمــر فــي عــام  ٢٠١٩اســتخدام األكيــاس

البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد وغيرهــا مــن العناصــر فــي خطــوة لتنظيــف البيئــة.
( )3شراكات من أجل حماية الحياة البحرية
●جمعية الغردقة لحماية والحفاظ على البيئة (:)HEPCA
هيبــكا ،هــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح متخصصــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة واألرضيــة فــي البحــر األحمــر المصــري .تربــط
الجمعيــة شــبكة كبيــرة مــن العلمــاء والغواصيــن المحترفيــن وخبــراء الصناعــة وأفــراد المجتمــع الذيــن ينشــطون فــي حمايــة المــوارد
ـا عــن تعزيــز ممارســات الســياحة المســتدامة .فــي يونيــو  ،٢٠١٩أطلقــت هيبــكا حملــة عامــة
الطبيعيــة للبحــر األحمــر والحفــاظ عليهــا ،فضـ ً
لرفــع الوعــي باآلثــار الضــارة للتلــوث البالســتيكي علــى كل مــن الحيــاة البحريــة وصحــة اإلنســان .شــجعت الحملــة علــى التحــرك نحــو بدائــل
أكثــر اســتدامة .تســتهدف المبــادرة المطاعــم والفنــادق والمنتجعــات وغيرهــا مــن األماكــن الســياحية .بــدأت ً HEPCA
أيضــا فــي تقديــم
شــهادات للشــركات التــي تقضــي علــى المــواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد.
●إيكو دهب:
ـامال فــي التعامــل مــع ملــف االســتدامة وتعــزز بشــكل أساســي الحمايــة
إيكــو دهــب هــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح تســتخدم
نهجــا شـ ً
ً
البحريــة مــن خــال جلســات التوعيــة فــي المناطــق الســاحلية بدهــب ونويبــع (الســاحل الجنوبــي الشــرقي لشــبه جزيــرة ســيناء) .تســتخدم
إيكــو دهــب نمــوذج عمــل جماعــي لتنظيــم األعمــال بمــا فــي ذلــك مركــز الغــوص لحمايــة الشــعاب المرجانيــة.
ـدا مــع غرفــة الغــوص والرياضــات المائيــة( )CDWSو ١٠مراكــز غــوص لحمايــة الشــعاب المرجانيــة حــول
وأطلقــت إيكــو دهــب
ً
برنامجــا جديـ ً
مدينــة دهــب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تنظيــم عمليــات التنظيــف المجتمعيــة علــى أســاس شــبه يومــي .كمــا نظمــت إيكــو دهــب اليــوم
العالمــي لتنظيــف البحــار حيــث تــم تنظيــم  ١٤جولــة تنظيــف مختلفــة.
أطلقــت المنظمــة برنامــج تبنــي مواقــع الشــعاب المرجانيــة ( )AARتحــت رعايــة  ، CDWSوتراقــب  AARمواقــع الغــوص وتنظــم عمليــات
ّ
وتمكــن مركــز الغــوص مــن تثقيــف الموظفيــن بالفنــادق وأماكــن الضيافــة القريبــة مــن الشــواطئ حــول أهميــة تأثيــر
الغطــس النظيفــة
الشــعاب المرجانيــة علــى بيئتنــا .تنظــم إيكــو دهــب حمــات توعيــة عامــة للشــركات الســتخدام البدائــل البالســتيكية .كمــا أنهــا كانــت توفــر
بدائــل بالســتيكية للبائعيــن فــي الســوق المحليــة قبــل إغالقهــا بســبب جائحــة كوفيــد .١٩-وكذلــك عملــت مــع الجامعــة األمريكيــة فــي
القاهــرة والعديــد مــن المــدارس الثانويــة لتثقيــف الطــاب حــول العيــش المســتدام وأهميتــه لحمايــة المحيــط الحيــوي (علــى األرض وتحــت
الماء).
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( )5تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
كال مــن صيــد األســماك
بلــغ إنتــاج األســماك فــي مصــر والــذي يشــمل ً

وتربيــة األحيــاء المائيــة  ١.٨مليــون طــن متــري فــي عــام  .٢٠١٩ومــن
المتوقــع أن ينمــو هــذا اإلنتــاج إلــى  ١.٩٤مليــون طــن متــري بحلــول عــام
.٢٠٢١

ً
ملحوظــا علــى
تأثيــرا
مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لوبــاء كوفيــد١٩-
ً
اإلنتــاج الســمكي الســنوي لمصــر .تمثــل مصــر  ٪٣٠مــن إنتــاج األســماك
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا و ٪٣.٥مــن إجمالــي إنتــاج
األســماك فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل .ويعــد نصيــب
الفــرد مــن اإلنتــاج الســمكي فــي مصــر ( ٠.٠١٨طــن للفــرد ،بعــد الخســارة)
أعلــى بقليــل مــن مثيلــه فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض
( ٠.٠١٧طــن) وأعلــى مــن دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
( ٠.٠١٣طــن).
بحلــول عــام  ،٢٠٣٠مــن المتوقــع أن ينمــو اإلنتــاج الســمكي الســنوي إلــى

 ٢.٥مليــون طــن متــري فــي ســيناريو كوفيــد .١٩-مــع وجــود ســيناريو
أخــر يفتــرض وجــود تعزيــز قــوي للسياســات تجــاه أهــداف التنميــة
ـا ،بحوالــي  ٢.٦مليــون
المســتدامة ،ينتــج عنــه إنتــاج ســمكي أعلــى قليـ ً
طــن متــري ممــا ُيعــزى إلــى االقتصــاد المتنامــي.
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هدف  :١٥الحياة في البر
المؤشر
()15.5.1

مؤشر القائمة الجمراء لبقاء األنواع  -درجة مصر

السابق
0.92

التقدم

2018

↓ 0.91

2020

( )١التقدم نحو الهدف
دائمــا بالحفــاظ
مــع تنــوع بيئــي فريــد مــن نوعــه ،ظلــت مصــر ملتزمــة
ً
علــى البيئــة والتنــوع البيولوجــي والنظــم البيئيــة األرضيــة .ويتجلــى
ذلــك فــي المســاهمة المصريــة فــي المنتديــات الدوليــة ذات الصلــة،
وكذلــك الجهــود الوطنيــة لضمــان أن تكــون المــدن والمجتمعــات
الجديــدة صديقــة للبيئــة مثــل العاصمــة اإلداريــة الجديــدة ومدينــة
العلميــن الجديــدة.
منــذ عــام  ،٢٠١٦واصلــت مصــر جهودهــا مــن أجــل حمايــة الحيــاة فــي
البــر .عملــت الدولــة مؤخـ ًـرا علــى زيــادة المحميــات الطبيعيــة بإضافــة ١٣
محميــة إضافيــة إلــى ال ٣٠محميــة المتواجديــن فــي مصــر .وتقتــرن
هــذه الجهــود بالتقــدم المحــرز فــي مكافحــة خســائر التنــوع البيولوجــي،
ومكافحــة الزحــف العمرانــي لألراضــي الزراعيــة ،والتشــجير ،وكل ذلــك
باإلضافــة إلــى توســيع األراضــي الزراعيــة فــي مصــر لتحقيــق االكتفــاء
الذاتــي مــن المحاصيــل المختلفــة وكذلــك تنقيــة البحيــرات.

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﺒﻘﺎء اﻷﻧﻮاع -
درﺟﺔ ﻣﺼﺮ

0.91

٠،٩١

٠،٩١

٠،٩١

٠،٩١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٠،٩٢

٢٠١٥

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
الطبيعة
المصدر :القائمة الحمراء لالتحاد الدولي للحفاظ على

ً
وفقــا لمؤشــر القائمــة الحمــراء لبقــاء األنــواع ،وهــو مؤشــر علــى
الحالــة المتغيــرة للتنــوع البيولوجــي العالمــي المســتخدم لرصــد مخاطــر
انقــراض األنــواع ،حافظــت مصــر علــى درجــة ثابتــة تبلــغ حوالــي  ٠.٩فــي
الســنوات األربــع الماضيــة (األســوأ  ١-٠األفضــل).
( )2جهــود الدولــة المصريــة مــن أجــل الحفــاظ علــى األرض والتنــوع
البيولوجــي
( )2.1المساهمة في المنتديات العالمية
التزمــت مصــر بالحفــاظ علــى الحيــاة فــي البــر وهــو مــا ظهــر فــي
رئاســة مصــر للمؤتمــر الرابــع عشــر لألطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي  COP14فــي عــام  .٢٠١٨وقدمــت مصــر مبــادرة لربــط اتفاقيات
ريــو البيئيــة الثــاث «التنــوع البيولوجــي ،تغيــر المنــاخ والتصحــر» مــع
تعبئــة  ٥٠٠مليــون دوالر مــن مرفــق البيئــة العالميــة لتنفيــذ مشــاريع
تربــط بيــن تغيــر المنــاخ والتنــوع البيولوجــي .ولتحقيــق هــذه المبــادرة،
تــم اإلعــان عــن خارطــة طريــق للتنــوع البيولوجــي خــال المؤتمــر.

ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺠٍﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،وﺗﻘﻮم ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ
ﻗ ﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،وﻓﻲ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻮارد وﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ.

ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ

( )2.2الجهود الوطنية للحفاظ على النظم البيئية األرضية واستعادتها
ـروعا يهــدف إلــى تحويــل شــرم الشــيخ إلــى مدينــة خضــراء
وعلــى الصعيــد الوطنــي ،وجهــت مصــر الجهــود للحفــاظ علــى البيئــة وتبنــت مشـ ً
ً
لتكــون أول مدينــة مصريــة وعربيــة وإفريقيــة وشــرق أوســطية تحمــل هــذه الخاصيــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة .يأتــي ذلــك باإلضافــة إلــى
بيئيــا
تصميــم مشــاريع رئيســية جديــدة مثــل مدينــة العلميــن والعاصمــة اإلداريــة الجديــدة والمتحــف الكبيــر وغيرهــا ،لتصبــح
نموذجــا ً
ً
يتعلــق بالحفــاظ علــى الحيــاة علــى األرض.
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●التنوع البيولوجي:
فــي عــام  ،٢٠٢٠نفــذت مصــر مبــادرة لرصــد ومراقبــة األنشــطة الرئيســة لحمايــة الحيــاة البريــة الحاليــة .ويتضمــن البرنامــج خطــة للفحوصــات

الدوريــة للمــزارع وحدائــق الحيــوان وغيرهــا ،بالتعــاون مــع شــرطة البيئــة واألســطح المائيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلقــت مصر«مشــروع
الحفــاظ علــى الطيــور الحوامــة المهاجــرة» فــي عــام  .٢٠١٨ويحــدد هــذا المشــروع ويوثــق المواقــع ذات األهميــة العالميــة للطيــور حــول
العالــم (تســمى المناطــق الهامــة للطيــور) .فــي عــام  ،٢٠٢٠فــاز مشــروع الحفــاظ علــى الطيــور الحوامــة المهاجــرة فــي مصــر بجائــزة
ً
أهدافــا ملموســة لحمايــة الطيــور المهاجــرة كمــورد طبيعــي
الطاقــة العالميــة كمثــال للمشــاريع الرائــدة والمســتدامة التــي تحقــق
ودمــج أهدافهــا مــع الطاقــة المتجــددة.
●التشجير:
ومــن بيــن جهــود التشــجير وزيــادة المســاحات الخضــراء ،شــاركت مصــر فــي  ٢٠١٩فــي إحيــاء مشــروع «الجــدار األخضــر» مــع الــدول اإلفريقيــة.
يهــدف المشــروع إلــى تخضيــر كامــل لعــرض قــارة إفريقيــا لمواجهــة التصحــر .مــن المقــرر أن تســتضيف مصــر ً
أيضــا أول غابــة عموديــة

ـان مغطــاة بالكامــل بأشــجار ونباتــات تمتــص التلــوث فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة ،باإلضافــة إلــى
فــي القــارة األفريقيــة ،مــع ثالثــة مبـ ٍ
تزويــد تلــك المبانــي بشــرفات تحتــوي علــى  ٣٥٠شــجرة و ١٤٠٠٠شــجيرة مــن أكثــر مــن  ١٠٠نــوع مختلــف.
●الحفاظ على المحميات وتنميتها:
فــي عــام  ،٢٠٢٠تــم إطــاق «إيكــو إيجيبــت» كأول حملــة للترويــج
للســياحة البيئيــة ورفــع الوعــي البيئــي حــول أهميــة المحميــات
الطبيعيــة وثرواتهــا ،كجــزء مــن أنشــطة مبــادرة «اتحضــر لألخضــر».
تشــمل الحملــة الترويــج لـــ  ١٣محميــة طبيعيــة جديــدة مــن خــال تقديم
نمــوذج حقيقــي للتنميــة المســتدامة يأخــذ فــي االعتبــار األبعــاد البيئيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة للســياحة .كمــا شــهد عــام ٢٠٢٠
إنشــاء مراكــز للــزوار فــي محميــات رأس محمــد والفيــوم ،باإلضافــة إلــى
اندمــاج المجتمــع المحلــي فــي أنشــطة المحميــات ممــا ســاهم فــي
رفــع متوســط الدخــل لســكان محميــة الفيــوم ووادي الجمــال وتتــراوح
الزيــادة بيــن  ٪٤٦٠ - ٪١٢٦فــي عــام واحــد.

أﺷﺎد ﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻌﺎم  2020ﺑﻤﻮﻗﻊ وادي اﻟﺤﻴﺘﺎن ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺮاث اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ إن
ﻣﻮﻗﻊ وادي اﻟﺤﻴﺘﺎن ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي أﺣﺮز ﺗﻘﺪًﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮ .وﻳﺤﻈﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻈﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺠﺮة ﻣﻦ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻣﺜﻞ اﻟﺰﻳﺎرة وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور.

ـرارا بتحصيــل
أصــدرت وزارة البيئــة ،بدعــم مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ،قـ ً
رســوم لألنشــطة داخــل المحميــات الطبيعيــة ،لضمــان اســتدامتها
الماليــة لألجيــال القادمــة .كمــا تعمــل الــوزارة علــى تطويــر طريقــة
جديــدة للتقديــر المالــي لقيمــة األضــرار البيئيــة الناتجــة عــن حــوادث
تدميــر المــوارد األرضيــة فــي المحميــات الطبيعيــة.
●تنمية بحيرات مصر:
باإلضافــة إلــى الحيــاة البريــة ،هنــاك ً
أيضــا تركيــز علــى الحفــاظ علــى البحيــرات الداخليــة فــي مصــر واســتعادتها .حيــث شــهد عــام ٢٠١٩
انطــاق مهمــة ترميــم بحيــرات مصــر بعــد ســنوات مــن اإلهمــال والتلــوث والتعديــات أثــر هــذا اإلهمــال علــى إنتــاج البحيــرات مــن األســماك
وغيــر طبيعتهــا البيولوجيــة .لذلــك ،يهــدف المشــروع إلــى تطويــر واســتعادة البحيــرات وتحســين إنفــاذ العقوبــات علــى المصانــع التــي تفــرغ
ّ
نفاياتهــا فــي هــذه البحيــرات.
( )3شراكات من أجل الحفاظ على األراضي والتنوع البيولوجي
رؤية الحياة للتنمية:
أطلقــت «رؤيــة حيــاة للتنميــة» وهــي منظمــة مصريــة غيــر هادفــة للربــح ،برنامــج «مدرســة المزارعيــن الميدانيــة لتمكيــن المــرأة

واقتصاديــا» بدعــم مــن شــركاء ومموليــن متعدديــن .يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز ســبل عيــش المزارعــات مــن خــال تعليمهــن
اجتماعيــا
ً
ً
بشــكل تجريبــي ممارســات زراعيــة حديثــة ومحســنة .حتــى اآلن ،اســتفاد مــن المبــادرة  ٩٠٠٠مزارعــة فــي قريتيــن ريفيتيــن فــي محافظتــي
المنيــا وبنــي ســويف فــي صعيــد مصــر.
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( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
تقــدر مســاحة الغابــات بـــ  ٠.٠٧٥مليــون هكتــار ،أو أقــل مــن  ٪٠.٠١مــن

٥٦٧،٨

٥٦٧،٨

٢٣،٣

٢٣،٣

٢٣،٤

٠،٠٧٥

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ

اﻷوﺳﻂ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

٠،٠٧٥

خــال البلــدان المتقدمــة وشــركاء العمــل البيئــي اآلخريــن والمجتمعــات
المحليــة.

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٠،٠٧٥

خــال الظــروف االســتثنائية التــي عانــى منهــا العالــم بســبب انتشــار
الوبــاء ،نجحــت مصــر فــي تقييــم التقــدم المحــرز فــي األهــداف العالميــة
للتنــوع البيولوجــي  ٢٠٢٠وإعــداد إطــار مــا بعــد  ٢٠٢٠الــذي يضمــن الحفــاظ
علــى المــوارد الطبيعيــة فــي العالــم خاصــة فــي إفريقيــا .يوفــر اإلطــار
ً
طرقــا للدعــم المالــي للمشــاريع المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي مــن

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٥٦٩

قليــا مــن منطقــة الشــرق
إجمالــي األراضــي فــي مصــر .وهــذا أقــل
ً
األوســط وشــمال إفريقيــا ،حيــث إن  ٪٢مــن األراضــي عبــارة عــن غابــات،
وأقــل بكثيــر مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض كمجموعــة،
حيــث تمثــل الغابــات  ٪٢٧مــن األراضــي .مــن غيــر المتوقــع أن يؤثــر وبــاء
كوفيــد ١٩-علــى مســاحة الغابــات.

كوفيد:19-ﺿﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت
تأثيرﺟﻤﺎﻟﻲ أرا
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ : ١٩-إ
(مليون هكتار)
الغاباتﺘﺎر(
مساحةﻮن ﻫﻜ
إجمالي )ﻣﻠﻴ

ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
دنفرﺟﺎﻣﻌﺔ د ﻧﻔﺮ
،(٢٠٢١
(،)2021ﻴﺔ )
الدوليةﺔ اﻟﺪوﻟ
ﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
للدراساتاﺳﺎت اﻟﻤ
بارديردي ﻟﻠﺪر
مركزﺮﻛﺰ ﺑﺎ
المصدر:ﺪر :ﻣ
اﻟﻤﺼ
جامعة
المستقبلية

علــى الطريــق نحــو عــام  ،٢٠٣٠يتضمــن ســيناريو الدفــع لتحقيــق أهــداف

جهــودا ُمعــززة إلعــادة التشــجير ،وبالتالــي فــإن
التنميــة المســتدامة
ً
مســاحة الغابــات فــي مصــر تــزداد بشــكل طفيــف ،علــى الرغــم مــن أنــه
مــن المتوقــع أن تظــل عنــد مســتوى منخفــض ( ٧٦ألــف هكتــار) وال تــزال
أقــل مــن .٪٠.٠١

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030
إجمالي مساحة
الغابات في مصر
(ألف هكتار)
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ال تغيير في
السياسات

دفعة التنمية
المستدامة

75

76

هدف  :16السالم والعدل والمؤسسات القوية
المؤشر

التقدم

السابق

سيادة القانون (المرتبة المئوية)  -مؤشرات الحوكمة العالمية

31.25

2015

↑37.98

2019

فعالية الحكومة (المرتبة المئوية)  -مؤشرات الحوكمة العالمية

22.12

2015

↑ 36.54

2019

102

2018

↑ 82

2019

8.57

2015

↑ 12.86

2019

تصنيف المؤسسات (أحد مكونات مؤشر التنافسية العالمية)
االستقرار السياسي وغياب العنف  /اإلرهاب (المرتبة المئوية)  -مؤشرات
الحوكمة العالمية

( )١التقدم نحو الهدف
إن وجــود مؤسســات قويــة هــو المحــرك الرئيــس للتنميــة الشــاملة
وتهــدف مصــر إلــى أن تصبــح أكثــر شــفافية وكفــاءة .فــي عــام ،٢٠١٩

حققــت مصــر مراكــز أعلــى فــي العديــد مــن مؤشــرات الحوكمــة مقارنــة
بعــام  ،٢٠١٥تقدمــت مصــر لتصــل إلــى  ٣٧.٩٨مرتبــة مئويــة فــي عــام

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
)اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(
٣٧،٩٨

٣٧،٥٠

٣٢،٦٩

٣٢،٦٩

٣٦،٥٤
٣٠،٧٧

 ٢٠١٩فــي مؤشــر ‘ســيادة القانــون مقارنــة ب  ٣١.٢٥فــي عــام  .٢٠١٥وفــي

٢٩،٣٣

٢٧،٨٨

مؤشــر ‘فعاليــة الحكومــة’ ،وصلــت مصــر إلــى  ٣٦.٥٤مرتبــة مئويــة

فــي عــام  ٢٠١٩مقارنــة ب  ٢٢.١٢فــي عــام  .٢٠١٥وهنــاك تقــدم مماثــل

فــي ‘االســتقرار السياســي وغيــاب العنــف  /اإلرهــاب’ حيــث وصلــت إلــى

 ١٢.٨٦فــي عــام  ٢٠١٩مقارنــة ب  ٨.٥٧فــي عــام  .٢٠١٥عــاوة علــى ذلــك،

قفــزت مصــر  ٢٠مرتبــة فــي مكــون ‘المؤسســات’ فــي مؤشــر التنافســية

العالميــة حيــث وصلــت إلــى المركــز  ٨٢فــي عــام  ٢٠١٩مــن المركــز ١٠٢في

عــام  .٢٠١٨ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك طريــق طويــل ال يــزال أمامنــا ،ولكــن

الدولــة المصريــة تعمــل بجــد لتعزيــز هــذا التقــدم ومحاربــة الفســاد مــن

جــذوره.

٣١،٢٥

٢٢،١٢
١٢،٨٦

١٢،٣٣
12.38

٢٠١٩

٢٠١٨

٩،٠٥

٩،٠٥

٨،٥٧

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

القانون
سيادة اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻗﻮاﻋﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﻌﻨﻒ  /اﻹرﻫﺎب

الدوليﻟﺪوﻟﻲ
للبنكﻟ ﻠﺒﻨﻚ ا
العالميةﻟﻤﻴﺔ
الحوكمةﻤﺔ اﻟﻌﺎ
مؤشراتت اﻟﺤﻮﻛ
المصدر:ر :ﻣﺆﺷﺮا
اﻟﻤﺼﺪ

( )2جهود الدولة المصرية نحو الحوكمة والحكم الرشيد
( )2.1الحكم الرشيد والمؤسسات القوية
مشــاركة المواطنيــن :باإلشــارة إلــى مــا تــم ذكــره فــي الفصــل الثانــي ،في عــام  ،٢٠١٩أطلقــت الدولــة المصريــة تطبيــق «شــارك  ،»٢٠٣٠الذي

يعمــل كقنــاة للتواصــل مــع المواطنيــن واطالعهــم علــى المبــادرات الحكوميــة ،والقوانيــن والسياســات ،وأيضــا يتلقــى آراء المواطنيــن

ومقترحاتهــم لتحســين الخدمــات العامــة .إن هــذا التطــور النوعــي فــي التواصــل بيــن الدولــة والمواطنيــن سيشــجع بــا شــك علــى المزيــد

مــن المشــاركة الجماهيريــة.
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الحوكمــة الرشــيدة :فــي إطــار جهودهــا لترســيخ مبــادئ وقيــم التميــز فــي الدولــة والحفــاظ علــى القــدرة التنافســية المؤسســية ،منحــت
مصــر الجولــة األولــى مــن «جائــزة التميــز الحكومــي» فــي عــام  .٢٠١٩وكانــت هــذه الممارســة تُ نفــذ منــذ عــدة ســنوات ثــم توقفــت وفــي

عــام  ٢٠١٨أعلــن معالــي الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي أن الجوائــز ستســتأنف تماشـ ًـيا مــع أهــداف رؤيــة مصــر  .٢٠٣٠وبالتــوازي ،تــم إنشــاء

المعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة فــي ســبتمبر  ،٢٠٢٠والمكلــف بتطويــر وتعزيــز المــوارد البشــرية فــي الدولــة المصريــة

خاصــة فــي مجــاالت الحكــم الرشــيد واالســتدامة (لمزيــد مــن التفاصيــل قــم بتصفــح الفصــل  ،٢الفقــرة .٢.١

مكافحــة الفســاد :للحــد مــن الفســاد وتعزيــز كفــاءة الحكومــة ،أطلقــت مصــر المرحلــة الثانيــة مــن «االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة

الفســاد  .»٢٠٢٢ - ٢٠١٩تــم إعــداد االســتراتيجية بعــد دراســة تحديــات اســتراتيجية  ٢٠١٨-٢٠١٤الســابقة ،والعديــد مــن التجــارب الدوليــة وأفضــل

الممارســات ،وتحديــد أنســب األســاليب التــي تنطبــق علــى الحالــة المصريــة .وقــد أشــادت األمــم المتحــدة بالجهــود المصريــة فــي هــذا

الصــدد ،حيــث أدرجــت االســتراتيجية الوطنيــة األولــى كإحــدى ممارســات مصــر الناجحــة فــي منــع الفســاد ومكافحتــه .إضافــة إلــى هــذه
المجهــودات ،تــم توقيــع بروتوكــول التعــاون الموقــع مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان المصــري وهيئــة الرقابــة اإلداريــة فــي ديســمبر
 .٢٠٢٠يصــور هــذا التعــاون مكافحــة الفســاد كجــزء ال يتجــزأ مــن النهــوض بحقــوق اإلنســان ،كمــا يبــرز أن للنهــوض بحقــوق اإلنســان تأثيـ ًـرا

إيجابيــا فــي نهايــة المطــاف علــى مكافحــة الفســاد.
ً
( )2.2تعزيز السالم واألمن والحماية من العنف

محاربــة االتجــار بالبشــر :أطلقــت اللجنــة التنســيقية الوطنيــة لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية واالتجــار بالبشــر الجــزء الثانــي مــن
«معــا ضــد االتجــار بالبشــر» فــي عــام  .٢٠٢٠وتحــث الحمــات المواطنيــن علــى اإلبــاغ عــن الجريمــة عبــر الخطــوط الســاخنة
الحملــة الوطنيــة
ً

لللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر ،المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ،المجلــس القومــي للمــرأة ،والمجلس القومــي لحقوق

اإلنســان أو إبــاغ الســلطات المختصــة .عــاوة علــى ذلــك ،فــي أكتوبــر  ،٢٠٢٠نجحــت مصــر ،بدعــم دولــي كامــل ،فــي تمريــر مشــروع قرارهــا
 ٧/١٠بعنــوان «مكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ضــد الممتلــكات الثقافيــة» ،خــال المؤتمــر العاشــر لألطــراف فــي اتفاقيــة األمــم

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة فــي فيينــا.

القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة :تقــدم مصــر خدمــات لحمايــة المــرأة التــي تعرضــت للعنــف وتلتــزم بحمايــة المــرأة مــن جميــع أشــكال

العنــف ســواء النفســي أو الجســدي .تشــرف وزارة التضامــن االجتماعــي علــى  ٨مراكــز الســتضافة النســاء المعرضــات للخطــر والمعرضــات
للعنــف .يوفــر المركــز لهــم الرعايــة الصحيــة والنفســية والقانونيــة ،ويســعى إلــى توفيــر فــرص معيشــية لهــم .يبلــغ عــدد النســاء الالتــي

ـا هــذا العــام ،تولــي الــوزارة أهميــة خاصــة لحمايــة الفتيــات مــن الممارســات الضــارة مثــل
يحصلــن علــى الخدمــات  ٢٩٥٨امــرأة و ١٨٣طفـ ً
الــزواج المبكــر وختــان اإلنــاث واالتجــار بالبشــر .كمــا تعمــل الــوزارة علــى التوســع فــي إنشــاء مراكــز الســتضافة النســاء فــي محافظــات
ســوهاج وقنــا وبورســعيد.

( )3الشــراكات لمكافحــة الفســاد وإتاحــة الوصــول إلــى العدالــة
للجميــع

ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء ،تــم توســيع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
الفســاد فــي ديســمبر  ٢٠١٩ليــس فقــط لتشــمل الكيانــات الحكوميــة

•

ذات الصلــة ،ولكــن ً
أيضــا شــركاء مــن المجتمــع المدنــي مثــل االتحــاد
العــام للمنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤسســة مصــر الخيــر ،وممثلــو

القطــاع الخــاص مثــل جمعيــة شــباب األعمــال المصرييــن ومؤسســة

ســو إيليــن للتنميــة القانونيــة.

( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
تعمــل مصــر علــى الحــد مــن الفســاد وتحقيــق مرتبــة عالميــة أفضــل

كل عــام .ومــع ذلــكُ ،يعتقــد أن جائحــة كوفيــد ١٩-قــد أبطــأت التقــدم
التدريجــي .فــي عــام  ،٢٠٢٠انخفضــت درجــة مصــر فــي مؤشــر مــدركات

الفســاد لمنظمــة الشــفافية الدوليــة إلــى  ٣.٣مــن  ٣.٥فــي العــام

الســابق ،ممــا يعكــس تأثيــر الوبــاء علــى المؤسســاتً .
أيضــاُ ،يعتقــد أن
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ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻷﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺻﻴﺎﻏﺔ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

•

إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﺋﺘﻬﺎ
وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ.

الوبــاء أدى إلــى إبطــاء تحســين مؤشــر فعاليــة الحكومــة (البنــك الدولي)،

حيــث ســجلت مصــر  ١.٨٧فــي عــام  ٢٠٢٠خــال الوبــاء ،وهــو تحســن عــن ١.٨٤
قليــا مــن  ١.٨٨فــي ظــل ســيناريو «بــدون
فــي عــام  ،٢٠١٩ولكنــه أقــل
ً

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٤

٣،٧

٢،٩

٢،٩

٢،٩

٣،٤

مــن بيــن اإلجــراءات العديــدة التــي اتخذتهــا الدولــة المصريــة خــال

٣،٣

٣،٩

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٣،٥

كوفيــد» (مقيــاس  ١إلــى .)٥

مدركات
الفسادد
ت اﻟﻔﺴﺎ
مؤشرﻣﺪرﻛﺎ
درجةﻣﺆﺷﺮ
كوفيد:19-رﺟﺔ
تأثيرﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ :د
ﺗﺄﺛﻴ
شفافية)ﻴﺔ(
أكثرﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓ
ﻰ== أﻛ
(الدرجة اﻷﻋﻠ
)اﻟﺪرﺟﺔ
األعلى

عمليــات اإلغــاق المتعلقــة بوبــاء كوفيــد ١٩-كانــت رقمنــة النظــام

القضائــي لضمــان المســاواة فــي الوصــول لجميــع المصرييــن وعــدم

إعاقــة العدالــة وإنفــاذ القانــون بســبب الوبــاء .تــم تســريع التحــول
الرقمــي للنظــام القضائــي ليســهل علــى المواطنيــن رفــع الدعــاوى

ومتابعــة قضاياهــم والحــد مــن االزدحــام .جــاء ذلــك بعــد مطالــب عديــدة

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

الحكومة
فعاليةﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ
)5
(مقياس
إلى(٥
من 1إﻟﻰ
ﻣﻦ ١
)ﻣﻘﻴﺎس

المحاكمــة بنظــام إلكترونــي يســمح مباشــرة ألطــراف التقاضــي ولعامــة
الجمهــور بحضــور الجلســات عــن بعــد (التقاضــي اإللكترونــي) .أطلقــت
٢،٢٦

٢،٢١

٢،٢٤

١،٩٩

١،٩٤

١،٩٧

١،٨٨

١،٨٧

١،٨٤

إلتاحــة خدمــات التوثيــق للمواطنيــن بســهولة ويســر ،بالتعــاون مــع وزارة

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

مــن قبــل الدوائــر القضائيــة والقانونيــة ،بخصــوص ضــرورة عقــد جلســات

وزارة العــدل حزمــة جديــدة مــن خدمــات التســجيل العقــاري اإللكترونــي

ﻣﺼﺮ

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات .باإلضافــة إلــى إطــاق الخدمــات

الرقميــة المصريــة المقدمــة عبــر الموقــع اإللكترونــيdigital.gov.eg :

بحلــول عــام  ،٢٠٣٠مــن المتوقــع في ســيناريو «دفع التنمية المســتدامة»

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

زيــادة الشــفافية ومحاربــة الفســاد ممــا يــؤدي إلــى وصــول مصــر لدرجــة
 ٤.٣فــي مؤشــر مــدركات الفســاد بحلــول عــام  .٢٠٣٠أمــا بالنســبة لفعاليــة

الحكومــة ،فســيناريو دفــع أهــداف التنميــة المســتدامة يتوقــع تحسـ ًـنا
طموحــا مــع تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة ،وتجــاوز ســيناريو «بــدون كوفيــد»
ً

بحلــول عــام  ٢٠٢١والوصــول إلــى درجــة  ٢.٦بحلــول عــام .٢٠٣٠

اﻟﺒﻠﺪان ذات

ﻣﺼﺮ
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هدف  :17عقد الشراكات لتحقيق األهداف
المؤشر

التقدم

السابق

()17.1.1

إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ()%

%20.8

2018

↓ %19.2

2020

()17.1.2

نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية ()%

%39.7

2018

↑ %54.4

2020

()17.2.1

إجمالي صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية (مليار دوالر أمريكي)

8.6

2018

↑ 9.8

2020

()17.3.1

إجمالي صافي االستثمار األجنبي المباشر (مليار دوالر أمريكي)

6.9

2015

↑ 7.4

2020

()17.3.2

نسبة التحويالت من الخارج من إجمالي الناتج المحلي ()%

%10.8

2018

↓ %8

2020

()17.6.1

عدد اشتراكات النطاق العريض لإلنترنت الثابت لكل  100من السكان

4.08

2015

↑ 7.6

2019

Proxy

( )١التقدم نحو الهدف
إن تعزيــز وســائل تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة هــو المفتــاح الرئيســي للوصــول إلــى األهــداف والغايــات المختلفــة لمصــر .وتحقيقــا
لهــذه الغايــة ،عملــت مصــر علــى تعزيــز العالقــات اإلقليميــة والدوليــة.
منــذ عــام  ،٢٠١٧تنظــم مصــر منتــدى شــباب العالــم علــى أســاس ســنوي ،بهــدف إشــراك الشــباب علــى مســتوى العالــم فــي بيئــة غنيــة
تســمح لهــم بتبــادل اآلراء والتوصيــة بمبــادرات لصنــاع القــرار والشــخصيات المؤثــرة .وقــد صنفــت لجنــة التنميــة االجتماعيــة التابعــة لألمــم
المتحــدة المنتــدى علــى أنــه منصــة لمعالجــة القضايــا المتعلقــة بالشــباب علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ،مــع إبــراز نتائــج الجــوالت
الثــاث الســابقة.
رئيســا لالتحــاد األفريقــي فــي تعزيــز وســائل
فــي ظــل قيــم المصيــر الموحــد والتنميــة المتبادلــة ،اســتغلت مصــر فــي عــام  ٢٠١٩دورهــا
ً
التعــاون بيــن الــدول األفريقيــة فــي المجــاالت ذات األولويــة مثــل ( )١التكامــل االقتصــادي واإلقليمــي )٢( ،بنــاء الجســور بيــن الشــعوب
األفريقيــة )٣( ،واإلصــاح المؤسســي والمالــي لالتحــاد األفريقــي .أثنــاء توليهــا المســؤولية ،أعلنــت مصــر أن منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة
األفريقيــة ( )AfCFTAقــد دخلــت حيــز التنفيــذ بعــد أن صادقــت عليهــا  ٢٢دولــة .كمــا أطلقــت مصــر مبــادرة مصريــة لتدريــب الشــباب األفريقي
فــي إطــار برنامــج القيــادة الرئاســية األفريقيــة.
وبالمثــل وجهــت مصــر الجهــود نحــو بنــاء تحالفــات إقليميــة مــع الــدول العربيــة مــع التركيــز علــى الحفــاظ علــى الســام واألمــن .كانــت
مصــر أول الداعميــن للشــعب الليبــي خــال عقــد مــن الصــراع المســتمر ،كمــا دعمــت مصــر الدولــة اللبنانيــة فــي أعقــاب االنفجــار المدمــر
فــي مينــاء بيــروت .وكــذا قــادت مصــر الجهــود الراميــة إلــى إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التعــاون األمنــي واالســتخباراتي مــن خــال
تمهيــد الطريــق لمنتــدى المخابــرات العربــي واســتضافة مقــره فــي القاهــرة.
( )2جهود الدولة المصرية نحو تعزيز وسائل التنفيذ والشراكات من أجل التنمية المستدامة
( )2.1تعبئة الموارد المحلية

٢٠١٩/٢٠٢٠

١٩،٢

٢٠،٥

٢٠،٨
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٥٤،٤

●تنفيــذ إصالحــات تــؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة ،وإرســاء
أســس العدالــة الماليــة ،ودمــج االقتصــاد غير الرســمي فــي االقتصاد
الرســمي .فــي غضــون  ٤ســنوات ،زادت اإليــرادات الضريبيــة بنســبة
 ٪١١١فــي  .٢٠٢٠وبلغــت نســبة الميزانيــة الممولــة من الضرائــب ٪٥٤.٤
فــي .٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠١٨/٢٠١٩

٣٩،٧

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ال تــزال النســبة قريبــة مــن الســنوات الســابقة
مــع زيــادة وجــود أنشــطة ماليــة أكثــر اســتدامة .كمــا عملــت مصــر علــى
إصــاح النظــام الضريبــي وتحصيــل الضرائــب مــن خــال:

٢٠١٧/٢٠١٨

٤٤،٦

انخفــض إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ليصــل إلــى  ٪١٩.٢فــي  ٢٠٢٠/٢٠١٩بســبب جائحــة كوفيــد.١٩-

اﻹﻳﺮادات واﻟﻀﺮاﺋﺐ

اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮ ﻣﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
)٪
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(

الماليةﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي
وزارةﻚ اﻟﻤ
المصدر:ر :اﻟﺒﻨ
اﻟﻤﺼﺪ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ )(٪

●توجيــه الجهــود نحــو تطبيــق نظــام رقمــي متكامــل لرفــع كفــاءة
اإلدارة الضريبيــة.
( )2.2االستفادة من الموارد الدولية
المساعدة اإلنمائية الرسمية

إﺟﻤﺎﻟ ﻲﺻﺎﻓ اﻲﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮ ﻳﻜ (ﻲ

ارتفعــت المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية لمصــر إلــى  ٩.٨مليــار دوالر

أمريكــي فــي عــام  ٢٠٢٠مــن  ٨.٦مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام ٢٠١٨
(زيــادة بنســبة  .)٪١٤فــي عــام  ،٢٠٢٠أطلقــت مصــر خريطــة تفاعليــة
توضــح توزيــع المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية لــكل هــدف مــن أهــداف
التنميــة المســتدامة مــع تفاصيــل محــددة عــن المشــروع والموقــع
مشــروعا للهــدف  ٧مــن أهــداف التنميــة
الجغرافــي .تــم تخصيــص ٣٤
ً
المســتدامة (طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة) وهــي أكبــر نســبة مــن
إجمالــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية بقيمــة  ٥.٩( ٪٢٣.٢مليــار دوالر
أمريكــي) .احتــل الهــدف التاســع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة
(الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية) المرتبــة الثانيــة بعــدد ٣٦
ـروعا وبنســبة مئويــة مــن إجمالــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
مشـ ً
بلغــت  ٥.٧( ٪٢٢.٣مليــار دوالر أمريكــي).

٩،٨

٥،٣

٢٠٢٠

٢٠١٩

٥

٢٠١٨

٢٠١٧

الدوليﺪ/وﻟﻲ
التعاونﻌﺎون اﻟ
وزارةارة اﻟﺘ
المصدر:ﺪر :وز
اﻟﻤﺼ
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

حواالت المصريين بالخارج
ارتفــع إجمالــي تدفقــات التحويــات الماليــة الوافــدة بنســبة  ٪٤.٩مــن
تقريبــا فــي الســنة الماليــة  ٢٠١٨/٢٠١٧إلــى
 ٢٦.٤مليــار دوالر أمريكــي
ً
حوالــي  ٢٧.٧مليــار دوالر أمريكــي فــي  .٢٠٢٠/٢٠١٩ومــع ذلــك ،انخفــض
حجــم التحويــات كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  ٪١٠.٨فــي
 ٢٠١٨/٢٠١٧إلــى  ٪٨فــي .٢٠٢٠/٢٠١٩

٨،٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا ﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮ ﻳﻜﻲ(
٨،٢
٧،٧

٧،٤

٧،٩
٦،٩

االستثمار األجنبي المباشر
باإلضافــة إلــى تعبئــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ،فــإن تشــجيع
االســتثمار األجنبــي المباشــر يمثــل ً
أيضــا أولويــة للحكومــة المصريــة.

ارتفــع صافــي االســتثمارات األجنبيــة المباشــر بنســبة  ٪٧.٢مــن ٦.٩
مليــار دوالر أمريكــي فــي  ٢٠١٦/٢٠١٥إلــى  ٧.٤مليــار دوالر أمريكــي فــي
 .٢٠٢٠/٢٠١٩أيضــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،نفــذت مصــر إصالحــات
هيكليــة مختلفــة لتحســين منــاخ األعمــال واالســتثمار مثــل:
●إنشــاء جهــاز تنميــة المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة فــي  ٢٠١٨لتعزيــز نمــو مشــروعات ريــادة األعمــال،
تقويــة وتمكيــن جهــاز حمايــة المنافســة.

المصدر:
المصريﻤﺼﺮي
المركزيﺮﻛﺰي اﻟ
البنكﺒﻨﻚ اﻟﻤ
ﺼﺪر :اﻟ
اﻟﻤ

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻣ ﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ٪
إﺟﻤﺎﻟﻲ

٥٧،٣

٥٣

٦١،٥

●بلــغ عــدد إجمالــي اشــتراكات  ٣.٠٦ ADSLمليــون اشــتراك فــي عــام
 ٢٠١٥ووصــل إلــى  ٨.٤٥مليــون اشــتراك فــي منتصــف عــام ،٢٠٢٠
بزيــادة قدرهــا .٪٢٧٦

٢٠٢٠

٣٧،٨

مــن العوامــل الرئيســة لتحقيــق التنميــة هــو وجــود بنيــة تحتيــة قويــة
لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لالســتفادة مــن التطــورات العالميــة
فــي التكنولوجيــا .تظهــر المؤشــرات التاليــة التحســينات التــي حققتهــا
مصــر فــي هــذا الصــدد:

٣٤،٨

( )2.3تمكين الوصول إلى اإلنترنت

إﻧﺎث

ذﻛﻮر

٤٠،٨

●وضــع أدوات تشــجيع االســتثمار ،مثــل خريطــة االســتثمار التــي
تعمــل كبرنامــج مبتكــر وتفاعلــي لعــرض فــرص االســتثمار حســب
القطــاع والموقــع.

٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠٢٠

٢٠١٦

المعلوماتاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺼﺎﻻت وﺗ
وزارةارة اﻻﺗ
المصدر:ر :وز
اﻟﻤﺼﺪ
وتكنولوجيا
االتصاالت
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●فــي عــام  ،٢٠١٨ارتفــع عــدد مســتخدمي اإلنترنــت مــن اإلنــاث كنســبة مئويــة مــن اإلنــاث مــن  ٪٣٤.٨فــي عــام  ٢٠١٦إلــى  ٪٤٠.٣فــي عــام
 ،٢٠١٨بينمــا ارتفــع بالنســبة للذكــور مــن  ٪٤٠.٨إلــى  ٪٤٨.١خــال نفــس الســنوات.
●بينما ارتفعت عدد االشتراكات في النطاق العريض ( )broadbandلكل  ١٠٠نسمة من  ٤.٠٨في عام  ٢٠١٥إلى  ٦.٦٩في عام .٢٠١٨
( )3الشراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة
( )3.1الشراكات المحلية نحو إنشاء آليات تمويل مبتكرة
بــدأت الدولــة المصريــة فــي االســتفادة مــن آليــات التمويــل المبتكــرة الجديــدة التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الشــراكات والتعــاون بيــن
مختلــف الجهــات لدعــم جهــود التنميــة فــي العديــد مــن القطاعــات.
●تأســس صنــدوق تحيــا مصــر فــي عــام  ٢٠١٤مــع التركيــز علــى  ٦مجــاالت رئيســة؛ الرعايــة الصحيــة ،والدعــم االجتماعــي ،والتنميــة
الحضريــة ،والتمكيــن االقتصــادي ،والتعليــم ،واالســتجابة للكــوارث  /األزمــات .عــن طريــق شــراكات مــع نظــراء مختلفيــن ،يطلــق
الصنــدوق العديــد مــن المبــادرات لدعــم المجــاالت المذكــورة أعــاه.
●الصنــدوق الســيادي المصــري يعمــل مــن خــال أفضــل الممارســات لجــذب االســتثمارات الخاصــة وإدارة األصــول المملوكــة للدولــة.
يحتــوي الصنــدوق علــى  ٤صناديــق فرعيــة رئيســة؛ الســياحة ،العقــارات والتحــف ،الرعايــة الصحيــة واألدويــة ،البنيــة التحتيــة
والمرافــق ،والخدمــات الماليــة والتكنولوجيــا الماليــة.
( )3.2الشراكات العالمية أثناء الجائحة
جهــودا لبنــاء المزيــد مــن الشــراكات العالميــة أثنــاء الوبــاء مســتفيدة مــن
تبــذل الدولــة المصريــة مــن خــال وزارة التعــاون الدولــي
ً
الدبلوماســية االقتصاديــة مــن خــال :تنظيــم منصــات ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن .أطلقــت وزارة التعــاون الدولــي فــي أبريــل  ٢٠٢٠أول
منصــة ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن تحــت عنــوان «شــراكات عالميــة مــن أجــل تعــاون إنمائــي فعــال» مــع أكثــر مــن  ١٢٠مشــارك مــن
 ٤٥مؤسســة دوليــة لمناقشــة اإلجــراءات الحكوميــة لواجهــة جائحــة كوفيــد.١٩-
( )4تأثير كوفيد 19-واستجابة الدولة
أثــرت جائحــة كوفيــد ١٩-علــى االقتصــاد وتســببت فــي انخفــاض اإليــرادات الحكوميــة فــي عــام  ٢٠٢٠مقارنــة باألعــوام الســابقة كنســبة
مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،بينمــا كان هنــاك تأثيــر ضئيــل علــى اإليــرادات الحكوميــة بســبب الوبــاء .أمــا بالنســبة لحصــة مصــر
مــن الصــادرات العالميــة ،فقــد اســتحوذت مصــر علــى مــا يقــرب مــن  ٪٠.١٨مــن الصــادرات العالميــة فــي عــام  .٢٠١٩وانخفضــت قيمــة
الصــادرات فــي عــام  ٢٠٢٠بنحــو  ،٪١مقارنــة بعــام  ،٢٠١٩ممــا يعكــس مرونــة قطــاع التصديــر المصــري فــي مواجهــة ركــود االقتصــاد .النشــاط
االقتصــادي العالمــي وحركــة التجــارة الدوليــة.
اســتندت اســتجابة الدولــة المصريــة للوبــاء بشــكل أساســي إلــى
الشــراكات والتعــاون ،ويمكــن تقســيمها إلــى مجاليــن رئيســين:

٣١،٣

٣١

١٩

١٨،٨

١٨،٨
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وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ

١٨،٦

●أرســلت مصــر مســاعدات طبيــة بقيمــة  ٤مالييــن دوالر إلــى  ٣٠دولــة
أفريقيــة لدعــم جهــود مكافحــة الوبــاء.

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

١٨،٥

ً
علــى الصعيــد الدولــي،
وانطالقــا مــن إيمــان مصــر بــدور الشــراكات،
دعمــت مصــر الــدول األخــرى بشــتى الوســائل:

) ٢٠٢٠ﻛﻮﻓﻴﺪ(

١٨،٤

●تعاونــت مصــر مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة فــي التنميــة
لتوجيــه المزيــد مــن األمــوال نحــو المشــاريع التــي تخــدم أهــداف
ـروعا بقيمــة  ١.٤مليار دوالر
التنميــة المســتدامة :تــم توجيــه  ٣٦مشـ ً
أمريكــي ( ٪٥.٦٢مــن إجمالــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية) إلــى
الهــدف ( ٣الصحــة الجيــدة والرفــاه) ،و ١.٣٢مليــار دوالر أمريكــي
مشــروعا لتحقيــق الهــدف ( ١القضــاء علــى الفقــر).
( )٪٥.١٧فــي ٢٠
ً

) ٢٠٢٠ﺑﺪون ﻛﻮﻓﻴﺪ(

٢٠١٩

٣١،١

●ترتيــب أولويــات تحويــل الخدمــات الحكوميــة المقدمــة عبــر البوابــات
الرقميــة مــع التركيــز علــى االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لالتصاالت
واالســتفادة مــن االســتفادة منهــا.

الحكومية ﻛﻨﺴﺒﺔ
اإليراداتاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إجمالياﻹﻳﺮادات
كوفيد:19-ﺟﻤﺎﻟﻲ
تأثيرﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ :إ
ﺗﺄ
كنسبة
()%ﻲ )(٪
اإلجماليﻤﺎﻟ
ﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟ
الناتجﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟ
منﺔ ﻣﻦ ا
ﻣﺌﻮﻳ
المحلي

ﻣﺼﺮ

دنفرﺟﺎﻣﻌﺔ د ﻧﻔﺮ
، (٢٠٢١
(،)2021ﻟﻴﺔ )
الدوليةﺔ اﻟﺪو
ﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
للدراساتراﺳﺎت اﻟﻤ
بارديردي ﻟﻠﺪ
مركزﺮﻛﺰ ﺑﺎ
المصدر:ﺪر :ﻣ
اﻟﻤﺼ
جامعة
المستقبلية
(مالحظة :التباين بين بيانات هذا الرسم والرسم السابق نتيجة االختالفات
بين السنة المالية والسنة والتقويمية)

●إنشــاء جســر جــوي بيــن مصــر ولبنــان ألعمــال اإلغاثــة الطبيــة وعــاج
ضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت فــي أغســطس .٢٠٢٠
بحلــول عــام  ،٢٠٣٠ســتصل اإليــرادات الحكوميــة كنســبة مئويــة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى  ٪٢١.٧بزيــادة تزيــد عــن  ١٠مليــارات دوالر
أمريكــي ،نظـ ًـرا لتحســن االقتصاد وسياســات اإلصالحات الهيكليــة القوية.
أمــا بالنســبة لحصــة مصــر مــن الصــادرات العالميــة ،فمــن المتوقــع أن
ترتفــع لتصــل إلــى  ٪٠.٣بحلــول عــام  .٢٠٣٠ومــن حيــث إجمالــي التجــارة ،من
المتوقــع أن تزيــد الصــادرات فــي مصــر بشــكل كبيــر ،بأكثــر مــن الضعــف
فــي قيمتهــا بيــن عامــي  ٢٠٢٠و.٢٠٣٠

توقعات آفاق 2030
بحلول :2030

ال تغيير في
السياسات

إجمالي اإليرادات
الحكومية كنسبة
من الناتج المحلي
اإلجمالي

%21.1

إجمالي الصادرات
المصرية

 100مليار

دوالر أمريكي

دفعة التنمية
المستدامة

%23
 104مليار

دوالر أمريكي
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عقـد قادم من التنـميـة:
التحديات والطريق إلى 2030

بغــض النظــر عــن حجــم الجهــد المبــذول ،ال يــزال العالــم بأســره
يواجــه تحديــات رهيبــة نحــو تنفيــذ خطــة عــام ٢٠٣٠؛ ومصــر ليســت
اســتثناء .حــدد التقريــر الوطنــي لعــام  ٢٠١٨أربعــة تحديــات أمــام
تحقيــق خطــة عــام  ٢٠٣٠وهــي البيانــات والتمويــل والحوكمــة
والنمــو الســكاني .فــي الواقــع ،عملــت مصــر جاهــدة مــن أجــل
ً
وفقــا لذلــك ،ينقســم هــذا
التعامــل الفعــال مــع هــذه التحديــات.
الفصــل إلــى ثالثــة أجــزاء .يقــدم الجــزء األول عمليــة جــرد موجــزة
لجهــود مصــر للتعامــل مــع هــذه التحديــات األربعــة .الجــزء الثانــي
يحــدد ثالثــة تحديــات أخــرى اكتســبت أهميــة خــال الســنوات الثالث
الماضيــة .يعــرض الجــزء األخيــر الطريــق إلــى األمــام بالنســبة
لمصــر خــال العقــد المقبــل مــن العمــل.

التحديــات التــي تــم تحديدهــا فــي التقريــر
الوطنــي الطوعــي لعــام 2018

البيانات
ً
وفقــا لتقريــر أعدتــه «اإلســكوا» حــول منصــات التقاريــر الوطنيــة
العربيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة ،احتلــت مصــر المرتبــة
األولــى فــي المنطقــة (مــن بيــن  ٩دول) فــي تنفيــذ  ٪٥٠مــن

معاييــر منصــات التقاريــر الوطنيــة مــن خــال مرصــد أهــداف
التنميــة المســتدامة .مــن ناحيــة أخــرى ،كشــف التقريــر اإلحصائــي
الوطنــي الثانــي ألهــداف التنميــة المســتدامة الصــادر عــام ٢٠١٩
عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،أن  ٪٤٧.٥مــن
مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة متاحــة ،مقارنــة بـــ ٪٤٣
فــي التقريــر األول الصــادر عــام  .٢٠١٨وقــد تحقــق هــذا التحســن
علــى خلفيــة تقديــم المســوحات الجديــدة* ،وتحديــث وزيــادة
وتيــرة بعــض المســوح الحاليــة ،وكذلــك التوســع فــي اســتخدام
التكنولوجيــا المعلوماتيــة الحديثــة.

علــى الرغــم مــن التحســن ،ال تــزال هنــاك تحديــات مــن حيــث جمــع
البيانــات وتصنيــف البيانــات (حســب التصنيفــات المختلفــة مثــل
الموقــع الجغرافــي والجنــس والدخــل واإلعاقــة) ،وتوحيــد تعريــف
المتغيــرات والمؤشــرات .عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك حاجــة ماســة
للتدريــب لتطويــر المــوارد البشــرية اإلحصائيــة المهنيــة علــى
جميــع المســتويات ،ليــس فقــط فــي القطــاع الحكومــي ،ولكــن
ً
أيضــا فــي قطاعــات األعمــال واألنظمــة التعليميــة والمنظمــات

غيــر الحكوميــة .يجــب توجيــه جــزء مــن هــذا الجهــد لتغييــر
عقليــة المؤسســات المختلفــة مــن حيــث أهميــة وجــود بيانــات
دقيقــة وفــي الوقــت المناســب لدعــم القــرارات المســتندة إلــى
المعلومــات والسياســة القائمــة علــى األدلــة وكذلــك أهميــة
شــفافية البيانــات ونشــرها لتعزيــز الحكــم الرشــيد .فــي هــذا
الســياق ،يعمــل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء على
صياغــة أول اســتراتيجية وطنيــة لإلحصــاء فــي مصــر ،بدعــم مــن
البنــك الدولــي وبنــك التنميــة األفريقــي.

التمويل
ً
وفقــا لتقديــرات األونكتــاد ،تتطلــب الجهــود العالميــة لتحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام  ٢٠٣٠حوالــي ٧-٥
ســنويا فــي جميــع القطاعــات؛ علــى
تريليــون دوالر أمريكــي
ً
الرغــم مــن أن مســتويات االســتثمار الحاليــة بعيــدة عــن النطــاق
المطلــوب ،مــع وجــود فجــوة اســتثمارية فــي البلــدان الناميــة
تبلــغ حوالــي  ٢.٥تريليــون دوالر أمريكــي .كمــا هــو مبيــن فــي
ـددا مــن التحديــات
التقريــر الوطنــي المالــي  ،٢٠١٨تواجــه مصــر عـ ً
الماليــة ،بمــا فــي ذلــك الديــن الحكومــي وعجــز الميزانيــة .علــى
الرغــم مــن تخفيــف هــذه التحديــات مباشــرة بعــد التنفيــذ الناجــح
لبرنامــج االســتقرار واإلصــاح الــذي بــدأ فــي عــام ( ٢٠١٦انظــر
القســم  ٤.١لمزيــد مــن التفاصيــل)؛ لســوء الحــظ ،تفاقمــت هــذه
التحديــات بســبب انتشــار جائحــة كوفيــد ،١٩-ممــا تطلــب تعبئــة
المــوارد الماليــة مــن أجــل توفيــر حــزم تحفيــز مناســبة وحمايــة
الشــرائح الضعيفــة علــى خلفيــة تراجــع اإليــرادات الحكوميــة ممــا
ضغطــا علــى الموقــف المالــي فــي مصــر.
يشــكل
ً

* تشمل مسح محددات معدل المواليد ،ومسح المجتمع المحلي ،ومسح العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة ،ومسح العمالة غير الرسمية ،ومسح صحة األسرة ،ومسح جريمة ختان اإلناث ،ومسح
المشاريع الوطنية.
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إحــدى الحلــول الواعــدة لتحديــات تمويــل التنميــة هــو فعاليــة
شــراكات القطاعيــن العــام والخــاص .يمكــن أن تعمــل الشــراكات
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كبديــل رئيســي لتمويــل التنميــة
فــي تنفيــذ المشــاريع االســتراتيجية الرئيســة دون الضغــط علــى
ميزانيــة الحكومــة وفــي نفــس الوقــت زيــادة حصــة القطــاع
الخــاص فــي االقتصــاد وفــي تنفيــذ االســتثمار المؤثــر .فــي هــذا
اإلطــار ،يمثــل الصنــدوق الســيادي المصــري الــذي تأســس
فــي عــام  ٢٠١٨آليــة فعالــة لتعظيــم قيمــة األصــول الحكوميــة

مــن خــال التعــاون مــع القطــاع الخــاص إلطــاق العنــان لقيمــة
األصــول والمــوارد العامــة غيــر المســتغلة.

تقريبــا ،تعانــي مصــر مــن
علــى غــرار جميــع البلــدان الناميــة
ً

محدوديــة الحيــز المالــي .علــى الرغــم مــن اإلصالحــات فــي زيــادة
اإليــرادات الحقيقيــة للحكومــة مــن خــال إدخــال ضريبــة القيمــة
المضافــة الكاملــة فــي عــام  ،٢٠١٧ال تــزال نســبة الضرائــب إلــى
الناتــج المحلــي اإلجمالــي منخفضــة حتــى بالمقارنــة مــع البلــدان
ً
مفاجئــا ألن أكثــر مــن  ٪٥٠مــن
األخــرى المماثلــة .وهــذا ليــس
العامليــن فــي مصــر يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي
(انظــر الهــدف  ٨لمزيــد مــن التفاصيــل) .وهــذا هــو ســبب قيــام
الحكومــة المصريــة بوضــع سياســات لزيــادة حصــة القطــاع
الرســمي ،والتــي مــن شــأنها أن تنعكــس فــي زيــادة اإليــرادات
العامــة ،وكذلــك تعزيــز اإلنتاجيــة اإلجماليــة .علــى ســبيل المثــال،
ً
جديــدا فــي عــام  ٢٠٢١لمنــح
قانونــا
أصــدرت الحكومــة المصريــة
ً
حوافــز ماليــة وغيــر ماليــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة
الختيــار العمــل فــي القطــاع الرســمي للمنشــآت الجديــدة
وتســهيل التحــول مــن القطــاع غيــر الرســمي إلــى القطــاع
الرســمي للمؤسســات القائمــة.
باإلضافــة إلــى هــذه الجهــود ،تتعــاون مصــر مــع المنظمــات
تحديــدا ،يتــم
الدوليــة مــن أجــل تمويــل التنميــة .وبشــكل أكثــر
ً
جــدا:
حاليــا تنفيــذ مبادرتيــن مهمتيــن
ً
ً

●إعــداد التقريــر الوطنــي األول مــن نوعــه حــول تمويــل
التنميــة (تقريــر التمويــل مــن أجــل التنميــة) بقيــادة
الدكتــور محمــود محــي الديــن ،المديــر التنفيــذي لصنــدوق
النقــد الدولــي والمبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي
بتمويــل أجنــدة  ،٢٠٣٠والــذي يتنــاول النطــاق الكامــل لتمويــل
التنميــة .وتحديــد التدخــات السياســية الرئيســة.
●مشــروع مــع صنــدوق األمــم المتحــدة ألهــداف التنميــة
المســتدامة لوضــع إطــار تمويــل وطنــي متكامــل لتقديــر
تكلفــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى
الوطنــي ،بهــدف تحديــد المــوارد الوطنيــة المســتخدمة
لتمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة ،والثغــرات والتحديــات
فــي هــذا الســياق واألدوات الماليــة المبتكــرة وآليــات ســد
هــذه الفجــوات .القطاعــات التــي يغطيهــا هــذا المشــروع
هــي التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة والميــاه
والصــرف الصحــي والنقــل والتــي يأتــي عبرهــا «تمكيــن
المــرأة» كقضيــة شــاملة.
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الحوكمة
اتخــذت مصــر العديــد مــن اإلجــراءات تجــاه الحكــم الرشــيد كمــا ورد
فــي الهــدف رقــم  16مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .بعضهــا
عملــي للغايــة مثــل المراكــز التكنولوجيــة التــي تقــدم خدمــات
حكوميــة ســريعة للفــن لعامــة النــاس .وبعضهــا أكثــر تصوريــة
مثــل اســتكمال تقريــر اآلليــة األفريقيــة لمراجعــة األقــران لمصــر.
بالتركيــز علــى المتابعــة والتقييــم التــي تعتبــر أساســية

للحكومــة الرشــيدة ،أنشــأت الحكومــة المصريــة مــن خــال وزارة
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة نظاميــن إلكترونييــن للرصــد
والتقييــم .األول هــو النظــام اإللكترونــي المتكامــل للتخطيــط
والمتابعــة .مــن خــال هــذا النظــام ،يتــم طلــب جميــع المشــاريع
العامــة مــن قبــل الهيئــات العامــة ،وتديرهــا وتراقبهــا وزارة
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يربــط
هــذا النظــام كل مشــروع عــام بأهــداف خطــة الحكومــة وكذلــك
أهــداف التنميــة المســتدامة .ســيتم تحميــل تقاريــر المراقبــة
المكتبيــة والميدانيــة علــى النظــام لتســهيل عمليــة الرصــد
والتقييــم .تشــمل الخطــط المســتقبلية إدخــال نظــام معلومــات
جغرافيــة كامــل لدعــم مرحلــة التخطيــط والمراقبــة .أمــا النظــام
ـاء علــى
الثانــي فقــد صمــم لمراقبــة أداء كل جهــة حكوميــة بنـ ً
مؤشــرات األداء الخاصــة بالجهــة والتــي يتــم إدخالهــا كل ربــع
ســنة .مــرة أخــرى ،هــذا النظــام إلكترونــي بواجهــة رســومية
إعالميــة تصــور كل جهــة حكوميــة والشــركات التابعــة لهــا.
الســمة المشــتركة فــي هــذه الجهود هــي اســتخدام تكنولوجيا
المعلومــات والتحــول الرقمــي .عــززت تكنولوجيــا المعلومــات
والتحــول الرقمــي الحوكمــة الرشــيدة مــن اســتهداف اإلعانــات

والحمايــة االجتماعيــة إلــى اســتهالك المرافــق والســامة علــى
الطــرق .مــن الواضــح أن هــذا الترابــط بيــن تكنولوجيــا المعلومــات
 /التحــول الرقمــي والحوكمــة الرشــيدة التــي تدعمهــا جميــع
نظرا لمكاســبها
الكيانــات ذات الصلــة فــي الدولــة ال بــد أن تســتمر ً
الواضحــة وتداعياتهــا اإليجابيــة علــى جميــع أهــداف التنميــة
المســتدامة.

النمو السكاني المرتفع
تتنبــأ نظريــة النمــو الكالســيكية الجديــدة بــأن إمكانــات النمــو
ورفاهيــة الدولــة تنخفــض مــع النمــو الســكاني .علــى المســتوى
ً
ً
ســابقا
ووفقــا لدراســة اليونيســف األخيــرة المذكــورة
الجزئــي،
حــول الفقــر فــي مصــر (انظــر اإلطــار فــي القســم  ، )2.3فــإن أحــد
المحــددات الرئيســية لالنتقــال إلــى الفقــر هــو حجــم األســرة .يتــم
تخصيــص المزيــد والمزيــد مــن التمويــل العــام كل عــام لتوفيــر
الخدمــات األساســية لعــدد الســكان المتزايــد .هــذا الســباق
اهتمامــا
المســتمر جعــل اإلدارات المتعاقبــة فــي مصــر تولــي
ً
ـلبا علــى جــودة
أقــل لجــودة الخدمــات العامــة؛ ومــن ثــم تؤثــر سـ ً
رأس المــال البشــري بمــرور الوقــت.
تــم تنفيــذ برامــج ضبــط معــدالت الــوالدة والخصوبــة فــي مصــر
فــي أواخــر الثمانينيــات والتســعينيات ونجحــت فــي خفــض
معــدل النمــو الســكاني ،ممــا وضــع مصــر فــي مرحلــة مفيــدة

فــي التحــول الديموغرافــي .لســوء الحــظ ،عندمــا تضاءلــت هــذه
تصاعديــا بلــغ
اتجاهــا
الجهــود ،تراجــع النمــو الســكاني واتخــذ
ً
ً
ذروتــه بعــد ثــورة .2011

كمــا ورد فــي قســم «الجهــود الحكوميــة» فــي الهــدف الثالــث
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،أطلقــت الحكومــة المصريــة
خطــة وطنيــة فــي عــام  2021لوضــع حــد لهــذه الحلقــة المفرغــة
(الخطــة الوطنيــة لتنميــة األســرة المصريــة) لتنظيــم معــدل
النمــو الســكاني وكذلــك تحســين جــودة رأس المــال البشــري.
بقيــادة وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة ومــع المرحلــة
األولــى حتــى عــام  ،2024تجمــع هــذه الخطــة الوطنيــة بيــن
الــوزارات ذات الصلــة (الصحــة والســكان والتضامــن االجتماعــي
والتنميــة المحليــة) والهيئــات الحكوميــة المتخصصــة (المجلــس
القومــي للســكان والمركــز الديموغرافــي المصــري والجهــاز
المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء) والمنظمــات غيــر الحكومية
ذات الصلــة والخاصــة والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة (صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان ومجلــس الســكان) للتعــاون للوصــول
إلــى الهــدف األساســي للبرنامــج.
ألول مــرة فــي مصــر ،يعمــل هــذا البرنامــج علــى المــدى القصيــر
وكذلــك علــى أبعــاد المشــكلة علــى المــدى الطويــل .بينمــا ركــزت
جميــع البرامــج الســابقة علــى نشــر اســتخدام موانــع الحمــل مــن
ً
وأحيانــا األبعــاد الثقافيــة والتعليميــة،
خــال الوحــدات الصحيــة
يركــز هــذا البرنامــج الجديــد ً
أيضــا علــى الحلــول طويلــة المــدى
للمشــكلة مــن خــال تغييــر النظــام البيئــي الختيــار الحمــل .يتــم
ذلــك مــن خــال التمكيــن االقتصــادي للمــرأة لزيــادة مشــاركة
المــرأة فــي القــوى العاملــة وتشــريع جديــد لمنــح حوافــز إيجابيــة
لحجــم األســرة الصغيــر والحوافــز الســلبية لألســرة الكبيــرة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعتبــر تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول
الرقمــي ركيــزة مهمــة للبرنامــج ألنــه سيســهل خدمــات تنظيــم
األســرة باإلضافــة إلــى المســاعدة فــي عمليــة الرصــد والتقييــم.

تـحـديــات إضـافـيــة
الفجوة الرقمية
خــال المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى لعــام  ،٢٠١٩نظمــت

مصــر فعاليــة جانبيــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي واالتحــاد األفريقــي وشــركاء آخريــن لمناقشــة عــدم
المســاواة المتزايــدة فــي البلــدان ومــدى إضــرار عــدم المســاواة
بالمســار نحــو تنفيــذ خطــة عــام  ٢٠٣٠ومفهــوم «عــدم تــرك أحــد
خلــف الركــب» .خــال المناقشــة ،كان هنــاك إجمــاع علــى أن جميــع
أشــكال عــدم المســاواة ســواء كانــت قائمــة علــى الجنــس ،أو
الديــن أو العــرق أو المنطقــة ومــا إلــى ذلــك تنبــع مــن عــدم تكافؤ
الفــرص .ببســاطة ،إذا كان لــدى جميــع األشــخاص ،بغــض النظــر عــن
جنســهم ودخلهــم ودينهــم وعرقهــم ،إلــخ ،نفــس الفــرص ،فــإن
جميــع أشــكال عــدم المســاواة ســتختفي بمــرور الوقت .مــع بداية
الثــورة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي والوتيــرة

المتســارعة باســتمرار للتكنولوجيــا والرقمنــة فــي جميــع جوانــب
الحيــاة البشــرية ،ظهــر شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم المســاواة:
ـبيا
الفجــوة الرقميــة .األمــر الخطيــر فــي هــذا الشــكل الجديــد نسـ ً
ً
أشــكال أخــرى مــن عــدم
مــن عــدم المســاواة هــو أنــه يضاعــف
المســاواة .علــى ســبيل المثــال ،تميــل فجــوة األجــور الحاليــة بيــن
الذكــور واإلنــاث إلــى االتســاع ألن الذكــور لديهــم إمكانيــة أكبــر
للوصــول إلــى التكنولوجيــا واالتصــاالت الحديثــة أكثــر مــن اإلنــاث.
يتمتــع قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر

بتطــور غيــر مســبوق حيــث نمــا برقــم مضاعــف خــال الفتــرة
 ٢٠١٠-٢٠٠٥بمتوســط نمــو ســنوي قــدره  ٪١٣.٤لــم ينقطــع إال خــال
فتــرة االضطــراب السياســي واالقتصــادي لكنــة عــاد إلــى مســاره
بــدءا مــن عــام  ٢٠١٦وحتــى اآلن ينمــو بمتوســط ســنوي يبلــغ
ً
 .٪١٣.٧كمــا يتضــح مــن هــذا التقريــر ،فــإن تكنولوجيــا المعلومــات
والتحــول الرقمــي وتطبيقاتهــا جــزء ال يتجــزأ مــن جميــع اإلصالحات
تقريبــا؛ مــن اإلصــاح الهيكلــي إلــى تنظيــم
والبرامــج والمبــادرات
ً
األســرة؛ مــن الحكــم الرشــيد إلــى التوطيــن .هــذه كلهــا أمــور
جيــدة ،ولكــن هنــاك تحديــات خفيــة .مــع كل هــذه الجهــود وعلــى
الرغــم مــن األداء األفضــل مقارنــة بالبلــدان الناميــة ،ال تــزال هنــاك
فجــوة رقميــة كبيــرة بيــن مصــر والــدول المتقدمــة .علــى ســبيل
المثــال ،وصــل معــدل انتشــار اإلنترنــت إلــى  ،٪٥٧.٣وهــو أعلــى
مــن المتوســط العالمــي البالــغ  ٪٥١.٤ولكنــه أقــل بكثيــر مــن
متوســط البلــدان المتقدمــة ( .*)٪٨٦.٧علــى الرغــم مــن هــذه
الفجــوة الواســعة ،فــإن مصــر تســد الفجــوة بســرعة وأســرع بكثيــر
مــن معظــم البلــدان الناميــة األخــرى .ومــن الضــروري مراقبــة
هــذه الفجــوة عــن كثــب وتصميــم وتنفيــذ سياســات لتســريع
التقــارب.
كمــا هــو الحــال مــع أشــكال أخــرى مــن عــدم المســاواة ،فــإن
الفجــوة الرقميــة ليســت بيــن البلــدان ،ولكــن ً
أيضــا داخــل كل بلــد.

فــي مصــر ،توجــد فجــوة رقميــة بيــن المناطــق الحضريــة والريفية
وبيــن الذكــور واإلنــاث .فــي المناطــق الحضريــة ٪٧٣.٩ ،مــن األســر
تمتلــك أجهــزة حاســب آلــي فــي المنــزل و ٪٧٠.٥منهــا لديهــا
اتصــال باإلنترنــت فــي المنــزل مقارنة بـــ  ٪٥٥.٨و ٪٥١.٢فــي الريف
علــى التوالــي .أمــا بيــن الذكــور واإلنــاث ،توجــد الفجــوة الرقميــة
مــع وجــود اختالفــات كبيــرة ،حيــث يســتخدم اإلنترنــت ٪٦١.٥
عامــا  ،و٪٥٨.٦
مــن الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  ١٥وً ٧٤
منهــم مدينــون بهاتــف ذكــي و ٪٥٩.٣يســتخدمون الحاســب
اآللــي؛ أمــا بالنســبة لإلنــاث فــإن هــذه النســب تنخفــض إلــى ٪٥٣
و ٪٤٨.٦و .٪٥٤.١تــؤدي هــذه الفجــوة الرقميــة ً
أيضــا إلــى تعقــد
الشــمول المالــي العــادل والمســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات
ً
وفقــا
الماليــة القائمــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
لمؤشــر جاهزيــة الشــبكة ( )NRIالصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي
العالمــي ،احتلــت مصــر المرتبــة  ١١٥مــن بيــن  ١٣٤دولــة فــي
المؤشــر الفرعــي حــول «الفجــوة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي
اســتخدام المدفوعــات الرقميــة» فــي عــام .٢٠٢٠
هــذه االختالفــات بيــن المجموعــات لديهــا القــدرة علــى خلــق
اختالفــات فــي الفــرص ،وبالتالــي تعميــق عــدم المســاواة .مــن

جيدا للغاية حيث تتمتع بمعدل أقل بكثير)  7.6اشتراك لكل  1000شخص (مقابل  ٪ 15.7كمتوسط عالمي.
* فيما يتعلق باشتراكات النطاق العريض ،فإن أداء مصر ليس
ً
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المهــم أيضــا مالحظــة هــذه االختالفــات خــال الفتــرة القصيــرة
القادمــة خاصــة مــع االهتمــام الــذي أعطتــه الحكومــة لهــذا
القطــاع الحيــوي كجــزء مــن البرنامــج الوطنــي لإلصالحــات
الهيكليــة  )NSRP(.فــي حالــة اتســاع الفجــوة الرقميــة أو حتــى
اســتقرارها ،ينبغــي تصميــم السياســات وتنفيذهــا لتصحيــح هــذا
االتجــاه.

مشاركة المرأة في القوى العاملة
بعــد أن بلــغ ذروتــه عنــد  ٪١٣.٣فــي  ،٢٠١٤/٢٠١٣اتبــع معــدل
تنازليــا .حتــى بعــد ظهــور الوباء ،شــهد
اتجاهــا
البطالــة فــي مصــر
ً
ً
ارتفاعــا قصيـ ًـرا ثــم عــاد إلــى اتجاهــه .فــي بدايــة
معــدل البطالــة
ً
عــام  ،٢٠٢١وصلــت البطالــة إلــى  ٪٧.٢فقــط .لكــن معــدل البطالــة
ليــس المؤشــر الوحيــد الــذي يجــب تتبعــه لتقييــم حالــة ســوق
العمــل ،حيــث أن مؤشــر المشــاركة فــي القــوى العاملــة ً
أيضــا
لــه أهميــة كبيــرة .انخفــض معــدل المشــاركة فــي مصــر بشــكل
مطــرد مــن عــام  ٢٠١٥حيــث وصــل إلــى  ٪٤٣.٥فــي عــام  .٢٠٢١هــذا
االنخفــاض بشــكل رئيســي يرجــع إلــى التراجــع الســريع فــي معــدل
مشــاركة المــرأة الــذي انخفــض مــن  ٪٢١.٦ليســجل  ٪١٦.١فــي عــام
( ٢٠٢١انظــر الهــدف  ٥لمزيــد مــن التفاصيــل) .ومــن ثــم فليــس مــن
المســتغرب أن نســبة مذهلــة تبلــغ  ٪٨٣.٩مــن العامليــن هــم مــن
الذكــور.
يمثــل هــذا المعــدل المنخفــض للغايــة لمشــاركة المــرأة فــي
كبيــرا يؤثــر علــى العديــد مــن أهــداف
تحديــا
القــوى العاملــة
ً
ً

التنميــة المســتدامة .إذا قــررن البحــث عــن عمــل ،ســتضيف ماليين
النســاء المصريــات إلــى القــوى العاملــة ،وبالتالــي سيســاهمن
فــي النمــو ،وتقليــل الفقــر ،والحــد مــن عــدم المســاواة بيــن
الجنســين .ومــن المثيــر لالهتمــام أن التحــدي المتمثــل فــي
ارتفــاع النمــو الســكاني مرتبــط بمعــدل مشــاركة المــرأة فــي
العمــل .كمــا هــو مبيــن أعــاه ،فــإن أحــد ركائــز «الخطــة القوميــة
لتنميــة األســرة المصريــة» هــو التمكيــن االقتصــادي للمــرأة
الــذي يمكــن رصــده مــن خــال معــدل مشــاركة المــرأة .إذا انضــم
المزيــد مــن النســاء إلــى القــوى العاملــة وكســبن الدخــل ،فســوف
يؤخــرن ويقللــن مــن مــرات االنجــاب؛ ومــن ثــم الحــد مــن النمــو
الســكاني ومعــدالت الخصوبــة.
مــن أجــل التعامــل مــع هــذه التحديــات ،مــن الضــروري فهــم
محــددات اختيــار المــرأة لالنضمــام إلــى (أو عــدم االنضمــام)
إلــى القــوى العاملــة ولمــاذا يتــردد المزيــد مــن النســاء فــي
المشــاركة فــي القــوة العاملــة ،حيــث يمكــن أن تكــون هــذه
المحــددات اقتصاديــة  /أو اجتماعيــة و  /أو ثقافيــة .وعليــه ،فهــم
هــذه العوامــل هــو الخطــوة األولــى للتعامــل بفعاليــة مــع هــذا
التحــدي مــن خــال تنفيــذ السياســات المبنيــة علــى األدلــة.

تحديات بيئية متعددة األوجه
ضغوطــا هائلــة علــى المــوارد الطبيعيــة نتيجــة
تواجــه مصــر
ً
لعوامــل متعــددة بمــا فــي ذلــك النمــو الســكاني وتغيــر المنــاخ
فضــا عــن الوضــع اإلقليمــي
واحتياجــات التنميــة المتزايــدة،
ً
والجيوسياســي .وفــي هــذا الســياق ،فــإن الظواهــر المناخيــة
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ونــدرة الميــاه وتدهــور جــودة األراضــي ،والطلــب المتزايــد علــى
الطاقــة ومعــدالت التنميــة الحضريــة المتســارعة ،تتطلــب اتبــاع
نهــج جديــدة لمواجهــة هــذه التحديــات.
بالنســبة لتغيــر المنــاخ ،تعــد مصــر ،مــن بيــن بلــدان ناميــة أخــرى،
نقطــة ســاخنة للتأثــر بالمنــاخ علــى الرغــم مــن مســاهمتها
نســبيا فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة العالميــة .تشــكل
القليلــة
ً

اآلثــار المدمــرة لتغيــر المنــاخ مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة وارتفــاع
مســتويات ســطح البحــر والتغيــرات المفاجئــة فــي هطــول
األمطــار مخاطــر كبيــرة علــى ســبل العيــش والصحــة وسالســل
التوريــد والبنيــة التحتيــة والزراعــة واألمــن الغذائــي ،ممــا قــد
يــؤدي إلــى عكــس مكاســب التنميــة المكتســبة بعــد جهــد كبيــر
وكذلــك زيــادة الضغــط علــى االقتصــاد.
رئيســا آخــر يتميــز بتخفيــض وفقــدان
تحديــا
يمثــل تدهــور األراضــي
ً
ً

القــدرة اإلنتاجيــة البيولوجيــة واالقتصاديــة لــأرض .تتأثــر مصــر
بشــكل خطيــر بالتصحــر وتدهــور األراضــي والجفــاف؛ بســبب
العوامــل الطبيعيــة واألنشــطة البشــرية ،مثــل تغيــر المنــاخ
وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وســوء إدارة التربــة والميــاه
والرعــي الجائــر والزحــف العمرانــي الســريع.
تعانــي مصــر ً
أيضــا مــن نــدرة الميــاه وهــي مشــكلة طويلــة األمد،

حيــث تظــل حصتهــا مــن الميــاه ثابتــة لكــن الطلــب علــى الميــاه
يــزداد مــع النمــو الســكاني والتنميــة االقتصاديــة .يشــكل هــذا
ـدا للنمــو االقتصــادي ويهــدد ً
أيضــا كميــة ونوعيــة
الوضــع تهديـ ً
المــوارد المائيــة فــي البــاد .عــاوة علــى ذلــك ،يــؤدي تلــوث
الميــاه واســتخدام طــرق الــري غيــر الفعالــة إلــى فقــدان الميــاه
بســبب التبخــر واإلفــراط فــي الــري وتلــف التربــة.
يســاهم تغيــر المنــاخ والتحديــات الجيوسياســية فــي تفاقــم
الوضــع ،األول يؤثــر علــى دول حــوض النيــل حيــث أظهــرت عــدة
دراســات أن نهــر النيــل شــديد الحساســية للتغيــر المناخــي ،ويرجــع
أساســا إلــى انخفــاض معــدل هطــول األمطــار بنســبة ٪٤
ذلــك
ً

 ،فــي حيــن أن بيــان المفاوضــات حــول ســد النهضــة اإلثيوبــي
ينــذر بالخطــر فــي ضــوء مــا حــدث .اعتمــاد مصــر علــى نهــر النيــل
كمصــدر رئيــس للميــاه العذبــة لســكانها.
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا فــي التقــدم نحــو الهدف الســادس مــن أهداف

التنميــة المســتدامة ،فــإن خــط الفقــر المائــي للبنــك الدولــي هــو
ـنويا .تبلــغ الحصــة الحاليــة
 ١٠٠٠متــر مكعــب مــن الميــاه للفــرد سـ ً
مكعبــا فــي عــام
لنصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي مصــر  ٥٧٠متـ ًـرا
ً
 .٢٠١٨ومــن المتوقــع أن يســتمر نصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي
مكعبــا بحلــول عــام .٢٠٣٠
االنخفــاض إلــى  ٥٣٤متـ ًـرا
ً
بالنظــر إلــى هــذه العوامــل ،تعمــل مصــر جاهــدة على استكشــاف
طــرق بديلــة لزيــادة حصتهــا مــن الميــاه ومواجهــة هــذه األزمــة
المتزايــدة .وتشــمل هــذه األســاليب تحليــة ميــاه البحــر وتحســين
تقنيــات الــري وتجديــد شــبكة قنــوات الميــاه الوطنيــة واســتخدام
ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة فــي الزراعــة.

الخطوات المستقبلية

قبــل ظهــور الوبــاء ،كانــت جميــع البلــدان تواجــه صعوبــات فــي
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدام ،ومــع اســتمرار انتشــار الوبــاء
تتفاقــم الصعوبــات .لقــد شــهد العالــم انتكاســة كبيــرة وتراجعــت
مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة .بالنســبة للعديــد مــن
حاليــا تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة
البلــدان ،أصبــح ً
ً
بــدل مــن كونــه مهمــة صعبــة ،مهمــة مســتحيلة .مــا يضخــم
األزمــة هــو أن العالــم أمامــه أقــل مــن عقــد للوصــول إلــى .2030
ويأتــي الســؤال هنــا مــا الــذي يجــب علــى الــدول أن تفعلــه
بهــذا القــدر الكبيــر مــن العمــل وقليــل مــن الوقــت؟
تعمــل مصــر وســتواصل العمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة
ـارا
المســتدامة الســبعة عشــر لخطــة عــام  .٢٠٣٠فــي الواقــع ،اعتبـ ً

مــن عــام  ٢٠٢١وبالنظــر إلــى وضــع مؤشــرات أهــداف التنميــة
المســتدامة ،يمكــن تحقيــق بعــض األهــداف والبعــض اآلخــر أقــل
ســهولة فــي التحقيــق .ومــع ذلــك ،لــن تستســلم مصــر أمــام
األهــداف األصعــب فــي اإلنجــاز .هــدف مصــر هــو تحقيــق جميــع
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أقــرب وقــت ممكــن ،حتــى لــو
كان ســيتم تحقيــق هــدف أو أكثــر بعــد عــام  .٢٠٣٠بشــكل أساســي،

هنــاك محفــزان مهمــان يمكنهمــا تســريع الوتيــرة .األول هــو
التوســع فــي تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي والثانــي
هــو الشــراكات لتحقيــق األهــداف.
نحــن نعيــش فــي عصــر قفــزات غيــر مســبوقة فــي مجــال
تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي .تطبيقاتــه لديهــا
القــدرة علــى حــل المشــاكل المســتمرة في مصــر .يمكــن التقليل

مــن البيروقراطيــة الحكوميــة والروتيــن وتكلفــة المعامــات
مــن خــال نشــر تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي فــي
الخدمــات الحكوميــة .يرتبــط الحــد مــن حوادث الفســاد والشــفافية
والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة بشــكل عــام بانتشــار تكنولوجيــا
المعلومــات .يتــم تســهيل ونشــر تقنيــات تربويــة أكثــر فعاليــة

لتحســين جــودة الخدمــات التعليميــة باســتخدام تكنولوجيــا
المعلومــات والتحــول الرقمــي وتطبيقاتهــا العديــدة .حتــى برامج
ومبــادرات الحمايــة االجتماعيــة األفضــل الســتهداف بــؤر الفقــر
هــي كذلــك تمــت صياغتهــا بمســاعدة تكنولوجيــا المعلومــات
والتحــول الرقمــي .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الفشــل فــي «تأليــف»
تكنولوجيــا المعلومــات  /التكنولوجيــا الرقميــة لصالــح مصــر
ســيخلق
معاكســا وســيخلق عقبــات أمــام تحقيــق أجنــدة
تأثيــرا
ً
ً
عــام  .٢٠٣٠هــذا هــو الســبب فــي أن مصــر مصممــة بشــدة علــى
االنضمــام إلــى ســباق الكــم وعــدم التخلــف عــن الركــب.
التأكيــد علــى أهميــة الشــراكات لتحقيــق أهــداف التنميــة
خطابيــا فــي مصــر ،هنــاك تأكيــد هائــل
أمــرا
المســتدامة ليــس
ً
ً
علــى فرضيــة أن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ليســت
مهمــة الحكومــة وحدهــا ،ولكــن يجــب أن يكــون جميــع أصحــاب
جــزءا مــن هــذه الخطــوة .فــأن للقطــاع الخــاص دور
المصلحــة
ً
رئيــس ،والمجتمــع المدنــي هــو عنصــر ضــروري ،والمجتمــع
الدولــي يعــد الوســيط والحكــم لدينــا .فــي الواقــع ،كل أصحــاب
معــا
المصلحــة لديهــم أدوار يلعبونهــا ،ومــن الضــروري أن يعملــوا ً
لتحقيــق التــآزر وتجنــب ازدواجيــة الجهــود .لكــن مــا هــو صحيــح
بيــن أصحــاب المصلحــة صحيــح بنفــس القــدر داخلهــم .مصــر
تتبنــى هــذا المبــدأ األساســي واالتجــاه هــو التأكيــد عليــه أكثــر.
تُ بــذل جهــود كبيــرة داخــل الحكومــة المصريــة لتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة ،ولكــن ينبغــي أن تكــون هــذه الجهــود
بنــاء علــى
تبســيطا لتجنــب االزدواجيــة وتعزيــز الكفــاءة.
أكثــر
ً
ً
النهــج التشــاركي ،تعمــل مصــر وســتواصل العمــل مــع القطــاع
الخــاص والمجتمــع المدنــي والمجتمــع الدولــي .وليــس مــن قبيــل
المصادفــة أن جميــع المبــادرات الوطنيــة التــي ورد ذكرهــا فــي
التقريــر (حيــاة كريمــة والتأميــن الصحــي الشــامل والتعليــم ٢.٠
وغيرهــا الكثيــر) تعتمــد علــى المشــاركة النشــطة لجميــع أصحــاب
المصلحــة.

أخيـ ًـرا ،يجــب أن نذكــر أنفســنا باســتمرار بــأن شــعبنا وكوكبنــا هــو

الــذي ســيتحمل العــبء الثقيــل (وربمــا الــذي ال رجعــة فيــه) ألي
إخفــاق فــي الوصــول إلــى التنميــة الشــاملة والمســتدامة عبــر
جميــع المحــاور ،ممــا يعنــي بالضــرورة أن خيارنــا الوحيــد هــو
النجــاح.
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شكـــر وتقديـــر
«المثلــث الذهبــي للتنميــة» هــو مصطلــح تســتخدمه مصــر لإلشــارة إلــى التعــاون المســتمر بيــن الدولــة والمجتمع المدنــي والمنظمــات الدولية وشــركات
القطــاع الخــاص لضمــان عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب .كمــا تــم توضيحــه عــدة مــرات فــي هــذا التقريــر ،تعتبــر الدولــة المصريــة الشــراكات والتعــاون مــن
ضمــن الركائــز األساســية للتنميــة ،وفــي عقــد العمــل ،تؤكــد مصــر التزامهــا بأجنــدة التنميــة المســتدامة مــن خــال تعزيــز الشــراكات.
فــي عــام  ،2021تقــدم مصــر تقريــر المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة الثالــث للمنتــدى السياســي رفيــع المســتوى وســط جائحــة عالميــة أدت إلــى تحديــات هائلــة
وأبطــأت التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف .امتــدت عمليــة إنتــاج التقريــر الوطنــي الطوعــي لعــام  2021حوالــي ســتة أشــهر وشــملت العديــد مــن المشــاورات
ً
ممكنــا لــوال مشــاركة ومســاهمة شــركائنا فــي التنميــة مــن:
مــع أصحــاب المصلحــة والشــركاء والخبــراء .لــم يكــن إنتــاج هــذا التقريــر

الجهات الحكومية

المؤسسات الدولية

•رئاسة مجلس الوزراء المصري

•الوكالة الفرنسية للتنمية

•الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

•خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

•الجهاز المركزي للمحاسبات

•التحالــف العالمــي لإلبــاغ عــن المجتمعــات الســلمية والعادلــة
والشــاملة

•مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

•منظمة العمل الدولية

•البنك المركزي المصري
•وزارة الزراعة واستصالح األراضي
•وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
•وزارة البيئة
•وزارة المالية
•وزارة الخارجية
•وزارة الصحة والسكان
•وزارة التضامن االجتماعي
•وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
•وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
•وزارة التعاون الدولي
•وزارة التنمية المحلية
•وزارة التجارة والصناعة
•المجلس القومي لألمومة والطفولة
•المجلس القومي لذوي اإلعاقة
•المجلس القومي للمرأة

•المنظمة الدولية للهجرة
•برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة
البشــرية  /اإليــدز
•مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
•السفارة البريطانية بالقاهرة
•بعثة االتحاد األوروبي بالقاهرة
•هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
•الممثل الخاص لألمم المتحدة المعني بالعنف ضد األطفال
•منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
•إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة
•برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
•لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
•منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
•هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة
(هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة)
•مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة منظمــة األمــم
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو)
•مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ()UNHRC
•مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ()UNODC
•صندوق األمم المتحدة للسكان
•المنسق المقيم لألمم المتحدة ()UNRC
•متطوعو األمم المتحدة
•مجموعة البنك الدولي
•منظمة الصحة العالمية
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القـطـــاع الخـــــاص
•مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  -تحالف القطاع
الخاص من أجل المجتمعات المرنة
•أهيد أوف ذا كيرف ()Ahead of the Curve
•المنصور للتجارة والتوزيع
•المستشارون المتحدون مصر ()Associated Consultants
•بريق (راية القابضة)
•بصيرة  -المركز المصري لبحوث الرأي العام
•شركاء كاتاليست ()Catalyst Partners
•كيمونيكس مصر لالستشارات
•مجموعة دار المعمار «»DMG
•إيديتا للصناعات الغذائية
•مؤسسة المجموعة المالية هيرميس
•الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة
•استمرارية
•اتحاد الصناعات المصرية
•المجموعة العربية المصرية للتأمين
•شركة المقاولين العالمية الموحدة
•األكاديمية الدولية لألبحاث والدراسات المتقدمة للتدريب
واالستشارات
•آي بي إم ()IBM
•مجموعة ICPM
•القلعة
•راية القابضة
•شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
•سليمان وحشيش وشركاه
•مركز سينرجيز للدراسات الدولية واالستراتيجية
•تكوين لتنمية المجتمع المتكاملة
•شركة كوكا كوال  /مؤسسة تحدي المياه العالمية
•الشركة المصرية لإليثيلين ومشتقاته
•شبكة االتفاق العالمي لألمم المتحدة مصر
•مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  -تحالف القطاع
الخاص من أجل المجتمعات المرنة
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المجـتـمـــع المدنـــي
•جمعية عين البيئة
•مؤسسة األلفي للتنمية البشرية واالجتماعية
•علشانك يا بلدي
•جمعية رجال أعمال االسكندرية
•مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
•المكتب العربي للشباب والبيئة
•أشوكا الوطن العربي
•جمعية النهوض والتنمية الشاملة للمرأة (أوتاد)
•منظمة Befrienders
•جمعية سيدات أعمال مصر 21
•هيئة كير مصر
•كاريتاس مصر
•التعليم من أجل التوظيف
•الجمعية المصرية لتنظيم االسرة
•الهالل األحمر المصري
•منتدى التنمية المستدامة المصري
•مؤسسة النداء
•إتجاه (معهد استشارات الشباب والتنمية)
•جمعية حواء المستقبل لألسرة والتنمية البيئية (الجيزة)
•خير دمياط
•رؤية حياة للتنمية
•مؤسسة مصر الخير
•نوايا
•بالن إنتناشونال مصر
•رواد التنمية
•مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية
•جمعية تنمية المجتمع بسوهاج
•جمعية المرأة والتنمية

ملـحـق
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
الهدف

المؤشر

العام

المصدر

هدف ١

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني ( ٣.٥دوالر أمريكي في اليوم)

 ٢٠١٣/٢٠١٢إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ١

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع (الخط الدولي  ١.٩دوالر أمريكي في اليوم)

 ٢٠١٣/٢٠١٢إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ١

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر مع إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية (الكهرباء والمياه
النظيفة والصرف الصحي)

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ١

نسبة إجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية (الصحة والتعليم والخدمات األساسية)

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

وزارة المالية

هدف ١

تأثير كوفيد :نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع  ١.٩٠( ٪دوالر)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٢

مؤشر األمن الغذائي

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

EIU

هدف ٢

انتشار التقزم (األطفال دون سن  ٥سنوات)

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٨

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٢

انتشار فقر الدم (األطفال دون سن  ٥سنوات)

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٨

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٢

انتشار الهزال (األطفال دون سن  ٥سنوات)

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٨

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٢

حجم اإلنتاج الزراعي للهكتار (طن)

 ٢٠١٦إلى ٢٠٢٠

وزارة الزراعة واستصالح األراضي

هدف ٢

السكان المشمولين بالبطاقات التموينية (حضر ،ريف ،إجمالي)

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

وزارة التموين والتجارة الداخلية

هدف ٢

الدعم الغذائي الذي تتلقاه العائالت ( ٢٠٢٠/٢٠١٩النسبة المئوية من إجمالي إنفاقها على الطعام
والشراب)

٢٠٢٠/٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٢

تأثير كوفيد :األشخاص المصابون بسوء التغذية ،النسبة المئوية من السكان

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٢

تأثير كوفيد :التقزم ،النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥-٠

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٣

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٣

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٣

سنويا
حاالت التهاب الكبد الوبائي سي المبلغ عنها
ً

 ٢٠١٧إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٣

نسبة وفيات األمهات

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٣

معدل الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

هدف ٣

عدد المؤمن عليهم (مليون)

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٣

متوسط إنفاق األسرة على الصحة من الجيب

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

هدف ٣

تأثير كوفيد :معدل وفيات أقل من ٥

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٣

تأثير كوفيد :معدل وفيات حديثي الوالدة

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٤

معدل االلتحاق الصافي( :االبتدائي ،واإلعدادي ،والثانوي)

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٤

إجمالي معدالت التسرب من المدرسة ( ١٨سنة أو أقل)

 ٢٠١٨/٢٠١٧إلى ٢٠١٩/٢٠١٨

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٤

معدل األمية بين الشباب ( ١٥إلى  ٣٥سنة)

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٤

كثافة الفصل (طالب لكل فصل)( :حضر وريف)

 ٢٠١٨/٢٠١٧إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

هدف ٤

نسبة الطالب إلى المعلم( :حضر وريف)

 ٢٠١٨/٢٠١٧إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

هدف ٤

تأثير كوفيد :معدالت إتمام المرحلة اإلعدادية

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٤

تأثير كوفيد :معدالت إتمام المرحلة الثانوية

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر
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هدف ٥

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في :البرلمان الوطني ،والحكومة المحلية

 ٢٠١٩/٢٠١٨إلى ٢٠٢١/٢٠٢٠

المجلس القومي للمرأة

هدف ٥

نسبة بطالة النساء ٪

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٥

نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ٪

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٥

نسبة النساء ذوات الحسابات المصرفية

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

البنك المركزي المصري

هدف ٥

مؤشر الفجوة بين الجنسين :ترتيب مصر في :المشاركة والفرص االقتصادية  -التعليم  -الصحة -
التمكين السياسي

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

المنتدى االقتصادي العالمي

هدف ٥

تأثير كوفيد :معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة٪

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٥

تأثير كوفيد :مؤشر عدم المساواة بين الجنسين

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٦

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٦

نسبة السكان المستفيدين من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي ،بما في ذلك مرافق غسل
اليدين بالماء والصابون.

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٨

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٦

نسبة مياه الصرف المعالجة من إجمالي مياه الصرف الصحي

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٦

مصادر إمدادات المياه في مصر

هدف ٦

نصيب الفرد من المياه في مصر (متر مكعب  /سنة)

وزارة الري والموارد المائية
٢٠١٨

وزارة الري والموارد المائية

هدف ٦

تأثير كوفيد :الوصول إلى الصرف الصحي المحسن ( ٪من السكان)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٧

نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء ٪

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٧

حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة ٪

 ٢٠١٨إلى ٢٠١٩

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

هدف ٧

إجمالي الكهرباء المولدة (مليار كيلوواط)

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

هدف ٨

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 ٢٠١٧/٢٠١٦إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

البنك المركزي المصري

هدف ٨

معدل البطالة ٪

الربع الرابع  ٢٠١٧إلى الربع
الرابع ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٨

نسبة الشباب غير العاملين ٢٤-٢٠ :سنة  ٢٩-٢٥ -سنة

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٨

الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

البنك المركزي المصري

هدف ٨

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكي (السعر الثابت إلنفاق الناتج المحلي اإلجمالي)

 ٢٠١٧/٢٠١٦إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

البنك المركزي المصري

هدف ٨

توزيع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

٢٠١٨/٢٠١٧

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٨

العمالة في القطاع غير الرسمي ٪

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ٨

تأثير كوفيد :معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (معدلة القوة الشرائية)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٨

تأثير كوفيد :العمالة غير الرسمية ( ٪من إجمالي القوى العاملة)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٩

القيمة المضافة للصناعات غير النفطية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

هدف ٩

صادرات التكنولوجيا العالية كنسبة من الصادرات المصنعة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

قاعدة بيانات األمم المتحدة التجارية

هدف ٩

حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

هدف ٩

الباحثون (بما يعادل الدوام الكامل) لكل مليون نسمة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٨

معهد اليونسكو لإلحصاء

هدف ٩

مؤشر التنافسية العالمية :ترتيب البنية التحتية للنقل

 ٢٠١٧إلى ٢٠١٩

المنتدى االقتصادي العالمي

هدف ٩

مؤشر التنافسية العالمية :ترتيب البنية التحتية للمرافق

 ٢٠١٧إلى ٢٠١٩

المنتدى االقتصادي العالمي

هدف ٩

نمو االستثمارات العامة في البنية التحتية (( :)٪التشييد والبناء والمياه والصرف الصحي والنقل
والخدمات اللوجستية)

هدف ٩

قطاعات المشاريع العمالقة

 ٢٠٢٠/٢٠١٩إلى ٢٠٢١/٢٠٢٠

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

٢٠٢١/٢٠٢٠

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

هدف ٩

تأثير كوفيد :القيمة المضافة من خالل التصنيع (اإلجمالي) كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ٪

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ٩

تأثير كوفيد :اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل مائة شخص

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف 10

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد تعادل القوة الشرائية (ألف دوالر  -بالقيمة الثابتة للدوالر الدولي
لعام )2017

هدف ١٠

معدل نمو دخل األسرة (( :)٪اإلجمالي  -حضر  -ريف)

 ٢٠١٦/٢٠١٥إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

هدف ١٠

معدل نمو إنفاق األسرة (( :)٪اإلجمالي  -حضر  -ريف)

 ٢٠١٦/٢٠١٥إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ١٠

معدالت الفقر (( :)٪اإلجمالي  -حضر – ريف)

 ٢٠١٨/٢٠١٧إلى ٢٠٢٠/٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 2017و2019

مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ١٠

تأثير كوفيد :معامل جيني

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١١

نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في العشوائيات

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ١١

استثمارات الحكومة في الطرق والجسور (مليون دوالر أمريكي)

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

هدف ١١

اإلنفاق على الثقافة والدين من إجمالي اإلنفاق الحكومي

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

هدف ١١

التنافسية العالمية :نتائج مصر في البنية التحتية للنقل (من )١٠٠

 ٢٠١٨إلى ٢٠١٩

المنتدى االقتصادي العالمي

هدف ١١

تأثير كوفيد :تلوث الهواء  PM٢.٥بالميكروجرام لكل متر مكعب

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٢

كمية القمامة التي تم التخلص منها (ألف طن)

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

هدف ١٢

تأثير كوفيد :الخسائر الزراعية (عبر السلسلة الغذائية) كحصة من اإلنتاج

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٣

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في مصر (باألطنان المترية)

 ٢٠١٦إلى ٢٠١٩

معمل بيانات التغيير العالمي

هدف ١٣

تأثير كوفيد :انبعاثات الكربون (مليار طن)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٤

مؤشر صحة المحيط  -نتيجة مصر ( = ١٠٠األفضل)

 ٢٠١٧إلى ٢٠١٩

مؤشر صحة المحيطات

هدف ١٤

تأثير كوفيد :إجمالي اإلنتاج السمكي السنوي (مليون طن)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٥

مؤشر القائمة الحمراء لبقاء األنواع  -درجة مصر

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

االتحاد العالمي للحفاظ على البيئة

هدف ١٥

تأثير كوفيد :إجمالي أراضي الغابات (مليون هكتار)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٦

سيادة القانون (المرتبة المئوية)  -المؤشر العالمي للحوكمة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

المؤشر العالمي للحوكمة

هدف ١٦

فعالية الحكومة (المرتبة المئوية)  -المؤشر العالمي للحوكمة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

المؤشر العالمي للحوكمة

هدف ١٦

تصنيف المؤسسات (مكون من مؤشر التنافسية العالمية)

 ٢٠١٨إلى ٢٠١٩

المنتدى االقتصادي العالمي

هدف ١٦

االستقرار السياسي وغياب العنف  /اإلرهاب (المرتبة المئوية)  -المؤشر العالمي للحوكمة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٩

المؤشر العالمي للحوكمة

هدف ١٦

تأثير كوفيد :درجة مؤشر إدراك الفساد (الدرجة األعلى = أكثر شفافية)

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٦

تأثير كوفيد :فعالية الحكومة (مقياس من  ١إلى )٥

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٧

إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ٪

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

البنك المركزي المصري

هدف ١٧

نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية ٪

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

البنك المركزي المصري

هدف ١٧

إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية (مليار دوالر أمريكي)

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

وزارة التعاون الدولي  -منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

هدف ١٧

إجمالي صافي االستثمار األجنبي المباشر (مليار دوالر أمريكي)

 ٢٠١٥إلى ٢٠٢٠

البنك المركزي المصري

هدف ١٧

نسبة التحويالت من إجمالي الناتج المحلي ٪

 ٢٠١٨إلى ٢٠٢٠

البنك المركزي المصري

هدف ١٧

عدد اشتراكات النطاق العريض لإلنترنت الثابت لكل  ١٠٠نسمة

 ٢٠١٥إلى ٢٠١٨

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تأثير كوفيد :إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ٪

 ٢٠١٩إلى ٢٠٢٠

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية ()٢٠٢١
 -جامعة دنفر

هدف ١٧
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