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ــذا  ــن ه ــزء م ــاج أي ج ــادة إنت ــوز إع ــة. ال يج ــوق محفوظ كل الحق

ــكل أو  ــأي ش ــه ب ــترجاع أو نقل ــام اس ــي نظ ــه ف ــور أو تخزين المنش

بوســائل إلكترونيــة أو ميكانيكيــة أو بالنســخ الضوئي أو التســجيلي 

ــبق. ــك، دون إذن مس ــر ذل أو غي

ــر بدعــم مــن برنامــج ــر هــذا التقري  تــم تطوي
ــي ــدة اإلنمائ ــم المتح األم
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الكـلـمـة االفتتاحيـة

أساســية فــي تجــاوز األزمــة وضمــان التعافي الســريع. علــى الرغم 
مــن التحديــات التــي يفرضهــا الوبــاء، حيــث ظهــرت بعــض الفــرص 
ــة  ــري )الصح ــال البش ــى رأس الم ــر عل ــكل أكب ــز بش ــل: التركي مث
ــادة القــدرة علــى  والتعليــم(، وتنفيــذ إصــالح قطاعــي جــريء، وزي
المنافســة عالمًيــا، واالندمــاج بشــكل أفضــل فــي سالســل التوريــد 

ــة. العالمي

ــد  ــة، فق ــرات المهم ــن التغيي ــل م ــم الهائ ــذا الك ــى ه ــر إل بالنظ
كانــت مهمــة إعــداد هــذا التقريــر مهمــة صعبــة، ومــن األصعــب 
إيجــازه فــي الواقــع، كمــا أن هنــاك العديــد مــن القضايــا الجديــرة 
بالذكــر التــي لــم تحــَظ بنصيبهــا العــادل فــي هــذا التقريــر ســعًيا 
لإليجــاز. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن سلســلة ورش العمــل 
التــي ُنفــذت مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن بالتنميــة بمــا فــي 
ــي  ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــك الجه ذل
ــر،  ــة التقري ــي صياغ ــدة ف ــت مفي ــن كان ــة الدوليي ــركاء التنمي وش
ليعكــس الجهــود الهائلــة التــي تبذلهــا جميــع األطــراف نحــو 
التنفيــذ الفعــال لخطــة 2030. اســتمراًرا للتقليــد الــذي تــم وضعــه 
ــر  ــي مص ــام 2018 ف ــة لع ــة الطوعي ــة الوطني ــر المراجع ــي تقري ف
باعتمــاد النهــج الموضوعــي، ال يوثــق هــذا التقريــر اإلنجــازات 
بشــكل  فحســب، بــل يصــور أيًضــا التحديــات فــي طريــق مصــر نحــو 
التنميــة المســتدامة والشــاملة، ويختتــم بإيجــاز عــن الطريــق إلــى 

األمــام حتــى أفــق عــام 2030.

.1
ــام  ــة ع ــة الطوعي ــة الوطني ــر المراجع ــح لتقري ــالق الناج ــد اإلط بع
2018، والثنــاء الــذي تلقتــه مصــر خــالل المنتــدى السياســي رفيــع 
المســتوى مــن الشــركاء والمجتمــع الدولــي، وجه فخامــة الرئيس 
ــدم  ــة التق ــى متابع ــز عل ــة التركي ــي مواصل ــاح السيس ــد الفت عب
المحــرز فــي تنفيــذ أجنــدة 2030، وأن تقــدم مصــر تقريرهــا الثالــث 
فــي عــام 2021.  حيــث كان الفريــق فــي وزارة التخطيــط والتنميــة 
االقتصاديــة المســئول عــن إعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي قلًقــا 
بســبب قصــر الفتــرة الزمنيــة نســبًيا بيــن عامــي 2018 و2021، ممــا 
ــة  ــورات المهم ــن التط ــالغ ع ــي اإلب ــات ف ــى صعوب ــؤدي إل ــد ي ق
ــأن  ــر ب ــى األم ــك، انته ــع ذل ــرة. وم ــذه الفت ــالل ه ــت خ ــي حدث الت
شــهدت هــذه الســنوات الثــالث تغييــرات جذريــة علــى المســتويين: 

العالمــي، والمحلــي.

أمــا عــن المســتوى العالمــي، فقــد كان تفشــي وبــاء كوفيــد-19 
ــا  ــا هائــاًل بتأثيــر ممتــد جغرافًيــا وقطاعًي فــي أواخــر عــام 2019 حدًث
ــم، وأن  ــل العال ــط وتكام ــاء بتراب ــا الوب ــث يذكرن ــبوق حي ــر مس غي
لدينــا مــن القواســم المشــتركة أكثــر مــن االختالفــات فــي أوقــات 
ــرورة  ــي ض ــاون الدول ــح التع ــذا يصب ــة، ل ــة العالمي ــات، وخاص األزم
وليــس ترًفــا. وقــد ثبــت أن التغلــب علــى هــذه األزمة يتوقــف على 
قــوة وجــودة التعــاون بيــن جميــع البلــدان ومــع المجتمــع الدولــي.  
كمــا عّلمنــا 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.

ــي  ــاًل ف ــد-19 عام ــد كان كوفي ــي، فق ــتوى الوطن ــن المس ــا ع أم
ــاء  ــح أن الوب ــن الصحي ــك. فم ــى ش ــة دون أدن ــد الُلعب ــر قواع تغيي
قــد أعــاق المســار التنمــوي الســريع لمصــر، ولكنــه أثبــت أيًضــا أن 

ــح.  ــى المســار الصحي مصــر عل

الشــامل،  الصحــي  التأميــن  مثــل:  الوطنيــة،  األولويــات  تعــد 
وتوطيــن التنميــة واإلصــالح الهيكلــي القطاعــي واالعتمــاد علــى 
ــة، عناصــر  ــدور الفعــال للدول ــة وال السياســات القائمــة علــى األدل
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* تشمل الوزارات والجهات الحكومية: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن االجتماعي، وزارة الدولة لإلعالم، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي 8
لألمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، والمركز الديمغرافي بالقاهرة.

بيئـة تمكيـن السياسات2.

2.1  اإلطار الحاكم: تحديث رؤية مصر 2030

إيماًنــا مــن الدولــة المصريــة بــأن التنميــة المســتدامة هــي 
القادمــة،  النمــو والتنميــة واالزدهــار لجميــع األجيــال  ضمــان 
أطلقــت حكومــة مصــر أول اســتراتيجية للتنميــة المســتدامة 
علــى اإلطــالق: رؤيــة مصــر 2030 فــي فبرايــر 2016، وذلــك انطالًقــا 
ــاة جيــدة لســكانها، والتــي  ــر وضمــان حي ــزام مصــر بتوفي مــن الت
عشــر،  الســبعة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــع  تتماشــى 
رؤيــة  تمثــل  حيــث   ،2063 األفريقيــة  األجنــدة  إلــى  باإلضافــة 
مصــر 2030 اإلطــار الحاكــم لــكل البرامــج والمشــاريع التنمويــة 
التــي ســيتم تنفيذهــا حتــى عــام 2030. ونظــًرا ألن رؤيــة مصــر 
ــت  ــة وليس ــة المصري ــل للدول ــة األج ــتراتيجية طويل ــي اس 2030 ه
اســتراتيجية لحكومتهــا، فقــد تــم إعدادهــا باتبــاع نهــج تشــاركي 
ومنفتــح وشــفاف يشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن 
ــن. ــي واألكاديميي ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ ــة والقط الحكوم

وأعقــب إطــالق االســتراتيجية إنشــاء لجنــة وطنيــة مشــتركة بيــن 
الــوزارات »اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة 
الــوزراء فــي عــام 2017.  المســتدامة«، بقــرار لرئيــس مجلــس 
ــن  ــف م ــوزراء، ويتأل ــس ال ــب رئي ــاص مكت ــة الختص ــع اللجن وتخض
ممثليــن عــن 17 وزارة 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 
ــة  ــخة الوطني ــي النس ــر 2030 ه ــة مص ــتدامة: رؤي ــة المس للتنمي

ــة.  ــتدامة األممي ــة المس ــداف التنمي أله

ولتنفيــذ رؤيــة مصــر 2030 علــى المســتوى  القطاعــي، تــم اعتمــاد 
اســتراتيجيات  متوســطة وطويلــة األجــل للتنميــة المســتدامة 

مــن قبــل عــدد مــن الــوزارات والهيئــات ؛

المشــروع القومــي لتنميــة األســرة )2021-2023( - تعــاون بيــن  	
عــدد مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة .*

االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي - وزارة االتصــاالت  	
ــا المعلومات وتكنولوجي

ــرة  	 ــة للمشــروعات المتوســطة والصغي االســتراتيجية الوطني
ومتناهيــة الصغــر وريــادة األعمــال - جهاز تنمية المشــروعات 

المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر

اســتراتيجية التنميــة المســتدامة للســياحة - وزارة الســياحة  	
واآلثــار

إيماًنــا بــأن االســتراتيجيات هــي وثائــق حيــة تعكــس التغيــرات 
ــام 2018  ــر فــي ع ــررت مص ــارج، ق ــل والخ ــي الداخ ــدث ف ــي تح الت
أهــم  ومــن  المســتدامة،  للتنميــة  اســتراتيجيتها  تحديــث 
ضمــان   )1( هــي  التحديــث  عمليــات  دفعــت  التــي   المحــركات 
ــداف  ــع أه ــة م ــداف الوطني ــة لأله ــر صرام ــل وأكث ــة أفض مواءم
التنميــة المســتدامة، وكذلــك )2( التأكيــد علــى تكامــل أبعــاد 
الثــالث للتنميــة المســتدامة عبــر القطاعــات. )3( برنامــج اإلصــالح 
االقتصــادي الــذي نفذتــه الدولــة المصريــة فــي عــام 2016 كان 
عامــاًل مهًمــا فــي عمليــة التحديــث، لضمــان تضميــن  نتائــج  
اإلصــالح   فــي االعتبــار خــالل  عمليــة التحديــث. )4( باإلضافــة إلــى 
أن التحديــث يجــب أن يتضمــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الدولــة، 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ الفقــر المائــي وارتفــاع معــدل 

الزيــادة الســكانية.

كمــا فــي النســخة األولى، شــملت عمليــة التحديــث نهًجا تشــاركًيا 
وسلســلة مــن المشــاورات مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيين 
والمجتمــع  الخــاص،  والقطــاع  والبرلمانيــون،  العــام،  )القطــاع 
ووســائل  والمــرأة،  والشــباب،  الدوليــة،  والمنظمــات  المدنــي، 
االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  أجــرت  إلــخ(.   ... اإلعــالم 
مشــاورات أوليــة لدمــج مدخــالت مختلــف أصحــاب المصلحــة، وكان 
مــن المقــرر عقــد المزيــد مــن المشــاورات فــي يونيــو 2020. لكــن 
طــرأ متغيــران أساســيان، اســتوجبا مراجعــة ثانيــة لعمليــة تحديــث 

ــتراتيجية،  االس

جميــع  علــى  الســلبية  وانعكاســاته  كوفيــد-19  جائحــة  أواًل: 
ــي،  ــي والعالم ــاد الوطن ــى االقتص ــاره عل ــيما آث ــتويات، ال س المس
ســيما  ال  المصريــة،  الدولــة  علــى  فرضهــا  التــي  والتحديــات 

واالقتصاديــة.  االجتماعيــة  االنعكاســات 

الجيوسياســية،  الخريطــة  علــى  تطــرأ  التــي  المتغيــرات  ثانًيــا، 
عالمًيــا وإقليمًيــا، تتطلــب اســتجابة حكوميــة ســريعة واســتباقية 

تنعكــس فــي االســتراتيجيات القطاعيــة.
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2.2  توطين التنمية المستدامة

يأتــي تحديــث رؤيــة مصــر 2030 ضمــن 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 
ــع  ــي م ــتوى الوطن ــى المس ــن عل ــدف معي ــق ه ــن تحقي الممك
التغاضــي عــن العديــد مــن التفاوتــات، ولهــذا فــإن مفهــوم »عــدم 
تــرك أي شــخص يتخلــف عــن الركــب« هــو مبــدأ ال يتجــزأ مــن أجندة 
ــًرا  ــا كبي ــت اهتماًم ــد أول ــد وق ــذا البع ــًدا ه ــر جي ــي مص 2030. تع
لتوطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى المحافظات 
لمعالجــة التفاوتــات الجغرافيــة، باعتبارهــا واحــدة مــن العديــد مــن 

أشــكال عــدم المســاواة التــي ينبغــي الحــد منهــا.

ــة رصــد ومراجعــة  ــى عملي ــة« إل ــن التنمي ــح »توطي يشــير مصطل
وتقييــم الجهــود المبذولــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــادئ الرئيســة  ــذ المب علــى المســتوى الوطنــي، مــع ضمــان تنفي
»للنمــو االحتوائــي« و »عــدم تــرك أي شــخص أو مــكان خلــف 

ــب«. الرك

ــاٍل  ــي ع ــوع إقليم ــع تن ــكان م ــن الس ــر م ــدد كبي ــر بع ــع مص تتمت
مــن حيــث الثــروات الطبيعيــة وخصائــص القــوى العاملــة واألعراف 
ــا  ــك أيًض ــبية وال ش ــا النس ــات والمزاي ــودة المؤسس ــة وج والثقاف
ــود  ــض الجه ــذل بع ــن ب ــم م ــى الرغ ــة. عل ــوات التنموي ــي الفج ف
ــا  ــة، إال أنه ــق المتخلف ــة المناط ــة لتنمي ــنوات الماضي ــالل الس خ
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 

تعتمــد النســخة المحدثــة مــن رؤيــة مصــر 2030 علــى 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 
ــتراتيجية  ــداف االس ــذ األه ــه تنفي ــي توج ــاملة الت ــة الش المظل
حيــاة  نوعيــة  تحســين  إلــى  تهــدف  التــي  الســتة  الوطنيــة 
ــة  ــق العدال ــع تحقي ــية م ــتوياتهم المعيش ــع مس ــن ورف المصريي
االجتماعيــة والمســاواة، وكذلــك الوصــول إلــى اقتصــاد معرفــي 

تنافســي ومتنــوع ضمــن إطــار نظــام بيئــي متكامــل ومســتدام؛ 
تحتيــة  بنيــة  وجــود  دون  تحقيقهــا  يمكــن  ال  التــي  األهــداف 

ــززة. ــراكات مع ــة وش ــورة وحوكم متط

أخيــًرا، لتحفيــز تنفيــذ هــذه األهــداف االســتراتيجية الوطنيــة، 
تحــدد االســتراتيجية مجموعــة مــن ســبعة ممكنــات، هــي: 
والتكنولوجيــا  الرقمــي،  والتحــول  والتمويــل،  البيانــات،  توافــر 
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 2020، ليكــون الــذراع 
التدريبــي لـــوزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، حيــث تضــع رؤيــة مصــر 2030 التنميــة البشــرية فــي صميــم أهدافهــا وأولوياتها، 
إيماًنــا منهــا بــأن رأس المــال البشــري هــو أحــد األصــول األهــم التــي يجــب االســتفادة منهــا. وبنــاًء عليــه، تــم التخطيــط للمعهــد 
للقيــام بــدور نشــط ومتميــز فــي تعزيــز توجــه الدولــة لتوســيع اســتثماراتها فــي األفــراد، فــي ضــوء المبــادئ التوجيهيــة لرؤيــة 
مصــر 2030. وتبنــى المعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة نهًجــا جديــًدا إلقامــة شــراكات تدريبيــة مــع أرقــى المعاهــد 
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 
ــر القواعــد  إلــى تدريــب العامليــن بالقطــاع العــام علــى الموضوعــات المتعلقــة بالحوكمــة والتنميــة المســتدامة، وكذلــك تطوي

المنظمــة للتعامــل مــع مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا المختلفــة، والتنســيق بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن.

ــا  ــتراتيجيات وخطًط ــب اس ــذا يتطل ــة. وه ــوات التنموي ــث الفج حي
مصممــة خصيًصــا لســد هــذه الفجــوات.

بالنظــر إلــى هــذه الحقائــق، بــدأت الدولــة المصريــة فــي االعتمــاد 
لجهودهــا  أساســية  كركيــزة  التوطيــن  علــى  أكبــر  بشــكل 

ــي: ــا يل ــالل م ــن خ ــح م ــا يتض ــو م ــة، وه التنموي

مؤشر التنافسية المحلية: ) أ ( 

ــي  ــر ف ــب مص ــور ترتي ــنوات، تده ــع س ــدة أرب ــام 2011 ولم ــذ ع من
ــي  ــتقرار السياس ــدم االس ــبب ع ــي بس ــية العالم ــر التنافس مؤش
االســتقرار  حالــة  فــي  الكامــل  التحســن  ومــع  واالقتصــادي. 
ــذ  ــات من ــي لإلصالح ــج الوطن ــح للبرنام ــذ الناج ــي والتنفي السياس
عــام 2016 )يرجــى االطــالع علــى القســم 4.1 لمزيــد مــن التفاصيــل(، 
أظهــر ترتيــب مصــر فــي المؤشــر تحســًنا جيــًدا. ومــع ذلــك، فــإن 
ــى  ــر إل ــة بالنظ ــت مرضي ــن ليس ــرعة التحس ــتوى وس ــذا المس ه
تطلعــات مصــر الطموحــة. بالتفكيــر المبتكــر واالسترشــاد بالنهــج 
مــن القاعــدة إلــى القمــة، ولــدت فكــرة إنشــاء مؤشــر التنافســية 
علــى مســتوى المحافظــات المصريــة. وقــد أيــدت هــذه الفكــرة 
للتنافســية  المصــري  الوطنــي  المجلــس  مؤسســات:  ثــالث 
)منظمــة غيــر حكوميــة(، ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، 

ــرار. ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع ــز المعلوم ومرك

مــن المتوقــع أن يكــون هــذا المؤشــر أداة لتحســين مركــز مصــر 
فــي مؤشــر التنافســية العالمــي مــن خــالل زيــادة اإلنتاجيــة 
علــى المســتوى المحلــي وتعزيــز فعاليــة المؤسســات المحليــة 
ــؤدي إلــى خلــق بيئــة مواتيــة لالســتثمار المحلــي، ومــن  ممــا ي
ثــم يخــدم هــدف الوصــول إلــى النمــو الشــامل وتنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة مــع عــدم تــرك أي شــخص يتخلــف عــن 

ــالل: ــن خ ــك م ــب، وذل الرك
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 *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.

ــر 	  ــة مص ــتدامة ورؤي ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــة تنفي متابع
ــات. ــتوى المحافظ ــى مس 2030 عل

المحافظــات 	  بيــن  التنمويــة  الفجــوات  ومعالجــة  تحديــد 
. لمختلفــة ا

ــن 	  ــي م ــا التنافس ــين أدائه ــى تحس ــات عل ــز المحافظ تحفي
ــالل: خ

التنافســية 	  القــدرة  لتعزيــز  إيجابيــة  بيئــة  خلــق 
المختلفــة. للمحافظــات 

توجيــه مــوارد إضافيــة للمحافظــات المهمشــة والفئــات  	 
األكثــر ضعًفــا.

)ب( تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في 
المحافظات:

ألول مــرة فــي مصــر والمنطقة، أطلقــت وزارة التخطيــط والتنمية 
ــدة  ــم المتح ــدوق األم ــع صن ــراكة م ــة، بالش ــة المصري االقتصادي
ــي  ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــًرا لتوطي ــكان 27 تقري للس
المحافظــات المختلفــة، كمــا تهــدف إلــى تحديــث هــذه التقاريــر 
ــو  ــات نح ــف المحافظ ــي مختل ــرز ف ــدم المح ــق التق ــنوًيا لتوثي س

ــة المســتدامة. تحقيــق أهــداف التنمي

تستهدف هذه التقارير:

تقديــم لمحــة عامــة عــن الوضــع الحالــي لتنفيــذ أهــداف . 1
ــن  ــات م ــتوى المحافظ ــى مس ــتدامة عل ــة المس التنمي
خــالل تحديــد وقيــاس وتحديث قيم 32 مؤشــًرا لـــ 11 هدًفا 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بنــاًء علــى توافــر 
ــداف  ــق أه ــو تحقي ــرز نح ــدم المح ــد التق ــات، لرص البيان

ــة. ــات المختلف ــي المحافظ ــتدامة ف ــة المس التنمي

ــليط . 2 ــتراتيجي لتس ــكل اس ــات بش ــذه البيان ــتخدام ه اس
الضــوء علــى أهــداف التنميــة المســتدامة والمؤشــرات 
إلــى مزيــد مــن االهتمــام،  التــي تحتــاج  الصلــة  ذات 
)البرامــج  المناســبة:  التدخــالت  وتنفيــذ  وتصميــم 
ــات  ــين أداء الحكوم ــادة تحس ــر( لزي ــات والتدابي والسياس
المحيلــة وتســريع تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.

مقارنــة وترتيــب أداء كل محافظــة تجــاه تنفيــذ أهــداف . 3
التنميــة المســتدامة.

ــف  ــن موق ــي ع ــم موضوع ــر لتقيي ــذه التقاري ــم ه ــب تقدي بجان
ــا  ــتدعم أيًض ــات، س ــي المحافظ ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي أه
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 
أداء  الوقــت، سيســهل تقييــم  المؤشــرات وتقييمهــا بمــرور 
ــين  ــي تحس ــة وبالتال ــا التنموي ــي جهوده ــة ف ــلطات المحلي الس

ــة. ــز الحوكم ــاءلة وتعزي المس

أظهــر إعــداد هــذه التقاريــر بوضــوح التحديــات الرئيســة بمــا 
ــة  ــي بالتنمي ــك الوع ــا، وكذل ــات وجودته ــر البيان ــك تواف ــي ذل ف

المســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى 
ــة  ــة المصري ــه الدول ــات، توج ــذه التحدي ــة ه ــي. ولمواجه المحل
جهودهــا نحــو رفــع مســتوى الوعــي حــول التنميــة المســتدامة 
فــي مختلــف المحافظــات وتطويــر القــدرات علــى المســتوى 
ــم  ــا. ويت ــات ومعالجته ــع البيان ــال جم ــي مج ــة ف ــي وخاص المحل
تحقيــق ذلــك مــن خــالل التدخــالت التاليــة؛ تشــكيل فرق مســئولة 
عــن  متابعــة وتقييــم تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 
الــوزارات والمحافظــات المختلفــة، وتصميــم برامــج تدريــب وبنــاء 
أداء مهمتهــم، ال ســيما  لتمكينهــم مــن  للعامليــن  قــدرات 
فــي مجــال جمــع البيانــات وتحليلهــا، وباإلضافــة إلــى إطــالق 
مبــادرة »كــن ســفيًرا للتنميــة المســتدامة« التــي تشــمل 
ــى الموضوعــات المتعلقــة  ــى، عل ــة أول ــب 1000 شــاب، كمرحل تدري
تنفيــذ  إلــى  الدعــوة  فــي  ودعمهــم  المســتدامة،  بالتنميــة 
المحليــة. مجتمعاتهــم  داخــل  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

المحافظــة: مســتوى  علــى  االســتثمار  معادلــة  )ج(  

ورؤيــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  توطيــن  تعزيــز  يتــم 
ــة  ــة المحلي ــاد المعادل ــالل اعتم ــن خ ــر م ــكل أكب ــر 2030 بش مص
معادلــة  علــى  قائمــة  عمليــة  وهــي  االســتثمار،  لتخصيــص 
المحلــي  المســتوى  علــى  االســتثمار  لتخصيــص  حســابية 
للمحافظــات الـــ 27، التــي تــم تطويرهــا فــي عــام 2018.  حيــث تتــم 
ــة  ــن مجموع ــتركة بي ــة مش ــل لجن ــن ِقب ــة م ــذه العملي إدارة ه
مــن الــوزارات برئاســة وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة.*

باتبــاع  وموضوعيــة  عادلــة  بطريقــة  األمــوال  تخصيــص  إن 
مــن  جــزء  هــو  مســبًقا  المعلنــة  المعاييــر  مــن  مجموعــة 
العــام،  االســتثمار  إدارة  كفــاءة  لتحســين  الحكومــة  جهــود 
ــز  ــك تعزي ــات، وكذل ــن المحافظ ــاف بي ــاواة واإلنص ــز المس وتعزي
مفهــوم الالمركزيــة علــى مســتوى الدولــة إلــى جانــب تأثيــر 
تخصيــص  فــي  الشــفافية  تعزيــز  فــي  الواضــح  المعادلــة 
مــن  المحافظــات  تمكــن  أيًضــا  فإنهــا  العامــة،  االســتثمارات 
تكــون  وبالتالــي  عــام،  كل  االســتثمار  فــي  حصتهــا  توقــع 
لمشــاريعها. االســتراتيجي  التخطيــط  علــى  قــدرة  أكثــر 

ــس  ــا، لتعك ــم اختياره ــل ت ــة عوام ــى أربع ــة إل ــتند المعادل وتس
حالــة التنميــة فــي كل محافظــة وتلتقــط أيــة فجــوات تنمويــة؛

ــالث  ــنوات الث ــتثمار للس ــط االس ــه متوس ــوية، يمثل ــل تس  )1( عام
ــي كل  ــكان ف ــل الس ــة.** )2( عام ــص للمحافظ ــة المخص الماضي
محافظــة باعتبــار نصيــب المحافظــة مــن إجمالــي عــدد الســكان؛ 
ــكان.  ــة الس ــق بحص ــا يتعل ــرة فيم ــا مقع ــا لجعله ــم تصميمه ت
ــبة  ــار نس ــة باعتب ــي المحافظ ــر ف ــدل الفق ــل مع ــل يمث )3( عام
ــي  ــراء ف ــي الفق ــن إجمال ــبة م ــة كنس ــي المحافظ ــراء ف الفق
مصــر، )4( وأخيــًرا عامــل يحــدد مــا إذا كانــت المحافظــة حدوديــة.

نصيــب  تخصيــص  أظهــر  المعادلــة،  هــذه  لتطبيــق  نتيجــة 
تقارًبــا  المحافظــات  بيــن  المحلــي  االســتثمار  مــن  الفــرد 
الخطــة  وفــي  لالســتثمار،  إنصاًفــا  أكثــر  توزيــع  علــى  يــدل 
المعادلــة  تطويــر  تــم  كمــا   ،2022/2021 لعــام  االســتثمارية 
المحليــة. للمناطــق  المخصصــة  األمــوال  تحديــد  يتــم  بحيــث 
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التحول من خطة المواطن إلى مشاركة المواطن
أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة »خطــة المواطــن« لعاميــن متتالييــن )2020/2019 و 2021/2020( التــي 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 27 محافظــة فــي مصــر لســد الفجــوات التنمويــة بيــن المحافظــات المختلفة.

ــا  ــي تخصصه ــتثمارات الت ــن االس ــة ع ــات مفصل ــة معلوم ــي، متضمن ــوزارة اإللكترون ــع ال ــى موق ــن« عل ــة المواط ــر »خط ُتنش
الحكومــة لــكل محافظــة وتوزيعهــا علــى القطاعــات المختلفــة. كمــا تســلط الضــوء علــى أبــرز مالمــح الخطــة علــى المســتوى 
ــاريع  ــة المش ــن مراقب ــن م ــن المواطني ــن« تمك ــة المواط ــة. »خط ــكل محافظ ــية ل ــة األساس ــرات االقتصادي ــي والمؤش الوطن

ــة. ــط والمتابع ــي التخطي ــي مرحلت ــراد ف ــج األف ــة لدم ــة وقري ــة ومدين ــكل محافظ ــذة ل المنف

أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة تطبيــق »شــارك 2030« وهــو تطبيــق للهاتــف المحمــول ينشــر خطــط المشــروعات 
التــي تقــوم بهــا الدولــة وذلــك إلدمــاج المواطنيــن فــي تصميــم الخطــة االســتثمارية ومراقبــة عمليــة التنفيــذ ومؤشــرات قيــاس 

األداء للمشــروعات.

)د(  مبادرة حياة كريمة:

مبــادرة حيــاة كريمــة هــي دليــل علــى االلتــزام السياســي بتنفيــذ 
أهــداف التنميــة المســتدامة في المحافظــات المختلفــة وتحقيق 
ــة  ــي مــن خــالل تلبي ــى المســتوى المحل ــة المســتدامة عل التنمي
احتياجــات القــرى األكثــر ضعًفــا واألكثــر فقــًرا. المبــادرة التــي 
أطلقهــا الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي عــام 2019 
بهــدف تحســين جــودة الحيــاة فــي القــرى األكثــر فقــًرا، خاصــة في 
ــق  ــة. إن تحقي ــة المهمش ــق الريفي ــك المناط ــر، وكذل ــد مص صعي
ــات،  ــي المحافظ ــة ف ــرات التنموي ــد الثغ ــتلزم س ــدف يس ــذا اله ه
ــي  ــالل تبن ــن خ ــدى، م ــل الم ــتراتيجي طوي ــط االس ــز التخطي وتعزي
سياســات مبنيــة علــى األدلــة، فــي نهــج متكامــل وشــامل  لألبعــاد 
ــة للتنميــة المســتدامة: االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. الثالث

تــم تنفيــذ المبــادرة علــى مراحــل متعــددة بتكلفــة إجماليــة قدرها 
32 مليــار دوالر أمريكــي. وتهــدف إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة فــي 
حوالــي 5000 قريــة مــن القــرى األكثــر فقًرا  فــي مصر )تمثــل حوالي 
50٪ مــن إجمالــي الســكان المصرييــن( فــي غضــون ثــالث ســنوات، 
ــى  ــول إل ــين الوص ــة، وتحس ــة التحتي ــد البني ــالل تجدي ــن خ ــك م وذل
ــة الصحيــة،  ــز التعليــم، وخدمــات الرعاي الخدمــات األساســية، وتعزي

والخدمــات الالئقــة وكذلــك مســاعدة العمالــة وتمكيــن المــرأة.

وتأتــي هــذه المبــادرة تأكيــًدا علــى رغبــة الدولــة فــي تبنــي النهــج 
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.

2،3 السياسات 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 
ــي  ــب. ف ــت المناس ــي الوق ــا وف ــول إليه ــهل الوص ــة ويس دقيق
الواقــع، يتــم اســتثمار جهــود ومــوارد كبيــرة فــي تحســين إمكانيــة 
الوصــول إلــى البيانــات وتعزيــز جــودة البيانــات. ومــن األمثلــة البارزة 
علــى هــذه الجهــود إطــالق أول نظــام إلكترونــي الســتخراج بيانــات 
ــاب  ــات الحس ــة بيان ــًرا ألهمي ــر. نظ ــي مص ــة ف ــابات القومي الحس
الوطنــي بمكوناتــه المختلفــة باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى وجــود 
سلســلة زمنيــة طويلــة لمتغيــرات الحســاب الوطنــي، فقــد حرصــت 

وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة علــى إطــالق 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 
علــى األدلــة. ومــن ثــم فــإن الدولــة المصريــة تشــجع وتدعــم دائًمــا 
البحــوث الكميــة التــي لهــا آثــار سياســية واضحــة المعالــم. مثــال 
علــي ذلــك فــإن معــدل الفقــر الــذي كان فــي ارتفــاع حتــى خــالل 
فتــرات النمــو المرتفــع قــد انخفــض ألول مــرة منــذ 20 عاًمــا فــي 
ــد  ــام 2018 )المزي ــي ع ــًة بـــ 32.5 ٪ ف ــى 29.7 ٪ مقارن ــام 2020 إل ع
ــى  ــز عل ــاهم التركي ــد س ــدف األول(.  وق ــي اله ــل ف ــن التفاصي م
ــم الكشــف عنهــا  المحــددات الرئيســة للفقــر فــي مصــر والتــي ت
مــن خــالل بحــث كمــي بالتعــاون مــع اليونيســيف ُنشــر عــام 2019، 

فــي انخفــاض معــدالت الفقــر.  

عندمــا ضربــت جائحــة كوفيــد-19 مصــر والعالــم، كان مــن الضــروري 
ــر األزمــة  َفهــم الوضــع بقــدر اإلمــكان ودراســة أوجــه ومــدى تأثي



12

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

ــاع  ــة والقط ــل المختلف ــات الدخ ــة وفئ ــات االقتصادي ــى القطاع عل
الدولــة  عملــت  الواقــع،  وفــي  الحكومــي.  والقطــاع  الخارجــي 
المصريــة مــن خــالل وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة مــع 
العديــد مــن شــركاء التنميــة ومراكــز الفكــر لتقييــم الوضــع 
المتطــور وبنــاء الســيناريوهات المحتملــة بنــاًء علــى طــول المــدة 
ــن  ــواع م ــذه األن ــت ه ــة.* كان ــل الدول ــة تدخ ــاء ودرج ــة للوب الزمني
الدراســات مفيــدة للغايــة ليــس فقــط لقيــاس تأثيــر األزمــة، ولكــن 
أيًضــا لتصميــم سياســات مناســبة لحمايــة الســكان المصرييــن مــن 
ــز  ــة وتعزي ــلبية المختلف ــاره الس ــن آث ــف م ــاء، والتخفي ــار الوب انتش

ــات. ــة األزم ــي مواجه ــاد ف ــة االقتص مرون

إلــى جانــب التأثيــر المباشــر لالعتمــاد علــى السياســة القائمــة علــى 
ــزز  ــد ع ــة، فق ــات المطبق ــة السياس ــادة فعالي ــث زي ــن حي ــة م األدل
ــالل  ــن خ ــر م ــي مص ــيد ف ــم الرش ــر الحك ــكل كبي ــاه بش ــذا االتج ه

ــى  ــول إل ــة الوص ــين عملي ــث تحس ــن حي ــفافية م ــر ش ــه أكث كون
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 
األدلــة لتكــون أساًســا لصنــع القــرار وصياغــة السياســات فــي مصــر. 
ــة  ــات الحكومي ــع الجه ــي جمي ــن ف ــراء متميزي ــب خب ــذا يتطل وه
ــات  ــة باســتخدام أحــدث التقني ــن علــى إجــراء دراســات تحليلي قادري
والنمذجــة الكميــة. ســتكون المســاعدة الفنيــة ســواء مــن وكاالت 
األمــم المتحــدة أو شــركاء التنميــة اآلخريــن حافــًزا مهًمــا لتحقيــق 

هــذا الهــدف لتعزيــز رؤيــة مصــر وأهدافهــا االســتراتيجية.

محددات الفقر في مصر

ــد  ــع ح ــات لوض ــم سياس ــل تصمي ــن أج ــه م ــر ومحددات ــدة للفق ــة المعق ــم الطبيع ــة أن تفه ــة المصري ــروري للدول ــن الض كان م
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 )2011 لفهــم 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:

كما أظهرت النتائج أن هناك عوامل سلبية مهمة تزيد من فرص الوقوع في الفقر وهي:

وجــود أطفــال معاليــن: ترتبــط النســبة المئويــة لألطفــال دون ســن ١٨ عاًمــا الموجوديــن فــي األســرة باحتمــال أكبــر للوقــوع فــي 
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.

المناطق الريفية: األسر في المناطق الريفية أكثر 
احتمااًل 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 احتمااًل 

للسقوط من الفئات الضعيفة إلى الفقر.

األسر التي تعولها إناث أقل احتمااًل لالنزالق إلى الفقر 
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 ١٪ من أصحاب الدخل داخل األسرة يقلل من 

احتمالية الوقوع في براثن الفقر.
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»المجتمــع  نهــج  إلــى  التقريــر  إعــداد هــذا  اســتندت عمليــة 
ــاء  ــة، والبن ــاب المصلح ــع أصح ــاركة جمي ــان مش ــه«، وضم بكامل
علــى الملكيــة المجتمعيــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
فــي جميــع المجــاالت. كان وجــود شــعار واضــح مفــاده أن “التقرير 
الوطنــي الطوعــي تقريــر وطنــي وليــس تقريــًرا حكومًيــا” هــو 

ــة. ــة للعملي ــوات المختلف ــالل الخط ــي خ ــدأ التوجيه المب

علــى غــرار المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة لعــام 2018، اتبعــت مصــر 
هــذا العــام نفــس هيــكل المتابعــة وتقييــم التقــدم الوطنــي فــي 
ــك،  ــع ذل ــر. وم ــبعة عش ــتدامة الس ــة المس ــداف التنمي ــع أه جمي
تــم تســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى األهــداف محــل التركيــز في 
المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى لعــام 2021؛ وهــي األهــداف 
ــى  ــد إل ــي المعتم ــل النوع 1 و2 و3 و8 و10 و12 و13 و16 و17. التحلي
حــد كبيــر علــى مدخــالت أصحــاب المصلحــة المختلفيــن، والتحليــل 
الكمــي الشــامل الــذي يمثــل جــزًءا أساســًيا مــن التقييــم، يشــكالن 
ــر  ــا مراجعــة كل هــدف. وبالتالــي يضمــن هــذا الهيــكل تصوي مًع
ــق  ــكل دقي ــر بش ــي مص ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــع أه وض
وموضوعــي. ســاعد التنســيق هــذا العــام مــع أصحــاب المصلحــة 
ــة،  ــات المختلف ــر القطاع ــة نظ ــن وجه ــة م ــيع المراجع ــي توس ف
ــق  ــو تحقي ــرز نح ــدم المح ــم التق ــة وتقيي ــز مراقب ــي تعزي وبالتال

أهــداف خطــة عــام 2030.

 
ــاركية: عملية اإلعداد التش

تــم الحفــاظ علــى النهــج التشــاركي المتبــع فــي عمليــات اإلعــداد 
ــح  ــو موض ــا ه ــتدامة كم ــة المس ــتراتيجية التنمي ــث الس والتحدي

فــي القســم 2.1 والتأكيــد عليــه أثنــاء إعــداد تقريــر هــذا العــام.

والتنميــة  التخطيــط  وزارة  بقيــادة  اإلعــداد  عمليــة  تمــت 
االقتصاديــة بصفتهــا الكيــان الرئيــس المســئول عــن تنســيق 
ــن  ــر م ــي مص ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي ــود لتحقي ــد الجه ورص
ــة  ــة: رؤي ــتدامة الوطني ــة المس ــتراتيجية التنمي ــذ اس ــالل تنفي خ
للجنــة  الفنيــة  األمانــة  الــوزراة  تتــرأس  وكذلــك   ،2030 مصــر 

لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي مصــر. وضعــت 
ــد أصحــاب  وزارة التخطيــط خطــة إشــراك أصحــاب المصلحــة لتحدي
ــة  ــات الحكومي ــد، الكيان ــه التحدي ــى وج ــيين؛ عل ــة الرئيس المصلح
والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وأعضــاء البرلمــان وشــركاء 

التنميــة الدولييــن.

المؤسسات الحكومية والعامة:

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  لمتابعــة  الوطنيــة  اللجنــة  مثلــت   
ــة  ــيًا لمراجع ــوردًا أساس ــتعدادات م ــذه االس ــالل ه ــتدامة خ المس
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  المحــرز  التقــدم 
حيــث يســرت المشــاورات مــع الجهــات الحكوميــة، مــن خــالل 
عقــد اجتماعــات افتراضيــة متعــددة مــع أعضــاء األمانــة الفنيــة، 
باإلضافــة إلــى وحــدات التنميــة المســتدامة وفــرق العمــل التــي 
تــم إنشــاؤها ســابًقا فــي الجهــات الحكوميــة المختلفــة. وقامــت 
ــي  ــتدامة ف ــة المس ــدة التنمي ــًدا وح ــة، وتحدي ــات الحكومي الجه
التقريــر  بإثــراء  العامــة واإلحصــاء،  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز 
ــي  ــة الت ــة القيم ــام الفني ــات واألرق ــات والبيان ــي بالمعلوم الوطن
لتحليــل األهــداف. وبالمثــل، شــارك  الفقــري  العمــود  تشــكل 
ــذ  ــات وأخ ــف المجموع ــوت مختل ــال ص ــي إيص ــان ف ــاء البرلم أعض

ــداد. ــة اإلع ــالل عملي ــار  خ ــن االعتب ــي عي ــم ف مدخالته

المجتمع المدني والقطاع الخاص

ــات  ــطة للمنظم ــاهمة النش ــص المس ــى تلخي ــر إل ــدف التقري يه
غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى أرض الواقــع وبالقــرب مــن 
التنميــة  أجــل تحقيــق  البــالد مــن  أنحــاء  النــاس فــي جميــع 
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.

منـهـجـيـة المراجعة3.
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وكذلــك تســليط الضــوء علــى الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا 
القطــاع الخــاص ســواء مــن خــالل مشــاريع أو دراســات أو مبــادرات 
ــاص  ــاع الخ ــراك القط ــم إش ــركات. وت ــة للش ــئولية االجتماعي المس
إلــى حــد كبيــر مــن خــالل التشــاور مــع مكتــب االتفــاق العالمــي 
ــن  ــت وأربعي ــى س ــدد إل ــل الع ــر ووص ــي مص ــدة ف ــم المتح لألم

ــة. ــاالت المختلف ــي المج ــركة ف ش

شركاء التنمية الدوليين:

الدوليــة  المنظمــات  الرئيســيين، هــم  المصلحــة  أحــد أصحــاب 
ــاء  ــتمر وبن ــي المس ــم الفن ــوا الدع ــن قدم ــة الذي ــركاء التنمي وش
القــدرات للفــرق المســئولة عــن إعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي 
ومراقبــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، إلــى جانــب تزويــد 
والبيانــات  بالمعلومــات  االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــة بتنفي ــورة الخاص ــال الص إلكم

فــي مصــر.

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 

ــد-19 ــاء كوفي وب
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تشــرح  التــي  االفتراضيــة   العامــة  المشــاورات  سلســلة  بعــد 
ــم إجــراء توثيــق فعــال  ــن، ت العمليــة ألصحــاب المصلحــة المعنيي
ــه  ــص لتوجي ــوذج مخص ــال نم ــالل إرس ــن خ ــاورات م ــذه المش له
تســجيل  إلــى  النمــوذج  هــذا  يهــدف  منهــا.  كل  مســاهمات 
المبــادرات المنفــذة علــى أرض الواقــع، وروابطهــا المتبادلــة 
ــات  ــج والتحدي ــتدامة، والنتائ ــة المس ــداف التنمي ــف أه ــع مختل م
التــي واجهتهــا، والتــي تــم دمجهــا بعــد ذلــك فــي التقريــر. تعتبــر 
هــذه الخطــوة مهمــة لضمــان فعاليــة توثيــق هــذه المشــاورات 
ــز تحليــل  وبالتالــي تســاهم مدخــالت أصحــاب المصلحــة فــي تعزي

ــد-19. ــة كوفي ــالل جائح ــيما خ ــداف، ال س األه

بعــد ذلــك، تــم تطويــر اآلليــة لتكــون أكثــر مؤسســية إلشــراك 
أصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــن خــالل إنشــاء منصــة تفاعليــة 
لــوزارة  الرســمي  االلكترونــي  الموقــع  افتراضيــة  مــن خــالل 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، حيــث يمكــن لجميــع أصحــاب 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــاهماتهم ف ــم مس ــة تقدي المصلح
المســتدامة. سيســتمر اســتخدام آليــة المشــاركة هــذه مــن 
أجــل المشــاركة المســتقبلية ألصحــاب المصلحــة فــي تنفيــذ 
ــاوز  ــا يتج ــام 2030، بم ــة ع ــتدامة وخط ــة المس ــتراتيجية التنمي اس

اســتعدادات المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة.
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4.1 نتائج المرحلة األولى من اإلصالح

ــام  ــر لع ــي لمص ــي الطوع ــر الوطن ــي التقري ــور ف ــو  مذك ــا ه كم
2018، فقــد شــرعت مصــر فــي عــام 2016 فــي برنامــج جــريء محلــي 
الصنــع لتحقيــق االســتقرار فــي أساســيات االقتصــاد المصــري 
ــح  ــد نج ــة. وق ــة المحوري ــات الهيكلي ــن اإلصالح ــدد م ــم ع وتقدي
البرنامــج فــي وضــع مصــر علــى منصــة انطــالق مــن أجــل التنميــة 
الرئيســة  األساســيات  أظهــرت  كمــا  والشــاملة  المســتدامة 
الناتــج الحقيقــي  ارتفــع نمــو  اتجاهــات واعــدة للغايــة. حيــث 
٥.3٪ و٥.٦٪ فــي 2018/2017  ليســجل  مــن 2.9٪ فــي 2014/2013 
و2019/2018 علــى التوالــي. وتراجعــت البطالــة إلــى 7.٥٪ فــي 
2019/2018 مقارنــًة بـــ 13.3٪ فــي 2014/2013. كمــا 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 12٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 2014/2013 
ــن  ــا بالتحس ــور مدفوًع ــذا التط ــي 2019/2018. كان ه ــى 8.2٪ ف إل
الرئيســي فــي الميــزان األولــي الــذي تحــول مــن عجز غير مســتدام 
ــى  ــي فــي 2014/2013 إل ــي اإلجمال ــج المحل بنســبة 3.9٪ مــن النات
فائــض كبيــر بنســبة 1.9٪ فــي 2019/2018. حيــث نجحــت الســلطة 
ــة  ــات الناتج ــة والتوقع ــوط التضخمي ــواء الضغ ــي احت ــة ف النقدي
ــري،  ــه المص ــة الجني ــي قيم ــن 100٪ ف ــرب م ــا يق ــاض م ــن انخف ع
ممــا أدى إلــى ارتفــاع التضخــم إلــى 24.4٪ فــي 2017/2016 ليخضــع 
ــري*.  ــزي المص ــك المرك ــه البن ــذي أعلن ــدف ال ــى لله ــد األدن للح

السياســي  االســتقرار  واســتعادة  القويــة  المقومــات  نتيجــة 
ــزان  ــل تحســن مي ــا مث واالقتصــادي، حصــد القطــاع الخارجــي نجاًح
المدفوعــات بشــكل كبيــر ليســجل فائًضــا قــدره 12.79 مليــار دوالر 
فــي 2018/2017. وانعكــس التحســن فــي ميــزان المدفوعــات حيــث 
رفــع االحتياطيــات الدوليــة مــن مســتوى منخفــض بلــغ 16.7 مليــار 

ــي 2018/2017. ــار دوالر ف ــى 44.3 ملي ــي 2014/2013 إل دوالر ف
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المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

*  كان مستهدف التضخم الذي أعلنه البنك المركزي المصري هو نطاق 9٪ +/- 3 في الربع الرابع من عام 2020.

نحو اقتصاد أكثر مرونة: 4.
اإلصالح االقتصادي في مصر
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* بحلول نهاية عام 2020، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتعديل نطاق التضخم ليكون 7٪ +/- 2 في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2022.

وعلــى الرغــم مــن نجــاح هــذه المرحلــة مــن االســتقرار واإلصــالح، 
كانــت الدولــة المصريــة مصــرة علــى مواصلــة مســار اإلصــالح مــن 
خــالل التركيــز علــى جانــب العــرض أو الجانــب الحقيقــي لالقتصــاد. 
وكان لمصــر  تاريــخ طويــل مــن التــردد خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر 
باإلصــالح الهيكلــي، وقــد نتــج عــن ذلــك نوبــات متكــررة مــن 
ــض  ــة ببع ــتقرار مصحوب ــق االس ــج لتحقي ــا برام ــات أعقبته األزم
اإلصالحــات )كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي التالــي(. لكســر 
هــذه الحلقــة المفرغــة. وبــدًءا مــن عــام 2019، دخلــت الدولــة 
المصريــة فــي مفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة 
ــي  ــالح هيكل ــج إص ــم برنام ــة لتصمي ــادي والتنمي ــاون االقتص التع

ــوح. ــي طم قطاع

لســوء الحــظ، ضربــت جائحــة كوفيــد-19 العالــم فــي عــام 2019 
ــدوره فــي  ــر مســبوق، تســبب ب ــى ركــود عالمــي غي ممــا أدى إل
ــل  ــره. كان رد فع ــم بأس ــت العال ــة غط ــة وصحي ــى اقتصادي فوض
ــة  ــات وحزم ــن السياس ــلة م ــر سلس ــريًعا عب ــة س ــة المصري الدول
تحفيــز بقيمــة 100 مليــار جنيــه مصــري )6.4 مليــار دوالر أمريكــي 
أو مــا يقــرب مــن 2٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(. تســتند هــذه 
السياســات االســتباقية إلــى ثالثــة مفاهيــم: الحمايــة والتخفيــف 
والمرونــة، حيــث تــم تصميــم السياســات لحمايــة جميــع الســكان 
ــاره؛  ــن انتش ــد م ــا، والح ــر ضعًف ــات األكث ــة الفئ ــاء وخاص ــن الوب م
للتخفيــف مــن الصدمــة الســلبية التــي ألحقــت بمعيشــة مالييــن 
ولجعــل  والمناطــق،  االقتصاديــة  القطاعــات  عبــر  المصرييــن 
االقتصــاد أكثــر مرونــة فــي مواجهــة هــذه الصدمــة أو أيــة 

ــتقبل. ــي المس ــرى ف ــات أخ صدم

ــق  ــال وثي ــى اتص ــة عل ــة المصري ــت الدول ــاء، كان ــة الوب ــذ بداي من
ــز  ــرى ومراك ــة األخ ــات الدولي ــدة والمنظم ــم المتح ــوكاالت األم ب
ــا  ــا وخارجًي ــاره داخلًي ــاس آث ــور وقي ــع المتط ــل الوض ــر  لتحلي الفك
ــة  ــدة لألزم ــة الفري ــت الطبيع ــة. جعل ــفافية تام ــة وش بموضوعي
ــة  ــي صعب ــف الحال ــة الموق ــا دراس ــا ونطاقه ــث عمقه ــن حي م
للغايــة، حيــث إن دراســة مســار العمــل المســتقبلي أصبحــت 

ــددة.  ــؤ مح ــة تنب ــت عملي ــة، وليس ــة تخميني عملي

المصريــة  الدولــة  التزمــت  فقــد   2.3 الفقــرة  إلــى  وباإلشــارة 
ــط  ــت وزارة التخطي ــث تعاون ــة، حي ــى األدل ــة عل ــة القائم بالسياس
والتنميــة االقتصاديــة مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة مــن 
خــالل تبــادل البيانــات ووضــع الســيناريوهات، ممــا ســاعد الحكومــة 
ــى التدخــل مــن خــالل سياســات اســتباقية  ــة عل والســلطة النقدي

ــريع. ــي الس ــق للتعاف ــد الطري وتمهي

ــا  ــا بالمخاطــر وعــدم اليقيــن، ومــن هن أنتــج كوفيــد-19 جــًوا مليًئ
كان البــد مــن التواصــل مــع جميــع األطــراف المعنيــة وتعريفهــم 
باإلجــراءات والسياســات التــي تتخذهــا الدولــة المصريــة للتعامــل 
مــع تطــورات الوضــع بطريقــة ســريعة وشــفافة. لتحقيــق هــذه 
ــة فــي عــام  ــة االقتصادي ــة، أطلقــت وزارة التخطيــط والتنمي الغاي
فيــروس  تداعيــات  لمواجهــة  الحكومــة  إجــراءات  مرصــد   2020
كورونــا المســتجد. توفــر هــذه األداة قاعــدة بيانــات مجمعــة 
التــي اتخذتهــا الدولــة اســتجابة  ومحدثــة لجميــع السياســات 
لألزمــة. لســهولة الرجــوع والبحــث، يمكــن للمســتخدم البحــث 
والتصفــح حســب المجــاالت المختلفــة، مثــل: التاريــخ، والمســتفيد 
الصغيــرة  الســياحة، والشــركات  الصحــة، وقطــاع  )مثــل قطــاع 
والمتوســطة، والنســاء(، وأهــداف التنميــة المســتدامة، وعــن 

ــئولة. ــذة أو المس ــة المنف ــق الجه طري

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 
ــاء، ومــع ذلــك ال ينبغــي  ــار الســلبية للوب ــة فــي تخفيــف اآلث األدل
ألحــد أن يغفــل تأثيــر  األوضــاع االقتصاديــة المســتقرة. فكمــا هــو 
موثــق فــي بدايــة القســم، فــإن التنفيــذ الناجــح لبرنامــج تحقيــق 
ــاد  ــع االقتص ــد وض ــالح ق ــن اإلص ــى م ــة األول ــتقرار والمرحل االس
ــار  ــى اآلث ــب عل ــن التغل ــه م ــة، تمكن ــة صلب ــى أرضي ــري عل المص
المدمــرة التــي طــال أمدهــا للوبــاء.     ومــن ثــم، ال ينبغــي أن 
ــا  ــًوا حقيقًي ــجل نم ــذي س ــري ال ــاد المص ــة االقتص ــأ بمرون نتفاج
ــا بنحــو ٪2.8  ــا بنســبة 3.57٪ فــي 2020/2019 ونمــًوا متوقًع إيجابًي
فــي 2021/2020 ممــا يجعــل مصــر األفضــل أداًء فــي منطقــة 

ــئة. ــادات الناش ــن االقتص ــا وبي ــمال إفريقي ــط وش ــرق الس الش

وعلــى الرغــم مــن اإلجــراءات التيســيرية التــي اتخذتهــا الســلطات 
الماليــة والنقديــة المتصــاص اآلثــار الســلبية لألزمــة ، إال أنــه مــن 
ــى  ــأوا إل ــم  يلج ــزي ل ــك المرك ــة والبن ــر أن الحكوم ــر بالذك الجدي
سياســات التراخــي، وقــد أظهــرت  جميــع األساســيات االقتصاديــة 
ــج  ــى النات ــي إل ــة الكل ــز الحكوم ــغ عج ــث بل ــاط، حي ــدى االنضب م
المحلــي اإلجمالــي 8٪ فــي 2020/2019 مــع فائــض أولــي قــدره ٪1.8 
ــا  ــم منخفًض ــدل التضخ ــل مع ــي. وظ ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات م
للغايــة بمتوســط 5.3٪ فــي 2020/2019، وهــو رقــم أقــل مــن 
ــزي  ــك المرك ــه البن ــذي أعلن ــم ال ــدف التضخ ــى له ــاق األدن النط
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اإلصالحــات  برنامــج  الثانيــة:  المرحلــة   4.2
لهيكليــة ا

ــة  ــا الدول ــي نفذته ــة الت ــة والناجح ــات الطموح ــتمراًرا لإلصالح اس
المصريــة فــي برنامــج اإلصــالح االقتصــادي فــي عــام 2016، والتــي 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــر مرون ــوى وأكث ــاد أق ــق القتص ــدت الطري مه
ــات  ــن اإلصالح ــة م ــة الثاني ــت المجموع ــة، كان ــات املعالمي األزم
التــي أطلقــت عــام 2021 ضروريــة لضمــان التحــرك بخطــوات ثابتــة 
وقويــة نحــو اقتصــاد مصري متنــوع وقادر علــى المنافســة. ويأتي 
ــون  ــة، تتك ــة ثاني ــة كمرحل ــات الهيكلي ــي لإلصالح ــج الوطن البرنام
مــن مجموعــة واســعة مــن اإلصالحــات الجذريــة والموجهــة جيــًدا 
ــق  ــى تحقي ــدف إل ــي، وته ــي والقانون ــتويين الهيكل ــى المس عل

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. عــالوة 
علــى ذلــك، تــم تصميــم البرنامــج بطريقــة تضمــن مواءمتــه مــع 
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة رؤيــة مصــر 2030، 
وأجنــدة األمــم المتحــدة 2030. وبنــاًء علــى ذلــك، يهــدف البرنامــج 
ــتيعاب  ــى اس ــه عل ــري وقدرت ــاد المص ــة االقتص ــادة مرون ــى زي إل
الصدمــات الخارجيــة والداخليــة، وتعزيــز فــرص العمــل والتوظيــف، 
وتحويــل االقتصــاد المصــري إلــى اقتصــاد أكثــر إنتاجيــة قائــم علــى 

ــا التنافســية. المعرفــة مــع أقصــى قــدر مــن المزاي

الوطنــي  البرنامــج  يجســد  الطموحــة،  الرؤيــة  هــذه  لتحقيــق 
ــرة المــدى  ــر شــاملة قصي ــة فــي مصــر تدابي لإلصالحــات الهيكلي

ومتوســطة المــدى فــي خمســة أنظمــة:

النظام الديموغرافي والخصائص السكانية. 1

األنظمة المالية. 2

األنظمة اللوجستية. 3

األداء الحكومي. 4

األنظمة التشريعية. 5

ــر اإلطــار التنفيــذي للبرنامــج،  ــم تطوي ــذ الناجــح، ت ولضمــان التنفي
ليتميــز بالديناميكيــة والشــمولية واالعتمــاد المتبــادل، فضــاًل عــن 

كونــه قائًمــا علــى األدلــة وقابــل للقيــاس.

ــي  ــج الوطن ــة للبرنام ــة حوكم ــع آلي ــم وض ــك، ت ــن ذل ــم م واأله
ــة،  ــب معين ــى جوان ــز عل ــر للتركي ــي مص ــة ف ــات الهيكلي لإلصالح
مثــل مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة فــي جميــع مراحــل 
البرنامــج، فضــاًل عــن ضمــان عمليــة مراقبــة وتقييــم شــاملة 
وشــفافة للبرنامــج. وعليــه، تم تشــكيل اللجنــة العليــا لإلصالحات 
فنيــة  بأمانــة  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  برئاســة  الهيكليــة 
ومجموعــات عمــل متخصصــة لمتابعــة تنفيــذ البرنامــج ونشــر 
تقاريــر دوريــة عــن تقدمــه، وذلــك باالعتمــاد علــى االســتخدام 
الديناميكــي لمجموعــة مــن اإلجــراءات الواضحــة، ومؤشــرات أداء 

ــددة. ــة مح ــة ونوعي كمي

ــد  ــر أح ــي مص ــة ف ــات الهيكلي ــي لإلصالح ــج الوطن ــر البرنام يعتب
ــول  ــة والتح ــة الرابع ــورة الصناعي ــة الث ــة لمواكب ــروس الرئيس الت
إلــى االقتصــاد الرقمــي واألخضــر، وتعتمــد الركيــزة الرئيســة 
للبرنامــج علــى توســيع الــوزن النســبي لثالثــة قطاعــات رائــدة 
- التصنيــع والزراعــة واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات. 
لمعاييــر محــددة،  الرائــدة وفًقــا  القطاعــات  اختيــار هــذه  تــم 
ــج  ــي النات ــبي ف ــوزن النس ــة، وال ــا العالي ــات نموه ــي: إمكان وه
القطاعيــة،  والروابــط  التوظيــف،  وقابليــة  اإلجمالــي،  المحلــي 
وميــزة التنافســية الدوليــة، واإلمكانيــات العاليــة لتوليــد القيمــة 
 )1( للبرنامــج فــي:  الداعمــة  الركائــز  أهــم  المضافــة. وتتمثــل 
التقنــي  والتدريــب  والتعليــم  العمــل  ســوق  كفــاءة  تحســين 
والمهنــي، )2( تحســين بيئــة األعمــال وتعزيــز دور القطــاع الخــاص، 
)3( رفــع مســتوى حوكمــة وكفــاءة المؤسســات العامــة، )4( تعزيز 
ــز  ــل، )5( تعزي ــى التموي ــول إل ــهيل الوص ــي، وتس ــمول المال الش
رأس المــال البشــري )التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة.

ــن؛  ــى مرحلتي ــل عل ــذه بالكام ــم تنفي ــج ليت ــط للبرنام ــم التخطي ت
تمتــد المرحلــة األولــى )قصيــرة األجــل( علــى مــدار 18 شــهًرا 
مــن تاريــخ البــدء، بينمــا تمتــد المرحلــة الثانيــة )متوســطة األجــل( 
مــن 18 إلــى 36 شــهًرا. مــع تنفيــذ البرنامــج، تهــدف الدولــة إلــى 
ــاد  ــرات االقتص ــي مؤش ــددة ف ــة مح ــداف كمي ــى أه ــول إل الوص
الكلــي بحلــول الســنة الماليــة 2023/ 2024، علــى النحــو التالي: من 
المتوقــع أن يصــل معــدل نمــو الناتج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي 
إلــى ٦-7٪، ومعــدل االســتثمار إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
20٪ علــى األقــل، والصــادرات غيــر النفطيــة إلــى الناتــج  إلــى 
المحلــي اإلجمالــي إلــى 10٪ )+1(، أي ضعــف مــا كانــت عليــه فــي 
ــادة حصــة  ــة إلــى زي الســنة الماليــة 2020/2019. كمــا تهــدف الدول
القطــاع الخــاص مــن إجمالــي االســتثمارات بنســبة 20٪ ســنوًيا، مــع 
تحقيــق فائــض فــي ميــزان المدفوعــات يبلــغ 3-٥ مليــارات دوالر 
ــري  ــاد المص ــق االقتص ــع أن يحق ــن المتوق ــًرا، م ــي. وأخي أمريك
ــى  ــة إل ــدل البطال ــض مع ــع خف ــغ 7٪ )+1.5(، م ــم يبل ــدل تضخ مع
7.٥٪ )+1(، وزيــادة معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة )خاصــة 

ــة. مــن النســاء(، وتحســن فــي مؤشــر جــودة العمال
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التقــدم في األهــداف5.

يعــرض هــذا الفصــل التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة 
حيــث  عشــرة.  الســبعة  األهــداف  مــن  كل  فــي  المســتدامة 
ــا للتقــدم المحــرز فــي كل مــن المؤشــرات الكميــة  يقــدم تحديًث
ــا إلــى  ــة جنًب ــة المصري والجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا الدول
جنــب مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن المجتمــع المدنــي 
والقطــاع الخــاص نحــو التنميــة المســتدامة مــع عــرض التحديــات 
أينمــا أمكــن. الفصــل مدعــوم ببيانــات رســمية وحقائــق وأرقــام 

ــكل هــدف. خاصــة ب

بجــدول  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  هــدف  كل  يبــدأ 
المؤشــرات الرئيســة الــذي ُيظِهــر أحــدث بيانــات متاحــة مقارنــًة 
ببيانــات ســابقة، فــي أغلــب األحيــان لعــام 2018، وذلــك إلبــراز 
ــت  ــر. إذا توافق ــة لمص ــة وطني ــر مراجع ــذ آخ ــرز من ــدم المح التق
المؤشــرات فــي الجــدول مــع مؤشــرات األمــم المتحــدة المحــددة 
ضمــن »إطــار المؤشــرات العالمــي ألهــداف وغايــات التنميــة 
ــي  ــي ف ــر األمم ــم المؤش ــى رق ــارة إل ــم اإلش ــتدامة«، فيت المس

العمــود األول.

وفًقــا لجــدول المؤشــرات الرئيســة، يتــم ســرد التقــدم نحــو 
ــة  ــرات المختلف ــي المؤش ــر ف ــح التغيي ــدف  ويوض ــق اله تحقي
مــع دمــج التطــورات واألطــر وجــداول األعمــال األخيــرة ذات الصلــة 

ــدف. ــق باله ــا يتعل فيم

ثــم يتــم تنــاول جهــود الدولــة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة بتســليط الضــوء علــى أبــرز البرامــج والمبــادرات 
ــداف  ــي األه ــع . ف ــى أرض الواق ــالت  عل ــتراتيجيات والتدخ واالس
ذات التحديــات الرئيســة، يتــم اســتعراض تلــك التحديــات للفــت 

ــة. ــات الرئيس ــداف ذات التحدي ــي األه ــاه ف االنتب

المصلحــة  أصحــاب  مشــاركة  بأهميــة  االعتــراف  ضــوء  فــي 
تــم  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  فــي  المتعدديــن 
ــن  ــة م ــراكات المختلف ــن الش ــة ع ــرض أمثل ــم لع ــص قس تخصي
أجــل تحقيــق كل هــدف، بنــاًء علــى المشــاورات المختلفــة 
المذكــورة ســابًقا والتــي جــرت فــي عمليــة إعــداد المراجعــة 

الوطنيــة الطوعيــة. يعــرض هــذا القســم الجهــود الميدانيــة 
ــواء  ــة س ــر حكومي ــة غي ــات فاعل ــا جه ــي تقوده ــادرات الت والمب

بالتعــاون مــع الدولــة أو بمفردهــا.

الشــركاء والخبــراء فــي  العديــد مــن  التشــاور مــع  تــم  كمــا 
ــاول  ــة. يتن ــتجابة الدول ــد -19 واس ــر كوفي ــر: تأثي ــم األخي القس
هــذا القســم تأثيــر الوبــاء علــى التقــدم المحــرز، فضــاًل عــن 
ــدة  ــن ح ــف م ــريعة للتخفي ــتجابة الس ــة واالس ــات الحكوم سياس
األزمــة. كمــا هــو مذكــور فــي القســم 4.1، يمكــن  الرجــوع لجميــع 
ــد  ــي مرص ــاء ف ــتجابًة للوب ــة اس ــا الدول ــي اتخذته ــات الت السياس
إجــراءات الحكومــة لمواجهــة تداعيــات كوفيــد-19 التابــع لــوزارة 

التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة.

ــات  ــة والهيئ ــركاء  التنمي ــف ش ــع مختل ــاور م ــم التش ــًرا، ت وأخي
ــر  ــول التأثي ــات ح ــع توقع ــة لوض ــاط األكاديمي ــة واألوس الحكومي
ــة  ــع التنمي ــيناريو »دف ــة س ــد-19، وصياغ ــاء كوفي ــع لوب المتوق
ــع  ــيناريو »دف ــس س ــداف 2030. يعك ــروع أله ــتدامة« المش المس
الداعمــة  بالسياســات  قوًيــا  التزاًمــا  المســتدامة«  التنميــة 

ــي: ــا يل ــزام بم ــراض االلت ــع افت ــداف م ــق األه لتحقي

زيــادة اإلنفاق على الحماية االجتماعية 	

تعزيز هياكل الحوكمة 	

تسريع االبتكار الرقمي 	

دعم االقتصاد األخضر 	

http://policytracker.mped.gov.eg/
http://policytracker.mped.gov.eg/
http://policytracker.mped.gov.eg/
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ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

)1( التقدم نحو الهدف

ــر  ــو والفق ــن النم ــل بي ــاك فص ــة، كان هن ــا الماضي ــدار الـــ 20 عاًم ــى م عل
ــى  ــال 2007 إل ــرات النمــو المرتفــع )علــى ســبيل المث ــرن فت ــم تقت حيــث ل
2009( بالحــد مــن الفقــر. وفــي عــام 2020، انعكــس هــذا االتجــاه حيــث 

ــن. ــن عقدي ــرب م ــا يق ــذ م ــرة من ــر ألول م ــض الفق انخف

ــر  ــط الفق ــت خ ــون تح ــن يعيش ــن الذي ــكان المصريي ــبة الس ــت نس انخفض
الوطنــي مــن 32.٥٪ فــي الســنة الماليــة 2018/2017 إلــى 29.7٪ فــي 
الســنة الماليــة 2020/2019، مــع انخفــاض نســبة الســكان الذيــن يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر المدقــع )1.9 دوالر يومًيــا( مــن ٦.2٪ إلــى 4.٥٪ خــالل 

ــا. ــنوات ذاته الس

)2( جهود الدولة المصرية للحد من معدالت الفقر

)2.1( استمرار زيادة اإلنفاق على الخدمات األساسية

منــذ عــام 2015، ســعت الدولــة المصريــة لتعبئــة المــوارد العامــة بشــكل 
والصحــة  األساســية  الخدمــات  إتاحــة  علــى  اإلنفــاق  وزيــادة  مكثــف 
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 13.٦٪ كنســبة مــن 
ــل،  ــي 2020. وبالمث ــى 29.8٪ ف ــي 2018 إل ــي ف ــاق الحكوم ــي اإلنف إجمال
ــن ٪8.8  ــى ٦.1٪ وم ــن 4.9٪ إل ــم م ــة والتعلي ــى الصح ــام عل ــاق الع اإلنف
إلــى 10.1٪ علــى التوالــي خــالل الفتــرة ذاتهــا كنســبة مــن إجمالــي 

ــي. ــاق الحكوم اإلنف

هدف 1: القضاء على الفقر

التقدمالسابقالمؤشر

4.٥2020٪ ↓٦.22018٪نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع)1.1.1(

29.72020٪ ↓32.٥2018٪نسبة السكان تحت خط الفقر القومي)1.2.1(

122020٪ ↑2015> 1٪نسبة السكان المشمولين ببرامج الحماية االجتماعية )تكافل وكرامة()1.3.1(

نسبة السكان المتوافر لديهم خدمات أساسية)1.4.1(

99.72019٪ ↑99.22015٪          الكهرباء

97.02019٪ ↑90.02015٪          المياه النظيفة

٦٦.22019٪ ↑٥0.02015٪          الصرف الصحي

نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )من إجمالي اإلنفاق الحكومي()2.أ.1(

٦.12020٪ ↑4.92018٪          الصحة

10.12020٪ ↑8.82018٪          التعليم

29.82020٪ ↑13.٦2018٪          الخدمات األساسية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المصدر: وزارة المالية
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 نع ةرداصلا "رصم يف ةيدقنلا تاليوحتلل
 ةيئاذغلا تاسايسلا ثوحبل يلودلا دهعملا

يمكلا ليلحتلا جئاتن

ةيئاذغلا تاسايسلا ثوحبل يلودلا دهعملا :ردصملا

)2.2( برامج الحماية االجتماعية: تكافل وكرامة

ــر  ــت مص ــية، قام ــات األساس ــة الخدم ــى إتاح ــاق عل ــع اإلنف ــوازي م بالت
ــق  ــان لتحقي ــبكات األم ــة وش ــة االجتماعي ــج الحماي ــاق برام ــيع نط بتوس
تغطيــة كبيــرة للفئــات األكثــر ضعًفــا ومنــع األشــخاص األكثــر احتياًجــا مــن 

ــى هــوة الفقــر. ــزالق إل االن

ــي  ــة ف ــالت النقدي ــة« للتحوي ــل وكرام ــج »تكاف ــين برنام ــم تدش ــك ت لذل
عــام 2015. برنامــج تكافــل هــو برنامــج مشــروط لدعــم دخــل األســرة، 
فــي حيــن أن برنامــج كرامــة عبــارة عــن تحويــالت نقديــة غيــر مشــروطة 
للفئــات األكثــر ضعًفــا. ارتفــع عــدد المســتفيدين مــن البرنامجيــن مــن 60 
ألــف أســرة فــي عــام 2015 إلــى 3.7 مليــون بحلــول مايــو 2021، ومعظــم 
المســتفيدين مــن اإلنــاث، مــع زيــادة الميزانيــة المخصصــة للبرنامــج ثــالث 

ــا مــن عــام 2015 حتــى عــام 2021. أضعــاف تقريًب

أظهــر تقييــم األثــر األولــي لبرنامــج تكافــل أن قيمــة اســتهالك األســرة 
ارتفعــت بنســبة 7.3٪ إلــى 8.4٪ للمســتفيدين مقارنــة باألســر التــي لــم 
تتلــق البرنامــج. واســتنتجت دراســة أخــرى لتقييــم األثــر أجراهــا المعهــد 
الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة )IFPRI( ُنشــرت فــي أكتوبــر 2018 
إلــى أن »تحويــالت تكافــل تشــكل مســاهمة إيجابيــة فــي اســتهالك 
المســتفيدين وقدراتهــم علــى التأقلــم علــى كل مســتويات األشــد فقــًرا 

والحــد األدنــى مــن الفقــر«.

)2.3( مسرعات للقضاء على الفقر: مبادرة حياة كريمة

بجانــب برامــج الحمايــة االجتماعيــة، تــم إطــالق مبــادرة حيــاة كريمــة في 
ــي  ــري )حوال ــه مص ــون جني ــة 675 ملي ــا األولي ــت ميزانيته ــام 2019، بلغ ع
43 مليــون دوالر أمريكــي( لتســريع القضــاء علــى الفقــر علــى المســتوى 
المحلــي.  تــم مشــاركة 18 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي في 
ــر  ــدالت الفق ــد مع ــي تزي ــة الت ــرى الريفي ــتهدف الق ــث تس ــادرة، حي المب
بهــا عــن 70٪ كمرحلــة أولــى. وتركــز المبــادرة علــى القضــاء الفعــال 
علــى الفقــر، مــن خــالل تقديــم الدعــم الصحــي والتعليمــي واإلســكاني، 
باإلضافــة إلــى دعــم المشــروعات متناهيــة الصغــر والتمكيــن االقتصادي. 
ــة  ــام 2021 بميزاني ــي ع ــية ف ــادرة رئاس ــة كمب ــاة كريم ــاد حي ــم اعتم ت
أكبــر تبلــغ ٥00 مليــار جنيــه مصــري )حوالــي 31.8 مليــار دوالر أمريكــي( 

لمرحلتهــا الثانيــة.

ــاء  ــى الكهرب ــر جــودة الســكن مــن خــالل ضمــان الوصــول إل ــا، وتطوي ــة محلًي ــة التحتي ــى البني كمــا تركــز حيــاة كريمــة بشــكل خــاص عل
والميــاه والصــرف الصحــي والغــاز. وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن المبــادرة حتــى اآلن 18٦ ألــف 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.

)3( تحديات محاربة الفقر بشكل فعال

ال تــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه جهــود الحــد مــن الفقــر فــي مصــر والتــي تتطلــب فهًمــا عميًقــا لضمــان صنــع سياســة 
فعالــة قائمــة علــى األدلــة. أظهــرت دراســة اليونيســف، المذكــورة ســابًقا فــي القســم 2.3، محــددات 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  	
ــر الحضري. الفق

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المصدر: المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أكتوبر 2018
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٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 طخ تحت ناكسلا لدعم :19-ديفوك رثأت
 )رالود ١.٩( % عقدملا رقفلا

 - )٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب :ردصملا
رفند ةعماج

)4( الشراكات للقضاء على الفقر

ــاء  ــي القض ــا ف ــريًكا رئيًس ــر ش ــي مص ــي ف ــع المدن ــا كان المجتم لطالم
ــل: ــددة مث ــات متع ــادرات اتجاه ــمل المب ــر. تش ــى الفق عل

برامــج ومبــادرات  	 )مثــل  األكثــر ضعًفــا  للفئــات  المباشــر  الدعــم 
الخيــر(. مصــر  لمؤسســة  التابعــة  االجتماعــي  التضامــن 

ــاس  	 ــج كاريت ــل برام ــية )مث ــات األساس ــى الخدم ــادل إل ــول الع الوص
ــا(. ــر ضعًف ــات األكث ــة للفئ ــة الصحي ــم الرعاي ــر لدع مص

توفيــر البرامــج واألدوات للتخلــص مــن الفقــر )مثــل مبــادرات التدريــب  	
المهنــي المختلفــة فــي بــالن إنترناشــونال مصــر وبرامــج التمكيــن 

االقتصــادي للمــرأة(.

)٥( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

مــن المتوقــع أن يــؤدي جائحــة كوفيــد-19 إلــى عرقلــة التقــدم فــي الحــد 
مــن معــدالت الفقــر علــى المــدى القصيــر، علًمــا بأنــه بفضــل سياســات 
الحكومــة اإلســتباقية لــم يتســبب فــي حــدوث انعــكاس. تشــير التقديــرات 
إلــى أن معــدالت الفقــر المدقــع قــد انخفضــت مــن 4.٥٪ فــي عــام 2019 

إلــى 4.4٪ فــي عــام 2020 بــداًل مــن 4.1٪ محتملــة بــدون الوبــاء.

مــع المراحــل األولــى النتشــار الوبــاء، اتخــذت الحكومــة المصرية سياســات 
اســتجابة ســريعة لحمايــة الفئــات األكثــر ضعًفــا مــن االنــزالق إلــى الفقــر   

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

ــهرية  	 ــة ش ــن منح ــون م ــي تتك ــا« الت ــية »أهالين ــادرة الرئاس المب
قدرهــا 500 جنيــه مصــري للعمالــة غيــر المنتظمــة الذيــن تأثــرت 
معيشــتهم بشــكل حــاد بســبب الوبــاء، حيــث اســتفاد منهــا حوالــي 

1.4 مليــون مســتفيد.

صــرف وزارة التضامــن االجتماعــي لمنحــة نقديــة اســتثنائية لمــدة 4  	
أشــهر ألكثــر مــن 9000 مرشــد ســياحي حيــث توقــف قطــاع الســياحة 

بشــكل شــبه كامــل خــالل الوبــاء.

ــف  	 ــع 411 أل ــة بواق ــل وكرام ــج تكاف ــن برنام ــتفيدين م ــادة المس زي
ــرة. أس

الطريــق إلــى 2030 يتيــح الفرصــة لتعزيــز السياســات التــي يمكــن أن تحــد 
بشــكل كبيــر مــن الفقــر بحلــول عــام 2030. وبالتالــي، فــإن الدولــة المصرية 
ــتمر  ــز المس ــالل التعزي ــن خ ــة م ــذه الفرص ــن ه ــتفادة م ــة باالس ملتزم
ــول  ــر. بحل ــاء الفق ــل إنه ــن أج ــراكات م ــتمرار الش ــة واس ــود الجاري للجه
عــام 2030، يــؤدي االتجــاه نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى 
ــا  ــط، مم ــغ 2.3٪ فق ــع يبل ــر مدق ــدل فق ــغ 21.9٪ ومع ــر يبل ــدل فق مع

يــؤدي إلــى انتشــال مالييــن المصرييــن مــن براثــن الفقــر.

ريخلا رصم ةسسؤم :ردصملا

 يعامتجالا لفاكتلا جمارب ىلع ةلثمأ
ريخلا رصم ةسسؤمل

:نيمراغلا
 ام دادسو ةمدعملاو ةريقفلا رسألا لهاك نع ةاناعملا عفر•

)ديفتسم فلأ ٧٥+( .نويد نم مهيلع

ةيساسألا تاجايتحالا معد
 ثراوكلا تالاح يف ةيناسنإلا تادعاسملا نم ةفثكم ةمزح•

)ديفتسم ٦،٩٠٠+( .ةيعيبطلا

 ًاجايتحا رثكألا رسألا ةصاخ ةريقفلا رسألل يدام معد ريفوت•
 )ديفتسم ٢٢،٧٠٠+( اهلئاع تدقف يتلا

:ةيمسوملا تالمحلا
 ميركلا رهشلا لالخ ةيئاذغلا تامدخلا ريفوت :ناضمر ةلمح•

 ىلع بلغتلل اقاقحتسا رثكألا تائفلل لوصولا :ءاتشلا ةلمح•
 ةيئانلا قطانملاو رصم ديعص يف ءاتشلا عيقس

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

2.3٪4.2٪الفقر المدقع

الفقر على 
21.9٪27.٦٪المستوى الوطني

تأثير كوفيد-19: معدل السكان تحت خط الفقر 
المدقع ٪ )1.9 دوالر(

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

المصدر: مؤسسة مصر الخير

الغارمين:
رفع المعاناة عن كاهل األسر الفقيرة والمعدمة وسداد ما عليهم  	

من ديون. )أكثر من 75 ألف مستفيد(

دعم االحتياجات األساسية:
حزمة مكثفة من المساعدات اإلنسانية في حاالت الكوارث الطبيعية.  	

)أكثر من 6.9 ألف مستفيد(
توفير دعم مادي لألسر الفقيرة خاصة األسر األكثر احتياًجا التي  	

فقدت عائلها. )أكثر من 22.7 ألف مستفيد(

الحمالت الموسمية:
حملة رمضان: توفير الخدمات الغذائية خالل الشهر الكريم 	
حملة الشتاء: الوصول للفئات األكثر استحقاقا للتغلب على سقيع  	

الشتاء في صعيد مصر والمناطق النائية



2٥

٤،٥

١٠،٥
٧،٤

٤،٤

١١،٨

٨

٤،١

٩،٩
٧،٢

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

 ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو
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 ةجردلا( يملاعلا يئاذغلا نمألا رشؤم
)١٠٠ نم رصمل ةيلامجإلا

ةيداصتقالا تامولعملا ةدحو :ردصملا
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٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

 نس نود لافطألا نيب راشتنالا لدعم
 ةسماخلا

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا
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 مدلا رقف لازهلا مزقتلا

٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٨/٢٠١٧

)1( التقدم نحو الهدف

ــرة الفقــر هــو القضــاء علــى الجــوع  يعتبــر حجــر أســاس للخــروج مــن دائ
ــوء  ــوع وس ــر الج ــة. وال يعتب ــة الزراعي ــادة اإلنتاجي ــة وزي ــين التغذي وتحس
التغذيــة مــن القضايــا اإلنســانية الحرجــة فقــط، بــل لهمــا أيًضــا 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 2030.

ُتظهــر درجــة مصــر فــي مؤشــرات األمــن الغذائــي المركبــة مثــل مؤشــر 
ــادة  ــة زي ــات االقتصادي ــدة المعلوم ــع لوح ــي التاب ــي العالم ــن الغذائ األم
ــل  ــة 100/٦0.1 لتص ــة اإلجمالي ــت النتيج ــث بلغ ــام 2017 حي ــذ ع ــردة من مط
إلــى100/٦٥.4 فــي عــام 2019 قبــل أن تنخفــض إلــى 100/٦1.1 فــي عــام 2020. 
ــن  ــة بي ــة، خاص ــوء التغذي ــن س ــد م ــي الح ــدة ف ــوات جي ــا خط ــاك أيًض هن
ــن  ــال دون س ــن األطف ــزم بي ــار التق ــدل انتش ــض مع ــث انخف ــال. حي األطف
الخامســة، مــن 22.7٪ إلــى 15.5٪، والهــزال مــن 8٪ إلــى 3٪، وفقــر الــدم 

ــى 2018. ــن 2015 إل ــا م ــى 22.3٪ جميًع ــن 27٪ إل م

)2( جهود الدولة المصرية من أجل القضاء على الجوع 

)2.1( زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل االستراتيجية

تواصــل الدولــة المصريــة العمــل علــى ضمــان األمــن الغذائــي مــن 
ــات  ــاج واحتياطي ــة إلنت ــاء األولوي ــة وإعط ــة الزراعي ــين اإلنتاجي ــالل تحس خ
ــرات.  ــن المؤش ــالل تحس ــن خ ــك م ــر ذل ــتراتيجية، ويظه ــل االس المحاصي
ــام 2016  ــي ع ــار ف ــا للهكت ــن 158.6 طًن ــي م ــاج الزراع ــم اإلنت ــث زاد حج حي
ــتصالح  ــة واس ــدد وزارة الزراع ــام 2018. تح ــي ع ــا ف ــي 1٦3.3 طًن ــى حوال إل
األراضــي بشــكل ســنوي مســتهدفات إلنتاجيــة المحاصيــل االســتراتيجية 
الرئيســية بزيــادات ســنوية منتظمــة. علــى ســبيل المثــال، مــن المخطــط 
ــى ٦.3  ــي 2019/2018 إل ــدان ف ــون ف ــن 3.4 ملي ــح م ــاج القم ــع إنت أن يرتف
ــى 3.2  ــدان إل ــون ف ــن 2.8 ملي ــذرة م ــي 2021/2020، وال ــدان ف ــون ف ملي
ــر  ــق مص ــق بتحقي ــا يتعل ــك فيم ــنوات وكذل ــس الس ــدان لنف ــون ف ملي
لمعــدالت االكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج األلبــان والدواجــن واألســماك أو مــا 

ــا. ــرب منه بقت

هدف 2: القضاء التام على الجوع

ريخلا رصم ةسسؤم :ردصملا

 يعامتجالا لفاكتلا جمارب ىلع ةلثمأ
ريخلا رصم ةسسؤمل

:نيمراغلا
 ام دادسو ةمدعملاو ةريقفلا رسألا لهاك نع ةاناعملا عفر•

)ديفتسم فلأ ٧٥+( .نويد نم مهيلع

ةيساسألا تاجايتحالا معد
 ثراوكلا تالاح يف ةيناسنإلا تادعاسملا نم ةفثكم ةمزح•

)ديفتسم ٦،٩٠٠+( .ةيعيبطلا

 ًاجايتحا رثكألا رسألا ةصاخ ةريقفلا رسألل يدام معد ريفوت•
 )ديفتسم ٢٢،٧٠٠+( اهلئاع تدقف يتلا

:ةيمسوملا تالمحلا
 ميركلا رهشلا لالخ ةيئاذغلا تامدخلا ريفوت :ناضمر ةلمح•

 ىلع بلغتلل اقاقحتسا رثكألا تائفلل لوصولا :ءاتشلا ةلمح•
 ةيئانلا قطانملاو رصم ديعص يف ءاتشلا عيقس

التقدمالسابقالمؤشر

)2.1.2(
proxy٦1.12020 ↓٦2.92018مؤشر األمن الغذائي

17.٥2018٪ ↓22.72015٪انتشار التقزم )األطفال دون سن 5 سنوات()2.2.1( 

 )2.2.2(
proxy)22.32018٪ ↓272015٪انتشار فقر الدم )األطفال دون سن 5 سنوات

 )2.2.2(
proxy)32018٪ ↓82015٪انتشار الهزال )األطفال دون سن 5 سنوات

 )2.3.1(
proxy)1٦3.32018 ↑1٥8.٦2016حجم اإلنتاج الزراعي للهكتار )طن

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

)EIU( المصدر: وحدة المعلومات االقتصادية
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 تالئاعلا هاقلتت يذلا يئاذغلا معدلا
 يلامجإ نم ةيوئملا ةبسنلا( ٢٠١٩/٢٠٢٠

)بارشلاو ماعطلا ىلع اهقافنإ  

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

١١،
٩

٪ ١٠،
٠

٪ ٩،
٢

٪ ٨،
٧

٪ ٨،
١

٪ ٧،
٨

٪ ٧،
٢

٪ ٤ ٪٦،٠ ٪٦،٨،
٥

٪ 

لا
لوألا ةحيرش

 ى

لا
 ةيناثلا ةحيرش

لا
 ةثلاثلا ةحيرش

لا
 ةعبارلا ةحيرش

لا
ماخلا ةحيرش

 ةس

لا
لا ةحيرش

داس
س

 ة

لا
لا ةحيرش

 ةعباس

لا
 ةنماثلا ةحيرش

لا
اتلا ةحيرش

 ةعس

لا
اعلا ةحيرش

 ةرش

 ةينيومتلا تاقاطبلاب نيلومشملا ناكسلا

ةيلخادلا ةراجتلاو نيومتلا ةرازو :ردصملا

٨٠
،٥

٪ 

٩٥
،٤

٪ ٨٨
،٦

٪ ٨٠
،٢

٪ 

٩٥
،٥

٪ ٨٨
،٥

٪ ٧٤
،٩

٪ 

٩١
،١

٪ ٨٤
،٠

٪ 

 يلامجإ فير رضح

٢٠١٥ ٢٠١٨ ٢٠٢٠

)2.2( الدعم الغذائي: برنامج »تموين«

زادت مخصصــات الميزانيــة الحكوميــة لدعــم المــواد الغذائيــة بنحــو 
٥٪ فــي 2021/2020 مــن عــام 2018/2017، وذلــك باإلضافــة إلــى تحســين 
ــة  ــل الدول ــي. تعم ــن الغذائ ــق األم ــعي لتحقي ــة والس ــة الزراعي اإلنتاجي
ــة باســتمرار علــى تحســين كفــاءة وفعاليــة نظــام دعــم المــواد  المصري
الغذائيــة »تمويــن«، حيــث يعتبــر أســاس شــبكات األمــان االجتماعــي فــي 
ــر نقــاط  مصــر. كمــا أظهــر مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي أن أحــد أكب
القــوة فــي مصــر فــي مجــال األمــن الغذائــي هــو وجــود برامــج شــبكات 
أمــن غذائــي، وتمويلهــا، وتغطيتهــا، وتشــغيلها. حالًيــا، ُتســتخدم 
ــة  ــلع الغذائي ــلة الس ــى س ــول إل ــي الوص ــي ف ــن الغذائ ــات التموي بطاق
ــا،  ــلع فيه ــن الس ــد م ــاج المزي ــى إدم ــتمرار عل ــة باس ــل الدول ــي تعم الت
تشــمل ســلة الســلع المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الخبــز واألرز إلــى 

ــماك. ــوم واألس اللح

ــي  ــة، والت ــارة الداخلي ــن والتج ــل وزارة التموي ــن قب ــام م ــم إدارة النظ يت
تســعى مــع شــركاء آخريــن فــي االســتمرار نحــو تحســين النظــام. وعليــه 

ــرة مــا يلــي: فقــد تضمنــت بعــض اإلصالحــات األخي

تخفيــض عــدد المســتفيدين مــن أجــل تحســين االســتهداف:  	
ــكان  ــن الس ــن 88.6٪ م ــتفيدين م ــدد المس ــي ع ــام ف ــاض الع االنخف
فــي عــام 2015 إلــى 84٪ فــي عــام 2020 حيــث تشــير العديــد مــن 
ــول  ــة للوص ــات الغذائي ــتهداف اإلعان ــين اس ــى أن تحس ــات إل الدراس
ــن  ــد م ــى الح ــيؤدي إل ــا س ــة إليه ــس الحاج ــي أم ــم ف ــن ه ــى م إل
ــة  ــي الفئ ــر ف ــل األس ــي، تحص ــل. وبالتال ــدى الطوي ــى الم ــر عل الفق
األقــل إنفاًقــا )الشــريحة األولــى( علــى أعلــى دعــم غذائــي بالقيمــة 
المطلقــة للجنيــة المصــري وكنســبة مئويــة مــن إجمالــي إنفاقهــا 
علــى الطعــام والمشــروبات )11.9٪ فــي 2020/2019( مــع انخفــاض هــذه 

ــرة. ــاق األس ــع إنف ــا ارتف ــرد كلم ــكل مط ــبة بش النس

ــون  	 ــث يك ــهري: بحي ــدي ش ــام نق ــلع بنظ ــص الس ــتبدال حص اس
لحاملــي البطاقــات خيــارات أكثــر فــي تحديــد اســتفادتهم مــن ســلة 
ــي. ــوع الغذائ ــة والتن ــة الغذائي ــين القيم ــدف تحس ــة به ــواد الغذائي الم

ــبيل  	 ــى س ــاج: عل ــى اإلنت ــم عل ــم القائ ــام الدع ــى نظ ــول إل التح
ــة  ــز، تقــوم الدول ــر الدقيــق المدعــوم للمخاب ــداًل مــن توفي ــال ب المث
اآلن بدعــم تكلفــة إنتــاج الخبــز نفســه ممــا يقلــل مــن تســرب المــوارد 

ــاج. المســتخدمة فــي اإلنت

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 
الغذائيــة  للمــواد  الغذائيــة  القيمــة  تحســين  علــى  والعمــل  النقــد، 

المعروضــة.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية
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)3( الشراكات من أجل القضاء على الجوع

لطالمــا كان المجتمــع المدنــي المصــري شــريًكا رئيًســا فــي تحقيــق 
هــدف القضــاء علــى الجــوع باعتبــاره أزمــة إنســانية تحتــاج إلــى اهتمــام 
اجتمعــت  عندمــا  الوبــاء  أثنــاء  هــذا  تجســد  وقــد  ومســتمر.  عاجــل 

المنظمــات لدعــم الفئــات األكثــر ضعًفــا:

فــي مايــو 2020، أطلقــت مؤسســة مصــر الخيــر بالشــراكة مــع وزارة  	
ــة  ــواد الغذائي ــل الم ــر« لتوصي ــل الخي ــي »قواف ــن االجتماع التضام
لألســر األكثــر احتياًجــا خــالل الجائحــة.  حيــث تــم إطــالق ثــالث قوافــل 
مختلفــة خــالل شــهر مايــو، ووصلــت إلــى العائــالت فــي كل محافظة، 
تحمــل كل منهــا مــا يصــل إلــى 12٥0 طًنــا مــن المــواد الغذائيــة )أكثر 

مــن مليونــي وجبــة(.

كمــا أطلــق صنــدوق تحيــا مصــر فــي الفتــرة من أبريــل حتى ديســمبر  	
2020 حملــة »نتشــارك هنعــدي األزمــة« علــى محوريــن: دعــم قطــاع 
ــي  ــور الثان ــا المح ــا. أم ــر احتياًج ــر األكث ــم األس ــة ودع ــة الصحي الرعاي
فقــد تضمــن توزيــع أكثــر مــن ٦٦00 طــن مــن المــواد الغذائيــة علــى 
مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا فــي القــرى الفقيــرة، بالتعــاون 
مــع أكثــر مــن 22 منظمــة مجتمــع مدنــي. حصلــت إحــدى القوافــل 
علــى رقــم قياســي فــي موســوعة جينيــس فــي نوفمبــر 2020 ألكبــر 

قافلــة شــاحنات تحمــل 480 شــاحنة تحمــل مســاعدات إنســانية.

)4( تأثير كوفيد -19 واستجابة الدولة

الجديــر بالذكــر أن التأثيــر قصيــر المــدى لوبــاء كوفيــد-19 علــى المؤشــرات 
يــكاد يذكــر فــي مصــر حيــث انخفضــت نســبة  بالجــوع ال  المتعلقــة 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة مــن 4.4٪ فــي عــام 2019 إلــى 
4.1٪ فــي عــام 2020 علــى الرغــم مــن انتشــار الوبــاء. كمــا يمكــن رؤيــة حالة 
مماثلــة فــي تقــزم األطفــال، حيــث زاد معــدل انتشــاره بشــكل هامشــي 
ــاص  ــر خ ــام 2020 دون أي تأثي ــي ع ــى 17.6٪ ف ــام 2019 إل ــي ع ــن 17.5٪ ف م
ــي  ــر ف ــي مص ــاء ف ــار الوب ــع انتش ــه. م ــد ذات ــي ح ــد-19 ف ــبب كوفي بس
ــاء  ــي أثن ــم تنفيــذ سياســات ســريعة لضمــان األمــن الغذائ مــارس 2020، ت

عمليــات اإلغــالق العالميــة مثــل:

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

تســهيل اســتيراد المــواد الغذائيــة االســتراتيجية مع البنــك المركزي  	
المصــري بمــا يســمح للبنــوك باســتبعاد واردات األرز والفاصوليــا 

والعــدس مــن الغطــاء النقــدي بنســبة ٪100.

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

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

هــذا باإلضافــة إلــى السياســات التــي تســتهدف الفقــر، وكذلــك قوافــل 
الطــوارئ العديــدة التــي تــوزع الدعــم الغذائــي. مصــر عازمــة علــى 
الوصــول بســوء التغذيــة بالفعــل إلــى مســتويات منخفضــة نســبًيا، فــي 
ــام 2030.  ــول ع ــكان بحل ــن الس ــى 2.3٪ م ــول إل ــاد للوص ــي ح ــار تنازل مس
وهنــاك حالــة مماثلــة مــع معــدالت التقــزم لــدى األطفــال، ومــن المتوقع 
أن تنخفــض إلــى 12.2٪ بحلــول عــام 2030 بموجــب سياســة قويــة ســيناريو 

ــز. التعزي

 جمانرب - ةيلخادلا ةراجتلاو نيومتلا ةرازو :ردصملا
يملاعلا ءاذغلا  

 :ةيذغتلا ىلع ىرخألا تاكارشلا زكرت
"لوألا موي فلألا" جمانرب  

 رثكأ ، ٢٠٢٠ سطسغأ ذنم جمانربلا فدهتسي
 ةيذغتلا زيزعتل ةعضرمو لماح ٤١٠٠٠ نم
 ومن نم ةجرحلا ةلحرملا هذه لالخ ةيحصلا
 نويلم ٣،٦ يلاوح ىلإ لصي ليومتب ، لفطلا

يكيرمأ رالود . 

يملاعلا ءاذغلا جمانرب  
:ةياعر تحت  

ىعامتجالا نماضتلا ةرازو  
:عم نواعتلاب  

ةيعامتجالا ةيمنتلل سريواس ةسسؤم

٤،
٤

١٢
،٩

٩،
٧

٤،
١

١٣
،١

٩،
٥

٤،
١

١٢
،٣

٩،
٢

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

  ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 ةيذغتلا ءوسب نوباصملا صاخشألا :ديفوك ريثأت
)ناكسلا نم ةيوئملا ةبسنلا(

١٧
،٥

٣١
،٨

١٦
،١١٧
،٦

٣١
،٩

١٦
،١١٧
،٦

٣١
،٨

١٦
،١

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

  ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

 نيذلا لافطألا نيب مزقتلل ةيوئملا ةبسنلا
٥-٠ نيب مهرامعأ حوارتت

 ةعماج ، )2021( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا
رفند

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

2.3٪3.3٪سوء التغذية

12.2٪1٥.٥٪تقزم األطفال

تأثير كوفيد-19:
المصابين بسوء التغذية، نسبة من السكان

التقزم، كنسبة من األطفال دون سن 5 سنوات

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

المصدر: وزارة التضامن االجتماعي / برنامج الغذاء العالمي

تركز الشراكات األخرى على التغذية:
برنامج »األلف يوم األول«

برنامج الغذاء العالمي
تحت رعاية:

وزارة التضامن االجتماعى
بالتعاون مع:

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

يستهدف البرنامج منذ أغسطس 2020، أكثر من 41 
ألف حامل ومرضعة لتعزيز التغذية الصحية خالل 

هذه المرحلة الحرجة من نمو الطفل، بتمويل يصل 
إلى حوالي 3.6 مليون دوالر أمريكي.
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ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٦،٨ ٦،٦ ٧ ٧،٢ ٧،٥

٢٠،٣ ١٩،٦ ١٩،٥ ٢٠ ٢٠،٤

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

 ةسماخلا نس نود ةدالولا يثيدح

عضرلا لافطألا تايفو تالدعم  

 ةيسيئرلا ةحصلا تارشؤم يف نسحتلا

 يزكرملا زاهجلا :ردصملا
ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل
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٢٠
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٢٠
١٧

٢٠
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٢٠
١٩

 تايفو ةبسن
تاهمألا  

 ببسب ةافولا ةبسن
 ثداوح تاباصإ

قرطلا

 طيطختلا ةرازو :ردصملا
ةيداصتقالا ةيمنتلاو

هدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

)1( التقدم نحو الهدف

تؤكــد الدولــة المصريــة علــى الحــق العالمــي فــي الحصــول علــى رعايــة 
ــة  ــام رعاي ــاء نظ ــى بن ــا عل ــة بدوره ــل الدول ــودة، وتعم ــة الج ــة عالي صحي
صحيــة شــامل وفعــال يضمــن خدمــات رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة ويعــزز 
ــة  ــة الوطني ــرات الصحي ــع  المؤش ــح وض ــن، أصب ــك الحي ــذ ذل ــاه. من الرف

الرئيســة، إمــا:

- مؤشرات شهدت تقدًما، مثل:

معدل وفيات األمهات )من 45.9٪ في 2016 إلى 42.8٪ في 2019(. 	

ــي  	 ــن 8.9 ٪ ف ــرق )م ــوادث الط ــات ح ــبب إصاب ــات بس ــدالت الوفي مع
2015 إلــى 6.8 ٪ فــي 2019(.

ــن 51.1  	 ــم م ــن عليه ــدد المؤم ــع ع ــة ) ارتف ــة الصحي ــة الرعاي تغطي
ــام 2019(. ــي ع ــون ف ــى 56.9 ملي ــام 2015 إل ــي ع ــون ف ملي

- مؤشــرات تــم الحفــاظ علــى التقــدم فيهــا أو شــهدت اســتقرار إلــى حــد 
كبيــر:

ــام  	 ــي ع ــد 20.4 ف ــة )عن ــن الخامس ــال دون س ــات األطف ــدالت وفي مع
ــغ 25(. ــدف 2030 البال ــن ه ــل م ــل أق ــي بالفع 2019 وه

ــي  	 ــى 7.5 ف ــت إل ــوالدة )ارتفع ــي ال ــال حديث ــات األطف ــدالت وفي مع
ــغ 12(. ــدف 2030 البال ــن ه ــل م ــزال أق ــا ال ت ــام 2019، ولكنه ع

معدالت االنتحار )المتبقية عند 0.1 لكل 100،000 نسمة(. 	

أمــا بالنســبة لألوبئــة والمؤشــرات الخاصــة باألمــراض، فقــد حققــت مصــر 
تقدًمــا ملحوًظــا بحلــول عــام 2020 )لــكل 100،000 نســمة(، حيــث انخفض معدل 
ــى ٪12،  ــة بالســل إل ــى الصفــر، ووصــل معــدل اإلصاب ــا إل ــة بالمالري اإلصاب
ــة  ــد الوبائــي ب 1.78، ومعــدل اإلصاب ــة بالتهــاب الكب ــغ معــدل اإلصاب وبل

بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية عنــد 2.77.

التقدمالسابقالمؤشر

20.42019 ↑20.32015معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )لكل 1000 مولود حي()3.2.1(

7.٥2019 ↑٦.82015معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )لكل 1000 مولود حي()3.2.2(

41942019 ↓874٦2017حاالت التهاب الكبد الوبائي سي المبلغ عنها سنوًيا

42.82019 ↓49.02015نسبة وفيات األمهات )لكل 100,000 مولود حي()3.1.1(

٦.892019 ↓8.92015نسبة الوفاة بسبب إصابات حوادث الطرق )لكل 100,000 مولود حي()3.6.1(

)3.8.1(
proxy)٥٦.92019 ↑٥1.12015عدد المؤمن عليهم )مليون

10.42020٪ ↑9.92018٪متوسط إنفاق األسرة على الصحة من الجيب

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء / وزارة الصحة والسكان

المصدر: وزارة التخطيط 
والتنمية االقتصادية

المصدر:  الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء / وزارة الصحة والسكان

42
.8
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ةرسألا ةيمنت ةيجيتارتسا

 نيكمتلا
يداصتقالا  

  لوصولا
تامدخلل

 ةيفاقثلا تالخدتلا
ةيمالعإلاو ةيميلعتلاو  

ةنمقرلا

  لخدتلا
يعيرشتلا

 يحصلا يدحتلا اذهل رصم ةباجتسا رهظُت
 ةيسايس ةدارإ دوقع 3 ماد يذلا ماعلا
 ةحصلا ةرازو لبق نم اًمازتلاو ةيوق
 عسوتلا معدب نوروخف نحن .ناكسلاو
 دبكلا  باهتلا تارابتخال رصم يف عيرسلا

 ةياعرلاو ، جالعلا ريفوتو، يسوريفلا
 هنإ .نيجاتحملا صاخشألا عيمجل ةيحصلا
 ةيساسألا ئدابملل اًعطاس ًالاثم مدقي
 ةحصلا قيقحتل ، ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلل

 .عيمجلل

 ةحصلا ةمظنم لثمم ، روبج ناج روتكدلا
٢٠١٩ سرام ٣٠ | رصم يف ةيملاعلا

 ةديدجلا يئابولا دبكلا باهتلا تالاح
 ماعلا لالخ اهنع غلبملا

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا
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٠
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٠٨ ٣،

٠٨
٦

 روكذ ثانإ

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

ــراض  ــار األم ــن انتش ــد م ــل الح ــن أج ــة م ــة المصري ــود الدول )2( جه
ــاه ــز الرف وتعزي

)2.1( المبادرات الحكومية للحد من انتشار  األمراض

ــن  ــم م ــي العال ــدول ف ــى ال ــن أعل ــن بي ــر م ــت مص ــام 2015، صنف ــي ع ف
حيــث العــدوى  بالتهــاب الكبــد الوبائــي فيــروس ســي. واعتراًفــا باألعبــاء 
الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الهائلــة التــي يفرضهــا المــرض، تــم 
إطــالق »مبــادرة 100 مليــون صحــة« فــي عــام 2018 بهــدف القضــاء علــى 
ــا  ــادرة نجاحه ــت المب ــي. وأثبت ــروس س ــي في ــد الوبائ ــاب الكب ــاء الته وب
ــد  ــاب الكب ــاالت الته ــي ح ــبة 50٪ ف ــا بنس ـً ــام 2019 انخفاض ــهد ع ــث ش حي
ــا عــن حــاالت عــام 2017،بعــد فحــص مــا  الوبائــي ســي المبلــغ عنهــا حديًث
يقــرب مــن ٦0٪ مــن الســكان وتلقــى أكثــر مــن 4 مالييــن مريــض العــالج 

ــا.  ـً المطلــوب مجان

ومنــذ ذلــك الحيــن، توســعت مبــادرة »100 مليــون صحــة« لتشــمل األمــراض 
والتقــزم  الــدم  ضغــط  وارتفــاع  الســكري  مثــل  األخــرى  المزمنــة 
ــة مــع  ــة تحــت نفــس المظل ــادرات فرعي ــم إطــالق مب والســمنة. كمــا ت

ــل: ــرى مث ــة األخ ــا الصحي ــى القضاي ــز عل التركي

مبــادرة »دعــم صحــة المــرأة المصريــة« التــي تهــدف إلــى إجــراء 
ــة  ــدي والصح ــرطان الث ــن س ــف ع ــرأة للكش ــون ام ــات لـــ 28 ملي فحوص

اإلنجابيــة العامــة واألمــراض المزمنــة.

مــن   ٪9٥.8 حوالــي  تلقــى  حيــث  مبــادرة »صحــة طفلــك صحتــك« 
األطفــال حديثــي الــوالدة الرعايــة الطبيــة المطلوبــة فــي عــام 2020.

)2.2( المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية 

ــن  ــت م ــث انخفض ــيط حي ــكل بس ــكاني بش ــو الس ــدالت النم ــأت مع تباط
ــى 1.79٪ فــي عــام 2019، مــع انخفــاض معــدالت  2.٦2٪ فــي عــام 2017 إل
ــك،  ــع ذل ــام 2020. وم ــي ع ــى 2.9 ف ــام 2017 إل ــي ع ــن 3.4 ف ــة م الخصوب
ال يــزال النمــو الســكاني يمثــل تحدًيــا كبيــًرا للدولــة. ونتيجــة لذلــك، 
ــوم  ــث يق ــة، حي ــرة المصري ــة األس ــي لتنمي ــروع القوم ــالق المش ــم إط ت
ــز تســتهدف النســاء مــن 15 إلــى 45 ســنة.  المشــروع  علــى خمــس ركائ
ــة  ــرة اآلمن ــم األس ــات تنظي ــى خدم ــول إل ــة الوص ــى إتاح ــز عل ــم التركي يت
والصحــة اإلنجابيــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع معــدل اســتخدام وســائل تنظيــم 

ــام 2020. ــي ع ــى ٦2.٥٪ ف ــام 2014 إل ــي ع ــن ٥8.8٪ ف ــة م ــرة اآلمن األس

)2.3( نظام رعاية صحية شامل للجميع

باإلضافــة إلــى المبــادرات واالســتراتيجيات، تســعى الدولــة المصريــة إلــى 
ــادة إمكانيــة الوصــول  ــة الصحيــة وزي ــر المؤسســي لنظــام الرعاي التطوي
للخدمــات. فــي عــام 2019، حصــل ٥٦.9 مليــون مصــري علــى تغطيــة 
تأمينيــة طبيــة، مقابــل ٥1.1 مليــون فــي عــام 2015. كمــا بــدأت مصــر فــي 
ــن  ــج التأمي ــالق برنام ــالل إط ــن خ ــة م ــة الصحي ــا التغطي ــة قضاي معالج
ــام  ــى ع ــام 2018 إل ــذ ع ــذه من ــم تنفي ــذي يت ــد ال ــامل الجدي الصحــي الش
ــول  ــكان بحل ــع الس ــمل جمي ــي ليش ــن الصح ــر التأمي ــدف توفي 2032 به

ذلــك الوقــت.

)2.4( تحسين الكفاءة

تعمــل مبــادرة »إنهــاء قوائــم االنتظــار« التــي تــم إطالقهــا فــي عــام 
2018، علــى إنهــاء قوائــم االنتظــار الطويلــة للعمليــات الجراحيــة لمرضــى 
الحــاالت الحرجــة، حيــث تــم إجــراء مــا يقــرب مــن 700 ألــف عمليــة جراحيــة 

علــى قائمــة االنتظــار منــذ بدايتهــا.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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 نس نود لافطألا تايفو لدعم :ديفوك ريثأت
ةسماخلا  

ةدالولا يثيدح لافطألا تايفو لدعم  

رفند ةعماج ، )٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا
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 طسوتملا
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 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠
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٥
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٣
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٣٨

٢٧
،٠٩

١١،
٤٤

٧،
٢٨

٢٥
،٦٣

١١،
٠٥

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

  ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

 سريواس ةسسؤم :تاكارشلا ىلع ةلثمأ
ةيعامتجالا ةيمنتلل

 نواـعتلاب يـس يئاـبولا دـبكلا باـهتلا ةلمح معد•
 تاــصوحفلا ميدــقتو ، رــصم اــيحت قودنــص عــم
 ٢٠١٩ ماـع يف ديفتسم فلأ ١٢٥ نم رثكأل جالعلاو
 عــم يــكيرمأ رالود نوــيلم ١١،٥ براــقت ةــينازيمب
 .رصقألا ةظفاحم ىلع زيكرتلا

 يـف ٢٠١٩ ماـع يـف دـبك ةـعارز ةـيلمع ١٣٥ ةياعر•
 ىـلإ لـصت ةفلكتب "دبكلا ةعارز معد" ةردابم راطإ

يكيرمأ رالود نويلم ٠،٨٥

)4( شراكات من أجل صحة أفضل

يلعــب المجتمــع المدنــي دوًرا رئيًســا فــي دعــم تحســين الصحــة والرفــاه 
ــاء  ــل وب ــدت قب ــي امت ــادرات الت ــن المب ــد م ــالل العدي ــن خ ــر م ــي مص ف
كوفيــد-19 وطــوال فتــرة انتشــار جائحــة كوفيــد-19 عــادًة بالشــراكة مــع 
وزارة الصحــة والســكان. العديــد مــن هــذه المبــادرات لديهــا نهــج، وتركــز 
علــى قضيــة رئيســة حيــث يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي بعــض 
ــدم  ــا. وتق ــر احتياًج ــكان األكث ــى الس ــل إل ــكل أفض ــول بش ــان الوص األحي
ــل  ــودة بالفع ــة الموج ــج الحكومي ــا للبرام ــا قوًي ــرى دعًم ــادرات أخ مب

ــى أرض الواقــع. عل

)٥( تأثير كوفيد -19 واستجابة الدولة

حققــت مصــر بالفعــل هــدف معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة 
أقــل مــن 25 لــكل 1000 مولــود حــي لتصــل إلــى 19.2 فــي عــام 2019. 
وانخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة فــي مصر إلــى 19.0 
فــي عــام 2020 بســبب الوبــاء مقابــل 18.8 فــي ظــل ســيناريو الــال كوفيــد. 
وبالمثــل، تحســن معــدل وفيــات حديثــي الــوالدة )NMR( التــي تقــل عــن 12 
لــكل 1000 مولــود حــي، حيــث وصلــت إلــى 7.٥ فــي عــام 2019 مــع تســبب 
الوبــاء فــي تباطــؤ التقــدم )وصلــت إلــى 7.4 بــداًل مــن 7.3 فــي عــام 2020(.

علــى الرغــم مــن أن آثــار الوبــاء علــى المؤشــرات الصحيــة علــى الصعيــد 
الوطنــي كانــت معتدلــة إلــى حــد كبيــر، إال أن السياســات الحكوميــة 
ــي  ــكان. ف ــة للس ــة العام ــى الصح ــاظ عل ــة  للحف ــت ضروري ــة كان العاجل
مــارس 2020، تــم تنفيــذ اإلغــالق الجزئــي وفــرض  قيــود علــى الســفر، 
وتــم تحويــل المستشــفيات الجامعيــة والمســاكن الجامعيــة العامــة 
إلــى مواقــع حجــر صحــي بحلــول أوائــل أبريــل 2020. كمــا فرضــت  الدولــة 
المصريــة حظــًرا 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:

ــكان  	 ــة والس ــة وزارة الصح ــي موازن ــبة 100٪ ف ــادة بنس ــص زي تخصي
ــابق. ــي الس ــام المال ــن الع ــام 2021/2020 ع لع

تــم تخصيــص أكثــر مــن 319 مليــون دوالر أمريكــي مــن المخصصــات  	
اإلضافيــة لتوفيــر اإلمــدادات األساســية والمعــدات الطبية.

ــادرات  	 ــم المب ــارئ لدع ــل ط ــي كتموي ــار دوالر أمريك ــص ملي تخصي
ــة. ــل وزارة الصح ــن قب ــة م المختلف

ــبة ٪7٥  	 ــض بنس ــم التمري ــاء وطاق ــدوى لألطب ــات الع ــادة تعويض زي
ــي. ــون دوالر أمريك ــا 144 ملي ــة قدره بميزاني

مصــر ملتزمــة بضمــان الصحــة الجيــدة والرفــاه لجميــع مواطنيهــا وتعزيز 
مرونــة قطــاع الرعايــة الصحيــة. ونتيجــة للدفــع القــوي بالسياســات 
ــل  ــوالدة أن يص ــي ال ــات حديث ــدل وفي ــن لمع ــة، يمك ــى األدل ــة عل القائم
إلــى معــدل ٥.28 وكــذا معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة 

ــام 2030. ــول ع ــى 14.3 بحل ــل إل ليص

)3( تحديات الصحة والرفاه في مصر

تتمثــل إحــدى التحديــات التــي تواجــه الرعايــة الصحيــة فــي مصــر زيــادة التكلفــة، حيــث ارتفــع متوســط اإلنفــاق الخــاص علــى الصحــة   لألســر 
المصريــة مــن 9.9٪ فــي عــام 2018 إلــى 10.4٪ فــي عــام 2020. ومــع ذلــك، فــإن التحــدي األكثــر إلحاًحــا هــو انخفــاض الكثافــة مــن العامليــن 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، حيــث بلــغ عــدد األطبــاء والممرضــات فــي مصــر 1.2 طبيــب و2.2 ممــرض لــكل 1000 مواطــن فــي عــام 2019، أي 

أقــل مــن المتوســط العالمــي البالــغ 1.5 أطبــاء و3.4 ممرضيــن.

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

معدل وفيات األطفال 
٥.98٥.28حديثي الوالدة

معدل وفيات األطفال 
1٥.714.3دون سن الخامسة

تأثير كوفيد-19:
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة

المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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)1( التقدم نحو الهدف

فــي العــام الدراســي 2020/2021، كان يوجــد أكثــر مــن 24.4 مليــون طالــب 
ــر  ــي أكث ــر)K-12( ف ــي عش ــف الثان ــى الص ــال إل ــاض األطف ــة ري ــن مرحل بي
ــر  ــا أكب ــا يجعله ــر، مم ــاء مص ــع أنح ــي جمي ــة ف ــف مدرس ــن 57.7 أل م
نظــام تعليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. إن العــدد 
ــم  ــك، ت ــع ذل ــة، وم ــي الدول ــة ف ــن الدراس ــي س ــال ف ــن األطف ــل م الهائ
ــي  ــل الجامع ــم قب ــام التعلي ــون نظ ــان أن يك ــة لضم ــوات ناجح ــاذ خط اتخ
فــي مصــر شــاماًل وقــادًرا علــى اســتيعاب جميــع األطفــال مــن أجــل حقهم 
فــي التعليــم الجيــد. بيــن عامــي 2015 و2020، انخفــض معــدل األميــة 
ــض  ــا انخف ــى 19.8٪. كم ــن 28٪ إل ــة م ــاط مئوي ــو 9 نق ــباب بنح ــن الش بي
إجمالــي معــدالت التســرب مــن المدرســة لمــن هــم فــي ســن 18 عاًمــا أو 
أقــل مــن 6٪ إلــى 2٪ خــالل 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 
ــة فــي عــام 2019 حيــث ســجل 100٪، أمــا معــدل إتمــام  المعــدالت العالمي
المرحلــة اإلعداديــة ســجل 82.5٪ ومعــدل إتمــام التعليــم الثانــوي ســجل 

.٪57.2

)2( جهود الدولة المصرية لتحسين التعليم

هدف 4: التعليم الجيد

)2.1( االلتزام المستمر بتعبئة الموارد والشمولية

ــى  ــام عل ــاق الع ــع اإلنف ــد ارتف ــموليته. فق ــم وش ــم التعلي ــل دع ــن أج ــة م ــوارد العام ــة الم ــي تعبئ ــا ف ــة جهوده ــة المصري ــل الدول تواص
التعليــم بنســبة 9.6٪ فــي عــام 2020 مقارنــة بعــام 2016، بارتفــاع ملحــوظ فــي الســنة األخيــرة حيــث ارتفــع 18.1٪ فــي عــام 2020 مقارنــة بعــام 
ــتثمارات  ــبة االس ــت نس ــا ارتفع ــى 10.1٪. كم ــي إل ــاق الحكوم ــي اإلنف ــن إجمال ــم م ــى التعلي ــاق عل ــبة اإلنف ــع نس ــى رف ــك إل 2019.  أدى ذل
الحكوميــة فــي قطــاع التعليــم مــن إجمالــي االســتثمارات مــن 7٪ فــي 2019/2018 إلــى 8٪ فــي 2021/2020 )ممــا يمثــل نمــًوا اســمًيا بقــارب 
65٪(. عــالوة علــى ذلــك، يتضــح االلتــزام بـــ »عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب« فــي نمــو عــدد مــدارس األطفــال ذوي الهمــم التــي زادت بنســبة 

تزيــد عــن 16.8٪ مــن 2018/2017 )955 مدرســة( إلــى 2021/2020 )1116 مدرســة( وفًقــا لــوزارة التربيــة والتعليــم.

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٠،٣ ٠،٥

٣

٣،
٢

٠،٢ ٠،٣

٢،
٦ ٢،
٨

 روكذ ثانإ روكذ ثانإ

 ةيدادعإلا ةلحرملا ةيئادتبالا ةلحرملا

)٪( ميلعتلا نم برستلا لدعم

٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨

التقدمالسابقالمؤشر

)4.1.2(
proxy

صافي معدل االلتحاق

100.22020٪ ↑94.32018٪          المرحلة االبتدائية
8٥.32020٪↑81.12018٪          المرحلة اإلعدادية

28.٥2020٪ ↑27.72018٪          المرحلة الثانوية
)4.1.2(

proxy
22020٪ ↓٦2015٪إجمالي معدالت التسرب من التعليم )18 سنة أو أقل(

19.82020٪ ↓282015٪معدل األمية بين الشباب )15 إلى 35 سنة(
كثافة الفصول )متوسط عدد الطالب لكل فصل(

44.82020 ↑42.٦2018          حضر
47.82020 ↑44.92018          ريف

نسبة الطالب للمعلمين

21.02020 ↑19.22018          حضر
2٥.32020 ↑22.92018          ريف

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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 اًمئاق اًجهنم ديدجلا ٢،٠ ميلعتلا راطإ مدختسي
 ، نيملعتملا ةربخ ىلع زكريو ، ةءافكلا ىلع

 جهنملا .يلاحلا جهنملا حالصإ ءانثأ هقيبطت متيو
 ايجولونكت لماكت جماربب موعدم ديدجلا

 عم ، يمقرلا ىوتحملا يطغت يتلا تامولعملا
 لخاد بيردتلاو ، بالطلل ةلومحملا ةزهجألا
 .رتويبمكلا ىلع ةمئاقلا تارابتخالاو ، لصفلا

 ربمفون ١٨ | يلودلا كنبلا تانودم ، ارديفاس يمياج
٢٠١٩

التطوير المهني المستمر ورفع قدرات المعلمين وإدخال تقنيات التدريس الجديدة. 	

تغيير طريقة االمتحانات والتقييمات، وإصالح المناهج الدراسية لتكون أكثر اعتماًدا على المهارات. 	

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 2.0. علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، ســاهم 
البنــك الدولــي بمبلــغ 500 مليــون دوالر أمريكــي لدعــم مشــروع إصــالح التعليــم. كانــت اليونيســف أيًضــا شــريًكا رئيًســا فــي تدريــب خبــراء 
المناهــج الدراســية، ودعمــت إلــى جانــب الســفارة البريطانيــة فــي القاهــرة وضــع مبــادئ توجيهيــة لتكييــف المــواد التعليميــة لألطفــال 

الذيــن يعانــون مــن إعاقــات ســمعية وبصريــة.

)2.2( خطة تحول شاملة: التعليم في مصر 2،0

ــم.  ــا التحســين المســتمر لجــودة التعلي ــة أيًض ــة المصري تســتهدف الدول
فــي عــام 2018، وبقيــادة وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، شــرعت 
ــا  الدولــة فــي برنامــج إصــالح وتحويــل كامــل للتعليــم، ُيطلــق عليــه دولًي
»التعليــم 2.0«. ومــن المقــرر أن يكتمــل البرنامــج بحلــول عــام 2030، بمــا 
ــم  ــة التعلي ــادة هيكل ــى إع ــدف إل ــر 2030، ويه ــة مص ــع رؤي ــى م يتماش

قبــل الجامعــي.

تشمل اإلصالحات التي يتم تنفيذها في التعليم 2.0 ما يلي:

)3( تحديات التعليم في مصر

ــة،  ــوارد المتاح ــة الم ــى محدودي ــتمرة إل ــات المس ــض التحدي ــع بع ترج
علــى ســبيل المثــال، يرجــع انخفــاض صافــي معــدالت االلتحــاق لمرحلــة 
مــا قبــل االبتدائــي )حوالــي 2٥٪ فــي 2019/2020( إلــى قلــة عــدد الفصــول 
الدراســية والمدرســين المخصصيــن لهــذه المرحلــة التعليميــة، بالمقارنة 
ــوارد  ــى الم ــط عل ــل الضغ ــا يتمث ــة. كم ــة واإلعدادي ــن االبتدائي بالمرحلتي
ــق  ــي المناط ــة ف ــدة خاص ــة والمتزاي ــول المرتفع ــة الفص ــي كثاف ف
الريفيــة )ارتفعــت مــن 44.9 فــي 2018/2017 إلــى 47.8 فــي 2019/2020(، 
ــدي  ــم. التح ــكل معل ــالب ل ــدد الط ــبة ع ــي نس ــرد ف ــاع المط ــذا االرتف وك
صافــي  انخفــاض  هــو  التعليميــة  بالعمليــة  النهــوض  أمــام  اآلخــر 
معــدالت االلتحــاق باســتمرار وارتفــاع معــدالت التســرب للذكــور 
أكثــر مــن اإنــاث، وتنخفــض معــدالت االلتحــاق بشــكل مطــرد فــي 
ــور(  ــة الذك ــال )خاص ــرب األطف ــث يتس ــة حي ــة والثانوي ــن اإلعدادي المرحلتي
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 عاًمــا مــن المدرســة بهــدف االنضمــام إلــى 
القــوى العاملــة حيــث تعتبــر بعــض العائــالت أن هــذا القــرار يعــد األفضــل 

ــف. ــي الري ــة ف ــا خاص اقتصادًي
ينفلا ميلعتلاو ميلعلاو ةيبرتلا ةرازو :ردصملا
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 ةيفير ةقطنم ةيراضح ةقطنم ةيفير ةقطنم ةيراضح ةقطنم

 لصفلا ةفاثك ملعم لكل ذيملت

لصفلا ةفاثك طسوتم

ملعملا ىلإ بلاطلا ةبسنو
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ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا
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 روكذ ثانإ روكذ ثانإ روكذ ثانإ روكذ ثانإ

 ةماعلا ةیوناثلا ةیدادعإلا ةلحرملا ةیئادتبالا ةلحرملا ةیئادتبالا لبق ام ةلحرم

٢٠١٨/٢٠١٧)%( قاحتلالا لدعم يفاص

٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠٢٠/٢٠١٩
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المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مرحلة ما قبل االبتدائيةالمرحلة االبتدائيةالمرحلة اإلعداديةالثانوية العامة
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ةضباقلا ةعلقلا ةكرش :ردملا

 حنملل ةعلقلا ةسسؤم جمانرب
ةيساردلا

٤٦٪ 
٥٤٪ 

 ركذ ىثنأ

198
اولصح بلاط  

نم حنم ىلع 

15
 رضح( ةظفاحم

)فيرو

 يف جراخلا يف ايلعلا تاساردلا حنم كلذ يف امب
 ايجولونكتلا لثم تالاجملا نم ةعونتم ةعومجم
.ايجولوبورثنألاو ةيكيناكيملا ةسدنهلاو ةيويحلا

)4( الشراكات من أجل التعليم الجيد

ــين  ــريكين رئيس ــاص ش ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــن المجتم ــكل كل م يش
فــي دعــم الجهــود المبذولــة نحــو رفــع جــودة التعليــم فــي مصــر. تتمثــل 
ــة  ــية الطويل ــح الدراس ــادرة المن ــي مب ــم ف ــم التعلي ــادرات دع ــدى مب إح
ــة  ــار »مؤسس ــي إط ــة ف ــة القابض ــركة القلع ــا ش ــي تقدمه ــد الت األم
القلعــة للمنــح الدراســية« بقيمــة 60 مليــون جنيــه مصــري )حوالــي 4 
مالييــن دوالر أمريكــي( والتــي قدمــت 198 منحــة دراســية منــذ إنشــائها 
فــي عــام 2007. وقدمــت الشــركة المصريــة للتكريــر )إحــدى شــركات 
القلعــة القابضــة( برنامــج آخــر هــو برنامــج مســتقبلي الــذي يــزود 
المــدارس بــاألدوات والمعــدات، ويدعــم الطــالب مــن خــالل تقديــم المنــح 
الدراســية. فــي عــام 2019، أضــاف برنامــج مســتقبلي برنامــج تدريــب 
ــك  ــر، وبذل ــي مص ــي ف ــي والتقن ــب المهن ــة التدري ــم عملي ــي لدع مهن
يصــل إجمالــي التمويــل لبرنامــج مســتقبلي إلــى 40 مليــون جنيــه مصــري 

ــي(. ــون دوالر أمريك ــي 2.5 ملي )حوال

)٥( تأثير كوفيد -19 واستجابة الدولة

فــي حيــن أنــه مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لـــوباء كوفيــد-19 تأثيــر كبيــر 
علــى إتمــام المرحلــة االبتدائيــة، فمــن المتوقــع أن يبطــئ إلــى حــد مــا 
تقــدم معــدالت إتمــام المرحلــة الثانويــة الدنيــا والعليــا فــي المــدى 

ــب. القري

بــدأ إغــالق المــدارس فــي مــارس 2020 ممــا أدى إلــى توقــف إطــالق 
ــدم  ــة ع ــن حال ــة ع ــات الناجم ــت التحدي ــر. أثقل ــد كبي ــى ح ــم 2.0 إل التعلي
اليقيــن وضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي بعــض أجــزاء مصــر األعبــاء 
علــى األســر والطــالب والمعلميــن. قامــت الدولــة المصريــة بزيــادة 
ــبة ٪34  ــام 2021/2020 بنس ــم لع ــات التعلي ــة لخدم ــتثمارات المخصص االس
العامــة،  االســتثمارات  إجمالــي  مــن   ٪8 لتشــكل   2020/2019 عــام  عــن 
ــعت  ــن 2019/2018. س ــم 2020/2019 ع ــي عل ــا 23٪ ف ــادة قدره ــة بزي مقارن
ــهيل  ــات لتس ــن المنص ــد م ــتخدام العدي ــى اس ــا إل ــة أيًض ــة المصري الدول

ــل: ــت مث ــر اإلنترن ــم عب التعل

اســتخدام مكتبــة بنــك المعرفــة المصــري الســتضافة جميــع مواد  	
التعلــم والتعليــم االبتدائــي واإلعدادي.

ــن  	 ــم ع ــى التعل ــول إل ــان الوص ــرة لضم ــاليب المبتك ــتخدام األس اس
ــالق  ــل إط ــت، مث ــال باإلنترن ــود اتص ــدم وج ــة ع ــي حال ــى ف ــد حت بع
القنــوات التلفزيونيــة )مدرســتنا( التــي تبــث دروًســا للمراحــل 

االبتدائيــة واإلعداديــة.

ــز الوصــول إلــى التعليــم كعامــل رئيــس فــي الحــد  مصــر ملتزمــة بتعزي
ــداف  ــع أه ــيناريو دف ــي س ــا ف ــن له ــاد، ويمك ــدد األبع ــر متع ــن الفق م
التنميــة المســتدامة، ودعــم القطــاع بإصالحــات فعالــة مســتمرة، بحلــول 

ــى: ــادرة عل ــون ق ــام 2030 أن تك ع

ــتوى  	 ــى مس ــة عل ــة االبتدائي ــام المرحل ــدالت إتم ــى مع ــاظ عل الحف
ــر. ــبة 100٪ أو أكث ــي بنس عالم

ــل  	 ــر، مقاب ــى 100٪ أو أكث ــة إل ــة اإلعدادي ــام المرحل ــدالت إتم ــع مع رف
ــام 2030. ــول ع 82.7٪ بحل

وبالمثــل، رفــع معــدالت إتمــام المرحلــة الثانويــة إلــى 67.0٪ مقابــل  	
ــول عــام 2030. ٦1.٥٪ بحل

ميلعتلا مامتإ تالدعم :ديفوك ريثأت
ايندلا ةيوناثلا  

 

ايلعلا ةيوناثلا  

رفند ةعماج ، )٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا
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 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

  ضفخنملا طسوتملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠
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،٢

٤٠
،٨
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٤٠
،٤

٥٩
،٣

٥٨
،٢

٤٢
،٦

٦٠
،٨

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

  ضفخنملا طسوتملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

100٪82.8٪اإلعدادية

٦7٪٦1.٥٪الثانوية

تأثير كوفيد-19: معدل إتمام التعليم
اإلعدادية

الثانوية

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

المصدر: شركة القلعة القابضة
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ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

عونلا بسح ةلاطبلا لدعم  (٪) 

٢١،٤

٦،٨

١٧،٥

٦

ثانإ روكذ

٢٠٢٠ ٢٠١٨ 

)1( التقدم نحو الهدف

حققــت مصــر قفــزة كبيــرة فــي مجــال تمكيــن المــرأة والمســاواة 
ــادة  ــن القي ــم م ــك بدع ــي، وذل ــد الماض ــدى العق ــى م ــين عل ــن الجنس بي
السياســية والمجتمــع المدنــي. حيــث أظهــرت المؤشــرات المختلفــة 
المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي تحســًنا خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، 
ــت  ــد حصل ــة. فق ــب الرئيس ــف المناص ــي مختل ــرأة ف ــل الم ــيما تمثي ال س
ــي 2021/2020،  ــوزراء ف ــس ال ــل مجل ــة داخ ــب وزاري ــى 8 حقائ ــرأة عل الم
24٪ مــن المناصــب الوزاريــة، مقارنــة بـــ 11.8٪ فــي 2018. كمــا احتلــت 
مصــر المرتبــة 16 عالمًيــا فــي نســب تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان، حصلــت 
المــرأة علــى 162 مقعــًدا فــي برلمــان 2021 بنســبة 27٪ فــي مجلــس 
النــواب و13.3٪ فــي مجلــس الشــيوخ. أيًضــا فــي عــام 2020، شــغلت المــرأة 
المصريــة 4٥٪ مــن جميــع الوظائــف الحكوميــة، وهــي نســبة عاليــة 
مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ 32٪. علــى صعيــد آخــر، ارتفــع تمثيــل 
المــرأة فــي مجالــس إدارات البنــوك إلــى 12٪ فــي عــام 2019 مقارنــة بـــ ٪10 
فــي عــام 2018. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي عــام 2018، كانــت نســبة تمثيــل 
المــرأة فــي المناصــب الدبلوماســية أيًضــا قويــة نســبًيا، حيــث بلغــت 

.٪24.8

ــي  ــن 21.4٪ ف ــاث م ــن اإلن ــة بي ــدل البطال ــض مع ــر، انخف ــب أخ ــن جان وم
ــزال أســوأ  ــاء، إال أنــه ال ي 2018 إلــى 17.٥٪ فــي 2020 علــى الرغــم مــن الوب
مــن معــدل الذكــور عنــد ٦٪. ومــع ذلــك، أظهــرت مؤشــرات أخــرى بعــض 
التدهــور، ال ســيما مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة التــي انخفضــت 
إلــى 13.8٪ فــي عــام 2020 مــن 1٦.4٪ فــي عــام 2018 مقارنــة بارتفــاع 
معــدل مشــاركة الذكــور علــى الرغــم مــن ارتفــاع التحصيــل العلمــي لــدى 

النســاء.

هدف ٥: المساواة بين الجنسين

التقدمالسابقالمؤشر

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في:)5.5.1(

272021٪ ↑1٥2018٪          البرلمان الوطني

242020٪ ↑11.82018٪          مجلس الوزراء

17.٥2020٪ ↓21.42018٪نسبة بطالة النساء )٪(

13.82020٪ ↓1٦.42018٪نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة )٪(

مؤشر الفجوة بين الجنسية: ترتيب مصر في:

2020-٥ ↓13٥2015          المشاركة والفرص االقتصادية

2020+13 ↑11٥2015          التعليم

2020+12 ↑972015          الصحة

2020+33 ↑13٦2015          التمكين السياسي

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

16.4 14.1 13.8
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)2( جهود الدولة المصرية نحو المساواة بين الجنسين

)2.1( خطوات مؤسسية نحو زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة

هنــاك حاجــة إلــى تنفيــذ عمليــات اإلصــالح المؤسســي بشــكل مســتمر لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي  القــوى العاملــة الحاليــة. أحــد 
أحــدث وأهــم الخطــوات هــي اإلعــالن فــي يــوم المــرأة العالمــي لعــام 2021، عــن 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 
 )certification program( منــذ عــام 2008، حيــث وضــع مصــر كأول دولــة عربيــة والثانيــة علــى مســتوى العالــم فــي تطويــر برنامــج اعتمــاد
ــم إحيــاؤه فــي عــام 2020، إرشــادات  علــى أســاس نجــاح جهــود المســاواة بيــن الجنســين. يوفــر »ختــم المســاواة بيــن الجنســين« والــذي ت
ــاوية،  ــر المتس ــور غي ــل، و األج ــرص عم ــى ف ــول إل ــل الوص ــرأة، مث ــه الم ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــة مواجه ــول كيفي ــة ح ــركات المصري للش

والتحــرش الجنســي.

)2.2( تعزيز الشمول المالي للمرأة

محــور آخــر تعالــج الدولــة المصريــة مــن خاللــه المســاواة بيــن الجنســين وهــو التمكيــن االقتصــادي وذلــك عــن طريــق الشــمول المالــي. 
تضاعفــت نســبة النســاء الالتــي لديهــن حســابات بنكيــة تقريًبــا لتصــل إلــى 27٪ فــي عــام 2019، فــي مقابــل  14٪ فقــط فــي عــام 2014. وفــي 
عــام 2020، حصلــت المــرأة المصريــة علــى ٥1٪ مــن إجمالــي القــروض الموجهــة إلــى المشــروعات متناهيــة الصغــر، بنســبة تعثــر ال تتجــاوز ٪1. 
عــالوة علــى ذلــك، فــي عــام 2020، زادت أرصــدة التمويــل متناهــي الصغــر الموجهــة للنســاء بنســبة 11٪، وشــكلت النســاء 62٪ مــن 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 
ــك، أدخــل البنــك المركــزي المصــري عــدًدا مــن  ــى ذل ــي الرســمي. باإلضافــة إل ــوا جــزًءا مــن النظــام المال ــرة والمتوســطة ليكون والصغي
ــات  ــع البيان ــوك لجم ــادات للبن ــدار إرش ــرأة: )1( إص ــي للم ــمول المال ــز الش ــو تعزي ــة نح ــادرات الدول ــتكمال مب ــة الس ــات التنظيمي اإلصالح
المصنفــة حســب النــوع واإلبــالغ عنهــا بهــدف متابعــة  التقــدم فــي الشــمول المالــي للمــرأة )2( توحيــد تعريــف األعمــال المملوكــة للنســاء 
وإصــدار لوائــح جديــدة للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول، )3( إطــالق مبــادرة للتمويــل متناهــي الصغــر التــي تخــدم األشــخاص 

الذيــن ال يتعاملــون مــع البنــوك، وخاصــة النســاء.

)3( تحديات الحد من عدم المساواة بين الجنسين

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة لمعالجــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين مؤسســًيا، إال إنــه ال تــزال التحديــات ذات طابــع اجتماعــي 
واقتصــادي تعيــق التقــدم، مثــل:

ختــان اإلنــاث: أولــت مصــر اهتماًمــا خاًصــا للقضــاء التــام علــى ختــان اإلنــاث مــن خــالل اإلجــراءات القانونيــة الصارمــة، فضــاًل عــن زيــادة  	
ــو 2019،  ــم  تأســيس اللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث فــي ماي ــة الصحيحــة. ت ــم الديني الوعــي عــن طريــق نشــر التعالي
ــع  ــات المجتم ــة ومنظم ــس المصري ــريف والكنائ ــر الش ــة واألزه ــة ذات الصل ــات القضائي ــوزارات والهيئ ــع ال ــن جمي ــن ع ــم ممثلي وتض
المدنــي، بالتعــاون مــع شــركاء التنميــة. وفــي أوائــل عــام 2021، اتخــذت 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 
حمــالت المجلــس القومــي للمــرأة التوعويــة التــي تهــدف للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث، والتــي تمكنــت مــن الوصــول إلــى 13 مليــون 

شــخص.

االقتصــاد غيــر الرســمي: مشــاركة المــرأة فــي القطــاع غيــر الرســمي أعلــى منهــا فــي القطــاع الرســمي. حيــث تشــير التقديــرات إلــى  	

أنــه فــي 2020/2019، 40.9٪ مــن 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.

)4( شراكات من أجل المساواة بين الجنسين

الخــاص  المدنــي والقطــاع  المجتمــع  تســتهدف عــدة مبــادرات مــن 
الفتيــات مثــل: الجنســين وحمايــة  بيــن  المســاواة  تحقيــق 

االنضمــام إلــى التحالــف الدولــي للمســاواة فــي األجــور: يقــود  	
المبــادرة منظمــة العمــل الدوليــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
ــي 2020  ــر ف ــت مص ــة. انضم ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ومنظم
ــور  ــاواة األج ــان مس ــين وضم ــن الجنس ــاواة بي ــز المس ــل تعزي ــن أج م

ــاوي. ــل المتس ــل العم مقاب

Source: Misr El-Kheir Foundation

 عم ةكارش جمارب ىلع ةلثمأ
صاخلا عاطقلا

:ATC ةمظنم - LEAP ةردابم
 مـساب ةأرـملل لاـمعأ ةداير جمانرب، ATC تممص
"LEAP" ةـيمنتل ةـمزاللا تاودألا جماـنربلا مدقيو 
 نهتاـــناكمإ قـــيقحتو لاـــمعألا تادـــئار لاـــمعأ
 جماـنرب نـم ةـيناثلا ةـلوجلا  ATC ترـجأ .ةـلماكلا

LEAP  لامعأ ةديس ١٧ تلمكأ ثيح ٢٠١٩ ماع يف 
 ١٧ ىدــل ناــك ، ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ يماــع نيــب .جماــنربلا
.ىوقأ معد تاكبشو لامعأ جذامن ةأرما
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حملــة »احميهــا مــن الختــان«: أطلــق المجلــس القومــي للمــرأة هــذه الحملــة، والتــي وصلــت إلــى 18 مليــون شــخص فــي عــام 2020  	
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 2021.  وُتَعــد  مصــر هــي 
الدولــة األولــى فــي إفريقيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا التــي أطلقــت هــذا المســرع الــذي يعمــل مــن خــالل نمــوذج 

عام/خــاص بهــدف القضــاء علــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين.
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 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

  ضفخنملا طسوتملا

 طسوألا قرشلا

 ايفيرفأ لامشو

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 ىوقلا يف ثانإلا ةكراشم ةبسن :ديفوك ريثأت
)٪( ةلماعلا

رفند ةعماج ، )2021( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا

٠،٤
٤٩

٠،٤
٩٣

٠،٤
٤٤

٠،٤
٤٢

٠،٤
٨٦

٠،٤
٣٤٠،٤
٤٢

٠،٤
٨٦

٠،٤
٣٤

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

  ضفخنملا طسوتملا

 طسوألا قرشلا

 ايفيرفأ لامشو

 نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع رشؤم

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

مشاركة اإلناث في 
23٪19٪القوى العاملة

مؤشر عدم المساواة 
0.3٦90.3٦7بين الجنسين

تأثير كوفيد-19:
نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة )٪(

مؤشر عدم المساواة بين الجنسين

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

)٥( تأثير كوفيد -19 واستجابة الدولة

ــجلت  ــام 2019، وس ــي ع ــة 13.8٪ ف ــي العمال ــاء ف ــاركة النس ــت مش بلغ
مصــر 0.449 علــى مؤشــر عدم المســاواة بين الجنســين )GII( التابــع لبرنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي خــالل نفــس العــام. بينمــا كان مــن المتوقــع أن 
يؤثــر كوفيــد-19 علــى نســبة مشــاركة الذكــور واإلناث بشــكل مختلــف، إال 
أنــه لــم ينتــج اختالفــات ملحوظــة فيمــا يتعلــق بهــذه المؤشــرات. تتوقــع 
ــة النســائية ســيصل إلــى 23٪ وأن  مصــر أن التحســن فــي القــوى العامل
ــام  ــول ع ــى 0،37٦ بحل ــيصل إل ــين س ــن الجنس ــاواة بي ــدم المس ــر ع مؤش

2030، بالنظــر إلــى التزامهــا بالمســاواة.

تضمنــت سياســة اســتجابة مصــر للوبــاء اهتماًمــا واضًحــا بالمــرأة. خــالل 
فتــرة اإلغــالق الجزئــي فعلــى ســبيل المثــال:

تــم منــح إجــازة اســتثنائية للموظفــات الحوامــل أو الموظفــات   	
الالتــي  يعتنــون  باألطفــال التــي تبلــغ أعمارهــم 12 عاًمــا أو أقــل.

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.

تــم تنظيــم المزيــد مــن حمــالت التوعيــة فــي فــروع المجلــس  	
القومــي للمــرأة فــي 922 قريــة فــي جميــع أنحــاء مصــر، مــن أجــل 
زيــادة وعيهــن بطــرق انتقــال وبــاء كوفيــد-19 المحتملــة واإلجــراءات 

ــة. ــة الالزم االحترازي

عــالوة علــى ذلــك، اســتمرت البرامــج التــي تدعــم المــرأة مثــل برنامج  	
ــي  ــد القوم ــه المعه ــذي يقدم ــرأة«، ال ــة للم ــادة التنفيذي »القي

للحوكمــة والتنميــة المســتدامة ، علــى الرغــم مــن انتشــار الوبــاء.

إطــالق مختبــر االبتــكار المســتدام الــذي يســتهدف بشــكل خــاص  	
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة وذوي الهمــم فــي عــام 2021.
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 رصم يف هايملا نم درفلا بيصن
)ةنس / بعكم رتم(

يرلاو ةيئاملا دراوملا ةرازو :ردصملا

٥٧٠

١٠٠٠

 هايملا نم درفلا بيصن

 ٢٠١٨ ماع يف رصم يف

 يلودلا رايعملا

رصم يف هايملا تادادمإ رداصم

يرلاو ةيئاملا دراوملا ةرازو :ردصملا

٩٠٪ 

٩٪ 
١٪ 

 لينلا هايم
 ىرخأ

 ةددجتملا ريغ ةيفوجلا هايملا

)1( التقدم نحو الهدف

تبــذل مصــر جهــوًدا حثيثــة لتلبيــة الطلــب علــى الميــاه مــن خــالل اإلدارة 
ــم  ــت يتس ــي وق ــذا ف ــي ه ــدودة. يأت ــة المح ــا المائي ــة لموارده الفعال
بالطلــب المتزايــد علــى الميــاه، مدفوعــة بعــدد مــن التحديــات التــي 
يعــد أبرزهــا التزايــد الســكاني، والنشــاط الزراعــي المكثــف. تعتمــد نحــو 
ــنوية  ــة س ــل، بحص ــر الني ــى نه ــر عل ــي مص ــاه ف ــدادات المي ــن إم 90٪ م
ــا. تأتــي باقــي  لــم تتغيــر منــذ عــام 1954 وتبلــغ حوالــي ٥٥ متــًرا مكعًب
ــر  ــة غي ــاه الجوفي ــن المي ــب، م ــر مكع ــار مت ــي 0.5 ملي ــدادات، حوال اإلم
المتجــددة. تتــرك هــذه النســبة البــالد فــي حالــة عجــز مائــي ألنهــا تحتــاج 
ــة.  ــات الوطني ــة االحتياج ــل لتلبي ــى األق ــا عل ــًرا مكعًب ــى 90 مت ــنوًيا إل س
بالتزامــن مــع العجــز المائــي انخفــض نصيــب الفــرد الســنوي مــن الميــاه 
فــي مصــر إلــى ٥70 متــًرا مكعًبــا فــي عــام 2018 وهــو أقــل مــن المعايير 
الدوليــة عنــد 1000 متــر مكعــب. بالتالــي، تعتبــر مصــر أكثــر عرضــة وتأثــر 
للتغيــرات فــي ظــروف المنبــع، وتعــد أكثــر المخاطــر إلحاًحــا خطــط إثيوبيــا 
الحاليــة لمــلء حــوض ســد النهضــة اإلثيوبــي الكبيــر، األمــر الــذي يهــدد 

إمــدادات الميــاه إلــى مصــر.

ــى  ــول عل ــي الحص ــوظ ف ــدم ملح ــراز تق ــم إح ــة، ت ــة التحتي ــبة للبني بالنس
ميــاه الشــرب )مــن 90٪ فــي عــام 2015 إلــى 97٪ فــي عــام 2020(، والوصــول 
إلــى الصــرف الصحــي )مــن 50٪ فــي عــام 2015 إلــى مــا يقــدر بنحــو ٦.٪70 
فــي عــام 2019(، ونســبة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة )مــن ٥0٪ فــي 
ــة  ــى دراي ــر عل ــإن مص ــك، ف ــن ذل ــم م ــي 2019(. بالرغ ــى ٦8.7٪ ف 2015 إل
تامــة بأهميــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان األمــن المائــي. وضعــت 
الدولــة خطــة وطنيــة لترشــيد اســتهالك الميــاه واالســتفادة المثلــى مــن 
المــوارد المتاحــة حتــى عــام 2037 بمبلــغ ٥0 مليــار دوالر بهــدف توفيــر 
مصــادر ميــاه بديلــة. يعــد ذلــك مــن خــالل: تحليــة الميــاه فــي المحافظــات 
الســاحلية، وإنشــاء محطــات اســتخراج الميــاه الجوفيــة وإعــادة اســتخدام 
ــى  ــد عل ــة تعتم ــة ري فعال ــا أنظم ــة أيًض ــدم الخط ــة. تق ــاه المعالج المي
ــدادات  ــن إم ــى م ــة العظم ــة الغالبي ــتهلك الزراع ــث تس ــا، حي التكنولوجي

الميــاه فــي مصــر.

هدف ٦: المياه النظيفة والنظافة الصحية

التقدمالسابقالمؤشر

9٦.92019٪ ↑902015٪نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان)6.1.1(

نسبة السكات المستفيدين من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، )6.2.1(
٦٦.22019٪ ↑٥02015٪بما في ذلك مرافق غسل اليدين بالمياه والصابون.

٦8.72018٪ ↑٥02015٪نسبة مياه الصرف المعالجة من إجمالي الصرف الصحي-

المصدر: وزارة الموارد المائية والري

المصدر: وزارة الموارد المائية والري
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ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٥٠

٦٥،٧ ٦٥ ٦٨،٧

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٩

 ةجلاعملا ةمداعلا هايملا ةبسن

 يحصلا فرصلا هايم يلامجإ نم

)٪( 

٢٠١٨

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٥٠

٦٦،٢

٢٠١٥ ٢٠١٨

 نم نيديفتسملا ناكسلا ةبسن

 فرصلا تامدخل ةميلسلا ةرادإلا

 لسغ قفارم كلذ يف امب ،يحصلا

 )٪( نوباصلاو ءاملاب نيديلا

)2( جهود الدولة المصرية لتوفير المياه النظيفة

)2.1( الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي

يقتــرب مســتوى الوصــول إلــى ميــاه الشــرب فــي مصــر مــن المســتويات 
المصريــة  الدولــة  2021/2020، وجهــت  الماليــة  الســنة  العالميــة. فــي 
2٥.9٪ مــن إجمالــي االســتثمارات العامــة فــي قطــاع التنميــة الحضريــة 
إلــى مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي. عــالوة علــى ذلــك، فــي عــام 2020، 
ــرب  ــاه الش ــروًعا لمي ــن 29٥ مش ــاء م ــن االنته ــكان ع ــت وزارة اإلس أعلن
ــة خدمــات الصــرف الصحــي  ــار دوالر. كمــا قدمــت الدول بتكلفــة 2.4 ملي
ــة  ــي خط ــر ف ــرعت مص ــون دوالر. ش ــة 3٥0 ملي ــة بتكلف ــى 703 قري إل
ــد  ــي تمدي ــار دوالر ف ــن 19 ملي ــرب م ــا يق ــاق م ــنوات إلنف ــا 10 س مدته
ــاه واســتبدال المتآكلــة منهــا. كمــا ارتفعــت نســبة  خطــوط أنابيــب المي
ــي،  ــرف الصح ــات الص ــليمة لخدم ــن اإلدارة الس ــتفيدين م ــكان المس الس
بمــا فــي ذلــك مرافــق غســل اليديــن بالمــاء والصابــون مــن ٥0٪ فــي عــام 

ــام 2018. ــي ع ــى ٦٦.2٪ ف 2015 إل

)2.2( تقليل الفاقد في المياه والتشجيع على توفيرها

ــاه والصــرف الصحــي،  ــى خدمــات المي ــوازي مــع تحســين الوصــول إل بالت
ــاه  ــة المي ــر معالج ــا. تعتب ــًرا ضرورًي ــاه أم ــى المي ــاظ عل ــز الحف ــد تعزي يع
العادمــة والحــد مــن الفقــد الناتــج عــن التســرب مــن ميــاه الــري ممكًنــا 
أساســًيا للمســاعدة فــي تلبيــة احتياجــات قطــاع الزراعــة. فــي هــذا 

ــن: ــروعين متوازيي ــى مش ــة عل ــة المصري ــت الدول ــدد، عمل الص

٥2 محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي قيــد اإلنشــاء فــي  	
ــهدت  ــنوًيا. ش ــب س ــر مكع ــون مت ــة 418 ملي ــر، بطاق ــد مص صعي
نســبة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة إلــى إجمالــي ميــاه الصــرف 
ــى ٦8.7٪ فــي  ــادة نســبية علــى مــدار األعــوام لتصــل إل الصحــي زي
ــرف  ــاه الص ــة مي ــة لمعالج ــر محط ــن أكب ــالن ع ــم اإلع ــام 2019. وت ع
الصحــي فــي العالــم فــي عــام 2020، وهــي محطــة ميــاه بحــر البقــر، 
بســعة ٥ مالييــن متــر مكعــب فــي اليــوم. ســيتم اســتخدام الميــاه 
المعالجــة مــن المحطــة لزراعــة حوالــي 342 ألــف فــدان كجــزء مــن 

خطــة تنميــة شــبه جزيــرة ســيناء.

ــري وســيوفر  	 ــدأت مصــر مشــروع تبطيــن قنــوات ال فــي عــام 2020، ب
المشــروع ٥ مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه ســنوًيا. هــذا 
ــري. ــوات ال ــن قن ــر م ــف كيلومت ــف 20 أل ــة لرص ــى خط ــة إل باإلضاف

)2.3( استخدام مصادر المياه الجديدة

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 2020، قامــت مصــر بتشــغيل ٥8 محطــة تحليــة، 
بطاقــة تبلــغ 440.000 متــر مكعــب فــي اليــوم، وهنــاك 39 محطــة أخــرى 

لتحليــة الميــاه قيــد اإلنشــاء.

 نومدختسي نيذلا ناكسلا ةبسن
 )٪( نامأب ةرادملا برشلا هايم تامدخ

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٩٠

٩٦،٩

٢٠١٥ ٢٠١٩
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)٥( تأثير كوفيد -19 واستجابة الدولة

يعتبــر الوصــول إلــى الميــاه المحســنة متــاح للجميــع بشــكل فعــال فــي 
مصــر، حيــث يتمتــع أكثــر مــن 99٪ مــن الســكان بإمكانيــة الوصــول إلــى 
ــول  ــض الوص ــك، انخف ــع ذل ــام 2019. وم ــي ع ــنة ف ــاه المحس ــادر المي مص
ــم  ــام 2019. ت ــي ع ــا ف ــبة 70٪ تقريًب ــن بنس ــي المحس ــرف الصح ــى الص إل

ــن المؤشــرين نتيجــة الجائحــة. ــار محــدودة علــى هذي مالحظــة آث

ــة، ولهــذا  ــن هــو خــط الدفــاع األول ضــد انتشــار األوبئ ــر غســل اليدي يعتب
ــة  ــاه النظيف ــى المي ــول إل ــهيل الوص ــى تس ــة عل ــة المصري ــعت الدول س
ــا  ــة بم ــكنية والتجاري ــق الس ــر المراف ــداد فواتي ــل س ــاء، وتأجي ــاء الوب أثن
ــاه  ــة لمي ــركة القابض ــت الش ــر 2020، أطلق ــي نوفمب ــاه. ف ــك المي ــي ذل ف
ــا  ــا ذكًي ــة وتطبيًق ــة إلكتروني ــر بواب ــي مص ــي ف ــرف الصح ــرب والص الش
لفواتيــر الميــاه للســماح للعمــالء بتلقــي الخدمــات بسالســة ودون الحاجة 

إلــى التنقــل.

بالنظــر إلــى الطريــق الــى 2030، تلتــزم الدولــة المصريــة بدفــع سياســيات 
لتســريع التقــدم فــي توفيــر الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، وتحســين 
الوصــول إلــى الصــرف الصحــي للوصــول إلــى مــا يقــدر بـــ 88.7٪ بحلــول 
ــد  ــنة عن ــاه المحس ــى مصــادر المي ــول إل ــى الوص ــاظ عل ــام 2030، والحف ع

المســتويات العالميــة.

)3( تحديات الوصول إلى المياه

ال شك أن سد النهضة اإلثيوبي يمثل التحدي األكثر إلحاًحا أمام مصر في الوقت الراهن حيث أنه يهدد األمن المائي في مصر. 
يمثل بناء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لسد النهضة تهديًدا مباشًرا إلمدادات نهر النيل والتي تمثل 90٪ من إمدادات 

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 92 مليار متر مكعب، موزعة على عدة سنوات. تجدر اإلشارة إلى أنه - كما 

سلف الذكر، انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ٥70 متًرا مكعًبا سنوًيا في عام 2018 وهو ما يقرب من 50٪ دون المعايير 
الدولية ويضع مصر تحت مستوى الفقر المائي. وعليه ، ال يمثل السد تحدًيا لالستدامة لمصر فحسب، بل إنه يمثل تهديًدا كبيًرا 

ألمنها القومي.

)4( شراكات من أجل المياه النظيفة والصرف الصحي

لطالمــا كان المجتمــع المدنــي ومؤسســات القطــاع الخــاص فــي مصــر شــركاء رئيســيين فــي الجهــود المبذولــة لترشــيد اســتهالك الميــاه 
وتقليــل الفاقــد مــن الميــاه. علــى ســبيل المثــال، أطلقــت شــركة إيديتــا للصناعــات الغذائيــة برنامًجــا لتوفيــر الميــاه حيــث تعمــل الشــركة 
ــة الخاصــة بتصريــف  ــح البيئي ــال للقوانيــن واللوائ ــاه الصــرف الصحــي فــي منشــآتها مــن أجــل االمتث علــى إنشــاء محطتيــن لمعالجــة مي
الميــاه الصناعيــة، وهــذا بتكلفــة إجماليــة قدرهــا مليــون دوالر. أدى ذلــك إلــى انخفــاض إجمالــي اســتهالك الميــاه فــي إيديتــا بنســبة ٪2.1 
فــي عــام 2019 مقارنــة بعــام 2018. وتركــز المبــادرات األخــرى علــى الحفــاظ علــى نهــر النيــل، مثــل مبــادرة ”VERY NILE” التطوعيــة التــي 

تأسســت عــام 2018 لتنظيــف النيــل مــن النفايــات الصلبــة مــع العمــل علــى زيــادة الوعــي البيئــي.

 فرصلا ىلإ لوصولا :١٩-ديفوك ريثأت
)ناكسلا نم ٪( نسحملا يحصلا
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 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

 ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

رفند ةعماج ،)٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

الوصول إلى الصرف 
88.7٪74.٦٪الصحي المحسن )٪(

الوصول إلى مصادر 
100٪98.2٪المياه المحسنة )٪(

تأثير كوفيد-19: الوصول إلى الصرف الصحي 
المحسن )٪ من السكان(

المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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ةدلوملا ءابرهكلا يلامجإ  
)طاووليك رايلم(

ةددجتملا ةقاطلاو ءابرهكلا ةرازو :ردصملا
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 نولصحي نيذلا ناكسلا ةبسن
ءابرهكلا ىلع

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٩٩،٢٪ 

٩٩،٧٪ 

٢٠١٥ ٢٠١٩

)1( التقدم نحو الهدف

ــل    ــث مث ــة، حي ــي الطاق ــز ف ــن عج ــي م ــر تعان ــت مص ــام 2014، كان ــي ع ف
النقــص اليومــي البالــغ ٦000 ميجــاواط  ضغًطــا علــى شــركات الكهربــاء 
ممــا أدى إلــى اللجــوء إلجــراء االنقطاعــات المجدولــة بيــن المناطــق 
ــورة  ــا لخط ــر. وإدراًكا منه ــدون مخاط ــام ب ــل النظ ــى يعم ــة حت المختلف
الوضــع، كثفــت الدولــة المصريــة جهودهــا لمواجهــة هــذا التحــدي 

ــر. الخطي

ــر  ــي مص ــة ف ــات الطاق ــة لمحط ــدرة اإلجمالي ــت الق ــام 2015، بلغ ــي ع ف
ــن  ــر م ــا بأكث ــر قدرته ــت مص ــن، ضاعف ــك الحي ــذ ذل ــاواط ومن 23000 ميج
الضعــف بإضافــة 28000 ميجــاواط بحلــول عــام 2020 مــن المشــروعات 
الجديــدة وتحديــث المحطــات القديمــة. واليــوم، تمتلــك مصــر فائًضــا فــي 
ــي 19000  ــة بحوال ــا للطاق ــدًرا إقليمًي ــح ُمص ــأن تصب ــا ب ــمح له ــة يس الطاق
ــاء،  ــى الكهرب ــة، كمــا أن الوصــول إل ــات اليومي ميجــاواط فــي االحتياطي
ــي  ــكان ف ــن الس ــبة 99.2٪ م ــن نس ــع م ــة، ارتف ــبه عالمي ــتويات ش بمس

ــي 2019. ــى 99.7٪ ف ــام 2015 إل ع

تــم إطــالق »اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة 203٥« 
فــي عــام 2015، بهــدف زيــادة إجمالــي إنتــاج الكهربــاء وتعزيــز إنتــاج 
الطاقــة المتجــددة فــي مصــر. وفًقــا لهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة 
ــن  ــددة م ــة المتج ــبة الطاق ــول لنس ــو الوص ــدف ه ــإن اله ــة ف المصري
ــة  ــبة طموح ــام 2022 ونس ــول ع ــى 20٪ بحل ــة إل ــة المنتج ــي الطاق إجمال
تصــل إلــى 42٪ بحلــول عــام 2035، وبحلــول ذلــك الوقــت ســيكون قــد تــم 

ــو ٪3. ــاهم بنح ــي ستس ــة والت ــة النووي ــة للطاق ــاح  أول محط افتت

وبأســعار  نظيفــة  طاقــة  لتوفيــر  المصريــة  الدولــة  جهــود   )2(
لــة معقو

)2.1( زيادة القدرة الكهربائية واإلنتاج

هــذا التقــدم الملحــوظ المذكــور أعــاله هــو نتيجــة الجهــود الكبيــرة فــي 
إنشــاء 2٦ محطــة كهربــاء جديــدة بســعة إجماليــة 2٦000 ميجــاواط، 
ــي. كمــا  ــدة مــن الســد العال ــاء المول ــل 12 ضعــف  الكهرب وهــو مــا يمث
تــم بنــاء ثــالث محطــات بالشــراكة مــع شــركة Siemens AG لتوفيــر قــدرة 
إجماليــة هائلــة تبلــغ 14500 ميجــاواط. وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة إجمالــي 
الكهربــاء المولــدة مــن 18٥.٦ مليــار كيلوواط فــي 2016/2015 إلــى 198.8 
ــة  ــر 18 محط ــام 2014، كان لمص ــي ع ــي 2019/2018. وف ــوواط ف ــار كيل ملي
فقــط لنقــل الطاقــة للشــبكة بأكملهــا ومنــذ ذلــك الحيــن تــم إنشــاء 29 
محطــة جديــدة. كمــا يجــري العمــل علــى تقويــة شــبكة النقــل بإضافــة 

واســتبدال وتجديــد الخطــوط الهوائيــة ومحطــات التحويــل.

هدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

التقدمالسابقالمؤشر

99.72019٪ ↑99.22015٪نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء )٪()7.1.1(

8.82019٪ ↑7.92018٪حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة )٪()7.2.1(

198.82019 ↑173.4٦2015إجمالي الكهرباء المولدة )مليار كيلوواط(

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
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ةددجتملا ةقاطلا ديلوت عيراشم

رصم عيراشم ةطيرخ :ردصملا

ةفلك  
رالود رايلم

ةيلهالا  
طاواغيم

٢،٥٢٠٠٠نابنب

٠،٧٧٥٨٠تيزلا لبج

٢٨،٧٤٨٠٠ةعبضلا

 ،يداصتقالا ومنلا زيفحت ىلإ ةفاضإلاب"
 نم دحلا ىلع رصم نابنب عورشم دعاسيس
 بنجتي نأ عقوتملا نم .نوبركلا تاثاعبنا
 تاثاعبنا نم نط نويلم ٢ هلمكأب عمجملا
 لداعي ام يأ ،اًيونس يرارحلا سابتحالا تازاغ
 – "قيرطلا نم ةرايس فلأ ٤٠٠ يلاوح بحس
 ةسسؤم ،يلودلا كنبلا ةعومجم ،نيفار وردنأ

٢٠١٧ ربوتكأ | ةيلودلا ليومتلا

 ةسسؤمب يلودلا كنبلا ةعومجم ، نيفار وردنأ-
٢٠١٧ ربوتكأ | ةيلودلا ليومتلا

)2.2( زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

باإلضافــة إلــى زيــادة الطاقــة اإلجماليــة للكهربــاء المنتجــة، فــإن الدولــة 
ــة  ــة المصري ــا فالدول ــة أيًض ــة النظيف ــة للطاق ــي األولوي ــة تعط المصري
لديهــا إمكانــات كبيــرة. بيــن عامــي 2018 و2019، ارتفــع إجمالــي الكهربــاء 
ــوواط إلــى  ــار كيل المنتجــة مــن خــالل الطاقــة الشمســية مــن 0.529 ملي
1.465 مليــار كيلــوواط )بنســبة 177٪(. واســتفادًة مــن إمكانــات مصــر 
ــان  ــع بنب ــاح مجم ــم افتت ــام 2019، ت ــي ع ــية، ف ــة الشمس ــة للطاق العالي
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 
التابعــة  الدوليــة  التمويــل  2 مليــون طــن ســنوًيا« وفًقــا لمؤسســة 

ــي. ــك الدول ــة البن لمجموع

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 )شــرًقا(، ومــن المتوقــع أن 
ــر  ــي مص ــاح ف ــة الري ــدرة طاق ــادة ق ــى زي ــت إل ــل الزي ــروع جب ــؤدي مش ي

بنســبة ٪18.

وفيمــا يتعلــق بالقفــزات التــي تــم اتخاذهــا فــي مجــال الطاقــة النوويــة، 
تعمــل الدولــة المصريــة بالشــراكة مــع شــركة روســاتوم الروســية علــى 
بمحافظــة مطــروح  الضبعــة  فــي  النوويــة  للطاقــة  إنشــاء محطــة 
)شــمال غــرب(. مــن المقــرر أن تدخــل الوحــدة األولــى مــن هــذا المشــروع 

ــز التنفيــذ فــي عــام 2026. حي

)2.3( تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

بينمــا تقــوم مصــر بتطويــر قدرتهــا الكهربائيــة وزيــادة حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة، فــإن الخطــوة التاليــة هــي أن تتطلــع مصــر إلــى 
الخــارج وتســتفيد تجارًيــا مــن هــذه اإلمكانــات المحققــة مــن خــالل التحــول إلــى مركــز للطاقــة. واآلن مــع وجــود فائــض فــي الطاقــة، بــدأت 
الدولــة المصريــة مشــاريع ربــط كهربائــي لتصديــر الكهربــاء والمســاعدة فــي تلبيــة الطلــب علــى الكهربــاء فــي البلــدان المجــاورة. فــي 
عــام 2020، تــم البــدء فــي خــط الربــط مــع مشــروع جمهوريــة الســودان. يأتــي ذلــك باإلضافــة إلــى مشــاريع الربــط الكهربائــي مــع المملكــة 
ــام 2021.  ــي ع ــا ف ــدأ تنفيذه ــرر أن يب ــن المق ــل وم ــا بالفع ــط له ــم التخطي ــي ت ــان والت ــرص واليون ــة قب ــعودية وجمهوري ــة الس العربي
وهــذا ســيحول مصــر إلــى مركــز إقليمــي للطاقــة فــي الشــرق األوســط إلــى جانــب اكتشــافات الغــاز الطبيعــي الجديــدة فــي البحــر األبيــض 

المتوســط.

)3( شراكات من أجل طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

شــجعت الدولــة المصريــة ترشــيد الطاقــة وزيــادة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة كمصــادر أوليــة لتوليــد الكهربــاء. بــدأت العديــد 
ــال، فــي عــام 2019، ســجل مصنــع  ــة األجــل لترشــيد اســتهالك الطاقــة. علــى ســبيل المث ــزام باســتراتيجيات طويل مــن الشــركات فــي االلت
ــاءة  ــاريع كف ــذ مش ــبب تنفي ــام 2017 بس ــة بع ــاء مقارن ــتهالك الكهرب ــي اس ــبة 7٪ ف ــًرا بنس ــا كبي ــة E07 انخفاًض ــات الغذائي ــا للصناع إيديت

الضاغــط وتحويلــه إلــى إضــاءة LED علــى 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 2019 مــع 
شــركةCairo3A للدواجــن )إحــدى التكتــالت الرئيســة فــي البــالد فــي مجــال الزراعــة وإنتــاج الدواجــن وتجــارة الحبــوب(، بنــاء محطــة للطاقــة 

الشمســية ســتزود حوالــي 100 ميجــاواط مــن الكهربــاء.

المصدر: خريطة مشاريع مصر
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ــة  ــادر الطاق ــبة مص ــادة نس ــة لزي ــة للغاي ــة طموح ــي رحل ــر ف ــرع مص تش
المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء. بحلــول عــام 2030 في ســيناريو الــال تغيير 
فــي السياســات، مــن المتوقــع أن تصل نســبة الطاقــة المتجــددة إلى ٪30 
فــي عــام 2030. ومــع ذلــك، مــع دفــع أهــداف التنميــة المســتدامة، مــن 
المتوقــع أن ترتفــع النســبة لتصــل إلــى 32.٥٪ فــي عــام 2030. واليــوم، 
تستكشــف مصــر العديــد مــن الخيــارات لتوفيــر خدمــات نظيفــة وطاقــة 
ميســورة التكلفــة، وخــالل الســنوات القادمــة ســيتم إدخــال المزيــد مــن 

المصــادر المتجــددة مثــل الطاقــة النوويــة والهيدروجيــن األخضــر.

)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

الجديــر بالذكــر، نظــرا ألن عمليــات اإلغــالق بســبب وبــاء كوفيــد-19 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 3 دوالرات لــكل مليــون وحــدة حراريــة، كمــا 
تــم تحديــد رســوم خدمــة العمــالء بنفــس األســعار المطبقــة للســنة الماليــة 2021/2020 خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة. عــالوة علــى ذلــك، 
منــذ عــام 2015، خفضــت مصــر تدريجًيــا دعــم الطاقــة لالســتخدام المحلــي وكانــت الخطــة تقضــي بإكمــال المرحلــة النهائيــة بحلــول الســنة 
ــات  ــن الصعوب ــف م ــم التخفي ــة 2025/2024 لدع ــنة المالي ــة الس ــى نهاي ــي حت ــار الزمن ــة اإلط ــددت الدول ــك، م ــع ذل ــة 2022/2021. وم المالي

االقتصاديــة والمتعلقــة بالميزانيــة علــى األســر خــالل الوبــاء.

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

نسبة مصادر الطاقة 
المتجددة في توليد 

الكهرباء
٪30٪32.٥
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)1( التقدم نحو الهدف

أحــرزت مصــر تقدًمــا اقتصادًيــا قوًيــا علــى مــدار الثــالث ســنوات الماضيــة، 
حيــث حصــدت ثمــار برنامــج اإلصــالح االقتصــادي الشــامل الــذي تــم إطالقــه 
فــي عــام 2016 بدعــم مــن صنــدوق النقــد الدولــي. تبنــى البرنامــج تدابيــر 
ــز النمــو  ــة شــاملة وقــرارات حاســمة لتحقيــق االســتقرار وتعزي اقتصادي

االقتصــادي.

يظهــر تقــدم مصــر فــي تحقيــق هــدف العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد 
المحلــي  الناتــج  نمــو  األداء مثــل  العديــد مــن مؤشــرات  خــالل  مــن 
اإلجمالــي، والــذي شــهد نمــًوا ملحوًظــا مــن 2017 ليصــل إلــى ٥.٦٪ فــي 
ــي 2448  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــغ نصي ــا بل 2018/2019. كم
دوالر فــي 2019/2020. وتمكنــت مصــر مــن كبــح مســتوى التضخــم ليصــل 
إلــى ٥.3٪ فــي 20/2019 انخفاًضــا مــن 13.3٪ فــي 2019/2018. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تعافــت احتياطيــات النقــد األجنبــي بحيــث غطــت فــي ينايــر 2021 
أكثــر مــن 8.1 شــهًرا مــن الــواردات مقارنــة بـــ ٥.٥ شــهًرا فــي ينايــر 2017.

ــة  ــع، أدت جائح ــو المرتف ــادي والنم ــتقرار االقتص ــرة االس ــن فت ــم م بالرغ
كوفيــد-19 إلــى عرقلــة مســار نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر 
فــي 2020/2019 حيــث وصــل إلــى 3.٥٪ نتيجــة للوبــاء، مقارنــة بمعــدل نمــو 
مبدئــي متوقــع قــدره ٥.8٪ فــي 2020/2019 و٦٪ فــي 2021/2020. علــى 
صعيــد آخــر، تضــرر قطــاع الســياحة علــى وجــه الخصــوص بشــدة مــن الوبــاء 
حيــث انخفــض إلــى 2.7٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي خاصــة مــع ارتفــاع 
مســتوى عــدم اليقيــن. علــى الرغــم مــن التباطــؤ، ظلــت مصــر واحــدة مــن 
ــد فــي منطقــة  ــد الوحي ــم والبل ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي ــدان القليل البل
ــة  ــو إيجابي ــدالت نم ــهد مع ــذي ش ــا ال ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس الش
ــاد  ــار االقتص ــة إط ــاء، نتيج ــات الوب ــن تداعي ــم م ــى الرغ ــام 2020 عل ــي ع ف
الكلــي القــوي الــذي ُيعــزى إلــى نجــاح برنامــج اإلصــالح فــي بنــاء اقتصــاد 

متنــوع ومــرن.

هدف 8: العـمـل الالئـــق ونمــو االقتصـــاد
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)2( جهود الدولة المصرية تجاه العمل الالئق ونمو االقتصاد

)2.1( الحد من البطالة

ــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر  ــادة فــي معــدل نمــو النات ــت الزي اقترن
ــة.  ــنوات الماضي ــع س ــالل األرب ــة خ ــدل البطال ــي مع ــوظ ف ــاض ملح بانخف
ــام  ــي ع ــى 7.9٪ ف ــام 2017 إل ــي ع ــن 11.8٪ ف ــة م ــدل البطال ــض مع انخف
2019. وعلــى الرغــم مــن جائحــة كوفيــد-19، فقــد تــم الحفــاظ علــى 
مســتوى بطالــة منخفــض نســبًيا خــالل عــام 2020، حيــث ارتفعــت فــي الربع 
الثانــي إلــى 9.٦٪ ولكنهــا عــادت إلــى التراجــع لتصــل إلــى 7.2٪ فــي الربــع 

الرابــع.

)2.2( تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مــع ازديــاد عــدد المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
وتنــوع اعمالهــا وانتشــارها فــي المحافظــات المختلفــة تولــي مصــر 
للنمــو  كمحــركات  لدورهــا  إدراًكا  المشــروعات  لتــاك  خاًصــا  اهتماًمــا 
االقتصــادي والتوظيــف. وفًقــا لإلحصــاء االقتصــادي لعــام 2018/2017 ، 
يقــدر عــدد المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بنحــو 
3.6 مليــون منشــأة، ويعمــل فــي هــذا القطــاع 9.7 مليــون شــخص )٪37 
مــن إجمالــي األشــخاص العامليــن( بإنتــاج يصــل إلــى 108 مليــار دوالر 

ــا. ــي تقريًب أمريك

ــر  ــة الصغ ــروعات المتناهي ــر للمش ــدي األكب ــو التح ــل ه ــا أن التموي وبم
والصغيــرة والمتوســطة فــي جميــع أنحــاء العالــم، فقــد اتخــذت الدولــة 
المصريــة العديــد مــن اإلجــراءات الجــادة لدعــم تمويلهــا مــن خــالل إطــالق 

مبــادرات لتزويدهــا بالفــرص والتســهيالت االئتمانيــة:

ــري  	 ــزي المص ــك المرك ــس إدارة البن ــدر مجل ــر 2021، أص ــي 21 فبراي ف
الصغيــرة  للشــركات  الموجــه  التمويــل  لزيــادة  للبنــوك  توجيًهــا 
والمتوســطة مــن 20٪ إلــى 2٥٪ مــن محفظــة التســهيالت االئتمانية 
ــار دوالر  ــخ 7.4 ملي ــى ض ــك إل ــؤدي ذل ــع أن ي ــن المتوق ــوك. وم للبن
أمريكــي إضافــي فــي هــذا القطــاع الحيــوي بحلــول نهايــة ديســمبر 
2022. وســيتم توفيــر التمويــل ألكثــر مــن 120 ألــف شــركة، ممــا 

ــل. ــة عم ــون فرص ــي ملي ــى حوال ــظ عل ــيخلق ويحاف س

الــذي  	 »فرصــة«  برنامــج  االجتماعــي  التضامــن  وزارة  أطلقــت 
ــن المســتفيدين مــن برنامــج »تكافــل وكرامــة«  ــى تمكي يهــدف إل
مشــاريعهم  إنشــاء  خــالل  مــن  ضعًفــا  األكثــر  األخــرى  والفئــات 
الخاصــة، وإدراجهــم فــي سالســل القيمــة التــي تضمــن لهــم الدخــل 

المســتدام.

)3( تحديات النمو االقتصادي المستدام

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

بطالــة الشــباب: علــى الرغــم مــن التحســن الملحــوظ فــي معــدالت 
البطالــة العامــة منــذ عــام 2017، ال تــزال بطالــة الشــباب مرتفعــة وتشــكل 
تحــٍد مســتمر. تمثــل الفئــة العمريــة )18-29 ســنة( 21٪ مــن الســكان 
ــة  ــة العمري ــي 18.2٪ للفئ ــالل 2020 حوال ــة خ ــدالت البطال ــت مع ــد بلغ وق
20-24 ســنة، و10.٥٪ للفئــة العمريــة 25-29 ســنة. وبينمــا شــهدت هــذه 
المعــدالت انخفاًضــا عــن عــام 2018، إال أنهــا مرتفعــة بشــكل ملحــوظ 
مقارنــة بالبطالــة العامــة التــي تقــل عــن 8٪. كمــا أن البطالــة أعلــى 
بشــكل ملحــوظ بيــن الشــابات، حيــث وصلــت إلــى 4٥.8٪ فــي الفئــة 
العمريــة 20-24 عــام 2020 و30.4٪ فــي الفئــة العمريــة 25-29 ســنة خــالل 

ــام. ــس الع المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءنف

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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تعزيز الشمول المالي

مبــادرة رواد النيــل: تــم إطــالق المبــادرة فــي عــام 2019 برعايــة البنــك المركــزي المصــري وبالشــراكة مــع جامعــة النيــل. تهــدف المبــادرة 
إلــى تمكيــن الشــباب مــن العمــل كمحفــز لتنفيــذ وتطويــر المشــاريع علــى نطــاق وطنــي.

ــة )GIZ( والمعهــد المصرفــي المصــري.  ــة للتنمي ــة األلماني ــم إطــالق المنصــة بالتعــاون مــع الوكال منصــة التمكيــن للدعــم الفنــي: ت
تهــدف المنصــة الرقميــة إلــى تقديــم الخدمــات غيــر الماليــة واالستشــارية التــي تتطلبهــا الشــركات الناشــئة والصغيــرة فــي 6 مجــاالت: 

ــة. ــتريات الحكومي ــر، والمش ــل للتصدي ــويق، والتأهي ــرية، والتس ــوارد البش ــب، والم ــابات والضرائ ــة، والحس ــارات القانوني االستش

دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مــن خــالل الشــراكة بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ووكالــة تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، 
قامــت قــروض جهــاز تنميــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بتمويــل 526،858 مؤسســة متناهيــة الصغــر وصغيرة 
الحجــم وخلــق حوالــي 802،434 فرصــة عمــل. يشــكل 48٪ مــن مســتفيدي المشــروع مــن النســاء بينمــا تــم توجيــه الفــرص أيًضــا للشــباب 
حيــث إن 4٥٪ مــن المســتفيدين كانــوا فــي الفئــة العمريــة 20 إلــى 35 ســنة. شــمل التعــاون بنــاء القــدرات إدارة المشــاريع بيــن عامــي 2017 

و2019، وعقــد جهــاز تنميــة المشــروعات ٥10 ورشــة عمــل تدريبيــة حــول ريــادة األعمــال اســتفاد منهــا مــا ال يقــل عــن 11947 مشــارًكا.

تعزيز التمكين االقتصادي

ــز التمكيــن االقتصــادي باســتمرار مــن خــالل مشــاريع مختلفــة علــى األرض مــن قبــل المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. أحــد  يتــم تعزي
هــذه المشــاريع يتــم تنفيــذه مــن قبــل منظمــة بــالن إنترناشــونال مصــر للتنميــة التــي تهــدف إلــى مســاعدة المســتفيدين علــى الحصول 
علــى دخــل ومــوارد كافيــة للحفــاظ علــى حيــاة منتجــة وتحقيــق االعتمــاد علــى الــذات مــن خــالل بنــاء المهــارات والمعرفــة المناســبة 

واالنتقــال إلــى العمــل الالئــق الــذي يختارونــه.

 رغصلا ةيهانتملا تآشنملا عيزوت
)2017/2018( ةطسوتملاو ةريغصلاو

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٩٤،٠٪ 

٥،٩٪ 

٠،١٪ 

 رغصلا ةيهانتم

 ةريغص

 ةطسوتم

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

١١،٣
١٠،٦

٩،٩ ١٠

٨،٩
٨،١

٧،٥ ٧،٨ ٨ 7.7

٩،٦

٧،٣
٧،٢

 ٤ر
٢٠١٧
 

 ٢ر
٢٠١٨
 

 ٤ر
٢٠١٨
 

 ٢ر
٢٠١٩
 

 ٤ر
٢٠١٩
 

 ٢ر
٢٠٢٠
 

 ٤ر
٢٠٢٠
 

 )%( ةلاطبلا لدعم

ــا آخــر  ــا رئيًس ــر الرســمي تحدًي ــر الرســمي: يشــكل القطــاع غي القطــاع غي
لالقتصــاد. تشــمل العمالــة غيــر الرســمية األفــراد غيــر المشــمولين 
بالتأميــن االجتماعــي، ممــا يمثــل ٥٥.3٪ مــن إجمالــي العمالــة فــي عــام 

ــام 2018. ــي ع ــل ٥2٪ ف 2020 مقاب

)4( الشراكات لتحقيق العمل الالئق والنمو

أطلــق المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وشــركاء التنميــة العديــد 
ــة  ــروعات متناهي ــم المش ــي ودع ــمول المال ــز الش ــادرات لتعزي ــن المب م
ــًيا  ــادي تماش ــن االقتص ــز التمكي ــطة وتعزي ــرة والمتوس ــر والصغي الصغ

ــة. ــود الحكومي ــع الجه م

  :19-ديفوك رثأت
 درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن

(PPP)  

٠،٤٪ 

٧،٣- ٪٠٧،٨٪ 

٣،٢ ٪٢،٧٪ 

٠،١٪ 

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 ضفخنملا طسوتملا

 قرشلا ةقطنم

 لامشو طسوألا

 ايقيرفأ

 )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 ، )٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا
رفند ةعماج

(%) يمسرلا ريغ عاطقلا

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

٥٦
،٨

٢٧
،٩

٥٢
،٠٥٩
،٢

٢٨
،٨

٥٤
،٨٥٩
،٨

٢٨
،٤

٥٥
،٣

 يلامجإلا ثانإلا روكذلا

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

)٥( تأثير كوفيد -19 واستجابة الدولة

يقــدر تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى االقتصــاد العالمــي بأنــه أعمــق ركــود 
ــع أن  ــن المتوق ــي، م ــرن. بالتال ــن ق ــرب م ــا يق ــذ م ــي من ــادي عالم اقتص
يؤثــر الوبــاء ســلًبا علــى النمــو االقتصــادي فــي مصــر، وإن لــم يكن بشــكل 
كبيــر. يعــد نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر 

لعــام 2020 معتــداًل، حيــث يصــل إلــى 0.4٪، مقابــل 2.1٪ بــدون الجائحــة.

ولكــن علــى الرغــم من الوبــاء، فــاق األداء االقتصــادي المصــري التوقعات 
نتيجــة للعديــد مــن العوامــل أبرزهــا اســتجابة الدولــة المصريــة الســريعة 
وقــرارات  االقتصاديــة  التحفيــز  حزمــة  فــي  والشــاملة  والمتوازنــة 
السياســة النقديــة والمبــادرات القطاعيــة كمــا تــم مناقشــة السياســات 

ــع. فــي الفصــل الراب

ــة  ــات االقتصادي ــم القطاع ــددة لدع ــات متع ــة سياس ــت الدول ــا اتبع كم
ــن  ــاظ بالعالمي ــل واالحتف ــير العم ــى س ــاظ عل ــي الحف ــرًرا ف ــر تض األكث
لديهــا. تــم تأجيــل أقســاط القــروض ألصحــاب األعمــال الصغيــرة فــي 
مختلــف القطاعــات )الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة والخدميــة( حتــى 

تأثير كوفيد-19:
)PPP( نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

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

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

٪-7.3
٪-7.8
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توقعات آفاق 2030

دفعة التنمية 2025بحلول 2030:
المستدامة

نمو الناتج المحلي 
٥٪4.2٪اإلجمالي للفرد

القطاع غير الرسمي 
)٪ من إجمالي القوى العاملة(

٪٥0٪44

ــاع  ــا لقط ــا خاًص ــالء اهتماًم ــم إي ــا ت ــتثنائية. كم ــروف االس ــتقر الظ تس
ــاظ  ــب والحف ــع الروات ــة لدف ــهيالت ائتماني ــح تس ــم من ــث ت ــياحة، حي الس
علــى ســير العمــل. كمــا تــم تقديــم لدعــم ائتمانــي للمشــاريع الســياحية 

ــض. ــدة مخف ــدل فائ ــار دوالر بمع ــي 3.2 ملي بحوال

أمــا علــى الجانــب المالــي فتضمنــت القــرارات التنــازل عــن الرســوم 
ــارك،  ــة، والجم ــة المضاف ــة القيم ــل، وضريب ــة الدخ ــى ضريب ــرة عل المتأخ
وضريبــة العقــارات، ومســتحقات الدولــة األخــرى. وتــم فــرض ضريبــة 
علــى معاشــات  الرواتــب و٥.٪0  علــى   ٪1 بنســبة  كوفيــد-19 مؤقتــة 
التقاعــد الحكوميــة، بحيــث تخصــص عائداتهــا للقطاعــات والشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة األكثــر تضــرًرا مــن الوبــاء.

بعــد االنخفــاض المتوقــع لمؤشــرات األداء االقتصــادي علــى المــدى 
المســتمرة  أن تدفــع اإلصالحــات االقتصاديــة  الممكــن  القصيــر، مــن 
بمعــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحيــث 
يصــل إلــى 5٪ بحلــول عــام 2030. وتشــير التقديــرات إلــى أن العمالــة 
غيــر الرســمية ســتتبع اتجاًهــا تنازلًيــا مــن عــام 2019 إلــى عــام 2030، حيــث 
ســتنخفض لتصــل إلــى 45٪ بحلــول عــام 2030. نتيجــة لجهــود مصــر 

المســتمرة نحــو اإلدمــاج والعمــل الالئــق للجميــع.
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هدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

)1( التقدم نحو الهدف

ــالل  ــن خ ــة م ــيتها االقتصادي ــالق تنافس ــة إلط ــة خاص ــر أهمي ــي مص تول
ــكار. ــز االبت ــتدام، وتعزي ــع مس ــة، وتصني ــة مرن ــة تحتي بني

فيمــا يخــص البنيــة التحتيــة، أحــرزت مصــر تقدًمــا ملحوًظــا خــالل 
والمرافــق  للنقــل  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فــي  الماضيــة  الســنوات 
واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة الرقميــة. ينعكــس هــذا التقــدم فــي مرتبــة 
مصــر فــي مؤشــر التنافســية العالميــة حيــث ارتفعــت فــي المؤشــر 
ــي 2019  ــى 44 ف ــي 2017 إل ــن 55 ف ــل« م ــة للنق ــة التحتي ــي »البني الفرع
وفــي المؤشــر الفرعــي »البنيــة التحتيــة للمرافــق« مــن 70 إلــى ٦4 خــالل 
األعــوام ذاتهــا. وبالنســبة لالتصــاالت، فتقدمــت مصــر ٥٥ مرتبــة خــالل 
ــة للــذكاء االصطناعــي لعــام 2020  ــة الدول عــام واحــد فــي مؤشــر جاهزي

ــا. ــة الـــ 56 عالمًي ــواًل للمرتب ــايتس وص ــفورد إنس ــه أوكس ــذي تطلق ال

ــر  أمــا بالنســبة للصناعــة، فقــد شــهدت القيمــة المضافــة للتصنيــع غي
ــى  ــل إل ــي لتص ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة م ــا كنس ــي انخفاًض النفط
11.7٪ فــي عــام 2020 مــن 12.7٪ فــي 2018. علــى جانــب آخــر، ارتفعــت 
ــة  ــادرات المصنع ــي الص ــن إجمال ــا م ــة التكنولوجي ــادرات عالي ــة الص حص
ــرة  ــروعات الصغي ــود المش ــات. تق ــزال دون الطموح ــا ال ت ــى 3٪، ولكنه إل
والمتوســطة قاطــرة الصناعــات والخدمــات عاليــة التكنولوجيــا حيــث 
وصــل نصيبهــم مــن الصــادرات المصنعــة إلــى 10٪ فــي 2020 مقارنــة بـــ ٪6 

ــي 2015. ف

وفيمــا يخــص االبتــكار، فقــد تقدمــت مصــر 10 مراكــز فــي مؤشــر االبتــكار 
العالمــي مــن 2017 وثالثــة مراكــز مــن 2018 وصــواًل للمركز الـــ 92 في 2019. 
ــازات  ــاظ بإنج ــع االحتف ــى 9٦، م ــل إل ــام 2020 ليص ــي ع ــب ف ــض الترتي انخف
ــث  ــة« حي ــارة والمنافس ــل »التج ــة مث ــرات الفرعي ــي المؤش ــة ف ملحوظ
ــا مــن المرتبــة الـــ 124 فــي 2015،  وصلــت للمرتبــة الـــ 62 فــي 2020 ارتفاًع
و«بيئــة األعمــال« حيث وصلت للمرتبــة الـ 84 مقارنة بـ 105، و«االســتثمار« 
حيــث وصلــت للمرتبــة الـــ 8٥ ارتفاًعــا مــن 138 خــالل الســنوات ذاتهــا. تبلــغ 
ــادة األعمــال  محفظــة مصــر الدوليــة المخصصــة لالبتــكار والرقمنــة وري

حوالــي مليــار دوالر أمريكــي فــي 34 مشــروًعا.

 

 يطفنلا ريغ عينصتلل ةفاضملا ةميقلا
يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةبسنك  

ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ةرازو :ردصملا

١٢ ١٢،٠٧

١٢،٧٣
١٢،٤٧

١١،٧

١٦/٢٠١٥ ١٧/٢٠١٦ ١٨/٢٠١٧ ١٩/٢٠١٨ ٢٠/٢٠١٩

 ةبسنك ايجولونكتلا ةيلاع تارداصلا
ةعنصملا تارداصلا نم  

٠،٨
٠،٥ ٠،٦ ٠،٩

٣

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

ديرتموك ةدحتملا ممألا تانايب ةدعاق :ردصملا

التقدمالسابقالمؤشر

11.72020٪↓12.2٥2015٪القيمة المضافة للتصنيع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)9.2.1(

32019٪ ↑0.82015٪الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من الصادرات المصنعة

102020٪ ↑٦2015٪حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات المصنعة

٦8٦.72018 ↑٦72.92015عدد الباحثين )بما يعادل دوام كامل( لكل مليون نسمة)9.5.2(

442019 ↑٥٦2017مؤشر التنافسية العالمية: البنية التحتية للنقل )مرتبة(

٦42019 ↑702017مؤشر التنافسية العالمية: البنية التحتية للمرافق )مرتبة(

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

)UN Comtrade( المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة للتجارة
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ةقالمعلا عيراشملا تاعاطق  
)٢٠٢١/٢٠٢٠(

٣٢٪ 

٢٧ ٪١٦٪ 

٤١٪ 

٣ ٪٣ ٪٥٪ Housi ng

Manufacturi ng

Transpo rt

Edu cati on an dd Tr ainin g

En ergy

Healt h

Tou rism and Culture

 ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ةرازو :ردصملا

ناكسإلا

عينصتلا

لقنلا

بيردتلاو ميلعتلا

ةقاطلا

ةحصلا

ةفاقثلاو ةحايسلا

٥٦ ٥٧

٧٣ 70

٥٦

٤٨ ٤٥

٦٧

٤٤

٣١ ٢٨

٦٤

Transport 
Infrastrcture 

Road Quality of 
road 

Utility 
infrastructure 

:ةيملاعلا ةيسفانتلا  
ةيتحتلا ةينبلا تارشؤم

يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا :ردصملا

 ةدوج
قرطلا

 لاصتا
قرطلا

 ةينبلا
 ةيتحتلا
لقنلل

 ةينبلا
 ةيتحتلا
قفارملل

 ةينبلا يف ةماعلا تارامثتسالا ومن
)%( ةيتحتلا

ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ةرازو :ردصملا

٢٥٢

١٩،٥ ٢٥،٦

٩٥
٥٦،١

١٠١،٢

 فرصلاو هايملا ءانبلاو دييشتلا
 يحصلا

 لقنلا
 تايتسجوللاو

٢٠/٢٠١٩

٢١/٢٠٢٠

)2( جهود الدولة المصرية في التصنيع والبنى التحتية واالبتكار

)2.1( البنية التحتية

التركيز على البنية التحتية المرنة 	

ــاد  ــو االقتص ــام لنم ــرك ه ــة مح ــة التحتي ــة أن البني ــت الدول ــا أدرك لطالم
القومــي. وبنــاًء علــى هــذا، تــم إنفــاق حوالــي 10٦.2٥ مليــار دوالر خــالل 
ــتثمارات  ــهدت االس ــة. ش ــة التحتي ــى البني ــة عل ــتة الماضي ــنوات الس الس
 ٪101 بحوالــي  نمــًوا  فقــط  واللوجســتيات  للنقــل  المخصصــة  العامــة 
فــي 2021/2020 مــن العــام الســابق، وبالمثــل نمــت االســتثمارات العامــة 

ــي ٪95. ــاء بحوال ــييد والبن ــة للتش المخصص

ــكل  ــل بش ــارة والنق ــة للتج ــة التحتي ــودة البني ــين ج ــر بتحس ــت مص قام
ــي  ــريعة الت ــرق الس ــين الط ــى تحس ــدف إل ــاريع ته ــالل مش ــن خ ــر م كبي
تربــط القاهــرة بالمــدن المختلفــة وتقليــل االزدحــام المزمــن. ويتــم حالًيــا 
ــهد  ــذي سيش ــل وال ــة للنق ــة التحتي ــر البني ــا لتطوي ــا مهًم ــذ برنامًج تنفي
ــي 9.8  ــغ حوال ــة تبل ــة تقديري ــرق بتكلف ــن الط ــر م ــاء 7000 كيلومت إنش

مليــار دوالر.

وبنــاًء علــى ذلــك، أظهــر تقريــر التنافســية العالميــة الصــادر عــن المنتدى 
ــذ 2015 فــي عــدد مــن المؤشــرات  االقتصــادي العالمــي تقــدم مصــر من
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة مثــل البنيــة التحتيــة للنقــل، واتصــال الطــرق، 

وجــودة الطــرق، والبنيــة التحتيــة للمرافــق.

المشاريع العمالقة 	

تعتبــر المشــاريع العمالقــة وســيلة هامــة تســّرع بهــا الدولــة المصريــة 
ــر البنيــة التحتيــة الوطنيــة. فــي الوقــت الحالــي يوجــد 2٥  عمليــة تطوي
مشــروًعا عمالًقــا قيــد التنفيــذ بتكلفــة إجماليــة تقــدر بـــ 162 مليــار جنيــه 
مصــري )حوالــي 10.34 مليــار دوالر أمريكــي( فــي ســبع قطاعــات بشــكل 
المشــروعات  الجمهوريــة، تشــمل  أساســي وفــي جميــع محافظــات 
ــكان  ــي لإلس ــروع القوم ــدة، والمش ــة الجدي ــة اإلداري ــة: العاصم العمالق
االجتماعــي، والتوســع فــي إنشــاء وتطويــر المجمعــات الصناعية، وشــبكة 
الســكك الحديديــة، وتطويــر محــور قنــاة الســويس. كمــا يتضمــن إنشــاء 9 

مــدن جديــدة )مــدن الجيــل الرابــع( الســتيعاب الزيــادة الســكانية.

لوبــاء  الســلبية  اآلثــار  تخفيــف  فــي  العمالقــة  المشــاريع  ســاهمت 
كوفيــد-19 علــى االقتصــاد المصــري، حيــث خلقــت تلــك المشــاريع عــدًدا 
كبيــًرا مــن الفــرص االقتصاديــة حيــث شــملت 1000 شــركة ومــا يقــرب مــن 
مليونــي عامــل مصــري. تمكنــت المشــاريع الســكنية وحدهــا مــن تأمين 
ــة  ــت غالبي ــك، فقــد نال 800 ألــف فرصــة عمــل للشــباب. عــالوة علــى ذل
تلــك المشــاريع مــن الحــظ جانــب لكونهــا فــي قطاعــات أقــل تأثــرًا بالوبــاء 
نســبًيا حيــث كان 32٪ منهــا فــي اإلســكان و27٪ فــي النقــل مقارنــة بـــ 

ــاء. ــر بالوب 3٪ فقــط فــي قطــاع الســياحة، قطــاع شــديد التأث

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية
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)2.2( الصناعة

دفع التصنيع من خالل المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي 	

باإلشــارة إلــى مــا تــم ذكــره فــي الفقــرة 4.2، بعــد نجــاح المرحلــة األولــى، والتــي ركــزت بشــكل أساســي علــى البعــد األشــمل لالقتصــادي 
الكلــي، أطلقــت الدولــة المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج اإلصــالح االقتصــادي واالجتماعــي فــي عــام 2021. تركــز المرحلــة الثانيــة علــى تعزيــز 
ــا االتصــاالت، والزراعــة. تســاهم تلــك القطاعــات فــي  ــع، والمعلومــات وتكنولوجي ــة فــي ثــالث قطاعــات رئيســية: التصني الصناعــة المصري
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 2٦٪ فــي 2020/2019، ومــن المســتهدف رفــع هــذه المســاهمة إلــى 30٪ - 35٪ بحلــول 2024/2023. تتركــز 
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 	

ــة  ــيزيد اإلنتاجي ــا س ــة، مم ــدن الصناعي ــات وم ــاء مجمع ــالل إنش ــن خ ــع م ــة للتصني ــة التحتي ــم البني ــى دع ــا إل ــة أيًض ــة المصري ــعت الدول س
والكفــاءة ووفــورات الحجــم. خــالل الســنوات الســت الماضيــة، تــم إنشــاء 17 مجمًعــا صناعًيــا فــي 1٥ محافظــة لتوفيــر 43000 فرصــة عمــل 
جديــدة مباشــرة للشــباب. أمــا بالنســبة للمــدن الصناعيــة فقــد تــم إنشــاء 3 مــن أهــم المــدن الصناعيــة علــى مــدار العاميــن الماضييــن. 
فــي عــام 2019، افُتِتحــت أكبــر مدينــة لصناعــة األثــاث بدميــاط، بمــا يخــدم قطاًعــا اقتصادًيــا أساســًيا فــي مصــر تلبيــًة الحتياجــات الســوق 
المحلــي ولتوجيــه اإلنتــاج للتصديــر. أكملــت مصــر أيًضــا المرحلــة األولــى والثانيــة مــن مشــروع الجلــود روبيكــي الــذي يهــدف إلــى جلــب 
جميــع مدابــغ الجلــود فــي مــكان واحــد لتصبــح مدينــة متكاملــة لتصنيــع الجلــود. عــالوة علــى ذلــك، هنــاك مدينــة نســيج قيــد اإلنشــاء فــي 

مدينــة الســادات بالشــراكة مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية ومــن المخطــط أن تكــون أكبــر مدينــة لصناعــة المنســوجات.

)3( الشراكات في الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

يتمتــع الشــركاء مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والمنظمــات الدوليــة بقــدرات ابتكاريــة عاليــة يســاهمون 
مــن خاللهــا بدعــم التصنيــع المســتدام وتعزيــز االبتــكار. مثــاًل:

مشــروع »شــايتو شــريمب – Chito Shrimp«: أفــاد المشــروع االجتماعــي »شــايتو شــريمب« الــذي ترعــاه شــركة أوراســكوم للتطويــر أكثــر 
مــن 250 ألــف مصــري منهــم 8500 بشــكل مباشــر مــن خــالل إعــادة اســتخدام أصــداف الجمبــري )الروبيــان(. أنشــأ المشــروع 100 وحــدة إلنتــاج 
ــا بالكامــل.  ــر 53 طًن ــم إعــادة تدوي ــة مــن مخلفــات الجمبــري، وث ــة مــن الجمبــري، وتصنيــع األســمدة العضوي ــل والبهــارات العضوي التواب
كمــا أنشــأ المشــروع 8 محــاور تعليميــة لتعليــم الصياديــن كيفيــة اســتزراع الجمبــري، وإنشــاء 20 مزرعــة لذلــك. اختــرع الفريــق أقنعــة وجــه 
باســتخدام جســيمات الشــيتوزان النانويــة الموجــودة فــي األصــداف ممــا ســاهم فــي حمايــة حوالــي 5000 مــن أفــراد األطقــم الطبيــة مــن 

وبــاء كوفيــد-19.

البنــك المركــزي المصــري يعــزز االبتــكار: يســتضيف البنــك المركــزي المصــري ســباق ابتــكار كوفيــد-19، بالتعــاون مــع FSD Africa، وكالــة 
تنميــة متخصصــة، حيــث يهــدف إلــى تحســين حلــول التكنولوجيــا الماليــة )FinTech( التــي تعالــج التحديــات المتعلقــة بالوبــاء فــي البنــوك 
ــع  ــاون م ــئة بالتع ــركات الناش ــب الش ــة لتدري ــا المالي ــة التكنولوجي ــا أكاديمي ــري أيًض ــزي المص ــك المرك ــق البن ــة. أطل ــات المالي والقطاع

.)GIZ( ــي ــة للتعــاون الدول ــة األلماني الجمعي

ابتــكارات فــي تطهيــر األماكــن العامــة: قدمــت شــركة أســمنت أســيوط )ســيمكس( فكــرة مبتكــرة للمســاعدة فــي تقليــل انتشــار وبــاء 
كوفيــد-19 حيــث طــور الفريــق حــاًل هندســًيا يلبــي احتياجــات المناطــق الواســعة مــن خــالل تعديــل نظــام مدفــع الضبــاب الصناعــي الثابــت 
ــذ  ــم تنفي ــة وت ــة المحافظ ــرق وأزق ــر ط ــيوط بتطهي ــة أس ــع محافظ ــيق م ــيمكس بالتنس ــت س ــة. قام ــدات المحمول ــى المع ــه عل ووضع

أنشــطة التطهيــر بحضــور ممثليــن مــن أقســام الســالمة واألمــن فــي ســيمكس لضمــان التنفيــذ اآلمــن.
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)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

يعــد تأثيــر الوبــاء علــى مؤشــرات الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية 
فــي مصــر محــدود بشــكل كبيــر. أظهــر نمــو القيمــة المضافــة إلجمالــي 
التصنيــع تباطــًؤا بســيًطا بســبب كوفيــد-19 ليصــل إلــى 1٦.18٪ فــي 2020 
مقارنــة بـــ 1٦.2٦٪ فــي حالــة عــدم ظهــور الوبــاء. تظــل اشــتراكات النطــاق 
ــر  ــدى القصي ــى الم ــاء عل ــرة بالوب ــر متأث ــت( غي ــت )اإلنترن ــض الثاب العري
حيــث تزيــد مــن ٦ لــكل 100 شــخص فــي عــام 2019 إلــى ٦.٥ فــي عــام 2020.

ومــع ذلــك، ال يعنــي هــذا أن الصناعــة فــي مصــر لــم تتأثــر بالوبــاء. فقــد 
ــرًرا  ــر تض ــات األكث ــم الصناع ــرارات لدع ــدة ق ــة ع ــة المصري ــذت الدول اتخ
الكلــي واالضطرابــات فــي  الطلــب  مــن عمليــات اإلغــالق وانخفــاض 
ــة  ــف الطاق ــض تكالي ــم تخفي ــاء. ت ــي الوب ــة تفش ــد نتيج ــل التوري سالس
ــى  ــة عل ــاءات ضريبي ــماح بإعف ــم الس ــه، وت ــع بأكمل ــاع التصني ــى قط عل
العقــارات لقطاعــي الصناعــة والســياحة، كمــا تــم زيــادة مدفوعــات الدعــم 
ــم  ــم تقدي ــران. كمــا ت ــن، وتخفيــض أســعار الوقــود لقطــاع الطي للمصدري
ــن  ــا م ــاء صادراته ــع إعف ــة، م ــة الخاص ــق االقتصادي ــى المناط ــم إل الدع

ــة. ــة المضاف ــة القيم ضريب

اتخــذت الدولــة المزيــد مــن اإلجــراءات لتحفيــز البنــوك علــى تقديــم 
االئتمــان لقطــاع التصنيــع الخــاص مــن خــالل إصــدار ضمانــات بقيمــة 3.٦ 
مليــار دوالر أمريكــي للبنــوك مــن خــالل شــركة ضمــان مخاطــر االئتمــان. 
ــة  ــم الحكوم ــة لدع ــار والتنمي ــادة اإلعم ــي إلع ــك األوروب ــدم البن ــا ق كم
ــان  ــي كائتم ــون دوالر أمريك ــغ 100 ملي ــر مبل ــالل توفي ــن خ ــة م المصري
ــي  ــر والت ــي مص ــطة ف ــرة والمتوس ــاص الصغي ــاع الخ ــات القط لمؤسس

ــي. ــاد الوطن ــا لالقتص ــرًكا رئيًس ــر مح تعتب

ــات  ــز السياس ــة لتعزي ــام 2030 فرص ــى ع ــل حت ــل األج ــار الطوي ــرك المس يت
وتحقيــق التقــدم حيــث يمكــن أن تصــل القيمــة المضافــة للتصنيــع غيــر 
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة م ــى 25٪ كنس ــر إل ــي مص ــي ف النفط
أيًضــا أن توســع االشــتراكات فــي  المتوقــع  بحلــول عــام 2030. ومــن 
ــة  ــع التنمي ــيناريو »دف ــل س ــي ظ ــت( ف ــت )اإلنترن ــض الثاب ــاق العري النط

المســتدامة«.
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توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

القيمة المضافة 
للتصنيع غير النفطي 

)٪ من الناتج(
18.8٦2٥

اشنراكات النطاق 
العريض الثابت
)لكل 100 فرد(

13.717.4

تأثير كوفيد-19:
القيمة المضافة إلجمالي التصنيع كنسبة من 

الناتج المحلي اإلجمالي )٪(

اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل 100 شخص

المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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)1( التقدم نحو الهدف

العدالــة االجتماعيــة والحــد مــن جميــع أشــكال عــدم المســاواة جــزء 
ــداف  ــن األه ــن ضم ــر. وم ــي مص ــة ف ــود التنمي ــع جه ــن جمي ــزأ م ال يتج
االجتماعيــة والمســاواة،  العدالــة  2030 هــي  لرؤيــة مصــر  األساســية 
ــس  ــن الجن ــر ع ــض النظ ــع بغ ــرص للجمي ــؤ الف ــى تكاف ــد عل ــع التأكي م
ــع  ــل أو الموق ــتوى الدخ ــة أو مس ــن أو اإلعاق ــرق أو الس ــن أو الع أو الدي
الجغرافــي، وذلــك علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، حيــث تــم إحــراز 
ــز الحــد مــن الفقــر، والمســاواة بيــن الجنســين،  تقــدم ملحــوظ فــي تعزي

ــية. ــات األساس ــى الخدم ــئ إل ــول المتكاف والوص

ــوة  ــص الفج ــي تقلي ــة ف ــالث الماضي ــنوات الث ــالل الس ــراز خ ــم إح ــا ت كم
االقتصاديــة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة، حيــث انخفضــت معــدالت 
الفقــر فــي المناطــق الريفيــة بشــكل أســرع مــن المناطــق الحضريــة مــن 
38.4٪ فــي 2018/2017 إلــى 34.78٪ فــي 2020/2019، بانخفــاض 3.6 نقطــة 
ــة.  ــق الحضري ــي المناط ــة ف ــة مئوي ــاض 1.٦ نقط ــة بانخف ــة مقارن مئوي
وهــذا يعنــي تقليــص الفــرق بيــن الفقــر فــي المناطــق الريفيــة مقابــل 

الحضريــة مــن 13.8 نقطــة مئويــة إلــى 11.8 نقطــة.

ومــع ذلــك، ال تــزال التفاوتــات اإلقليميــة قائمــة، حيــث نمــا دخــل األســرة 
خــالل الفتــرة مــن 2018/2017 إلــى 20/2019 بنســبة 1٦٪ فــي المناطــق 
الحضريــة مقابــل 13٪ فــي المناطــق الريفيــة. كمــا نمــا اإلنفــاق األســري 
فــي المناطــق الحضريــة بنســبة 19٪ مقارنــة بالمناطــق الريفيــة بنســبة 

.٪12

ــع  ــن جمي ــزام مصــر بتمكي ــة الت تعكــس السياســات التــي اتخذتهــا الدول
مواطنيهــا وإزالــة جميــع أشــكال التمييــز مــن خــالل الحــد مــن األشــكال 

المختلفــة لعــدم المســاواة.

هدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
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التقدمالسابقالمؤشر

11.82019 ↑112017الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد تعادل القوة الشرائية )ألف دوالر أمريكي(

من 2015/16 معدل نمو دخل األسرة )٪(
إلى

من 2017/18 
إلى

33.22017/1814.32019/20          إجمالي

30.٥2017/181٦.32019/20          حضر

3٦.12017/1813.32019/20          ريف

من 2015/16 معدل نمو إنفاق األسرة )٪(
إلى

من 2017/18 
إلى

402017/181٥.22019/20          إجمالي

32.32017/18192019/20          حضر

48.٦2017/1812.32019/20          ريف

معدل الفقر )٪(

29.742019/20 ↓32.٥2017/18          إجمالي

22.9٥2019/20 ↓24.٥82017/18          حضر

34.782019/20 ↓38.392017/18          ريف

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

الدخل اإلنفاق

إجماليإجمالي حضرحضر ريفريف

ريفحضر إجمالي
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)2( جهود الدولة المصرية في الحد مختلف أوجه عدم المساواة

)2.1( الحد من عدم المساواة في الدخل

برامــج الدعــم: ال تقتصــر الجهــود المبذولــة للحــد مــن الفقــر علــى شــبكات الحمايــة االجتماعيــة، بــل تشــمل أيًضــا دعــم المــواد الغذائية  	
والكهربــاء والغــاز، وكلهــا تســاهم فــي الحــد مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن معــدالت الفقــر )التــي 

تبلــغ حالًيــا 29.7٪( ســتزداد بأكثــر مــن 10 نقــاط مئويــة إلــى 40٪ بــدون الدعــم.

الحــد األدنــى لألجــور: رفعــت مصــر الحــد األدنــى لألجــور الشــهرية للعامليــن بالقطــاع العــام بنســبة 100٪ منــذ 2014. وكانــت الزيــادة األولــى  	
بنســبة 66.7٪ فــي أبريــل 2019، والثانيــة فــي مــارس 2021 بنســبة 20٪ إضافيــة. وقــد أدى هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة الحــد األدنــى لألجــور 

الشــهرية إلــى مــا يعــادل 153 دوالًرا أمريكًيــا فــي عــام 2021 مــن 77 دوالًرا أمريكًيــا فــي عــام 2014.

الضرائــب التصاعديــة: باإلضافــة إلــى رفــع الحــد األدنــى لألجــور، تــم إصــدار معــدل ضريبــة تصاعديــة جديــد فــي مايــو 2020 )القانــون رقــم  	
26 لعــام 2020( لتحســين 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.

)2.2( إزالة جميع أشكال التمييز داخل الحكومة

مــن أجــل ضمــان الشــمولية فــي الجهــات الحكوميــة، عملــت الحكومــة المصريــة فــي عــام 2021 علــى إنشــاء »وحــدات تكافــؤ الفــرص« 
فــي 34 وزارة وهيئــة حكوميــة. تتولــى وحــدات تكافــؤ الفــرص مــا يلــي: )1( إعــداد قواعــد بيانــات موظفــي كل جهــة، )2( حصــر ودراســة 

المشــكالت التــي يتعــرض لهــا أي موظــف نتيجــة للتمييــز النوعــي، )3( اقتــراح حلــول لهــذه المشــكالت.

)2.3( إضفاء الطابع المحلي على التنمية لتقليل التفاوتات الجغرافية

فــي عــام 2021، تــم تخصيــص مبلــغ 500 مليــار جنيــه مصــري )حوالــي 32 مليــار دوالر أمريكــي( لتطويــر 4500 قريــة فــي جميــع أنحــاء البــالد 
علــى مــدى 3 ســنوات بالتــآزر مــع أهــداف المرحلــة الثانيــة لمبــادرة حيــاة كريمــة. تســعى المبــادرة إلــى دعــم المناطــق المحليــة األكثــر 
احتياًجــا، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن القــدرة التنافســية المحليــة وبالتالــي تقليــل الهجــرة الداخليــة إلــى المــدن الكبيــرة بحًثــا عــن الفرص 

االقتصاديــة ومســتوي معيشــي أفضــل وتســريع ســد الفجــوة الحضريــة / الريفيــة.

)2.4( تعزيز المساواة بين الجنسين

كمــا نوقــش فــي الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة اتخــاذ مصــر خطــوات نشــطة نحــو تمكيــن المــرأة وذلــك بتحجيــم 
ــرة  ــاريع الصغي ــي المش ــائية ف ــال النس ــادة األعم ــجيع ري ــان، وتش ــة االئتم ــة، وإتاح ــابات المصرفي ــة الحس ــرأة، وملكي ــة الم ــدالت بطال مع

ــريعية. ــة والتش ــة والتنفيذي ــلطات القضائي ــي الس ــا ف ــا ملحوًظ ــا تقدًم ــرأة وقيادته ــل الم ــهد تمثي ــا ش ــر. كم ــة الصغ ومتناهي

)2.5( دعم 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 200 لســنة 2020 صنــدوق دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويهــدف الصنــدوق إلــى توفيــر 
ــح  ــل المن ــة مث ــة والتعليمي ــة والصحي ــاعي االقتصادي ــي المس ــم ف ــة ودعمه ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش ــة االجتماعي ــة والتنمي الحماي

الدراســية وكذلــك تغطيــة تكاليــف األجهــزة التعويضيــة والعمليــات الجراحيــة ذات الصلــة.

الحمايــة االجتماعيــة: حتــى مايــو 2021، كان 68٪ مــن إجمالــي مســتفيدي برنامــج الحمايــة االجتماعيــة »كرامــة« مــن األشــخاص ذوي  	
اإلعاقــة، والــذي يضمــن تقديــم تحويــالت نقديــة غيــر مشــروطة إلــى 1.2 مليــون شــخص مــن ذوي اإلعاقــة، بتكلفــة ســنوية قدرهــا 5 
مليــار جنيــه مصــري )حوالــي 319 مليــون دوالر أمريكــي(. لــدى وزارة التضامــن االجتماعــي عــدة برامــج لألشــخاص ذوي اإلعاقــة منهــا 
برامــج لدعــم التعليــم والتوظيــف. وقــد تــم توظيــف 5،196 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع الخــاص فــي إطــار برامــج وزارة 

التضامــن االجتماعــي المختلفــة، مــع توفيــر التدريــب والفــرص لـــ 7،000 آخريــن بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي.
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)3( الشراكات للحد من عدم المساواة

قامــت مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة بالشــراكة مــع ســتار 
كيــر مصــر بدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل مــن خــالل 

مشــروعين رئيســين:

ــة فــي المــدارس بمحافظتــي  	 دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــات البصري
القاهــرة وقنــا، بالتعــاون مــع جمعيــة التنميــة لتمكيــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة )DAESN(، لتمكيــن 150 شــخًصا مــن المعاقيــن 
والمعرفــة  بــاألدوات  تزويدهــم  خــالل  مــن  مصــر  فــي  بصرًيــا 

والمهــارات الالزمــة لدمجهــم بالكامــل فــي المجتمــع.

خلــق فــرص عمــل للشــباب وفــرص تعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة  	
ــاء قــدرات  بالتعــاون مــع كاريتــاس مصــر، يتكــون المشــروع مــن بن
280 شــاًبا مــن ذوي اإلعاقــة مــن خــالل التدريــب وتزويدهــم بالتوظيف 

ودعــم المتابعــة فــي محــل العمــل.

)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

ــع  ــا وض ــى 0.29، مم ــر إل ــي مص ــي ف ــل جين ــل معام ــام 2019، وص ــي ع ف
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــن دول الش ــة بي ــة الثاني ــي المرتب ــر ف مص
ــاء  ــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض كان لوب والمركــز الخامــس للبل
كوفيــد-19 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:

ــي  	 ــار تلقائ ــالق اختب ــالل إط ــن خ ــة م ــن ذوي اإلعاق ــم المصريي دع
ألعــراض كوفيــد-19 باســتخدام روبوتــات المحادثــة بلغــة اإلشــارة 
ــذكاء االصطناعــي مــن خــالل تطبيــق »واصــل«  ــة ال باســتخدام تقني
للصــم واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الســمع بجانــب 

ــن«. ــع »تمكي موق

ــة  	 ــة وزارة الدول ــة برئاس ــق لجن ــن طري ــارج ع ــن بالخ ــم المصريي دع
للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج للتنســيق مــع الجهــات المعنيــة 
بالمصرييــن العالقيــن بالخــارج، والعمــل علــى تســهيل عودتهــم 

ــة. ــة الالزم ــر االحترازي ــة والتدابي ــي العناي وتلق

وأخيــًرا، بــدأت مصــر فــي طــرح لقاحــات كوفيــد-19 بشــكل عــادل مــع  	
ضمــان الوصــول لجميــع المواطنيــن مجاًنــا.

بحلــول عــام 2030، يــؤدي االلتــزام المســتمر بالحــد مــن أوجــه عــدم 
المســاواة فــي مصــر إلــى انخفــاض معامــل جينــي لمصــر وبالتالــي 
ــة بـــ 0.296 فــي  ــى درجــة 0.275 مقارن تحســين المســاواة فــي الدخــل، إل

حــال عــدم وجــود أي تغييــر فــي السياســات.

 ةيمنتلل سريواس ةسسؤم لمعت
 نم دحلا ىلع اًضيأ ةيعامتجالا
 ةيمنتلا زيزعتو ةيفارغجلا تاتوافتلا
 نم رثكأ رامثتسا لالخ نم ةيفيرلا
 صرف قلخل يكيرمأ رالود نويلم
 ةصاخو ،ةيفيرلا قطانملا يف لمع
 ديعصو ديدجلا يداولا تاظفاحم يف
 ىلع يباجيإ لكشب رثؤي امم ،رصم

.نطاوم 4000 نم رثكأ ةايح

٠،٢٩

٠،٣٨
٠،٣٤

٠،٢٩

٠،٣٨
٠،٣٤

٠،٢٩

٠،٣٨
٠،٣٤

 تاذ نادلبلا رصم

 لخدلا

 طسوتملا

 ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 لامشو

 ايقيرفأ

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

ينيج لماعم :ديفوك ريثأت

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

0.29٦0.27٥معامل جيني

تأثير كوفيد-19:
معامل جيني

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

تعمل مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية 

أيَضا على الحد من التفاوتات الجغرافية 

وتعزيز التنمية الريفية من خالل استثمار أكثر 

من مليون دوالر أمريكي لخلق فرص عمل 

في المناطق الريفية، وخاصة في محافظات 

الوادي الجديد وصعيد مصر، مما يؤثر بشكل 

إيجابي على حياة أكثر من 4000 مواطن.
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 ريغ تانطوتسملا ريوطت
ةططخملا ريغو ةنمآلا

ططخم ريغنمآ ريغ

 يلامجإ نم ٪
 ةحاسملا
 ةيرضحلا

)٢٠١٩(
٣٧%١%

 قطانملا
ةمدقتملا

٢٩٨
نم ٣٥٧

٥٢
نم ٢٢١

 يلامجإ
٣٥٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠نيديفتسملا

ةيمسرلا ريغ تاطنوتسملا ةيمنت قودنص :ردصملا

هدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)1( التقدم نحو الهدف

ــه  ــدة. وتوج ــم المتح ــع األم ــاون م ــة بالتع ــي المنطق ــكان ف ــة لإلس ــتراتيجية وطني ــة أول اس ــة المصري ــت الحكوم ــام 2020، أطلق ــي ع ف
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 
المكانيــة بهــدف إنشــاء نظــام تخطيــط وطنــي متكامــل وتوجيــه االســتثمارات الحكوميــة والعمــل التنمــوي إلــى المناطــق األكثــر إلحاًحــا. 
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 
التحتيــة للمعلومــات المكانيــة فــي نظــام التخطيــط المصــري الــذي يمّكــن الحكومــة مــن منــع التعديــات علــى األراضــي والمســتوطنات 
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 2019، دخــل قانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء حيــز التنفيــذ بهــدف تقنيــن 

بعــض االنتهــاكات مــن خــالل المصالحــة.

)2( جهود الدولة المصرية نحو إقامة مجتمعات مستدامة

)2.1( القضاء على العشوائيات

ــة،  ــاء الفقيــرة فــي مصــر بشــكل رئيــس حــول المــدن الحضري تقــع األحي
وتشــغل حوالــي 38٪ مــن إجمالــي المســاحة المبنيــة فــي المجتمعــات 
ــين؛  ــن رئيس ــى نوعي ــوائيات إل ــم العش ــام 2019. وتنقس ــي ع ــة ف الحضري
وتشــكل المســتوطنات غيــر اآلمنــة حوالــي 1٪ بينما تشــكل المســتوطنات 
ــر المخططــة حوالــي 37٪. بيــن عامــي 2015 و2020، أنفقــت الحكومــة  غي
ــع  ــة، م ــر اآلمن ــتوطنات غي ــر المس ــى تطوي ــار دوالر عل ــة 2.3 ملي المصري
توقــع إنفــاق 20.3 مليــار دوالر أخــرى علــى مشــاريع تطويــر المســتوطنات 
غيــر المخططــة. وذلــك وفــق خطــة مــن ثــالث مراحــل تهــدف إلــى 
ــن  ــا ع ــة، إم ــة والمخطط ــر اآلمن ــتوطنات غي ــع المس ــى جمي ــاء عل القض
طريــق تطويــر المناطــق المســتهدفة وتمكيــن الســكان مــن خــالل 
توفيــر الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي والكهربــاء أو عــن طريــق 
نقــل الســكان إلــى مشــروع ســكني آخــر مخطــط لــه. ويهــدف المشــروع 
أيًضــا إلــى منــع احتمــال ظهــور أيــة مســتوطنات غيــر مخططــة، حققتهــا 
مصــر بالفعــل كمــا حــدث فــي الســنوات الثــالث الماضيــة، ولــم يتــم إنشــاء 
مســتوطنات جديــدة غيــر مخططــة أو غيــر آمنــة. فــي عــام 2019، انخفضــت 
نســبة ســكان الحضــر الذيــن يعيشــون فــي األحيــاء الفقيــرة مــن 10.6٪ فــي 

ــى 5.2٪ فقــط. عــام 2015 إل

التقدمالسابقالمؤشر

٥.22019 ↓10.٦2015نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في عشوائيات)11.1.1(

)11.2.1(
Proxy)1,7882020 ↑8942018استثمارات الحكومة في الطرق والجسور )مليون دوالر أمريكي

3.172020٪ ↓3.342015٪اإلنفاق على الثقافة والدين من إجمالي اإلنفاق الحكومي)11.4.1(

872019 ↓12٦.022015المتوسط السنوي للجسيمات الدقيقة )PM2.5( ميكروغرام/م3)11.6.2(

المصدر: صندوق تطوير المناطق العشوائية

غير مخططةغير آمنة

٪ من إجمالي 
المساحة الحضرية 

)2019(
٪1٪37

298 المناطق المطورة
من 357

 ٥2
من 221

إجمالي 
400 ألف3٥0 ألفالمستفيدين

تطوير المناطق غير اآلمنة وغير 
المخططة
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يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا :ردصملا
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 ةينبلا ةدوج قرطلا لاصتا
 قرطلل ةيتحتلا

 تامدخ ةءافك
 تاراطقلا

٢٠١٨

٢٠١٩

:ةيملاعلا ةيسفانتلا  
 ةيتحتلا ةينبلا يف رصم جئاتن

)١٠٠ نم( لقنلل

)2.2( بناء مدن الجيل الرابع

يمثــل إجمالــي األراضــي المأهولــة الحاليــة فــي مصــر 7٪ فقــط مــن إجمالــي مســاحة األرض منــذ عــام 2018، بــدأت مصــر فــي تشــييد 22 
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 7.5٪ مــن إجمالــي مســاحة 

األرض ممــا ســيرفع إجمالــي المســاحة المأهولــة إلــى 14.5٪ بمجــرد إنشــاء المــدن.

)2.3( الحفاظ على التراث الثقافي

باإلضافــة إلــى بنــاء مــدن المســتقبل، تعمــل الحكومــة المصريــة علــى الحفــاظ علــى تراثهــا الوطنــي. وجهــت مصــر 3.2٪ مــن إجمالــي 
إنفاقهــا العــام فــي الســنة الماليــة 2019/2020 إلــى اإلنفــاق الثقافــي والدينــي، وتــم إنشــاء/ترميم أكثــر مــن 20 متحًفــا، وتــم ترميم/تطويــر 

أكثــر مــن 100 موقــع أثــري فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.

امسح رمز االستجابة السريعة 
لمعرفة المزيد عن المتحف 

المصري الكبير 

المتحف المصري الكبير )٥٥0 مليون دوالر(

ــي  	 ــري ف ــف أث ــر متح ــه أكب ــد اكتمال ــر عن ــري الكبي ــف المص ــيكون المتح س
العالــم يحتــوي علــى أكثــر مــن ٥0 ألــف قطعــة أثريــة. يعتبــر مــن أكبــر 

المشــاريع الثقافيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

المتحف القومي للحضارة المصرية )2٥٥ مليون دوالر( 

يعــرض أول متحًفــا مخصًصــا للحضــارة المصريــة تطــور الحضــارة المصريــة  	
ــخ حتــى الوقــت الحاضــر مــع  وعصورهــا المختلفــة مــن عصــور مــا قبــل التاري

ــنين. ــى آالف الس ــا إل ــود تاريخه ــي يع ــار الت ــة واآلث ــع األثري القط

امسح رمز االستجابة السريعة 
لمعرفة المزيد عن المتحف 
القومي للحضارة المصرية 

)2.4( تطوير البنية التحتية للطرق

ــة،  ــٍس للتنمي ــن رئي ــل تمكي ــي عام ــة ه ــة التحتي ــا أن البني وإدراكًا منه
فقــد زادت مصــر اســتثماراتها فــي الطــرق والكبــاري بأكثــر مــن 90٪ خالل 
ــام 2020  ــي ع ــار دوالر ف ــى 1.79 ملي ــل إل ــة لتص ــالث الماضي ــنوات الث الس
مــن 0.89 مليــار دوالر فــي عــام 2018. وقــد بــدأ مشــروع الطــرق الوطنيــة 
ــى إنشــاء 7000 كيلومتــر مــن  فــي عــام 2015، حيــث تهــدف الحكومــة إل
ــا  ــار دوالر. كم ــا 11 ملي ــة قدره ــنوات بميزاني ــي ٦ س ــدة ف ــرق الجدي الط
ــم تنفيــذ أعمــال تكميليــة لتحســين شــبكة الطــرق الحاليــة مــن خــالل  ت
توفيــر الصيانــة المطلوبــة لمســافة ٥000 كيلومتــر 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 

ــا فــي عــام 2019. تحســًنا قوًي

)2.5( النقل بالسكك الحديدية الحديثة

تعمــل الدولــة أيًضــا علــى تحســين شــبكة الســكك الحديديــة الحاليــة مــن 
ــد الحافــالت القديمــة. يجــري  ــد مــن القطــارات وتجدي خــالل إضافــة المزي
ــل  ــرض التقلي ــة بغ ــكك الحديدي ــن للس ــروعين عمالقي ــذ مش ــا تنفي حالًي
ــة  ــن البصم ــد م ــي الح ــاهمة ف ــل والمس ــت التنق ــن وق ــر م ــكل كبي بش
الكربونيــة لمصــر. المشــروعان همــا: القطــار فائــق الســرعة، بقيمــة 23 
ــة  ــارات عالي ــدة ذات قط ــبكة جدي ــس ش ــروع يؤس ــو مش ــار دوالر ه ملي
ــة  ــروع بقيم ــو مش ــرة، وه ــل القاه ــع، ومونوري ــركاب والبضائ ــرعة لل الس
3.٥ مليــار دوالر يهــدف إلــى إنشــاء خطيــن أحادييــن مؤتمنييــن بالكامــل 
وبــدون ســائق يربــط بيــن ضواحــي القاهــرة الكبــرى والجيــزة والعاصمــة 

ــب القاهــرة. ــة بقل اإلداري

 جاتنإىلع لمعت رصم نأ اًضيأ ركذلاب ريدجلا نمو
 )رصن( ًايلحم ةعمجم ةيئابرهك ةرايس لوأ
 نأ ططخملا نم ،تارايسلل رصنلاةكرش ةطساوب
 عم ةكارشب ،٢٠٢٢ ماع فصتنم لولحب جاتنإلا أدبي

 .ةينيصلا  Dongfeng ةكرش

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي
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)٥( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

مــن المتوقــع أن يــؤدي الوبــاء إلــى توقــف االنخفــاض التدريجــي لمعدالت 
ــوث  ــاس تل ــوث. ويق ــدالت التل ــن مع ــد م ــأنه أن يزي ــن ش ــذي م ــوث، ال التل
 PM2.5 الهــواء بالمســتويات المتوســطة الســنوية للجســيمات الدقيقــة
ر بنحــو 87 ميكروجــرام/م3 وهــو مرتفــع  فــي المــدن. فــي مصــر، ُيقــدَّ
نســبًيا بالمقارنــة مــع البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل ومنطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

ــي  ــات ف ــل الممارس ــاع أفض ــى اتب ــر عل ــت مص ــاء، حرص ــة الوب ــذ بداي من
مكافحــة انتشــار كوفيــد-19 حيــث البــدء بإجــراءات التعقيــم العامة في 
الجهــات الحكوميــة والمــدارس والجامعــات والطــرق الرئيســة ومحطــات 
متــرو األنفــاق بشــكل يومــي قبــل ســاعات العمــل لضمــان الحــد األدنــى 
مــن انتشــار الوبــاء. كمــا فرضــت الحكومــة المصريــة أيًضــا غرامــات علــى 
عــدم ارتــداء قنــاع الوجــه فــي وســائل النقــل العــام والجهــات الحكوميــة 

ممــا ســاعد كثيــًرا فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء.

ــؤ  ــي تباط ــاء ف ــبب الوب ــع أن يتس ــن المتوق ــل، م ــدى الطوي ــى الم وعل
جهــود الحــد مــن التلــوث. ومــع ذلــك، تلتــزم مصــر بســيناريو دفــع 
التنميــة المســتدامة حيــث يتــم بــذل جهــود متضافــرة للحــد مــن تلــوث 

ــزام،  ــذا االلت ــل ه ــي ظ ــتدامة ف ــدن مس ــاء م ــواء وبن اله

ــى  ــريع الخط ــار س ــي مس ــوث PM2.5 ف ــض التل ــع أن ينخف ــن المتوق وم
ــط كل  ــن متوس ــل م ــام 2030، أي أق ــول ع ــرام/م3 بحل ــى ٥4 ميكروج إل
مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل ومتوســط منطقــة الشــرق 
ــبة ٪38. ــتويات 2019 بنس ــن مس ــاض ع ــا، وبانخف ــمال إفريقي ــط وش األوس

)3( تحديات المدن والمجتمعات المستدامة

علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل النمــو، ارتفــع عدد ســكان مصر إلــى 102.٥ مليون نســمة فــي 2020/2021 مــن 97.1 مليــون فــي 2017/2018. 
ومــع معــدل النمــو هــذا، مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى 180 مليوًنــا بحلــول عــام 2052، ممــا يجعــل مصــر مــن بيــن أكبــر تســعة 
تجمعــات ســكانية فــي العالــم بحلــول ذلــك الوقــت. بخــالف 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 
المناطــق المحليــة مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى األكثــر إلحاًحــا. وبالتالــي، فــإن الحكومــة تعطــي األولويــة لتحقيــق العدالــة المكانيــة 

مــن خــالل تطويــر الخدمــات العامــة واالســتفادة مــن المــوارد االقتصاديــة للمحافظــات المختلفــة.

)4( الشراكات نحو مجتمعات مستدامة

يلعــب كل مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي دوًرا حاســًما فــي تنميــة المجتمعــات المســتدامة والحفــاظ عليهــا. وفــي اآلونــة األخيرة، 
اتخــذت العديــد مــن المؤسســات مســار الحــد مــن نفاياتهــا والتحــول إلــى المزيــد مــن المنظمــات الصديقــة للبيئــة. أحــد األمثلــة هــو ســوق 
البيــع بالتجزئــة متــرو مــن خــالل اســتبدال األكيــاس البالســتيكية بأكيــاس قابلــة للتحلــل فــي أكثــر مــن 120 منفــًذا للبيــع بالتجزئــة. وفــي 
عــام 2019، إدراًكا لمخاطــر األكيــاس القابلــة للتحلــل، تــم تقديــم أكيــاس قمــاش قابلــة إلعــادة االســتخدام بــداًل مــن تلــك المســتخدمة ســابًقا. 
وفــي عــام 2021 مــن المخطــط اســتبدال جميــع األكيــاس بأكيــاس قابلــة للتحلــل بنســبة 100٪. وكانــت النتائــج انخفــاض اســتهالك األكيــاس 

البالســتيكية بأكثــر مــن 700 طــن، أي مــا يزيــد عــن 80 مليــون كيــس ســنوًيا.

 ،)٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا
رفند ةعماج
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 لخدلا تاذ نادلبلا رصم
 طسوتملا
 ضفخنملا

 قرشلا ةقطنم
 طسوألا

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 PM٢،٥ ءاوهلا ثولت :COVID ريثأت
بعكم رتم لكل مارجوركيملاب

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

PM2.5 تلوث الهواء
70.٦٥4.1)ميكروغرام/م3(

تأثير كوفيد-19:
تلوث الهواء )PM2.5( ميكروجرام/م3 

المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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هدف 12: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

)1( التقدم نحو الهدف

ــاج المســتدامين لفصــل النمــو االقتصــادي عــن التدهــور البيئــي. تعــد  ــز مفاهيــم االســتهالك واإلنت ــة علــى تعزي ــة المصري حرصــت الدول
الحاجــة إلــى االســتهالك واإلنتــاج المســئولين أمــًرا بالــغ األهميــة لمصــر بشــكل خــاص حيــث تواجــه البــالد 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 

الشــاملة لالســتهالك واإلنتــاج المســئولين تجعلــه حافــًزا تحويلًيــا لتحقيــق اقتصــاد دائــري وتشــكيل مجتمعــات مســتدامة متكاملــة.

فــي عــام 2016، وضعــت 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.

)2( جهود الدولة المصرية نحو اإلدارة المستدامة للموارد 

)2.1( إدارة موارد الطاقة

ــات  ــة سياس ــروة المعدني ــرول والث ــددة ووزارة البت ــة المتج ــاء والطاق ــت وزارة الكهرب ــة، وضع ــتهالك الطاق ــيد اس ــود ترش ــار جه ــي إط ف
ــج  ــي التروي ــة ف ــود المبذول ــددة. أدت الجه ــدة والمتج ــة الجدي ــتخدام الطاق ــم اس ــى تعظي ــة إل ــاء، باإلضاف ــال للكهرب ــتهالك الفع لالس
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــلوًكا إيجابًي ــن س ــتهلكين المصريي ــار المس ــى إظه ــي إل ــي المجتمع ــالل الوع ــن خ ــة م ــرة للطاق ــح الموف للمصابي

.LED ــح ــل مصابي ــة مث ــة المتاح ــل الصديق ــار البدائ ــاء واختي الكهرب

علــى المســتوى الصناعــي، أصبحــت القطاعــات االقتصاديــة أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة. انخفــض االســتهالك الكلــي للمنتجــات 
البتروليــة بنســبة 9٪ مــن 37.8 مليــون طــن فــي عــام 2017 إلــى 34.4 مليــون طــن فــي عــام 2018. وهنــاك انخفــاض ملحــوظ فــي اســتهالك 
القطــاع الصناعــي )-10.7٪(، واســتهالك قطــاع الكهربــاء )-2٥٪( مــن المنتجــات البتروليــة خــالل نفــس الفتــرة. تنتقــل القطاعــات جزئًيــا إلــى 
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 )-2.7٪( وحتــى اإلسكان/االســتهالك التجــاري )-٪1.7(.

)2.2( إدارة موارد المياه والغذاء

ــي  ــة. تغط ــوارد المائي ــري والم ــادة وزارة ال ــاور بقي ــة مح ــن أربع ــة NWRP(  2017-2037)م ــوارد المائي ــة للم ــة وطني ــر خط ــت مص وضع
ــاه  ــاه وتوســيع معالجــة مي ــاه خاصــة فــي الزراعــة، )2( تحســين جــودة المي ــز األربعــة للخطــة: )1( ترشــيد اســتخدام المي مشــاريعها الركائ

ــة،  ــوارد المائي ــي للم ــج الوطن ــار البرنام ــي إط ــة. ف ــة مواتي ــق بيئ ــاه و)4( خل ــوارد المي ــر م ــي، )3( تطوي ــرف الصح الص

ويتــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع لزيــادة قــدرة نظــام إدارة الميــاه بتكلفــة تقديريــة تبلــغ 900 مليــار جنيــه مصــري )حوالــي ٥7.٥ مليــار 
دوالر( علــى مــدار العشــرين عاًمــا. وتشــمل هــذه المشــاريع معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وتحليــة ميــاه البحــر، وإعــادة تأهيــل وتبطيــن 

القنــوات، والتحــول مــن أنظمــة الــري الســطحية إلــى أنظمــة الــري الحديثــة فــي الزراعــة.

ويتضــح عمــل الدولــة المصريــة علــى تحســين كفــاءة إدارة الميــاه أيًضــا فــي برامــج المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج اإلصالحــات الهيكليــة، 
ــا تتعلــق بالكفــاءة مثــل »تعظيــم  خاصــة مــع إعطــاء األولويــة للزراعــة كواحــد مــن قطاعاتــه الرئيســة الثالثــة، ويتضمــن البرنامــج أهداًف
القيمــة النقديــة لــكل متــر مكعــب مــن الميــاه« حيــث يســتخدم القطــاع الزراعــي أكثــر مــن 8٥٪ مــن الميــاه فــي مصــر. وســيتم ذلــك مــن 
ــذرة، مــع  ــة لزراعــة المحاصيــل عاليــة الغلــة وقليلــة االســتهالك للميــاه وخاصــة تلــك االســتراتيجية مثــل القمــح وال خــالل إعطــاء األولوي

تفعيــل األطــر التنظيميــة للمحاصيــل التــي تســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه فــي نفــس الوقــت.

التقدمالسابقالمؤشر

3٦.٦2019 ↑17.٦2015كمية القمامة التي تم التخلص منها )ألف طن(
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 :يلي ام قيرب ةكارش جئاتن لمشت

 تايافنلا عمجل ةيلامجإلا ةردقلا ةدايز
 ٪١٥-١٢ ةبسنب

 ريودتلا ةداعإ ةيلمع نيسحت

 ةرادإ قفارمل ةيتحتلا ةينبلا نيسحت
 تايافنلا

 ةعمجملا تايافنلا ةدوج ةدايز

 عمجل يفارغجلا دادتمالا ةدايز
.ةيفيرلا قطانملا يف تايافنلا

)2.3( النفايات الصلبة وإعادة التدوير

يشــهد قطــاع إدارة النفايــات الصلبــة قــدرات وإمكانيــات كبيــرة النمــو. فــي عــام 2017، تشــير التقديــرات إلــى أنــه يتــم إنتــاج حوالــي 1.2 كجــم 
مــن النفايــات الصلبــة للفــرد فــي اليــوم فــي مصــر، مــع معــدل تجميــع يقــدر بـــ 40٪. يتــم إعــادة تدويــر حوالــي 2.٥٪ فقــط مــن النفايــات 
الصلبــة مــع وجــود تباينــات عاليــة بشــكل كبيــر بيــن المحافظــات حيــث إن المحافظــات الثالثــة ذات األداء األفضــل لديهــا مــا بيــن 98٪ و٪72 
ــات  ــور علــى تباين ــى 0.٥٪ فقــط. ويمكــن العث ــة المعــاد تدويرهــا بينمــا ينخفــض معــدل األداء للمحافظــة الرابعــة إل ــات الصلب مــن النفاي
مماثلــة فــي النفايــات الزراعيــة حيــث ســجلت اإلســكندرية معــدل إعــادة تدويــر بنســبة 100٪ فــي عــام 2018 بينمــا تقتــرب محافظــات أخــرى 

مــن الصفــر.

كمــا تــم إطــالق البرنامــج الوطنــي إلدارة النفايــات الصلبــة )NSWMP( )2012-2022( تحــت إشــراف وزارة البيئــة، بهــدف إعــادة هيكلــة 
قطــاع النفايــات علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. البرنامــج عبــارة عــن نمــوذج للشــراكات بتمويــل مشــترك حوالــي 88 مليــون دوالر 
ــة،  ــة األلماني ــي، ووزارة التعــاون االقتصــادي والتنمي ــك االتحــاد األوروب ــة )70٪( بمــا فــي ذل ــة )30٪( والدولي ــل المؤسســات الوطني مــن قب
ــيخ،  ــر الش ــات )كف ــع محافظ ــى أرب ــة عل ــات الصلب ــة إلدارة النفاي ــة الوطني ــز الخط ــة. ترك ــئون االقتصادي ــرية للش ــة السويس ــة الدول وأمان
الغربيــة، قنــا، أســيوط( حيــث يتــم تنفيــذ مشــاريع إدارة النفايــات وحمــالت توعيــة مســتفيدة مــن الشــراكات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 

مثــل مؤسســة نهضــة مصــر للتنميــة.

)3( شراكات من أجل االستهالك واإلنتاج المسؤولين

مصنع بريق التابع لشركة راية القابضة لالستثمار المالي:

ــا  ــك مصنًع ــوال أتالنتي ــق وكوكاك ــركة بري ــت ش ــمبر 2020، أطلق ــي ديس ف
ــاون  ــة ووزارة التع ــن وزارة البيئ ــم م ــبق بدع ــرز المس ــق الف ــًدا لمرف جدي
ــات  ــتقبال النفاي ــى اس ــادًرا عل ــق ق ــيكون بري ــك، س ــة لذل ــي. ونتيج الدول
البالســتيكية منخفضــة ومتوســطة الجــودة الموجــودة علــى طــول 
ضفــاف النيــل وفــي المصــارف الصحيــة وفصــل زجاجــات PET الشــفافة. 
ــن  ــص م ــلبي للتخل ــر الس ــل التأثي ــى تقلي ــة إل ــي النهاي ــذا ف ــيؤدي ه س

ــة. ــى البيئ ــتيكية عل ــات البالس النفاي

مبادرة Eco-Chic من 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 

ــات.  اإلعالن

مــن خــالل هــذه المبــادرة، تــم إنتــاج 2000 حقيبــة قابلــة إلعــادة االســتخدام 
لتوزيــع البطانيــات الشــتوية واإلمــدادات الغذائيــة لألســر المحتاجــة، وتــم 
ــال  ــى األطف ــا عل ــية وتوزيعه ــة مدرس ــن 1،000 حقيب ــرب م ــا يق ــاء م إنش

ــن. المحتاجي
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)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

عبــر السلســلة الغذائيــة )بمــا فــي ذلــك فــي اإلنتــاج والنقل واالســتهالك(، 
يتــم فقــدان أو إهــدار مــا يقــرب مــن 22٪ مــن اإلنتــاج الزراعــي. وهــذا أقــل 
بصفــة ضئيلــة مــن مثيلــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
)حوالــي 23٪( ولكنــه أعلــى قليــاًل مــن 21٪ فــي البلــدان المنخفضــة 
والمتوســطة الدخــل فــي نفــس العــام مــن عــام 2019. وقــد أثــرت جائحــة 
ــة،  ــائر الزراعي ــى الخس ــا عل ــة عنه ــة الناتج ــار االقتصادي ــد-19 واآلث كوفي
ســواء فــي زيــادة إجمالــي الكميــة المفقــودة أو فيمــا يتعلــق بتقليــل 

اإلنتــاج.

اســتلزم كوفيــد -19 اتخــاذ تدابيــر لضمــان اإلمــداد اآلمــن والمســتمر 
ــش  ــبل العي ــتدامة س ــوى الس ــة قص ــا أهمي ــي له ــة؛ الت ــذاء والطاق للغ
واألعمــال. وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن قطــاع األغذيــة قــد تــم إعفــاؤه 
ــة  ــة اإلنتاجي ــد ورد أن الطاق ــاًل، فق ــول لي ــر التج ــة وحظ ــود الحرك ــن قي م
ــب  ــى جان ــبة 30-40٪، إل ــت بنس ــد انخفض ــة ق ــواد الغذائي ــي الم لمصنع

ــرادات. ــات واإلي ــص المبيع تقل

ــة  ــرات طفيف ــاك تأثي ــتظل هن ــام 2030، س ــول ع ــه بحل ــع إن ــن المتوق وم
لوبــاء كوفيــد-19 علــى الفواقــد الزراعيــة، وهــذا بافتــراض ســيناريو الــال 
تغييــر فــي السياســات. وفــي ســيناريو دفــع التنميــة المســتدامة، يــؤدي 
ــض  ــى خف ــاءات إل ــين الكف ــام وتحس ــدر الطع ــن ه ــد م ــى الح ــز عل التركي

ــول عــام 2030. ــى 20٪ بحل نســبة الخســارة إل

 ةيعارزلا رئاسخلا :19-ديفوك ريثأت
 نم ةصحك )ةيئاذغلا ةلسلسلا ربع(

جاتنإلا

 ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا
رفند ةعماج ،)٢٠٢١(

٢٢
،٣

٢١
،١ ٢٣٢٢

،٢

٢١ ٢٢
،٨

٢٢
،٢

٢١ ٢٣

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

 ضفخنملا

 قرشلا ةقطنم

 طسوألا

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

الخسائر الزراعية عبر 
20.٦٪22.٦٪سلسلة الغذاء

تأثير كوفيد-19:
الخسائر الزراعية عبر سلسلة الغذاء كنسبة 

من اإلنتاج

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



٦0

 وحن لاقتنالا عيرستل تاوطخ رصم ذختت
 ةمادتساو اًرارضخإ رثكأ ةيمنت جذومن
 ال  اًءزج ةيلمعلا هذه دعت .ةيلومشو ةنورمو

 ةايحلا ةدوج نيسحتل انلمع نم أزجتي
 فعض رثكألا تائفلا كلذ يف امب ،نييرصملل
 نم ةدافتسالا نم مهنيكمتو ،عمتجملا يف
 عم ،ةيمنتلا عيراشم نم ةلماك ةعومجم

.مهتيجاتنإو مهتحص ىلع ظافحلا

 يف يلودلا كنبلا ةريدم ،سيو انيرام
يتوبيجو نميلاو رصم

٢،٤٧

٢،٥٩
٢،٥٥

٢،٤٦

٢٠
١٦

٢٠
١٧

٢٠
١٨

٢٠
١٩

 درفلل نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا
)ةيرتملا نانطألاب( رصم يف دحاولا

 عم نواعتلاب "Global Change Data Lab "GCDL :ردصملا
دروفسكأ ةعماج

مشــاريع التنميــة مــن خــالل 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 خــالل إعــداد تقريــر اإلبــالغ الوطنــي الرابــع لمصــر التفاقيــة األمــم المتحــدة 
ــروف  ــة: الظ ــام التالي ــر األقس ــيتضمن التقري ــر 2023. س ــى فبراي ــارس 2019 إل ــن م ــرة م ــي الفت ــاخ )NC4Egypt( ف ــر المن ــأن تغي ــة بش اإلطاري
ــاء القــدرات،  الوطنيــة، قيــاس غــازات االحتبــاس الحــراري، إجــراءات وسياســات التخفيــف )PaMs(، والتكيــف، تحقيــق أهــداف االتفاقيــة، بن

واالحتياجــات المؤسســية والتقنيــة.

)1( التقدم نحو الهدف

ــاخ  ــر المن ــة تغي ــة لمكافح ــود المبذول ــي الجه ــا ف ــر تقدًم ــرت مص أظه
وتأثيراتــه علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. ُتظهــر تقديــرات 
ــا  ــا مترًي ــن 2.٥9 طًن ــا م ــرد انخفاًض ــون للف ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان انبعاث
ــا للفــرد فــي عــام 2019، وهــو  ــا مترًي للفــرد فــي عــام 2017 إلــى 2.4٦ طًن

انخفــاض يقــارب ٥٪.

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 2020/2019، والتــي بلغــت ٥٦.٥ مليــون دوالر، مقارنــة بـــ 23 مليــون 
دوالر فــي العــام الســابق، بزيــادة قدرهــا ٦8٪. ومــن ثــم فــإن هنــاك 
ــذي  ــدف ال ــق اله ــذ لتحقي ــد التنفي ــة قي ــاريع المهم ــن المش ــد م العدي

ــركاؤها. ــة وش ــوده وزارة البيئ تق

)2( جهود الدولة المصرية من أجل العمل المناخي

)2.1( اإلستراتيجيات المتعلقة بالمناخ وأطر السياسات الوطنية

ــذي  ــاخ، ال ــر المن ــي لتغي ــس القوم ــر المجل ــأت مص ــام 2015، أنش ــي ع ف
يهــدف إلــى وضــع تشــريعات واضحــة وتشــكيل كيــان مؤسســي للتعامــل 
ــه، وقــد تمــت إعــادة هيكلــة المجلــس مؤخــًرا  مــع تغيــر المنــاخ وتأثيرات
علــى أن يترأســه رئيــس الــوزراء. كمــا تــم التركيــز فــي العاميــن الماضييــن 
ــر  ــة لتغي ــتراتيجية الوطني ــام لالس ــار ع ــر إط ــى تطوي ــاص عل ــكل خ بش
ــوزارات.  ــة لل ــة القطاعي ــب العمالي ــط التدري ــي خط ــا ف ــاخ الدماجه المن
ــة  ــة منخفض ــتراتيجيتها للتنمي ــث اس ــا بتحدي ــر حالًي ــوم مص ــا تق كم
ــر اســتراتيجيتها طويلــة األجــل بشــأن  االنبعاثــات وتعمــل علــى تطوي

تغيــر المنــاخ حتــى عــام 20٥0.

ــر  ــن مخاط ــد م ــو الح ــام نح ــه االهتم ــم توجي ــه، يت ــت نفس ــي الوق وف
الكــوارث مــن خــالل مشــروع مــن ثــالث مراحــل يهــدف إلــى تطويــر خريطة 
تفاعليــة لتعــرض مصــر لتغيــر المنــاخ. يســاعد هــذا المشــروع فــي توجيــه 

هدف 13: العـمــل المنـاخـي

التقدمالسابقالمؤشر

2.4٦2019 ↓2.٥٥2018انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في مصر )طن متري(

المصدر: Global Change Data Lab بالتعاون مع جامعة أكسفورد
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 ٢٠٢١/٢٠٢٠ ءارضخلا عيراشملل يعاطقلا عيزوتلا
٪ةيرامثتسالا ةطخلا

ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ةرازو :ردصملا

٤٩،٩

٢٨،٦

٩

٦،٤ ٢ ٤،١  لقنلا

 قفارملاو ناكسإلا

 ةددجتملا ةقاطلاو ءابرهكلا

 ةيلحملا ةيمنتلا

 ةئيبلا

 ىرخأ

 ليومت نأشب اهتوعدو رصم ةدايق تناك
 ةقلعتملا اهتامازتلاب ءافولل ةيمانلا نادلبلا

ةياغلل ةلاعف يخانملا لمعلاب  

 شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا–

يجري تنفيذ العديد من المشاريع األخرى بالتعاون مع شركاء التنمية الذين يدعمون التمويل والخبرة الفنية، مثل:

فــي عــام 2018: نفــذت وزارة البيئــة مشــروًعا بالتعــاون مــع وزارة الــري والمــوارد المائيــة بتمويــل مــن صنــدوق المنــاخ األخضــر »لتعزيــز  	
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي منطقتــي الســاحل الشــمالي ودلتــا النيــل« وهــو مشــروع لبنــاء القــدرات بالتعــاون مــع برنامــج 

األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مجــال المراقبــة واإلبــالغ والتحقــق مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتدابيــر التكيــف والتخفيــف.

فــي ســبتمبر 2020: وافــق البنــك الدولــي علــى مشــروع بقيمــة 200 مليــون 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 

1.4٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمصــر وفًقــا لدراســة أجراهــا البنــك الدولــي لعــام 2019.

فــي ديســمبر 2020: أعلنــت وزارة التعــاون الدولــي عــن بــدء مرحلــة التنفيــذ لمشــروع تحويــل أنظمــة تمويــل المنــاخ مــع وكالــة التنميــة  	
الفرنســية )AFD(. يهــدف المشــروع إلــى تقديــم قــروض طويلــة األجــل ودعــم فنــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بتكلفــة 182 
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 1.8 مليــون دوالر لدعــم القطــاع 
المصرفــي المصــري فــي مواكبــة أفضــل الممارســات الدوليــة فيمــا يتعلــق بعــدم تمويــل المشــاريع التــي تســاهم بشــكل مباشــر 

فــي خطــورة تغيــر المنــاخ

أصبحــت مثــل هــذه المشــاريع ممكنــة بســبب التــزام مصــر بتمويــل المنــاخ. فــي ســبتمبر 2020، باعــت الدولــة المصريــة 7٥0 مليــون 
ــد  ــاخ. وق ــة للمن ــندات الصديق ــة للس ــي المنطق ــيادي ف ــرض س ــي أول ع ــبتمبر 2020 ف ــي س ــراء ف ــندات الخض ــن الس دوالر م
ــندات.  ــراء للس ــر الش ــن أوام ــار دوالر م ــه 3.7 ملي ــا قيمت ــذب م ــث اجت ــرات، حي ــن 5 م ــرب م ــا يق ــه م ــي إصدارات ــاب ف ــاوز االكتت تج
ــك النقــل النظيــف والطاقــة المتجــددة  ــر محفظــة مصــر مــن المشــروعات الخضــراء، بمــا فــي ذل ــا تطوي ســتمول الســندات جزئًي

ــاه. ــتدامة للمي واإلدارة المس

)2.2( حشد التمويل للمشاريع الخضراء والمتعلقة بالمناخ

باإلضافــة إلــى تعزيــز األطــر السياســية والمؤسســية، يتــم توجيــه التمويل 
العــام نحــو المشــاريع المتعلقــة بالمناخ. 

 691 الخضــراء  المشــروعات  بلغــت   ،2021/2020 االســتثمار  خطــة  وفــي 
ــار دوالر  ــار جنيــه مصــري )28.5 ملي ــة 447 ملي مشــروًعا بتكلفــة إجمالي
تقريًبــا( منهــا حوالــي 2.3 مليــار دوالر فــي ميزانيــة 2021/2020 تمثــل 
حوالــي 14٪ مــن إجمالــي االســتثمارات العامــة هــذا العــام. ويشــكل 
قطــاع النقــل حوالــي ٥0٪ مــن هــذه المشــاريع يليــه قطــاع اإلســكان 
ــادة االســتثمارات العامــة  والمرافــق بحوالــي 29٪. تســتهدف الخطــة زي
الخضــراء كنســبة مــن االســتثمارات العامــة إلــى 30٪ فــي الســنة الماليــة 
2022/2021 مــع إعطــاء األولويــة للمشــاريع الخضــراء واالنســحاب التدريجــي 

ــتدامة. ــر المس ــاريع غي ــن المش م

)2.3( المساهمة في مفاوضات المناخ الدولية

لعبــت مصــر دوًرا رئيًســا فــي نجــاح المفاوضــات فــي المؤتمــر الرابــع  	
والعشــرين لألطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن إطــار تغيــر 
المنــاخ فــي ديســمبر 2018. مــن خــالل رئاســة مجموعــة المفاوضيــن 
والصيــن،   77 الـــ  لمجموعــة  المصريــة  الرئاســة  وتحــت  األفارقــة 
ــاق  ــى اتف ــل إل ــم التوص ــث ت ــة حي ــة إيجابي ــات نتيج ــت المفاوض حقق

ــة باريــس. ــذ اتفاقي حــول برنامــج العمــل لتنفي

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية
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)3( إقامة 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  	
ــي  ــاخ ف ــات المن ــى محادث ــة إل ــذا باإلضاف ــل icecairo و icealex. ه ــراء مث ــا الخض ــي التكنولوجي ــة بمروج ــرة مرتبط ــنوات األخي الس
ــم. باإلضافــة إلــى  القاهــرة، وهــو منتــدى مصــري ألمانــي شــهري يســتضيف مناقشــات بيئيــة مــع صانعــي السياســات حــول العال
ذلــك YouthThinkGreen، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة مكرســة لزيــادة وعــي الشــباب حــول البيئــة وتغيــر المنــاخ، مــن خــالل العــروض 

ــدارس. ــارج الم ــل وخ ــة داخ التعليمي

ــتخدام  	 ــدم اس ــد ع ــي تؤك ــتصلحة الت ــة المس ــي الصحراوي ــي األراض ــة ف ــا للزراع ــق  SEKEM Holding نهًج ــاص: تطب ــاع الخ دور القط
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 
ــة  ــة بالقلع ــات المحيط ــن المجتمع ــمبر 2019 بي ــي ديس ــي ف ــل المناخ ــة للعم ــة مئوي ــل 1.٥ درج ــن أج ــال م ــوح األعم ــة طم حمل

القابضــة والشــركات التابعــة لهــا فــي جميــع أنحــاء مصــر.

)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

أصبحــت مواجهــة اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ أكثــر إلحاًحــا مــن أي 
وقــت مضــى بســبب جائحــة كوفيــد-19. وهــذا يخلــق الحاجــة إلــى العمــل 
ــير  ــاخ. تش ــل المن ــي تموي ــن إجمال ــف م ــل التكي ــة تموي ــادة حص ــى زي عل
التقديــرات إلــى أن انبعاثــات الكربــون فــي مصــر قــد زادت مــن ٥٥ مليــون 
طــن فــي عــام 2019 إلــى ٦0 مليــون طــن فــي عــام 2020، مــع عــدم وجــود 

ــاء. تأثيــر ملحــوظ بســبب الوب

ال تــزال الدولــة المصريــة ملتزمــة باتبــاع نهــج حــازم لضمــان تحقيــق 
المناخــي.  العمــل  علــى  التركيــز  مــع  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
تخطــط الدولــة المصريــة لمضاعفــة الميزانيــة المخصصــة للمشــاريع 
البيئيــة والتنميــة المســتدامة. عــالوة علــى ذلــك، ســيتم مراجعــة جميــع 
المشــاريع المقدمــة مــن قبــل وزارة اإلســكان مــن منظــور مبــادئ 
ــن  ــة م ــة الكربوني ــاب البصم ــك حس ــي ذل ــا ف ــتدامة، بم ــة المس التنمي
ــع. ــل المجتم ــن قب ــتغالله م ــه واس ــى اكتمال ــروع حت ــذ المش ــة تنفي بداي

التنميــة  أهــداف  تحقيــق  اتجــاه  فــي  قويــة  سياســة  دفــع  بــدون 
المســتدامة، مــن المتوقــع أن تصــل انبعاثــات الكربــون فــي مصــر إلــى 100 
مليــون طــن بحلــول عــام 2030. تلتــزم مصــر بعقــد مــن العمــل المناخــي 
ــاخ  ــر المن ــه تغي ــذي يمثل ــودي ال ــد الوج ــدرك التهدي ــذي ي ــارع ال المتس
علــى ســبل عيــش المصرييــن. وفــي ظــل السياســات المؤثــرة، ســتنخفض 

ــام 2030. ــول ع ــن بحل ــون ط ــى 91 ملي ــون إل ــات الكرب انبعاث
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المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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)2( الجهود 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:

)2.1( الجهود المبذولة على الصعيد الوطني:

مبادرة اتحضر لألخضر 	

فــي عــام 2020، أعلنــت وزارة البيئــة عــن إطــالق 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 
ــر  ــر لألخض ــادرة اتحض ــن مب ــزًءا م ــة ج ــت الحمل ــة. كان ــة واألرضي ــة البحري ــى البيئ ــاظ عل ــح للحف ــة للرب ــر هادف ــة غي ــي منظم )HEPCA( وه

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 خــالل 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 	

يعــد االهتمــام بمعيشــة الصياديــن واســتدامة عملهــم جــزًءا مــن المبــادرة الرئاســية التــي تــم إطالقهــا مؤخــًرا »بــر أمــان«. أطلقــت وزارة 
التضامــن االجتماعــي وصنــدوق تحيــا مصــر فــي عــام 2021 المرحلــة األولــى مــن مبــادرة »بــر أمــان« بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لتنميــة 
الثــروة الســمكية. مــن خــالل برامجهــا، ســتوفر المبــادرة أدوات مناســبة صديقــة للبيئــة لدعــم 42 ألــف صيــاد علــى مســتوى الجمهوريــة، 
وكذلــك ضمهــم إلــى الضمــان االجتماعــي والتأميــن الصحــي. هــذا باإلضافــة إلــى تقديــم قــروض متناهيــة الصغــر منخفضــة الفائــدة لدعــم 

معيشــة الصياديــن خــالل أوقــات الصيــد المنخفــض. وقــد خصــص لهــذه المبــادرة حوالــي ٥0 مليــون جنيــه مصــري )3.19 مليــون دوالر(.

)1( التقدم نحو الهدف

تتميــز البيئــة البحريــة فــي مصــر بحيــاة بحريــة غنيــة ومتنوعــة بشــكل 
ــط  ــض المتوس ــر األبي ــر البح ــر عب ــن 3200 كيلومت ــر م ــد ألكث ــد تمت فري
والبحــر األحمــر. ُتعــرف هــذه المــوارد الطبيعيــة بأنهــا مواقــع جــذب 
ــي  ــياحية ف ــطة الس ــع األنش ــن جمي ــط 80٪ م ــث يرتب ــة، حي ــياحي رئيس س

ــر. ــر األحم ــة البح ــي منطق ــة ف ــاة البحري ــر بالحي مص

وفًقــا لتقييــم مؤشــر صحــة المحيــط )OHI( الــذي أجــراه المركــز الوطنــي 
للتحليــل البيئــي والتوليــف )NCEAS( ومقــره الواليــات المتحــدة ومنظمــة 
ــم  ــح، وت ــة للرب ــر الهادف ــة Conservation International غي ــظ الدولي الحف
تصنيــف مصــر فــي المرتبــة 88 مــن بيــن 221 منطقــة اقتصاديــة خالصــة 
ــتمر  ــن مس ــع تحس ــاحلية( م ــة س ــكل دول ــة ل ــة خالص ــة اقتصادي )منطق

فــي النتيجــة اإلجماليــة منــذ عــام 2016.

هدف 14: الحياة تحت الماء

التقدمالسابقالمؤشر

702019 ↑٦82017مؤشر صحة المحيط - نتيجة مصر )100 = األفضل(

المصدر: مؤشر صحة المحيط 2019
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إن االهتمــام بالصياديــن المصرييــن يعــد أمــًرا بالــغ األهميــة فــي دعــم النظــم البيئيــة البحريــة والســاحلية باإلضافــة إلــى البحيــرات التســع 
الداخليــة فــي مصــر ونهــر النيــل. يصــل إجمالــي إنتــاج مصــر الســنوي مــن األســماك إلــى حوالــي 2 مليــون طــن فــي عــام 2021، وُيســتهدف 
ــة 397 ألــف طــن،  ــد الطبيعي ــاج األســماك مــن المصاي ــي إنت ــغ إجمال ــى 3 مالييــن طــن بحلــول عــام 2030. ويبل ــاج الســمكي إل ــادة اإلنت زي
ويصــل إجمالــي إنتــاج األســماك مــن المــزارع الســمكية حوالــي 1.٦ مليــون طــن فــي حيــن بلــغ عــدد تراخيــص الصيــد وبطاقــات الصيــد علــى 

مســتوى الجمهوريــة 80.6 ألــف رخصــة.

)2.2( الجهود المحلية: حظر البالستيك في البحر األحمر

باإلضافــة إلــى المبــادرات الوطنيــة، تتخــذ المحافظــات التــي تعتبــر فيهــا 
الحيــاة تحــت المــاء جــزًءا ال يتجــزأ مــن حياتهــا اليوميــة العديــد مــن 

ــة.  ــا البيئي ــى أنظمته ــاظ عل ــو الحف ــة نح ــادرات المحلي المب

وعلــى ســبيل المثــال، تســاهم الطبيعــة الســياحية لمــدن البحــر األحمــر 
بشــكل كبيــر فــي التلــوث البالســتيكي الــذي يهــدد الحيــاة البحريــة فــي 
المنطقــة. تتســبب النفايــات البالســتيكية أيًضــا فــي إتــالف الشــعاب 
المرجانيــة، مثــل البكتيريــا المســببة لمــرض الشــريط األبيــض. لذلــك، 
ــاس  ــتخدام األكي ــام 2019 اس ــي ع ــر ف ــر األحم ــة البح ــرت محافظ حظ

ــة. ــف البيئ ــوة لتنظي ــي خط ــر ف ــن العناص ــا م ــد وغيره ــتخدام الواح ــتيكية ذات االس البالس

)3( شراكات من أجل حماية الحياة البحرية

	 :)HEPCA( جمعية الغردقة لحماية والحفاظ على البيئة

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 
الطبيعيــة للبحــر األحمــر والحفــاظ عليهــا، فضــاًل عــن تعزيــز ممارســات الســياحة المســتدامة. فــي يونيــو 2019، أطلقــت هيبــكا حملــة عامــة 
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 أيًضــا فــي تقديــم 

شــهادات للشــركات التــي تقضــي علــى المــواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد.

إيكو دهب: 	

إيكــو دهــب هــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح تســتخدم نهًجــا شــاماًل فــي التعامــل مــع ملــف االســتدامة وتعــزز بشــكل أساســي الحمايــة 
البحريــة مــن خــالل 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. 

وأطلقــت إيكــو دهــب برنامًجــا جديــًدا مــع غرفــة الغــوص والرياضــات المائيــة)CDWS(  و10 مراكــز غــوص لحمايــة الشــعاب المرجانيــة حــول 
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 14 جولــة تنظيــف مختلفــة.

أطلقــت المنظمــة برنامــج تبنــي مواقــع الشــعاب المرجانيــة )AAR( تحــت رعايــة CDWS ، وتراقــب AAR مواقــع الغــوص وتنظــم عمليــات 
الغطــس النظيفــة وتمّكــن مركــز الغــوص مــن تثقيــف الموظفيــن بالفنــادق وأماكــن الضيافــة القريبــة مــن الشــواطئ حــول أهميــة تأثيــر 
الشــعاب المرجانيــة علــى بيئتنــا. تنظــم إيكــو دهــب حمــالت توعيــة عامــة للشــركات الســتخدام البدائــل البالســتيكية. كمــا أنهــا كانــت توفــر 
بدائــل بالســتيكية للبائعيــن فــي الســوق المحليــة قبــل إغالقهــا بســبب جائحــة كوفيــد-19. وكذلــك عملــت مــع الجامعــة األمريكيــة فــي 
القاهــرة والعديــد مــن المــدارس الثانويــة لتثقيــف الطــالب حــول العيــش المســتدام وأهميتــه لحمايــة المحيــط الحيــوي )علــى األرض وتحــت 

الماء(.

 دنارج افيس قدنف ناك
 لوأ ةقدرغلا يف شتيب
 ةداهشلا ىلع لصح نم
 ةحايسلا مدعب همازتلال

ةيكيتسالبلا



٦٥

)٥( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

ــماك  ــد األس ــن صي ــمل كاًل م ــذي يش ــر وال ــي مص ــماك ف ــاج األس ــغ إنت بل
ــن  ــام 2019. وم ــي ع ــري ف ــن مت ــون ط ــة 1.8 ملي ــاء المائي ــة األحي وتربي
المتوقــع أن ينمــو هــذا اإلنتــاج إلــى 1.94 مليــون طــن متــري بحلــول عــام 

.2021

مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لوبــاء كوفيــد-19 تأثيــًرا ملحوًظــا علــى 
اإلنتــاج الســمكي الســنوي لمصــر. تمثــل مصــر 30٪ مــن إنتــاج األســماك 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا و3.٥٪ مــن إجمالــي إنتــاج 
ــب  ــد نصي ــل. ويع ــطة الدخ ــة والمتوس ــدان المنخفض ــي البل ــماك ف األس
الفــرد مــن اإلنتــاج الســمكي فــي مصــر )0.018 طــن للفــرد، بعــد الخســارة( 
أعلــى بقليــل مــن مثيلــه فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض 
ــا  ــى مــن دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي )0.017 طــن( وأعل

ــن(. )0.013 ط

بحلــول عــام 2030، مــن المتوقــع أن ينمــو اإلنتــاج الســمكي الســنوي إلــى 
2.٥ مليــون طــن متــري فــي ســيناريو كوفيــد-19. مــع وجــود ســيناريو 
أخــر يفتــرض وجــود تعزيــز قــوي للسياســات تجــاه أهــداف التنميــة 
المســتدامة، ينتــج عنــه إنتــاج ســمكي أعلــى قليــاًل، بحوالــي 2.٦ مليــون 

ــى االقتصــاد المتنامــي. طــن متــري ممــا ُيعــزى إل

١،٨

٥١،٩

٦١،٩

٥٣،١

٦،١١،٩

٥٣،١

٦،١

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 ضفخنملا طسوتملا

 قرشلا ةقطنم

 طسوألا

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 يكمسلا جاتنإلا يلامجإ :١٩-ديفوك ريثأت
)يرتم نط نويلم( يونسلا

رفند ةعماج ،)٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

إجمالي اإلنتاج 
السمكي السنوي 

)مليون طن متري(

2.٥3

تأثير كوفيد-19: إجمالي اإلنتاج السمكي 
السنوي )مليون طن متري(

المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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هدف 1٥: الحياة في البر

)1( التقدم نحو الهدف

ــا بالحفــاظ  ــت مصــر ملتزمــة دائًم ــد مــن نوعــه، ظل ــوع بيئــي فري مــع تن
علــى البيئــة والتنــوع البيولوجــي والنظــم البيئيــة األرضيــة. ويتجلــى 
ذلــك فــي المســاهمة المصريــة فــي المنتديــات الدوليــة ذات الصلــة، 
المــدن والمجتمعــات  الجهــود الوطنيــة لضمــان أن تكــون  وكذلــك 
الجديــدة صديقــة للبيئــة مثــل العاصمــة اإلداريــة الجديــدة ومدينــة 

العلميــن الجديــدة.

ــي  ــاة ف ــة الحي ــل حماي ــن أج ــا م ــر جهوده ــت مص ــام 2016، واصل ــذ ع من
البــر. عملــت الدولــة مؤخــًرا علــى زيــادة المحميــات الطبيعيــة بإضافــة 13 
ــرن  ــر. وتقت ــي مص ــن ف ــة المتواجدي ــى ال30 محمي ــة إل ــة إضافي محمي
هــذه الجهــود بالتقــدم المحــرز فــي مكافحــة خســائر التنــوع البيولوجــي، 
ــك  ــجير، وكل ذل ــة، والتش ــي الزراعي ــي لألراض ــف العمران ــة الزح ومكافح
باإلضافــة إلــى توســيع األراضــي الزراعيــة فــي مصــر لتحقيــق االكتفــاء 

ــرات. ــة البحي ــك تنقي ــل المختلفــة وكذل الذاتــي مــن المحاصي

وفًقــا 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 0.9 فــي 

ــل(. ــوأ 0-1 األفض ــة )األس ــع الماضي ــنوات األرب الس

)2( جهــود الدولــة المصريــة مــن أجــل الحفــاظ علــى األرض والتنــوع 
البيولوجــي

 )2.1( المساهمة في المنتديات العالمية

التزمــت مصــر بالحفــاظ علــى الحيــاة فــي البــر وهــو مــا ظهــر فــي 
ــوع  ــة التن ــراف فــي اتفاقي ــر لألط ــع عش ــر الراب ــر للمؤتم ــة مص رئاس
البيولوجــي COP14 فــي عــام 2018. وقدمــت مصــر مبــادرة لربــط اتفاقيات 
ريــو البيئيــة الثــالث »التنــوع البيولوجــي، تغيــر المنــاخ والتصحــر« مــع 
ــاريع  ــذ مش ــة لتنفي ــة العالمي ــق البيئ ــن مرف ــون دوالر م ــة ٥00 ملي تعبئ
تربــط بيــن تغيــر المنــاخ والتنــوع البيولوجــي. ولتحقيــق هــذه المبــادرة، 

ــم اإلعــالن عــن خارطــة طريــق للتنــوع البيولوجــي خــالل المؤتمــر. ت

)2.2( الجهود الوطنية للحفاظ على النظم البيئية األرضية واستعادتها

وعلــى الصعيــد الوطنــي، وجهــت مصــر الجهــود للحفــاظ علــى البيئــة وتبنــت مشــروًعا يهــدف إلــى تحويــل شــرم الشــيخ إلــى مدينــة خضــراء 
لتكــون أول مدينــة مصريــة وعربيــة وإفريقيــة وشــرق أوســطية تحمــل هــذه الخاصيــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة. يأتــي ذلــك باإلضافــة إلــى 
ــا  ــا بيئًي ــح نموذًج ــا، لتصب ــر وغيره ــف الكبي ــدة والمتح ــة الجدي ــة اإلداري ــن والعاصم ــة العلمي ــل مدين ــدة مث ــية جدي ــاريع رئيس ــم مش تصمي

يتعلــق بالحفــاظ علــى الحيــاة علــى األرض.

 - عاونألا ءاقبل ءارمحلا ةمئاقلا رشؤم
رصم ةجرد

٠،٩٢
٠،٩١ ٠،٩١ ٠،٩١ ٠،٩١ 0.91

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

ةعيبطلا ىلع ظافحلل يلودلا داحتالل ءارمحلا ةمئاقلا :ردصملا

 هذه عفدل ءاكرشلا نم ديدعلا عم ٍدجب انلمع دقل
 ليعفتب رصم موقتو ،مامألا ىلإ ةردابملا
 يف يجولويبلا عونتلا جمد لالخ نم اهئدابم
 ،ةيئيبلا ةحايسلاو ةيعيبطلا تايمحملا تاعاطق

 ةيومنتلا اهططخ يفو ،لاثملا ليبس ىلع
 صرف نم ديزملا قلخو دراوملا هذه ةيامحل

.لمعلا

يسيسلا حاتفلا دبع  يرصملا سيئرلا ةماخف

التقدمالسابقالمؤشر

0.912020 ↓0.922018مؤشر القائمة الجمراء لبقاء األنواع - درجة مصر)15.5.1(

المصدر: القائمة الحمراء لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة
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التنوع البيولوجي: 	

فــي عــام 2020، نفــذت 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 2018. ويحــدد هــذا المشــروع ويوثــق المواقــع ذات األهميــة العالميــة للطيــور حــول 
العالــم )تســمى المناطــق الهامــة للطيــور(. فــي عــام 2020، فــاز مشــروع الحفــاظ علــى الطيــور الحوامــة المهاجــرة فــي مصــر بجائــزة 
الطاقــة العالميــة كمثــال للمشــاريع الرائــدة والمســتدامة التــي تحقــق أهداًفــا ملموســة لحمايــة الطيــور المهاجــرة كمــورد طبيعــي 

ودمــج أهدافهــا مــع الطاقــة المتجــددة.

التشجير: 	

ومــن بيــن جهــود التشــجير وزيــادة المســاحات الخضــراء، شــاركت مصــر فــي 2019 فــي إحيــاء مشــروع »الجــدار األخضــر« مــع الــدول اإلفريقيــة. 
يهــدف المشــروع إلــى تخضيــر كامــل لعــرض قــارة إفريقيــا لمواجهــة التصحــر. مــن المقــرر أن تســتضيف مصــر أيًضــا أول غابــة عموديــة 
فــي القــارة األفريقيــة، مــع ثالثــة مبــاٍن مغطــاة بالكامــل بأشــجار ونباتــات تمتــص التلــوث فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، باإلضافــة إلــى 

تزويــد تلــك المبانــي بشــرفات تحتــوي علــى 350 شــجرة و14000 شــجيرة مــن أكثــر مــن 100 نــوع مختلــف.

الحفاظ على المحميات وتنميتها: 	

للترويــج  حملــة  كأول  إيجيبــت«  »إيكــو  إطــالق  تــم   ،2020 عــام  فــي 
المحميــات  أهميــة  حــول  البيئــي  الوعــي  ورفــع  البيئيــة  للســياحة 
الطبيعيــة وثرواتهــا، كجــزء مــن أنشــطة مبــادرة »اتحضــر لألخضــر«. 
تشــمل الحملــة الترويــج لـــ 13 محميــة طبيعيــة جديــدة مــن خــالل تقديم 
نمــوذج حقيقــي للتنميــة المســتدامة يأخــذ فــي االعتبــار األبعــاد البيئيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة للســياحة. كمــا شــهد عــام 2020 
إنشــاء مراكــز للــزوار فــي محميــات رأس محمــد والفيــوم، باإلضافــة إلــى 
ــي  ــاهم ف ــا س ــات مم ــطة المحمي ــي أنش ــي ف ــع المحل ــاج المجتم اندم
ــراوح  ــال وتت ــوم ووادي الجم ــة الفي ــكان محمي ــل لس ــط الدخ ــع متوس رف

ــد. ــام واح ــي ع ــن 12٦٪ - 4٦0٪ ف ــادة بي الزي

أصــدرت وزارة البيئــة، بدعــم مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، قــراًرا بتحصيــل 
اســتدامتها  لضمــان  الطبيعيــة،  المحميــات  داخــل  لألنشــطة  رســوم 
الماليــة لألجيــال القادمــة. كمــا تعمــل الــوزارة علــى تطويــر طريقــة 
ــوادث  ــن ح ــة ع ــة الناتج ــرار البيئي ــة األض ــي لقيم ــر المال ــدة للتقدي جدي

تدميــر المــوارد األرضيــة فــي المحميــات الطبيعيــة.

تنمية بحيرات مصر: 	

ــز علــى الحفــاظ علــى البحيــرات الداخليــة فــي مصــر واســتعادتها. حيــث شــهد عــام 2019  ــا تركي ــاك أيًض ــة، هن ــاة البري باإلضافــة إلــى الحي
انطــالق مهمــة ترميــم بحيــرات مصــر بعــد ســنوات مــن اإلهمــال والتلــوث والتعديــات أثــر هــذا اإلهمــال علــى إنتــاج البحيــرات مــن األســماك 
وغّيــر طبيعتهــا البيولوجيــة. لذلــك، يهــدف المشــروع إلــى تطويــر واســتعادة البحيــرات وتحســين إنفــاذ العقوبــات علــى المصانــع التــي تفــرغ 

نفاياتهــا فــي هــذه البحيــرات.

)3( شراكات 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 
اجتماعًيــا واقتصادًيــا« بدعــم مــن شــركاء ومموليــن متعدديــن. يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز ســبل عيــش المزارعــات مــن خــالل تعليمهــن 
بشــكل تجريبــي ممارســات زراعيــة حديثــة ومحســنة. حتــى اآلن، اســتفاد مــن المبــادرة 9000 مزارعــة فــي قريتيــن ريفيتيــن فــي محافظتــي 

المنيــا وبنــي ســويف فــي صعيــد مصــر.

 ظافحلل يملاعلا داحتالا ءادأ مييقت ريرقت داشأ
 يملاعلا يعيبطلا ثارتلا عقاومل ةئيبلا ىلع
 عقاوم دحأك ناتيحلا يداو عقومب 2020 ماعل
 نإ ثيح ،رصم يف يملاعلا يجولويجلا ثارتلا
 يملاعلا ثارتلا عقوم وه ناتيحلا يداو عقوم
 يف ءادألا ىوتسم يف اًمدقت زرحأ يذلا ديحولا
 نم ةيامحو مامتهاب عقوملا ىظحيو .ريرقتلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،اهنع نيلوئسملاو ةئيبلا ةرازو
 يملاعلا ثارتلا ةقطنم لوح ةلزاع ةقطنم ديدحت

 نم ةرجحتملا ةيمظعلا لكايهلا ةيامحل
.رورملا ةكرحو ةرايزلا لثم تاديدهتلا
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)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

تقــدر مســاحة الغابــات بـــ 0.075 مليــون هكتــار، أو أقــل مــن 0.01٪ مــن 
ــرق  ــة الش ــن منطق ــاًل م ــل قلي ــذا أق ــر. وه ــي مص ــي ف ــي األراض إجمال
ــات،  ــن غاب ــارة ع ــي عب ــن األراض ــث إن 2٪ م ــا، حي ــمال إفريقي ــط وش األوس
وأقــل بكثيــر مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض كمجموعــة، 
حيــث تمثــل الغابــات 27٪ مــن األراضــي. مــن غيــر المتوقــع أن يؤثــر وبــاء 

ــات. ــاحة الغاب ــى مس ــد-19 عل كوفي

خــالل الظــروف االســتثنائية التــي عانــى منهــا العالــم بســبب انتشــار 
الوبــاء، نجحــت مصــر فــي تقييــم التقــدم المحــرز فــي األهــداف العالميــة 
للتنــوع البيولوجــي 2020 وإعــداد إطــار مــا بعــد 2020 الــذي يضمــن الحفــاظ 
علــى المــوارد الطبيعيــة فــي العالــم خاصــة فــي إفريقيــا. يوفــر اإلطــار 
طرًقــا للدعــم المالــي للمشــاريع المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي مــن 
خــالل البلــدان المتقدمــة وشــركاء العمــل البيئــي اآلخريــن والمجتمعــات 

ــة. المحلي

علــى الطريــق نحــو عــام 2030، يتضمــن ســيناريو الدفــع لتحقيــق أهــداف 
ــإن  ــي ف ــجير، وبالتال ــادة التش ــززة إلع ــوًدا ُمع ــتدامة جه ــة المس التنمي
مســاحة الغابــات فــي مصــر تــزداد بشــكل طفيــف، علــى الرغــم مــن أنــه 
مــن المتوقــع أن تظــل عنــد مســتوى منخفــض )76 ألــف هكتــار( وال تــزال 

أقــل مــن ٪0.01.

٠،٠
٧٥

٥٦
٩

٢٣
،٤

٠،٠
٧٥

٥٦
٧،

٨

٢٣
،٣

٠،٠
٧٥

٥٦
٧،

٨

٢٣
،٣

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

 ضفخنملا

 قرشلا ةقطنم

 طسوألا

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 تاباغلا يضارأ يلامجإ :١٩-ديفوك ريثأت
)راتكه نويلم(

رفند ةعماج ،)٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

إجمالي مساحة 
الغابات في مصر

 )ألف هكتار(
7٥7٦

تأثير كوفيد-19:
إجمالي مساحة الغابات )مليون هكتار(

المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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هدف 1٦: السالم والعدل والمؤسسات القوية

)1( التقدم نحو الهدف

إن وجــود مؤسســات قويــة هــو المحــرك الرئيــس للتنميــة الشــاملة 
ــام 2019،  ــي ع ــاءة. ف ــفافية وكف ــر ش ــح أكث ــى أن تصب ــر إل ــدف مص وته
حققــت مصــر مراكــز أعلــى فــي العديــد مــن مؤشــرات الحوكمــة مقارنــة 
ــام  ــي ع ــة ف ــة مئوي ــى 37.98 مرتب ــل إل ــر لتص ــت مص ــام 2015، تقدم بع
2019 فــي مؤشــر ‘ســيادة القانــون مقارنــة ب 31.25 فــي عــام 2015. وفــي 
مؤشــر ‘فعاليــة الحكومــة’، وصلــت مصــر إلــى 36.54 مرتبــة مئويــة 
ــل  ــدم مماث ــاك تق ــام 2015. وهن ــي ع ــة ب 22.12 ف ــام 2019 مقارن ــي ع ف
فــي ‘االســتقرار السياســي وغيــاب العنــف / اإلرهــاب’ حيــث وصلــت إلــى 
ــك،  ــة ب 8.57 فــي عــام 2015. عــالوة علــى ذل 12.86 فــي عــام 2019 مقارن
قفــزت مصــر 20 مرتبــة فــي مكــون ‘المؤسســات’ فــي مؤشــر التنافســية 
العالميــة حيــث وصلــت إلــى المركــز 82 فــي عــام 2019 مــن المركــز102 في 
عــام 2018. ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك طريــق طويــل ال يــزال أمامنــا، ولكــن 
الدولــة المصريــة تعمــل بجــد لتعزيــز هــذا التقــدم ومحاربــة الفســاد مــن 

جــذوره. 

)2( جهود الدولة المصرية نحو الحوكمة والحكم الرشيد

 )2.1( الحكم الرشيد والمؤسسات القوية

مشــاركة المواطنيــن: باإلشــارة إلــى مــا تــم ذكــره فــي الفصــل الثانــي، في عــام 2019، أطلقــت الدولــة المصريــة تطبيــق »شــارك 2030«، الذي 
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 بــال شــك علــى المزيــد 

مــن المشــاركة الجماهيريــة.

ةمكوحلا تارشؤم  
)ةيوئملا ةبترملا( 

٣١،٢٥ ٣٢،٦٩ ٣٢،٦٩
٣٧،٥٠ ٣٧،٩٨

٢٢،١٢

٢٧،٨٨ ٢٩،٣٣ ٣٠،٧٧

٣٦،٥٤

٨،٥٧ ٩،٠٥ ٩،٠٥
١٢،٣٣ ١٢،٨٦

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

 نوناقلا دعاوق

 ةموكحلا ةيلاعف

 باهرإلا / فنعلا بايغو يسايسلا رارقتسالا

 يلودلا كنبلل ةيملاعلا ةمكوحلا تارشؤم :ردصملا

التقدمالسابقالمؤشر

37.982019↑31.2٥2015سيادة القانون )المرتبة المئوية( - مؤشرات الحوكمة العالمية

3٦.٥42019 ↑22.122015فعالية الحكومة )المرتبة المئوية( - مؤشرات الحوكمة العالمية

822019 ↑1022018تصنيف المؤسسات )أحد مكونات مؤشر التنافسية العالمية(

االستقرار السياسي وغياب العنف / اإلرهاب )المرتبة المئوية( - مؤشرات 
12.8٦2019 ↑8.٥72015الحوكمة العالمية

المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي

12.38

سيادة القانون
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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 2019. وكانــت هــذه الممارســة ُتنفــذ منــذ عــدة ســنوات ثــم توقفــت وفــي 
عــام 2018 أعلــن معالــي الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي أن الجوائــز ستســتأنف تماشــًيا مــع أهــداف رؤيــة مصــر 2030. وبالتــوازي، تــم إنشــاء 
المعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة فــي ســبتمبر 2020، والمكلــف بتطويــر وتعزيــز المــوارد البشــرية فــي الدولــة المصريــة 

خاصــة فــي مجــاالت الحكــم الرشــيد واالســتدامة )لمزيــد مــن التفاصيــل قــم بتصفــح الفصــل 2، الفقــرة 2.1.

ــة الثانيــة مــن »االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة  ــز كفــاءة الحكومــة، أطلقــت مصــر المرحل مكافحــة الفســاد: للحــد مــن الفســاد وتعزي
الفســاد 2019 - 2022«. تــم إعــداد االســتراتيجية بعــد دراســة تحديــات اســتراتيجية 2014-2018 الســابقة، 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 
2020. يصــور هــذا التعــاون مكافحــة الفســاد كجــزء ال يتجــزأ مــن النهــوض بحقــوق اإلنســان، كمــا يبــرز أن للنهــوض بحقــوق اإلنســان تأثيــًرا 

إيجابًيــا فــي نهايــة المطــاف علــى مكافحــة الفســاد.

)2.2( تعزيز السالم واألمن والحماية من العنف

محاربــة االتجــار بالبشــر: أطلقــت اللجنــة التنســيقية الوطنيــة لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية واالتجــار بالبشــر الجــزء الثانــي مــن 
الحملــة الوطنيــة »مًعــا ضــد االتجــار بالبشــر« فــي عــام 2020. وتحــث الحمــالت المواطنيــن علــى اإلبــالغ عــن الجريمــة عبــر الخطــوط الســاخنة 
لللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر، المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، المجلــس القومــي للمــرأة، والمجلس القومــي لحقوق 
اإلنســان أو إبــالغ الســلطات المختصــة. عــالوة علــى ذلــك، فــي أكتوبــر 2020، نجحــت مصــر، بدعــم دولــي كامــل، فــي تمريــر مشــروع قرارهــا 
7/10 بعنــوان »مكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ضــد الممتلــكات الثقافيــة«، خــالل 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 8 مراكــز الســتضافة النســاء المعرضــات للخطــر والمعرضــات 
للعنــف. يوفــر المركــز لهــم الرعايــة الصحيــة والنفســية والقانونيــة، ويســعى إلــى توفيــر فــرص معيشــية لهــم. يبلــغ عــدد النســاء الالتــي 
يحصلــن علــى الخدمــات 2958 امــرأة و183 طفــاًل هــذا العــام، تولــي الــوزارة أهميــة خاصــة لحمايــة الفتيــات مــن الممارســات الضــارة مثــل 
الــزواج المبكــر وختــان اإلنــاث واالتجــار بالبشــر. كمــا تعمــل الــوزارة علــى التوســع فــي إنشــاء مراكــز الســتضافة النســاء فــي محافظــات 

ســوهاج وقنــا وبورســعيد.

)3( الشــراكات لمكافحــة الفســاد وإتاحــة الوصــول إلــى العدالــة 
للجميــع

ــم توســيع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة  ــوزراء، ت برئاســة رئيــس مجلــس ال
ــة  ــات الحكومي ــمل الكيان ــط لتش ــس فق ــمبر 2019 لي ــي ديس ــاد ف الفس
ــاد  ــل االتح ــي مث ــع المدن ــن المجتم ــركاء م ــا ش ــن أيًض ــة، ولك ذات الصل
العــام للمنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤسســة مصــر الخيــر، وممثلــو 
القطــاع الخــاص مثــل جمعيــة شــباب األعمــال المصرييــن ومؤسســة 

ســو إيليــن للتنميــة القانونيــة.

)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

ــل  ــة أفض ــة عالمي ــق مرتب ــاد وتحقي ــن الفس ــد م ــى الح ــر عل ــل مص تعم
ــدم  ــأت التق ــد أبط ــد-19 ق ــة كوفي ــد أن جائح ــك، ُيعتق ــع ذل ــام. وم كل ع
ــدركات  ــر م ــي مؤش ــر ف ــة مص ــت درج ــام 2020، انخفض ــي ع ــي. ف التدريج
الفســاد لمنظمــة الشــفافية الدوليــة إلــى 3.3 مــن 3.5 فــي العــام 
ــد أن  ــا، ُيعتق ــات. أيًض ــى المؤسس ــاء عل ــر الوب ــس تأثي ــا يعك ــابق، مم الس

:تختص اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بما يلي

 المتحدة األمم اتفاقية ألحكام الفعال التطبيق تفعيل•

 .يةواإلقليم الدولية االتفاقيات من وغيرها الفساد لمكافحة

 المحافل في عنها التعبير يتم موحدة مصرية رؤية صياغة•

 .الدولية

 الوطنية والقرارات واللوائح للتشريعات دوري تقييم إجراء•

 كفائتها مدى وتحديد الفساد ومكافحة بمنع المتعلقة

.رمص وقعتها التي الدولية االتفاقيات نصوص مع وتوافقها
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 داسفلا تاكردم رشؤم ةجرد :ديفوك ريثأت
 )ةيفافش رثكأ = ىلعألا ةجردلا(

 

 رفند ةعماج ، )٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا

٣،
٥

٢،
٩

٣،
٩

٣،
٣

٢،
٩ ٣،

٧

٣،
٤

٢،
٩

٤
 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا

 ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

ةموكحلا ةيلاعف
)٥ ىلإ ١ نم سايقم( 

١،٨
٤

١،٩
٧ ٢،
٢٤

١،٨
٧

١،٩
٤

٢،
٢١

١،٨
٨

١،٩
٩

٢،
٢٦

 تاذ نادلبلا رصم

 طسوتملا لخدلا

 ضفخنملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

الوبــاء أدى إلــى إبطــاء تحســين مؤشــر فعاليــة الحكومــة )البنــك الدولي(، 
حيــث ســجلت مصــر 1.87 فــي عــام 2020 خــالل الوبــاء، وهــو تحســن عــن 1.84 
ــدون  ــيناريو »ب ــل س ــي ظ ــن 1.88 ف ــاًل م ــل قلي ــه أق ــام 2019، ولكن ــي ع ف

ــى 5(. ــاس 1 إل ــد« )مقي كوفي

مــن بيــن اإلجــراءات العديــدة التــي اتخذتهــا الدولــة المصريــة خــالل 
عمليــات اإلغــالق المتعلقــة بوبــاء كوفيــد-19 كانــت رقمنــة النظــام 
القضائــي لضمــان المســاواة فــي الوصــول لجميــع المصرييــن وعــدم 
التحــول  تــم تســريع  الوبــاء.  القانــون بســبب  العدالــة وإنفــاذ  إعاقــة 
الرقمــي للنظــام القضائــي ليســهل علــى المواطنيــن رفــع الدعــاوى 
ومتابعــة قضاياهــم والحــد مــن االزدحــام. جــاء ذلــك بعــد مطالــب عديــدة 
مــن قبــل الدوائــر القضائيــة والقانونيــة، بخصــوص ضــرورة عقــد جلســات 
المحاكمــة بنظــام إلكترونــي يســمح مباشــرة ألطــراف التقاضــي ولعامــة 
ــت  ــي(. أطلق ــي اإللكترون ــد )التقاض ــن بع ــات ع ــور الجلس ــور بحض الجمه
وزارة العــدل حزمــة جديــدة مــن خدمــات التســجيل العقــاري اإللكترونــي 
إلتاحــة خدمــات التوثيــق للمواطنيــن بســهولة ويســر، بالتعــاون مــع وزارة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات. باإلضافــة إلــى إطــالق الخدمــات 
digital.gov.eg :ــي ــع اإللكترون ــر الموق ــة عب ــة المقدم ــة المصري الرقمي

بحلــول عــام 2030، مــن المتوقــع في ســيناريو »دفع التنمية المســتدامة« 
زيــادة الشــفافية ومحاربــة الفســاد ممــا يــؤدي إلــى وصــول مصــر لدرجــة 
4.3 فــي مؤشــر مــدركات الفســاد بحلــول عــام 2030. أمــا بالنســبة لفعاليــة 
الحكومــة، فســيناريو دفــع أهــداف التنميــة المســتدامة يتوقــع تحســًنا 
طموًحــا مــع تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة، وتجــاوز ســيناريو »بــدون كوفيــد« 

توقعات آفاق 2030بحلــول عــام 2021 والوصــول إلــى درجــة 2.6 بحلــول عــام 2030.

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

3.٥4.3مدركات الفساد

2.0٦2.٦فعالية الحكومة

تأثير كوفيد-19: درجة مؤشر مدركات الفساد 
)الدرجة األعلى = أكثر شفافية(

فعالية الحكومة
)مقياس من 1 إلى 5(

المصدر: مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2021(، جامعة دنفر
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هدف 17: عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)1( التقدم 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 2017، تنظــم 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 

الثــالث الســابقة.

فــي ظــل قيــم المصيــر الموحــد والتنميــة المتبادلــة، اســتغلت مصــر فــي عــام 2019 دورهــا رئيًســا لالتحــاد األفريقــي فــي تعزيــز وســائل 
ــعوب  ــن الش ــور بي ــاء الجس ــي، )2( بن ــادي واإلقليم ــل االقتص ــل )1( التكام ــة مث ــاالت ذات األولوي ــي المج ــة ف ــدول األفريقي ــن ال ــاون بي التع
األفريقيــة، )3( واإلصــالح المؤسســي والمالــي لالتحــاد األفريقــي. أثنــاء توليهــا المســؤولية، أعلنــت مصــر أن منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة 
األفريقيــة )AfCFTA( قــد دخلــت حيــز التنفيــذ بعــد أن صادقــت عليهــا 22 دولــة. 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 الســالم واألمــن. كانــت 
مصــر أول الداعميــن للشــعب الليبــي خــالل 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 خــالل 

تمهيــد الطريــق لمنتــدى المخابــرات العربــي واســتضافة مقــره فــي القاهــرة.

)2( جهود الدولة المصرية نحو تعزيز وسائل التنفيذ والشراكات من أجل التنمية المستدامة

)2.1( تعبئة الموارد المحلية

انخفــض إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي ليصــل إلــى 19.2٪ فــي 2020/2019 بســبب جائحــة كوفيــد-19. 
ــة مــن الســنوات الســابقة  ــزال النســبة قريب ــك، ال ت ــى الرغــم مــن ذل وعل
مــع زيــادة وجــود أنشــطة ماليــة أكثــر اســتدامة. كمــا عملــت مصــر علــى 

ــالل: ــن خ ــب م ــل الضرائ ــي وتحصي ــام الضريب ــالح النظ إص

تنفيــذ إصالحــات تــؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة، وإرســاء  	
أســس العدالــة الماليــة، ودمــج االقتصــاد غير الرســمي فــي االقتصاد 
ــرادات الضريبيــة بنســبة  الرســمي. فــي غضــون 4 ســنوات، زادت اإلي
111٪ فــي 2020. وبلغــت نســبة الميزانيــة الممولــة من الضرائــب ٥4.4٪ 

ــي 2020/2019. ف

يرصملا يزكرملا كنبلا :ردصملا

بئارضلاو تاداريإلا  

٣٩
،٧

٢٠
،٨

٤٤
،٦

٢٠
،٥

٥٤
،٤

١٩
،٢

 ةينازيملا ةبسن
 نم ةلومملا
 )٪( بئارضلا

 ةيموكحلا تاداريإلا
 جتانلا نم ٪(

 )يلامجإلا يلحملا

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠٢٠/٢٠١٩

التقدمالسابقالمؤشر

19.22020٪ ↓20.82018٪إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )٪()17.1.1(

٥4.42020٪ ↑39.72018٪نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية )٪()17.1.2(

9.82020 ↑8.٦2018إجمالي صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية )مليار دوالر أمريكي()17.2.1(

)17.3.1(
Proxy)7.42020 ↑٦.92015إجمالي صافي االستثمار األجنبي المباشر )مليار دوالر أمريكي

82020٪ ↓10.82018٪نسبة التحويالت من الخارج من إجمالي الناتج المحلي )٪()17.3.2(

7.٦2019 ↑4.082015عدد اشتراكات النطاق العريض لإلنترنت الثابت لكل 100 من السكان)17.6.1(

المصدر: وزارة المالية
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توجيــه الجهــود نحــو تطبيــق نظــام رقمــي متكامــل لرفــع كفــاءة  	
اإلدارة الضريبيــة.

 )2.2( االستفادة من الموارد الدولية

المساعدة اإلنمائية الرسمية 

ارتفعــت المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية لمصــر إلــى 9.8 مليــار دوالر 
ــام 2018  ــي ع ــار دوالر أمريكــي ف ــن 8.٦ ملي ــام 2020 م ــي ع أمريكــي ف
14٪(. فــي عــام 2020، أطلقــت مصــر خريطــة تفاعليــة  )زيــادة بنســبة 
ــداف  ــن أه ــدف م ــكل ه ــمية ل ــة الرس ــاعدة اإلنمائي ــع المس ــح توزي توض
التنميــة المســتدامة مــع تفاصيــل محــددة عــن المشــروع والموقــع 
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــدف 7 م ــروًعا لله ــص 34 مش ــم تخصي ــي. ت الجغراف
المســتدامة )طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة( وهــي أكبــر نســبة مــن 
إجمالــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية بقيمــة 23.2٪ )٥.9 مليــار دوالر 
أمريكــي(. احتــل الهــدف التاســع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
)الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية( المرتبــة الثانيــة بعــدد 3٦ 
مشــروًعا وبنســبة مئويــة مــن إجمالــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية 

بلغــت 22.3٪ )٥.7 مليــار دوالر أمريكــي(.

 حواالت المصريين بالخارج

ــن  ــبة 4.9٪ م ــدة بنس ــة الواف ــالت المالي ــات التحوي ــي تدفق ــع إجمال ارتف
ــى  ــة 2018/2017 إل ــنة المالي ــي الس ــا ف ــي تقريًب ــار دوالر أمريك 2٦.4 ملي
ــض  ــك، انخف ــع ذل ــي 2020/2019. وم ــي ف ــار دوالر أمريك ــي 27.7 ملي حوال
ــج المحلــي اإلجمالــي مــن 10.8٪ فــي  حجــم التحويــالت كنســبة مــن النات

2018/2017 إلــى 8٪ فــي 2020/2019.

االستثمار األجنبي المباشر

باإلضافــة إلــى تعبئــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية، فــإن تشــجيع 
ــة.  ــة المصري ــة للحكوم ــا أولوي ــل أيًض ــر يمث ــي المباش ــتثمار األجنب االس
ارتفــع صافــي االســتثمارات األجنبيــة المباشــر بنســبة 7.2٪ مــن 9.٦ 
مليــار دوالر أمريكــي فــي 2016/2015 إلــى 7.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي 
2020/2019. أيضــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، نفــذت مصــر إصالحــات 

ــل: ــتثمار مث ــال واالس ــاخ األعم ــين من ــة لتحس ــة مختلف هيكلي

والصغيــرة  	 الصغــر  متناهيــة  المشــروعات  تنميــة  جهــاز  إنشــاء 
والمتوســطة فــي 2018 لتعزيــز نمــو مشــروعات ريــادة األعمــال، 

تقويــة وتمكيــن جهــاز حمايــة المنافســة.

التــي  	 وضــع أدوات تشــجيع االســتثمار، مثــل خريطــة االســتثمار 
ــب  ــتثمار حس ــرص االس ــرض ف ــي لع ــر وتفاعل ــج مبتك ــل كبرنام تعم

القطــاع والموقــع.

)2.3( تمكين الوصول إلى اإلنترنت

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:

بلــغ عــدد إجمالــي اشــتراكات ADSL 3.0٦ مليــون اشــتراك فــي عــام  	
ــام 2020،  ــف ع ــي منتص ــتراك ف ــون اش ــى 8.4٥ ملي ــل إل 2015 ووص

ــا ٪27٦. ــادة قدره بزي

يلودلا نواعتلا ةرازو :ردصملا

٥

٨،٦

٥،٣

٩،٨

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

 ةيئامنإلا ةدعاسملا يفاص يلامجإ
)يكيرمأ رالود رايلم( ةيمسرلا  

يرصملا يزكرملا كنبلا :ردصملا

٦،٩

٧،٩
٧،٧

٨،٢

٧،٤

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

 رشابملا يبنجألا رامثتسالا يفاص
)يكيرمأ رالود رايلم(  

تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةرازو :ردصملا

٤٠
،٨

٦١
،٥

٣٤
،٨

٥٣

٣٧
،٨

٥٧
،٣

٢٠١٦ ٢٠٢٠

 يلامجإ ثانإ روكذ

 ةيناكمإ مهيدل نيذلا دارفألا ةبسن
٪ عونلا بسح تنرتنإلا ىلإ لوصولا  

المصدر: البنك المركزي المصري

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

المصدر: وزارة التعاون الدولي / منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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فــي عــام 2018، ارتفــع عــدد مســتخدمي اإلنترنــت مــن اإلنــاث كنســبة مئويــة مــن اإلنــاث مــن 34.8٪ فــي عــام 2016 إلــى 40.3٪ فــي عــام  	
2018، بينمــا ارتفــع بالنســبة للذكــور مــن 40.8٪ إلــى 48.1٪ خــالل نفــس الســنوات.

بينما ارتفعت عدد االشتراكات في النطاق العريض )broadband( لكل 100 نسمة من 4.08 في عام 2015 إلى ٦.٦9 في عام 2018. 	

)3( الشراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة

)3.1( الشراكات 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.

ــة  	 ــي، والتنمي ــم االجتماع ــة، والدع ــة الصحي ــة؛ الرعاي ــاالت رئيس ــى ٦ مج ــز عل ــع التركي ــام 2014 م ــي ع ــر ف ــا مص ــدوق تحي ــس صن تأس
ــق  ــن، يطل ــراء مختلفي ــع نظ ــراكات م ــق ش ــن طري ــات. ع ــوارث / األزم ــتجابة للك ــم، واالس ــادي، والتعلي ــن االقتص ــة، والتمكي الحضري

ــاله. ــورة أع ــاالت المذك ــم المج ــادرات لدع ــن المب ــد م ــدوق العدي الصن

الصنــدوق الســيادي المصــري يعمــل مــن خــالل أفضــل الممارســات لجــذب االســتثمارات الخاصــة وإدارة األصــول المملوكــة للدولــة.  	
يحتــوي الصنــدوق علــى 4 صناديــق فرعيــة رئيســة؛ الســياحة، العقــارات والتحــف، الرعايــة الصحيــة واألدويــة، البنيــة التحتيــة 

ــة. ــا المالي ــة والتكنولوجي ــات المالي ــق، والخدم والمراف

)3.2( الشراكات العالمية أثناء الجائحة

ــن  ــتفيدة م ــاء مس ــاء الوب ــة أثن ــراكات العالمي ــن الش ــد م ــاء المزي ــوًدا لبن ــي جه ــاون الدول ــالل وزارة التع ــن خ ــة م ــة المصري ــذل الدول تب
الدبلوماســية االقتصاديــة مــن خــالل: تنظيــم منصــات ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن. أطلقــت وزارة التعــاون الدولــي فــي أبريــل 2020 أول 
منصــة ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن تحــت عنــوان »شــراكات عالميــة مــن أجــل تعــاون إنمائــي فعــال« مــع أكثــر مــن 120 مشــارك مــن 

4٥ مؤسســة دوليــة لمناقشــة اإلجــراءات الحكوميــة لواجهــة جائحــة كوفيــد-19.

)4( تأثير كوفيد-19 واستجابة الدولة

ــة باألعــوام الســابقة كنســبة  ــرادات الحكوميــة فــي عــام 2020 مقارن ــرت جائحــة كوفيــد-19 علــى االقتصــاد وتســببت فــي انخفــاض اإلي أث
مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بينمــا كان هنــاك تأثيــر ضئيــل علــى اإليــرادات الحكوميــة بســبب الوبــاء. أمــا بالنســبة لحصــة مصــر 
ــة  ــت قيم ــام 2019. وانخفض ــي ع ــة ف ــادرات العالمي ــن الص ــن 0.18٪ م ــرب م ــا يق ــى م ــر عل ــتحوذت مص ــد اس ــة، فق ــادرات العالمي ــن الص م
الصــادرات فــي عــام 2020 بنحــو 1٪، مقارنــة بعــام 2019، ممــا يعكــس مرونــة قطــاع التصديــر المصــري فــي مواجهــة ركــود االقتصــاد. النشــاط 

االقتصــادي العالمــي وحركــة التجــارة الدوليــة.

إلــى  أساســي  بشــكل  للوبــاء  المصريــة  الدولــة  اســتجابة  اســتندت 
رئيســين: مجاليــن  إلــى  تقســيمها  ويمكــن  والتعــاون،  الشــراكات 

ترتيــب أولويــات تحويــل الخدمــات الحكوميــة المقدمــة عبــر البوابــات  	
الرقميــة مــع التركيــز علــى االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لالتصاالت 

واالســتفادة مــن االســتفادة منهــا.

تعاونــت مصــر مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة فــي التنميــة  	
ــداف  ــدم أه ــي تخ ــاريع الت ــو المش ــوال نح ــن األم ــد م ــه المزي لتوجي
التنميــة المســتدامة: تــم توجيــه 3٦ مشــروًعا بقيمــة 1.4 مليار دوالر 
أمريكــي )٥.٦2٪ مــن إجمالــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية( إلــى 
ــي  ــار دوالر أمريك ــاه(، و1.32 ملي ــدة والرف ــة الجي ــدف 3 )الصح اله
ــر(. ــى الفق ــاء عل ــدف 1 )القض ــق اله ــروًعا لتحقي ــي 20 مش )٥.17٪( ف

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

أرســلت مصــر مســاعدات طبيــة بقيمــة 4 مالييــن دوالر إلــى 30 دولــة  	
أفريقيــة لدعــم جهــود مكافحــة الوبــاء.

١٨
،٤

١٨
،٨

٣١
،١

١٨
،٥

١٨
،٨

٣١

١٨
،٦

١٩

٣١
،٣

 لخدلا تاذ نادلبلا رصم

 ضفخنملا طسوتملا

 طسوألا قرشلا

 ايقيرفأ لامشو

٢٠١٩  )ديفوك نودب( ٢٠٢٠ )ديفوك( ٢٠٢٠

 ةبسنك ةيموكحلا تاداريإلا يلامجإ :ديفوك ريثأت
)٪( يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةيوئم

رفند ةعماج ، )٢٠٢١( ةيلودلا ةيلبقتسملا تاساردلل يدراب زكرم :ردصملا  

تأثير كوفيد-19: إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمالي )٪(

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

)مالحظة: التباين بين بيانات هذا الرسم والرسم السابق نتيجة االختالفات 
بين السنة المالية والسنة والتقويمية(
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إنشــاء جســر جــوي بيــن مصــر ولبنــان ألعمــال اإلغاثــة الطبيــة وعــالج  	
ضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت فــي أغســطس 2020.

بحلــول عــام 2030، ســتصل اإليــرادات الحكوميــة كنســبة مئويــة مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 21.7٪ بزيــادة تزيــد عــن 10 مليــارات دوالر 
أمريكــي، نظــًرا لتحســن االقتصاد وسياســات اإلصالحات الهيكليــة القوية. 
ــع أن  ــن المتوق ــة، فم ــادرات العالمي ــن الص ــر م ــة مص ــبة لحص ــا بالنس أم
ترتفــع لتصــل إلــى 0.3٪ بحلــول عــام 2030. ومــن حيــث إجمالــي التجــارة، من 
المتوقــع أن تزيــد الصــادرات فــي مصــر بشــكل كبيــر، بأكثــر مــن الضعــف 

فــي قيمتهــا بيــن عامــي 2020 و2030.

توقعات آفاق 2030

ال تغيير في بحلول 2030:
السياسات

دفعة التنمية 
المستدامة

إجمالي اإليرادات 
الحكومية كنسبة 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي

٪21.1٪23

إجمالي الصادرات 
المصرية

100 مليار
دوالر أمريكي

104 مليار
دوالر أمريكي
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عقـد قادم من التنـميـة:6.
التحديات والطريق إلى 2030

ــره  ــم بأس ــزال العال ــذول، ال ي ــد المب ــم الجه ــن حج ــر ع ــض النظ بغ
يواجــه تحديــات رهيبــة نحــو تنفيــذ خطــة عــام 2030؛ ومصــر ليســت 
ــام  ــات أم ــة تحدي ــام 2018 أربع ــي لع ــر الوطن ــدد التقري ــتثناء. ح اس
تحقيــق خطــة عــام 2030 وهــي البيانــات والتمويــل والحوكمــة 
ــل  ــن أج ــدة م ــر جاه ــت مص ــع، عمل ــي الواق ــكاني. ف ــو الس والنم
التعامــل الفعــال مــع هــذه التحديــات. وفًقــا لذلــك، ينقســم هــذا 
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 خــالل الســنوات الثالث 
الماضيــة. يعــرض الجــزء األخيــر الطريــق إلــى األمــام بالنســبة 

لمصــر خــالل العقــد المقبــل مــن العمــل.

ــر  التحديــات التــي تــم تحديدهــا فــي التقري
الوطنــي الطوعــي لعــام 2018

البيانات

وفًقــا لتقريــر أعدتــه »اإلســكوا« حــول منصــات التقاريــر الوطنيــة 
ــة  ــر المرتب ــت مص ــتدامة، احتل ــة المس ــداف التنمي ــة أله العربي
ــن  ــذ 50٪ م ــي تنفي ــن 9 دول( ف ــن بي ــة )م ــي المنطق ــى ف األول
معاييــر منصــات التقاريــر الوطنيــة مــن خــالل مرصــد أهــداف 
التنميــة المســتدامة. مــن ناحيــة أخــرى، كشــف التقريــر اإلحصائــي 
الوطنــي الثانــي ألهــداف التنميــة المســتدامة الصــادر عــام 2019 
ــة العامــة واإلحصــاء، أن 47.5٪ مــن  عــن الجهــاز المركــزي للتعبئ
ــة بـــ ٪43  ــة، مقارن ــتدامة متاح ــة المس ــداف التنمي ــرات أه مؤش
ــن  ــذا التحس ــق ه ــد تحق ــام 2018. وق ــادر ع ــر األول الص ــي التقري ف
الجديــدة*، وتحديــث وزيــادة  المســوحات  علــى خلفيــة تقديــم 
ــتخدام  ــي اس ــع ف ــك التوس ــة، وكذل ــوح الحالي ــض المس ــرة بع وتي

التكنولوجيــا المعلوماتيــة الحديثــة.

*  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.

علــى الرغــم مــن التحســن، ال تــزال هنــاك تحديــات مــن حيــث جمــع 
ــل  ــة مث ــات المختلف ــب التصنيف ــات )حس ــف البيان ــات وتصني البيان
الموقــع الجغرافــي والجنــس والدخــل واإلعاقــة(، وتوحيــد تعريــف 
ــة  ــة ماس ــاك حاج ــك، هن ــى ذل ــالوة عل ــرات. ع ــرات والمؤش المتغي
للتدريــب لتطويــر المــوارد البشــرية اإلحصائيــة المهنيــة علــى 
ــن  ــي، ولك ــاع الحكوم ــي القط ــط ف ــس فق ــتويات، لي ــع المس جمي
ــات  ــة والمنظم ــة التعليمي ــال واألنظم ــات األعم ــي قطاع ــا ف أيًض
غيــر الحكوميــة. يجــب توجيــه جــزء مــن هــذا الجهــد لتغييــر 
ــات  ــود بيان ــة وج ــث أهمي ــن حي ــة م ــات المختلف ــة المؤسس عقلي
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 

ــي. ــة األفريق ــك التنمي ــي وبن ــك الدول البن

التمويل

ــق  ــة لتحقي ــود العالمي ــب الجه ــاد، تتطل ــرات األونكت ــا لتقدي وفًق
حوالــي 7-5   2030 عــام  بحلــول  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
تريليــون دوالر أمريكــي ســنوًيا فــي جميــع القطاعــات؛ علــى 
الرغــم مــن أن مســتويات االســتثمار الحاليــة بعيــدة عــن النطــاق 
ــة  ــدان النامي ــي البل ــتثمارية ف ــوة اس ــود فج ــع وج ــوب، م المطل
ــي  ــن ف ــو مبي ــا ه ــي. كم ــون دوالر أمريك ــي 2.5 تريلي ــغ حوال تبل
التقريــر الوطنــي المالــي 2018، تواجــه مصــر عــدًدا مــن التحديــات 
الماليــة، بمــا فــي ذلــك الديــن الحكومــي وعجــز الميزانيــة. علــى 
الرغــم مــن تخفيــف هــذه التحديــات مباشــرة بعــد التنفيــذ الناجــح 
لبرنامــج االســتقرار واإلصــالح الــذي بــدأ فــي عــام 2016 )انظــر 
القســم 4.1 لمزيــد مــن التفاصيــل(؛ لســوء الحــظ، تفاقمــت هــذه 
ــة  ــب تعبئ ــا تطل ــد-19، مم ــة كوفي ــار جائح ــبب انتش ــات بس التحدي
ــة  المــوارد الماليــة مــن أجــل توفيــر حــزم تحفيــز مناســبة وحماي
الشــرائح الضعيفــة علــى خلفيــة تراجــع اإليــرادات الحكوميــة ممــا 

ــر. ــي مص ــي ف ــف المال ــى الموق ــا عل ــكل ضغًط يش
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ــة  ــو فعالي ــة ه ــل التنمي ــات تموي ــدة لتحدي ــول الواع ــدى الحل إح
ــن العــام والخــاص. يمكــن أن تعمــل الشــراكات  شــراكات القطاعي
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 
ــة  ــم قيمــة األصــول الحكومي ــة لتعظي ــة فعال فــي عــام 2018 آلي
ــة  ــان لقيم ــالق العن ــاص إلط ــاع الخ ــع القط ــاون م ــالل التع ــن خ م

ــتغلة. ــر المس ــة غي ــوارد العام ــول والم األص

علــى غــرار جميــع البلــدان الناميــة تقريًبــا، تعانــي مصــر مــن 
محدوديــة الحيــز المالــي. علــى الرغــم مــن اإلصالحــات فــي زيــادة 
اإليــرادات الحقيقيــة للحكومــة مــن خــالل إدخــال ضريبــة القيمــة 
ــى  ــب إل ــبة الضرائ ــزال نس ــام 2017، ال ت ــي ع ــة ف ــة الكامل المضاف
الناتــج المحلــي اإلجمالــي منخفضــة حتــى بالمقارنــة مــع البلــدان 
ــن  ــن 50٪ م ــر م ــا ألن أكث ــس مفاجًئ ــذا لي ــة. وه ــرى المماثل األخ
الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  يعملــون  مصــر  فــي  العامليــن 
)انظــر الهــدف 8 لمزيــد مــن التفاصيــل(. وهــذا هــو ســبب قيــام 
القطــاع  حصــة  لزيــادة  سياســات  بوضــع  المصريــة  الحكومــة 
ــرادات  ــادة اإلي ــي زي ــس ف ــأنها أن تنعك ــن ش ــي م ــمي، والت الرس
العامــة، وكذلــك تعزيــز اإلنتاجيــة اإلجماليــة. علــى ســبيل المثــال، 
ــح  ــًدا فــي عــام 2021 لمن ــا جدي ــة قانوًن أصــدرت الحكومــة المصري
حوافــز ماليــة وغيــر ماليــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الجديــدة  للمنشــآت  الرســمي  القطــاع  فــي  العمــل  الختيــار 
القطــاع  إلــى  الرســمي  القطــاع غيــر  التحــول مــن  وتســهيل 

الرســمي للمؤسســات القائمــة.

باإلضافــة إلــى هــذه الجهــود، تتعــاون مصــر مــع المنظمــات 
ــم  ــًدا، يت ــر تحدي ــكل أكث ــة. وبش ــل التنمي ــل تموي ــن أج ــة م الدولي

ــًدا: ــن ج ــن مهمتي ــذ مبادرتي ــا تنفي حالًي

ــل  	 ــول تموي ــه ح ــن نوع ــي األول م ــر الوطن ــداد التقري إع
بقيــادة  التنميــة(  أجــل  مــن  التمويــل  )تقريــر  التنميــة 
الدكتــور محمــود محــي الديــن، المديــر التنفيــذي لصنــدوق 
النقــد الدولــي والمبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي 
بتمويــل أجنــدة 2030، والــذي يتنــاول النطــاق الكامــل لتمويــل 

ــة. ــية الرئيس ــالت السياس ــد التدخ ــة. وتحدي التنمي

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 
ــات ســد  ــة المبتكــرة وآلي فــي هــذا الســياق واألدوات المالي
ــروع  ــذا المش ــا ه ــي يغطيه ــات الت ــوات. القطاع ــذه الفج ه
والميــاه  االجتماعيــة  والحمايــة  والصحــة  التعليــم  هــي 
والصــرف الصحــي والنقــل والتــي يأتــي عبرهــا »تمكيــن 

ــاملة. ــة ش ــرأة« كقضي الم

الحوكمة

اتخــذت مصــر العديــد مــن اإلجــراءات تجــاه الحكــم الرشــيد كمــا ورد 
فــي الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. بعضهــا 
ــات  ــدم خدم ــي تق ــة الت ــز التكنولوجي ــل المراك ــة مث ــي للغاي عمل
ــة  ــر تصوري ــا أكث ــاس. وبعضه ــة الن ــن لعام ــريعة للف ــة س حكومي
مثــل اســتكمال تقريــر اآلليــة األفريقيــة لمراجعــة األقــران لمصــر.

أساســية  تعتبــر  التــي  والتقييــم  المتابعــة  علــى  بالتركيــز 
للحكومــة الرشــيدة، أنشــأت الحكومــة المصريــة مــن خــالل وزارة 
للرصــد  إلكترونييــن  نظاميــن  االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط 
والتقييــم. األول هــو النظــام اإللكترونــي المتكامــل للتخطيــط 
والمتابعــة. مــن خــالل هــذا النظــام، يتــم طلــب جميــع المشــاريع 
العامــة مــن قبــل الهيئــات العامــة، وتديرهــا وتراقبهــا وزارة 
يربــط  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  االقتصاديــة.  والتنميــة  التخطيــط 
هــذا النظــام كل مشــروع عــام بأهــداف خطــة الحكومــة وكذلــك 
ــة  ــر المراقب ــل تقاري ــيتم تحمي ــتدامة. س ــة المس ــداف التنمي أه
المكتبيــة والميدانيــة علــى النظــام لتســهيل عمليــة الرصــد 
ــات  ــام معلوم ــال نظ ــتقبلية إدخ ــط المس ــمل الخط ــم. تش والتقيي
جغرافيــة كامــل لدعــم مرحلــة التخطيــط والمراقبــة. أمــا النظــام 
الثانــي فقــد صمــم لمراقبــة أداء كل جهــة حكوميــة بنــاًء علــى 
ــع  ــا كل رب ــم إدخاله ــي يت ــة والت ــة بالجه ــرات األداء الخاص مؤش
ســنة. مــرة أخــرى، هــذا النظــام إلكترونــي بواجهــة رســومية 

ــا. ــة له ــركات التابع ــة والش ــة حكومي ــور كل جه ــة تص إعالمي

الســمة المشــتركة فــي هــذه الجهود هــي اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات والتحــول الرقمــي. عــززت تكنولوجيــا المعلومــات  
ــات  ــتهداف اإلعان ــن اس ــيدة م ــة الرش ــي الحوكم ــول الرقم والتح
ــة االجتماعيــة إلــى اســتهالك المرافــق والســالمة علــى  والحماي
الطــرق. مــن الواضــح أن هــذا الترابــط بيــن تكنولوجيــا المعلومــات 
ــع  ــا جمي ــي تدعمه ــيدة الت ــة الرش ــي والحوكم ــول الرقم / التح
الكيانــات ذات الصلــة فــي الدولــة ال بــد أن تســتمر نظًرا لمكاســبها 
الواضحــة وتداعياتهــا اإليجابيــة علــى جميــع أهــداف التنميــة 

ــتدامة. المس

النمو السكاني المرتفع

ــو  ــات النم ــأن إمكان ــدة ب ــيكية الجدي ــو الكالس ــة النم ــأ نظري تتنب
ورفاهيــة الدولــة تنخفــض مــع النمــو الســكاني. علــى المســتوى 
ــابًقا  ــورة س ــرة المذك ــف األخي ــة اليونيس ــا لدراس ــي، ووفًق الجزئ
حــول الفقــر فــي مصــر )انظــر اإلطــار فــي القســم 2.3( ، فــإن أحــد 
المحــددات الرئيســية لالنتقــال إلــى الفقــر هــو حجــم األســرة. يتــم 
ــر  ــام لتوفي ــام كل ع ــل الع ــن التموي ــد م ــد والمزي ــص المزي تخصي
الســباق  هــذا  المتزايــد.  الســكان  لعــدد  األساســية  الخدمــات 
ــا  ــي اهتماًم ــر تول ــي مص ــة ف ــل اإلدارات المتعاقب ــتمر جع المس
أقــل لجــودة الخدمــات العامــة؛ ومــن ثــم تؤثــر ســلًبا علــى جــودة 

ــت. ــرور الوق ــري بم ــال البش رأس الم

ــة فــي مصــر  ــوالدة والخصوب ــذ برامــج ضبــط معــدالت ال ــم تنفي ت
خفــض  فــي  ونجحــت  والتســعينيات  الثمانينيــات  أواخــر  فــي 
ــدة  ــة مفي ــي مرحل ــر ف ــع مص ــا وض ــكاني، مم ــو الس ــدل النم مع
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فــي التحــول الديموغرافــي. لســوء الحــظ، عندمــا تضاءلــت هــذه 
الجهــود، تراجــع النمــو الســكاني واتخــذ اتجاًهــا تصاعدًيــا بلــغ 

ــورة 2011. ــد ث ــه بع ذروت

كمــا ورد فــي قســم »الجهــود الحكوميــة« فــي الهــدف الثالــث 
ــة  ــة المصري ــت الحكوم ــتدامة، أطلق ــة المس ــداف التنمي ــن أه م
خطــة وطنيــة فــي عــام 2021 لوضــع حــد لهــذه الحلقــة المفرغــة 
)الخطــة الوطنيــة لتنميــة األســرة المصريــة( لتنظيــم معــدل 
النمــو الســكاني وكذلــك تحســين جــودة رأس المــال البشــري. 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة ومــع المرحلــة  بقيــادة وزارة 
بيــن  الوطنيــة  الخطــة  تجمــع هــذه  عــام 2024،  حتــى  األولــى 
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 
ــدوق  ــة )صن ــة ذات الصل ــات الدولي ــة والمنظم ــة والخاص ذات الصل
ــول  ــاون للوص ــكان( للتع ــس الس ــكان ومجل ــدة للس ــم المتح األم

ــج. ــي للبرنام ــدف األساس ــى اله إل

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 
ــة،  ــة والتعليمي ــاد الثقافي ــا األبع ــة وأحياًن ــدات الصحي ــالل الوح خ
ــدى  ــة الم ــول طويل ــى الحل ــا عل ــد أيًض ــج الجدي ــذا البرنام ــز ه يرك
ــار الحمــل. يتــم  ــر النظــام البيئــي الختي للمشــكلة مــن خــالل تغيي
ــاركة  ــادة مش ــرأة لزي ــادي للم ــن االقتص ــالل التمكي ــن خ ــك م ذل
المــرأة فــي القــوى العاملــة وتشــريع جديــد لمنــح حوافــز إيجابيــة 
الكبيــرة.  لألســرة  الســلبية  والحوافــز  الصغيــر  األســرة  لحجــم 
ــول  ــات والتح ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــك، تعتب ــى ذل ــة إل باإلضاف
الرقمــي ركيــزة مهمــة للبرنامــج ألنــه سيســهل خدمــات تنظيــم 
األســرة باإلضافــة إلــى المســاعدة فــي عمليــة الرصــد والتقييــم.

تـحـديــات إضـافـيــة

الفجوة الرقمية

ــت  ــام 2019، نظم ــتوى لع ــع المس ــي رفي ــدى السياس ــالل المنت خ
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 2030 ومفهــوم »عــدم تــرك أحــد 
خلــف الركــب«. خــالل المناقشــة، كان هنــاك إجمــاع علــى أن جميــع 
ــس، أو  ــى الجن ــة عل ــت قائم ــواء كان ــاواة س ــدم المس ــكال ع أش
الديــن أو العــرق أو المنطقــة ومــا إلــى ذلــك تنبــع مــن عــدم تكافؤ 
الفــرص. ببســاطة، إذا كان لــدى جميــع األشــخاص، بغــض النظــر عــن 
ــخ، نفــس الفــرص، فــإن  جنســهم ودخلهــم ودينهــم وعرقهــم، إل
جميــع أشــكال عــدم المســاواة ســتختفي بمــرور الوقت. مــع بداية 
الثــورة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي والوتيــرة 

المتســارعة باســتمرار للتكنولوجيــا والرقمنــة فــي جميــع جوانــب 
ــاة البشــرية، ظهــر شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم المســاواة:  الحي
الفجــوة الرقميــة. األمــر الخطيــر فــي هــذا الشــكل الجديــد نســبًيا 
ــدم  ــن ع ــرى م ــكااًل أخ ــف أش ــه يضاع ــو أن ــاواة ه ــدم المس ــن ع م
المســاواة. علــى ســبيل المثــال، تميــل فجــوة األجــور الحاليــة بيــن 
ــر  ــة أكب ــم إمكاني ــور لديه ــاع ألن الذك ــى االتس ــاث إل ــور واإلن الذك
للوصــول إلــى التكنولوجيــا واالتصــاالت الحديثــة أكثــر مــن اإلنــاث.

يتمتــع قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر 
بتطــور غيــر مســبوق حيــث نمــا برقــم مضاعــف خــالل الفتــرة 
2005-2010 بمتوســط نمــو ســنوي قــدره 13.4٪ لــم ينقطــع إال خــالل 
فتــرة االضطــراب السياســي واالقتصــادي لكنــة عــاد إلــى مســاره 
بــدًءا مــن عــام 2016 وحتــى اآلن ينمــو بمتوســط ســنوي يبلــغ 
13.7٪. كمــا يتضــح مــن هــذا التقريــر، فــإن تكنولوجيــا المعلومــات 
والتحــول الرقمــي وتطبيقاتهــا جــزء ال يتجــزأ مــن جميــع اإلصالحات 
والبرامــج والمبــادرات تقريًبــا؛ مــن اإلصــالح الهيكلــي إلــى تنظيــم 
ــور  ــا أم ــذه كله ــن. ه ــى التوطي ــيد إل ــم الرش ــن الحك ــرة؛ م األس
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 
ــى  ــو أعل ــى 57.3٪، وه ــت إل ــار اإلنترن ــدل انتش ــل مع ــال، وص المث
ــن  ــر م ــل بكثي ــه أق ــغ 51.4٪ ولكن ــي البال ــط العالم ــن المتوس م
متوســط البلــدان المتقدمــة )86.7٪(*. علــى الرغــم مــن هــذه 
الفجــوة الواســعة، فــإن مصــر تســد الفجــوة بســرعة وأســرع بكثيــر 
ــة  ــروري مراقب ــن الض ــرى. وم ــة األخ ــدان النامي ــم البل ــن معظ م
هــذه الفجــوة عــن كثــب وتصميــم وتنفيــذ سياســات لتســريع 

ــارب. التق

ــإن  ــاواة، ف ــدم المس ــن ع ــرى م ــكال أخ ــع أش ــال م ــو الح ــا ه كم
الفجــوة الرقميــة ليســت بيــن البلــدان، ولكــن أيًضــا داخــل كل بلــد. 
فــي مصــر، توجــد فجــوة رقميــة بيــن المناطــق الحضريــة والريفية 
وبيــن الذكــور واإلنــاث. فــي المناطــق الحضريــة، 73.9٪ مــن األســر 
ــا  ــا لديه ــزل و70.5٪ منه ــي المن ــي ف ــب آل ــزة حاس ــك أجه تمتل
اتصــال باإلنترنــت فــي المنــزل مقارنة بـــ 55.8٪ و51.2٪ فــي الريف 
علــى التوالــي. أمــا بيــن الذكــور واإلنــاث، توجــد الفجــوة الرقميــة 
 ٪61.5 اإلنترنــت  يســتخدم  حيــث  كبيــرة،  اختالفــات  وجــود  مــع 
ــا ، و٪58.6  ــن 15 و74 عاًم ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــور الذي ــن الذك م
منهــم مدينــون بهاتــف ذكــي و59.3٪ يســتخدمون الحاســب 
اآللــي؛ أمــا بالنســبة لإلنــاث فــإن هــذه النســب تنخفــض إلــى ٪53 
ــد  ــى تعق ــا إل ــة أيًض ــوة الرقمي ــذه الفج ــؤدي ه و48.6٪ و54.1٪. ت
الشــمول المالــي العــادل والمســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات 
الماليــة القائمــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وفًقــا 
لمؤشــر جاهزيــة الشــبكة )NRI( الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي، احتلــت مصــر المرتبــة 115 مــن بيــن 134 دولــة فــي 
ــة فــي  المؤشــر الفرعــي حــول »الفجــوة االجتماعيــة واالقتصادي

ــام 2020. ــي ع ــة« ف ــات الرقمي ــتخدام المدفوع اس

هــذه االختالفــات بيــن المجموعــات لديهــا القــدرة علــى خلــق 
ــن  ــاواة. م ــدم المس ــق ع ــي تعمي ــرص، وبالتال ــي الف ــات ف اختالف

*   فيما يتعلق باشتراكات النطاق العريض، فإن أداء مصر ليس جيًدا للغاية حيث تتمتع بمعدل أقل بكثير( 7.6 اشتراك لكل 1000 شخص )مقابل 15.7 ٪ كمتوسط عالمي.
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ــرة  ــرة القصي ــالل الفت ــات خ ــذه االختالف ــة ه ــا مالحظ ــم أيض المه
القادمــة خاصــة مــع االهتمــام الــذي أعطتــه الحكومــة لهــذا 
لإلصالحــات  الوطنــي  البرنامــج  مــن  كجــزء  الحيــوي  القطــاع 
ــى  ــة أو حت ــوة الرقمي ــاع الفج ــة اتس ــي حال ــة .)NSRP( ف الهيكلي
اســتقرارها، ينبغــي تصميــم السياســات وتنفيذهــا لتصحيــح هــذا 

ــاه. االتج

مشاركة المرأة في القوى العاملة

اتبــع معــدل  عنــد 13.3٪ فــي 2014/2013،  ذروتــه  بلــغ  أن  بعــد 
البطالــة فــي مصــر اتجاًهــا تنازلًيــا. حتــى بعــد ظهــور الوباء، شــهد 
معــدل البطالــة ارتفاًعــا قصيــًرا ثــم عــاد إلــى اتجاهــه. فــي بدايــة 
عــام 2021، وصلــت البطالــة إلــى 7.2٪ فقــط. لكــن معــدل البطالــة 
ــوق  ــة س ــم حال ــه لتقيي ــب تتبع ــذي يج ــد ال ــر الوحي ــس المؤش لي
ــا  ــة أيًض ــوى العامل ــي الق ــاركة ف ــر المش ــث أن مؤش ــل، حي العم
لــه أهميــة كبيــرة. انخفــض معــدل المشــاركة فــي مصــر بشــكل 
مطــرد مــن عــام 2015 حيــث وصــل إلــى 43.5٪ فــي عــام 2021. هــذا 
االنخفــاض بشــكل رئيســي يرجــع إلــى التراجــع الســريع فــي معــدل 
مشــاركة المــرأة الــذي انخفــض مــن 21.6٪ ليســجل 16.1٪ فــي عــام 
2021 )انظــر الهــدف 5 لمزيــد مــن التفاصيــل(. ومــن ثــم فليــس مــن 
المســتغرب أن نســبة مذهلــة تبلــغ 83.9٪ مــن العامليــن هــم مــن 

الذكــور.

ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــة لمش ــض للغاي ــدل المنخف ــذا المع ــل ه يمث
القــوى العاملــة تحدًيــا كبيــًرا يؤثــر علــى العديــد مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة. إذا قــررن البحــث عــن عمــل، ســتضيف ماليين 
ــاهمن  ــي سيس ــة، وبالتال ــوى العامل ــى الق ــات إل ــاء المصري النس
فــي النمــو، وتقليــل الفقــر، والحــد مــن عــدم المســاواة بيــن 
الجنســين. ومــن المثيــر لالهتمــام أن التحــدي المتمثــل فــي 
ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــدل مش ــط بمع ــكاني مرتب ــو الس ــاع النم ارتف
العمــل. كمــا هــو مبيــن أعــاله، فــإن أحــد ركائــز »الخطــة القوميــة 
لتنميــة األســرة المصريــة« هــو التمكيــن االقتصــادي للمــرأة 
الــذي يمكــن رصــده مــن خــالل معــدل مشــاركة المــرأة. إذا انضــم 
المزيــد مــن النســاء إلــى القــوى العاملــة وكســبن الدخــل، فســوف 
ــو  ــن النم ــد م ــم الح ــن ث ــاب؛ وم ــرات االنج ــن م ــن م ــرن ويقلل يؤخ

ــة. ــدالت الخصوب ــكاني ومع الس

مــن أجــل التعامــل مــع هــذه التحديــات، مــن الضــروري فهــم 
االنضمــام(  عــدم  )أو  إلــى  لالنضمــام  المــرأة  اختيــار  محــددات 
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 

ــة. ــى األدل ــة عل ــات المبني ــذ السياس ــالل تنفي ــن خ ــدي م التح

تحديات بيئية متعددة األوجه

تواجــه مصــر ضغوًطــا هائلــة علــى المــوارد الطبيعيــة نتيجــة 
لعوامــل متعــددة بمــا فــي ذلــك النمــو الســكاني وتغيــر المنــاخ 
واحتياجــات التنميــة المتزايــدة، فضــاًل عــن الوضــع اإلقليمــي 
والجيوسياســي. وفــي هــذا الســياق، فــإن الظواهــر المناخيــة 

ــد علــى  ــب المتزاي ــاه وتدهــور جــودة األراضــي، والطل ــدرة المي ون
ــاع  ــب اتب ــارعة، تتطل ــة المتس ــة الحضري ــدالت التنمي ــة ومع الطاق

ــات. ــذه التحدي ــة ه ــدة لمواجه ــج جدي نه

بالنســبة لتغيــر المنــاخ، تعــد مصــر، مــن بيــن بلــدان ناميــة أخــرى، 
نقطــة ســاخنة للتأثــر بالمنــاخ علــى الرغــم مــن مســاهمتها 
ــكل  ــة. تش ــة العالمي ــازات الدفيئ ــات غ ــي انبعاث ــبًيا ف ــة نس القليل
اآلثــار المدمــرة لتغيــر المنــاخ مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة وارتفــاع 
هطــول  فــي  المفاجئــة  والتغيــرات  البحــر  ســطح  مســتويات 
ــل  ــة وسالس ــش والصح ــبل العي ــى س ــرة عل ــر كبي ــار مخاط األمط
ــد  ــا ق ــي، مم ــن الغذائ ــة واألم ــة والزراع ــة التحتي ــد والبني التوري
يــؤدي إلــى عكــس مكاســب التنميــة المكتســبة بعــد جهــد كبيــر 

ــاد. ــى االقتص ــط عل ــادة الضغ ــك زي وكذل

يمثــل تدهــور األراضــي تحدًيــا رئيًســا آخــر يتميــز بتخفيــض وفقــدان 
ــر  ــر مص ــألرض. تتأث ــة ل ــة واالقتصادي ــة البيولوجي ــدرة اإلنتاجي الق
بســبب  والجفــاف؛  األراضــي  وتدهــور  بالتصحــر  خطيــر  بشــكل 
المنــاخ  تغيــر  مثــل  البشــرية،  واألنشــطة  الطبيعيــة  العوامــل 
والميــاه  التربــة  إدارة  البحــر وســوء  وارتفــاع مســتوى ســطح 

والرعــي الجائــر والزحــف العمرانــي الســريع.

تعانــي مصــر أيًضــا مــن نــدرة الميــاه وهــي مشــكلة طويلــة األمد، 
حيــث تظــل حصتهــا مــن الميــاه ثابتــة لكــن الطلــب علــى الميــاه 
ــذا  ــكل ه ــة. يش ــة االقتصادي ــكاني والتنمي ــو الس ــع النم ــزداد م ي
ــا كميــة ونوعيــة  ــًدا للنمــو االقتصــادي ويهــدد أيًض الوضــع تهدي
المــوارد المائيــة فــي البــالد. عــالوة علــى ذلــك، يــؤدي تلــوث 
الميــاه واســتخدام طــرق الــري غيــر الفعالــة إلــى فقــدان الميــاه 

ــة. بســبب التبخــر واإلفــراط فــي الــري وتلــف الترب

تفاقــم  الجيوسياســية فــي  والتحديــات  المنــاخ  تغيــر  يســاهم 
ــدة  ــرت ع ــث أظه ــل حي ــوض الني ــى دول ح ــر عل ــع، األول يؤث الوض
دراســات أن نهــر النيــل شــديد الحساســية للتغيــر المناخــي، ويرجــع 
ــبة ٪4  ــار بنس ــول األمط ــدل هط ــاض مع ــى انخف ــا إل ــك أساًس ذل
، فــي حيــن أن بيــان المفاوضــات حــول ســد النهضــة اإلثيوبــي 
ينــذر بالخطــر فــي ضــوء مــا حــدث. اعتمــاد مصــر علــى نهــر النيــل 

ــكانها. ــة لس ــاه العذب ــس للمي ــدر رئي كمص

كمــا ذكرنــا ســابًقا فــي التقــدم نحــو الهدف الســادس مــن أهداف 
التنميــة المســتدامة، فــإن خــط الفقــر المائــي للبنــك الدولــي هــو 
1000 متــر مكعــب مــن الميــاه للفــرد ســنوًيا. تبلــغ الحصــة الحاليــة 
لنصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي مصــر 570 متــًرا مكعًبــا فــي عــام 
ــي  ــاه ف ــن المي ــرد م ــب الف ــتمر نصي ــع أن يس ــن المتوق 2018. وم

االنخفــاض إلــى 534 متــًرا مكعًبــا بحلــول عــام 2030.

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.
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الخطوات المستقبلية

ــي  ــات ف ــه صعوب ــدان تواج ــع البل ــت جمي ــاء، كان ــور الوب ــل ظه قب
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدام، ومــع اســتمرار انتشــار الوبــاء 
تتفاقــم الصعوبــات. لقــد شــهد العالــم انتكاســة كبيــرة وتراجعــت 
مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة. بالنســبة للعديــد مــن 
البلــدان، أصبــح حالًيــا تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــم  ــا يضخ ــتحيلة. م ــة مس ــة، مهم ــة صعب ــه مهم ــن كون ــداًل م ب
األزمــة هــو أن العالــم أمامــه أقــل مــن عقــد للوصــول إلــى 2030. 
ــه  ــدول أن تفعل ــى ال ــب عل ــذي يج ــا ال ــا م ــؤال هن ــي الس ويأت

بهــذا القــدر الكبيــر مــن العمــل وقليــل مــن الوقــت؟

ــة  ــداف التنمي ــق أه ــى تحقي ــل عل ــتواصل العم ــر وس ــل مص تعم
المســتدامة الســبعة عشــر لخطــة عــام 2030. فــي الواقــع، اعتبــاًرا 
مــن عــام 2021 وبالنظــر إلــى وضــع مؤشــرات أهــداف التنميــة 
المســتدامة، يمكــن تحقيــق بعــض األهــداف والبعــض اآلخــر أقــل 
ــام  ــر أم ــلم مص ــن تستس ــك، ل ــع ذل ــق. وم ــي التحقي ــهولة ف س
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 2030. بشــكل أساســي، 
ــو  ــرة. األول ه ــريع الوتي ــا تس ــان يمكنهم ــزان مهم ــاك محف هن
التوســع فــي تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي والثانــي 

هــو الشــراكات لتحقيــق األهــداف.

نحــن نعيــش فــي عصــر قفــزات غيــر مســبوقة فــي مجــال 
لديهــا  تطبيقاتــه  الرقمــي.  والتحــول  المعلومــات  تكنولوجيــا 
القــدرة علــى حــل المشــاكل المســتمرة في مصــر. يمكــن التقليل 
المعامــالت  والروتيــن وتكلفــة  الحكوميــة  البيروقراطيــة  مــن 
ــي  ــي ف ــول الرقم ــات والتح ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــالل نش ــن خ م
الخدمــات الحكوميــة. يرتبــط الحــد مــن حوادث الفســاد والشــفافية 
والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة بشــكل عــام بانتشــار تكنولوجيــا 
ــة  ــر فعالي ــة أكث ــات تربوي ــر تقني ــهيل ونش ــم تس ــات. يت المعلوم

تكنولوجيــا  باســتخدام  التعليميــة  الخدمــات  جــودة  لتحســين 
المعلومــات والتحــول الرقمــي وتطبيقاتهــا العديــدة. حتــى برامج 
ــر  ــؤر الفق ــتهداف ب ــل الس ــة األفض ــة االجتماعي ــادرات الحماي ومب
ــات  ــا المعلوم ــاعدة تكنولوجي ــا بمس ــت صياغته ــك تم ــي كذل ه
والتحــول الرقمــي. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الفشــل فــي »تأليــف« 
الرقميــة لصالــح مصــر  التكنولوجيــا  تكنولوجيــا المعلومــات / 
ــدة  ــق أجن ــام تحقي ــات أم ــيخلق عقب ــا وس ــًرا معاكًس ــيخلق تأثي س
عــام 2030. هــذا هــو الســبب فــي أن مصــر مصممــة بشــدة علــى 

ــب. ــن الرك ــف ع ــدم التخل ــم وع ــباق الك ــى س ــام إل االنضم

التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الشــراكات  أهميــة  علــى  التأكيــد 
ــل  ــد هائ ــاك تأكي ــر، هن ــي مص ــا ف ــًرا خطابًي ــس أم ــتدامة لي المس
ــت  ــتدامة ليس ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــة أن تحقي ــى فرضي عل
مهمــة الحكومــة وحدهــا، ولكــن يجــب أن يكــون جميــع أصحــاب 
المصلحــة جــزًءا مــن هــذه الخطــوة. فــأن للقطــاع الخــاص دور 
والمجتمــع  المدنــي هــو عنصــر ضــروري،  والمجتمــع  رئيــس، 
ــاب  ــع، كل أصح ــي الواق ــا. ف ــم لدين ــيط والحك ــد الوس ــي يع الدول
المصلحــة لديهــم أدوار يلعبونهــا، ومــن الضــروري أن يعملــوا مًعــا 
ــح  ــو صحي ــا ه ــن م ــود. لك ــة الجه ــب ازدواجي ــآزر وتجن ــق الت لتحقي
بيــن أصحــاب المصلحــة صحيــح بنفــس القــدر داخلهــم. مصــر 
تتبنــى هــذا المبــدأ األساســي واالتجــاه هــو التأكيــد عليــه أكثــر. 
ُتبــذل جهــود كبيــرة داخــل الحكومــة المصريــة لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، ولكــن ينبغــي أن تكــون هــذه الجهــود 
أكثــر تبســيًطا لتجنــب االزدواجيــة وتعزيــز الكفــاءة. بنــاًء علــى 
ــاع  ــع القط ــل م ــتواصل العم ــر وس ــل مص ــاركي، تعم ــج التش النه
الخــاص والمجتمــع المدنــي والمجتمــع الدولــي. وليــس مــن قبيــل 
ــي  ــا ف ــي ورد ذكره ــة الت ــادرات الوطني ــع المب ــة أن جمي المصادف
ــم 2.0  ــامل والتعلي ــي الش ــن الصح ــة والتأمي ــاة كريم ــر )حي التقري
وغيرهــا الكثيــر( تعتمــد علــى المشــاركة النشــطة لجميــع أصحــاب 

ــة. المصلح

أخيــًرا، يجــب أن نذكــر أنفســنا باســتمرار بــأن شــعبنا وكوكبنــا هــو 
الــذي ســيتحمل العــبء الثقيــل )وربمــا الــذي ال رجعــة فيــه( ألي 
ــر  ــة الشــاملة والمســتدامة عب ــى التنمي إخفــاق فــي الوصــول إل
جميــع المحــاور، ممــا يعنــي بالضــرورة أن خيارنــا الوحيــد هــو 

ــاح. النج
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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 خــالل تعزيــز الشــراكات.

فــي عــام 2021، تقــدم 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 2021 حوالــي ســتة أشــهر وشــملت العديــد مــن المشــاورات 

مــع أصحــاب المصلحــة والشــركاء والخبــراء. لــم يكــن إنتــاج هــذا التقريــر ممكًنــا لــوال مشــاركة ومســاهمة شــركائنا فــي التنميــة مــن:

الجهات الحكومية

رئاسة مجلس الوزراء المصري	 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء	 

الجهاز المركزي للمحاسبات	 

البنك المركزي المصري	 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	 

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	 

المؤسسات الدولية

الوكالة الفرنسية للتنمية	 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية	 

والعادلــة 	  الســلمية  المجتمعــات  عــن  لإلبــالغ  العالمــي  التحالــف 
والشــاملة

منظمة العمل الدولية	 

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(

التابــع لألمــم المتحــدة منظمــة األمــم 	  مجلــس حقــوق اإلنســان 
)اليونيــدو( الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة 

 	)UNHRC( مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

 	)UNODC( مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

صندوق األمم المتحدة للسكان	 

 	)UNRC( المنسق المقيم لألمم المتحدة

متطوعو األمم المتحدة	 

مجموعة البنك الدولي	 

منظمة الصحة العالمية	 



84

شكـــر وتقديـــر

القـطـــاع الخـــــاص

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - تحالف القطاع 	 
الخاص من أجل المجتمعات المرنة

 	)Ahead of the Curve( أهيد أوف ذا كيرف

المنصور للتجارة والتوزيع	 

 	)Associated Consultants( المستشارون المتحدون مصر

بريق )راية القابضة(	 

بصيرة - المركز المصري لبحوث الرأي العام	 

 	)Catalyst Partners( شركاء كاتاليست

كيمونيكس مصر لالستشارات	 

 	»DMG« مجموعة دار المعمار

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

 	)IBM( آي بي إم

 	ICPM مجموعة

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

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(	 

 	Befrienders منظمة

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	 
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ملـحـق
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

المصدر العام المؤشر الهدف

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٣/2٠١2 إلى 2٠١٩/2٠2٠ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني )٣.5 دوالر أمريكي في اليوم( هدف 1

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٣/2٠١2 إلى 2٠١٩/2٠2٠ النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع )الخط الدولي ١.٩ دوالر أمريكي في اليوم( هدف 1

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ نسبة السكان الذين يعيشون في أسر مع إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية )الكهرباء والمياه 
النظيفة والصرف الصحي(

هدف 1

وزارة المالية 2٠١٨ إلى 2٠2٠ نسبة إجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )الصحة والتعليم والخدمات األساسية( هدف 1

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ٪ )١.٩٠ دوالر( هدف 1

EIU 2٠١٨ إلى 2٠2٠ مؤشر األمن الغذائي هدف 2

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٨ انتشار التقزم )األطفال دون سن 5 سنوات( هدف 2

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٨ انتشار فقر الدم )األطفال دون سن 5 سنوات( هدف 2

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٨ انتشار الهزال )األطفال دون سن 5 سنوات( هدف 2

وزارة الزراعة واستصالح األراضي 2٠١6 إلى 2٠2٠ حجم اإلنتاج الزراعي للهكتار )طن( هدف 2

وزارة التموين والتجارة الداخلية 2٠١5 إلى 2٠2٠ السكان المشمولين بالبطاقات التموينية )حضر، ريف، إجمالي( هدف 2

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠2٠/2٠١٩ الدعم الغذائي الذي تتلقاه العائالت 2٠2٠/2٠١٩ )النسبة المئوية من إجمالي إنفاقها على الطعام 
والشراب(

هدف 2

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: األشخاص المصابون بسوء التغذية، النسبة المئوية من السكان هدف 2

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: التقزم، النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٠-5 هدف 2

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة هدف 3

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة هدف 3

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٧ إلى 2٠١٩ حاالت التهاب الكبد الوبائي سي المبلغ عنها سنوًيا هدف 3

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ نسبة وفيات األمهات هدف 3

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠١5 إلى 2٠١٩ معدل الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق هدف 3

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ عدد المؤمن عليهم )مليون( هدف 3

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠١٨ إلى 2٠2٠ متوسط إنفاق األسرة على الصحة من الجيب هدف 3

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: معدل وفيات أقل من 5 هدف 3

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: معدل وفيات حديثي الوالدة هدف 3

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨ إلى 2٠2٠ معدل االلتحاق الصافي: )االبتدائي، واإلعدادي، والثانوي( هدف 4

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨/2٠١٧ إلى 2٠١٨/2٠١٩ إجمالي معدالت التسرب من المدرسة )١٨ سنة أو أقل( هدف 4

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠2٠ معدل األمية بين الشباب )١5 إلى ٣5 سنة( هدف 4

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2٠١٨/2٠١٧ إلى 2٠١٩/2٠2٠ كثافة الفصل )طالب لكل فصل(: )حضر وريف( هدف 4

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2٠١٨/2٠١٧ إلى 2٠١٩/2٠2٠ نسبة الطالب إلى المعلم: )حضر وريف( هدف 4

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: معدالت إتمام المرحلة اإلعدادية هدف 4

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: معدالت إتمام المرحلة الثانوية هدف 4
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المجلس القومي للمرأة 2٠١٩/2٠١٨ إلى 2٠2٠/2٠2١ نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في: البرلمان الوطني، والحكومة المحلية هدف ٥

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨ إلى 2٠2٠ نسبة بطالة النساء ٪ هدف ٥

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨ إلى 2٠2٠ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ٪ هدف ٥

البنك المركزي المصري 2٠١٨ إلى 2٠2٠ نسبة النساء ذوات الحسابات المصرفية هدف ٥

المنتدى االقتصادي العالمي 2٠١5 إلى 2٠2٠ مؤشر الفجوة بين الجنسين: ترتيب مصر في: المشاركة والفرص االقتصادية - التعليم - الصحة - 
التمكين السياسي

هدف ٥

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة٪ هدف ٥

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: مؤشر عدم المساواة بين الجنسين هدف ٥

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠2٠ نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان هدف ٦

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٨ نسبة السكان المستفيدين من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك مرافق غسل 
اليدين بالماء والصابون.

هدف ٦

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ نسبة مياه الصرف المعالجة من إجمالي مياه الصرف الصحي هدف ٦

وزارة الري والموارد المائية مصادر إمدادات المياه في مصر هدف ٦

وزارة الري والموارد المائية 2٠١٨ نصيب الفرد من المياه في مصر )متر مكعب / سنة( هدف ٦

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: الوصول إلى الصرف الصحي المحسن )٪ من السكان( هدف ٦

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء ٪ هدف 7

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 2٠١٨ إلى 2٠١٩ حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة ٪ هدف 7

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 2٠١5 إلى 2٠١٩ إجمالي الكهرباء المولدة )مليار كيلوواط( هدف 7

البنك المركزي المصري 2٠١٧/2٠١6 إلى 2٠١٩/2٠2٠ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي هدف 8

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الربع الرابع 2٠١٧ إلى الربع 
الرابع 2٠2٠

معدل البطالة ٪ هدف 8

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨ إلى 2٠2٠ نسبة الشباب غير العاملين: 2٠-2٤ سنة - 25-2٩ سنة هدف 8

البنك المركزي المصري 2٠١٩ إلى 2٠2٠ الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي هدف 8

البنك المركزي المصري 2٠١٧/2٠١6 إلى 2٠١٩/2٠2٠ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكي )السعر الثابت إلنفاق الناتج المحلي اإلجمالي( هدف 8

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨/2٠١٧ توزيع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هدف 8

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨ إلى 2٠2٠ العمالة في القطاع غير الرسمي ٪ هدف 8

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )معدلة القوة الشرائية( هدف 8

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: العمالة غير الرسمية )٪ من إجمالي القوى العاملة( هدف 8

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠١5 إلى 2٠2٠ القيمة المضافة للصناعات غير النفطية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي هدف 9

قاعدة بيانات األمم المتحدة التجارية 2٠١5 إلى 2٠١٩ صادرات التكنولوجيا العالية كنسبة من الصادرات المصنعة هدف 9

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠١5 إلى 2٠2٠ حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية هدف 9

معهد اليونسكو لإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٨ الباحثون )بما يعادل الدوام الكامل( لكل مليون نسمة هدف 9

المنتدى االقتصادي العالمي 2٠١٧ إلى 2٠١٩ مؤشر التنافسية العالمية: ترتيب البنية التحتية للنقل هدف 9

المنتدى االقتصادي العالمي 2٠١٧ إلى 2٠١٩ مؤشر التنافسية العالمية: ترتيب البنية التحتية للمرافق هدف 9

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠2٠/2٠١٩ إلى 2٠2٠/2٠2١ نمو االستثمارات العامة في البنية التحتية )٪(: )التشييد والبناء والمياه والصرف الصحي والنقل 
والخدمات اللوجستية(

هدف 9

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠2١/2٠2٠ قطاعات المشاريع العمالقة هدف 9

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: القيمة المضافة من خالل التصنيع )اإلجمالي( كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ هدف 9

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل مائة شخص هدف 9
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مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي 2٠١٧ و2٠١٩ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد تعادل القوة الشرائية )ألف دوالر - بالقيمة الثابتة للدوالر الدولي 
لعام 2٠١٧(

هدف 10

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١6/2٠١5 إلى 2٠١٩/2٠2٠ معدل نمو دخل األسرة )٪(: )اإلجمالي - حضر - ريف( هدف 10

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١6/2٠١5 إلى 2٠١٩/2٠2٠ معدل نمو إنفاق األسرة )٪(: )اإلجمالي - حضر - ريف( هدف 10

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١٨/2٠١٧ إلى 2٠١٩/2٠2٠ معدالت الفقر )٪(: )اإلجمالي - حضر – ريف( هدف 10

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: معامل جيني هدف 10

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في العشوائيات هدف 11

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠١٨ إلى 2٠2٠ استثمارات الحكومة في الطرق والجسور )مليون دوالر أمريكي( هدف 11

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2٠١5 إلى 2٠2٠ اإلنفاق على الثقافة والدين من إجمالي اإلنفاق الحكومي هدف 11

المنتدى االقتصادي العالمي 2٠١٨ إلى 2٠١٩ التنافسية العالمية: نتائج مصر في البنية التحتية للنقل )من ١٠٠( هدف 11

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: تلوث الهواء  PM2.5 بالميكروجرام لكل متر مكعب هدف 11

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2٠١5 إلى 2٠١٩ كمية القمامة التي تم التخلص منها )ألف طن( هدف 12

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: الخسائر الزراعية )عبر السلسلة الغذائية( كحصة من اإلنتاج هدف 12

معمل بيانات التغيير العالمي 2٠١6 إلى 2٠١٩ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في مصر )باألطنان المترية( هدف 13

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: انبعاثات الكربون )مليار طن( هدف 13

مؤشر صحة المحيطات 2٠١٧ إلى 2٠١٩ مؤشر صحة المحيط - نتيجة مصر )١٠٠ = األفضل( هدف 14

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: إجمالي اإلنتاج السمكي السنوي )مليون طن( هدف 14

االتحاد العالمي للحفاظ على البيئة 2٠١5 إلى 2٠١٩ مؤشر القائمة الحمراء لبقاء األنواع - درجة مصر هدف 1٥

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: إجمالي أراضي الغابات )مليون هكتار( هدف 1٥

المؤشر العالمي للحوكمة 2٠١5 إلى 2٠١٩ سيادة القانون )المرتبة المئوية( - المؤشر العالمي للحوكمة هدف 1٦

المؤشر العالمي للحوكمة 2٠١5 إلى 2٠١٩ فعالية الحكومة )المرتبة المئوية( - المؤشر العالمي للحوكمة هدف 1٦

المنتدى االقتصادي العالمي 2٠١٨ إلى 2٠١٩ تصنيف المؤسسات )مكون من مؤشر التنافسية العالمية( هدف 1٦

المؤشر العالمي للحوكمة 2٠١5 إلى 2٠١٩ االستقرار السياسي وغياب العنف / اإلرهاب )المرتبة المئوية( - المؤشر العالمي للحوكمة هدف 1٦

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: درجة مؤشر إدراك الفساد )الدرجة األعلى = أكثر شفافية( هدف 1٦

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: فعالية الحكومة )مقياس من ١ إلى 5( هدف 1٦

البنك المركزي المصري 2٠١٨ إلى 2٠2٠ إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ هدف 17

البنك المركزي المصري 2٠١٨ إلى 2٠2٠ نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية ٪ هدف 17

وزارة التعاون الدولي - منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية 2٠١٨ إلى 2٠2٠ إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية )مليار دوالر أمريكي( هدف 17

البنك المركزي المصري 2٠١5 إلى 2٠2٠ إجمالي صافي االستثمار األجنبي المباشر )مليار دوالر أمريكي( هدف 17

البنك المركزي المصري 2٠١٨ إلى 2٠2٠ نسبة التحويالت من إجمالي الناتج المحلي ٪ هدف 17

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2٠١5 إلى 2٠١٨ عدد اشتراكات النطاق العريض لإلنترنت الثابت لكل ١٠٠ نسمة هدف 17

مركز باردي للدراسات المستقبلية الدولية )2٠2١( 
- جامعة دنفر

2٠١٩ إلى 2٠2٠ تأثير كوفيد: إجمالي اإليرادات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ هدف 17
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