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 موجز
واالستعداد  - 5102بنياية عاـ  -( MDGsاالنتياء مف أجؿ األىداؼ اإلنمائية لأللفية  )مع قرب 

( التى ستتبناىا دوؿ العالـ بعد موافقة األمـ المتحدة عمييا SDGsلمعمؿ بأىداؼ التنمية المستدامة )
عالنيا  تيدؼ  – 5102خالؿ سبتمبر  – 5102فى إطار صياغتيا ألجندة جديدة لمتنمية فيما بعد  –وا 

ىذه الدراسة إلى رصد التقدـ الذى أحرزتو مصر نحو تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية بعد مرور أربعة 
/  5102عشر عامًا منذ إعالنيا، ورصد مدى إتساؽ أىداؼ التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية )

نب إبرازىا ألىـ المعوقات التى ، ىذا بجا5102( مع أىداؼ التنمية المستدامة العالمية لما بعد 5101
، وسبؿ استعداد مصر 5102يمكف أف تعوؽ مصر عف تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة العالمية لما بعد 

 لتنفيذ تمؾ األىداؼ.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات لمتخذى القرار بشأف أولويات األىداؼ 
يجية الوطنية لمتنمية المستدامة، وخاصة األىداؼ اإلنمائية لأللفية التى لـ الواجب إدراجيا ضمف اإلسترات

تنجح مصر فى تحقيقيا بعد، وكذا أىداؼ وآليات التنمية المستدامة الواردة باألىداؼ العالمية لما بعد 
مف  والتى لـ ترد بالخطة االستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة. كما أوصت الدراسة بمجموعة 5102

اآلليات والمتطمبات الالزمة لضماف نجاح تمويؿ وتنفيذ ومتابعة تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة فى 
 مصر .

Abstract 

 
Given the millennium development goals  (MDGs) are coming to an end by the 

end of 5102, and the Sustainable development goals  (SDGs) are to be worked out 

shortly after agreed upon and declared by the united nations, within September 5102, 

this study aims at monitoring how Egypt has succeeded in achieving the MDGs after 01 

years from their declaration, and how the SDGs reported in the national strategy (5102- 

5101) a\re matching the global SDGs post 5102. The study also highlights the principle 

obstacles that may forbid Egypt from implementing the global SDGs post 5102, as well 

as how Egypt can carry them out. 

 The study focuses on a set of conclusions and recommendations to enable decision 

makers set up the priorities of goals to include in the national strategy for sustainable 

development, particularly the MDGs Egypt has not succeeded yet to achieve, as well as 

the goals and mechanisms of sustainable development reported in the global goals 

beyond 5102 but not included in the national strategy for sustainable development. The 

study also recommended a set of mechanisms and requirements necessary to ensure the 

success of financing, implementing and monitoring of achievement of sustainable 

development goals in Egypt. 
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 مقدمة

 056بإصػػدار إعػػالف األمػػـ المتحػػدة لأللفيػػة والػػذى تبنتػػة 5111قامػػت األمػػـ المتحػػدة فػػى سػػبتمبر  
منظمػة دوليػة، وييػدؼ ىػذا اإلعػالف إلػى  50دولة عمى مستوى العالـ، ومف بينيا مصر، وما ال يقػؿ عػف 

ىػػداؼ األ –، مػػف خػػالؿ تبنػػى ثمانيػػة أىػػداؼ رئيسػػية 5102تحقيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف التنميػػة بحمػػوؿ عػػاـ 
(. تتمثػؿ ىػذه األىػداؼ فػى : "Millennium  Development Goals, "MDGsاإلنمائيػة لأللفيػة.)

القضاء عمى حدة الفقر والجوع، وضماف تعميـ التعميـ األساسػي الشػامؿ ، وتعزيػز المسػاواة بػيف الجنسػيف، 
وتخفػػيض معػػدؿ وفيػػات األطفػػاؿ ، وتحسػػيف الصػػحة اإلنجابيػػة، ومكافحػػة فيػػروس نقػػص المناعػػة )اإليػػدز( 

قامة شراكة عالمية مف أجؿ التنمية. وغيره مف األمراض الفتاكة ، وضماف االستدامة البيئ  ية ، وا 

( ، ونظرًا لما حققتو تمؾ 5102ومع قرب االنتياء مف أجؿ األىداؼ اإلنمائية لأللفية )بنياية عاـ  
نجازات التنميػة فػى العديػد مػف دوؿ العػالـ، كانػت ىنػاؾ رغبػة مػف  األىداؼ مف نتائج ايجابية عمى مسار وا 

، تتضػػمف مجموعػػة متنوعػػة مػػف 5102أجنػػدة جديػػدة لمتنميػػة فيمػػا بعػػد  المجتمػػع الػػدولي فػػى طػػرح وصػػياغة
، "Sustainable Development Goals "SDGsأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة  –األىػػداؼ اإلنمائيػػة 

أكثػػر واقعيػػة وشػػمواًل وتحقيقػػا لمتنميػػة المسػػتدامة )بمحاورىػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة المختمفػػة( عػػف 
قميمية األىداؼ اإلنما ئية لأللفية. وما زاؿ يجرى حتى اآلف بشأف تمؾ األىداؼ نقاشات ومداوالت عالمية وا 

ووطنيػػة بيػػدؼ تطويرىػػا وكسػػب المزيػػد مػػف التأييػػد المجتمعػػي العػػالمي حوليػػا تمييػػدًا لمموافقػػة عمييػػا بصػػفة 
 . 5102نيائية خالؿ سبتمبر 

سػػػػتراتيجية التنميػػػػة عمػػػػى صػػػػياغة ا حكومػػػػة المصػػػػرية حاليػػػػاً وفػػػػى ذات السػػػػياؽ والتوقيػػػػت تعمػػػػؿ ال 
بجانػب مشػػاركتيا فػى المشػاورات العالميػة واإلقميميػػة والقطريػة التػى تػتـ تحػػت  {5101 -المسػتدامة لمصػر

بمػا تتضػمنو  }وأىداؼ التنمية المسػتدامة العالميػة 5102رعاية األمـ المتحدة بشأف خطة التنمية فيما بعد 
مؤشػػػرات تمييػػػدًا لعرضػػػيا ومناقشػػػتيا فػػػى حػػػوار مجتمعػػػى مػػػف محػػػاور وأىػػػداؼ رئيسػػػية وأىػػػداؼ فرعيػػػة و 

لتطويرىػػا وكسػػب التأييػػد مػػف مختمػػؼ الفئػػات الممثمػػة ألصػػحاب المصػػمحة مػػف تنفيػػذىا وذلػػؾ قبػػؿ الموافقػػة 
 النيائية عمييا. 

وترجع أىمية ىذه الدراسة إلى الواقع الحالى الذى أماله قرب موعد االنتياء مف العمؿ نحو تحقيؽ  
نمائية لأللفية، مما يتطمب الوقوؼ عمػى مػدى التقػدـ الػذى تػـ إحػرازه مػف تمػؾ األىػداؼ ، وأىػـ األىداؼ اإل

التحديات التى حالت دوف تحقيؽ البعض منيا ، وكذا عمى أىـ الػدروس المسػتفادة مػف تطبيقيػا فػى مصػر 
ذ بتطبيػػؽ حتػػى يمكػػف تعظػػيـ االيجابيػػات والحػػد مػػف السػػمبيات التػػى واكبػػت تنفيػػذ تمػػؾ األىػػداؼ عنػػد األخػػ

( ذلػؾ مػف جيػة ، ومػف جيػة أخػرى 5101-5103أىداؼ التنمية المستدامة العالميػة خػالؿ الفتػرة القادمػة)
، وكػذا الحػوار المجتمعػى 5102استمرار الحػوار العػالمي حػوؿ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة العالميػة لمػا بعػد 

حيػػػث لػػػـ يػػػتـ اعتمػػػاد الموافقػػػة  (،5101-5102حػػػوؿ أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة )
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بشػػكؿ نيػػائى عمػػى أى منيمػػا بعػػد، األمػػر الػػذى يتطمػػب التعػػرؼ عمػػى مػػدى االتسػػاؽ بينيمػػا حيػػث أنػػو كممػػا 
كاف ىناؾ اتساقًا بيف أىداؼ التنمية المستدامة باالسػتراتيجية المصػرية وأىػداؼ التنميػة المسػتدامة العالميػة 

ف أبعػاد التنميػة الشػاممة والمسػتدامة المتفػؽ عمييػا عالميػا، كاف ىناؾ ضماف لعدـ إغفاؿ مصػر ألى بعػد مػ
واالنػػػدماج فػػػى الشػػػراكات العالميػػػة مسػػػتقباًل، وأيضػػػًا ضػػػماف -االسػػػتفادة مػػػف -وضػػػماف كػػػذلؾ تيسػػػير سػػػبؿ

الحصوؿ عمى التمويؿ الالـز مف الدوؿ والمنظمات والصناديؽ الدولية لممساعدة عمى تنفيذ أىػداؼ التنميػة 
ة باالستراتيجية الوطنية، األمػر الػذى سػيكوف لػو بػال شػؾ مػردود أكثػر منفعػة وشػمواًل لكافػة المستدامة الوارد

مف تنفيػذ الدولػة ليػذه  -والمشاركيف –بما فييـ المواطنيف المستفيديف  –الفئات الممثمة ألصحاب المصالح 
 األىداؼ.

مستدامة باالسػتراتيجية لذا تيدؼ الدراسة الحالية بصفة أساسية رصد مدى اتساؽ أىداؼ التنمية ال
مػػف خػػالؿ إجػػراء تحميػػؿ مقػػارف لكػػؿ مػػف  5102المصػػرية، مػػع أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة العالميػػة لمػػا بعػػد 

خطػػػوات ، ومراحػػػؿ إعػػػداد، ومضػػػموف محتػػػوى أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة الػػػواردة باالسػػػتراتيجية المصػػػرية 
، وذلػػػؾ بيػػػػدؼ 5102العالميػػػة لمػػػا بعػػػػد  ( بمثيمتيػػػا المتعمقػػػة بأىػػػػداؼ التنميػػػة المسػػػػتدامة5102-5101)

اسػػػتخالص مجموعػػػة مػػػف النتػػػائج التػػػى يمكػػػف أف تسػػػاىـ فػػػى مراجعػػػة وتحسػػػيف مضػػػموف أىػػػداؼ التنميػػػة 
 المستدامة الوطنية. 

 واتساقا مع ىذا اليدف تيدف الدراسة كذلك إلى : 

أربعػػة رصػد التقػػدـ الػػذى أحرزتػو مصػػر نحػػو تحقيػؽ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػة بعػػد مػػرور  -
عمػى قػدرة  5100ينػاير52عشر عامػا منػذ إعالنيػا ، مػع التركيػز عمػى رصػد تبعػات ثػورة 

مصػػػػر عمػػػػى تحقيػػػػؽ تمػػػػؾ األىػػػػداؼ ، لبيػػػػاف مػػػػا إذا كانػػػػت مصػػػػر ماضػػػػية عمػػػػى المسػػػػار 
 –الصػحيح نحػو بمػوغ ىػذه األىػػداؼ، مػع إبػراز األىػداؼ التػػى أخفقػت مصػر فػى تحقيقيػػا 

لتى يوصى بإدراجيا ضمف قائمة أولويات أىداؼ وا -وأىـ التحديات التى حالت دوف ذلؾ
 (. 5101-5102التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية )

مة العالميػة لمػا بعػد إبراز أىـ المحددات التى يمكف أف تعوؽ تنفيذ أىػداؼ التنميػة المسػتدا -
 ، وسبؿ استعداد مصر لتنفيذ تمؾ األىداؼ.محمياً  5102

مػف حيػث  5102رصد أىػـ آليػات ومتطمبػات تحقيػؽ األىػداؼ اإلنمائيػة العالميػة لمػا بعػد  -
 المفيـو وسبؿ تطبيقيا فى مصر. 

ىذا وقد اعتمدت الدراسة الحالية فى تحقيقيػا لتمػؾ األىػداؼ عمػى المػنيج الوصػفي التحميمػي وذلػؾ 
أىػداؼ األلفيػة بدايػة مػف عػاـ  مف خػالؿ رصػدىا لمتطػور فػى قػيـ مؤشػرات قيػاس الغايػات المختمفػة لتحقيػؽ

( عمػى كػؿ 0661 –) ومقارنتيا بقيمة تمؾ المؤشػرات فػى سػنة األساسػي 5100/5101حتى عاـ  5111
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مػػف المسػػتوى القػػومي واإلقميمػػي والمحمػػى )كممػػا أمكػػف ذلػػؾ(، وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػى مػػدى مػػا حققتػػو )وسػػوؼ 
عتمػدت الدراسػة عمػى نفػس المػنيج فػى تحققو( مصر مف إنجاز نحو تحقيؽ تمػؾ الغايػات واألىػداؼ، كمػا ا

 5102رصػػػدىا ومقارنتيػػػا لخطػػػوات ومراحػػػؿ إعػػػداد كػػػؿ مػػػف أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة العالميػػػة لمػػػا بعػػػد 
 وأىداؼ التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية، وكذلؾ فى مقارنتيا لمضموف ومحتوى كؿ منيما.

لتوصػيات، حيػث اسػتعرض الفصػؿ األوؿ منيػا التقػدـ وتشتمؿ الدراسة عمى أربعة فصوؿ بخالؼ النتائج وا
الػػػذى أحرزتػػػو مصػػػر نحػػػو تحقيػػػؽ األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة، وتنػػػاوؿ الفصػػػؿ الثػػػانى األىػػػداؼ والغايػػػات 

، أمػػػا الفصػػػؿ الثالػػػث فيشػػػير إلػػػى مػػػدى اتسػػػاؽ التنميػػػة المسػػػتدامة باالسػػػتراتيجية 5102العالميػػػة فيمػػػا بعػػػد 
، واسػػػػتعرض الفصػػػػؿ األخيػػػػر 5102التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد ( مػػػػع أىػػػػداؼ 5101-5102الوطنيػػػػة )

 . 5102متطمبات وآليات تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لما بعد 

ىػدى صػالح النمػر )باحػث  1د1وقد شارؾ فى إعداد ىذه الدراسة فريؽ بحثى مكوف مػف كػؿ مػف أ 
أمػػؿ  1د. ميػػا الشػػاؿ ، دخالػػد عبػػد العزيػػز عطيػػة،  1د1عػػالء الػػديف محمػػود زىػػراف  ، أ 1د1رئيسػػي( ، أ

 أحمد عاشور عبد اهلل.  1زكريا عامػػػر، د

الدراسة قد أسيمت عمى نحو فعاؿ بما توصمت إليو مف نتػائج ،  ويأمؿ فريؽ البحث أف تكوف ىذه 
ومػػا طرحتػػو مػػف توصػػيات فػػى مسػػاعدة واضػػعي السياسػػات ومتخػػذي القػػرارات عمػػى مراجعػػة أىػػداؼ التنميػػة 
المستدامة الواردة باالسػتراتيجية المصػرية وتحسػيف مضػمونيا وتحديػد غاياتيػا وآليػات تنفيػذىا بمػا يتفػؽ مػع 

مصػػر مػػف إنجػػازات أو إخفاقػػات فػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة، وبمػػا يتسػػؽ مػػع نتػػائج مػػا أحرزتػػو 
، وذلػػػؾ قبػػػؿ الموافقػػػة بصػػػورة نيائيػػػة عمػػػى إسػػػتراتيجية 5102أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة العالميػػػة لمػػػا بعػػػد 

  (. 5101- 5102) التنمية المستدامة الوطنية

 الباحث الرئيسى
 ىدى صالح النمر1د

  5102يل القاىرة فى إبر 
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 الفصل األول
 *التقدم الذى أحرزتو مصر نحو تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية

 

 تمييــد
وضعت األىداؼ اإلنمائية لأللفية لتكوف خارطة طريؽ لتنفيذ إعػالف األمػـ المتحػدة لأللفيػة، حيػث 

األوضػػاع اإلنسػػانية شػػكمت تمػػؾ األىػػداؼ إطػػارًا عالميػػًا لمعمػػؿ الجمػػاعى نحػػو التخفيػػؼ مػػف الفقػػر وتحسػػيف 
 50. وتضػـ األىػداؼ اإلنمائيػة ثمانيػة أىػداؼ رئيسػية، و5102وتشكيؿ شراكة عالمية لمتنمية بحموؿ عػاـ 

 مؤشرًا لقياس التقدـ الذى تحرزه الدوؿ فى سعييا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ. 31غاية، و

بمعظـ الدوؿ  ( محور جيود التنمية5111وقد أصبحت ىذه األىداؼ منذ اإلعالف عنيا )سبتمبر 
 النامية والفقيرة فى مختمؼ أنحاء العالـ، وبمساعدة الدوؿ المتقدمة.

وقد التزمت مصر كغيرىا مف الدوؿ بالعمؿ عمػى تحقيػؽ ىػذه األىػداؼ، ونحػف نقتػرب مػف الموعػد 
النيػػائى المحػػػدد لتنفيػػػذىا، ييػػػدؼ ىػػػذا الفصػػػؿ إلقػػػاء الضػػػوء حػػػوؿ مػػػدى تحقيػػػؽ مصػػػر لألىػػػداؼ اإلنمائيػػػة 

بعد مرور أربعة عشر عامًا منذ األخذ بيا، مع بيػاف التحػديات التػى حالػت دوف تحقيػؽ بعػض ىػذه لأللفية 
األىػػػداؼ وغاياتيػػػا المختمفػػػة، بجانػػػب عػػػرض ألىػػػـ السياسػػػات والبػػػرامج التػػػى اتبعتيػػػا الدولػػػة لتحقيػػػؽ تمػػػؾ 

 األىداؼ واإلسراع مف تنفيذىا.

 

                                                 
*
 .5102قدم هذا الفصل كذلك كورقة خلفٌة لتقرٌر التنمٌة البشرٌة الوطنً عام   
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 اليدف األول : القضاء عمى الفقر المدقع والجوع  0/0
 اليدف: 

 القضاء عمى الفقر المدقع والجوع
 الغايات:
 تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخميم عن دوالر واحد إلى النصف.: أ(-0الغاية )

 المؤشرات:
 تحت خط الفقر الوطنى. نسبة السكان 

 تحت خط الفقر المدقع. نسبة السكان 

 .نسبة فجوة الفقر 

 نصيب الخمس األكثر فقرًا من السكان من االستيالك القومى. 
 : توفير العمالة الكاممة المنتجة والعمل الالئق لمجميع، بمن فييم النساء والشباب.ب(-0الغاية )

 المؤشرات:
 .نسبة مساىمة الفرد العامل فى الناتج المحمى اإلجمالى 

 .نسبة السكان العاممين إلى عدد السكان 

  العاممين الذين يعيشون بأقل من دوالر باليوم.نسبة 

  نسبة العاممين لحسابيم الخاص والعاممين من أفراد األسرة المساىمين فى نفقاتيم إلى
 مجموع العاممين.

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف فى الفترة ما بين  ج(:-0الغاية )
 .5102و 0991

 المؤشرات:
 ص الوزن بين األطفال دون الخامسة.نسبة انتشار نق 
 .نسبة السكان الذين ال يحصمون عمى الحد األدنى من استيالك الغذاء 

 

 أ( نسبة السكان الذين يقل دخميم عن دوالر واحد-0الغاية )
 نسبة السكان تحت خط الفقر الوطنى والمدقع: 0/0/0

إلى نصؼ المستوى  5102رغـ أف ىدؼ األلفية يتطمب العمؿ عمى خفض معدالت الفقر بنياية عاـ 
( فإف نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر الوطنى لـ تشيد 0661/0660التى كانت عميو خالؿ سنة األساس )

% عاـ 06.3حيث ارتفعت نسبة الفقراء مف 5105/5100حتى عاـ  5111/5112انخفاضا منذ عاـ 
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، وقد يعزى ىذا االرتفاع إلى ما شيدتو نياية ىذه 5115/5116% عاـ  50.23إلى  5111/5112
 الفترة مف أزمات مالية واقتصادية وغذائية، وما ترتب عمييا مف تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ؿ عاـ % خال52.5شيدت نسبة الفقر قفزة كبيرة حيث ارتفعت إلى  5100يناير  52ومع بداية أحداث 
(،  أى أف ىذا العاـ قد شيد 0/0)جدوؿ رقـ  5105/5100% خالؿ عاـ 53.0ثـ إلى  5101/5100

 50.4نحو  ، وىو ما يعنى وجود5115/5116% فى نسبة الفقر عما كانت عميو عاـ 55زيادة قدرىا 
وتعد نسبة مميوف مواطف غير قادريف عمى الحصوؿ عمى احتياجاتيـ األساسية الغذائية وغير الغذائية. 

حيث تستقر ىذه النسبة عند  الفقراء فى مصر مرتفعة كثيرًا بالمقارنة بالعديد مف الدوؿ العربية والنامية،
%، 0.5نحو  % وفى تونس6نحو  % بدوؿ المغرب العربى، إذ تبمغ نسبة الفقراء فى المغرب01مستوى 

 .(0)%00.0نحو  كما تصؿ تمؾ النسبة فى الصيف إلى

نسبة الفقراء فى مصر فإنيا تخطت ضعؼ المستوى المستيدؼ الوصوؿ إليو بنياية عاـ ىذا ومع تزايد 
 %(.51.0نحو  كانت تبمغ  0661/0660% )حيث أف نسبة الفقر فى سنة األساس 05.0وىو  5102

التطورات استحالة تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المتعمؽ بخفض نسبة السكاف تحت خط الفقر وتؤكد تمؾ 
، وفى نفس الوقت فيى تشير إلى ضرورة أف يظؿ ىدؼ الحد مف 5102النصؼ بحموؿ عاـ الوطنى إلى 

( المتوقع البدء فى العمؿ عمى SDGsالفقر البند األوؿ عمى قائمة أولويات أىداؼ التنمية المستدامة )
 .5103تنفيذىا ابتداًء مف عاـ 

الفقراء وفقًا لخط الفقر المدقع رغـ ما  وعمى النقيض مف نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر الوطنى فإف نسبة
%( فإف 3.0% إلى 0.3نحو  مف ارتفاع )مف 5115/5116 – 5111/5112شيدتو خالؿ الفترة 

( قد شيدت انخفاضًا 5105/5100 – 5101/5100نسبتيا خالؿ الفترة التى تمت أحداث يناير )
% عما كانت عميو 53.4قدره ( محققة بذلؾ انخفاض 0/0% )جدوؿ رقـ 1.1ممموسًا حتى وصمت إلى 

مميوف نسمة غير قادريف عمى الحصوؿ عمى  0.3نحو  . ويعنى ذلؾ وجود5115/5116عاـ 
احتياجاتيـ الغذائية األساسية حتى لو تـ تخصيص كؿ إنفاقيـ لمغذاء فقط، وتعد ىذه النسبة منخفضة 

ف كؿ خمسة أشخاص بالمناطؽ واحد منحو  بالمقارنة بمثيمتيا فى العديد مف الدوؿ النامية حيث يعيش
 .(5)دوالرًا فى اليوـ 0.52النامية بأقؿ مف 

وتشير تطورات نسبة السكاف شديدى الفقر إلى إمكانية تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المستيدؼ عمى 
%. ىذا ويخفى متوسط قيمة ىذا المؤشر فى طياتو التفاوت 1.0وىو  5102المستوى القومى بحموؿ عاـ 

( حيث تبمغ نسبة السكاف 0بالممحؽ رقـ  0أقاليـ ومحافظات الجميورية، )جدوؿ رقـ  الشديد فيما بيف

                                                 
 .5100برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، تقرير التنمية البشرية العالمى ،   (0

  .5، ص5101تقرير األىداؼ اإلنمائية لأللفية األمـ المتحدة،  (5
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% فى الحضر، 5.5% مقابؿ نسبة قدرىا 2.6نحو  5105/5100شديدى الفقر فى ريؼ الجميورية عاـ 
%، فى حيف تصؿ ألدناىا فى الوجو البحرى 6.3كما يرتفع متوسط ىذه النسبة فى الوجو القبمى إلى 

(1.24.)%  

ويزداد ىذا التفاوت اتساعًا فيما بيف المحافظات، فبينما يختفى تمامًا الفقر المدقع فيما بيف سكاف 
محافظات بورسعيد والسويس ودمياط واإلسماعيمية، فإنو يصؿ ألعمى مستوياتو فى محافظات أسيوط 

 (.  0/5%( )شكؿ رقـ 05%(، وسوىاج )06.2%(، وقنا )51.5)

غـ إمكانية تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المتعمؽ بالسكاف شديدى الفقر عمى المستوى لذا يمكف القوؿ أنو ر  
القومى فعمى متخذى القرار عدـ االىتماـ فقط بسرعة تحقيؽ اليدؼ ولكف بعدد الفقراء الذيف مازالوا يعانوف 

جميورية مف مف الحرماف مف ناحية، وبحجـ التفاوت الكبير فى نسبة الفقر فيما بيف أقاليـ ومحافظات ال
ناحية أخرى. األمر الذى يؤكد أيضًا عمى ضرورة وضع ىدؼ القضاء عمى الفقر المدقع فى قائمة 

 (.SDGsأولويات أىداؼ التنمية المستدامة )
 (0/0جدول )

 (5101/5100 – 0999/5111تقديرات خط الفقر ونسبة الفقراء فى عموم الجميورية )

 البياف
0661/
0660 

0666/
5111 

5111/
5112 

5115/
5116 

5101/
5100 

5105/
5100 

اليدؼ بحموؿ عاـ 
5102 

خط الفقر الوطنى )جـ/ فرد/ 
 سنة(

-- 665 0150 5551 0143 0651 --- 

نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر 
 الوطنى )%(

51.0 03.41 06.23 50.23 52.5 53.0 05.0 

 خط الفقر المدقع 
 )جـ/ فرد/ سنة(

-- 360 652 0315 5130 5241 --- 

نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر 
 المدقع )%(

5.5 5.54 0.1 3.12 1.5 1.1 1.0 

نصيب الخمس األفقر مف 
السكاف مف االستيالؾ 

 القومى.
2.1* 6 5.6 6.0 6.2 6.2 --- 

 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخؿ واإلنفاؽ واإلستيالؾ، سنوات مختمفة,المصدر
 .0662*بيانات 

يكشؼ االنتقاؿ مف تتبع التطور فى نسب الفقر وفقًا لخط الفقر الوطني عمى المستوى القومى إلى تتبعو 
عمى مستوى األقاليـ والمحافظات عف استمرار وجود تفاوتات واضحة فى نسبة الفقر بيف سكانيا. فنسبة 

ذى يضـ محافظة %( وال31كانت ترتفع بصفة عامة فى أقميـ وسط الصعيد ) 5105/5100الفقر عاـ 
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%( 02أسيوط التى تشيد أعمى معدالت فقر فى جميورية مصر العربية،  يميو إقميـ شماؿ الصعيد )
%( والذى يضـ 01.0والذى يضـ محافظات الفيـو وبنى سويؼ والمنيا، ثـ إقميـ جنوب الصعيد )

اتو فى إقميـ القناة محافظات سوىاج وقنا واألقصر وأسواف. فى حيف ينخفض معدؿ الفقر إلى أدنى مستوي
%( حيث المحافظات الحضرية السويس وبورسعيد وكذا محافظتى االسماعيمية والشرقية، ويالحظ 05.4)

إلى  5115/5116أف متوسط نسب الفقر باألقاليـ جميعيا قد شيدت ارتفاعًا  متواصاًل خالؿ الفترة مف 
سنوية فيما بيف األقاليـ خالؿ الفترة وقد سجؿ إقميـ القاىرة الكبرى أعمى متوسط زيادة  5101/5100
حيث زادت نسبة الفقر بنحو سبعة نقاط مئوية فيما بيف ىذيف العاميف  5105/5100إلى  5101/5100

 (.0/5)جدوؿ رقـ 

 متوسط نسبة الفقراء وفقًا لألقاليـ المختمقة (0/5جدوؿ رقـ)
 5105/5102 5101/5100 5118/5119 5112/5112 0999/5111 المحافظة

 50.4 03.4 01.1 6.3 00.0 اقميـ القاىرة الكبرى

 03.1 04.1 02.1 01.0 01.6 إقميـ اإلسكندرية

 00.3 01.3 6.1 6.0 00.1 إقميـ الدلتا

 05.4 4.1 5.2 05.4 4.3 إقميـ القناة

 02.1 04.1 00.4 05.0 04 إقميـ شماؿ الصعيد

 31.1 36.1 30.1 31.3 25.0 إقميـ وسط الصعيد

 01.0 01.6 55.5 55.4 52.4 جنوب الصعيدإقميـ 

 (. 0( بالمالحؽ رقـ )0حسبت مف بيانات جدوؿ رقـ )المصدر: 

ىذا ويتركز الفقر بصفة أساسية فى الوجو القبمى عنو فى الوجو البحرى والمحافظات الحضرية، وكذا 
 5105/5100الفقر عاـ يتركز الفقر فى المناطؽ الريفية عنيا فى المناطؽ الحضرية.  إذ بمغت نسبة 

% 00.4% و 04.1% عمى التوالى مقارنة بنحو 53.4% و 16.1نحو  فى ريؼ وحضر الوجو القبمى
فى ريؼ وحضر الوجو البحرى. أى أف نسب الفقر فى ريؼ وحضر الوجو القبمى تفوؽ كثيرًا ضعؼ 

 مثيمتيا بالوجو البحرى.  

انخفاضًا طفيفًا فى ريؼ وحضر الوجو  5105/5100وجدير باإلشارة أف نسب الفقر قد شيدت فى عاـ 
ف ظؿ يحتؿ المرتبة األولى مف حيث ارتفاع نسب الفقر وفقًا لمتوزيع  5101/5100القبمى مقارنة بعاـ  وا 

المحافظات الجغرافى. فى مقابؿ ارتفاع تمؾ النسب فى كؿ مف ريؼ وحضر الوجو البحرى وكذا فى 
(، وقد يرجع ذلؾ إلى تداعيات 0/0الحضرية التى شيدت أكبر معدالت فى ارتفاع نسبة الفقر )شكؿ رقـ 

يناير وما تبعيا مف إغالؽ العديد مف المصانع والشركات وفقد فرص العمؿ بالمناطؽ الحضرية  52ثورة 
 والوجو البحرى وىى المناطؽ األكثر تأثرًا بتمؾ األحداث. 
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 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخؿ واإلنفاؽ واإلستيالؾ، سنوات مختمفة. المصدر

يالحظ أف أكبر نسبة لمفقراء تواجدت  *وبالتركيز عمى توزيع نسب الفقر وفقًا لمحافظات الجميورية
%(، ثـ بنى سويؼ 14%(، ثـ األقصر )22%(، ثـ سوىاج )25%(، ثـ قنا )31بمحافظات أسيوط )

%( عمى الترتيب. وىو األمر الذى 01%( و)05%( و)30%(، ثـ الفيوـ والجيزة والمنيا )06وأسواف )
محافظات الصعيد المراكز التسعة األولى يؤكد عمى ارتفاع معدالت الفقر فى صعيد مصر لتحتؿ جميع 
.  فى حيف تسجؿ محافظة 5105/5100مف حيث المحافظات األكثر فقرًا فى مصر وفقًا لبيانات 

%( لكونيا محافظة حضرية وكذا توافر فرص العمؿ بيا حيث انتشار الموانئ 2السويس أقؿ معدؿ فقر )
بيف األقميـ ومحافظات القاىرة والجيزة، )شكؿ رقـ الخاصة بيا وتوسطيا لمحافظات أقميـ القناة وربطيا 

0/5.) 

وقد يرجع السبب فى انتشار معدالت الفقر فى محافظات وأقاليـ الصعيد عنيا فى الوجو البحرى 
والمحافظات الحضرية إلى نمط توزيع االستثمارات الحكومية خالؿ العقد الماضى والذى صاحبو عدـ 

وحدىا  -عمى سبيؿ المثاؿ – 5100/5101حافظة القاىرة خالؿ عاـ عدالة فى التوزيع حيث استأثرت م
%( مقارنة بالمحافظات األخرى، 05% مف االستثمارات العامة رغـ تدنى معدؿ الفقر فييا )52نحو  عمى

% مف إجمالى االستثمارات العامة رغـ أف معدؿ الفقر 0.1فى حيف أف محافظة أسيوط تحصمت عمى 
حى الصورة العامة بأف نمط االستثمارات العامة يسير عكس اتجاه نمط توزيع %. وتو 31نحو  فييا يبمغ

                                                 
*

الفقراء  وجدٌر باالشارة انه بالنظر الى توزٌع العدد المطلق للفقراء فٌما بٌن محافظات الجمهورٌة فقد اعطى دالالت اكثر قوة فٌما ٌتعلق بتركز  
٪ ، سوهاج 00.0ٌتركزوا فى ست محافظات فقط وهى )أسٌوط  5102/  5105٪ من عدد الفقراء فى مصر عام 23جغرافٌاً حٌث ان اكثر من 

٪(، فى حٌن كان نصٌب كل من محافظات بورسعٌد والسوٌس ودمٌاط 3.5% ، المنٌا 3.2% ، القاهرة 1.5% ، قنا 01.1% ، الجٌزة 01.1
 ٪ من اجمالى عدد الفقراء على مستوي الجمهورٌة.0واألقصر والبحر األحمر والوادى الجدٌد ومطروح وشمال سٌناء وجنوب سٌناء ٌقل عن 
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 نسب الفقر الوطنً

 نسب الفقر المدقع

الفقر جغرافيًا. كما قد يشير إلى مدى التباعد بيف نمط االستثمارات العامة فى مصر ومقتضيات العدالة 
 فى توزيع الدخؿ واستيداؼ تخفيض الفقر. 

 

 

 

 

 

 

 
 (0/5شكؿ رقـ )

نسب الفقر موزعة عمى مستوى المحافظات المختمفة 
  5105/5100لعاـ 

)%( 
 

 
 . 5105/5100: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخؿ واإلنفاؽ واإلستيالؾ، المصدر

وال يعنى االستنتاج السابؽ أف نسب االستثمار العاـ فى المحافظات يجب أف تتطابؽ مع نسب الفقر، 
مميوف  5.5نحو  محافظة القاىرة يقطنيا –تالفات فى مساحات المحافظات وعدد السكاف بيا فيناؾ اخ

 مميوف مواطف ومساحتيا تبمغ 1نحو  ، بينما محافظة أسيوط يقطنيا5آالؼ كـ 0نحو  مواطف ومساحتيا
مف  ومف ثـ قد تبدو احتياجات محافظة القاىرة أكثر مف المرافؽ والخدمات وغيرىا -5ألؼ كـ 52نحو 

االستثمارات، ومع ذلؾ فإف اتساع نسبة التفاوت فى الفقر يؤكد عمى أف المناطؽ شديدة الفقر مازالت 
حكومية بالنظر إلى توزيع االستثمارات الف مارات أكبر بكثير مما تتحصؿ عميو،تحتاج مف الدولة إلى استث
جنيو عاـ  113.1قد بمغ نحو ف متوسط نصيب الفرد عمى مستوي الجميورية وفقًا لعدد السكاف يالحظ أ

، وقد تبايف ىذا المتوسط بمحافظات حيث استحوذ المحافظات الحدودية عمى أعمى 5101/  5100
جنيو وىى محافظات جنوب وشماؿ سيناء والبحر األحمر  0505و  2413نصيب لمفرد فتراوح بيف 

فى محافظات  502و  041 ومطروح والوادى الجديد ، فى حيف سجؿ أقؿ نصيب لمفرد والذى تراوح بيف
 الفيوـ وكفر الشيخ والدقيمية والشرقية والبحيرة والمنيا وبنى سويؼ.
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 العوامل المسئولة عن ارتفاع معدالت الفقر الوطنى 

  تذبذب وانخفاض معدالت النمو االقتصادى 
. حيث لـ 5100/5101 – 0666/5111شيد معدؿ النمو االقتصادى تذبذبًا شديدًا لمغاية خالؿ الفترة 

، إال أف ىذا المعدؿ قد أخذ فى 5111/5112وحتى عاـ  0666/5111% بدًء مف عاـ 2تتجاوز نسبتو 
، 5114/5115% فى عاـ 4.5نحو  حتى وصؿ إلى 5112/5113التحسف التدريجى بدايًة مف عاـ 

يدتو ىذه الفترة مف عدـ ورغـ ىذا االرتفاع فإف تأثيره لـ ينعكس عمى معدؿ الفقر بالتحسف نظرًا لما ش
التوزيع العادؿ لثمار التنمية.  إال أف ىذا المعدؿ ما لبث أف تراجع مع األزمة االقتصادية العالمية فى 

%. وفى أعقاب أحداث 2.1إلى  5116/5101%، وارتفع مرة أخرى فى 1.4إلى  5115/5116
ى أدنى مستوى لو حيث وصؿ إلى الخامس والعشريف مف يناير انخفض متوسط معدؿ النمو االقتصادى إل

(. 0/0)شكؿ رقـ  5100/5101% تقريبًا حتى عاـ 5، ثـ استقر عند 5101/5100% خالؿ عاـ 0.5
ويعد االنخفاض الشديد فى ىذا المعدؿ خالؿ السنوات الثالثة األخيرة مف أحد األسباب الرئيسية فى 

(، 5102/  5101شارة أف العاـ الحالى )ارتفاع معدالت الفقر فى مصر خالؿ تمؾ السنوات. وجدير باإل
قد شيد بداية تحسف فى األوضاع االقتصادية فى أعقاب استكماؿ خارطة الطريؽ السياسية وانتخاب 
رئيس لمجميورية والعودة التدريجية لألمف وزيادة معدالت االستثمار والحركة السياحية، وىو ما انعكس 

 ليصؿ إلى 5101/5102خالؿ الربع األوؿ مف العاـ المالى  عمى معدؿ النمو الذى حقؽ ارتفاعًا كبيراً 
 %.3.5نحو 

 (0/2شكل رقم )
 )%( 5102/5102 – 0999/5111تطور معدل النمو االقتصادى 

 

 

 

 

 

 
 : وزراة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى، تقرير متابعة األداء االقتصادى، سنوات مختمفة.المصدر
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  سوء توزيع الدخل وعدم عدالتو 
يرجع السبب فى ارتفاع نسبة الفقر وتفاوتو إلى سياسات توزيع الدخوؿ غير المحابية لمفقراء أو محدودى 

عاـ  0.6% مف الدخؿ مف 51% مف الدخؿ ألقؿ 51الدخؿ ويستدؿ عمى ذلؾ مف ارتفاع نسبة أعمى 
(( وىو األمر الذى يشير إلى 0حؽ رقـ )بالمم 0)جدوؿ رقـ  5105/5100عاـ  1.5إلى  5111/5112

% مف 51% مف األفراد يحصموف عمى أربعة أمثاؿ الدخؿ تقريبًا الذى يحصؿ عميو أفقر51أف أغنى 
األفراد ، وثبات ىذه النسبة خالؿ العشرة سنوات األخيرة يؤشر إلى أف توزيع الدخوؿ يسير فى اتجاه 

 51إلى  50ؿ. كما أف ارتفاع مؤشر جينى فى الريؼ مف األغنياء وليس الفئات األفقر أو محدودة الدخ
خالؿ ذات الفترة   00إلى  01، وكذا فى الحضر مف 5105/5100و  5115/5116ما بيف عامى 

يؤشر عمى تراجع العدالة فى توزيع الدخؿ وزيادة نسبة الالمساوة واتجاه توزيع الدخوؿ لصالح الفئات 
 األكثر دخاًل وليس األقؿ دخاًل. 

يشير كذلؾ زيادة معامؿ جينى فى الحضر عنو فى الريؼ إلى ارتفاع عدـ المساوة فى مستويات  كما
% مف األفراد فى الحضر 51المعيشة فى الحضر عنو فى الريؼ. ويؤكد عمى عدـ العدالة أف أقؿ 

 ينفقوف% مف األفراد فى الريؼ 51% مف إجمالى اإلنفاؽ فى الحضر. كما أف أقؿ 5.6نحو  ينفقوف فقط
 .5100/  5105% مف إجمالى اإلنفاؽ فى الريؼ عاـ 01.4نحو 

 انخفاض معدالت االستثمار واالدخار 
يرجع السبب الرئيسى فى  تراجع معدالت النمو االقتصادى خالؿ السنوات األخيرة، ومف ثـ ارتفاع نسب 

معدالت االستثمار  الفقر إلى تراجع معدالت االدخار فى المجتمع المصرى وما صاحبو مف تراجع فى
% فى عاـ 5.0بعد أف كانت  5100/5101% فى عاـ 5.5وزيادة الفجوة التمويمية فيما بينيما )

(. وقد أثر تراجع االستثمارات سمبًا عمى إتاحة فرص عمؿ جديدة أو حتى استيعاب فرص 5111/5112
ف العمؿ القائمة فى المجتمع المصرى، ومف ثـ أثر سمبًا عمى نسب البطالة وا لفقر فى المجتمع ككؿ. وا 

عاد مرة أخرى وارتفع كؿ مف معدؿ االدخار واالستثمار خالؿ الربع األخير مف العاـ المالى 
 ( مع بداية تحسف األوضاع االقتصادية.0/1)شكؿ رقـ  5101/5102
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 معدل االدخار معدل االستثمار

 (0/2شكل رقم )

 )%( 5102/5102 – 0999/5111تطور معدل االدخار واالستثمار خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

 
 : وزراة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى، تقرير متابعة األداء االقتصادى، سنوات مختمفة. المصدر

  .تراجع االستثمارات الحكومية وعدم العدالة فى توزيعيا 
شيدت نسبة االستثمارات الحكومية إلجمالى االستثمارات العامة تراجعًا ممحوظًا خالؿ الفترة 

%. ورغـ أنيا ارتفعت 02.0نحو  % إلى16.1(، حيث تراجعت مف 5114/5115 – 5111/5110)
بعد أف قامت الدولة بضخ حـز استثمارية  5115/5116% فى عاـ األزمة العالمية 20.3نحو  لتسجؿ

لتحفيز ودعـ االقتصاد المصرى، إال أنيا ما لبثت أف انخفضت مرة أخرى لتسجؿ أدنى مستوى ليا خالؿ 
)شكؿ رقـ  5100/  5105% غير أنيا عاودت االرتفاع خالؿ عاـ 00، وىو 5105/  5100عاـ 
0/2 .) 

وال شؾ أف تراجع نسبة االستثمارات الحكومية يؤثر بشدة فى تزايد معدالت الفقر وبخاصة أف أغمب ىذه 
االستثمارات تذىب إلى البنية التحتية مف مياه شرب وصرؼ صحى وصحة وتعميـ ورصؼ طرؽ وىو 

أف  5105/5100ى يؤثر فى حياة المواطف محدود الدخؿ أو الفقير. وتشير اإلحصاءات لعاـ األمر الذ
% فى عمـو 20.0نسبة األسر التى تتصؿ بشبكة الصرؼ الصحى العامة مازالت ضعيفة حيث تبمغ 

)تنخفيض إلى ما يقرب مف نصؼ ىذه النسبة فى الريؼ(, األمر الذي يؤكد عمى أىمية  0الجميورية
 فى توزيع االستثمارات.العدالة 

 

                                                 
 .5100/5105بئة العامة واإلحصاء, بحث الدخؿ واإلنفاؽ واالستيالؾ, الجياز المركزى لمتع ( 0
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 )%( 5100/5101 – 0666/5111تطور نسبة االستثمار الحكومى الجمالى االستثمارت فى مصر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وزراة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى، تقرير متابعة األداء االقتصادى، سنوات مختمفة. المصدر

  .ارتفاع األسعار والبطالة 
معدؿ التضخـ فى جميورية مصر العربية ارتفاعًا كبيرًا خالؿ الفترة األخيرة وبخاصة فى أعقاب شيد 

، وبخاصة أسعار السمع الغذائية )أسعار الطعاـ والشراب( 5100أحداث الخامس والعشريف مف يناير 
حيث أف والتى تستحوذ عمى النصيب األكبر مف إنفاؽ كافة الشرائح الدخمية وخاصة الضعيفة منيا, 

ارتفاع أسعار ىذه السمع يؤثر بشكؿ كبير عمى القوة الشرائية واستيالؾ األسر. فقد ارتفع الرقـ القياسى 
، 5100عاـ  004.6إلى  5100% عاـ 003.1( مف 011=  5101العاـ ألسعار المستيمكيف )يناير 

فى ذات الوقت الذى  % عمى التوالى،023.1% إلى 016.6والرقـ القياسى ألسعار الطعاـ والشراب مف 
نحو  إلى 5100% مف إجمالى اإلنفاؽ العائمى عاـ 06.6صاحبو انخفاض نسبة اإلنفاؽ عمى الغذاء مف 

 . وىو األمر الذى أدى إلى ارتفاع أعداد ونسب الفقر خالؿ تمؾ الفترة. (0)5105/5100% عاـ 03

الشباب مع تضاؤؿ فرص  شيدت كذلؾ السنوات األخيرة ارتفاع فى معدالت البطالة وبخاصة بيف
الحصوؿ عمى وظائؼ فى ظؿ األحداث واالضطرابات األمنية وتراجع معدالت االستثمار، حيث ارتفع 

/  5100% كمعدؿ بطالة بيف الشباب فى عاـ 06% ونػحو 00.0نحو  معدؿ البطالة االجمالى إلى
% 5.4ثالث تقدر بنحو % بعد أف كانت ىذه المعدالت ال51.5، كما أنو وصؿ بيف اإلناث إلى 5101

(. األمر الذى قد يفسر 0/3)شكؿ رقـ  5115/5116% عمى الترتيب فى عاـ 06.0% و 52.1و
ارتفاع نسب الفقر خالؿ تمؾ الفترة. وتعد ىذه المعدالت لمبطالة االجمالية أعمى بكثير مف معدالت 

% فى 6الصيف، و% فى 1.0% فى اليند ، و0.3البطالة بالعديد مف دوؿ العالـ حيث تصؿ إلى 
                                                 

 5101الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب االحصائى السنوى ،  ( 0



 

 

21 

9 9.4 10 11 10.3 11.2 10.6 
8.9 8.7 9.4 

11.8 12.6 13.3 13.3 

22.3 
24.3 

26.9 

34.9 34.3 34.1 

29.9 

24.8 25.4 25.6 24.8 

29.7 

34.6 

39 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45  معدل البطالة بٌن الشباب معدل البطالة االجمالى

 % فى تركيا. وكذا معدالت البطالة بيف الشباب والفتيات، حيث تبمغ بيف الشباب فى اليند6.5المغرب، و
% بيف الفتيات، وفى 4.5% بيف الشباب و00.0%، وفى الصيف 01.3% وبيف الفتيات 6.1نحو 

% 06.1لشباب و% بيف ا02.6نحو  % بيف الفتيات، وفى تركيا02.4% بيف الشباب و  05المغرب 
 . (0)بيف الفتيات

 (0/3شكؿ رقـ )
 )%( 5100/5101 – 5111/5110معدؿ البطالة اإلجمالى  والبطالة بيف الشباب  

 

 

 

 

 

 

 

 
 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاممة، أعداد مختمفة.المصدر

كاف أعمى بكثير عف  5100/  5101وجدير باإلشارة أف معدؿ الزيادة فى البطالة لدى الذكور بعد عاـ 
% نقطة مئوية لمذكور 1.4بنحو  5101/  5100مثيمو لدى اإلناث حيث ارتفع معدؿ البطالة فى عاـ 

الذكور  ، وىو ما يشير أف5100/  5101% نقطة مئوية فقط لإلناث، وذلؾ مقارنة بعاـ 0.3وبنحو 
 كانوا أكثر تأثرًا باألزمة مف اإلناث. 

  ًبطء تنفيذ برنامج استيداف القرى األكثر فقرا 
قرية بعشرة  0020برنامجًا الستيداؼ القرى األكثر فقرًا لعدد  5116تبنت الحكومة المصرية فى عاـ 

ميوف مواطف م 2.3مميوف نسمة، ويقدر عدد الفقراء منيـ بنػحو  05.5نحو  محافظات يبمغ سكانيا
ألؼ أسرة. وتتركز أغمب ىذه القرى  فى صعيد مصر حيث انتشار معدالت الفقر  511تضميـ أكثر مف 

 ((.0بالممحؽ رقـ ) 1المرتفعة )جدوؿ رقـ 

                                                 
 .06/00/5101تاريخ الدخوؿ  www .worldbank.org قاعدة بيانات البنؾ الدولى، (0
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قرية يمتد  020وقسمت خطة برنامج االستيداؼ الزمنى إلى مرحمتيف: المرحمة األولى منيا تتضمف 
 540، ثـ المرحمة الثانية قسمت إلى أسبقية أولى لعدد 5100/5105إلى  5116/5101العمؿ بيا مف 

قرية خالؿ الفترة  562، ثـ أسبقة ثانية لعدد 5100/5101 -5100/5105قرية خالؿ الفترة 
 -5102/5103قرية خالؿ الفترة  001، ثـ أسبقة ثالثة لعدد 5102/5103 -5100/5101
5104/5105. 

امج أنو قد تـ االنتياء مف بعض المشروعات بقرى المرحمة األولى  ويشير الواقع الفعمى لتنفيذ ىذا البرن
مميار جنيو، دوف اإلنتياء مف كامؿ المرحمة األولى حتى نياية العاـ المالى  5.5نحو  بمغت تكمفتيا

بسبب األحداث السياسية واالقتصادية التى شيدتيا مصر خالؿ تمؾ الفترة. ولـ يتـ البدء  5100/5101
مة الثانية بالكامؿ، وىو األمر الذى قد يعزى إليو استمرار االرتفاع المطرد فى معدالت الفقر بعد فى المرح

ف كاف ىناؾ اتجاه قوى لدى الدولة اآلف فى استكماؿ المرحمة  فى مصر عامًة وفى تمؾ القرى خاصًة. وا 
ف ذلؾ االستيداؼ والذى األولى مف االستيداؼ الجغرافى لمقرى األكثر فقرًا و البدء فى المرحمة الثانية م

 سينعكس إيجايًا عمى خفض معدالت الفقر  والجوع بتؾ القرى.

بجانب ما سبؽ ىناؾ العديد مف التحديات األخرى التى تواجو الحد مف الفقر ويأتى قى مقدمتيا ارتفاع 
% خالؿ عاـ 5.2نحو  معدؿ النمو السكانى وبخاصة فى الريؼ حيث تجاوز معدؿ النمو السكانى

، كما أف الخصائص السكانية ليا دور كبير فى ارتفاع معدالت الفقر حيث ارتفاع نسب 5100/5101
% 31نحو  األمية وتدنى مستويات التعميـ خاصة بالريؼ، إذ تصؿ نسبة األمية فى المناطؽ الريفية إلى

% فى 34. وارتفاع حجـ األسرة، حيث ترتفع نسبة الفقر إلى (0)5105مف جممة السكاف بيا فى عاـ 
% فقط فى األسر ذات الحجـ الصغير 4أفراد(، فى مقابؿ نسبة قدرىا  01األسرة ذات الحجـ الكبير )+

أفراد(، وزيادة عدد المناطؽ العشوائية والتى ترتفع بيف قاطنييا نسب الفقر )حيث تصؿ بيف األسر  0-0)
 (5)%(15نحو  إلى

 من أجل خفض حدة الفقر  السياسات واإلجراءات التى اتخذتيا الحكومة المصرية

انتيجت الحكومة المصرية عددًا مف السياسات خالؿ الفترة الماضية فى محاولة جادة منيا لتخفيؼ حدة 
 -الفقر واستيداؼ الفقراء ومحدودى الدخؿ لعؿ مف أىميا ما يمى:

 ـ اإلصالح الشامؿ لسياسات األجور والدخوؿ: قامت الحكومة المصرية بوضع حد أدنى لألجور وت
جنييًا لمعامميف بالحكومة والييئات االقتصادية  ثـ زيادتو إلى  411وىو  5100العمؿ بو منذ يوليو 

                                                 
, التعميـ المشروع القومى لمصر, معًا نستطيع تقديـ 5101-5101االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعى وزارة التربية والتعميـ، الخطة   (0

 .01، ص 5101تعميـ جيد لكؿ طفؿ, 
منظمة األمـ المتحدة لمطفولة )اليونيسيؼ(، ووزارة التطوير الحضرىوالعشوائيات، فقر األطفاؿ متعدد األبعاد فى المناطؽ العشوائية  (5

 5101/01/50 .تاريخ الدخوؿ   5101ة والمناطؽ العشوائية غير المخططة فى مصر، أكتوبر غير اآلمن
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مميوف  1.0نحو  . وبمقتضى ىذا األمر تمت زيادة أجور5101جنيو بدًء مف يناير  0511
 05نحو  موظؼ بنسب مختمفة وفقًا لدرجات السمـ الوظيفى وبمغ العبء السنوى ليذه الزيادات

 .(0)يار جنيومم

  إصالح منظومة دعـ السمع التموينية: تـ فتح باب التسجيؿ فى البطاقات التموينية لكافة المواليد
مميوف بطاقة تموينية بنياية  05.3نحو  ، فارتفع عدد البطاقات التموينية إلى5100حتى عاـ 
 المستفيديف منيا. ليبمغ عدد 5101مميوف بطاقة تموينية عاـ  00.5مقارنة بنحو  5100ديسمبر 

% مف إجمالى السكاف. إضافة إلى ذلؾ تـ تحويؿ نظاـ 50.4نحو  مميوف مواطف يمثموف 34نحو 
الدعـ العينى إلى نظاـ دعـ شبو نقدى مف خالؿ فتح الفرص أماـ المستفيد مف البطاقة التموينية 

وؿ عمييا سمعة( التى يرغب فى الحص 21إلى  5102الختيار السمع )سيصؿ عددىا خالؿ عاـ 
وبالكميات التى يحددىا فى إطار دعـ يقدر بنحو خمسة عشر جنييًا لممستفيد شيريًا بعد أف كانت 
أنواع السمع بعدد وبجودة منخفضة وكمياتيا محددة جبريًا عمى المستفيد، وىو األمر الذى ساىـ فى 

عـ الموجو إلى السمع ارتفاع جودة السمع التموينية المسممة إلى المستفيد منيا. وتقدر قيمة الد
 . 5101/51025مميار جنيو فى العاـ المالى  00.2التموينية بنحو 

  محافظة حتى اآلف، عمى أف  02إصالح منظومة دعـ الخبز: تـ تطبيؽ ىذه المنظومة فى عدد
تستكمؿ فى باقى محافظات الجميورية تباعًا، حيث تـ تحديد خمسة أرغفة يوميًا لممستفيد مف 

وينية بسعر خمسة قروش لمرغيؼ وقصر الحصوؿ عمي الخبز عمى حاممى البطاقات البطاقة التم
التموينية، وىذا األمر أسيـ فى رفع كفاءة المخابز و تحسيف نوعية الخبز المقدـ إلى المواطنيف 

% مف استيالؾ الدقيؽ، كما أدت إلى الحد مف اليدر فى الدقيؽ، فضاًل عف 01نحو  حيث وفرت
عممية الحصوؿ عمى الخبز بعد أف كانت تمؾ العممية تحتاج إلى الوقوؼ فى أنيا سيمت مف 

طوابير طويمة ممتدة. وأتاح إصالح ىذه المنظومة لممستفيد مف البطاقة التموينية إمكانية الحصوؿ 
عمى سمع تموينية بنفس قيمة الدعـ الممنوح لو عمى الخبز الذى لـ يستيمكو فى الشير، وبالتالى 

ة االختيار بيف السمع التموينية المختمفة أو الخبز، وقد قدر دعـ الخبز فى موزانة العاـ أتاح لو حري
مميار جنيو.وجدير باإلشارة أف مسئولى البنؾ الدولى قد أشادوا  05.2بنحو  5101/5102المالى 

بتجربة مصر فى منظومتى بيع الخبز والسمع التموينية وأكدوا عمى أنيـ سوؼ يضعوىا ضمف 
 .0البنؾ الدولى أدبيات

  إصالح منظومة دعـ المنتجات البترولية: قامت الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية كافًة
بنسب مختمفة، مع ثبات أسعار الغاز الممنوحة إلى أصحاب المخابز لمحفاظ عمى أسعار الخبز 

                                                 
 .32، 31،  ص 5101/5102وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمعاـ المالى  (0
 .5101/5102وزارة المالية, البياف المالى لمموازنة العامة لمدولة لمعاـ المالى  ( 5
 . 00/00/5101تصريح لوزير التمويف والتجارة الداخمية المصرى، بجريدة األىراـ فى  (0
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بالنسبة لشرائح المدعـ المقدـ إلى محدوى الدخؿ، وزيادة أسعار استيالؾ الكيرباء وبنسب أقؿ 
االستيالؾ األدنى،  والبدء فى تطبيؽ منظومة الكروت الذكية لمحصوؿ عمى الوقود والسوالر 
كمرحمة أولى، واالستمرار فى توزيع البوتاجاز بالكوبونات عمى األسر المستحقة وىو األمر الذى 

حات ، توجو إلى االصال51020/  5101مميار جنيو خالؿ عاـ  03.0نحو  يوفر لمدولة
 االجتماعية.

  5101لسنة  042رفع قيمة معاش الضماف االجتماعى:  صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ 
جنيو لمفرديف،  031جنيو لمفرد الواحد و 050بزيادة قيمة معاش الضماف االجتماعى لتصؿ إلى 

اش الضماف جنيو لألربعة أفراد، وتصؿ نسبة الزيادة فى قيمة مع 121جنيو لمثالثة أفراد، و 100و
% مف قيمتو السابقة. بجانب رفع قيمة المعاش تـ توسيع قاعدة المستفيديف 21نحو  االجتماعى إلى

ضافة  5105/5100ألؼ أسرة  فى عاـ  011مف معاش الضماف االجتماعى بنحو   211، وا 
مميوف أسرة، فى العاـ المالى نحو  ، ومف المستيدؼ إضافة5100/5101ألؼ أسرة فى عاـ 

مميوف أسرة ومدرج ليذا المشروع بموازنة  0نحو  ليصؿ عدد األسر المستفيدة إلى 5101/5102
 مميار جنيو. 01.5نحو  5101/5102

  تيدؼ إلى توجيو استثمارات 5101/5102اتباع سياسة استثمارية عادلة فى خطة العاـ المالى ،
أكبر معدالت لمفقر، حكومية أكثر لممحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر والتى تعانى مف 

 فى محاولة لمد ىذه المحافظات بالخدمات الرئيسية، وخمؽ فرص عمؿ بيا وبخاصة لمشباب.

  دعـ المزارعيف: وييدؼ ىذا البرنامج إلى رفع األعباء عف كاىؿ المزارع المصرى وبخاصة أف
زراعة خاصًة، نسب الفقر األكبر تتركز فى المناطؽ الريفية عامًة والتى يمارس أصحابيا مينة ال

مميار جنيو توجو إلى دعـ  0.1نحو  5101/5102وقد قدر ليذا الدعـ فى موازنة العاـ المالى 
نقطة مئوية مف فائدة  3.2حيث تتحمؿ الدولة  -فروؽ أسعار الفائدة لقروض اإلنتاج النباتى 

)إجمالى القروض التى تمنح لممزارعيف ويتحمؿ الفالح خمس نقاط مئوية فقط مف فائدة القرض 
ودعـ فروؽ أسعار القطف، ودعـ مقاومة آفات القطف، ودعـ  -نقطة مئوية(  00.2فائدة القرض 

 .5محصوؿ القمح المحمى وتحديد أسعاره قبؿ بداية موسـ الزراعة

 

ب(: توفير العمالة الكاممة والمنتجة والعمل الالئق لمجميع، بمن فييم النساء -0الغاية )
 والشباب:

 مساىمة الفرد العامل فى الناتج المحمى اإلجمالىمتوسط  0/0/5
                                                 

 وزارة المالية، البياف المالى، مرجع سبؽ ذكره. (0
 وزارة المالية, البياف المالى، مرجع سبؽ ذكره. ( 5



 

 

25 

شيد متوسط مساىمة الفرد العامؿ فى الناتج المحمى اإلجمالى باألسعار الثابتة ارتفاعًا فى الفترة مف 
ألؼ جنيو  50.52 نحو  ألؼ جنيو إلى 05.6حيث ارتفع مف  5116/5101وحتى  5111/5110

لمعامؿ باألسعار الثابتة. وانخفض متوسط المساىمة خالؿ جنيو  056لمعامؿ بمتوسط زيادة سنوي قدره 
جنيو لمعامؿ سنويًا. ويرجع ذلؾ إلى ارتفاع معدؿ النمو  052إلى  5105/5100 – 5101/5100الفترة 

% وخالؿ 5% و 3السنوي فى الناتج المحمى اإلجمالى وكذا فى عدد العمالة خالؿ الفترة األولى بنحو 
(، وىو األمر الذى يؤكد عمى انتعاش 0/0% عمى التوالى. )جدوؿ رقـ 0و% 0الفترة الثانية بػنحو 

 االقتصاد المصرى وتأثيره اإليجابي خالؿ الفترة األولى عنيا فى الفترة الثانية. 

 (0/0جدوؿ رقـ)
 متوسط مساىمة الفرد العامؿ فى الناتج المحمى اإلجمالى

 السنة
المشتغمين 
 بالمميون

لثابتة لسنة االناتج المحمي باالسعار 
 بالمميار جنيو 5111/5110أساس 

ج المحمي لمفرد اتالن
 باأللف جنيوالعامل 

5111/5110 04.3 005.2 05.56 

5110/5115 05.05 010.5 05.61 

5115/5110 04.53 020.5 06.51 

5110/5111 05.45 035.5 06.41 

5111/5112 06.32 052.4 06.35 

5112/5113 51.44 105.2 06.53 

5113/5114 55.05 110.2 06.62 

5114/5115 55.20 140.0 50.15 

5115/5116 55.65 162.0 50.22 

5116/5101 50.50 251.4 50.52 

5101/5100 50.02 201.5 55.40 

5100/5105 50.3 215.4 55.66 

5105/5100 50.64 220.5 50.01 

والجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء النشرة الربع سنوية لبحث القوى وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى، المصدر: 
  العاممة، أعداد مختمفة.

 
 

 نسبة السكان العاممين إلى عدد السكان 0/0/2
حيث ارتفعت مف  5101إلى  5111شيدت نسبة قوة العمؿ لمسكاف ارتفاعًا متواصاًل خالؿ الفترة مف 

إلى  5100% عمى التوالى، غير أف ىذه النسبة قد تراجعت قمياًل بدءًا مف عاـ 00.0نحو  % إلى56.3



 

 

26 

، نظرًا لمزيادة السكانية الكبيرة التى شيدتيا البالد بدًء مف عاـ 5100% فى عاـ 05.3أف وصمت إلى 
 % فى العاـ األخير، مع زيادات طفيفة فى قوة العمؿ وىو5.2نحو  ووصوؿ معدؿ المواليد إلى 5100

األمر الذى انعكس سمبًا عمى ارتفاع معدالت اإلعالة فى الدولة وكذا ارتفاع معدالت الفقر والبطالة فى 
(. وجدير باإلشارة أف نسبة مساىمة النساء فى قوة العمؿ 0/1المجتمع كما أشرنا سالفًا )جدوؿ رقـ 

ة الذكور فى قوى العمؿ % مف جممة المشتغميف بينما نسبة مساىم51.0منخفضة لمغاية بحيث ال تتعدى 
 %.46.4نحو  تبمغ

 (0/1جدوؿ رقـ)
 نسبة قوة العمؿ لمسكاف

 نسبة قوة العمؿ الى السكاف )باأللؼ( السكاف )باأللؼ( قوة العمؿ السنة

5111 05611 30531 56.3 

5110 06011 32055 56.4 

5115 06551 33355 56.5 

5110 51031 34632 01.1 

5111 51545 36011 01.0 

5112 50460 41320 01.5 

5113 50513 45116 05.5 

5114 51521 40311 05.6 

5115 51325 42061 05.5 

5116 52020 43652 00.1 

5101 53051 45352 00.0 

5100 53256 51201 05.6 

5105 54151.2 55221 05.4 

5100 54355.2 51356 05.3 

الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاممة، أعداد مختمفة، وقاعدة بيانات السكاف المصدر: 
 بالموقع اإللكترونى لمجياز. 

 

 :(*)نسبة العاممين الذين يعيشون بأقل من دوالر باليوم 0/0/2
المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء مف واقع  وفقًا إلحصاءات الجيازإف المتتبع لسوؽ العمؿ قد يمحظ أنو 

أو غير  الرسمىنسبة المشتغميف بالقطاع الخاص غير  بمغت  ،5101بحث القوى العاممة في فبراير 
 مف خاللو فى المشتركيفالعامميف نسبة  وال تتجاوزالمشتغميف. اجمالى % مف 14نحو  )**(النظامى

                                                 
*
 ال تتوافر بيانات مباشرة منشورة عف ىذا المؤشر  
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%، ونسبة العامميف بعقود 0.3كيف في التأميف الصحي %، ونسبة المشتر 00.3التأمينات االجتماعية 
 .مف إجمالى نسبة المشتغميف بالقطاع غير الرسمى %0.1قانونية 

أى أف نصؼ العامميف تقريبًا يعمموف فى القطاع غير الرسمى وغالبيتيـ ال يمتمكوف أى تأمينات اجتماعية 
أو صحية أو حتى يمتمكوا عقود عمؿ رسمية. وىو األمر الذى ينعكس سمبًا عمى أحواؿ ىؤالء العامميف أو 

ؿ تطبيؽ الحد األدنى لألجور حمايتيـ أو حتى إدماجيـ فى أية سياسات تتخذىا الدولة لصالح العماؿ مث
 إذا تـ اتخاذ قرار بشأنو. 

ال المشتغميف. اجمالى % مف 52.0نحو  والذيف تبمغ نسبتيـالقطاع الخاص الرسمي وحتى العامميف فى 
%، ونسبة المشتركيف في التأميف الصحي 11 في التأمينات االجتماعيةمنيـ المشتركيف  تتعدى نسبة

وىو األمر الذى يشير إلى ضعؼ وىشاشة . (0)%12.1بعقود قانونية منيـ %، ونسبة العامميف 51.6
فرص العمؿ المتاحة مف جية، واتجاه األفراد إلى العمؿ بالقطاع غير الرسمى مف جيو ثانية وكذا عدـ 
توافر شروط أساسية تضمف حقوؽ العماؿ مف جية ثالثة سواء مف ناحية العقود القانونية  المتاحة ليـ أو 

 كيـ فى التأمينات االجتماعية أو الصحيو. اشترا

نسبة العاممين لحسابيم الخاص والعاممين من أفراد األسرة المساىمين فى نفقاتيم  0/0/2
 إلى مجموع العاممين:

ارتفعت نسبة األفراد العامميف لحسابيـ الخاص والعامميف مف أفراد األسرة )العمالة اليشة( إلى مجموع 
)جدوؿ 5100% فى عاـ 01.6نحو  إلى 5116% عاـ 00نحو  ى قوة العمؿ مفالعامميف المشاركيف ف

(، وىو األمر الذى يشير إلى انخفاض نسب التوظؼ لدى الغير، واتجاه األفراد إلى العمؿ 0/2رقـ 
 لحسابيـ الخاص، وىو ما قد تتطابؽ نتائجو مع ارتفاع معدالت البطالة خالؿ ىذه الفترة واتجاه االفراد

عمؿ غير الرسمى، وفقد العديد مف األفراد لوظائفيـ، ورغـ ىذا االرتفاع فما زاؿ ىذا المؤشر سوؽ النحو 
% 01% مقارنة بنسبة قدرىا 23منخفض فى مصر مقارنًة بمثيمو فى المناطؽ النامية حيث يصؿ إلى 

 .(5)فقط فى المناطؽ المتقدمة فى النمو
 لحسابيم الجمالى المشتغميننسبة مساىمة األفراد العاممين  (0/2) جدول رقم

 % (بالمميوف)يعمؿ لحسابو واليستخدـ أحد  (بالمميوف)المشتغميف  السنة

5116 55.6 5.2 00.0 

5101 50.5 5.6 05.5 

                                                 
 يقصد بالقطاع غير النظامى ذلؾ القطاع الذى يتـ العمؿ بو بدوف مسؾ الدفاتر التجارية أو الحصوؿ عمى رخص لمزاولة الميف **
 .5101الجياز المركزى لمتعبئة العاـ واإلحصاء ، النشرة الربع سنوية لبحث العمالة بالعينة، فبراير ( 0 
 .5البرنامج اإلنمائى لألمـ المتحدة، تقرير األىداؼ االنمائية, مرجع سبؽ ذكره، ص (5
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5100 50.0 5.5 05.5 

5105 50.3 5.6 05.0 

5100 50.6 0.3 01.6 

 الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاممة، أعداد مختمفة. المصدر: 

فى ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ أف النمو االقتصادى البطئ وبخاصة فى أعقاب أحداث يناير قد ترؾ أثره 
المتمثؿ فى تحقيؽ عدـ قدرة مصر عمى تحقيؽ ىدؼ األلفية عمى سوؽ العمؿ وىو األمر الذى يعنى 
، وىو ما يؤكد مف ناحية أخرى عمى ضرورة إدراج ىدؼ خمؽ التوظؼ المنتج وتوفير العمؿ الالئؽ لمجميع

( التى SDGsفرص العمؿ الكاممة المنتجة وتوفيرىا لمجميع ضمف أولويات أىداؼ التنمية المستدامة )
الوصوؿ ليذا اليدؼ فى أقصر نحو  اىدةسيتـ العمؿ بيا. والجدير باإلشارة أف الدولة المصرية تعمؿ ج

مدة ممكنة، وفى خطوة ميمة فى طريؽ مكافحة البطالة أطمقت الحكومة شركة "أيادى" القابضة كأوؿ 
شركة استثمارية لمتنمية واالستثمار وتشغيؿ الشباب برأسماؿ مصدر قدره عشرة مميارات جنيو منيا ممياري 

مميارات جنيو مستيدفة مف القطاع الخاص وذلؾ بيدؼ جنيو مستيدؼ إسياـ مف الحكومة وثمانية 
 االستثمار والتنمية عبر تأسيس شركات تابعة بمختمؼ محافظات الجميورية.

 ج(: نسبة السكان الذين يعانون من الجوع:-0الغاية )

 عدد األطفال ناقصي الوزن الذين تقل أعمارىم عن خمس سنوات 0/0/6

أقؿ مف خمس سنوات مدى المعاناة مف سوء التغذية, وتقدر ىذه تعكس نسبة نقص الوزف لدى األطفاؿ 
% مف إجمالى عدد األطفاؿ فى ىذا السف وىى تعد نسبة 3بنحو  5101النسبة وفقًا لممسح الصحى لعاـ 

, ومف الالفت لمنظر أف 0(5105% عاـ 02منخفضة إلى حد كبير مقارنة بمثيمتيا عمى مستوى العالـ )
حيث  5115, 5112, 5111دؿ نقطة مئوية واحدة فيما بيف مسوحات أعواـ ىذه النسبة تزايدت بمع

ويعنى ( 0/4)شكؿ رقـ 5101% وثبتت عند ىذا المستوى خالؿ مسح 3% إلى 2% إلى 1ارتفعت مف 
، في ظؿ ثبات ىذه النسة حيث 5102ذلؾ أف مصر بمزيٍد مف الجيد قد تحقؽ ىدؼ األلفية بحموؿ عاـ 

% 2نحو  % إلى6.6نحو  مف –وىو خفض نسبة ناقصي الوزف إلى النصؼ كانت محققة ليذا اليدؼ )
 .5112و  5111( بالفعؿ عامي 5102و  0665فيما بيف عامى  -

ومازالت التفاوتات واضحة فيما بيف األقاليـ حيث تزيد نسبة ناقصى الوزف لدى األطفاؿ أقؿ مف خمس 
%(, كما تصؿ 1مثيمتيا فى الوجو البحرى )%( عف 4سنوات بنحو ثالثة نقط مئوية فى الوجو القبمى )
 %(.1%( مقارنة بمثيمتيا فى حضر وجو بحرى )5ىذه النسبة إلى الضعؼ فى حضر وجو قبمى )

                                                 
 00األمـ المتحدة , تقرير األىداؼ االنمائية, مرجع سبؽ ذكره, ص  (0
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 حالة التغذية لألطفال فى مصر خالل 

(5111-5102) 

 

 

 

 
 .5101المصدر: المسح السكانى الصحى, مصر, 

( عرض لسوء التغذية لدى األطفاؿ، حيث تشير نتائج المسح الصحى لعاـ  يعد كذلؾ قصر القامة )التقـز
أف طفؿ مف بيف كؿ خمسة أطفاؿ يقؿ سنيـ عف خمس سنوات يعانى مف قصر القامة )نصؼ  5101

ىؤالء األطفاؿ يعانوف مف قصر قامة حاد(, ورغـ انخفاض نسبة قصار القامة بنحو ثماني نقاط مئوية 
%( إال إنيا مازالت مرتفعة وبصفة خاصة فى حضر 50% إلى 56عف المسح السابؽ )انخفضت مف 

% )فى حيف تنخفض ىذه النسبة إلى النصؼ فى محافظات الحدود 01الوجو القبمى حيث ترتفع إلى 
مميوف طفؿ دوف سف الخامسة فى مصر يعانوف مف قصر القامة,  5نحو  %(. وتعنى ىذه النسبة أف02

طور المعرفى والبدنى المرتبط بيذا الشكؿ المزمف مف أشكاؿ ومف ثـ فيـ معرضيف لمخاطر نقص الت
 . (0)نقص التغذية

% مف األطفاؿ أقؿ مف خمس سنوات مف النحافة نتيجة لسوء التغذية )نصفيـ تقريبًا 5نحو  يعانى كذلؾ
, 5111يعانوف مف نػحافة حادة(. وترجع خطورة ىذا المؤشر إلى أنو يأخذ اتجاىًا عامًا متزايدًا منذ عاـ 

 .5115, 5111% وفقًا لنتائج المسح الصحى لعامي 5% إلى 0حيث ارتفع مف 

%( ال توجد تباينات واضحة فيما بيف المناطؽ 01وباستثناء محافظات الحدود )ترتفع فييا النسبة إلى 
 الجغرافية المختمفة فى نسبة انتشار النحافة بيف األطفاؿ.

الخامسة الذيف يعانوف مف األنيميا )بدرجاتيا المختمفة( وترتفع فى مصر كذلؾ نسبة األطفاؿ تحت سف 
, ورغـ انخفاض 5101حيث يعاني طفؿ مف كؿ أربعة أطفاؿ مف األنيميا وفقًا لنتائج المسح الصحى لعاـ 

%(  عف نتائج المسح 54% إلى 16نقطة مئوية )انخفض مف  55نسبة المصابيف باألنيميا بنحو 
                                                 

 01األمـ المتحدة , تقرير األىداؼ االنمائية، مرجع سبؽ ذكره, ص  (0
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مميوف طفؿ يعانوف مف األنيميا،  5.3نحو  الت مرتفعة حيث تعنى وجود, إال أنيا ماز 5115الصحى لعاـ 
أى يعانوف مف الضعؼ العاـ وضعؼ مقاومة األمراض ومف ثـ تزايد مخاطر اصابتيـ باألمراض أو 

%( 56. كما ترتفع نسبة اإلصابة باألنيميا فيما بيف األطفاؿ الذيف يعيشوف فى المناطؽ الريفية )(0)الوفاة
 %(.50يعيشوف منيـ بالحضر ) مقارنة بمف

ىذا ويعزى ارتفاع مستوى تمؾ المؤشرات إلى عدـ الوعى وسوء التغذية وخاصة لدى األميات )حيث 
ارتفاع نسبة النحافة ونقص الوزف لدى األطفاؿ أقؿ مف ستة  5101أوضحت نتائج المسح الصحى لعاـ 

الفقر وخاصة فى الوجو القبمى وفى  أشير أكثر مف باقى الفئات العمرية(، فضاًل عف ارتفاع نسبة
المناطؽ الريفية. وىو ما يتطمب مف الدولة العمؿ عمى خفض حاالت سوء التغذية السيما بيف األطفاؿ 
األصغر سنًا مف خالؿ )بجانب خفض الفقر وزيادة التوعية( تحسيف صحة األـ وخصوصًا قبؿ الحمؿ 

لسميمة لحديثى الوالدة باإلرضاع المبكر, وباألغذية التكميمية وخاللو وفى الفترة التى تميو مباشرة, والتغذية ا
األخرى المالئمة ذات جودة تتوافؽ مع المعايير العالمية، عمى أف تقترف بإدخاؿ المغذيات الدقيقة المالئمة 

 , كما اثبتت برامج التغذية أف عالج حاالت سوء التغذية تعد أكثر(5)حيث ثبت دوليًا فعالية تمؾ التدخالت
التدخالت اإلنمائية فعالية مف حيث التكمفة عمى االطالؽ, حيث أف كؿ دوالر ينفؽ عمى تقميؿ معدالت 

 .(0)دوالر مف خالؿ زيادة الدخؿ فى المستقبؿ 11.2التقـز يمكف أف يوفر ما يصؿ إلى 

 

                                                 
 01ص  5101المسح السكانى الصحى, مصر,  (0
 01األمـ المتحدة , تقرير األىداؼ االنمائية، مرجع سبؽ ذكره, ص  (5

تقرير فريؽ الشخصيات  -أجندات الفقر وتحويؿ االقتصاديات مف خالؿ التنمية المستدامة –األمـ المتحدة، شراكة عالمية جديدة  (0
( الجوع وسوء 5105دينوت, ج وآخروف ), مأخوذ عف: ىو  11ص 5100, نيويورؾ, 5102البارزة حوؿ جدوؿ أعماؿ التنمية لما بعد 
 .5105التغذية , ورقة تحدى توافؽ أراء كوبنياجف 
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 اليدف الثانى : تحقيق تعميم التعميم األساسي الشامل: 0/5
 : اليدؼ

 األساسى الشامؿتحقيؽ تعميـ التعميـ 
 الغاية:

كفالة تمكف األطفاؿ فى كؿ مكاف سواء الذكور أو اإلناث مف إتماـ مرحمة التعميـ األساسى بحموؿ عاـ 
5102 

 المؤشرات:
 .صافى نسبة القيد فى التعميـ االبتدائى 
 .صافى نسبة القيد فى التعميـ األعدادى 
  ؿ ويصموف إلى الصؼ األخير مف التعميـ نسبة التالميذ الذيف يمتحقوف بالدراسة فى الصؼ األو

 االبتدائى
  سنة. 51و 02معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

يؤثر التعميـ تأثيرًا مباشرًا فى التقدـ االقتصادى لألمـ، حيث تتأثر إنتاجية الفرد بنوع وكـ وجودة التعميـ 
التعميـ حؽ أساسى لمفرد كفمو اإلعالف العالمى لحقوؽ اإلنساف الصادر عف األمـ  الذى حصؿ عميو. ويعد

فى مادتو  5101المتحدة وكافة الدساتير والمواثيؽ العالمية. وقد أقر الدستور المصرى الصادر فى يناير 
الوطنية التاسعة عشر بأف التعميـ حؽ لكؿ مواطف، وييدؼ لبناء الشخصية المصرية والحفاظ عمى اليوية 

وتأصيؿ المنيج العممى فى التفكير ، وتنمية المواىب، وتشجيع االبتكار، وترسيخ القيـ الحضارية 
رساء مفاىيـ المواطنة والتسامح وعدـ التمييز، وألـز الدولة بمراعاة أىداؼ التعميـ فى مناىجو  والروحية، وا 

زامى حتى نياية المرحمة الثانوية أو ما ووسائمو، وتوفير معايير الجودة العالمية بو. وجعؿ التعميـ إل
 يعادليا، عمى أف تكفؿ الدولة مجانية التعميـ بمراحمو المختمفة فى مؤسسات الدولة التعميمية، 

% مف الناتج القومى اإلجمالى، تتصاعد 1كما ألـز الدولة بنسبة مف اإلنفاؽ الحكومى ال تقؿ عف 
ما ألـز الدولة فى مادتو العشريف بتشجيع التعميـ الفنى والتقنى تدريجيًا حتى تتفؽ مع المعدالت العالمية. ك

والتدريب المينى وتطويره، والتوسع فى أنواعو كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع سوؽ 
العمؿ. كما أعطى الدستور فى مادتو الثمانيف الحؽ لكؿ طفؿ فى التعميـ المبكر فى مركز لمطفولة حتى 

دسة مف عمره، كما حظر عمؿ األطفاؿ قبؿ إتماميـ لسف التعميـ األساسى. وجدير باإلشارة أف كافة السا
ىذة األىداؼ تتوافؽ تمامًا مع كؿ ما ورد بشأف التعميـ فى مقترح األمـ المتحدة الخاص بأىداؼ التنمية 

 (.(SDGsالمستدامة 
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عمى  5101وقد ركز تقرير التنمية البشرية العالمى الصادر عف البرنامج اإلنمائى لألمـ المتحدة فى عاـ 
أف السياسات المناصرة لمفقراء واالستثمار فى القدرات البشرية، بالتركيز عمى التعميـ والتغذية والصحة 

التقدـ المستداـ. كما أشار وميارات العمؿ جميعيا تزيد مف فرص الحصوؿ عمى العمؿ الالئؽ وتعزز 
إلى أف قوى العمؿ غير المتعممة التعميـ المالئـ  5105/5100تقرير التنافسية العالمى الصادر عاـ 

تشكؿ ثالث أخطر مشكمة بعد نقص التمويؿ ونقص الكفاءة فيما يتعمؽ بالعمؿ فى مصر، واعتبر التعميـ 
ؿ تنافسية. وال شؾ أف قضية التعميـ ىى قضية محورية والتدريب، واالستعداد التكنولوجى واالبتكار، كعوام

ذات صمة وثيقة بقضية التنمية المستدامة، لذا أدرجت األمـ المتحدة ىدؼ تعميـ التعميـ األساسي كيدؼ 
 أساسى ضمف الثمانية أىداؼ الرئيسية التى تضمنيا إعالف األمـ المتحدة لأللفية. 

أف تحقؽ مصر ىدؼ األلفية المتعمؽ بتمكيف جميع  5100وقد كاف ىناؾ احتماؿ كبير قبؿ ثورة يناير 
، كما 5102األطفاؿ فى كؿ مكاف سواء الذكور أو اإلناث مف إتماـ مرحمة التعميـ األساسى بحموؿ عاـ 

ظر أف ىذا اليدؼ أكدت عمى ذلؾ كافة تقارير متابعة أىداؼ األلفية فى مصر، غير أنو مف الالفت لمن
قد يصعب تحقيقو خالؿ العاـ القادـ حيث تراخت إلى حد كبير وتيرة التقدـ المحرز  فى خفض عدد 

 األطفاؿ المتبقيف خارج المدراس. 

 معدل القيد الصافي لألطفال بمرحمة التعميم اإلبتدائى 0/5/0
متواصاًل خالؿ األعواـ األخيرة فبعد شيد معدؿ القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة التعميـ اإلبتدائى انخفاضًا 

نحو  إلى 5101/5100أف وصمت نسبة القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة التعميـ اإلبتدائى خالؿ عاـ 
، إال 5102%  وىو ما كاف يشير إلى إمكانية تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية بيذا الشأف بحموؿ عاـ 62.1

نقطة مئوية عما كانت  1.5عاـ، حيث انخفضت بنحو أنيا قد أخذت اتجاىًا عامًا متناقصًا بعد ىذا ال
وىو ما يشير (، 5/0)شكؿ رقـ  5100/5101% عاـ 61.3لتصؿ إلى  5101/5100عميو خالؿ عاـ 

، وتعد ىذة النسبة منخفضة بالمقارنة بمثيمتيا 5102إلى صعوبة تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية بحموؿ عاـ 
%، واليند 015نحو  قيد الصافى فى التعميـ اإلبتدائى بتركيابالعديد مف الدوؿ األخرى حيث تبمغ نسبة ال

 ، (0)%(055%، والصيف 001%، وتونس 003%، والمغرب 000

ويعنى ذلؾ أنو مازاؿ ىناؾ طفؿ واحد مف أصؿ كؿ عشرة أطفاؿ فى سف المرحمة اإلبتدائية فى مصر 
. وقد 5105/5100تدائى فى عاـ خارج التعميـ اإلب (5)مميوف طفؿنحو  خارج المدرسة، ليصؿ عددىـ إلى

يرجع تدىور ىذه النسبة إلى الزيادة المطردة فى معدالت الفقر وخاصة فى الريؼ، وعدـ االستقرار األمنى 
                                                 

 .051-050. ص مرجع سبؽ ذكرهبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، تقرير التنمية البشرية،  (0

 .55وزارة التربية والتعميـ، الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعى، مصدر سبؽ ذكره ، ص  (5
ألؼ طفؿ بينما قدرتيا دراسة لميونيسيؼ  03اؾ تضارب كبير فى أرقاـ أطفاؿ الشوارع فقد قدرتيا وزارة التضامف اإلجتماعى بنحو * ىن
 مميوف طفؿ. 5ألؼ طفؿ وقدرىا مركز البحوث االجتماعية والجنائية بنحو  511بنحو 
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 اإلناث الذكور

التى شيدتو البالد فى الثالث سنوات األخيرة، ومف ثـ تخوؼ بعض األسر مف إرساؿ أطفاليـ لممدارس. 
ألخيرة فى أعداد األطفاؿ بال مأوى )أطفاؿ الشوارع( وىى نسبة والزيادة الكبيرة التى طرأت خالؿ السنوات ا

 أصبحت ظاىرة بوضوح فى المجتمع المصرى إذا ما قورنت بالسابؽ*.
 (5/0شكؿ رقـ )

نسبة القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة 
خالؿ الفترة  التعميـ اإلبتدائي

(5115/5110-5100/5101) 
 

 (0( بالممحؽ رقـ )0: الجدوؿ رقـ )المصدر

وفيما يتعمؽ بالتفاوتات النوعية يالحظ أف ىناؾ تفاوت بسيط لصالح اإلناث فى معدالت القيد الصافى فى 
التعميـ اإلبتدائى وفقًا لمنوع فضاًل عف تحوؿ اتجاه ىذا التفاوت. فبعد أف كانت معدالت القيد الصافى  

، أصبح معدؿ القيد 0661/0660نقاط مئوية فى عاـ  4لمذكور أكثر مف مثيمتيا بالنسبة لإلناث بنحو 
)شكؿ  5100/5101الصافى لإلناث فى المرحمة اإلبتدائية يفوؽ مثيمو لمذكور بنحو نقطتيف مئويتيف عاـ 

(، وىو مؤشر جيد يدؿ عمى إقباؿ األسر المصرية عمى تعميـ أبنائيـ مف الجنسيف الذكور 5/5رقـ 
ية لمتعميـ، كما قد يرجع السبب فى ىذا التفاوت إلى واإلناث وعدـ التحيز ضد اإلناث فى المرحمة اإلبتدائ

تفضيؿ عمؿ الذكور وبخاصة فى المناطؽ الريفية لمساعدة أسرىـ مما يؤدى إلى عدـ التحاقيـ بالمدارس 
 أو تسربيـ منيا.

 (5/5شكؿ رقـ )
 لمبنيف والبناتنسبة القيد الصافى 

عمى  بمرحمة التعميـ اإلبتدائي
المستوى القومى خالؿ عاـ 

5100/5101 

 
 ( 3: الجدوؿ رقـ )المصدر

 (.0بالممحؽ رقـ )

وبالنسبة لمتفاوتات عمى مستوى األقاليـ فأنو ال توجد فروؽ كبيرة فى معدالت القيد بالتعميـ اإلبتدائى فيما 
فعؿ فى تحقيؽ بيف األقاليـ، أما عمى مستوى المحافظات فنالحظ أف بعض المحافظات قد نجحت بال

مثؿ محافظة الجيزة وشماؿ سيناء وىناؾ محافظات  5102ىدؼ األلفية قبؿ الموعد المحدد لذلؾ وىو 
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 االسكندرٌة 
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 البحر االحمر 

 اسٌوط 

 المنوفٌة 

 السوٌس 
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 االسماعٌلٌة 

 المنٌا 

 الوادى الجدٌد 

 مرسى مطروح 

 دمٌاط 

 شمال سٌناء

 الجٌزة 

عمى وشؾ تحقيؽ ىدؼ األلفية مثؿ دمياط ومطروح، بينما ىناؾ محافظات مازالت بعيدة كثيرًا عف تحقيؽ 
الذى يجب أف يوضع فى (، وىو األمر 5/0ىدؼ األلفية مثؿ جنوب سيناء وكفر الشيخ )شكؿ رقـ 

، حيث أف 5102االعتبار عند وضع االستراتيجيات الخاصة بتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة فيما بعد 
ىذة التفاوتات الكبيرة بيف المحافظات تحتاج إلى سياسات االستيداؼ المباشرة ليذه المحافظات حتى 

 نضمف تحقيقيا جميعًا لتمؾ األىداؼ.

 (5/0شكؿ رقـ )

 5100/5101جغرافيًا خالؿ عاـ   القيد الصافى بمرحمة التعميـ اإلبتدائي توزيع نسبة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : وزارة التربية والتعميـ, الكتاب اإلحصائى السنوي.المصدر

 

 معدل القيد الصافي لألطفال بمرحمة التعميم اإلعدادي 0/5/5
وعمى النقيض مف معدؿ القيد الصافى باالبتدائى فإف معدؿ القيد بمرحمة التعميـ اإلعدادى قد شيد تحسنًا 

 – 5100/5105، حيث بمغ متوسط تمؾ النسبة خالؿ السنوات 5101/5100نسبيًا بعد عاـ 
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نقطة مئوية عف مثيمو الذى تحقؽ خالؿ  05%، ويزيد ىذا المتوسط بنحو 55.0نحو  5100/5101
(. وعمى الرغـ مف ىذا التحسف فى معدؿ القيد فى 5/1لثالث سنوات السابقة ليذه الفترة )شكؿ رقـ ا

وىو األمر الذى يشير إلى صعوبة تحقيؽ ىدؼ التعميـ اإلعدادى إال أنو مازاؿ بعيدًا عف ىدؼ األلفية، 
 .األلفية خالؿ العاـ القادـ

 (5/1شكؿ )

 بمرحمة لألطفاؿ الصافى القيد معدؿ
 اإلعدادي خالؿ الفترة تعميـال

 (5113/5114 – 5100/5101) 

 

 
 : وزارة التربية والتعميـ, الكتاب اإلحصائى السنوي, اصدارات مختمفةالمصدر

شيدت أيضًا مرحمة التعميـ اإلعدادى استمرارًا لمتفاوت فى نسبة القيد الصافى وفقًا لمنوع، حيث أصبحت 
أكثر اتساعًا لصالح اإلناث فنجد أف ىذه الفجوة تصؿ فى عاـ الفجوة بيف كؿ مف الذكور واإلناث 

( فى حيف أنيا لـ تتخط أثناف بالمئة فى التعميـ 5/2لنحو سبع نقاط مئوية )شكؿ رقـ  5100/5101
اإلبتدائى, وىو ما يدؿ عمى نسبة التسرب العالية بيف الذكور خاصة بعد اتماـ مرحمة التعميـ اإلبتدائى 

الممتحقيف بالتعميـ اإلعدادى _وخاصة بيف الذكور_ والتى تصؿ إلى اثنيف مف كؿ عشرة وزيادة نسبة غير 
أفراد فى سف التعميـ اإلعدادى, ويعزى ذلؾ بصفة أساسية إلى عامؿ الفقر وخاصة بالريؼ المصري، 

ية إلى أف االستقصاءات األسر  5101حيث أشار تقرير األىداؼ االنمائية الصادر عف األمـ المتحدة عاـ 
أوضحت أف األطفاؿ فى سف المدرسة  5105و  5113التى أجريت عمى البمداف النامية بيف عامي 

% 51% األكثر فقرًا بيف األسر يرجح بمعدؿ ثالثة أضعاؼ أف يكونوا خارج المدرسة بالمقارنة ب 51مف
أطفاؿ الشريحة % فقط مف 51األكثر ثراء بيف األسر. كما أكدت وزارة التربية والتعميـ عمى أف حوالى 

% مف أطفاؿ األسر الغنية والمتوسطة 51األفقر فى المجتمع تمتحؽ بالتعميـ اإلعدادى، بينما يمتحؽ 
 .0بيا

 

 

 

                                                 
 .00، مرجع سبؽ ذكره، ص لتعميـ قبؿ الجامعىوزارة التربية والتعميـ، الخطة االستراتيجية   0
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 (5/2شكؿ رقـ )
 (5100/5101 – 5113/5114اإلعدادي وفقًا لمنوع  خالؿ الفترة ) التعميـ بمرحمة لألطفاؿ الصافى القيد معدؿ

 

 

 

 

 
 

 (0( بالممحؽ رقـ )4): بالجدوؿ رقـ المصدر

وبالنسبة لمتفاوتات عمى مستوى األقاليـ فأنو ال توجد فروؽ كبيرة فى معدالت القيد بالتعميـ اإلعدادي فيما 
بيف األقاليـ، أما عمى مستوى المحافظات فنالحظ أنو لـ تحقؽ أي مف المحافظات  ىدؼ األلفية حتى 

ىدؼ األلفية. بينما ىناؾ , في حيف أف  القميؿ مف المحافظات عمى مقربة مف تحقيؽ 5100/5101عاـ 
محافظات مازالت بعيدة كثيرًا عف تحقيؽ ىدؼ األلفية مثؿ جنوب سيناء وكفر الشيخ  ومطروح )شكؿ رقـ 

5/3 ،) 
 
 
 (5/3شكؿ رقـ )

القيد الصافى  توزيع نسبة
اإلعدادي  بمرحمة التعميـ 

جغرافيًا خالؿ عاـ 
5100/5101 

 

 

 
: وزارة التربية والتعميـ, المصدر

الكتاب اإلحصائى السنوي 
5100  /5101. 
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نسبة التالميذ المذين يمتحقون بالدراسة فى الصف األول ويصمون إلى الصف  0/5/2
 األخير من التعميم اإلبتدائى

يعد التسرب ظاىرة سمبية خطيرة حيث أنو بجانب معدؿ القيد الصافى المنخفض فى التعميـ اإلبتدائى 
واألكثر انخفاضًا فى التعميـ اإلعدادى. يالحظ أف ىناؾ نسبة تسرب مف قبؿ الطالب الممتحقيف بالتعميـ 

رب مف العممية التعميمية. اإلبتدائى والتى عادة ما ترجع إلى الظروؼ االقتصادية المرتبطة بأسرة المتس
ويالحظ أف معدؿ التسرب اإلجمالى فى المرحمة اإلبتدائية قد شيد اتجاىًا عامًا متناقصًا وتحسنًا ايجابيًا، 

األطفاؿ الذيف التحقوا بالسنة األولى وأكمموا الدراسة حتى السنة السادسة االبتدائية مف حيث ارتفعت نسبة 
، وىو ما كاف يشير إلى  5101/5100% عاـ  64.5 حتى وصمت إلى 0661/0660% عاـ 51

إال أف ىذا المعدؿ تراجع قمياًل مرة  5102إمكانية تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية بمنع التسرب بحموؿ عاـ 
فقد يكوف مف (. وعمى الرغـ مف ذلؾ 5/4)شكؿ رقـ  5105/5100% فى عاـ 62أخرى ليصؿ إلى 

ـ العمؿ عمى تركيز الجيود لمحيمولة دوف استمرار تسرب إذا ما ت الممكف أف تحقؽ مصر ىدؼ األلفية
 التالميذ خالؿ ىذه المرحمة. 

 (5/4شكؿ رقـ )

 بالسنة التحقوا الذيف االطفاؿ نسبة
 حتى الدراسة وأكمموا ابتدائي األولى
 – 0661/0660ابتدائى ) السادسة

5105/5100) 

 
 

 

اصدارات  الكتاب اإلحصائى السنوي, الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاءالمصدر 
 .مختمفة

 معدل اإللمام بالقراءة والكتاية لدى اإلناث والذكور: 0/5/2
شيد معدؿ القراءة والكتابة فى جميورية مصر العربية والذى يعكس نسبة األمية مف الجية األخرى تحسنًا 

 5105% عاـ 40.6نحو  % إلى36.1فقد ارتفع مف  5105وحتى عاـ  5115خالؿ الفترة مف عاـ 
نحو  (, وىى نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي ليا والذى بمغ خالؿ نفس العاـ5/5)شكؿ رقـ 

%(، وتونس 61.0. ومقارنة بدوؿ أخرى مثؿ تركيا )(0)عامًا فأكثر 02% مف إجمالى السكاف فى سف 51

                                                 
 .05, صمرجع سبؽ ذكرهاألمـ المتحدة, تقرير األىداؼ االنمائية,  (0
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ثالثة أفراد مف أصؿ نحو  %( ورغـ تحسف ىذا المعدؿ إال أنو يشير إلى أف62.0%(, والصيف )46.0)
 كؿ عشرة أفراد مازالوا ال يجيدوف القراءة والكتابة، 

 
 (5/5شكؿ رقـ )

 02معدؿ القراءة والكتابة لمسكاف +
 خالؿ الفترة 

(5115-5105) 
 : قاعدة بيانات البنؾ الدولى،المصدر

www.worldbank.org 
 

لمتعبئة العامة واإلحصاء بمناسبة اليوـ العالمى لمحو ووفقًا لمبياف اإلعالمى الصادر عف الجياز المركزى 
سنوات فأكثر أى بما يقرب مف  01% لمفئة العمرية 53نحو  5100األمية، فقد بمغ بمغ معدؿ األمية عاـ 

% مف 32مميوف نسمة مف النساء أى ما يعادؿ  00مميوف نسمة عمى مستوى الجميورية منيـ  04
مف المبشر أف معدؿ األمية تضائؿ بيف الشباب المنتمى إلى الفئة األمييف فى مصر ىـ مف اإلناث. و 

سنة( فأكثر حيث بمغ  31% بالمقارنة مع الفئة العمرية )5.3سنة(، حيث بمغ  51 – 02العمرية )
% بما يعكس إمكانية القضاء عمى ظاىرة األمية فى المستقبؿ. ىذا وتزداد معدؿ 32المعدؿ ما يقرب مف 
 % فى الحضر.06% فى الريؼ مقابؿ 00يا فى الحضر بشكؿ كبير، حيث تبمغ األمية فى الريؼ عن

 أنو مف الصعب أف تحقؽ مصر ىدؼ األلفية المتعمؽ بتعميـ التعميـ األساسى الشامؿونخمص مما سبؽ 
لكؿ مف الذكور واإلناث. وال تزاؿ تحتاج إلى جيود كبيرة لتحقؽ تمؾ األىداؼ  5102بحموؿ عاـ 

سنة( وذلؾ فى ظؿ العمؿ بالدستور  51-02ؽ بالقضاء عمى األمية لمفئة العمرية بيف )وخاصة فيما يتعم
عمى زيادة موازنة التعميـ  وجعمو إلزاميًا وتوفير  52و  06، والذى تنص مواده أرقاـ 5101الصادر فى 

 فرص التعميـ لألطفاؿ والقضاء عمى األمية اليجائية والرقمية.

تراتيجية لوزارة التربية والتعميـ تستيدؼ رفع معدؿ القيد الصافى فى مرحمة وجدير بالذكر أف األىداؼ االس
% واستيعاب جميع التالميذ المنقوليف مف التعميـ اإلبتدائى بالمرحمة 65نحو  التعميـ اإلبتدائى إلى

 .5104/  5103اإلعدادية وذلؾ بنياية عاـ 

عاب وتعميـ جميع األطفاؿ وتحسيف قدرة المدرسة وتقوـ الدولة فى ىذا اإلطار بإتاحة الفرص الكاممة الستي
عمى تشجيعيـ لالستمرار فى التعميـ والحد مف تسربيـ وذلؾ مف خالؿ عدد مف اآلليات منيا برنامج 
دخاؿ معايير الجودة بالمباني  تطوير التعميـ األساسي الذى يستيدؼ إعادة تأىيؿ المدارس القائمة وا 
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وتطوير مدارس التعميـ األساسي تطويرًا شاماًل حيث نجحت الدولة لحصوليا عمى شيادة ضماف الجودة, 
ألؼ مدرسة  55إلى حوالي  5115/5110ألؼ مدرسة فى عاـ  51فى زيادة عدد المدارس مف حوالى 

ألؼ فصؿ فى  543. وزيادة عدد الفصوؿ تدريجيًا فى التعميـ األساسي مف حوالى 5105/5100فى عاـ 
 .  5105/51000ألؼ فصؿ فى عاـ  005إلى حوالي  5115/5110عاـ 

قامت كذلؾ الدولة بالتوسع فى مدارس التعميـ المجتمعى التى تخدـ المناطؽ المحرومة وتقدـ فرصة ثانية 
إلى مف تسرب أو لـ يمتحؽ بالتعميـ األساسى لتغطى جميع محافظات الجميورية حيث وصؿ عددىا عاـ 

% منيـ بنات وتضـ تمؾ المدارس 51ألؼ تمميذ،  011.0نحو  فصؿ تضـ 1301إلى  5100/  5105
مدارس المجتمع، ومدارس الفصؿ الواحد، والمدارس الصديقة لمفتيات، ومدارس أطفاؿ الشوارع، والمدارس 
الصغيرة )مف خالؿ ىيئات خدمة تنمية المجتمع(. وتتميز ىذه المدارس بجانب إتاحتيا فرصة ثانية 

يدفة، وبكثافتيا المنخفضة، إلى جانب تقديميا لبعض المزايا العينية لمتعميـ بقربيا مف المجتمعات المست
 لمتالميذ وأسرىـ.

الفتيات والتى  تعميـكما انتيجت الدولة عددًا مف السياسات الستيداؼ تعميـ الفتيات مف خالؿ مبادرة 
 مف الفتيات تسرب نسبة بيا تزيد التى المناطؽ فى خاصة النوعية الفجوة عمى لمقضاء 5111بدأتيا عاـ 

 الفجوة خفض إلى والتى تيدؼ واألمومة لمطفولة القومى المجمس مبادرة دعـ خالؿ مف وذلؾ التعميـ
 (.البحيرة – الجيزة – سوىاج - الفيوـ – أسيوط – المنيا – سويؼ بنى) محافظات سبع فى النوعية

 2006 خالؿ بناء مف وذلؾ( التعميـ خارج ألؼ فتاة 300 إجمالى مف) ألؼ فتاة 550 تعميـ وتستيدؼ
 . دراسياً  فصالً 

سنة(, وكذا  02 – 02لمفئة المستيدفة ) برنامج محو األمية وتعميـ الكبار كما تواصؿ الدولة  تنفيذ
نحو  محو أمية 5101/5102القضاء عمى عوامؿ التسرب مف التعميـ األساسي. وقد استيدفت خطة عاـ 

الجامعات المصرية, ويستيدؼ البرنامج تمكيف المتحرريف مف مميوف دارس وذلؾ بمشاركة طالب  0.2
مميوف جنيو ليذا البرنامج فى موازنة عاـ  043األمية مف مواصمة التعميـ, وقد تـ تخصيص 

5101/51025. 

كما انتيجت الدولة مجموعة أخرى مف السياسات والبرامج التى تستيدؼ توسيع دائرة المشاركة المجتمعية 
طاع الخاص لممساىمة الفعالة فى تنفيذ برامج التعميـ قبؿ الجامعى )لـ تتعد مساىمتو عاـ وتحفيز دور الق

% مف اجمالى عدد مدارس وفصوؿ التعميـ االعدادى عمى التوالى(, وتطوير 5.2% و00.1نحو  5105
ىتماـ التعميـ الفني باعتباره المسؤوؿ عف توفير الميارات األساسية لمواكبة متطمبات سوؽ العمؿ, واال

                                                 
 . 55وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة، مرجع سبؽ ذكره، ص   0
 .5101/5102وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى, الخطة االقتصادية واالجتماعية لمصر  ( 5
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ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة االستيعاب فى رياض األطفاؿ واكتشاؼ التالميذ الموىوبيف وتنمية مياراتيـ 
وقدراتيـ العممية واألدبية والثقافية, كذلؾ السياسات الخاصة برعاية األطفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة 

امى ليـ، وىو ما أكدت عميو أىداؼ ودمجيـ فى المجتمع وتوفير فرصة التعميـ النظامى وغير النظ
 المتعمقة بالتعميـ. SDGsالتنمية المستدامة 

وجدير باإلشارة أف االىتماـ مف جانب واضعى السياسات ومتخذى القرار فى مصر يجب أال يتوقؼ عند 
ثؿ ضماف تعميـ التعميـ األساسى الشامؿ، حيث أف التحدى األكبر الذى يواجو التعميـ فى ىذه المرحمة يتم

 :(0)ما يمى –عمى سبيؿ المثاؿ  –فى انخفاض جودة التعميـ والذى يعكسو العديد مف المؤشرات نذكر منيا 

  تمميذ / فصؿ،  10إلى  5101/  5100ارتفاع متوسط كثافة الفصؿ فى التعميـ االبتدائى لعاـ
 .(5)فى المدارس الحكومية 11فى المدارس الخاصة إلى  05يرتفع ىذا المتوسط مف 

  مف جممة 03نحو  طالبًا / فصؿ فى 10ارتفاع كثافة الفصؿ بالمرحمة اإلعدادية ألكثر مف %
 المبانى التعميمية، وىذا ينعكس مما الشؾ فيو عمى كفاءة االستيعاب.

 01 مف جممة المعمميف فى مرحمة التعميـ ما قبؿ الجامعى غير مؤىميف تربويًا مما يشير إلى %
 صات مع االحتياجات التدريسية الفعمية.عدـ اتساؽ المؤىالت والتخص

 02 أو يزيد مف تالميذ حمقة التعميـ اإلعدادى ال يجيدوف القراءة والكتابة مما يؤكد عمى ضعؼ %
 مستوى الخدمة التعميمية بمرحمة التعميـ األساسى عمى وجو الخصوص.

 ا بمجتمع التعميـ جمود العديد مف المناىج التعميمية عف مسايرة االتجاىات الحديثة وارتباطي
 واقتصاد المعرفة.

                                                 
 .10 – 01ص  5101وزارة التربية والتعميـ، مرجع سبؽ ذكره،  ( 0
 وزارة التربية و التعميـ، الكتاب االحصائى السنوى. ( 5
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 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةاليدف الثالث :  0/2
 اليدف: 

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 الغاية:

ازالة التفرقة بين الجنسين عمى مستوى التعميم االبتدائي والثانوي, ويفضل أن يتم ذلك مع حمول عام 
 كحد أقصى. 5102جميع مراحل التعميم مع حمول عام , وفى 5112

 المؤشرات:
 .نسبة البنات إلى البنين فى مرحمتي التعميم اإلبتدائى والثانوى 
 حصة النساء من األعمال المدفوعة األجر فى القطاع غير الزراعي 
 نسبة المقاعد التى تشغميا النساء فى البرلمانات الوطنية 

يعد ىدؼ تعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة أحد أىـ األىداؼ التى تسعى الدولة لتحقيقيا 
، والذى نص صراحًة فى المادة الحادية عشر عمى تحقيؽ المساواة بيف 5101وبخاصة بعد إقرار دستور 

قافية، واتخاذ كافة التدابير المرأة والرجؿ فى جميع الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والث
التى تكفؿ ضماف تمثيؿ المرأة تمثياًل مناسبًا فى المجالس النيابية، وحقيا فى تولى الوظائؼ العامة 
ووظائؼ اإلدارة العميا فى الدولة والتعييف فى الجيات والييئات القضائية، دوف تمييز ضدىا ، كما ألـز 

اؿ العنؼ، وتمكينيا مف التوفيؽ بيف واجبات األسرة ومتطمبات الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كؿ أشك
العمؿ، وأف توفر الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيمة والنساء األشد احتياجًا. وتتوافؽ كافة 

 .(SDGs)ىذة األىداؼ مع ما ورد فى مقترح األمـ المتحدة ألىداؼ التنمية المستدامة 

وقد تأكد دور المرأة المصرية الفاعؿ فى كافة المجاالت التى عممت بيا ونجاحيا بؿ وتفوقيا فى الكثير 
مف األحياف، إال أف ىناؾ بعض المعوقات التى مازالت تواجو المرأة أو التمييز تجاىيا فى سوؽ العمؿ 

قة بترشح المرأة ونجاحيا فى وبخاصة فى القطاع الخاص، أو اشتراكيا فى الحياة السياسية وبخاصة المتعم
االنتخابات، ومف ثـ تكوف الحاجة الدائمة إلى تعزيز مفيـو ومبدأ المساواة بيف الجنسيف كما نصت عمى 

 ذلؾ جميع األعراؼ المحمية وكذا العالمية.  

 نسبة البنات إلى البنين فى مرحمتي التعميم اإلبتدائى والثانوى 0/2/0
 إلى 5100/5101فى التعميـ إلى البنيف عمى المستوى القومى خالؿ عاـ  ارتفعت نسبة البنات المقيدات

%, 46.4% فى المرحمتيف اإلبتدائى والثانوى عمى الترتيب مقابؿ نسبة قدرىا 014.1%, 015.0نحو 
ويرجع ذلؾ بصفة رئيسية إلى زيادة معدالت القيد الصافى بالنسبة لمبنات عف  0661% خالؿ عاـ 40.3
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ؿ التعميـ سواء اإلبتدائى أو اإلعدادى كما سبؽ اإلشارة فى اليدؼ الثانى، وزيادة نسبة الذكور فى مراح
تسرب الذكور عف اإلناث كمما تقدمت مرحمة التعميـ، وال شؾ أنو قد ساىـ فى ذلؾ التحوؿ فى نظرة 

قباؿ الكثير عمى التعميـ حتى فى المناطؽ الحدودية وم حافظات المجتمع إلى تعميـ المرأة وأىميتو وا 
حققت مصر بالفعؿ ىدؼ األلفية المتعمؽ بتعزيز الصعيد، ويشير ذلؾ إلى أنو عمى المستوى القومى 

 بيف البنات والبنيف فى مرحمتى التعميـ االبتدائى والثانوي العاـ، المساواة

جميع  وفيما يتعمؽ بالتفاوتات اإلقميمية فمف المالحظ أنو فى مرحمة التعميـ الثانوى العاـ عمى مستوى
المحافظات دوف استثناء نسبة البنات أكبر مف نسبة البنيف وتصؿ إلى ضعؼ النسبة فى بعض 

(، أما 0/0%( )شكؿ رقـ 515%(، وجنوب سيناء )500المحافظات كما فى محافظات البحر األحمر )
نسبة لمذكور عدا فى مرحمة التعميـ اإلبتدائى فإف غالبية المحافظات قد سجمت نسبة اإلناث فييا ارتفاعًا بال

ف كانت قريبة جدًا مف تحقيؽ ىدؼ األلفية )شكؿ رقـ  بعض المحافظات مثؿ بنى سويؼ وقنا وأسيوط، وا 
0/5.) 

 (0/0شكؿ رقـ )
 5100/5101نسبة اإلناث إلى الذكور فى معدؿ القيد بالثانوي العاـ عمى مستوى المحافظات 
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 .5100/5101الكتاب اإلحصائى السنوي, : وزارة التربية والتعميـ, المصدر

 (0/5شكؿ رقـ )

 5100/5101نسبة البنات لمبنيف فى التعميـ اإلبتدائى عمى مستوى المحافظات فى عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .5100/5101: وزارة التربية والتعميـ, الكتاب اإلحصائى السنوي, المصدر

أما بالنسبة لمتعميـ الثانوى الفنى وعمى عكس التعميـ الثانوى العاـ يالحظ أف نسبة الذكور بصفة عامة 
أكبر مف اإلناث فى كافة المحافظات بإستثناء محافظات المنوفية ، والدقيمية، وبنى سويؼ، وكفر الشيخ، 

اإلناث تقريبًا كما فى والشرقية، ودمياط. والتى تصؿ فى بعض المحافظات إلى خمسة أضعاؼ نسبة 
(، وىو ما يعكس توجو نسبة كبيرة مف الذكور بعد المرحمة اإلعدادية إلى 0/0محافظة مطروح )شكؿ رقـ 

تجاه اإلناث الى التعميـ الثانوى العاـ.   التعميـ الثانوى الفنى وا 
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 5100/5101المحافظات  نسبة اإلناث إلى الذكور فى معدؿ القيد بالثانوي الفني عمى مستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .5100/5101: وزارة التربية والتعميـ, الكتاب اإلحصائى السنوي, المصدر

وجدير باإلشارة أنو وفقًا لتعريؼ األمـ المتحدة بأف التكافؤ بيف الجنسيف فى التعميـ يتحقؽ عندما يكوف 
مؤشر ىذا التكافؤ _ المعرؼ بالمعدؿ اإلجمالى لتسجيؿ البنات فى المدرسة مقسومًا عمى المعدؿ المقابؿ 

ؼ األلفية المتعمؽ بتعزيز يمكف القوؿ أف مصر قد حققت بالفعؿ ىد 0.10و  1.64لدى البنيف_ بيف 
المساواة بيف الجنسيف فى مرحمتى التعميـ االبتدائى والثانوى العاـ عمى المستوى القومى وعمى مستوى كافة 

. أما بالنسبة لمتعميـ الفني فيمكف القوؿ أنو عمى الرغـ مف تحقؽ ىدؼ األلفية )تفوؽ محافظات الجميورية
ات واقتراب البعض اآلخر مف تحقيؽ اليدؼ، إال أنو ىناؾ النسبة لصالح البنات( فى بعض المحافظ

وخاصة محافظة مطروح وشماؿ  5102بعض المحافظات التى مف المتوقع أال تحقؽ اليدؼ بحموؿ عاـ 
 % فقط وعمى التوالى..21.4% و 50.2سيناء حيث تمثؿ نسبة اإلناث إلى الذكور 
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مبة بالجامعات الحكومية تتقارب إلى حد كبير حيث وجدير باإلشارة كذلؾ أف نسبة التحاؽ الطالبات والط
 . 0% لمطمبة20.1% لمطالبات و 15.3نحو  إلى 5105وصمت عاـ 

 حصة النساء من األعمال المدفوعة األجر فى القطاع غير الزراعي  0/2/5
تشير اإلحصاءات إلى أف نسبة النساء الالتى يعممف بأجر فى القطاع غير الزراعى خالؿ عاـ 

% مف اجمالى العامميف بأجر، حيث لـ يحدث أى 06.5نحو  عمى المستوى القومي بمغت 5105/5100
(، وىى نسبة منخفضة إذا ما قورنت 0/0)جدوؿ رقـ  0660/ 0661تغيير فى ىذه النسبة مقارنة بعاـ 

 ، وىذا يشير إلى عدـ توقع5 5105% خالؿ عاـ 11نحو  بنسبتيا عمى المستوى العالمى حيث بمغت
ومف ثـ عدـ قدرة مصر عمى تحقيؽ ىدؼ األلفية تحسف ىذه النسبة بشكؿ ممموس فى المدى القصير. 

، ويدلؿ عمى ذلؾ أف نسبة اإلناث الالتى فيما يتعمؽ بتعزيز المساواة بيف الذكور والنساء فى سوؽ العمؿ
لمذكور, فى % 30.0% مف إجمالى المشتغالت مف اإلناث مقابؿ 25.4نحو  يعممف بأجر نقدى تمثؿ

% مقابؿ 02.1حيف تصؿ نسبة اإلناث الالئى يعممف بدوف أجر إلى إجمالى المشتغالت مف اإلناث 
% لمذكور, وىذا يوضح عدـ العدالة بيف الذكور واإلناث فى سوؽ العمؿ حتى عمى مستوى األجور 2.3

سبوعى لنحو المدفوعة مقابؿ العمؿ, وبخاصة فى القطاع الخاص حيث يصؿ متوسط أجر العامؿ األ
 .(0)جنيو 003جنيو فى حيف يصؿ متوسط أجر العاممة األسبوعى لنحو  114

 (0/0جدوؿ رقـ )
 (5105/5100-0661/0660خالؿ الفترة ) نصيب النساء فى العمؿ بأجر خارج قطاع الزراعة

 % نصيب النساء فى العمؿ بأجر خارج قطاع الزراعة السنة

0661/0660 06.5 

5111/5110 06 

5112/5113 04.4 

5116/5101 06 

5100/5105 05.2 

5105/5100 06.5 

 ، أعداد مختمفة., الكتاب اإلحصائى السنوي: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء المصدر

ويالحظ كذلؾ اتساع فجوة النوع فيما يتعمؽ بالمشاركة فى قوة العمؿ, حيث تمثؿ نسبة المشتغميف مف 
%, أي أف 51.0% فى حيف أف نسبة المشتغالت مف اإلناث تمثؿ فقط 46.4نحو  العمؿالذكور فى قوة 

                                                 
 .001، ص 5101الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مصر فى أرقاـ   0
 .50األمـ المتحدة, تقرير األىداؼ االنمائية, مرجع سبؽ ذكره, ص (5
 .66, ص5101الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصا, الكتاب اإلحصائى السنوى,  ( 0
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ىناؾ إمرأة عاممة واحدة مقابؿ أربعة ذكور فى سوؽ العمؿ، وىو ما ينعكس عمى انخفاض معدالت 
% نسبة المتعطميف 51.2% مقابؿ 6.3البطالة لمذكور عف اإلناث حيث بمغت نسبة البطالة عند الذكور 

 (.0/5)جدوؿ رقـ  5101اإلناث وذلؾ خالؿ الربع الثالث مف عاـ مف 

ويظير التفاوت واضحًا جغرافيًا ووفقًا لمنوع  بيف الذكور واإلناث حيث تصؿ نسبة اإلناث المتعطمة عف 
ضعؼ معدؿ الذكور فى ريؼ  0.1ضعؼ معدؿ الذكور المتعطميف فى ريؼ الوجو القبمى. و  0.0العمؿ 

ينما ينخفض ىذا المعدؿ فى ريؼ الوجو البحرى والمحافظات الحضرية وحضر محافظات الحدود، ب
 (.0/5المحافظات الحضرية )جدوؿ رقـ 

 (0/5جدوؿ رقـ )
 5101نسب المتعطميف مف الذكور واإلناث عمى مستوى األقاليـ الجغرافية فى سبتمبر 

 بطالة اإلناث لمذكور معدؿ البطالة % األقاليـ الجغرافية
 إناث ذكور

 5.1 00 01 المحافظات الحضرية

 5.3 53.5 01.2 حضر الوجو البحرى
 5.5 04.4 5 ريؼ الوجو البحرى
 5.5 54.2 01 حضر الوجو القبمى
 0.0 53.1 4.6 ريؼ الوجو القبمى

 5 06.4 01.0 حضر محافظات الحدود
 0.1 04 00 ريؼ محافظات الحدود

 5.2 56.1 00.5 جممة الحضر

 5.3 51.3 5 جممة الريؼ
 5.22 51.2 6.3 إجمالى الجميورية

 .5101: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء, النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاممة الربع الثالث، سبتمبر المصدر

 نسبة المقاعد التى تشغميا النساء فى البرلمانات الوطنية 0/2/2
عمى مكانة ووضع المرأة فى المجتمع وعمى الدرجة التى بمغيا  تعد المشاركة السياسية لممرأة مؤشرًا ىاماً 

تطور المجتمع اجتماعيًا، كما يعتبر مؤشرًا ىامًا عف الوضع الديمقراطى ووعى النظاـ السياسى 
% مف جممة 16نحو  واالجتماعى بأىمية االنتفاع بقدرتيا السياسية. ورغـ أف المرأة المصرية  تمثؿ

قيود قانونية أو دستورية عمى مشاركة المرأة السياسية حيث يتيح ليا الدستور السكاف، ورغـ عدـ وجود 
حرية الترشح لكافة االنتخابات سواء المحمية أو النيابية أو حتى رئاسة الجميورية ، إال أف مشاركتيا فى 
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% مف اجمالى 0الحياة السياسية كانت ضعيفة لمغاية حيث لـ تتعد نسبة السيدات فى مجمس الشعب 
. إال أنو وبعد أف أقر مجمس الشعب المصرى أنذاؾ تعدياًل قانونيًا يخصص 5101األعضاء فيما قبؿ 

مقعدًا برلمانيًا ُعرؼ وقتيا بقانوف "الكوتا النسائية"  )كاف عدد السيدات فى مجمس الشعب خالؿ  31لممرأة 
نسبتيا إلى معينات( وصمت  2منتخبات و  1عضوات منيف  6ال يتجاوز  5101-5112الفترة 
% مف إجمالى األعضاء. أما بعد ثورة يناير وخالؿ المرحمة اإلنتقالية حيث تـ إلغاء كوتة المرأة 05.4

وكذلؾ تعديؿ قانوف مجمسي الشعب والشورى، ورغـ ما شيدتو انتخابات مجمس الشعب مف إقباؿ كبير 
% مف إجمالى 5نسبة  سيدة بما يمثؿ 00لممرأة كناخبة فإف عضويتيا بمجمس الشعب لـ تزد عف 

 األعضاء. 

فمـ تتعد نسبة النساء بو  -5101الذى تـ إلغاءه وفقًا لمدستور الصادر فى –أما بالنسبة لمجمس الشورى 
أغمبيف معينات، حيث كاف يتيح القانوف لرئيس الجميورية تعييف ثمث األعضاء  5101% عاـ 5

جمس الشورى خالؿ الفترة اإلنتقالية بعد ثورة %  فى م1.0بالمجمس إال أف ىذة النسبة قد انخفضت إلى 
%. )جدوؿ رقـ 2نحو  5101يناير، وبالنسبة لممجالس المحمية لـ تتخط نسبة مشاركة النساء بيا عاـ 

عمى الرغـ مف دورىا الكبير فى تغيير  -( وىو ما يشير إلى تدنى مشاركة المرأة فى الحياة السياسية 0/0
لفاعمة فى التصويت فى كافة اإلنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو إقرار الحياة السياسية ومشاركتيا ا

نحو  5101مقارنة بالعديد مف دوؿ العالـ, حيث بمغ متوسط مشاركتيا عالميًا خالؿ يناير  -الدستور 
دولة مف دوؿ العالـ نسبة لمنساء بيف أعضاء  13نحو  % مف جميع المقاعد البرلمانية, كما شيدت50.5
% فى أحد المجمسيف عمى األقؿ، وبينما لـ تشغؿ النساء فى مصر عمى اإلطالؽ 01ماف تزيد عف البرل

% مف 01.5نحو  منصب رئيس لمبرلماف فإف نسبة النساء الالتي يشغمف ىذا المنصب وصمت عالميًا إلى
 . (0) 5100إجمالى رؤساء البرلمانات فى عاـ 

وقد يرجع ضعؼ تمثيؿ المرأة فى الحياة السياسية إلى الموروث الثقافى والعادات والتقاليد التى تحوؿ دوف 
مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، وسيطرة سالح الماؿ، والعنؼ عمى المناخ اإلنتخابى مما يحوؿ دوف 

ستطيع الوصوؿ إلى الناخبيف، تمكف المرأة مف اإلعداد الجيد لمدعاية والمؤتمرات االنتخابية حتى ت
وانخفاض المستوى التعميمى, وارتفاع معدؿ األمية لدى النساء، وعزوؼ األحزاب السياسية عف وضع 
المرأة عمى القوائـ الخاصة بيا فى االنتخابات أو حتى عمى المقاعد الفردية، فضاًل عف انتشار البطالة 

ويشير ذلؾ إلى أنو مف غير الممكف تحقيؽ مصر ؼ. ونسب الفقر المرتفعة وبخاصة بيف النساء فى الري
 .5102ليدؼ األلفية فيما يتعمؽ بيذا الشأف بحموؿ عاـ 

 (0/0جدوؿ رقـ )
 (5105-0661نسبة النساء العضوات فى البرلماف والمجالس المحمية خالؿ الفترة )

                                                 
 .50األمـ المتحدة, تقرير األىداؼ االنمائية, مرجع سبؽ ذكره, ص  (0
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 5105 5101 5112 5111 0661 البياف
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 اإلحصائى السنوي., الكتاب : الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء المصدر
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 اليدف الرابع : تقميل وفيات األطفال 0/2
 اليدف: 

 تقميل وفيات األطفال
 الغاية:

 .5102و 0991تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الُثمثين في الفترة ما بين 
 المؤشرات:

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة.

 معدل وفيات األطفال الرضع. 

 نسبة األطفال البالغين  من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة. 

 

أولت الحكومة المصرية اىتمامًا كبيرًا بالخدمات الصحية باعتبارىا استثمارًا ىامًا في الموارد البشرية وذات 
 5101 عائد إيجابي عمى التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية. وقد جاء الدستور المصري الصادر في

ليضمف لكؿ مواطف مصري الحؽ في التمتع بالصحة والرعاية الصحية المتكاممة وفقًا لمعايير الجودة، 
فضاًل عف تكفؿ الدولة بالحفاظ عمى مرافؽ الخدمات الصحية العامة التي تقدـ خدماتيا لممواطنيف ودعميا 

ة بمد مظمة التأميف الصحي الشامؿ ورفع كفاءتيا وانتشارىا الجغرافي العادؿ. كما ألـز الدستور الحكوم
لكؿ مواطنييا وبما ُيغطي كؿ األمراض، وجـر كذلؾ االمتناع عف تقديـ العالج بأشكالو المختمفة لكؿ 

% مف الناتج 0إنساف في حاالت الطوارئ أو الخطر عمى الحياة. وقد خصص الدستور نسبة قدرىا 
ى أف تتزايد ىذه النسبة تدريجيًا لتتفؽ مع المعدالت القومي اإلجمالي لمدولة لإلنفاؽ عمى قطاع الصحة عم

 العالمية.

وعمى الرغـ مف اىتماـ الدولة بالرعاية الصحية لمواطنييا بصفة عامة وأطفاليـ بصفة خاصة وتحقيقيا 
لتقدـ ممحوظ في العديد مف المؤشرات الصحية ألىداؼ األلفية إال أنو مازاؿ ىناؾ العديد مف التحديات 

قطاع الصحة في مصر ومنيا انتشار بعض األمراض المتوطنة وضعؼ ثقافة الوعي الصحي  التي تواجو
 لدى المواطنيف ونقص وانخفاض كفاءة الخدمات الصحية في بعض المناطؽ وخاصة في الريؼ منيا.

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة:  0/2/0
األطفاؿ دوف سف الخامسة، حيث اتخذ ىذا حققت مصر نتائج إيجابية ممموسة في تخفيض معدؿ وفيات 

نحو  إلى 0662حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود حي عاـ  50المعدؿ اتجاىًا عامًا متناقصًا، إذ انخفض مف 
 (.1/0% خالؿ تمؾ الفترة )شكؿ رقـ 33محققًا نسبة انخفاض قدرىا  5101حالة عاـ  54

 (1/0شكؿ رقـ )
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 وفٌات األطفال دون سن الخامسة 

 وفٌات الرضع 

 وفٌات األطفال دون سن الخامسة فً الرٌف

 وفٌات األطفال دون سن الخامسة فً الحضر

 وفٌات األطفال الرضع فً الرٌف

 وفٌات األطفال الرضع فً الحضر

يات الرّضع عمى المستوى القومي واإلقميمي وفقًا لممسوح تطّور وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة ووف
 (5101 – 0665الصحية لمسكاف خالؿ الفترة )

 

 

 

 

 

 

  
 

 5101، المسح الصحي لمسكاف، مصر Egypt UNFPA.org المصدر:

وجدير باإلشارة أف معدؿ انخفاض األطفاؿ دوف سف الخامسة قد تناقص بشكؿ ممحوظ فيما بيف الفترات 
حالة فيما بيف مسح عاـ  55البينية لممسوح الصحية المختمفة حيث انخفض عدد وفيات األطفاؿ مف 

واـ حالة لكؿ ألؼ مولود حي فيما بيف مسوح أع 00حالة ثـ إلى  05إلى  5111ومسح عاـ  0662
فكاف  5101و 5115( عمى الترتيب، أما فيما بيف مسح عامي 5115 – 5112( و)5112 – 5111)

(، إذ انخفض عدد وفيات األطفاؿ 1/5االنخفاض ضئياًل لمغاية حيث لـ يتعد حالة وفاة واحدة )شكؿ رقـ 
حالة فقط خالؿ  54إلى  5115حالة لكؿ ألؼ مولود حي خالؿ مسح عاـ  55دوف سف الخامسة مف 

ي قد يفّسر بصعوبة تخفيض معدالت الوفاة عف المستوى المذكور لحاجة . األمر الذ5101مسح عاـ 
ذلؾ إلمكانيات أكبر أو لتكاليؼ أعمى أو لمزيد مف المجيودات األكثر اتساعًا وعمقًا عف تمؾ السابؽ 

 بذليا خالؿ الفترات السابقة وعند معدالت أعمى مف الوفيات.

يشير إلى تحقيؽ مصر الة لكؿ ألؼ مولود حي( ح 54ومع ىذا، فإف معدؿ وفيات األطفاؿ الحالي )
حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود  55)وىو  5102بالفعؿ ليدؼ األلفية المفروض الوصوؿ إليو خالؿ عاـ 

حي(. ورغـ ذلؾ، فإف ىذا المعدؿ مازاؿ يعد مرتفعًا بالمقارنة بمثيمو بالعديد مف الدوؿ األخرى حيث يصؿ 
 .(0)حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود 03ة وفاة فقط، وفي تونس حال 01في كؿ مف الصيف وتركيا إلى 

وبتتبع معدالت الوفيات فيما دوف سف الخامسة خالؿ مراحؿ نمو الطفؿ يالحظ أنو وفقًا لنتائج المسح 
حالة وفاة( حدثت لألطفاؿ الرضع أي خالؿ العاـ األوؿ  55% مف الوفيات )51أف  5101الصحي لعاـ 

                                                 
 .046-045تقرير التنمية البشرية، مرجع سبؽ ذكره، ص األمـ المتحدة اإلنمائى، برنامج  (0
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 وفٌات األطفال دون سن الخامسة

 وفٌات األطفال الرضع

حالة( حدثت خالؿ الشير األوؿ فقط مف عمر الطفؿ  01نصؼ الوفيات )مف عمر الطفؿ، في حيف أف 
(. وىو ما يشير إلى ضرورة بذؿ المزيد مف الجيد لخفض معدؿ و فيات األطفاؿ عامة 1/0)جدوؿ رقـ 

 ولخفض وفيات ىذه الفئة العمرية عمى وجو الخصوص.

و رغـ االتجاه العاـ لتناقص الفجوة فيما وفيما يتعمؽ بالتفاوتات الجغرافية في ىذا المؤشر فمف المشاىد أن
ُيالحظ أنيا مازالت  5101بيف مناطؽ ريؼ وحضر الجميورية، إال أنو وفقًا لنتائج المسح الصحي لعاـ 

تسّجؿ وجود فروقًا كبيرة فيما بيف الوجو القبمي والبحري، حيث يوجد أعمى معدؿ وفيات لألطفاؿ دوف 
حالة لكؿ ألؼ مولود حي في  53حالة في مقابؿ معدؿ قدره  05ه الخامسة في الوجو القبمي بمعدؿ قدر 

 حالة فتحقؽ في المحافظات الحضرية. 51الوجو البحري. أما أقؿ معدؿ وفيات وىو 

 
 (1/5شكؿ رقـ )

معدؿ االنخفاض في وفيات األطفاؿ 
دوف سف الخامسة ووفيات الرضع 
خالؿ الفترات فيما بيف المسوح 

 السكانية المختمفة

 
 (0بالممحؽ رقـ ) 5صدر: محسوب مف جدوؿ رقـ الم

أما عمى مستوى ريؼ وحضر الجميورية، فرغـ أف معدالت انخفاض الوفيات في الريؼ كانت أكبر مف 
حالة  01( فقد سجؿ الريؼ أعمى معدؿ لموفيات وىو 1/0مثيمتيا بالحضر كما يتضح مف )شكؿ رقـ 

حالة فقط لكؿ ألؼ مولود. ورغـ ارتفاع  50لنحو مقارنة بالحضر الذي ينخفض فيو معدؿ الوفيات 
الوفيات في الريؼ عنو في الحضر فإنو قد حقؽ )والحضر كذلؾ( بالفعؿ ىدؼ األلفية المفروض 

 حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود حي. 11وىو  5102الوصوؿ إليو عاـ 

ارتفاع معدالت وفيات وفيما يتعمؽ بالتفاوتات في معدؿ الوفاة عمى مستوى ريؼ وحضر األقاليـ ُيالحظ 
األطفاؿ دوف سف الخامسة في ريؼ كؿ مف الوجو القبمي والوجو البحري عنو في الحضر، غير أف معدؿ 

 55و 15نحو  % عف مثيمو بريؼ وجو بحري حيث بمغ21الوفيات بريؼ وجو قبمى مازاؿ يزيد بنحو 
  (. 1/0حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود حي في كؿ منيما عمى التوالي )جدوؿ رقـ 
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 (1/0جدوؿ رقـ )
 وفيات األطفاؿ والرضع وفقًا لممناطؽ الجغرافية )حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود حي(

وفيات حديثي  المنطقة
 الوالدة

وفيات ما بعد 
 الوالدة

وفيات  وفيات الرضع
 األطفاؿ

وفيات دوف سف 
 الخامسة

 01 2 56 00 05 الحضر
 50 0 51 4 00 الريؼ

المحافظات 
 51 5 05 1 01 الحضرية

 53 0 50 6 01 الوجو البحري
 50 5 06 6 01 حضر
 55 1 51 5 03 ريؼ

 05 3 05 00 06 الوجو القبمي
 54 2 55 5 51 حضر
 15 4 02 01 50 ريؼ

المحافظات 
 الحدودية

05 5 06 3 5 

  .Ministry of Health and Population, Egypt Demographic and Health Survey, 5101. Main findingsالمصدر: 

 معدل وفيات األطفال الرضع: 0/2/5
تماشيًا مع ذات االتجاه النزولي الذي شيده معدؿ وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة وبنفس معدؿ 

 إلى 0662حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود حي عاـ  31و نح التناقص تقريبًا انخفض معدؿ وفيات الرضع مف
( خالؿ 1/5. ىذا وقد شيدت معدالت االنخفاض في وفيات الرضع )شكؿ رقـ 5101حالة عاـ  55نحو 

حالة خالؿ  02، حيث انخفض عدد الوفيات مف 5111الفترات البينية لممسوح تناقصًا بداية مف عاـ 
في  5115-5112حاالت فقط خالؿ الفترة مف  5إلى  5112ومسح عاـ  5111الفترة ما بيف مسح عاـ 

أقؿ انخفاض في عدد وفيات الرضع بمغ  5101ومسح عاـ  5115حيف شيدت الفترة ما بيف مسح عاـ 
. وقد يرجع ذلؾ لنفس األسباب 5101حالة فقط عاـ  55إلى  5115حالة عاـ  52حاالت مف  0

 السابؽ ذكرىا عاليو.

ستكوف قادرة عمى تحقيؽ فإف مصر  5101حالة وفقًا لمسح  55قؽ البالغ وبمعدؿ وفيات الرضع المح
، ورغـ ذلؾ فإف ىذا المعدؿ يعد 5102حالة وفاة( عاـ  50ىدؼ األلفية المفروض الوصوؿ إليو )وىو 
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نحو  مرتفعًا نسبيًا خاصة إذا ما قورف بمعدؿ وفيات الرضع في دوؿ مثؿ الصيف وتركيا وتونس حيث يبمغ
 حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود حى في كؿ منيـ عمى التوالي.  01، 05، 05

وفيما يتعمؽ بالتفاوتات الجغرافية بشأف ىذا المؤشر، فإنو رغـ االتجاه العاـ المتناقص لحجـ الفجوة بيف 
أنيا مازالت قائمة وال تختمؼ عف مثيمتيا في  5101( يالحظ وفقًا لنتائج مسح 1/0الريؼ والحضر )شكؿ 

ألطفاؿ دوف سف الخامسة، حيث ترتفع معدالت وفيات األطفاؿ الرضع في ريؼ الجميورية معدؿ وفيات ا
حالة لكؿ ألؼ مولود حي في كؿ منيما عمى الترتيب،  51حالة و 56عنيا في الحضر حيث سّجمت 

وذلؾ رغـ أف معدالت انخفاض وفيات الرضع فى الريؼ كانت تفوؽ مثيمتيا بالحضر خالؿ الفترة مف 
وقد ترتب عمى ذلؾ أف الريؼ قد حقؽ بالفعؿ ىدؼ األلفية المفروض ( 1/0)شكؿ رقـ  5101 – 0662

 05حالة وفاة(، في حيف أنو مف المتوقع أف يحقؽ الحضر ىدؼ األلفية ) 05) 5102الوصوؿ إليو عاـ 
وتشير تمؾ الفروؽ أنو يجب عمى صناع القرار عدـ التوقؼ عند السرعة  .5102حالة وفاة( بحموؿ عاـ 

النسبية فى التحسف وتحقيؽ األىداؼ, ولكف ينبغى استمرارىـ فى اعطاء األولوية لممناطؽ التى مازالت 
 تعانى مف ارتفاع نسبة وفيات األطفاؿ رغـ تحقيقيا ليدؼ األلفية.

وفيما يتعمؽ بالتباينات فيما بيف األقاليـ يالحظ أف الوجو القبمي يحقؽ معدالت وفاة أعمى مف مثيمتيا 
حالة فقط في الثانية، في حيف  50حالة في األولى وتنخفض إلى  02البحري حيث ترتفع إلى  بالوجو

حالة لكؿ ألؼ مولود حي. كما تزيد تمؾ  05سّجمت المحافظات الحضرية أقؿ معدؿ وفيات وىو 
المعدالت في ريؼ كؿ مف الوجو البحري والقبمي عنيا في الحضر، غير أف معدؿ الوفيات في ريؼ 

 (.1/0حالة( )جدوؿ رقـ  51حالة( يفوؽ مثيمو بالوجو البحري ) 02لقبمي )الوجو ا

 التحديات التي تواجو خفض معدالت وفيات األطفال: 

تواجو جيود خفض معدالت وفيات األطفاؿ العديد مف التحديات التي تظير بصورة أكثر وضوحًا في 
ية في ىذا المعدؿ، ويمكف حصر أىميا الريؼ عنيا في الحضر، مما يفّسر استمرار التفاوتات الجغراف

 فيما يمي: 

  ارتفاع نسبة األمية وخاصة فيما بيف النساء نظرًا ألنيا تعوؽ قياـ األـ بالرعاية الصحية السميمة
وجود عالقة قوية بيف تعّمـ األـ وبقاء  5115ألطفاليا. وقد أثبتت نتائج المسح الصحي لعاـ 

حالة لألطفاؿ دوف  52حالة لمرضع، و 55الوفيات  الطفؿ عمى قيد الحياة، حيث بمغ معدؿ
حالة  05الخامسة بيف المواليد ألميات حاصالت عمى تعميـ، في حيف ارتفعت تمؾ الحاالت إلى 

 حالة لكؿ ألؼ مولود حي بيف المواليد ألميات غير متعممات وعمى الترتيب.  11و
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 ًا ما يعوؽ تمبية االحتياجات ارتفاع نسبة الفقر وخاصة بريؼ محافظات الصعيد والذي غالب
أف  0الغذائية األساسية لألطفاؿ، وكذا القدرة عمى عالجيـ، وقد أشارت دراسة حديثة لميونيسؼ

% مف األسر المعيشية في العالـ النامي قبؿ 51احتماالت وفاة األطفاؿ الذيف ينتموف إلى أفقر 
ؿ الذيف ينتموف إلى أغنى إتماـ عاميـ الخامس ضعؼ احتماالت حدوث ذلؾ بالنسبة لألطفا

حيث بمغ  5115% مف األسر المعيشية، وقد أكدت عمى ذلؾ نتائج المسح الصحي لعاـ 51
حالة لكؿ ألؼ مولود حي عند مستوى الثروة األعمى  06معدؿ وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة 

 حالة عند مستوى الثروة األنى.  16وتضاعؼ ىذا المعدؿ ليصؿ إلى 

 ـ وخاصة بالمناطؽ الفقيرة، حيث أف نقص المواد المغذية الدقيقة في غذاء األـ سوء تغذية األ
يكوف لو عواقب سمبية عمى نمو الطفؿ وحالتو الصحية واستجابتو المناعية وقد يؤدي إلى وفاة 

 المواليد.

  سوء التغذية لدى األطفاؿ والذي قد ُيعزى إلى فقر األسرة، وعدـ الوعي بأساليب التغذية
ة، ويعد سوء التغذية سببًا لنحو نصؼ وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة مف العمر الصحيح
 .(5)عالمياً 

  القصور في مرافؽ البنية التحتية وخاصة إمدادات مياه الشرب النقي والصرؼ الصحي اآلمف
% مف حاالت اإلسياؿ )الذي ُيعد 55وخاصة في المناطؽ الريفية. وقد تبيف أف السبب في 

الثاني لما يترتب عميو مف إصابة األطفاؿ بالجفاؼ بعد أمراض الجياز التنفسي في وفاة السبب 
 .(0)األطفاؿ( ُتعزى إلى مياه الشرب غير النقية وَضعؼ المرافؽ الصحية والنظافة الشخصية

  ,ىناؾ عوامؿ أخرى مسئولة عف ارتفاع نسبة وفيات األطفاؿ الرضع منيا عمر األـ وقت الحمؿ
اعدة بيف الوالدات, وقد أكدت كافة المسوح الصحية عمى وجود عالقة طردية بيف صغر وفترة المب

 عمر األـ وتقارب فترة المباعدة بيف الوالدات وارتفاع معدؿ وفيات األطفاؿ الرضع.

 نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة: 0/2/2
لجميع األطفاؿ حديثي الوالدة بناء عمى المعايير التي وضعتيا  تبّنت الدولة سياسات التطعيـ اإلجباري

منظمة الصحة العالمية، وذلؾ بالتطعيـ ضد أمراض الدرف والدفتريا والتتانوس وشمؿ األطفاؿ والحصبة 
 (.Bوااللتياب الكبدي الوبائي )

                                                 
  /html655_ss51054http://www.unicef.org/arabic/media.  الموقع اإللكترونى لمنظمة األمـ المتحدة لمطفولة (0

 .52نمائية، مرجع سبؽ ذكره ، صػ األمـ المتحدة، تقرير األىداؼ اإل  (5
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، ومعيد التخطيط القومى، تقرير التنمية البشرية لمصر، " الالمركزية مف أجؿ الحكـ الرشيد"،   (0

 .051، صػ 5111

http://www.unicef.org/arabic/media/24327_ss928.html
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نتظمة أو حمالت قومية وليذه التطعيمات توقيتات محّددة منذ والدة الطفؿ سواء أكانت دورية تتـ بصورة م
وقائية تتـ في توقيتات محّددة ُتعمف عنيا وزارة الصحة مف خالؿ العديد مف الطرؽ منيا وسائؿ اإلعالـ 
المختمفة ودور العبادة والمرور عمى المنازؿ وىي جيود ممموسة لوزارة الصحة وخاصة في األونة األخيرة. 

 5101ية ضد أمراض الطفولة وفقًا لممسح الصحي لعاـ وقد بمغت نسبة التغطية بكافة التطعيمات األساس
(، غير أف ىذه النسبة تتفاوت بعض 5115% وفقًا لنتائج مسح 65% )مقابؿ نسبة قدرىا 60.2نحو 

% في محافظات 62% في ريؼ الوجو القبمي و55الشيء عمى مستوى األقاليـ حيث تتراوح بيف نسبة 
طروح(. أما نسبة تغطية التطعيـ ضد الحصبة عمى المستوى الحدود )البحر األحمر والوادي الجديد وم

% وفقًا لنتائج مسح 65% )مقابؿ نسبة قدرىا 62.5نحو  5101القومي فقد بمغت وفقًا لنتائج مسح 
 (، مع عدـ وجود تفاوتات واضحة في التغطية بيذا التطعيـ فيما بيف المناطؽ الجغرافية المختمفة.5115

وعاـ  5115نسبة التغطية في التطعيـ ضد الحصبة فيما بيف مسحي عاـ ىذا ويمكف تفسير انخفاض 
إلى اختالؼ الفئة العمرية التي تغطييا تمؾ التطعيمات، حيث كانت تجرى في المسوح السابقة  5101
شيرًا، بينما يوصى البرنامج المصري لمتطعيـ الحالي  50-05عمى الفئة العمرية مف  5101لعاـ 

شيرًا,  05ؿ الثالثي )الحصبة والحصبة األلماني والنكاؼ( في عمر ال يقؿ عف لألطفاؿ بإعطاء المص
 شيرًا. 56-05ولذا فيى أصبحت تعطى لمفئة العمرية مف 

مصر لف تحقؽ ىدؼ األلفية المفروض الوصوؿ وتعني النسبة الحالية لمتغطية بالتطعيـ ضد الحصبة أف 
ذؿ المزيد مف الجيود لموصوؿ إلى التغطية ، وىو ما يتطمب ب%(011)وىو نسبة  5102إليو عاـ 

الشاممة والوصوؿ لممناطؽ البعيدة والنائية. وما يؤكد عمى ضرورة ذلؾ ما حدث مؤخرًا مف وفيات لألطفاؿ 
بمحافظة مطروح نتيجة لإلصابة بمرض الحصبة. وما أكدت عميو منظمة الصحية العالمية مف أف 

, ىذا وقد أوضحت وزارة الصحة أف (0)مميوف نسمة سنوياً  0-5التحصينات ُتسيـ في إنقاذ أرواح مف 
 . 5105مصر ستقضى تمامًا عمى مرض الحصبة بحموؿ عاـ 

وفي سبيؿ اإلسراع في خفض معدالت وفيات األطفاؿ وتعميـ التطعيـ ضد األمراض اتخذت الحكومة 
 مجموعة مف السياسات نذكر منيا:

  مف الناتج القومي اإلجمالي بداية مف 0نحو  إلىزيادة نسبة اإلنفاؽ المالي عمى قطاع الصحة %
، ومف المعموـ أف فوائد االستثمار في قطاع الصحة تفوؽ التكاليؼ، 5101/5102موازنة عاـ 

                                                 
 (، البيانات العالمية لمتحصيف 5105منظمة الصحة العالمية ) –اليونسيؼ   (0

http:www.who.int/immunization-monitoring/global-immunization-Data.pdf  
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دوالر مف خالؿ تحسيف مستوى الصحة  01حيث أف كؿ واحد دوالر يتـ إنفاقو ُيعطي حتى 
 .(0)وزيادة اإلنتاجية

  البنية التحتية تيدؼ لمعدالة في توزيع الخدمات العامة بالمجتمع، انتياج سياسات استثمارية في
حيث تستيدؼ باألساس إمداد المناطؽ الريفية واألكثر فقرًا بالخدمات األساسية لمياه الشرب النقية 

مميار جنيو خالؿ الخطة  01وخدمات الصرؼ الصحي، وتقدر التكمفة الخاصة بكؿ منيما بنحو 
وتمتد في محافظات الجيزة والقاىرة والشرقية والقميوبية  5101/5102اـ االستثمارية لمدولة لع

 .5وسوىاج وقنا

 مميار جنيو لتطوير الخدمات الصحية تتضّمف  2.1نحو  كما تضّمنت ذات الخطة تخصيص
تطوير عدد كبير مف المستشفيات العامة والوحدات الصحية ومستشفيات اليوـ الواحد وتجييزىا 

مميوف جنيو لألمصاؿ وطعوـ األطفاؿ، ونػحو  0.1نحو  الطبية، وتخصيص باألجيزة والمعدات
مميوف جنيو لدعـ األدوية وألباف األطفاؿ، ودعـ التأميف الصحي لألطفاؿ دوف السف  011

لسنة  53مميوف جنيو وذلؾ تنفيذًا لمقانوف رقـ  034مميوف طفؿ( بنحو  01المدرسي )نػحو 
 طفاؿ دوف سف المدرسة.بشأف التأميف الصحي عمى األ 5105

  وضع شرط تقديـ شيادة تُفيد حصوؿ الطفؿ عمى كافة التطعيمات اإلجبارية ضمف مصوغات
 االلتحاؽ بالمدارس وىو األمر الذي زاد مف الوعي بأىمية الحصوؿ عمى تمؾ التطعيمات.

 زيادة  قياـ الدولة باإلعداد إلصدار قانوف الخدمة المدنية الجديد والذي ينص ضمف مواده عمى
فترة الوضع لممرأة إلى أربعة شيور بداًل مف ثالثة كما ُيمـز صاحب العمؿ بإنشاء مكاف يخصص 

طفاًل. كما يمـز القانوف صاحب العمؿ  21لألطفاؿ إذا زاد عدد المواليد لمسيدات العامالت عف 
رضاع بإعطاء المرأة األحقية في الحصوؿ عمى إذف لمدة ساعة واحدة يوميًا ُتحسب بأجر إل

مولودىا. األمر الذي يعني تنظيـ القانوف لعالقات العمؿ أخذًا في االعتبار وضع األسرة المصرية 
 والمرأة العاممة بصفة عامة ومصمحة األطفاؿ والرضع منيـ بصفة خاصة.

 

                                                 
اجتثاث الفقر وتحويؿ االقتصاديات مف خالؿ التنمية المستدامة، تقرير فريؽ الشخصيات  –شراكة عالمية جديدة  –األمـ المتحدة  (0

 .06، صػ 5100، مايو 5102البارزة حوؿ جدوؿ أعماؿ التنمية لما بعد عاـ 
 .003وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة، مرجع سبؽ ذكره. ص  (5
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 اليدف الخامس : تحسين الصحة االنجابية 0/2
 اليدف: 

 تحسين الصحة اإلنجابية

وفيات األميات بسبب الحمل والوالدة بمقدار ثالثة أرباع في الفترة من أ(: خفض معدل -2الغاية )
0991-5102 

 المؤشرات:
 معدل وفيات األميات 

 نسبة الوالدات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين ميرة 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة 

 ( تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحمول عام -2الغاية :)5102ب 

 المؤشرات:
 معدل الوالدات لدى المراىقات 

 الحصول عمى الرعاية الصحية قبل الوالدة 

 الحاجة غير الممباة في وسائل تنظيم األسرة 

ُتعد الصحة اإلنجابية والنفاسية عاماًل مؤثرًا في حالة المجتمع االقتصادية واالجتماعية، حيث تؤثر عمى 
وحياة الطفؿ المولود مف جية وعمى استقرار األسرة ونماء قدرة المرأة عمى العمؿ واإلنتاج وعمى صحة 

المجتمع مف جية أخرى. ولذا، تأتي قضية الصحة اإلنجابية عمى رأس أولويات االستراتيجية القومية 
، الرامية إلى تعزيز سبؿ الحصوؿ عمى خدمات صحية جيدة لألمومة 5101-5102لمصحة بمصر 

تنظيـ األسرة، وتطوير قدرات العامميف في ىذا المجاؿ، وتعزيز دور األمنة، وتأميف توافر وسائؿ وخدمات 
القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لألخذ بمناىج حديثة ومبتكرة لمواجية متطمبات تحسيف الصحة 

 اإلنجابية.

أ(: خفض معدل وفيات األميات بسبب الحمل والوالدة بمقدار ثالثة أرباع في -2الغاية )
 5102-0991الفترة من 

 معدل وفيات األميات: 0/2/0
حققت مصر تقدمًا ممموسًا في العديد مف عناصر الصحة اإلنجابية ويأتي في مقدمتيا معدؿ وفيات 

، إال أف 5100 – 0665/0660األميات حيث شيد ىذا المعدؿ انخفاضًا متواصاًل كبيرًا خالؿ الفترة 
معدؿ االنخفاض األكبر حدث خالؿ العشر سنوات األولى مف تمؾ الفترة حيث انخفض معدؿ الوفيات 
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. واصؿ ىذا المعدؿ انخفاضو 0665/0660% مما كاف عميو خالؿ عاـ 06نحو  إلى 5110خالؿ عاـ 
ألؼ مولود حى  011حالة وفاة لكؿ  20خالؿ العشر سنوات التالية ولكف بمعدالت أقؿ حتى وصؿ إلى 

% )شكؿ رقـ 55محققًا نسبة انخفاض قدرىا  5110حالة وفاة عاـ  35مقارنة بنحو  5100فقط عاـ 
(. وىو ما قد يعزى إلى التقدـ الذي حدث في الوعي الصحي ونشر وتحسيف الخدمات الصحية عامة 2/0

لف خفاض فى نسبة الوفيات والمتعمقة بالصحة اإلنجابية والنفاسية خاصة وُيشير ذلؾ أف مصر رغـ االن
ألؼ مولود حي( عاـ  011حالة وفاة لكؿ  10.2تحقؽ ىدؼ األلفية المفروض الوصوؿ إليو )وىو 

5102.  

 
 (2/0شكؿ )

تطوؿ معدؿ وفيات األميات خالؿ 
 5110 – 65/0660الفترة 

 حالة لكؿ ألؼ مولود حى

 
 أعداد مختمفة. –وزارة الصحة والسكاف، المسح الصحي لوفيات األميات  لمصدر: ا

 أعداد مختمفة. –حصر  –وزارة الصحة والسكاف, المسح الديموجرافي الصحي 
 )*( قاعدة بيانات وزارة الصحة والسكاف.

و صمت  أيضًا، فمازاؿ ىذا المعدؿ مرتفعًا مقارنة بالعديد مف الدوؿ النامية، حيث ورغـ ذلؾ االنخفاض
حالة وفاة لكؿ  04حالة وفاة، والصيف  51حالة وفاة، وتركيا  52في لبناف لنحو  5101قيمتو خالؿ 

ألؼ مولود حي في العديد  011حاالت لكؿ  01ألؼ مولود حي، كما يقؿ كثيرًا ىذا المعدؿ عف  011
. األمر الذي يتطمب مف الدولة استمرار انتياج المزيد مف السياسات األكثر قدرة عمى 0مف البالد المتقدمة

 تحسيف الصحة اإلنجابية والنفاسية ومف ثـّ خفض معدؿ وفيات األميات إلى أقؿ المستويات الممكنة. 

، حيث 5100وعمى المستوى المحمى شيد معدؿ وفيات األميات وفقًا لمكاف اإلقامة تفاوتًا واضحًا عاـ 
ألؼ مولود( فى محافظات الغربية وبنى سويؼ وقنا  011حالة لكؿ  32 – 31ترتفع معدالتو )تتراوح بيف 

حالة لكؿ ألؼ مولود( فى  04 -51وأسيوط وسوىاج وشماؿ سيناء، بينما تصؿ ألدناىا )تتراوح بيف 
 األحمر.محافظات بورسعيد والسويس واإلسماعيمية والوادى الجديد وجنوب سيناء والبحر 

 نسبة الوالدات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين ميرة: 0/2/5
                                                 

 .041-035برانامج األمـ المتحدة اإلنمائى، تقرير التنمية البشرية، مرجع سبؽ ذكره، ص   (0
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شيدت نسبة الوالدات التي تتـ تحت إشراؼ أخصائييف صحييف تطورًا ممحوظًا خالؿ الفترة األخيرة حيث 
% فقط خالؿ المسح السابؽ 46مقابؿ نسبة قدرىا  5101% وفقًا لممسح الصحي 65نحو  ارتفعت إلى
وىو ما يشير إلى أنو عمى المستوى القومي نقطة مئوية سنويًا  5.3ا سّجمت تحّسنًا بنحو لو، أي أني

 .5102تقترب مصر مف تحقيؽ ىدؼ األلفية بحموؿ عاـ 

% مف الوالدات التي تمت تحت إشراؼ أخصائييف أجريت في مؤسسات 54نحو  وجدير باإلشارة أف
والدات تتـ بالمنازؿ. وتعد التباينات في ىذا % مف ال00نحو  صحية وىو ما يعني أنو مازاؿ ىناؾ

المؤشر محدودة نسبيًا فيما بيف األقاليـ والمحافظات حيث أف نسبة الوالدات التي تمت تحت إشراؼ 
محافظة، وتحققت أقؿ المعدالت بمحافظتيف فقط ىما  06نحو  % في61نحو  أخصائييف صحييف بمغت

(، وىو ما قد 2/0في كؿ منيما عمى التوالي )شكؿ رقـ % 45% و41المنيا ومطروح حيث بمغت النسبة 
 .5102يعني صعوبة تحقيؽ بعض المحافظات وخاصة ىاتيف المحافظتيف ليدؼ األلفية بحموؿ عاـ 

 (2/0)شكؿ رقـ 

 المواليد عمى أيدي أطباء ميرة )%(

 

 

 

 

 

 

 

 
 Egypt Demographic and Health Survey, 5101. Main finding. Ministry of Health and Populationالمصدر: 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة: 0/2/2
تقدمًا  –عمى عكس مؤشرات الصحة اإلنجابية األخرى  –لـ يشيد معدؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة 

نحو  إلى 0660% وفقًا لممسح الصحي لعاـ 15نحو  ممحوظًا في خالؿ أكثر مف عقديف حيث ارتفع مف
، كما لـ تشيد العشر سنوات األخيرة أية تقدـ في ىذه النسبة حيث 5101وفقًا لنتائج مسح  % فقط26

 02%. ويعني ذلؾ أنو مف بيف كؿ عشر سيدات متزوجات تتراوح أعمارىف بيف 31% و26تراوحت بيف 
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(، ومع 2/1سنة مازاؿ أربعة منيف لـ يستخدمف أي شكؿ مف وسائؿ تنظيـ األسرة )شكؿ رقـ  16 –
فإنو مف الصعب أف تحقؽ مصر عمى أي مف المستوى القومي نخفاض الحالي في مستوى االستخداـ اال

% ويمثؿ مستوى انتشار وسائؿ 45)وىو  أو المحمي ىدؼ األلفية الخاص باستخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة
 .5102بحموؿ عاـ  (0) (5104اجمالى نسبة خصوبة عاـ  5.0تنظيـ األسرة الالـز لتحقيؽ 

 

 (2/1شكؿ رقـ )

تطّور معدؿ استخداـ وسائؿ 
 تنظيـ األسرة

  Egypt Demographicالمصدر: 

 .5101مصدر سابؽ 

 

ورغـ انخفاض ىذه النسبة، فمازالت ىناؾ تباينات واضحة فيما بيف األقاليـ حيث يحقؽ إقميـ الوجو القبمي 
 محافظات الوجو البحري. % في31نحو  % في مقابؿ نسبة استخداـ قدرىا21أدنى مستوى وىو 

% فقط في 14أما أقؿ استخداـ لوسائؿ تنظيـ األسرة فكاف في ريؼ الوجو القبمي حيث تصؿ نسبتو إلى 
% في حضر كؿ مف الوجو القبمي والبحري عمى التوالي. وتظير معدالت 31% و26مقابؿ نسبة قدرىا 

فبينما بمغت نسبة السيدات المتزوجات الالتي االستخداـ عمى مستوى المحافظات وجود تباينات أكثر شدة 
%( 26% أو أكثر في المحافظات الحضرية باستثناء بورسعيد )31نحو  يستخدمف وسائؿ تنظيـ األسرة

% في كافة محافظات الوجو القبمي 21وفي كافة محافظات الوجو البحري فإنيا انخفضت إلى أقؿ مف 
ىذه النسبة ألدنى مستوى ليا في محافظتي سوىاج وقنا  )باستثناء محافظتي الجيزة والفيوـ(، ووصمت

(، كما تعد محافظة قنا ويمييا 2/2% في كؿ منيما عمى التوالي )شكؿ رقـ 05% و00حيث بمغت 
نقاط مئوية عمى التوالي في  2، 01نحو  محافظة سوىاج مف أكثر المحافظات التي شيدت انخفاضًا )بمغ

(. وىو ما يتطمب تركيز االىتماـ والدعـ لبرامج الصحة 5112عاـ  مقارنة بما كانت عميو في 5101عاـ 
 اإلنجابية بمحافظات الوجو القبمى وبياتيف المحافظتيف عمى وجو الخصوص.

 

 

 

 

                                                 
، العقد االجتاعى فى مصر، دور 5115ر التنمية البشرية لمصر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، ومعيد التخطيط القومى، تقري( 0

 .03ص  5115المجتمع المدنى، 

)%( 
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 (2/2شكؿ رقـ )

معدؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ 
األسرة بمحافظات 

 الجميورية 

 

 
 Egypt Demographicالمصدر: 

and …  5101مصدر سابؽ. 

 5102ب(: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحمول عام -2)الغاية 
 الحصول عمى الرعاية الصحية قبل الوالدة: 0/2/2

ُيعد الفحص والرعاية الطبية المنتظمة بواسطة مقدمي الخدمة الطبية المدربيف خالؿ فترة حمؿ األـ أمرًا 
تب عمييا مف مخاطر لكؿ مف األـ ميمًا لالكتشاؼ والتعامؿ المبكر مع مضاعفات الحمؿ وما قد يتر 

والمولود. ولذا، فقد أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة زيارة األـ لمطبيب أربعة مرات عمى األقؿ 
أثناء فترة الحمؿ حفاظًا عمى صحة األـ والمولود. ومف المالحظ أف زيارات المتابعة قبؿ الوالدة أصبحت 

أف نسبة الحوامؿ  5101ير نتائج المسح الصحي لعاـ أكثر انتشارًا في مصر عف ذى قبؿ, حيث تش
%, أي أف ثمانية سيدات مف بيف كؿ 50نحو  الالتي قمف بأربع زيارات عمى األقؿ لرعاية الحمؿ بمغت

والتي  5115عشرة سيدات يقمف بيذه الزيارة. وقد سجمت ىذه النسبة قفزة كبيرة مقارنة بمثيمتيا بمسح 
نقطة مئوية، كما أنيا تضاعفت أكثر مف ثالث  0.5زادت سنويًا بنحو % وىو ما يعني أنيا 34بمغت 

 %(.55) 0662مرات عما كانت عميو عاـ 

إذا  5102وُيشير ذلؾ إلى أف مصر قد تقترب مف تحقيؽ ىدؼ األلفية عمى المستوى القومي بحموؿ عاـ 
لتي تساعد عمى تحسيف ىذه ما قامت الدولة ببذؿ المزيد مف الجيود وتقديـ كافة الخدمات والتسييالت ا

% مف النساء لمتابعة الحمؿ بعدد زيارات يقؿ عف األربع مرات مف 61نحو  النسبة، وخاصة في ظؿ تردد
زيارات  1% لمنساء الالتي يتابعف الحمؿ بعدد 61جية، وتحقيؽ العديد مف المحافظات لنسب تفوؽ 

 (.2/5% مف جية أخرى )شكؿ رقـ 64منتظمة عمى األقؿ، فضاًل عف اقتراب البعض منيا مف نسبة 

وبرغـ ما تحقؽ مف تقدـ فإف التباينات مازالت واضحة فيما بيف األقاليـ المختمفة، حيث مازاؿ الوجو القبمي 
وخاصة الريؼ ومحافظات الحدود تحقؽ معدالت منخفضة مف ىذا المعدؿ حيث تبمغ نسبة السيدات 

% عمى التوالي 46%، 40%، 43نحو  ثناء فترة الحمؿالالتي قمف بأربعة زيارات عمى األقؿ لمطبيب أ
% في كؿ منيما. 61وذلؾ مقارنة بالمحافظات الحضرية وحضر الوجو البحري حيث تخطت النسبة 
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% كحد أقصى 64وتظير ىذه التباينات بصورة أكثر اتساعًا فيما بيف المحافظات حيث تراوحت بيف 
(, ويعني ذلؾ مف جية أخرى 2/5ح )شكؿ رقـ % كحد أدنى بمحافظة مطرو 31بمحافظة بورسعيد و

 .5102صعوبة تحقيؽ بعض المحافظات وخاصة محافظات الوجو القبمي ألىدؼ األلفية بحموؿ عاـ 

 2/5شكؿ رقـ 
 نسبة األميات التي قامت بزيارة الطبيب قبؿ الوضع أربعة مرات عمى االقؿ )%(

 

 

 

 

 

 
  Egypt Demographic and Health Survey, 5101. Main finding. Ministry of Health and Populationالمصدر: 

 الحاجة غير الممباة لوسائل تنظيم األسرة: 0/2/2
يشير ىذا المؤشر إلى السيدات القادرات عمى الحمؿ واإلنجاب ولكف ليس لدييف الرغبة في اإلنجاب 

ف المواليد أو التوقؼ عف اإلنجاب بشكؿ نيائي، ومع ذلؾ ال يستخدمف أي ألسباب مختمفة منيا التباعد بي
 . 5112شكؿ مف وسائؿ تنظيـ األسرة، وقد تـ األخذ بيذا المؤشر في أىداؼ األلفية منذ عاـ 

تصؿ نسبة السيدات المتزوجات الالتي لدييف حاجة غير ممباة لوسائؿ تنظيـ األسرة وفقًا لممسح الصحي 
سنة( وتزيد ىذه النسبة قمياًل  16-02% مف إجمالي السيدات المتزوجات )05.3نحو  إلى 5101لعاـ 

%(، وتعني 05.0) 5112%( ومسح عاـ 00.3) 5115عف مثيمتيا في كؿ مف المسح الصحي لعاـ 
 ىذه النسبة أف ىناؾ واحدة مف ضمف كؿ ثمانية سيدات لدييا حاجة غير ممباة لوسائؿ تنظيـ االسرة.

لنسبة الحالية السيدات الالتي لدييف الرغبة في وجود تباعد بيف المواليد، وباقي النسبة تمثؿ ويمثؿ ُثمث ا
السيدات الالتي يرغبف في التوقؼ عف اإلنجاب. تتبايف ىذه النسبة فيما بيف األقاليـ المختمفة حيث تتراوح 

 حري.% كحد أدنى في ريؼ الوجو الب01.0% كحد أقصى في ريؼ الوجو القبمي و04بيف 
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وترجع خطورة ارتفاع تمؾ النسبة إلى أف الحاجة غير الممباة لوسائؿ تنظيـ األسرة ممكف أف تؤدي إلى 
حمؿ غير مقصود مما قد يحمؿ خطورة لمنساء وعائمتيـ والمجتمع ككؿ، ومف أىـ أضرار ذلؾ التعّرض 

 .0لمخاطر اإلجياض، فضاًل عف التأثير الضار عمى صحة األطفاؿ
 التحديات التي تواجو تحسين الصحة اإلنجابية: 

 تتأثر الصحة اإلنجابية لممرأة بالعديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية نذكر منيا:

  السموكيات الثقافية والمجتمعية التي مازالت تشّجع عمى زيادة عدد األطفاؿ وقصر فترات تباعد
وف إشراؼ طبي، وىذه السموكيات غالبًا ما تؤثر الحمؿ، والزواج المبّكر، والوالدة بالمنزؿ بد

بالسمب ليس فقط عمى األـ ولكف أيضًا عمى األطفاؿ مف جية وعمى المجتمع ككؿ مف جية 
 لتصؿ إلى 5111أخرى، حيث أدت إلى ارتفاع معدؿ الخصوبة فى مصر وألوؿ مرة منذ عاـ 

، إضافة إلى بموغ 5115خالؿ عاـ  0نحو  بعد أف كاف قد انخفض إلى 5101عاـ  0.2نحو 
( سنة ذروتيا وىى الفئة األكثر قدرة عمى اإلنجاب وتزايد ىذه الفئة 12-02الفئة العمرية بيف )

 يزيد مف معدؿ المواليد وكذا معدؿ الخصوبة.

  انخفاض نسبة اإللماـ بالقراءة والكتابة وخاصة بالريؼ ولدى النساء، وتشير نتائج المسح الصحي
سيدات الحاصالت عمى تعميـ عاٍؿ ىف األكثر قابمية لتمقي خدمات رعاية إلى أف ال 5101لعاـ 

الحمؿ، حيث أف نسبة السيدات غير المتعممات الالتي يترددف عمى األطباء )أربعة مرات عمى 
%( كانت تقؿ عف مثيمتيا لمسيدات الحاصالت عمى تعميـ ثانوي أو 51األقؿ( خالؿ فترة الحمؿ )

فع نسبة تعرض أطفاؿ السيدات غير المتعممات لإلسياؿ %(، وكذلؾ ترت61.0أعمى )
 %(.05.3%( عف مثيمتيا لدى أطفاؿ السيدات الحاصالت عمى تعميـ ثانوي أو أعمى )03.1)

  ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة بريؼ محافظات الصعيد ولدى النساء عمى وجو
تفاع نسبة وفيات األميات وانخفاض الخصوص، وقد أكدت المسوح السكانية المختمفة عمى ار 

معدالت استخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة بيف السيدات الالتي ينتميف ألدنى مستوى لمؤشر الثروة 
 عف السيدات الالتي ينتميف ألعمى مستوى لمؤشر الثروة.

  نقص الخدمات والرعاية الصحية وخدمات تنظيـ األسرة وانخفاض كفاءة المتاح منيا وخاصة
 الريفية والنائية. بالمناطؽ

 .انخفاض الوعي الصحي وخاصة لدى النساء غير المممات بالقراءة والكتابة 

  .تراجع الدور اإلعالمي خالؿ السنوات األخيرة في التوعية بأىمية الصحة اإلنجابية والنفاسية 

                                                 
0)  Ministry of Economic Development, Egypt achieving the millennium development goals, 5115, 

p 06. 
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ّية بتحسيف ولمحد مف تمؾ التحديات عمى الجيات المعنّية بذؿ المزيد مف الجيود لدعـ السياسات المعن
نجابية جيدة، ويأتي في مقدمتيا  الصحة اإلنجابية والنفاسية وتعزيز ُسبؿ الحصوؿ عمى خدمات صحية وا 
توفير وسائؿ تنظيـ األسرة الحديثة والتوعية باستخداميا وخاصة بالمناطؽ الريفية، حيث تشير إحدى 

دوالر في الرعاية  0.1نحو  مو توفيرالدراسات إلى أف كؿ دوالر ينفؽ عمى وسائؿ منع الحمؿ الحديثة يقاب
. كما يمـز التعاوف والتنسيؽ بيف الحكومة والمجتمع المدنى مف أجؿ 0الصحية لألميات وحديثي الوالدة

التخطيط لحمالت إعالمية جديدة لرفع الوعى لدى النساء حوؿ الصحة اإلنجابية وتنظيـ األسرة, كما 
لمتكاممة برامج محو األمية وخاصة فيما بيف الفتيات ينبغى أف تتضمف مبادرات الرعاية الصحية ا

 المقبالت عمى الزواج.

ونخمص مما سبؽ إلى انو بتتبع المحافظات التى تقع ضمف أفضؿ وأسوأ سنة محافظات فى اتخاذ 
 مؤشرات أىداؼ األلفية السابؽ اإلشارة إلييا يمكف مالحظة ما يمى :

  جاءت ضمف أكثر المحافظات السنة ارتفاعًا أف محافظات أسيوط وقناة وسوىاج وبنى سويؼ
فى نسبة كؿ مف الفقر المطمؽ والفقر الموقع، ولذا فقد ظمت تمؾ المحافظات ضمف 

ألؼ مولود، كما جاءت  011المحافظات السنة األكثر ارتفاعًا فى نسبة وفيات األميات لكؿ 
فى نسبة  محافظات أسيوط وسوىاج وبنى سويؼ ضمف الست محافظات األقؿ انخفاضاً 

الوالدات التى تجرى تحت إشراؼ أخصائييف صحييف ميرة، فى حيف ظمت محافظات أسيوط 
وقناة وسوىاج ضمف المحافظات السنة األكثر انخفاضًا فى معدؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ 
األسرة، والالفت لمنظر أف رغـ ذلؾ لـ يأت أى مف ىذه المحافظات ضمف الستة محافظات 

ى معدؿ القيد الصافى لألطفاؿ بأى مف مرحمتى التعميـ االبتدائى أو األكثر انخفاضًا ف
االعدادى عمى الرغـ مف أف ىذه المحافظات األربعة ضمف المحافظات الستة األكثر ارتفاعًا 
فى نسبة األمية وعمى النقيض مف ذلؾ جاءت محافظتى دمياط والسويس ضمف المحافظات 

المطمؽ والفقر المدقع، بينما لـ تأتى محافظة دمياط الستة األقؿ انخفاضًا فى نسبة الفقر 
ألؼ مولود فإنيا  011ضمف الستة محافظات األقؿ انخفاضًا فى نسبة وفيات األميات لكؿ 

جاءت ضمف المحافظات الستة األقؿ انخفاضًا فى كؿ مف نسبة الوالدات التى تجرى تحت 
يد الصافى لألطفاؿ بكؿ مف إشراؼ أخصائييف ميرة ومعدالت تنظيـ األسرة، ومعدؿ الق

مرحمة التعميـ اإلبتدائى واإلعدادى، أما محافظة السويس فقد جاءت ضمف المحافظات الستة 
ألؼ مولود ونسبة الوالدات التى  011األقؿ انخفاضًا فى كاًل مف معدؿ وفيات االميات لكؿ 

كؿ مف تجرى تحت إشراؼ أخصائييف صحييف ميرة، ومعدؿ القيد الصافى لألطفاؿ فى 
                                                 

تكاليؼ وفوائد خدمات منع الحمؿ، التقديرات  (5105األمـ المتحدة، شراكة عالمية .. مصدر سابؽ عف: سينح سي دارويف، ج )  (0
 .03، معيد نمو تماشر، صػ 5105بالنسبة لعاـ 
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مرحمة التعميـ اإلبتدائى واإلعدادي، فى حيف لـ تأتى ضمف المحافظات الستة االقؿ إنخفاضًا 
 فى معدؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة.
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 واألمراض األخرى والمالريا يدزاإلمكافحة  اليدف السادس: 0/6

 اليدف: 
 واألمراض األخرى والمالريا يدزاإلمكافحة 
 الغايات:

وبدء  5102  ف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بحمول عام وقأ:  -الغاية السادسة 
  حساره اعتبارا من ذلك التاريخ.ـان

  02السكان الذين تتراوح أعمارىم بين  معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف 
 سنة 52و

  في آخر ممارسة جنسية عالية الخطورة الواقى الذكرىاستخدام  . 

 سنة ويمتمكون معارف دقيقة شاممة عن   52و 02ان الذين تتراوح أعمارىم بين نسبة السك
 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

  سنوات  01ممن تتراوح أعمارىم بين  نسبة اليتامى الذين يرتادون المدارس إلى غير اليتامى
 .سنة 02و

 
بحمول عام  البشرية/اإليدز  تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص المناعةب:  -الغاية السادسة 

 .لجميع من يحتاجونو 5101
  المناعة البشرية مراحل متقدمة وبإمكانيم  نسبة السكان الذين بمغت إصابتيم بفيروس نقص

 عقاقير مضادة لمفيروسات الرجعية الحصول عمى 

 

وبدء  5102  وقف انتشار المالريا وغيرىا من األمراض الرئيسية بحمول عام ج:  -الغاية السادسة
 . حسارىا اعتبارا من ذلك التاريخـان

 معدالت اإلصابة والوفيات المرتبطة بالمالريا 

  ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت 

  المناسبة المضادة لممالريا دون سن الخامسة المصابين بحمى ويعالجون باألدوية  نسبة األطفال 

 معدالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات المرتبطة بو 

  العالج القصير الدورة الخاضع لإلشراف  نسبة حاالت السل التي اكتشفت وتم شفاؤىا في إطار
 .المباشر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A9
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 5102  وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بحمول عام الغاية السادسة أ: 
  التاريخ.حساره اعتبارا من ذلك نوبدء ا

السكان الذين تتراوح  معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف  0/6/0
 سنة 52و 02أعمارىم بين 

ال يمثؿ فيروس نقص المناعة )اإليدز( خطرًا صحيًا فى مصر، )حيث أف معدؿ اإلصابة بو 
حاالت المكتشؼ % مف إجمالى عدد السكاف(، رغـ االرتفاع السنوى فى عدد ال1.10مازاؿ يقؿ عف 

حالة بعد  650نحو  حالة )ارتفع ىذا العدد إلى 552نحو  5101إصابتيا بالفيروس والتي بمغت عاـ 
(. ولكف ما يدعو إلى القمؽ أف عدد ىذه الحاالت قد تضاعؼ 5102تحديث البياف خالؿ شير فبراير 

( 11 -52الشابة )%( فى الفئات 35.0، وتتركز بصفة أساسية )بنسبة 5101- 5101خالؿ الفترة 
سنة( فال تتجاوز  51 -02سنة، أما الفئة العمرية التى يختص بيا مؤشر األىداؼ اإلنمائية لأللفية )

% مف إجمالى الحاالت المصابة وذلؾ بعد أف كانت ىذه النسبة 4نحو  5101نسبة اإلصابة بيا عاـ 
ى عدد الحاالت التى أصيبت (. وجدير باإلشارة أف إجمال0-3)جدوؿ رقـ  5101% عاـ 00نحو  تبمغ

، متبقى منيا عمى قيد الحياة 5101حالة خالؿ عاـ  2656بمغت  0653باإليدز فى مصر منذ عاـ 
 حالة. 1302نحو  )المتعايشيف مع المرض( بعد استبعاد حاالت الوفاة

 (0-3جدوؿ رقـ )
  يةتوزيع حاالت االصابة بفيروس نقص المناعة البشرى )االيدز( حسب الفئة العمر 

 5101-5101 خالؿ الفترة

 5101 5100 5105 5100 5101 فئات العمر

<2 4 00 00 01 00 

2-01  3 3 2 4 05 

02-51  12 10 20 51 23 

11-52 513 503 030 106 201 

26-12 20 62 050 050 001 

≥31 3 6 03 00 01 

 51 51 25 56 11 غير معروؼ

 552 401 350 154 112 الجممة

 بيانات غير منشورة. المركز القومى لمعمومات الصحة والسكاف، وزارة الصحة والسكاف،المصدر: 
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ىذا وٌيعد االتصاؿ الجنسى مف أكثر األسباب المؤدية إلى ظيور حاالت اإلصابة بمرض نقص 
 Injection%، يميو تعاطى المخدرات عف طريؽ الحقف )34.0نحو  المناعة فى مصر بنسبة تبمغ

Drugs Uses ) 52%، وىو األمر الذى يؤكد انتشار حاالت اإلصابة بيف الفئات الشابة 56.4بنسبة 
سنة حيث أنيا الفئات العمرية األكثر ممارسة لمجنس أو تعاطى المواد المخدرة، فى حيف تبمغ نسبة  11-

% مف جممة الحاالت المصابة 0.5نحو  اإلصابة مف خالؿ انتقاؿ الفيروس مف األميات إلى األطفاؿ
( وىو ما يؤكده انخفاض عدد الحاالت المصابة فى الفئات العمرية االقؿ مف خمسة 0-3)شكؿ رقـ 
 عشر عامًا.
 

 (0-3شكؿ رقـ )
توزيع حاالت االصابة بفيروس 
نقص المناعة البشرى )االيدز( 

 بحسب وسيمة اإلصابة
 5101-5101 خالؿ الفترة 

المركز  لمصدر: وزارة الصحة والسكاف،ا
بيانات  القومى لمعمومات الصحة والسكاف،

 غير منشورة.

وبتتبع توزيع حاالت اإلصابة بمرض اإليدز وفقًا لمنوع تبيف أنو أكثر انتشارًا بيف الذكور حيث 
، فى 5101% عاـ 55نحو  إلى 5101%  فى عاـ 51نحو  ارتفعت نسبة اإلصابة لدى الذكور مف

 (.5-3دى اإلناث خالؿ تمؾ الفترة )شكؿ رقـ % فى المتوسط ل51نحو  حيف بمغت

 
 (5-3شكؿ رقـ )

توزيع حاالت االصابة 
بفيروس نقص المناعة 
 النوع البشرى )االيدز( حسب 

 5101-5101 خالؿ الفترة

 

بيانات غير  المركز القومى لمعمومات الصحة والسكاف، المصدر: وزارة الصحة والسكاف،
 منشورة.
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ومف المالحظ تركز الحاالت المصابة بمرض اإليدز فى محافظات أقميـ القاىرة الكبرى ومحافظة 
، فى حيف تنخفض الحاالت 5101% مف جممة الحاالت المصابة خالؿ عاـ 31اإلسكندرية بنسبة 

المصابة بصورة كبيرة فى المحافظات الحدودية لتسجؿ حالة واحدة فقط وتتالشى تمامًا فى محافظة 
 وادى الجديد.ال

تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ب:  -الغاية السادسة 
 .لجميع من يحتاجونو 5101بحمول عام  

نسبة السكان المذين بمغت اصابتيم بفيروس نقص المناعة البشرية مراحل  0/6/5
 متقدمة

افحة اإليدز استراتيجية جديدة لمحفاظ انتيجت وزارة الصحة والسكاف ممثمة فى البرنامج الوطنى لمك
عمى معدؿ االنتشار المنخفض لإليدز فى مصر، وذلؾ بتحديث الدليؿ الوطنى لمرعاية اإلكمينيكية 

لتتماشى مع التوصيات المعدلة مف منظمة الصحة العالمية، وتحديث  5100/5101والعالج فى عاـ 
الؿ توفير الوعى السميـ لمسيدات المترددات عمى استراتيجية منع انتقاؿ العدوى مف األـ لمجنيف مف خ

مراكز رعاية الحمؿ وتنظيـ األسرة. وتوفير إمكانية عمؿ الفحص السريع لمكشؼ عف الفيروسات فى إطار 
مف السرية، وفى ىذا اإلطار نفذ البرنامج الوطنى لإليدز مشروع إلدماج السيدات المتعايشات مع 

 .0إلنجابية بثالث محافظاتالفيروسات داخؿ الوحدات الصحية ا

كما تقدـ الوزارة خدمات الرعاية الصحية لمنع العدوى فى حاؿ ثبوت اإلصابة باإليدز، ففى سبيؿ 
الحد مف انتقاؿ عدوى فيروس نقص المناعة البشرى/ اإليدز عف طريؽ االتصاؿ الجنسى تقوـ الوزارة 

األفراد المصابة  عف ىويةدوف الكشؼ  بالتوعية المستمرة مف خالؿ تعزيز خدمات تقديـ االستشارات
جراء االختبار و  بالمرض، توفير األدوية ات المستمرة والتحاليؿ المجانية فى سرية تامة، فضاًل عف ا 

عدد . وفقًا إلحصاءات وزارة الصحة والسكاف بمغ فيروسالالمضادة لمفيروسات مجانا لألشخاص حاممي 
بأف صرؼ العالج  حالة عمماً  0402نحو  5101خالؿ عاـ الحاالت التى صرفت عالج ولو لمرة واحدة 

وقد تزيد عدد الحاالت التى تحتاج لعالج عف ذلؾ حيث أف حاجز الوصـ والتمييز  – يتـ بصورة شيرية
يحوؿ دوف سعى طمب بعض المصابيف لمعالج مف اإليدز نتيجة لبعض المعتقدات الخاطئة الخاصة 

برامج توعية عمى نطاؽ صغير ألكثر فئات قامت الوزارة باعتماد فضاًل عف ذلؾ   -بالعزؿ عف المجتمع،
المتواجديف  وبخاصةالرجاؿ الشواذ مف متعاطي المخدرات عف طريؽ الحقف و  مثؿالسكاف عرضة لمخطر 

                                                 
 تصريح وزير الصحة حوؿ عدد المتعايشيف مع اإليدز فى مصر مأخوذ مف 0

 http://www-wlwatannews.com/news/details/31656 

http://www-wlwatannews.com/news/details/60989
http://www-wlwatannews.com/news/details/60989
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التميزية تجاه المصابيف بمرض  إزالة القوانيف العقابية والسياسات والممارسات، كما تـ في بيئات السجوف
 .لمعالج مف المرضتعرقؿ االستجابات الفعالة  كانت التياإليدز و 

إلى الحممة  5101واستمرارًا لجيود الدولة لمقضاء عمى اإلصابة باإليدز انضمت مصر خالؿ عاـ 
وىى صفر إصابات جديدة بالفيروس، وصفر  5101العالمية لإليدز لتحقيؽ ثالثة أصفار بحموؿ عاـ 

 .0وفيات، وصفر وصمة العار والتمييز

سنة ويمتمكون معارف دقيقة   52و 02نسبة السكان الذين تتراوح أعمارىم بين  0/6/2
 شاممة عن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

سنة بمرض اإليدز فوضح  52 -01أما بخصوص التوعية بمدى معرفة الشباب فى الفئة العمرية 
وواحدة مف بيف كؿ عشريف أف واحد مف بيف كؿ خمسة شباب  5115المسح السكانى الصحى فى عاـ 

شابة لدييـ معرفة شاممة صحيحة عف فيروس نقص المناعة/ اإليدز وىو األمر الذى يتطمب المزيد مف 
 اإلىتماـ اإلعالمى وحمالت التوعية المستمرة خاصة فى المناطؽ األكثر عرضة لإلصابة بالمرض.

لرئيسية بحمول عام وقف انتشار المالريا وغيرىا من األمراض اج:  -الغاية السادسة
 . وبدء انحسارىا اعتبارا من ذلك التاريخ 5102  

 معدالت اإلصابة والوفيات المرتبطة بالمالريا 0/6/2

ال يمثؿ مرض المالريا مشكمة خطيرة فى مصر كما ىو الحاؿ بالنسبة لمرض اإليدز، حيث أقرت منظمة 
ولذا فإف ما يسجؿ مف بعض حاالت  ،0665الصحة العالمية أف مصر قد قضت عمى المالريا فى عاـ 

اإلصابة بالمالريا حاليًا ىو مف الحاالت الوافدة مف الدوؿ اإلفريقية. حيث بمغت كافة الحاالت المصابة 
حالة فقط  55، جميع ىذه الحاالت وافدة مف الخارج عدا 5101حالة فقط فى عاـ  043نحو  بالمرض

يؿ إجراءات الحجر الصحى عمى الموانئ البرية لمصرييف، وىو األمر الذى يؤكد عمى ضرورة تفع
والبحرية والجوية، لمحد مف توافد الحاالت المصابة إلى مصر، أو إلزاـ المسافريف إلى مصر بضرورة 
تقديـ شيادات صحية تفيد خموىـ مف المرض وبخاصة مف الدوؿ التى ترتفع فييا نسبة اإلصابة. وكذا 

لدوؿ بالحصوؿ عمى التطعيمات الالزمة قبؿ التوجو إلييا، حتى يتـ إلزاـ المصرييف المسافريف إلى تمؾ ا
أكثر مف أربعة  5101الحد مف الحاالت الوافدة إلى مصر والتى رغـ ضآلتيا إال أنيا قد بمغت عاـ 

مصر قد حققت (. ورغـ ذلؾ يمكف القوؿ بأف 3/0)شكؿ رقـ  5101أضعاؼ ما كانت عميو فى عاـ 
 .انتشار المالريا فى مصر ىدؼ األلفية المتعمؽ بوقؼ

 
                                                 

 http://www.roayahnews.comمأخوذ مف  5101األمـ المتحدة: مضر تعمف نياية اإليدز عاـ  0

http://www.roayahnews.com/
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 (3/0شكؿ رقـ )

عدد حاالت االصابة والوفاة 
بمرض المالريا مف عاـ 

 5101حتى  5101
 
 

 

بيانات  المركز القومى لمعمومات الصحة والسكاف، المصدر: وزارة الصحة والسكاف،
 غير منشورة.

 معدالت اإلصابة والوفيات المرتبطة بالدرن / السل 0/6/2
الصحة بجيود كبيرة لمحد مف انتشار اإلصابة بالدرف، ومنيا فرض تطعيـ إجبارى عمى تقـو وزارة 

جميع األطفاؿ حديثى الوالدة بتطعيميـ ضد اإلصابة بيذا المرض خالؿ أسبوعيف فقط مف الوالدة، واألخذ 
 01نحو  بالطرؽ الحديثة فى العالج. وىو األمر الذى أسيـ فى انخفاض معدالت اإلصابة بالمرض مف

ألؼ مف  011حالة فقط لكؿ  04، ثـ إلى 5101حالة فى عاـ  06إلى   0661حالة إصابة عاـ 
. أى أنو تـ تخفيض معدؿ اإلصابة بأكثر مف النصؼ خالؿ تمؾ الفترة )جدوؿ 5101السكاف فى عاـ 

أربعة نحو  (. وانخفض كذلؾ معدؿ الوفاة بالمرض إلى أكثر مف النصؼ. حيث تراجع مف5-3رقـ 
حالة وفاة لكؿ مائة ألؼ مف  1.13نحو  ثـ إلى 5101حالة فى عاـ  0.0إلى  0661ت عاـ حاال

 (.5-3)جدوؿ رقـ 5101السكاف فى عاـ 

 (3/5جدوؿ رقـ )
 5101حتى  5101مف عاـ  السؿاالصابة والوفاة بمرض  معدؿ

 ألؼ مف السكاف 011لكؿ  معدؿ الوفاة ألؼ مف السكاف 011لكؿ  معدؿ االصابة السنة

5101 06 0.0 

5100 05 1.55 

5105 04 1.24 

5100 04 1.13 

 بيانات غير منشورة. المركز القومى لمعمومات الصحة والسكاف، المصدر: وزارة الصحة والسكاف،

أف مصر قد حققت بالفعؿ ىدؼ األلفية المتعمؽ بخفض معدالت انتشار السؿ ووفياتو ويعنى ذلؾ 
 .0661% مما كانت عميو عاـ 21بنسبة 
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 نسبة الحاالت المصابة التى حصمت عمى األدوية المالئمة وتم شفاؤىا 0/6/6
% وذلؾ 54إلى  5105شيدت نسبة الشفاء مف مرض الدرف فى مصر زيادة مستمرة حتى وصمت عاـ 

(, وتجاوزت DOTSبعد األخذ بالنظاـ العالجى قصير األمد تحت المالحظة المباشرة المعروؼ بإسـ )
أف مصر %(. وىو ما يعنى 52مصربذلؾ اليدؼ المحدد لنسب الشفاء )اليدؼ العالمى لنسبة الشفاء ىو 
 قد حققت بالفعؿ ىدؼ األلفية بخصوص نسبة الشفاء مف مرض السؿ.

وجدير باإلشارة أنو يتوطف فى مصر العديد مف األمراض األخرى يأتى فى مقدمتيا مرض اإللتياب الكبد 
ى ومرض السرطاف، حيث ترتفع نسب اإلصابة بيما إلى معدالت خطيرة قد تيدد األمف القومي الوبائ

 لمصر إذا لـ يتـ التعامؿ معيا بالقدر الكافى.
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 اليدف السابع : كفالة االستدامة البيئية 0/7
 اليدف: 

 كفالة االستدامة البيئية
 الغايات:
السياسات والبرامج القطرية وانـحسار فقدان  أ(: إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى-7غاية )

 الموارد البيئية.
 المؤشرات:

 .نسبة  مساحة األراضى المغطاة بالغابات 
 .مجموع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل فرد ولكل دوالر من الناتج المحمى اإلجمالى 
 .استيالك الموارد المستنفذة لألوزون 
  الحدود البيولوجية اآلمنة.نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن 
 .نسبة الموارد المائية الكمية المستخدمة 

 .5101ب(: الحد بقدر ممموس من معدل فقدان التنوع البيولوجى بحمول عام -7غاية )
  المؤشرات:

 .نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية 
 .نسبة األجناس الميددة باإلنقراض 

الذين ال يمكنيم الحصول باستمرار عمى مياة الشرب ج(: تخفيض نسبة االشخاص -7غاية )
 .5102المأمونة وخدمات الصرف الصحى األساسية إلى النصف بحمول عام 

  المؤشرات:
 .نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياة لمشرب محسنة 
 .نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة 

مميون من  011لمعيشة ما ال يقل عن  5151د(: تحقيق تحسين كبير بحمول عام -7غاية )
 سكان األحياء الفقيرة. 

  المؤشرات:
 .نسبة سكان الحضر المقيمين فى أحياء فقيرة 

يعد ىدؼ كفالة االستدامة البيئية أحد أىـ األىداؼ التى تسعى الدولة إلى تحقيقيا باعتبارىا عنصرًا رئيسيًا 
فعااًل فى تحقيؽ التنمية المستدامة الشاممة فى المجتمع ، فمـ يعد مفيوـ التنمية المستدامة يقتصر فقط و 
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نما امتد ليتضمف العدالة االجتماعية والتنمية الثقافية والحضارية واالستدامة  عمى البعد االقتصادى وا 
اضى وىواء وغيرىا مف الموارد الطبيعية البيئية بالحفاظ عمى الموارد الطبيعية المتاحة لمدولة مف مياه وأر 

والعمؿ عمى حسف استغالليا وتقميؿ اليدر فييا والحفاظ عمييا مف التموث. وقد أكد الدستور المصرى فى 
( عمى التزاـ الدولة بحماية الرقعة الزارعية وزيادتيا، وتجريـ االعتداء عمييا، وتنمية الريؼ ورفع 56مادتو )

( مف الدستور الدولة بحماية 01يتيـ مف المخاطر البيئية، كما ألزمت المادة )مستوى معيشة سكانو وحما
الثروة السمكية وحماية ودعـ الصياديف، وتمكينيـ مف مزاولة أعماليـ دوف إلحاؽ الضرر بالنظـ البيئية، 

عمييا، ( مف الدستور عمى أف الموارد الطبيعية ممؾ الشعب، تمتـز الدولة بالحفاظ 05كما أكدت المادة )
( عمى التزاـ 11وحسف استغالليا، وعدـ استنزافيا، ومراعاة حقوؽ األجياؿ القادمة فييا. وأكدت المادة )
 الدولة بحماية نير النيؿ وترشيد االستفادة منو وتعظيميا، وعدـ إىدار مياىو أو تمويثيا،

كفيمة بتحقيؽ األمف المائى ودعـ كما ألزمت المادة نفسيا الدولة بحماية مياىيا الجوفية واتخاذ الوسائؿ ال
البحث العممى فى ىذا المجاؿ، وحظرت التعدى عمى حـر نير النيؿ أو اإلضرار بالبيئة النيرية، وألزمت 

( عمى التزاـ الدولة بحماية بحارىا وشواطئيا 12الدولة بإزالة ما يقع عميو مف تعديات. كما أكدت المادة )
اتيا الطبيعية، وحظر التعدى عمييا أو تمويثيا، أو استخداميا بما يتنافى وبحيراتيا وممارتيا المائية ومحمي

مع طبيعتيا. وكفالة الدولة بحماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر والحفاظ عمى الثروة النباتية 
والحيوانية والسمكية، وحماية المعروض منيا لإلنقراض أو الخطر، والرفؽ بالحيواف. كما أكدت المادة 

( عمى أحقية كؿ شخص فى بيئة صحية سميمة، عمى أف تكوف حماية البيئة واجب وطنى، وأف تمتـز 13)
الدولة باتخاذ التدابير الالزمة لمحفاظ عمييا، وعدـ اإلضرار بيا، واالستخداـ الرشيد لمموارد الطبيعية، بما 

عمي األىمية الكبيرة التى أوالىا  يكفؿ تحقيؽ التنمية المستدامة وضماف حقوؽ األجياؿ القادمة. ويؤكد ذلؾ
الدستور المصرى لكفالة االستدامة البيئية وتحقيؽ الحفاظ عمى البيئة كيدؼ قومى يتحقؽ خالؿ الفترات 

 .(SDGsالقادمة وىو ما يتوافؽ بشكؿ كبير مع أىداؼ التنمية المستدامة )

القطرية وانـحسار  أ(: إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى السياسات والبرامج-7غاية )
 فقدان الموارد البيئية.

 نسبة  مساحة األراضى المغطاة بالغابات الشجرية واألحزمة الخضراء. 0/7/0
تعد الغابات واألشجار المزروعة أحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التى تقـو بحفظ التوازف البيئى 

نشاء محطات معالجة وحماية البيئة بكؿ عناصرىا، ومع التزايد المستمر لكم يات مياه الصرؼ الصحى وا 
فى سائر أنحاء الجميورية أولت الدولة اىتمامًا كبيرًا بزراعة الغابات واألحزمة الخضراء باستخداـ مياه 

 الصرؼ المعالجة بما لو مف عائد كبير بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
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 5116و 5114% بيف عامى 25.0نحو  فقد شيدت مساحة الغابات فى مصر ارتفاعًا بمغت نسبتو
ألؼ فداف بيف العاميف عمى  04نحو  ألؼ فداف إلى 00.5حيث ارتفعت مساحة الغابات الشجرية مف 

ألؼ فداف فقط ، ثـ  00.5نحو  لتبمغ 5101التوالى إال أف مساحة ىذة الغابات الشجرية تراجعت عاـ 
غابة فى سبعة  01نحو  داف موزعة عمىألؼ ف 04نحو  إلى 5105عاودت االرتفاع حتى وصمت عاـ 

 (.4/0عشر محافظة )شكؿ رقـ 
كـ  011يضاؼ إلى ذلؾ قياـ الدولة بالبدء في تنفيذ مشروع الحزاـ األخضر حوؿ القاىرة الكبرى بطوؿ 

ألؼ شجرة لالستفادة كذلؾ مف مياة الصرؼ الصحى المعالجة، وقد تـ  221ومف المخطط أف يزرع بو 
العيف السخنة مع  –كـ )بدًء مف تقاطع طريؽ القطامية  01األسبقية األولى بطوؿ  اإلنتياء مف زراعة

لى تقطاع طريؽ القاىرة السويس( حيث تـ زراعة  ألؼ شجرة، كما تـ اإلنتياء مف  32الطريؽ الدائرى وا 
 –القاىرة كـ )بدًء مف تقاطع طريؽ القاىرة السويس وحتى تقاطع  5البنية األساسية لألسبقية الثانية بطوؿ 

 .0ألؼ شجرة 21اإلسماعيمية( ومستيدؼ ليذه المرحمة الثانية زراعة 

وتوالى الوزارة جيودىا بزراعة األحزمة الخضراء حوؿ المدف ودعـ جميع محافظات الجميورية باألشجار 
ألؼ شجرة  00.2نحو  5105حيث بمغ عدد األشجار المقدمة كدعـ بيئي خالؿ عاـ  ،والشجيرات

 شجرة لكؿ محافظة. 211حوالى  بمتوسط يبمغ

 

 (4/0شكؿ رقـ )

مساحة الغابات الشجرية فى 
 جميورية مصر العربية بالفداف

 
 

 قاعدة بيانات الجياز.الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء,  -: المصدر
 .5105جياز شئوف البيئة, تقرير حالة البيئة فى مصر  -

 فرد ولكل دوالر من الناتج المحمى اإلجمالى. انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل 0/7/5
شيدت كمية االنبعاثات مف غاز ثانى أكسيد الكربوف الناتجة عف حرؽ الوقود األحفورى فى مصر زيادة 

مميوف طف  553نحو  إلى 0661/0660مميوف طف سنويًا فى عاـ  42نحو  مطردة فقد ارتفعت مف
%، وارتفع ىذا المعدؿ قميال بيف عامي 6.3دره ، أى بمعدؿ زيادة سنوى ق5100/5105خالؿ عاـ 

(, فى ذات 4/5% )شكؿ رقـ 01.1حيث سجؿ معدؿ زيادة سنوى قدره  5100/5105و 5114/5115
                                                 

 .001، 015. ص 5105جياز شئوف البيئة، تقرير حالة البيئة فى مصر ،  (0
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 0660/0660طف فى عاـ  0.1نحو  الوقت الذى ارتفع فيو متوسط نصيب الفرد مف ىذه اإلنبعاثات مف
% )شكؿ رقـ 5.1دؿ زيادة سنوى قدره مسجاًل مع 5100/5105طف لمفرد فى عاـ  0.55نحو  إلى
(، ورغـ ذلؾ يعد نصيب الفرد مف انبعاثات ثانى أكسيد الكربوف فى مصر منخفضًا كثيرًا مقارنة 4/0

، وتأتى قطر عمى قمة دوؿ العالـ (0)5100طنًا عاـ  00نحو  بمثيمو فى المناطؽ المتقدمة والذى يبمغ
 ،  (5)طف / فرد 20.2بمتوسط قدره 

وقت شيد مجموع انبعاثات ثانى اكسيد الكربوف لكؿ دوالر مف الناتج بتعادؿ القوة الشرائية فى ذات ال
(، ىذا ويعد قطاع الكيرباء المساىـ األكبر فى ىذه 4/0. )شكؿ رقـ 1.1-1.0تذبذبًا سنويًا تراوح بيف 

يساىـ بنحو %(, أما القطاع المنزلى ف04%( والصناعة )04.5%( يميو قطاعي النقؿ )11االنبعاثات )
 % فقط.4.6

 (4/5شكؿ رقـ )

 5105 - 0661كمية االنبعاثات مف غاز ثانى أكسيد الكربوف )بالمميوف طف( خالؿ الفترة 

 
( وقاعدة بيانات البنؾ 5116 -0661، أعداد مختمفة لمسنوات ): الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء, المؤشرات البيئيةالمصدر
 (.5105 -5101الدولى )

                                                 
 .مرجع سبؽ ذكره األمـ المتحدة, تقرير األىداؼ اإلنمائية، (0
 Arabic-ahram.org.eg.News Q/00561.aspxتتصدر قائمة انبعاثات ثانى اكسيد الكربوف مأخوذ مف  قطر (5
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 (0/  4شكؿ رقـ )

متوسط نصيب الفرد مف انبعاثات ثانى أكسيد الكربوف ومجموع انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربوف لكؿ 
 5105 - 0661دوالر مف الناتج المحمى اإلجمالى )مقوـ بالقوة الشرائية( خالؿ الفترة مف 

 
( وقاعدة بيانات البنؾ 5116 -0661، أعداد مختمفة لمسنوات )البيئية: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء, المؤشرات المصدر

 (.5105 -5101الدولى )

 استيالك الموارد المستنفذة لألوزون. 0/7/2
تسنفذ طبقة األوزوف مف زيادة االنبعاثات مف الغازات المسببة لتآكميا كاليالوف واأليرسوالت الطبية والمواد 

والمواد  5101ميد الميثيؿ، وقد قامت الدولة بحظر استيراد اليالوف عاـ الكمورفموروكربونية، ومادة برو 
، وبالنسبة لأليرسوالت الطبية تـ التحوؿ إلى بدائؿ أخرى ليا صديقة لمبيئة 5100الكمورفموروكربونية عاـ 

ريجى , مع العمؿ عمى وقؼ استخداـ المواد الكمورفموروكربونية وفقًا لبرنامج زمنى تد5100مع نياية عاـ 
، 5116/5101% مف مستوى االستيالؾ عاـ 01بمقدار  5102يخفض نسبة استيالكيا فى يناير 

% فى عاـ 64.2، ثـ 5152% فى عاـ 34.2، ثـ إلى 5151% فى عاـ 02وتصؿ نسبة الخفض إلى 
. كما تستيدؼ الدولة الخفض التدريحى 5111% عاـ 011، ومف المتوقع أف تصؿ النسبة إلى 5101

ـ مادة بروميد الميثيؿ واستخداـ بدائؿ أخرى صديقة لمبيئة، وىو األمر الذى يشير إلى قياـ فى استخدا
مصر باتخاذ خطوات فاعمة فى معالجة ظاىرة تآكؿ طبقة األوزوف, حيث تـ تخفيض نسب استيالؾ كافة 

 المواد المستنفذة لطبقة األوزوف إلى المستويات التى حددىا بروتوكوؿ مونتلاير.

 بة الموارد المائية الكمية المستخدمة.نس 0/7/2
مميار متر مكعب سنويًا  22.2تعتمد مصر بشكؿ أساسي عمى مياه النيؿ التى تبمغ حصتيا الثابتة منو 

مميار متر مكعب, وبجانب  26.5نحو  % مف اجمالى حجـ الموارد المائية المتجددة البالغة61نحو  تمثؿ
المياه المتجددة تعتمد مصر عمى مصادر أخرى لممياه منيا مياه الصرؼ الزراعى والصرؼ الصحى 
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والصرؼ الصناعى المعاد استخداميا والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا والتى بمغ إجماليا عاـ 
صر مف المياه إلجمالى حجـ الموارد مميار متر مكعب. وتصؿ نسبة استيالؾ م 50.2نحو  5100

. ومع الزيادة المستمرة فى 5112% عاـ 41.3% مقابؿ نسبة قدرىا 42.2نحو  5100المائية عاـ 
أعداد السكاف والتى لـ يقابميا زيادة فى المتاح مف الموارد المائية أصبحت مصر تقع تحت حد الفقر 

مفرد سنويًا, حيث تناقص نصيب الفرد فى مصر مف المائى والذى يقدر عالميًا بمقدار ألؼ متر مكعب ل
 5100متر مكعب فقط عاـ  361نحو  إلى 5112متر مكعب عاـ  436نحو  موارد المياه المتجددة مف

 % مف حد الفقر المائى.36وىو ما يعادؿ 

تحديات ىذا ويعد تموث المجارى المائية والمياه الجوفية نتيجة صرؼ المخمفات الزراعية والصناعية أىـ ال
أماـ توفير المياه الصالحة لالستخداـ, ومع ذلؾ، فقد أشارت نتائج رصد نوعية المياه بنير النيؿ 
بالمحافظات المختمفة مف أسواف إلى القاىرة الكبرى الصادرة عف مركز الرصد البيئى إلى أف النير مازاؿ 

ـ العناصر التى تـ قياسيا الحدود يتمتع بالقدرة عمى التنقية الذاتية حيث لـ يتعد متوسط تركيزات معظ
المسموح بيا بالقانوف. ومف المتوقع أف تواجو مصر تحديًا آخر ممثاًل فى اآلثار المتوقعة لتغير المناخ 
عمى الموارد المائية لنير النيؿ. لذا تحتـ الفجوة المتزايدة المتوقعة بيف موارد المياه المتجددة المتاحة 

ياه ضرورة العمؿ عمى الوصوؿ عمى األقؿ إلى حد الندرة المائى مف خالؿ واالحتياجات المحمية مف الم
العمؿ عمى التوسع فى إعادة استخداـ المياه, واستخداـ المياه الجوفية غير المتجددة, وتحمية مياه البحر 

عمى  الكامنة فى الكثير مف المنتجات الغذائية, بجانب العمؿ virtual waterواستيراد المياه اإلفتراضية 
 سرعة االنتياء مف المشروعات المخطط إقامتيا لزيادة نصيب مصر مف مياه نير النيؿ.

 

 .5101ب(: الحد بقدر ممموس من معدل فقدان التنوع البيولوجى بحمول عام -7غاية )
 نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية 0/7/2

 01نحو  إلى 0661محمية عاـ  02نحو  قامت مصر بمضاعفة عدد المحميات الطبيعية لترتفع مف
% مف مساحة 01.4نحو  تمثؿ 5ألؼ كـ 013نحو  بإحمالى مساحة بمغت 5105محمية طبيعية عاـ 

% 01.3بنحو  5100مصر اإلجمالية، وتقارب ىذه النسبة مثيمتيا عمى مستوى العالـ والتى قدرت عاـ 
% مف مساحة 01نحو  بمغ فييا النسبةمف مساحة اليابسة كما تفوؽ مثيمتيا بالمناطؽ المتقدمة والتى ت

% 4.5) 0661،ومع ارتفاع نسبة مساحة المحميات في مصر إلى ضعؼ ما كانت عميو عاـ (0)اليابسة
يمكف القوؿ أف مصر سوؼ تحقؽ النسبة الموصى بيا مف قبؿ اتفاقية التنوع مف مساحة األرض( 

% 04) وىى أال تقؿ نسبة المناطؽ المحمية مف المناطؽ األرضية عف  البيولوجى لممحميات الطبيعية
                                                 

 10, ص مرجع سبؽ ذكرهاألمـ المتحدة, األىداؼ اإلنمائية،  (0
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(, كما أف نسبة مساحة المحميات الطبيعية لممناطؽ األيكولوجية البحرية لـ تتعد فى 5151بحموؿ عاـ 
وىى تقؿ كثيرًا عف النسبة  –% عمى مستوى العالـ 6.4وصمت ىذه النسبة إلى  –% فقط 0.4مصر 

اإلتفاقية )وىى أال تقؿ نسبة المحميات الطبيعية لممناطؽ األيكولوجية البحرية عف الموصى بيا مف قبؿ 
(, ومحميات 4، وتتوزع المحميات الطبيعية فى مصر ما بيف محميات بحرية )0(5151% بحموؿ عاـ 01

 (.5( ومحميات أراضى رطبة )5( ومحميات جيولوجية )4صحراوية )

ف ال يمكنيـ الحصوؿ باستمرار عمى مياة الشرب المأمونة ج(: تخفيض نسبة االشخاص الذي-4غاية )
 .5102وخدمات الصرؼ الصحى األساسية إلى النصؼ بحموؿ عاـ 

 نسبة األشخاص الذين ال يمكنيم الحصول باستمرار عمى مياة الشرب المأمونة  0/7/6
لى النصؼ تستيدؼ ىذه الغاية خفض نسبة السكاف العاجزيف عف الحصوؿ عمى مياة شرب مأمونة إ

وقد حققت مصر بالفعؿ ىدؼ األلفية المفروض الوصوؿ إليو خالؿ عاـ ، 5102بحموؿ عاـ 
عمى المستوى القومى وعمى مستوى معظـ المحافظات، حيث ارتفعت نسبة األسر التى  5115/5116

% عاـ 61.4إلى  0665% عاـ 46.6تحصؿ عمى مياة مأمونة لمشرب )مف خالؿ الشبكة العامة( مف 
* عمى المستوى القومى، كما اقتربت المحافظات الحضرية، وحضر الوجو البحرى والقبمى، 5115/5116

مف تحقيؽ التغطية الكاممة لكافة األسر ولكف مازاؿ ريؼ الوجو البحرى وريؼ الوجو القبمى وكذا 
 (.4/1 محافظات الشرقية والبحيرة وقنا بعيدة عف التغطية الكاممة لمياة الشرب المأمونة )شكؿ رقـ

وعمى الرغـ مف ارتفاع نسبة األسر التى تحصؿ عمى مياة شرب مأمونة وتحقيؽ مصر ليدؼ األلفية، 
% مف األسر تتحصؿ عمى المياة مف مصادر أخرى 2فإنو يجب عدـ االغفاؿ عف وجود أكثر مف 

ساكنيـ % مف األسر ال تتصؿ م4)طممبات ، آبار، ....( غير الشبكة العامة، كما أف ىناؾ أكثر مف 
بمرفؽ المياة. األمر الذى يشير إلى أف العبرة ليست بنسبة األسر المتصمة منازليـ بالشبكة العامة لممياة 
نما بنوعية وجودة المياة التى تصؿ إلى ىذة األسر حيث مازالت ىناؾ شكاوى مف العديد مف األسر  فقط وا 

دد مف األسباب لعؿ أىميا تقادـ شبكات خاصة بالمناطؽ الريفية مف غياب المياه اآلمنة ويعزى ذلؾ لع
 مياة الشرب وعدـ القياـ بصيانة دورية ليا، وعدـ اتصاؿ المنازؿ بالشبكة العامة لمرفؽ المياة.

 

 

 

                                                 
 .546, ص5105جياز شئوف البيئة, تقرير حالة البيئية فى مصر,   (0

 %.63.5نحو  إلى 5100/5105عاـ  *ارتفعت نسبة األسر التى تحصؿ عمى مياة مأمونة لمشرب



 

 

80 

 

 (4/1شكؿ رقـ )

نسبة األسر التى تحصؿ عمى 
مياة شرب مأمونة بالمحافظات 

 )%( 5116/ 5115لعاـ 

 

 

 

 
العامة : الجياز المركزى لمتعبئة المصدر

واإلحصاء ، بحث الدخؿ واإلنفاؽ 
 .5115/5116واالستيالؾ، عاـ 

 

نسبة األشخاص الذين ال يمكنيم الحصول باستمرار عمى خدمات صرف صحى  0/7/7
 مأمونة

 5102التأكد مف انخفاض نسبة األسر التى ال تتمتع بمرافؽ صرؼ صحى آمنة إلى النصؼ بحموؿ عاـ 
لأللفية وباتباع تعريؼ األسر التى تحصؿ عمى خدمات صرؼ صحى ىو ىدؼ مف األىداؼ اإلنمائية 

مأمونة بأنيا تمؾ األسر التى تتصؿ مساكنيـ بشبكات الصرؼ الصحى العامة فقط، يالحظ أف نسبة ىذه 
وىو ما يعنى أف  **%20.4نحو  ال تتخطى عمى مستوى الجميورية *5115/5116األسر خالؿ عاـ 

رية مصر العربية مازالت ال تتمتع بخدمات صرؼ صحى آمنة، ما يقرب مف نصؼ األسر فى جميو 
% فقط فى الريؼ الذى مازاؿ 51% فى الحضر، بينما تنخفض إلى 52نحو  ترتفع ىذه النسبة إلى

 % مف سكانو يعتمدوف عمى الترنشات فى الصرؼ.26

ويس وعمى مستوى المحافظات يالحظ أف محافظة الجيزة والمحافظات الحضرية )القاىرة والس
%. فى حيف تتصدر 54.2وبورسعيد واإلسكندرية( ترتفع فييا نسب التغطية لتصؿ فى أدناىا إلى 

                                                 
 %.20.0نحو  إلى 5100/5105ارتفعت نسبة األسر التى تتصؿ بشبكات عامة لمصرؼ الصحى عاـ   *
مف الصعب تقييـ مدى إنجاز مصر ليدؼ األلفية الخاص بالصرؼ الصحى نظرًا الختالؼ مفيـو الصرؼ الصحى اآلمف الذى   **

 عف نظيره الذى كاف يستخدـ فيما سبؽ. 5113تـ استخدامو بداية مف عاـ 
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% 01.4نحو  محافظات الوجو القبمى النسب الدنيا فى معدؿ التغطية حيث تصؿ فى بنى سويؼ إلى
 (. 4/2% )شكؿ رقـ 06.3% وسوىاج 04.1% ثـ أسيوط 03.0% ثـ المنيا 00.0فقط يمييا قنا 

 

 (4/2ؿ رقـ )شك

نسبة األسر التى تستحدـ 
مرافؽ صحية محسنة 
بالمحافظات لعاـ 

5115/5116 )%( 

 

 

 

 

 
: الجياز المركزى لمتعبئة المصدر

العامة واإلحصاء ، بحث الدخؿ 
واإلنفاؽ واالستيالؾ، عاـ 

5115/5116. 

وىو ما يشير إلى ضرورة أف تركز الدولة جيودىا عمى إيصاؿ خدمات الصرؼ الصحى اآلمنة إلى كافة 
األسر فى مصر ، وبخاصة أف االستراتيجية القومية لمصرؼ الصحى كانت تستيدؼ الوصوؿ إلى تغطية 

، إال أف 5105% بالقرى خالؿ عاـ 11بجميع المدف و 5105كاممة لمصرؼ الصحى بحموؿ عاـ 
ظروؼ التى مرت بيا مصر خالؿ الثالث سنوات الماضية قد حالت دوف تحقيؽ ذلؾ اليدؼ، كما ال

 . 5155% بالقرى بحموؿ عاـ 011تيدؼ االستراتيجية الوصوؿ إلى معدؿ تغطية قدره 

وبصفة عامة يعتبر االفتقار إلى مرافؽ الصرؼ الصحى المحسنة ظاىرة ريفية ومتصمة بالفقر 
مف أصؿ كؿ عشرة أشخاص ممف ليس لدييـ إمكانية الوصوؿ إلى مرافؽ الصرؼ بصورة رئيسية فسبعة 

الصحى المحسنة يعيشوف فى المناطؽ الريفية، وقد دعا القرار الخاص بحؽ اإلنساف فى المياة والصرؼ 
. وىو ما (0)إلى توفير التغطية لمجميع 5101الصحى الذى اتخذتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 

                                                 
 12األمـ المتحدة، تقرير األىداؼ اإلنمائية ، مرجع سبؽ ذكره، ص  (0
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حاجة إلى ضرورة رصد ومعالجة أوجو الالمساواة فى الحصوؿ عمى المياة النظيفة وعمى الصرؼ يبرز ال
 – 0603الصحى اآلمف فى مصر، ووضع ىذا اليدؼ عمى قائمة أولويات أىداؼ التنمية المستدامة )

5101.) 

مميون  011لمعيشة ماال يقل عن  5151د( تحقيق تحسين كبير بحمول عام  – 7غاية )
 األحياء الفقيرة. من سكان

 نسبة سكان الحضر المقيمين فى أحياء فقيرة 0/7/8
 :(0)تقسم العشوائيات فى جميورية مصر العربية إلى نوعين وىما

المناطؽ غير المخططة: وىي المناطؽ التي نشأت بالمخالفة لمقوانيف والموائح المنظمة لمتخطيط  .0
وبعضيا يفتقد إلى البنية التحتية والخدمات وسوء حالة العمراني وتعاني مف تدىور البيئة العمرانية 

% مف الكتمة 62الطرؽ وعدـ وجود اإلنارة بيا وكذلؾ عدـ تشطيب واجيات المباني، وتمثؿ حوالي 
 % مف الكتمة العمرانية بالمدف المصرية.04,2العمرانية بالقرى المصرية ونسبة 

طػػرة عمػػى الحيػاة أو الصػػحة أو ذات منشػػآت المنػاطؽ غيػػر اآلمنػة: وىػػي التػػي تتواجػد فػػي منػاطؽ خ .5
وقػػد تػػـ . غيػػر مالئمػػة والتػػي بنيػػت مػػف مخمفػػات مػػواد البنػػاء، والمنػػاطؽ التػػي تفتقػػد إلػػى حيػػازة مسػػتقرة

 تصنيؼ المناطؽ غير اآلمنة تبعًا لممعايير الدولية وتبعًا لدرجات الخطورة أو عدـ األماف إلى:

  :)والتي تقع في مناطؽ معرضة لمخػاطر جيولوجيػة أو المناطؽ الميددة لمحياة )الدرجة األولى
 في مخرات السيوؿ أو داخؿ حزاـ السكة الحديد.

  منػػاطؽ ذات المسػػكف غيػػر المالئػػـ )الدرجػػة الثانيػػة(: وتشػػمؿ البنػػاء بمخمفػػات مػػواد البنػػاء مثػػؿ
 العشش أو المساكف المتصدعة أو المتيدمة.

 اطؽ التي تفتقد إلى مياه الشرب النظيفة أو مناطؽ ميددة لمصحة )الدرجة الثالثة(: وتشمؿ المن
الصػػػػرؼ الصػػػػحي المحسػػػػف أو تحػػػػت شػػػػبكات الكيربػػػػاء اليوائيػػػػة أو تحػػػػت التمػػػػوث الصػػػػناعي 

 الكثيؼ.

  منػػاطؽ يفتقػػد القػػانطوف عمييػػا لمحيػػازة المسػػتقرة )الدرجػػة الرابعػػة(: ىػػي المنػػاطؽ التػػي تػػـ بنائيػػا
 عمى أراضي أمالؾ دولة أو جيات سيادية أو أوقاؼ.

تتمثؿ أىـ التحديات التى تواجو قاطنى تمؾ العشوائيات في إرتفاع نسػبة الفقػر والحرمػاف بيػنيـ ومػا يقتػرف و 
أف نسػبة الفقػر تصػػؿ بػيف األسػػر  (0)بػذلؾ مػف ظػػواىر سػمبية أخػػرى، حيػث كشػفت دراسػػة حديثػة لميونيسػػيؼ

                                                 
, مايو 5101/5102خطة صندوؽ تطوير المناطؽ العشوائية لمعاـ المالى  -صندوؽ تطوير العشوائيات رئاسة مجمس الوزراء, (0

5101. 
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غيػػػر اآلمنػػػة ال  % مػػػف األطفػػػاؿ بالمنػػػاطؽ العشػػػوائية10%، وأف 15نحػػػو  قػػػاطنى تمػػػؾ العشػػػوائيات إلػػػى
% فػػػي المنػػػػاطؽ غيػػػػر 2يمكػػػنيـ الوصػػػػوؿ إلػػػى مرافػػػػؽ الصػػػػرؼ الصػػػحى اآلمػػػػف، يقػػػػؿ ىػػػذا المعػػػػدؿ عػػػػف 

% فػػػي المنػػػاطؽ العشػػػوائية غيػػػر 04المخططػػػة، كمػػػا تقػػػدر نسػػػبة الحرمػػػاف الحػػػاد مػػػف بعػػػد التعمػػػيـ بنحػػػو 
 04 – 05اؿ بػيف % في المناطؽ غير اآلمنة وذلؾ فيما بيف األطف10المخططة، وترتفع ىذه النسبة إلى 

 عامًا.

وفقػًا لحصػر وتصػنيؼ صػندوؽ تطػوير العشػوائيات لممنػاطؽ العشػوائية عمػى مسػتوى محافظػات الجميوريػة 
منطقػػػة بمسػػػاحة  031نحػػػو  5101بمػػػغ عػػػدد المنػػػاطؽ غيػػػر اآلمنػػػة عمػػػى مسػػػتوى الجميوريػػػة خػػػالؿ عػػػاـ 

 .ألؼ وحدة سكنية يقطنيا حوالى مميوف نسمة 502فداف, تضـ حوالي  1236.0

مدينة( فقػد بمغػت نسػبتيا  553أما المناطؽ غير المخططة عمى مستوى مدف الجميورية وعددىا ) 
% مػػف إجمػػالي الكتمػػة العمرانيػػة لممػػدف, سػػجمت محافظػػة سػػوىاج أعمػػى نسػػبة مسػػاحة لممنػػاطؽ غيػػر 04.2

بمغػت أقػؿ % مػف الكتمػة العمرانيػة لمػدف المحافظػة، بينمػا 36.6المخططة مف الكتمة العمرانية حيث بمغػت 
% وتوجد بمحافظة بورسعيد، كما يوجػد بعػض المػدف مخططػة بالكامػؿ 5.2نسبة لممناطؽ غير المخططة 

مثػػؿ مدينػػة بورفػػؤاد بمحافظػػة بورسػػعيد، ومدينػػة يوسػػؼ الصػػديؽ بمحافظػػة الفيػػوـ، ومدينػػة طابػػا بمحافظػػة 
 جنوب سيناء.

ة عشػوائية، وذلػؾ بمسػاحة منطقػ 25بتطػوير عػدد  5101وقد قامت الدولػة المصػرية حتػى فبرايػر  
 0.254ألؼ وحػدة تػـ إنشػائيا( بتكمفػة  02.3ألؼ وحدة سكنية )منيا  56.3فداف يقطنيا حوالى  250.5

فػػداف  305.0منطقػػة، وذلػػؾ بمسػػاحة  35ألػػؼ نسػػمة، وجػػارى تطػػوير  006 مميػػار جنيػػو وتضػػـ حػػوالي 
منػاطؽ يجػرى تطويرىػا ذاتيػًا ألػؼ نسػمة، وىنػاؾ  000ألؼ وحدة سكنية ويقطنيا حوالي 05.3نحو  وتضـ
 026نحػػو  ألػػؼ وحػػدة سػػكنية. ويتبقػػى 12.16فػػداف وتضػػـ عػػدد  400.0منطقػػة، بمسػػاحة  010عػػددىا 

 ألؼ وحدة سكنية. 011.0فداف، وتضـ عدد  0506.5منطقة بمساحة 

بال مناطؽ  5105ووفقًا الستراتيجية الدولة لتطوير المناطؽ العشوائية ستصبح مصر بحموؿ عاـ  
 ية غير آمنة.عشوائ

دولػػة فػػى العػػالـ مػػف حيػػث جيػػود تحسػػيف  51وفػػى ظػػؿ تمػػؾ الجيػػود جػػاءت مصػػر ضػػمف أفضػػؿ  
أوضػػػاع العشػػػوائيات إذ وصػػػمت إلػػػى المرتبػػػة الخامسػػػة فػػػى مؤشػػػر انخفػػػاض نسػػػبة سػػػكاف الحضػػػر الػػػذيف 

 .(5)يعيشوف فى العشوائيات وذلؾ بعد كؿ مف اندونيسيا والمغرب واألرجنتيف وكولومبيا

                                                                                                                                                         
 منظمة األمـ المتحدة لمطفولة، تقرير األطفاؿ متعدد األبعاد، مرجع سبؽ ذكره. ( 0
 .056جياز شئوف البيئة, تقرير حالة البيئة ، مرجع سبؽ ذكره، ص  (5
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إلشػػارة أف الجيػػود التػػى بػػذلتيا مصػػر خػػالؿ العقػػد الماضػػى لتحسػػيف حالػػة البيئػػة وتحقيػػؽ وجػػدير با 
ىػػػدؼ األلفيػػػة الخػػػاص باالسػػػتدامة البيئيػػػة قػػػد انعكػػػس فػػػى تقػػػدـ ترتيبيػػػا العػػػالمى وفقػػػًا لػػػدليؿ األداء البيئػػػى 

فػى  52عمػى مسػتوى العػالـ مقابػؿ المركػز  31( حيػث أصػبحت تحتػؿ المركػز EPI) 5105العالمى لعػاـ 
, كمػػػا احتمػػػت المركػػػز األوؿ عمػػػى المسػػػتوى العربػػػى بعػػػد أف كانػػػت تحتػػػؿ المركػػػز التاسػػػع عػػػاـ 5113عػػػاـ 

5113(0) . 

 ومع ذلؾ مازالت ىناؾ مجموعة مف التحديات تواجو االستدامة البيئية يمكف حصر أىميا فيما يمى:

 عيػة وعمػى خػدمات ارتفاع معدؿ نمو السكاف وما يرتبط بو مف زيادة الطمب عمى المػوارد الطبي
 البنية األساسية وأىميا المياه والصرؼ الصحى.

  ضػػعؼ الػػوعى البيئػػى لػػدى المػػواطنيف نتيجػػة لألميػػة, وضػػعؼ مػػردود بػػرامج وأنشػػطة التوعيػػة
عػػف  -وخاصػػة بالنسػػبة لتمػػوث اليػػواء باألتربػػة –البيئيػػة ممػػا سػػاعد عمػػى ارتفػػاع نسػػبة التمػػوث 

 ؽ، وانتشار القمامة في الشوارع.الحدود المسموح بيا فى العديد مف المناط

  انخفػػاض مسػػتوى المعيشػػة وخاصػػة بالمنػػاطؽ الريفيػػة ممػػا يحػػد مػػف قػػدرة المػػواطنيف عمػػى مػػد
 توصيالت المياه والصرؼ مف الشبكات العامة إلى المنازؿ أو كسح البيارات منيا.

 .ضعؼ فعالية السياسات البيئية والقصور فى تطبيقيا 

  عدـ قدرة الدولة ماليًا عمى التغطيػة الكاممػة لكافػة المنػازؿ واألسػر بالصػرؼ الصػحى اآلمػف– 
حيث تشير إحدى الدراسات إلى أف تكمفة تحقيؽ اليدؼ المتعمؽ بالصرؼ  -فى المدى القريب

 .(5)مميار جنيو 051تقدر بنحو  5102الصحى المتضمف فى األىداؼ اإلنمائية بحموؿ عاـ 

                                                 
 551ص-543صالمرجع السابؽ،  (0

 .02, ص5101ىبة ىندوسة, تحميؿ الموقؼ: التحديات التنموية الرئيسية التى تواجو مصر,  (5
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 لثامن : تطوير شراكة عالمية لمتنمية اليدف ا 0/8
 اليدف: 

 تطوير شراكة عالمية لمتنمية
 الغايات:
بالقواعد والقابمية لمتنبؤ  إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد : المضى فى أ(-8الغاية )

 .بو وعدم التمييز

 
 .معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البمدان نموا: ب(-8الغاية )

 المساعدة االنمائية الرسمية:
  البمدان ، كنسبة  التى تقدم لمبمدان األقل نمواً صافي ومجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية

اإلنمائية  ة األعضاء في لجنة المساعدة ـحاإلجمالي لمدول المان مئوية من الدخل القومي 
 األقتصادى.التابعة لمنظمة التنمية والتعاون 

  حسب القطاع والمقدمة من  اإلنمائية الرسمية الثنائية الكمية المخصصة نسبة المساعدة
لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون  حة األعضاء في ـالدول المان

األساسية )التعميم األساسي والرعاية الصحية األولية  إلى الخدمات االجتماعية  االقتصادى 
  مونة والصرف الصحي(والتغذية والمياه المأ 

  حة ـالمقدمة من الدول المان نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة
 االقتصادية.اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية  األعضاء في لجنة المساعدة 

  من دخميا  غير الساحمية كنسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتمقاىا البمدان النامية
 القومي اإلجمالي

  الصغيرة النامية كنسبة من دخميا   دول الجزرالمساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتمقاىا
 .القومي اإلجمالي

 

الجزرية الصغيرة  معالجة االحتياجات الخاصة لمبمدان النامية غير الساحمية والدول  :ج(-8الغاية )
 .النامية
 ة لمشاكل ديون البمدان النامية المعالجة الشامم: د(-8الغاية )
 الوصول إلى األسواق 
  الرسوم الجمركية )حسب القيمة  نسبة مجموع واردات البمدان المتقدمة النمو المعفاة من

 .والبمدان األقل نماءمن البمدان النامية  وباستثناء األسمحة( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1
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  المتقدمة النمو عمى المنتجات الزراعية  متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضيا البمدان
 .والممبوسات الواردة من البمدان النامية والمنسوجات 

  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  الزراعي المقدم في بمدان منظمة تقديرات الدعم
 .من ناتجيا المحمي اإلجمالي كنسبة مئوية 

  التجارية نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات. 

 القدرة عمى تحمل الديون 

  لبمدان الفقيرة المثقمة القرار لصالح ا مجموع عدد البمدان التي وصمت إلى مرحمة اتخاذ
المتعمقة بتخفيف أعباء ديون  لبمدان التي وصمت إلى نقطة إنجاز المبادرة ا وعدد ،بالديون

 (.بالديون )مبادرة الييبك البمدان الفقيرة المثقمة 

  المبادرة المتعمقة بالبمدان الفقيرة المثقمة  مقدار عبء الديون الذي الُتزم بتخفيفو في إطار
 .المتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين لمبادرة بالديون وا

  السمع والخدمات تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات. 

 

األساسية بأسعار  لتعاون مع شركات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقير ا   ه(:-8الغاية )
 .ميسورة في البمدان النامية

 
وبخاصة تكنولوجيا  إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، التعاون مع القطاع الخاص : و(-8الغاية )

 .المعمومات واالتصاالت
 نسمة  011لخطوط الياتفية لكل ا 

  نسمة   011المشتركون في شبكات الياتف الخموي لكل 

  نسمة 011مستخدمو اإلنترنت لكل. 

مف أجؿ التنمية, وإلضفاء  تركز غايات ىدؼ األلفية الثامف عمى مدى االلتزاـ الدولى بالشراكة العالمية
الطابع المحمى عمى ىذا اليدؼ سنتعرض لبعض جوانب السياسات االقتصادية والتجارية القومية التى 
تعمؿ عمى تعزيز التعاوف والشراكة ومف ثـ االندماج فى النظاـ العالمى, وذلؾ بالتركيز عمى حجـ 

ى، وحجـ االستثمارات فى االقتصاد القومى المساعدات والمنح اإلنمائية الموجية إلى االقتصاد المصر 
وبخاصة االستثمار األجنبى المباشر، واألوضاع التجارية مع دوؿ العالـ الخارجى، وحجـ الديف الخارجى، 

 والتطور فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
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 .معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البمدان نموا: ب(-8الغاية )
 والمنح اإلنمائية: المساعدات 0/8/0

شيد حجـ صافى المساعدات اإلنمائية الرسمية الموجية إلى دوؿ العالـ النامى تذبذبًا سنويًا منذ عاـ 
مميار  0.4نحو  حيث تراجعت قيمتو مف 5100-5115إال أنو قد أخذ اتجاىًا تنازليًا خالؿ الفترة  5111

حيث  5105، ثـ عاود االرتفاع مع عاـ 5100مميوف دوالر فقط عاـ  101نحو  إلى 5115دوالر عاـ 
(، وقد يرجع ىذا اإلنخفاض الحاد فى قيمة المساعدات 5/0مميار دوالر )شكؿ رقـ  0.5نحو  بمغ

اإلنمائية الموجية إلى دوؿ العالـ النامى خالؿ الفترة المشار إلييا إلى تراجع معدالت النمو االقتصادى 
القتصادية العالمية خالؿ تمؾ الفترة وباألزمات االقتصادية الداخمية بالعديد مف الدوؿ تأثرًا باألزمات ا

 المتمثمة فى تراكـ الديوف وارتفاع عجز الموازنات ببعض الدوؿ األوروبية.

 (5/0شكؿ رقـ )

 صافى المساعدات اإلنمائية الرسمية لدوؿ العالـ بالمميوف دوالر

 

 

 

 

 

 
  www.worldbank.org/data base: قاعدة بيانات البنؾ الدولى: المصدر

شيدت نسبة المساعدات اإلنمائية التى تـ توجيييا إلى مصر كنسبة مف الدخؿ القومى اإلجمالي تذبذبًا 
%( 1.5%، وقد وصمت أدناىا )1.00% و 1.55، حيث تراوحت بيف 5101-0665سنويًا خالؿ الفترة 

 5105مائية إلى مصر قفزت خالؿ عاـ (، ورغـ أف نسبة المساعدات اإلن5/5)شكؿ رقـ  5100عاـ 
% مف الدخؿ القومى لمدولة وىو ما يشير إلى  ضآلة 0%، إال أنيا مازالت تمثؿ  أقؿ مف 1.4نحو  إلى

 حجـ ىذه المساعدات بالنسبة لالقتصاد المصرى. 
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 (5/5شكؿ رقـ )

نسبة صافى المساعدات اإلنمائية 
الرسمية لمدخؿ القومى اإلجمالى 

 (فى مصر  )%

 
 OECD-DAC, World Bank: المصدر

 www.oecd.org/dac/stats,  

واتساقًا مع ما تقدـ، يالحظ أف قيمة صافى تحويالت المنح الرسمية المقدمة إلى مصر قد شيدت تذبذبًا 
مميوف دوالر  515.6نحو  لصافى المنحسنويًا أيضًا مع اتجاه عاـ لمتناقص حيث بمغ المتوسط السنوى 

مميوف دوالر خالؿ الفترة  411.5، تناقص ىذا المتوسط إلى 5116/5101-5114/5115خالؿ الفترة 
مميار  3(. ىذا وقد قفزت قيمة صافى المنح ألكثر مف 5/0)جدوؿ رقـ  5101/5100-5105/5100

حيث  5100رة الثالثيف مف يونيو فى أعقاب ثو  5100/5101دوالر خالؿ النصؼ األوؿ فقط مف عاـ 
% مف قيمة المنح المقدمة إلى 65نحو  قامت الدوؿ العربية ممثمة فى السعودية والكويت واإلمارات بتمويؿ

 (.5/5مصر )جدوؿ رقـ 
 بالمميوف دوالر 5100/5101 – 5110/5115تطور قيمة المنح الرسمية خالؿ الفترة  (5/0جدوؿ رقـ )

 السنوات
المنح النقدية 
 الرسمية لمداخؿ

المنح العينية 
 المنح الرسمية لمخارج الرسمية لمداخؿ

صافى تحويالت المنح 
 الرسمية لمداخؿ

5110/5115 206.4 342.5 -20.0 0010.3 
5115/5110 025.0 205.5 -53.6 330.3 
5111/5112 103.5 320.1 -00.2 0123.0 
5112/5113 061.5 116.3 -55.0 240.4 
5113/5114 024.1 130.0 -02.5 511.0 
5114/5115 310.0 062.5 -44.5 631.2 
5115/5116 004.0 042.0 -44.6 301.0 
5116/5101 230.3 146.0 -55.6 621 
5101/5100 205.6 516.3 -56.3 425.6 
5100/5105 206.2 041.2 -30.3 305.1 
5105/5100 414.4 020.4 -32.5 502.5 

النصؼ األوؿ مف 
5100/5101 1105.5 5111 -05.5 3153.1 

 البنؾ المركزى المصرى، المجمة االقتصادية، أعداد مختمفة. المصدر:

http://www.oecd.org/dac/stats


 

 

89 

كذلؾ تغيرت نوعية المنح المقدمة إلى مصر  فبعد أف كاف النصيب األكبر منيا يقدـ فى صورة منح 
نظرًا ألف المانح األكبر خالؿ تمؾ الفترة كانت  5112/5113 – 5110/5115عينية خالؿ الفترة 

الواليات المتحدة األمريكية والتى تقدـ عادة مساعدات عينية تتعمؽ بالقوات المسمحة، أصبح منذ عاـ 
 5115/5116بإستثناء العاـ المالى  5100/5101وحتى النصؼ األوؿ مف عاـ  5114/5115

العينية لدعـ وتنشيط االقتصاد المصرى وخاصة فى أعقاب األزمة التى النصيب األكبر لممنح النقدية عف 
مميار دوالر منح نقدية  1)ساىمت الدوؿ العربية بنحو  5100ويونيو   5100واكبت أحداث ثورتي يناير 

مميار دوالر دعـ عينى فى صورة مواد بترولية خالؿ النصؼ األوؿ فقط مف عاـ  5ونػحو 
5100/51010. 

 5100/5101ارة أف غالبية المنح المقدمة إلى مصر خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ المالى وجدير باإلش
نما كانت موجية لدعـ االقتصاد المصرى بصفة عامة، أما ما  لـ تكف مرتبطة بجية مستفيدة محددة وا 

مميار  3مميار دوالر مف أصؿ  0.5نحو  تعمؽ مف المنح بدعـ جيات مستقيدة بعينيا فقد بمغ حجمو
%، أى أف عشريف بالمئة فقط مف حجـ المنح المقدمة إلى 51نحو  والر خالؿ تمؾ الفترة، بنسبة بمغتد

% مف ىذة المنح وجيت إلى دعـ االقتصاد القومى 51مصر وزعت عمى جيات مستفيدة بعينيا، بينما 
 بصفة عامة دوف أف توزع عمى قطاعات بعينيا.

% منيا 50.1نحو  ة فى القطاعات اإلنتاجية, حيث تـ توجيووقد تركزت قيمة المنح الموزعة بصفة أساسي
نحو  %(، فى حيف حصؿ قطاع الخدمات عمى46.6إلى قطاع اإلنتاج وبخاصة قطاع الزراعة والرى )

%(، والتأميف 01.3% مف قيمة المنح الموزعة وتتركز بصفة أساسية فى قطاعي الصحة والتعميـ )05.3
 .5%(4.6والضماف االجتماعي )

ويتوقؼ تحقيؽ ىدؼ األلفية فى إقامة شراكة عالمية لمتنمية عمى مدى قدرة الدولة عمى الحفاظ عمى  ىذا
الشركاء المانػحيف واالستفادة القصوى مف ىذة المنح فى تحقيؽ األىداؼ التنموية وتوزيع منافعيا عمى 

 ىذة التنمية. أقاليـ ومحافظات مصر المختمفة حتى ينعـ المواطنوف فى كافة المحافظات بثمار

 المعالجة الشاممة لمشاكل ديون البمدان النامية. :د(-8الغاية )
 الوصول إلى األسواق العالمية 0/8/5

عجزًا متزايدًا بصور مطردة حيث  5100/5101 – 5110/5111شيد الميزاف التجارى خالؿ الفترة 
 5116/5101مميار دوالر عاـ  52.0نحو  إلى 5110/5111مميار دوالر فى عاـ  4.5ارتفع مف 

حقؽ عجزًا متزايدًا  5100/5101إلى  5101/5100% تقريبًا، وبدًء مف عاـ 04بنسبة زيادة سنوية 
                                                 

 ( البنؾ المركزي المصرى، المجمة االقتصادية، أعداد مختمفة. 0
 .5101/  5100( البنؾ المركزى المصرى ، المجمة االقتصادية  5
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% سنويًا ، وىو ما يشير إلى أف الزيادة فى عجز الميزاف التجارى أصبحت تنمو بمعدؿ أقؿ بعد 5بنسبة 
 (.5/5)جدوؿ رقـ  5101/5100عاـ 

لمطردة فى عجز الميزاف التجارة المصرى إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية مف الخارج وترجع الزيادة ا
 بعد أف كانت 5100/5101مميار دوالر عاـ  13.3نحو  حيث ارتفعت قيمة الواردات غير البترولية إلى

أى تضاعفت بنحو ثالث مرات خالؿ ىذة الفترة، فى ذات  5110/5111مميار دوالر عاـ  02.4نحو 
نحو  إلى 5110/5111مميار دوالر عاـ  5.2نحو  وقت الذى ارتفعت قيمة الواردات البترولية مفال

( . فى حيف 5110/5111ضعؼ ما كانت عميو فى  2.0) 5100/5101مميار دوالر عاـ  00.5
زادات قيمة الصادرات بصورة أقؿ مف الواردات وبخاصة الصادرات غير البترولية التى تضاعفت قيمتيا 

(. وىو ما يشير إلى ضرورة السيطرة عمى العجز المتزايد فى الميزاف 5/5الفترة المذكورة )جدوؿ رقـ  خالؿ
التجارى مف خالؿ الحد مف استيراد السمع الترفييية والكمالية وتشجيع الصادرات وبخاصة الصادرات غير 

 البترولية.
 (5/5جدوؿ رقـ )

 ( بالمميار دوالر5100/5101 -5110/5111)  ة خالؿ الفترة قيمة الصادرات والواردات وعجز الميزاف التجار 

 البياف
5110/
5111 

5111/
5112 

5112/
5113 

5113/
5114 

5114/
5115 

5115/
5116 

5116/
5101 

5101/
5100 

5100/
5105 

5105/
5100 

5100/
5101 

الميزاف عجز 
 التجارى

4.5- -01.1 -05.1 -03.0 -50.1 -52.5 -52.0 -54.0 -01.0 -01.4 -00.4 

حصيمة 
 الصادرات

01.2 00.5 05.2 55.1 56.1 52.5 50.6 54.1 52.0 54.1 53.0 

صادرات  -
 بترولية

0.6 2.0 01.5 01.0 01.2 00.1 01.0 05.0 00.5 00.1 05.2 

صادرات  -
 أحرى

3.2 5.2 5.5 00.6 01.6 01.5 00.3 01.6 00.5 01.1 00.4 

مدفوعات عف 
 الواردات

05.0- 51.5- 01.1- 05.0- 25.5- 21.0- 16.1- 21.0- 26.5- 24.4- 26.5- 

واردات  -
 بترولية

5.2- 1.1- 2.1- 1.0- 6.3- 4.1- 2.5- 6.0- 00.5- 05.0- 00.5- 

واردات  -
 أخرى

02.4- 51.5- 52.0- 01.5- 10.5- 10.0- 10.5- 11.5- 14.1- 12.3- 13.3- 

 البنؾ المركزى المصرى، المجمة االقتصادية، أعداد مختمفة. المصدر:
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وفيما يتعمؽ باالستثمار القومى شيد معدؿ االستثمار لمناتج المحمى اإلجمالى اتجاىًا متزايدًا خالؿ الفترة 
% مف الناتج المحمى اإلجمالى، إال أف ىذا 55.1إلى أف وصؿ إلى  5114/5115 -5110/5115

% فى عاـ 01.5حتى تراجع إلى  5115/5116عامًا تناقصيًا بدًء مف العاـ المالى المعدؿ أخذ اتجاىًا 
، وىو ما أدى إلى تراجع معدالت النمو االقتصادى خالؿ تمؾ الفترة، فى ذات الوقت  5100/5101

ث الذى شيدت نسبة االستثمار األجنبى المباشر لمناتج المحمى االجمالى تراجعًا كبيرًا خالؿ ذات الفترة حي
% بعد أف كانت قد سجمت نسبة 0نحو  وصمت إلى أدنى مستوياتيا بعد ثورة يناير لتبمغ فى المتوسط

 (.5/0)جدوؿ رقـ  5113/5114% عاـ 5.2قدرىا 

 (5/0جدوؿ رقـ )

 نسبة االستثمار القومى واألجنبى المباشر إلى الناتج المحمى االجمالى

 )%( 5100/5101 -5110/5115خالؿ الفترة 

 السنوات
االستثمار القومى كنسبة مف الناتج 

 المحمى االجمالى
االستثمار االجنبى المباشر كنسبة مف 

 الناتج المحمى االجمالى
5110/5115 05 1.2 
5115/5110 03.6 1.54 
5110/5111 03.6 1.25 
5111/5112 05 1.1 
5112/5113 05.4 2.4 
5113/5114 50.5 5.2 
5114/5115 55.0 5.0 
5115/5116 06.0 1.0 
5116/5101 06.2 0.0 
5101/5100 04.0 1.6 
5100/5105 03.1 1.5 
5105/5100 01.5 0.0 

 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى, تقارير متابعة األداء االقتصادى, اصدارات مختمفة, المصدر:

 ووزارة المالية, التقرير المالى الشيرى, اصدارات مختمفة.         

 القدرة عمى تحمل الديون 0/8/2

حيث ارتفع مف  5101حتى عاـ  5110شيد الديف العاـ الخارجى اتجاىًا عامًا تصاعديًا بدًء مف عاـ 
مميوف دوالر زيادة سنوية خالؿ  456نحو  مميار دوالر, أى  بمقدار 00.4نحو  مميار دوالر إلى 53.3

 5100مميار دوالر عاـ  01.6فقد انخفض حجـ الديف مف  5100تمؾ الفترة، أما فى أعقاب ثورة يناير 
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شيد حجـ الديف العاـ الخارجى  5100مميار دوالر فى العاـ التالى، إال أنو فى عاـ  01.1نحو  إلى
 مميار دوالر. 10.5نحو  سابؽ ليصؿ إلى% عف العاـ ال52.3ارتفاعًا كبيرًا قدر بنسبة 

فى ذات الوقت تغير ىيكؿ الديف العاـ الخارجى خالؿ تمؾ الفترة فبعد أف انخفضت نسبة الديف قصير 
، عادت قيمة 5116% عاـ 3.5نحو  إلى 5110% عاـ 5.0األجؿ إلى إجمالى الديف الخارجى مف 

ثالثة أضعاؼ ما كانت عميو  نحو  حيث بمغت 5100الديف قصير األجؿ إلى االرتفاع بصورة كبيرة عاـ 
. وىى نسبة مرتفعة وتضغط بصورة كبيرة عمى حجـ االحتياطى النقدى األجنبى، حيث 5116فى عاـ 

% مف االحتياطات النقدية المتاحة لمدولة بعد أف كانت ىذه 14نحو  5100مثؿ الديف قصير األجؿ عاـ 
(، وذلؾ مع التراجع الشديد فى حجـ 5/1رقـ  )جدوؿ 5116% عاـ 3.5نحو  النسبة تمثؿ فقط

 االحتياطات النقدية األجنبية خالؿ الثالث سنوات الماضية.

إلى مستوى خطير  5116ترتب عمى ذلؾ الوضع ارتفاع قيمة الديف العاـ الخارجى لمصادرات بعد عاـ 
( كما 5/1 )جدوؿ رقـ 5100% مف قيمة الصادرات لعاـ 61حيث أصبحت تستحوذ عمى ما يقرب مف 

% أى ما يعادؿ 3.1نحو  أف نسبة خدمة الديف إلجمالى قيمة الصادرات مف السمع والخدمات بمغت
ضعؼ مثيمتيا عمى مستوى الدوؿ النامية, األمر الذى يؤثر عمى المالءة االئتمانية لمصر ومف ثـ يزيد 

ألوضاع االقتصادية لو مف ضعفيا أماـ ما قد يحدث مف الصدمات االقتصادية. وىو ما يشير إلى أف ا
لتحقؽ ىدؼ األلفية باستمرار تقميؿ حجـ الديف العاـ  5116كانت استمرت عمى ما ىو عميو حتى عاـ 

الخارجى كنسبة مف الناتج المحمى اإلجمالي مع استمرار انخفاض قيمة اجمالى خدمة ىذا الديف، إال أف 
يشير إلى ضرورة اتخاذ الدولة لمجموعة مف  تفاقـ حجـ ىذا الديف وارتفاع نسبة الديف قصير األجؿ منو

السياسات حتى تحافظ عمى سداد ىذه الديوف دوف توقؼ، والعمؿ فى ذات الوقت عمى زيادة حجـ 
الصادرات واجتذاب رؤوس األمواؿ األجنبية وانتعاش قطاع السياحة وتسييؿ تحويؿ المصرييف بالخارج 

ت التى تواجييا بفعؿ زيادة حجـ ىذا الديف والتراجع ألمواليـ حتى تتمكف الدولة مف مواجية التحديا
 المستمر فى حجـ االحتياطات النقدية األجنبية.

 (5/1جدوؿ رقـ )

 )مميار دوالر( 5100 -5110قيمة الديف العاـ الخارجى وأىـ مؤشراتو خالؿ الفترة 
 5100 5105 5100 5101 5116 5115 5114 5113 5112 5111 5110 5115 5110 البياف

إجمالى الديف العاـ 
الخارجى )بالمميار 

 دوالر(
53.3 55.4 56.1 56.6 55.6 56.3 56.6 00.6 00.2 00.4 01.6 01.1 10.5 

الديف العاـ قصير  -
 4.1 5.6 5.5 0.1 5.0 5.2 0.2 0.3 0.6 5.1 0.6 5.5 5.5 األجؿ )بالمميار دوالر(

 03.5 00.2 05.0 01.4 56.1 00.1 55.1 55.1 54.1 54.6 54.2 53.2 51.1الديف العاـ طويؿ  -
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 5100 5105 5100 5101 5116 5115 5114 5113 5112 5111 5110 5115 5110 البياف
 األجؿ

 )بالمميار دوالر( 
الديف الخارجى/ 
الصادرات مف السمع 

 والخدمات )%(

010.2 040.5 024.3 054.2 011.0 55.1 41.1 26.6 31.1 40.1 40.1 41.5 56.4 

خدمة الديف الخارجى/ 
الصادرات مف السمع 

 والخدمات)%(

5.4 05.5 05.0 01.5 6.1 5.2 3.6 1.3 3.1 2.2 2.4 3.0 3.1 

فائدة الديف/ الصادرات 
 مف السمع والخدمات)%(

0.0 0.6 0.2 5.3 5.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 

الديف الخارجى/  الناتج 
 المحمى اإلجمالى)%(

55.2 01.1 15.2 05.0 00.0 54.3 55.5 51.0 03.6 02.6 02.5 00.5 04.0 

الديف قصير األجؿ/  
 الديف الخارجى)%(

5.0 4.2 3.0 3.3 3.1 2.2 1.5 4.1 3.5 5.5 4.6 5.2 03.0 

الديف قصير االجؿ/ 
حجـ االحتياطات النقدية 

 األجنبية)%(

02.2 02.5 05.3 00.0 6.3 4.0 2.0 4.0 3.5 5.1 01.1 05.4 14.5 

 البنؾ المركزى المصرى، المجمة االقتصادية، أعداد مختمفة. المصدر:

و( التعاون مع القطاع الخاص التاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة  – 8الغاية )
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 التطور فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 0/8/2

شيد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات تطورًا ممحوظًا خالؿ األربعة عشر عامًا الماضية، حيث 
مميار  55% وبمغت حجـ استثماراتو 5.1 نحو  ارتفع حجـ مساىمتو فى الناتج المحمى االجمالى إلى

مميار جنيو استثمارات فى مجاؿ  5مميار جنيو استثمارات فى مجاؿ االتصاالت, و 01.0جنيو, منيا 
% مف 61مميار جنيو بنسبة حوالى  51تكنولوجيا المعمومات, وتقدر مساىمة القطاع الخاص بنحو 

مميار جنيو فى تكنولوجيا  4مميار جنيو فى مجاؿ االتصاالت, و 00اجمالى استثمارات القطاع, منيا 
 .5100/5101مميار جنيو خالؿ عاـ  5المعمومات وتقدر االستثمارات الحكومية فى ىذا القطاع بنحو 

فرد لكؿ مائة  25.2نحو  وقد انعكس ذلؾ عمى ارتفاع عدد مستخدمى شبكات االنترنت فى مصر إلى
فرديف فقط مف كؿ مائة فرد عاـ نحو  بعد أف كاف عدد مستخدمى االنترنت 5100/5101فرد عاـ 
( ويعزى ىذا االنتشار الواسع إلى التطور الكبير والسريع الذى يشيده العالـ 5/0)شكؿ رقـ  0666

فضاًل عف اتجاه ومصر فى مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتنامى المضموف والتطبيقات, 
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أسعار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لالنخفاض مع زيادة المنافسة التى يشيدىا ىذا القطاع. ورغـ 
% وفقًا لتقرير 45نحو  ارتفاع ىذا المعدؿ فإنو مازاؿ يقؿ عف مثيمو بالدوؿ المتقدمة والذى يصؿ إلى

 .5101األىداؼ اإلنمائية األلفية الدولى لعاـ 

بة انتشار التميفوف المحموؿ فى مصر طفرة كبيرة خالؿ السنوات األخيرة حيث ارتفع عدد كما شيدت نس
خط لكؿ مائة فرد مف السكاف بعد أف كاف نصيب كؿ مائة فرد مف  004.4خطوط المحموؿ لنحو 

( وىو ما يعنى امتالؾ العديد مف األفراد ألكثر مف 5/1)شكؿ رقـ  0666السكاف خط واحد فقط فى عاـ 
خطوط لكؿ  5متميفوف المحموؿ، فى ذات الوقت الذى تراجع فيو عدد خطوط التميفونات الثابتة لنحو خط ل

 5113/5114خط لكؿ مائة مف السكاف عاـ  02مائة فرد مف السكاف بعد أف كانت قد وصمت إلى 
ثابتة (. وذلؾ النتشار التميفونات المحمولة وتفضيؿ المواطنيف ليا عف التميفونات ال5/1)شكؿ رقـ 
 )األرضية(.

 

 (5/0شكؿ رقـ )

مستخدمي شبكة االنترنت لكؿ 
 مف السكاف )%( 011

 

 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات, الكتاب السنوى, اصدارات مختمفة. المصدر:

 

 

 (5/1شكؿ رقـ )

عدد خطوط التميفوف المحموؿ 
 مف السكاف )%( 011لكؿ 

 
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات, الكتاب السنوى, اصدارات مختمفة. المصدر:
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 (5/2شكؿ رقـ )

عدد خطوط التميفونات الثابتة 
 مف السكاف )%( 011لكؿ 

 
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات, الكتاب السنوى, اصدارات مختمفة. المصدر:

 

 الدولة لإلسراع فى تحقيق أىداف األلفيةاإلجراءات والسياسات التى تنتيجيا  0/9
سعت مصر بجدية إلى اإلسراع فى تحقيؽ أىداؼ األلفية إلحداث التنمية المتوازنة والمستدامة وخاصة 

، وذلؾ عمى الرغـ مف التحديات الكبيرة  السياسية واألمنية 5100فى إأعقاب ثورة الثالثيف مف يونيو 
واجية ىذة التحديات الجمة أخذت الحكومة عمى عاتقيا أولوية واالقتصادية التى واجيت الدولة، ولم

تحسيف الظروؼ االقتصادية والمعيشية لممواطنيف والتى تمثمت فى إصالح الخمؿ فى الموزانة العامة 
صالح التشوىات فى منظومة الدعـ وبخاصة دعـ  لمدولة دوف المساس بمحدودى الدخؿ أو الفقراء، وا 

إلى مستحقيو. كما قامت الدولة كذلؾ بتحديد حد أدنى لألجر لجميع  الطاقة لضماف وصوؿ الدعـ
جنيو لمدرجة السادسة فى السمـ الوظيفى، وتحديد حد أقصى لمدخؿ  0511العامميف بالدولة يقدر بنحو 

مرة ضعؼ الحد األدنى يطبؽ عمى كافة الوزارات والييئات والمؤسسات دوف إستثناء، فضاًل عف  02يمثؿ 
نوف الضرائب عمى األرباح الرأسمالية بسوؽ األوراؽ المالية، وقانوف الضريبة عمى الدخؿ إصدارىا لقا

 % لمف يزيد دخمو عف مميوف جنيو. 2بنسبة 

% 21وقامت الدولة كذلؾ بإصالح منظومة الحماية االجتماعية برفع معاش الضماف االجتماعى بنحو 
ضافة المواليد الجدد عمى البط ، مع تحسيف جودة 5100اقات التموينية حتى عاـ مف قيمتو السابقة، وا 

 السمع التموينية وزيادة كمياتيا وترؾ الحرية لممواطنيف فى اختيارىا.

مميار جنيو،  004تقدر بنحو  5101/5102اعتمدت الدولة أيضًا خطة استثمارية لمعاـ المالى الحالى 
ية والتنمية البشرية والتنمية المكانية تقدر تنفذ الحكومة منيا مشروعات استثمارية فى مجاؿ البنية األساس

مميار جنيو موزعة  513مميار جنيو، ويسيـ القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو  000تكمفتيا بنحو 
فيما بيف القطاعات واألقاليـ المختمفة تحقيقًا لمتنمية االقتصادية المستدامة المعتمدة عمى جيود المصرييف 

لة االجتماعية فى توزيع ثمار التنمية بيف جميع المصرييف فى األقاليـ والمحافظات الذاتية، وضمانًا لمعدا
 المختمفة.
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كما طرحت الدولة العديد مف المشروعات القومية التى تمثؿ ركيزة أساسية لتحقيؽ تمؾ التنمية المستدامة 
ويأتى فى مقدمة ىذه وخمؽ فرص العمؿ بالمجتمع والتحفيز عمى استغالؿ اإلمكانات المتاحة وتنميتيا، 

المشروعات مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذى تـ البدء فى تنفيذه يوـ السادس مف أغسطس ليذا 
العاـ عمى أف يتـ اإلنتياء منو خالؿ سنة عمى األكثر ليمثؿ نقطة عبور جديدة لممجتمع المصرى، ويكوف 

 31قاـ المصرييف بتمويؿ ىذا المشروع بنحو  بداية التنمية الحقيقية ألقميـ قناة السويس، وذلؾ بعد أف
مميار جنيو خالؿ ثمانية أياـ فقط مف بدء طرح تمويؿ المشروع مف خالؿ شيادات استثمار قناة السويس, 

 كما يتضمف المشروع حفر أربعة أنفاؽ أسفؿ قناة السويس لربط أقميـ القناة ومحافظات سيناء بالقاىرة.

إعداد خطة تطوير إقميـ قناة السويس عمى التحالؼ الفائز إلعداد المخطط قامت كذلؾ الدولة بترسية 
، وسيبدأ العمؿ 5102االستراتيجى إلقميـ قناة السويس عمى أف ينتيى إعداد ىذا المخطط فى نياية فبراير 

 التنفيذى الفعمى فى تطوير اإلقميـ وتنميتو مع طرح ىذا المخطط.

المشروعات القومية المتمثمة فى تطوير شبكة الطرؽ واإلنفاؽ والكبارى  وتنفذ الحكومة حاليًا عددًا آخر مف
مميوف فداف كمرحمة أولى نحو  كـ يتـ إضافتيا لشبكة الطرؽ، وزراعة واستصالح 0511والتى تمتد لنحو 

تضاؼ إلى األراضى الزراعية المصرية، والبدء كذلؾ فى إعداد المخططات االستراتيجية لتنمية الساحؿ 
 ى الغربى والمثمث الذىبى وتنمية جنوب الوداى.الشمال

كما قامت مصر بدعوة المستثمريف المحمييف واألجانب والجيات والمؤسسات الدولية عمى حضور مؤتمر 
والمتوقع خاللو إضافة استثمارات  5102مصر االقتصادى المزمع عقده فى مصر خالؿ شير مارس 

وفى إطار االستعداد ليذا المؤتمر تبحث الحكومة حاليًا أجنبية لمصر تتخطى الخمسة مميارات دوالر، 
مميار دوالر لممساعدة فى تمويؿ المشروعات  51تأسيس صندوؽ استثمارى ضخـ برأسماؿ ال يقؿ عف 

 المصرية المنتظر اإلعالف عنيا خالؿ المؤتمر.

% خالؿ الربع األوؿ 3.5نحو  ونتيجة لمجيود السالؼ اإلشارة إلييا ارتفع معدؿ النمو االقتصادى ليبمغ
مع تحسف أداء قطاع السياحة وكذا الصناعات التحويمية، وانخفاض  5101/5102مف العاـ المالى 

% خالؿ ذات الربع مف العاـ المالى، مع ارتفاع معدالت االدخار 00.0معدؿ البطالة ليصؿ إلى 
 مرة أخرى فى االقتصاد المصرى.واالستثمار فى الربع األوؿ مف العاـ المذكور بما يشير إلى عودة الثقة 

ويدلؿ عمى ذلؾ صدور العديد مف التقارير الدولية اإليجابية مف وكالة ستاندر أند بورز ومؤسسة فيتش 
التى أشارت إلى تحسف تصنيؼ مصر االئتمانى مع نظرة مستقبمية مستقرة لالقتصاد المصرى، وكذا 

رت مصر لتقييـ إجراءات اإلصالح االقتصادي التقرير المبدئى لبعثة صندوؽ النقد الدولى التى زا
 واالجتماعي التى انتيجتيا الحكومة المصرية مؤخرًا.
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وفػػى ختػػاـ ىػػذا الفصػػؿ يمكػػف القػػوؿ أف مصػػر قػػد نجحػػت مصػػر فػػى تحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ 
سػبيميا  اإلنمائية لأللفية عمى المستوى القومى، وعمى مستوى العديد مف األقاليـ والمحافظات، كما أنيا فػى

نحػػو  ، فضػػاًل عػػف أف مصػػر كانػػت تسػػير بخطػػى ثابتػػو5102لتحقيػػؽ الػػبعض مػػف األىػػداؼ بحمػػوؿ عػػاـ 
تحقيؽ البعض اآلخر منيا غير أف ما شيدتو مصػر خػالؿ السػنوات الثالثػة الماضػية قػد حػاؿ دوف تحقيػؽ 

األىػداؼ، التقدـ المنشود مف تمؾ األىػداؼ، ومػف ناحيػة أخػرى اخفقػت مصػر فػى تحقيػؽ الػبعض مػف ىػذه 
 وذلؾ عمى النحو المبيف بالجدوؿ التالى.

 يصعب تحقيقو  ممكف تحقيقو تـ تحقيقو بالفعؿ األىداؼ
 اليدؼ األوؿ )القضاء عمى الفقر المدقع والجوع(

    نسبة السكاف تحت خط الفقر الوطنى -
    نسبة السكاف تحت خط الفقر المدقع -
    الالئؽ لمجميعتوفير العمالة الكاممة والمنتجة والعمؿ  -
    عدد األطفاؿ ناقصى الوزف الذيف تقؿ أعمارىـ عف خمس سنوات -

 اليدؼ الثانى )تحقيؽ تعميـ التعميـ األساسى الشامؿ(
    معدؿ القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة التعميـ اإلبتدائى -
    معدؿ القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة التعميـ اإلعدادى -
الذيف يمتحقوف بالصؼ األوؿ ويصموف لمصؼ األخير مف التعميـ نسبة التالميذ  -

 اإلبتدائى
   

    معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور -

 (تعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأةاليدؼ الثالث )
    نسبة البنات إلى البنيف فى مرحمة التعميـ اإلبتدائى والثانوى -
    النساء مف األعماؿ المدفوعة األجر فى القطاع غير الزراعىحصة  -
    نسبة المقاعد التى تشغميا النساء فى البرلمانات الوطنية  -

 األطفاؿ( وفيات اليدؼ الرابع )تقميؿ
    معدؿ وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة -
    معدؿ وفيات االطفاؿ الرضع -
    سنة واحدة المحصنيف ضد الحصبةنسبة األطفاؿ البالغيف مف العمر  -

 اليدؼ الخامس )تحسيف الصحة اإلنجابية(

    معدؿ وفيات األميات -
    نسبة الوالدات التى تجرى تحت إشراؼ أخصائييف صحييف ميرة  -
    معدؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة -
    الحصوؿ عمى الرعاية الصحية قبؿ الوالدة -
    فى وسائؿ تنظيـ األسرةالحاجة غير الممباه  -

 اليدؼ السادس )مكافحة اإليدز والمالريا واألمراض األخري(

    معدالت اإلصابة والوفيات المرتبطة بمرض المالريا -

    معدالت اإلصابة والوفيات المرتبطة بمرض السؿ -

 البيئية( االستدامة اليدؼ السابع )كفالة

    نسبة المناطؽ البرية والبحرية المحمية  -
    نسبة السكاف الذيف يستخدموف مصادر مياه لمشرب محسنة  -
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 الفصل الثانى 
 5102األىداف والغايات اإلنمائية العالمية فيما بعد 

 تمييــد
ومػف أجػؿ مواجيػة  MDGs)مع االقتراب مف الموعد النيػائى لتحقيػؽ األىػداؼ اإلنمائيػة لأللفيػة )

التحػػديات االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة الراىنػػة والمسػػتقبمية سػػعى المجتمػػع الػػدولي إلػػى صػػياغة خطػػة 
تحؿ  5101إلى 5103عالمية لمتنمية المستدامة، وتشكيؿ مجموعة جديدة مف األىداؼ التنموية لمفترة مف 

. وقػػػد امتػػػدت عمميػػػة التحضػػػير ألىػػػداؼ 5102محػػػؿ أىػػػداؼ األلفيػػػة التػػػى ينتيػػػى العمػػػؿ بيػػػا بنيايػػػة عػػػاـ 
عػدة سػنوات )لػـ يػتـ االنتيػاء منيػا بشػكؿ نيػائي حتػى األف(.  وكانػت البدايػػة  SDGs)التنميػة المسػتدامة )

عندما وافؽ أعضػاء االجتمػاع رفيػع المسػتوى لمجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة عمػى خطػة عمػؿ  5101عاـ 
يػػة لأللفيػػة بالكامػػؿ ، وعمػػى دعػػوة منظومػػة األمػػـ المتحػػدة لقيػػادة تحقيػػؽ األىػػداؼ اإلنمائنحػػو  لتسػػريع التقػػدـ

 . 5102المناقشات الدولية حوؿ أجندة التنمية لما بعد 

" فػػػى 51تركػػزت تمػػؾ المناقشػػات بعػػد عقػػد مػػؤتمر األمػػػـ المتحػػدة حػػوؿ التنميػػة المسػػتدامة "ريػػو +
مػػؤتمر والمعنونػػو "المسػػتقبؿ الػػذى ، وقػػد شػػممت الوثيقػػة الختاميػػة لم5105ريػػودي جػػانيرو فػػى البرازيػػؿ عػػاـ 

نريد" دعوة إلنشاء فريؽ عمؿ حكومي دولي يعنى بوضع مقترحات لتحقيؽ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة. وقػد 
تػػـ وضػػع تمػػؾ المقترحػػات مػػف خػػالؿ عمميػػة تشػػاور لػػـ يسػػبؽ ليػػا مثيػػؿ، فمػػـ يحػػدث قػػط فػػى تػػاريخ األمػػـ 

وؿ بشػػػأف المشػػػاكؿ والموضػػػوعات واألولويػػػات التػػػى المتحػػػدة أف تػػػـ تشػػػاور بيػػػذا القػػػدر مػػػف اإلتسػػػاع والشػػػم
، حيػث شػػارؾ بيػا جميػػع الػدوؿ األعضػػاء وكامػؿ منظومػػة 5102تخػص مسػػار التنميػة المسػػتدامة لمػا بعػػد 

مالييف مف  -وىو األىـ -األمـ المتحدة والخبراء وقطاع ممثؿ مف المجتمع المدنى وقطاع األعماؿ وأيضاً 
عػػالـ، األمػػر الػػذى يجعمنػػا أكثػػر تفػػاؤاًل تجػػاه تحقيػػؽ األجنػػدة العالميػػة األشػػخاص العػػادييف مػػف كافػػة بقػػاع ال

قميميًا ودوليًا.  لمتنمية قطريًا وا 

 00 5102آليات إعداد األىداف والغايات اإلنمائية العالمية فيما بعد  5-0
وتحديد أىداؼ التنمية المسػتدامة أطمػػؽ األمػيف  5102فى سبيؿ صياغة الخطة اإلنمائية لما بعد 

 -لعاـ لألمػـ المتحدة سمسمة مف اآلليات نذكر أىميا فيما يمى:ا

 SustainableDevelopment Solution Network)إطالؽ شبكة حموؿ التنميػة المسػتدامة   -

– SDSN)  التػػػى تضػػػـ نخبػػػة مػػػف األكػػػاديمييف والعمميػػػيف العػػػامميف فػػػى مراكػػػز  5105فػػػى عػػػاـ
                                                 

0 0 UN System Task Team On The Post-5102 Development Agenda " 

http://www.un.org/en/develpment/desa/policy/untaskteam undf/process/html 

http://www.un.org/en/develpment/desa/policy/untaskteam%20undf/process/html
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وؿ لممشػػاكؿ البيئيػػة واإلجتماعيػػة واإلقتصػػادية البحػػوث. وتيػػدؼ الشػػبكة المسػػاعدة عمػػى إيجػػاد حمػػ
 ، وتضمف عشرة أىداؼ مفتوحة.5100الممحو، وقد نشرت الشبكة تقريرىا األوؿ فى يونيو عاـ 

 UN System Task Team on the Post-5102)إنشػاء فريػؽ عمػؿ منظومػة األمػـ المتحػدة -

Development Agenda) ]  لدعـ االستعدادات لما  5105فى يناير     ]فريؽ المياـ األممى
مػػف الكيانػػات  31عمػػى نطػػاؽ منظومػػة األمػػـ المتحػػدة ، ويجمػػع ىػػذا الفريػػؽ أكثػػر مػػف  5102بعػػد 

والوكػػاالت األمميػػة والمنظمػػات الدوليػػة ، وقػػدـ ىػػذا الفريػػؽ تقريػػره األوؿ بعنػػواف "تحقيػػؽ المسػػتقبؿ 
وص خطػة التنميػة لمػا ويتضػمف توصػيات الفريػؽ بخصػ 5105الذى يصبو إليو الجميع" فى يونيػة

،وقد شكؿ ىذا الفريؽ بدوره عدة فرؽ عمؿ فرعية أخري منيا فريؽ عمؿ منظومة األمـ 5102بعد 
(. وىػػػو مسػػػئوؿ عػػػف إعػػػداد Technical Support Team- TSTالمتحػػػدة لمػػػدعـ التقنػػػى )

عػف دعػـ  المدخالت األولية بشأف القضايا ذات األولوية لينظر فييا الفريؽ العامؿ المفتػوح، فضػالً 
 أعماؿ الفريؽ العامؿ.

 High Level Panel of Eminent]إنشػػاء فريػػؽ رفيػػع المسػػتوى مػػف الشخصػػيات البػػارزة  -

Persons on Post-5102 Development Agenda – HLP) ]   القتراح  5105فى يوليو
 عضوًا. 54ويتألؼ ىذا الفريؽ مف 5102جدوؿ أعماؿ التنمية لما بعد عاـ 

العامػػػػؿ المفتػػػػوح بػػػػاب العضػػػػوية التػػػػابع لمجمعيػػػػة العامػػػػة المعنػػػػي بأىػػػػداؼ التنميػػػػة  إنشػػػػاء الفريػػػػؽ -
 The UN General Assembly's Open Working Group – OWG- on)المسػتدامة

SDGs) ممػػثاًل )ترشػػحيـ الػػدوؿ األعضػػاء مػػف المجموعػػات  01، ويتػػألؼ مػػف 5100، فػػى ينػػاير
مػػف كينيػا والمجػػر ويضػػـ الفريػؽ ممثمػػيف عػػف الػػدوؿ اإلقميميػة الخمػػس لألمػػـ المتحػدة(. يرأسػػيـ كػػؿ 

العربيػػػة مػػػف اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة، وتػػػونس، والجزائػػػر، والمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، ومصػػػر، 
 والمغرب.

 Intergovernmental)إنشػاء لجنػة الخبػراء الحكوميػة الدوليػة المعنيػة بتمويػؿ التنميػة المسػتدامة -

Committee of Experts on Sustainable Development Financing- ICESDF) 
 . 5100فى يونيو 

 High – level political ]إنشاء المنتػدى السياسػى رفيػع المسػتوى المعنػى بالتنميػة المسػتدامة  -

forum on sustainable Development (HLPF)  بيػػػدؼ متابعػػػة  5100فػػػى يونيػػة
امة، ويعقػػػد المنتػػػدى إجتماعاتػػو السػػػنوية فػػػى ومراجعػػة التقػػػدـ المحػػػرز نحػػو أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػتد

إطار المجمس اإلقتصادى واإلجتماعى لألمـ المتحدة، باإلضافة إلى إجتماعات تعقد مرة كؿ أربع 
 سنوات عمى مستوى رؤساء الدوؿ.
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ــا بعــد  5-5 ــات التشــاورية لصــياغة األىــداف اإلنمائيــة العالميــة فيم وأىــم  5102العممي
 نتائجيا

، وفػى سػبيؿ إعػداد 5102مع الدولى لصياغة خطػة عالميػة لمتنميػة فيمػا بعػد فى مسعى مف المجت
األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة اعتمػدت األمػـ المتحػدة مػنيج المشػاركة مػف أسػفؿ إلػى أعمػى مػف كافػة 
الجيػػات أصػػحاب المصػػمحة )ولػػيس مػػف أعمػػى ألسػػفؿ عمػػى النحػػو الػػذى تػػـ عنػػد إعػػداد األىػػداؼ اإلنمائيػػة 

، حيث أجػرت األمػـ المتحػدة مجموعػة متنوعػة مػف العمميػات التشػاورية )شػممت المشػاورات العالميػة لأللفية(
نحػػو  واإلقميميػػة والقوميػػة والموضػػوعية والمسػػوحات واستقصػػاءات الػػرأى عبػػر اإلنترنػػت( تعػػد األشػػمؿ عمػػى

يػػػة، وعمػػػى غيػػػر مسػػػبوؽ وقػػػد أشػػػرؼ عمػػػى المشػػػاورات الوطنيػػػة والعالميػػػة مجموعػػػة األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمائ
المشػػاورات اإلقميميػػة المفوضػػات اإلقميميػػة. وقػػد اشػػترؾ فػػى ىػػذه الحػػوارات كػػؿ مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة 
عمى حد سواء، وكؿ مف المجتمع المدنى، والشباب، والقطاع الخاص, ومؤسسات وأصحاب الفكػر والػرأى، 

عور بالممكيػة المشػتركة ليػذه األىػداؼ ، والبرلمانيوف, والفقراء والميمشوف بيذه الدوؿ وذلؾ مف أجؿ بناء ش
 نذكر مف نماذج تمؾ المشاورات ونتائجيا ما يمى:

 المشاورات الدولية 5-5-0
  عامػػًا( والخمفيػػات مػػف  01مشػػاركة أكثػػر مػػف مميػػوف شػػخص مػػف كػػؿ األعمػػار )نصػػفيـ تحػػت سػػف

ر ( األعضػػػػاء بػػػػاألمـ المتحػػػػدة فػػػى استقصػػػػاء عػػػػالمى عبػػػػ060كػػػال الجنسػػػػيف مػػػػف جميػػػػع الػػػدوؿ )
بالمغػػات السػػت لألمػػـ المتحػػدة  5105أعمػػف عنػػو فػػى يوليػػو   My world surveyاإلنترنػػت 

)اإلنجميزية واألسبانية والفرنسية والعربية والروسية والصينية( وأضيؼ ليػا المغػة الكوريػة. وقػد أمتػد 
بػر ىذا اإلستقصاء لمدة سنة كاممػة بغػرض معرفػة أىػـ قضػايا وأولويػات المػواطنيف ذات األثػر األك

عمػى حيػاتيـ، وذلػؾ مػف خػالؿ منصػة الكترونيػػة لمعػالـ الػذى نبتغيػو تتػيح لممػواطنيف المشػاركة فػػى 
المشػػػػاورات حػػػػوؿ البػػػػرامج اإلنمائيػػػػة المسػػػػتقبمية، حتػػػػى يكػػػػوف قػػػػادة العػػػػالـ عمػػػػى عمػػػػـ بنتػػػػائج تمػػػػؾ 

 االستقصػػاء . ويطػػرح5102المشػػاورات عنػػدما يشػػرعوف فػػى وضػػع خطػػة أعمػػاؿ التنميػػة فيمػػا بعػػد 
 شأنيا مف أف يعتقدوف محتممة عشرة قضية ست بيف مف قضايا أىػػـ ست بشأف أسئمة األفراد عمى

 عنيا عبر التي األولويات بيف مف قضية عشرة الست صيغت وقد. حياتيـ في تغيير كبير إحداث
 عمى النحو التالى: 0الرأي استطالع عمميات مف خالؿ الفقراء

 التعميـ الجيد. -
 والمواصالت.تحسيف النقؿ  -
 الحريات السياسية. -

                                                 
0 http://www.un.org/ar/millenniumgoals/beyond5102.shtml   

http://www.un.org/ar/millenniumgoals/beyond2015.shtml
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 فرص عمؿ أفضؿ. -
 حماية الغابات واألنيار والمحيطات. -
 التحرر مف التمييز. -
 توفير الطعاـ وبأسعار معقولة. -
 الحماية مف الجريمة والعنؼ. -
 المساواة بيف الرجؿ والمرأة. -
 توفير مياه نظيفة ومرافؽ صحية. -
 توافر حكومة أمينة ومستجيبة. -
 رعاية صحية أفضؿ. -
 دعـ األشخاص غير القادريف عف العمؿ. -
 اتخاذ إجراءات بشأف التغيير المناخى. -
 تسييؿ الوصوؿ إلى اليواتؼ واالنترنت. -
 توفير طاقة بالمنازؿ.  -

ىذا وقد أسفرت نتائج ىذا اإلستقصاء عف أف التعميـ الجيد يػأتى فػى مقدمػة األولويػات السػتة التػى 
وألسرىـ، تمى ذلؾ الرعاية الصحية وىمػا مػف العناصػر األساسػية رآىا المبحوثيف ذات أىمية أكبر ألنفسيـ 

ثػػـ جػػاءت الحكومػػة النزييػػة والمسػػتجيبة كأولويػػة ثالثػػة، أمػػا فػػرص العمػػؿ  -فػػى األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة
األفضػػؿ فجػػاءت فػػى المرتبػػة الرابعػػة. فػػى حػػيف إحتػػؿ تػػوفير الميػػاه النظيفػػة والصػػرؼ الصػػحى، ثػػـ تػػوفير 

 أسعار معقولة المراتب الخامسة والسادسة مف حيث األولوية وعمى التوالى.الطعاـ المغذى وب

  والتػى  05حوؿ أىداؼ التنميػة المسػتدامة 5105المشاورات الدولية التى أطمقتيا األمـ المتحدة عاـ
دولػة  30، شػمؿ 5102تـ مف خالليا إجراء استقصاء لمرأى حوؿ خطط وأىداؼ التنميػة لمػا بعػد 

دولػة ناميػة )سػتة دوؿ  53دولػة متقدمػة، و 04تحػدة )مػف بيػنيـ مصػر( تضػـ عضو فػي األمػـ الم
مػػف حػػوض البحػػر المتوسػػط، و خمسػػة دوؿ افريقيػػة، وسػػتة دوؿ مػػف أمريكػػا الالتينيػػة، وتسػػعة دوؿ 
آسػػيوية( وذلػػؾ بيػػدؼ تحديػػد المجػػاالت ذات األولويػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لكػػال مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة 

 والنامية.  

 

 

                                                 
0 Jeannet  Lingán, Amy Cutter, UNDESA Survey on the Sustainable Development Goals: Synthesis 

of responses from UN Member State Missions, Stakeholder Forum, January 5100. 
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 نتائج ىذا المسح مايمى:ومن أىم 

اشػػتراؾ رؤى الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة فػػي سػػبعة مجػػاالت أساسػػية لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة وىػػى:  -
الطاقػػة المسػػتدامة، واألمػػف المػػائى، والميػػاه والصػػرؼ الصػػحى، والمسػػاواة بػػيف الجنسػػيف، والتغيػػر المنػػاخى، 

 واالقتصاد األخضر، وحماية التنوع البيولوجى.
تضمنت األولويات لمدوؿ النامية التخفيؼ مف حدة الفقر، التعميـ، وتشػغيؿ العمالػة، فػي حػيف كػاف  -

التصػػػػحر، والػػػػنظـ البحريػػػػة والمحيطػػػػات، واالنتػػػػاج واالسػػػػتيالؾ المسػػػػتداـ مػػػػف األلويػػػػات القصػػػػوى لمػػػػدوؿ 
 المتقدمة.

جتماعيػػة والبيئيػػة % مػػف الػػدوؿ عمػػى ضػػرورة تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف األبعػػاد االقتصػػادية واال51اتفػػؽ  -
لمتنميػػة المسػػتدامة عمػػى أف تعكػػس األىػػداؼ التنمويػػة األبعػػاد الثالثػػة، مػػع التأكيػػد عمػػى ضػػرورة دمػػج إطػػار 

 في إطار شامؿ يشمؿ القضاء عمى الفقر وضماف االستدامة البيئية. 5102األىداؼ االنمائية لما بعد 
% مػف الػدوؿ أنيػا تسػاعد فػي 41أوضػحت وفى إطار النتائج المتوقعة ألىداؼ التنمية المسػتدامة  -

% مػػف دوؿ 50تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف األبعػػاد االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة، وصػػنع السياسػػات. وأوضػػح 
% مػػف 23أمريكػػا الالتينيػػة أنيػػا تسػػاعد فػػي التغمػػب عمػػى "الضػػغوط الرئيسػػية المؤديػػة لعػػدـ االسػػتدامة"، و

% مػف البعثػات 31جيػو التعػاوف نحػو تحقيػؽ التنميػة". كمػا توقػعالبعثات اآلسيوية تتوقع "انيا تساعد في تو 
% مػػف الػػدوؿ الناميػػة "إنيػػا ستسػػاعدىـ 53% مػػف البعثػػات لػػدوؿ حػػوض البحػػر المتوسػػط و21األفريقيػػة و

عمػػى تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف األبعػػاد االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة وصػػنع السياسػػات"، كمػػا أف ليػػا تأثيرىػػا 
 نية. عمى الميزانية الوط

تػػػـ االتفػػػاؽ بػػػيف كافػػػة الػػػدوؿ عمػػػى أف تكػػػوف أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة أىػػػدافًا تشػػػاورية وشػػػاممة  -
وتشاركية تنطبؽ عمى جميع البمداف "األىداؼ المشتركة لكف المتباينة"، حيث يمكف بناء أىػداؼ فػي سػياؽ 

مى اشراؾ جميػع أصػحاب وطني اعتمادًا عمى خصائص البمد ومستوى التنمية، وأكدت كذلؾ كافة الدوؿ ع
المصػػمحة والحكومػػة والمجتمػػع المػػدنى فػػى الحػػوار الػػوطنى لضػػماف التنفيػػذ الفعػػاؿ واالتفػػاؽ عمػػى المجػػاالت 

 ذات األلوية واألىداؼ والمؤشرات.
اتفقػػػت الػػػدوؿ المشػػػاركة فػػػي ىػػػذا المسػػػح العػػػالمى كػػػذلؾ عمػػػى إمكانيػػػة إدراج األىػػػداؼ والغايػػػات    -

، مع التأكيد عمى ضػرورة تحسػيف الجوانػب 5102اؼ التنمية المستدامة ما بعد االنمائية لأللفية ضمف أىد
النوعيػػة والبيئيػػػة لألىػػػداؼ الحاليػػة، إلػػػى جانػػػب التركيػػز عمػػػى اليػػػدؼ األوؿ "القضػػاء عمػػػى الفقػػػر" واليػػػدؼ 

 السابع " االستدامة البيئية".
مة أوضػػحت الػػدوؿ ضػػرورة وفيمػػا يتعمػػؽ بكيفيػػة تقيػػيـ التقػػدـ فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدا  -

وجػود قيػاس لمتقػدـ العػالمى والػػوطنى بشػفافية، واقترحػت الػدوؿ المتقدمػة ضػػرورة وجػود نظػاـ لممراقبػة ومبػػدأ 
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المسػػاءلة، بينمػػا اقترحػػت الػػدوؿ الناميػػة ودوؿ أفريقيػػا أىميػػة "إشػػراؼ لجنػػة عمػػى التقػػارير"، وأوضػػحت دوؿ 
 ـ المتحدة.آسيا ضرورة استناد التقييـ إلى التشاور مع األم

منظمة مف منظمات المجتمػع  2111أجرى الفريؽ رفيع المستوى كذلؾ مشاورات عمى ما يزيد عف  -
بمػػدًا ، كمػػا أجػػرى  051الػػدولى تتػػراوح بػػيف المنظمػػات الشػػعبية والتحالفػػات العالميػػة التػػى تعمػػؿ فػػى حػػوالى 

وكػػذا مػػع األكػػاديمييف مػػف دولػػة,  01شػػركة كبػػرى فػػى  521مشػػاورات مػػع كبػػار المسػػئوليف التنفيػػذييف فػػى 
البمػػػػػػداف المتقدمػػػػػػة والناميػػػػػػة والمنظمػػػػػػات غيػػػػػػر الحكوميػػػػػػة الدوليػػػػػػة والمحميػػػػػػة وحركػػػػػػات المجتمػػػػػػع المػػػػػػدنى 

. وقػد انبثػؽ مػف 5102وذلؾ بيدؼ المساعدة فى تحديد أىداؼ التنمية المسػتدامة لمػا بعػد  .(0)والبرلمانييف
لمسػتوى إلػى ضػرورة حػدوث "خمػس نقػالت مفضػية تمؾ المشاورات دعوة فريػؽ الشخصػيات البػارزة الرفيػع ا

( إحداث تحوؿ 0( جعؿ التنمية المستدامة فى قمب اإلىتمػػاـ، )5( عدـ إىماؿ أحد، )0إلى التحوؿ" ىى: )
قامػػػة 1فػػػى االقتصػػػاديات مػػػف أجػػػؿ تػػػوفير فػػػرص عمػػػؿ وتحقيػػػؽ النمػػػو الشػػػامؿ لمجميػػػع، ) ( بنػػػاء السػػػالـ وا 

 ( إقامة شراكة عالمية جديدة.2مساءلة، )مؤسسات عامة فعالة ومنفتحة وخاضعة لم
دولة وعبر اإلنترنت حوؿ  21مشاورات مع أكثر مف  5101أجرت األمـ المتحدة كذلؾ خالؿ عاـ  -

، التطبيػػؽ المحمػػى (5)وذلػػؾ مػػف خػػالؿ سػػتة موضػػوعات رئيسػػية ىػػى  5102تنفيػػذ أجنػػدة التنميػػة مػػا بعػػد 
المتابعػػػة التشػػػاركية واألشػػػكاؿ الجديػػػدة لممسػػػاءلة، ، تعزيػػػز القػػػدرات والمؤسسػػػات،  5102ألجنػػػدة مػػػا بعػػػد 

 المشاركة مع المجتمع المدنى وغيره مف الفاعميف، المشاركة مع القطاع الخاص، والثقافة والتنمية. 
عقد ثالثة اجتماعات دولية  5102عاـ وفى إطار المشاورات العالمية أيضًا مف المتوقع أف يشيد  -

ليا المؤتمر الدولي أو مالمح عيد جديد لمتنمية المستدامة.  لرسـمف خالليا الفرصة  سيتاحرفيعة المستوي 
الثالث لتمويؿ التنمية، الذي سيعقد في أديس أبابا في يوليو والذي قد يصاغ فيو تعاىد مف أجؿ إقامة 

د في مقر األمـ شراكة عالمية. والثاني ىو مؤتمر القمة االستثنائي المعني بالتنمية المستدامة، الذي سيعق
أىداؼ لمتنمية  ةحيث سيعتمد العالـ الخطة الجديدة وسيضع مجموع المتحدة بنيويورؾ في سبتمبر،

المستدامة نأمؿ أف تشكؿ نقمة في التوجو لصالح الناس وكوكب األرض. والثالث ىو الدورة الحادية 
، التي ستعقد في باريس في والعشروف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة بشأف تغير المناخ

ستفي فييا الدوؿ األعضاء بما تعيدت بو مف اعتماد اتفاؽ جديد لمتصدي لتيديد يمكف أف  ديسمبر والتي
 جاز خطة التنمية المستدامة الجديدة.إنيزيد مف صعوبة 

 
 

 اإلقميمية العربية مشاورات ال 5-5-5

                                                 
 .  5ص 5100جديدة، مرجع سبؽ ذكره،  األمـ المتحدة، شراكة عالمية( 0

5 )http://www. Beyond 5102-org/ world we want – 5102- wb- platform   
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اإلقميمػى حػوؿ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة فى إطار اإلجراءات التى اتخذتيا األمـ المتحػدة لمتشػاور 
عدة اجتماعػات تشػاورية وورش  5101-5105قدت في المنطقة العربية خالؿ السنوات ع 5102لما بعد 

عمػػػى مسػػػتوى األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة  لموقػػػوؼ عمػػػى مػػػا تػػػـ انجػػػازه فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػةومػػػؤتمرات عمػػػؿ إقميميػػػة 
تطمعػػػات بمػػػا يتناسػػػب مػػػع  5102مػػػا بعػػػد التنميػػػة لحػػػوؿ خطػػػة عربػػػى  إقميمػػػيووضػػػع تصػػػور   ،لأللفيػػػة

ليا فػى المسػتقبؿ. كمػا أجريػت سمسػمة مػف المشػاورات مػع مكاسب التنمية  ززأولويات المنطقة العربية ويعو 
أصحاب المصمحة، والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى بالتعاوف مػع وكػاالت األمػـ المتحػدة لممسػاعدة فػى 

وأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة، ومػػف أىػػـ المػػؤتمرات  5102تنميػػة لمػػا بعػػد رصػػد المنظػػور اإلقميمػػي لخطػػة ال
 واالجتماعات التشاورية التى عقدت ونتائجيا مايمى:

المؤتمر العربـي حـول تنفيـذ األىـداف التنمويـة لأللفيـة تتوصـيات التحـرك العربـي المطمـوب لعـام  -أ
 (5105ديسمبر  2-5وما بعد )القاىرة  5102

ؤوف االجتماعيػػػػة العػػػػرب بوصػػػفو المجمػػػػس المعنػػػػي بالتنسػػػيؽ بشػػػػأف تنفيػػػػذ نظػػػـ مجمػػػػس وزراء الشػػػ
( المػؤتمر العربػي حػوؿ تنفيػذ 5113األىداؼ التنمويػة لأللفيػة بنػاًء عمػى قػرار القمػة العربيػة فػي الخرطػوـ )
شػػارؾ فػػي ىػػذا قػػد ومػػا بعػػد"، و  5102األىػػداؼ التنمويػػة لأللفيػػة "توصػػيات التحػػرؾ العربػػي المطمػػوب لعػػاـ 

رؤسػػػاء وممثمػػػي المكاتػػػب التنفيذيػػػة لممجػػػالس الوزاريػػػة العربيػػػة العرب،و وزراء الشػػػؤوف االجتماعيػػػة  المػػػؤتمر
ممثمػى والشػباب والرياضػة واإلسػكاف والميػاه، باإلضػافة إلػى  البيئػة والصػحةالمتخصصة ذات العالقة وىي 

نفيذ أىداؼ األلفيػة مواصمة الجيود لت ومف أىـ توصياتومنظمات األمـ المتحدة المتخصصة ذات العالقة، 
العربيػة العمؿ عمى إيجاد آلية فاعمة وتنسيؽ مشترؾ لمتعاوف بػيف أجيػزة الجامعػة و حقؽ بالكامؿ، تالتي لـ ت

تفعيػػؿ اآلليػػات العربيػػة القائمػػة فضػاًل عػػف أىميػػة لػدمج الجيػػود التنمويػػة الموجيػػة لكافػػة قطاعػػات المجتمػػع، 
 ذات جػودةبػاألجيزة الوطنيػة لتأسػيس قواعػد بيانػات متينػة و في مجاؿ تػوفير اإلحصػاءات التنمويػة وربطيػا 

 .المعايير الدولية معومتسقة 

مػف  وبمػا يمكنػتشريعاتو بتفعيؿ دور المجتمع المدني مف خالؿ مراجعة كذلؾ كما أوصى المؤتمر 
 تالمسػػئولياقويػة مػع األطػراؼ الحكوميػة والقطػاع الخػاص تسػتند عمػى توافػؽ األىػداؼ وتوزيػع ة بنػاء شػراك

والمسػػاءلة والمحاسػػبة، وبنػػاء قػػدرات منظمػػات المجتمػػع المػػدني، واالسػػتفادة مػػف التجػػارب الرائػػدة فػػي الػػدوؿ 
، وأخذًا 5102لمتوجيات نحو التحرؾ العربي المطموب ما بعد  المجاالت. واستكماالً األعضاء في كؿ ىذه 

الػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالمناقشػػات الدوليػػة فػػي االعتبػػار التوصػػيات المشػػار إلييػػا أعػػاله، واسػػتعدادًا لممسػػاىمة الفع
 يمي: عمى ما أكد المؤتمرالتي ستدور حوؿ عممية التنمية، وضرورة تطوير رؤية عربية، 

التػػػي سػػػيتـ االتفػػػاؽ عمييػػػا فػػػي أطرىػػػا  5102لمػػػا بعػػػد التػػػزاـ الػػػدوؿ بتضػػػميف األىػػػداؼ التنمويػػػة  -
لتنموية لكؿ األىداؼ المعنية في كؿ منطقة تحديد األولويات ا مع األخذ فى االعتبارووثائقيا التخطيطية، 

 مف مناطؽ البمد الواحد، وذلؾ لمتصدي لمتفاوت بيف المناطؽ في مختمؼ البمداف العربية.
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بكافػػػة المؤشػػػرات ذات العالقػػػة باألىػػػداؼ  واالىتمػػػاـصػػػياغة مؤشػػػرات مؤسسػػػية تمقػػػى قبػػػواًل عامػػػًا،  -
العمػػؿ الالئػػؽ كيػػدفيف محػػورييف مػػف األىػػداؼ  ببطالػػة الشػػباب وخمػػؽ فػػرص وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽالتنمويػػة 
 التنموية. 

إعادة صياغة غايات األىداؼ التنموية لتأخذ في االعتبار جودة الخدمات العامة المقدمة لمشعوب  -
 العربية في كؿ المجاالت وبخاصة في مجالي الصحة والتعميـ والحد مف البطالة وزيادة التشغيؿ.

رامية إلى إعادة النظر في قياس األىداؼ التنموية بما في ذلؾ الغايات تشجيع المبادرات البحثية ال -
 .المتعمقة بقياس الفقر المادي والبشري

االجتماع التشاورى اإلقميمـي لمنظمـات المجتمـع المـدنى العربيـة حـول خطـة األمـم المتحـدة لمـا  -ب
 ، بيروت(.5102)مارس  5102بعد 

)االسكوا( اجتماعًا تشاوريًا اقميميًا لمنظمػات المجتمػع المػدنى عقدت المجنة االقتصادية لغرب أسيا 
، وشػػػارؾ فيػػػو عػػػددًا مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػة وىػػػى األردف، 5102حػػػوؿ خطػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمتنميػػػة لمػػػا بعػػػد 

والبحريف، وتونس، والسوداف، والعراؽ، ومصػر، والمغػرب، والػيمف ، لتحديػد وجيػات نظػر المجتمػع المػدنى 
اإلقميميػػة التػػى يجػػب أدراجيػػا ضػػمف خطػػة األمػػـ المتحػػدة لمتنميػػة، وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج بشػػأف األولويػػات 

 :0وتوصيات االجتماع  ما يمى

اعتمػاد نيػػج شػػامؿ لمتنميػة يأخػػذ فػػى االعتبػار الحقػػوؽ السياسػػية واالجتماعيػة واالقتصػػادية والبيئيػػة  -
 والثقافية لممواطنيف.

واطنيف، ويػػولى اىتمامػػًا كبيػػرًا لقضػػايا الحكػػـ واتسػػاؽ اعتمػػاد نمػػوذج جديػػد لمتنميػػة يركػػز عمػػى المػػ -
السياسػػػات لخدمػػػة التنميػػػػة، ويبػػػيف الصػػػمة بػػػػيف تحقيػػػؽ التنميػػػة عمػػػػى المسػػػتوى الػػػوطنى ومعالجػػػػة 

 اإلخفاقات التنموية عمى المستوى المحمى.

، ومنيػػػا تعزيػػػز الحكػػػـ القػػػائـ عمػػػى 5102إدراج عػػػدد مػػػف القضػػػايا ضػػػمف خطػػػة التنميػػػة لمػػػا بعػػػد  -
اركة، والعدالة االجتماعية، ومبدأ اإلنصاؼ، والتكافؿ االجتماعى، باإلضافة إلى ىدؼ خاص المش

 حوؿ إنياء االحتالؿ وضماف حرية األفراد والبالد.   

االجتماع التشاورى العربى حول أىداف التنمية المستدامة، نحو مقاربة عربيـة ألىـداف التنميـة  -جـ  
 ، تونس( 5102المستدامة، )نوفمبر 

                                                 
األمـ المتحدة ، تقرير االجتماع التشاورى اإلقميمى العربى لمنظمات المجتمع المدنى حوؿ خطة األمـ المتحدة لمتنمية لما بعد عاـ   0

 .5100مارس  01، بيروت 5102
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، وأىػػػـ القضػػػايا 5102تنػػػاوؿ ىػػػذا اإلجتمػػػاع أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة وخطػػػة التنميػػػة لمػػػا بعػػػد 
، وقػد تػـ خاللػو 5102المفاىيمية التى تشكؿ أساسًا لوضع أىداؼ التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعػد

و العادؿ، والعمالة العادلة، تحديد األولويات اإلقميمية لمتنمية المستدامة والتى تشمؿ قضايا: الحوكمة، والنم
والسػػالـ، واألمػػف، والفقػػر، والمسػػاواة بػػيف الجنسػػيف، واألمػػف الغػػذائى، وأمػػف الطاقػػة، والميػػاه ووسػػائؿ التنفيػػذ. 
كما تـ وضع مبادئ رئيسية إلطار أىداؼ التنمية المسػتدامة تتمثػؿ فػى السػالـ واألمػف، والحوكمػة الفعالػة، 

 . 0درة عمى التكيؼ، والتكامؿوحقوؽ اإلنساف، واالستدامة، والق
  

 ، الكويت(5102)ديسمبر  5102مشاورات لجنة المرأة العربية حول خطة التنمية لما بعد  -د 
ضرورة التوصؿ إلى خطة لمتنمية ذات طابع عػالمي مف أىـ نتائج أعماؿ ىذه المجنة التأكيد عمى 

التػػػي سػػػتقوـ عمييػػػا خطػػػة التنميػػػة ألساسػػػية اممبػػػادئ واضػػػح لوتحديػػػد  ،ةمشػػػتركشػػػامؿ مبنيػػػة عمػػػى أسػػػس 
 .والمساواة والحكـ الرشيد ، وبصفة خاصة حقوؽ المرأةالمستقبمية وأىميا حقوؽ اإلنساف

 

 ، عمان( 5102المنتدى العربى الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة )ابريل  -ىـ
يػػػػة بالػػػػدوؿ حضػػػػر ىػػػػذا المنتػػػػدى ممثمػػػػوف عػػػػف مختمػػػػؼ المجػػػػاالت االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة والبيئ

العربية، شكؿ ىذا المنتدى االجتماع التحضيرى اإلقميمي لممنتدى السياسى الرفيع المستوى المعنى بالتنمية 
 ، وكاف مف أىـ نتائجو التأكيد عمى ما يمى:5المستدامة

 .الفقر بمستوياتو المختمفة يعتبر التحدي األبرز أماـ جيود التنمية الشاممة والمستدامةأف  -

شػػراكيا فػػي التنميػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية، وتشػػجيع أىميػػة  - دمػػج الفئػػات الضػػعيفة والميمشػػة، وا 
بتعزيػػػػز مشػػػػروعات األسػػػػر المنتجػػػػة والمشػػػػروعات الصػػػػغيرة والمتناىيػػػػة منيػػػػا المبػػػػادرات وخاصػػػػة المتعمقػػػػة 

 الصغر. 

لعالقػػة ىػػدفًا منػػدمجًا فػػي محػػاور األجنػػدة ذات ابحيػػث يكونػػوا دعػػـ حقػػوؽ األشػػخاص ذوي اإلعاقػػة  -
 15102لتنمية ما بعد با

أىمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني كشػريكيف رئيسػيف فػي العمميػة التنمويػة ودعػـ المسػيرة  -
 العربية لتحقيؽ التنمية المستدامة.

                                                 
نحو مقاربة عربية ألىداؼ التنمية  –االسكوا، ورقة نقاش عف القضايا المفاىيمية الرئيسية المتعمقة بأىداؼ التنمية المستدامة   0

 5100نوفمبر  06-05المستدامة، االجتماع التشاورى العربى حوؿ التنمية المستدامة، تونس، 

 1-5، المنتدى العربى الرفيع المستوى حوؿ التنمية المستدامة، عماف، االمـ المتحدة، أىداؼ التنمية المستدامة... منظور عربى  5
 5101، مايو 5101أبريؿ 
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ىػػػذا وقػػػد أبػػػرز المنتػػػدى أىػػػـ التحػػػديات واأللويػػػات الرئيسػػػية التنمويػػػة فػػػى المنطقػػػة العربيػػػة )وسػػػبؿ 
ف: الفقر وعدـ المساواة، والصحة، والبطالة، وعػدـ المسػاواة بػيف الجنسػيف، ومؤسسػات مواجيتيا( فى كؿ م

غيػػر فعالػػة، والتعمػػيـ، والتعػػاوف الػػدولى فػػى مجػػاؿ التجػػارة والتمويػػؿ والتكنولوجيػػا، والمػػدف والمسػػاكف والبنيػػة 
 التحتية، وندرة المياه، وانعداـ األمف الغذائى، وأمف الطاقة.

أىـــداف التنميـــة و المـــؤتمر الـــوزاري حـــول تأولويـــات التنميـــة المســـتدامة فـــي المنطقـــة العربيـــة  -و 
  (5102مايو  00-01)األردنت،5102المستدامة بعد عام

جػػاء عقػػد ىػػذا المػػؤتمر فػػي إطػػار تنفيػػذ قػػرار القمػػة العربيػػة التنمويػػة: االقتصػػادية واالجتماعيػػة رقػػـ 
إعالف عماف حوؿ "أولويػات المنطقػة العربيػة  المؤتمر الوزارىوأصدر  .5100( الصادر في الرياض 05)

غايػة وتعكػس  54و0أولوية لممنطقة العربية  02والذى تضمف  ".5102لمتنمية الشاممة والمستدامة ما بعد 
 تمؾ األولويات أىداؼ التنمية المستدامة مف منطمؽ الرؤية العربية، فيما يمى:

 .عدالت الفقر األخرىالقضاء عمى الفقر المدقع وخفض م  -

خفػػػض معػػػدالت البطالػػػة وتػػػوفير الوظػػػائؼ والعمػػػؿ الالئػػػؽ لمجميػػػع بمػػػا فػػػييـ الشػػػباب مػػػف الرجػػػاؿ  -
 .والنساء

 .تحقيؽ األمف الغذائي والتغذية السميمة وتعزيز الزراعة المستدامة -

 .ضماف التعميـ الجيد لمجميع والقضاء عمى األمية -

والجيػػػدة والشػػػاممة بمػػػا فييػػػا الصػػػحة النفسػػػية وصػػػحة األميػػػات  تػػػأميف الخػػػدمات الصػػػحية المناسػػػبة -
 .واألطفاؿ

  .المساواة بيف الجنسيف وتمكيف النساء والفتيات تحقيؽ -

  .توفير الحماية االجتماعية لألطفاؿ والقضاء عمى كافة أشكاؿ العنؼ ضدىـ -

 .مة والشاممة لمجميعالسكف الالئؽ لمجميع وتعزيز التجمعات البشرية المستدافى ضماف الحّؽ  -

ضػػػماف الحصػػػوؿ عمػػػى الميػػػاه والصػػػرؼ الصػػػحي لمجميػػػع وتعزيػػػز االسػػػتعماؿ واإلدارة المسػػػتدامة  -
 .لمموارد الطبيعية

  .تطوير المعرفة العممية وتشجيع البحث العممي واالبتكار والتقدـ التكنولوجي -

 .ضماف حصوؿ الجميع عمى خدمات الطاقة المستدامة -

                                                 
 .  5101مايو 00، االردف، "5102"أولويات المنطقة العربية لمتنمية الشاممة والمستدامة ما بعد  إعػػالف عمػاف جامعة الدوؿ العربية،  0
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 .و تدىور التربة وحماية  التنوع البيولوجي مكافحة التصحر -

 .تعزيز النزاىة والحوكمة -

 .لتحقيؽ التنمية المستدامة و حشد الموارد المالية الالزمة تمكينيوتوفير بيئة  -

 .تعزيز التماسؾ االجتماعي بيف فئات المجتمع بأطيافو المختمفة -

 المشاورات القطرية 5-5-2
تحػت  5102والوطنية حوؿ األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة لمػا بعػد بدأت المشاورات القطرية 

دوؿ عربيػة لمقيػاـ  01دولة مف دوؿ العالـ، وقد تـ اختيػار  55لعدد  5105إشراؼ األمـ المتحدة فى عاـ 
 والػيمف والجزائػر والسػوداف ومصػر والمغػرب وجيبػوتي األردف وىػى: 5102بالمشػاورات الوطنيػة لمػا بعػد 

ولبنػاف.  وتعتبػر المشػاورات القطريػة جػزء مػف عمميػة تشػاورية واسػعة  العربيػة والسػعودية والمممكػة والعػراؽ
، وتشػػكؿ 5102النطػػاؽ تحػػت اطػػار " المسػػتقبؿ الػػذى نريػػده "، وتيػػدؼ إلػػى تحديػػد إطػػار لمتنميػػة لمػػا بعػػد 
، وقػد أسػفرت تمػؾ فرصة لمواطنى العالـ الختيار مستقبميـ. حيث أف معظـ المشاركيف مف الشباب والنساء

   المشاورات عف خميط مف األولويات لالحتياجات التنموية.

وفػػػى إطػػػار تمػػػؾ المشػػػاورات عقػػػدت مصػػػر مجموعػػػة مػػػف اإلجتماعػػػات والمقػػػاءات عمػػػى المسػػػتوى 
مػع مجموعػة متنوعػة  5100، استغرقت نحو شيريف خػالؿ عػاـ 5102القطرى حوؿ خطة التنمية ما بعد 
اء والشػػباب ومنظمػػات المجتمػػع المػػدنى وخبػػراء البيئػػة والسػػكاف، فضػػاًل مػػف أصػػحاب المصػػمحة شػػممت النسػػ

( عامػػػػػًا فػػػػػى األحيػػػػػاء منخفضػػػػػة الػػػػػدخؿ 02 -01عػػػػػف أطفػػػػػاؿ المػػػػػدارس والشػػػػػوارع فػػػػػى الفئػػػػػة العمريػػػػػة )
والعشػػوائيات، كمػػا ضػػمت تمػػؾ المقػػاءات ممثمػػيف عػػف المنظمػػات الحكوميػػة وقطػػاع األعمػػاؿ الخػػاص، وقػػد 

لمصػر عػف توافػؽ آراء أصػحاب المصػمحة حػوؿ مجموعػة مػف األولويػات نػذكر أسفرت المشاورات القطريػة 
 منيا :

  حمايػػة حػػدود مصػػر، واسػػتعادة األمػػف فػػى الشػػوارع مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ القػػانوف لحمايػػة األفػػراد مػػف
 العنؼ والجريمة.

 .القضاء عمى الفساد وتطبيؽ قواعد الحوكمة والحكـ الرشيد 

  وخمؽ المزيد مف فرص العمؿ.استعادة ثقة المستثمريف فى االقتصاد 

 .إصالح نظاـ التعميـ، والتنسيؽ بيف مخرجاتو ومتطمبات سوؽ العمؿ 

  وضػػع قضػػية السػػكاف فػػى المرتبػػة األولػػى مػػف جػػدوؿ أعمػػاؿ الحكومػػة، وضػػماف تخصػػيص المػػوارد
 الكافية لحمالت التوعية وتنظيـ األسرة، والصحة اإلنجابية، وتنظيـ النسؿ.
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 ئة فى عمميات التخطيط.الربط بيف السكاف والبي 

  معالجػػة االخػػتالالت اإلقميميػػة وزيػػادة نطػػاؽ الخدمػػة العامػػة واإلنفػػاؽ االجتمػػاعي فػػى المحافظػػات
 الحدودية والريفية.

 . حتراـ الحقوؽ السياسية  تعزيز حقوؽ اإلنساف والمساواة بيف الجنسيف وا 

  القػػرار، وتعزيػػز تكػػافؤ الفػػرص تشػػجيع سياسػػات المشػػاركة والمسػػاءلة، ودعػػـ الالمركزيػػة فػػى صػػنع
 والعدالة االجتماعية لمجميع وسيادة القانوف.

 .إصالح قطاع الصحة لتحقيؽ رفاىية المواطنيف 

  مشػػػػاركة منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدنى واألكػػػػاديمييف والقطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػى صػػػػياغة رؤيػػػػة مصػػػػر
 واألىداؼ والغايات والمؤشرات.

 . اإلىتماـ بالبحث العممى واإلبتكار 

  دور منظمات المجتمع المدنى فى السياسات العامة.تعزيز 

 .تشجيع مشاركة المواطنيف فى منظمات المجتمع المدنى والعمؿ التطوعى 

 .اتخاذ التدابير الالزمة لمحفاظ عمى البيئة، واألمف الغذائي والمائي لألجياؿ القادمة 

 صحة.تقميؿ الفوارؽ فى الدخؿ، وزيادة األنفاؽ االجتماعي عمى التعميـ وال 

ىذا وقد أكدت تمؾ المشاورات عمى ضرورة دعـ الجيات المانحة لممشروعات الحكوميػة العمالقػة، 
وتقػػديـ الػػدعـ لمبػػادرات الشػػباب والنسػػاء واألطفػػاؿ بجانػػب دعػػـ مشػػروعات تطػػوير مصػػادر الطاقػػة الجديػػدة 

 والمتجددة .
التػػػى شػػػكمتيا األمػػػـ المتحػػػدة، وجػػػدير باإلشػػػارة أف ىػػػذه المجموعػػػة الكبيػػػرة والمتنوعػػػة مػػػف اآلليػػػات 

والمشػػػاورات العديػػػدة التػػػى تمػػػت تحػػػت قيادتيػػػا عمػػػى المسػػػتويات العالميػػػة واإلقميميػػػة والقطريػػػة، قػػػد سػػػاعدت 
نتائجيا عمى تحديد عدد )متتالى( مف المقترحات حوؿ خطة التنمية العالمية وأىداؼ التنمية المستدامة لما 

وحػػات المػػواطنيف وأصػػحاب المصػػالح الػػذيف تػػـ االسػػتماع والتػػى تحقػػؽ بشػػكؿ كبيػػر آمػػاؿ وطم 5102بعػػد 
 آلرائيـ وأصواتيـ خالؿ تمؾ المشاورات.
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تقريػػره تحػػت عنػػواف "شػػراكة  5100أصػػدر فريػػؽ الشخصػػيات البػػارزة رفيػػع المسػػتوى فػػى مػػايو عػػاـ 
عالميػػة جديػػػدة : إجتثػػػاث الفقػػػر وتحويػػؿ االقتصػػػاديات مػػػف خػػػالؿ التنميػػة المسػػػتدامة" تضػػػمف ىػػػذا التقريػػػر 

ى ألىػداؼ غاية وتعد ىذه األىداؼ بمثابة مسػودة أولػ 21ىدفا ونػحو  05مقترح باألىداؼ العالمية شممت 
 التنمية المستدامة، وتمثمت ىذه األىػداؼ فيما يمى: 

 القضاء عمى الفقر.  -

 تمكيف الفتيات والنساء وتحقيؽ المساواة بيف الجنسيف .  -

مكانية التعمـ مدى الحياة .  -  توفير التعميـ عالى الجودة وا 

 ضماف حياة صحية. -

 ضماف األمف الغذائى والتغذية السميمة . -

 الجماعية مف المياه والصرؼ الصحى .  تحقيؽ االستفادة -

 توفير طاقة مستدامة.  -

 خمؽ فرص عمؿ وسبؿ معيشة مستدامة ونمو منصؼ.  -

 اإلدارة المستدامة ألصوؿ الموارد الطبيعية.  -

 تشجيع الحوكمة الرشيدة والمؤسسات الفعالة . -

 ضماف مجتمعات مستقرة وآمنة. -

 األجؿ .خمؽ بيئة عالمية ممكنة وتحفيز التمويؿ الطويؿ  -

أمػػا الفريػػػؽ العامػػؿ المفتػػػوح بػػاب العضػػػوية التػػػابع لمجمعيػػة العامػػػة لألمػػـ المتحػػػدة المعنػػى بأىػػػداؼ التنميػػػة 
إلػػى الجمعيػػة العامػػة لمنظػػر فيػػو  (SDGs)المسػػتدامة فقػػد قػػدـ تقريػػره الخػػاص بأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة 

غايػة. وقػد 036ىػدفًا يتػبعيـ  04، تضػمف التقريػر 5101واتخاذ اإلجػراءات المناسػبة بشػأنو فػى أغسػطس 
اسػػتند ىػػذا الفريػػؽ فػػى تقريػػره عمػػى مسػػودة األىػػداؼ التػػى أعػػدىا فريػػؽ الشخصػػيات البػػارزة، وعمػػى األسػػس 
والنتػػائج التػػى أسػػفر عنيػػا تنفيػػذ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة, وكػػذا عمػػى الػػدروس المسػػتفادة منيػػا. لػػذا فػػإف 

ألعماؿ غير المنتيية مف األىداؼ اإلنمائية لأللفية وىى الفقر أىداؼ التنمية المستدامة تسعى إلى إنجاز ا
)اليػدؼ األوؿ(، والجػوع )اليػػدؼ الثػانى( ، والصػحة )اليػػدؼ الثالػث(، والتعمػيـ )اليػػدؼ الرابػع( ، والمسػػاواة 
بيف الجنسيف )اليدؼ الخامس(، كمػا تسػعى تمػؾ األىػداؼ لمجابيػة التحػديات الجديػدة التػى يواجييػا العػالـ 

لميػػاه )اليػػدؼ السػػادس(، والطاقػػة )اليػػدؼ السػػابع( ، وتغيػػر المنػػاخ )اليػػدؼ الثالػػث عشػػر(، كمػػا أف مثػػؿ ا
ىناؾ مجموعة أخرى مف األىداؼ الطموحة الى تطرح تحديات أخرى إال أنو لػـ يػتـ االتفػاؽ عمييػا إجمػااًل 
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ش ومنيػا اليػدؼ الثػامف كما ىو الحاؿ فى األىداؼ السابؽ اإلشارة إلييا عاليو ولػذا فيػى ال تػزاؿ محػؿ نقػا
الخػػاص بػػالنمو االقتصػػادي واليػػدؼ العاشػػر الخػػاص بعػػدـ المسػػاواة بػػيف البمػػداف، واليػػدؼ السػػادس عشػػر 

 .(0)الخاص بإقامة مجتمعات مسالمة وشاممة وبناء مؤسسات فاعمة

 ونعرض فيما يمى أىداؼ التنمية المستدامة المقترحة*: 

 اف. القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو فى كؿ مك -

 القضاء عمى الجوع وتوفير األمف الغذائى والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.  -

 ضماف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية فى جميع األعمار. -

 ضماف التعميـ الجيد المنصؼ والشامؿ لمجميع وتعزيز فرص التعميـ مدى الحياة لمجميع .  -

 وتمكيف كؿ النساء والفتيات. تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف  -

دارتيا إدارة مستدامة.  -  ضماف توافر المياه وخدمات الصرؼ الصحى لمجميع وا 

 ضماف حصوؿ الجميع بتكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.  -

وتػػوفير  تعزيػػز النمػػو االقتصػػادي المطػػرد والشػػامؿ لمجميػػع والمسػػتداـ، والعمالػػة الكاممػػة والمنتجػػة، -
 العمؿ الالئؽ لمجميع. 

 إقامة بنى تحتية قادرة عمى الصمود، وتحفيز التصنيع الشامؿ لمجميع، وتشجيع االبتكار.  -

 الحد مف انعداـ المساواة داخؿ البمداف وفيما بينيا.  -

 جعؿ المدف والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وآمنو وقادرة عمى الصمود واالستدامة.  -

نتاج مستدامة.  -  ضماف وجود أنماط استيالؾ وا 

 اتخاذ إجراءات عاجمة لمتصدى لتغير المناخ وآثاره.  -

 مستداـ لتحقيؽ التنمية المستدامة. نحو  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى -

دارة الغابػػات مسػػتداـ، نحػػو  حمايػة الػػنظـ األيكولوجيػػة البريػػة، وترميميػػا، وتعزيػز اسػػتخداميا عمػػى - وا 
مستداـ، ومكافحة التصحر، ووقؼ تدىور األراضى وعكس مسػاره، ووقػؼ فقػداف التنػوع نحو  عمى

 البيولوجى. 

                                                 
، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوزارى حوؿ بمورة االىداؼ والغايات 5102مية لما بعد زلى مجد النى ، التحضيرات إلصدار خطة التن0

 4أكتوبر، صػ 55-54 –، عمى المستوى كبار المسئوليف ، شـر الشيخ 5102ألىداؼ التنمية العربية ما بعد 

 دة.* يمكف االضطالع عمى الغايات المندرجة تحت ىذه األىداؼ مف الموقع االلكترونى لألمـ المتح
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التشػػػجيع عمػػػى إقامػػػة مجتمعػػػات مسػػػالمة ال ييمػػػش فييػػػا أحػػػد مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة  -
تاحػػػة إمكانيػػػة وصػػػوؿ الجميػػػع إلػػػى العدالػػػة، وبنػػػاء مؤسسػػػات فعالػػػة وخاضػػػعة ل ممسػػػاءلة وشػػػاممة وا 

 لمجميع عمى جميع المستويات.

 تعزيز وسائؿ التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة.  -

 -وباستعراض تمك األىداف وغاياتيا يالحظ ما يمى :

تحقػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػػة المقترحػػػة التكامػػػؿ بػػػيف األبعػػػاد الثالثػػػة )االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والبيئيػػػة(  -
دارة المػػوارد  لمتنميػػة المسػػتدامة ، وتؤكػػد فػػى نفػػس الوقػػت عمػػى أف اإلنتػػاج واالسػػتيالؾ المسػػتداـ وا 

 الطبيعية وحمايتيا مف المتطمبات األساسية لمتنمية المستدامة.

أف ىذه األىػداؼ اسػتيدفت فػى جانػب كبيػر منيػا الوصػوؿ إلػى اليػدؼ األمثػؿ )ولػيس إلػى نصػؼ  -
األىداؼ اإلنمائيػة لأللفيػة( حيػث اسػتيدفت القضػاء عمػى الجػوع  الطريؽ كما ىو كاف مستيدفًا مف

والفقر ووفيػات حػديثى الػوالدة واألطفػاؿ دوف سػف الخامسػة، والقضػاء عمػى التفػاوت بػيف الجنسػيف، 
فضاًل عف حصوؿ الجميع عمػى خػدمات الميػاه والصػرؼ الصػحى والطاقػة الحديثػة، ووضػع نيايػة 

 لجميع أشكاؿ سوء التغذية. 

لطموحات مع أىداؼ التنمية المستدامة حيث لـ يقتصػر األمػر عمػى التركيػز عمػى العمػؿ ارتفعت ا -
بػػػؿ اخػػػتص بالػػػذكر العمػػػؿ الالئػػػؽ، إمتػػػد كػػػذلؾ ىػػػدؼ الغػػػذاء مػػػف مجػػػرد تػػػوفير الغػػػذاء إلػػػى تػػػأميف 
التغذيػػة المحسػػنة، كمػػا اتسػػع ىػػدؼ التعمػػيـ ليشػػمؿ اكتسػػاب المتعممػػيف لممعػػارؼ والميػػارات الالزمػػة 

 المستدامة، أمتد أيضًا ىدؼ التصنيع ليشمؿ تعزيز البحث العممي واالبتكار.  لدعـ التنمية

تعد أىداؼ االستدامة المقترحة أىدافا عامة بمعنى أنيا تمثؿ طموحًا مشتركًا بيف بمداف العالـ وأنو  -
 يمكف لمجميع إدراجيا وبما يتفؽ مع خصوصيتيا وأولوياتيا ضمف سياستيا القومية. 

يػػة المسػػتدامة أكثػػر شػػمولية مػػف األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة حيػػث تجػػاوزت قضػػايا تعػػد أىػػداؼ التنم -
الفقػػػر والصػػػػحة والتعمػػػيـ لتمتػػػػد إلػػػى قضػػػػايا التصػػػػنيع الشػػػامؿ واألمػػػػف الغػػػذائى والطاقػػػػة والصػػػػرؼ 
الصػحى والميػاه والمػدف والمسػتوطنات البشػرية، فضػال عػف قضػايا السػالـ وحقػوؽ اإلنسػاف والحكػػـ 

 نوف. الرشيد وسيادة القا

إف القضايا التػى شػممتيا أىػداؼ التنميػة المسػتدامة تػـ تناوليػا بمنظػور أعمػؽ حيػث تخطػى الكثيػر  -
منيا األىداؼ الكمية لتأخذ البعد النوعى كذلؾ، كما حدث عند تناوؿ التعميـ الجيػد، والمسػتوطنات 

 اآلمنة، والطاقة الحديثة والمستدامة، والعمالة المنتجة وغيرىا مف األىداؼ. 
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حيث أف التنمية المستدامة ومعالجة التغير المناخي يسيراف جنبًا إلى جنب فقد تضمنت األىداؼ و  -
المقترحػػة ىػػدفًا مباشػػرًا حػػوؿ التغيػػر المنػػاخي والػػذى يمػػـز الػػدوؿ باتخػػاذ إجػػراءات عاجمػػة لمتصػػدي 

صػػيات لتغيػر المنػػاخ وأثػػاره، كمػا احتػػؿ المنػػاخ مكانػػة بػارزة فػػى الػػنص التمييػدي لتقريػػر فريػػؽ الشخ
 البارزة. 

نظرًا ألىمية البيانات والمعمومات لتنفيذ األىداؼ ومتابعتيا فقد ركز أحد أىداؼ التنميػة المسػتدامة  -
عمػػى تعزيػػز قػػدرات البمػػػداف الناميػػة لتحقيػػؽ زيػػػادة كبيػػرة فػػى تػػوافر بيانػػػات عاليػػة الجػػودة ومناسػػػبة 

مػػا احتمػػت تمػػؾ القضػػية التوقيػػت وموثقػػة ومفصػػمة، وكػػذا الحػػؽ فػػى الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات، ك
 مكانة بارزة فى النص التمييدي لتقرير فريؽ الشخصيات البارزة.

والػػػذى كػػػاف مفتقػػػدًا فػػػى األىػػػداؼ  –تػػػولى أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة اىتمامػػػا بالجانػػػب التػػػوزيعى  -
، outputsولػػػيس فقػػػط عمػػػى اإلنجػػػازات  outcomesاإلنمائيػػػة لأللفيػػػة، كمػػػا تركػػػز عمػػػى النتػػػائج 

 عمى الحد مف التفاوتات النوعية واالجتماعية والجغرافية.وتركز كذلؾ 

اىتمػػت العديػػد مػػف األىػػداؼ بالفئػػات الضػػعيفة والميمشػػة وبصػػفة خاصػػة المػػرأة واألطفػػاؿ العاممػػة  -
والميػػاجرات مػػف النسػػاء وذلػػؾ عنػػد تنػػاوؿ قضػػايا الفقػػر والجػػوع، والميػػاه والصػػرؼ الصػػحى اآلمػػف، 

 وتوفير العمؿ الالئؽ. 

لتنميػة المسػتدامة ىػدفًا منفصػاًل لكػؿ مػف الفقػر والجػوع )عكػس مػا كػاف موجػودًا خصصت أىداؼ ا -
القضػاء عمػى كػؿ منيمػا، نحػو  فى األىداؼ اإلنمائية لأللفية( األمر الذى يؤكد عمى أىمية السعى

 . 5102حيث أنيما مازاال موجوداف عمى قمة أولويات أجندة التنمية العالمية فيما بعد 

سػبتمبر 51الجمعية العامة لألمـ المتحدة قد وافقت فػى دورتيػا الثامنػة والسػتيف )بتػاريخ وجدير باإلشارة أف 
( بصػػػػفة مبدئيػػػػة عمػػػػى مقترحػػػػات الفريػػػػؽ العامػػػػؿ المفتػػػػوح بخصػػػػوص أىػػػػداؼ التنميػػػػة 5101أكتػػػػوبر0 –

 5102. أما الخطوة التالية الحاسمة فى مسار التحضير ألجنػدة مػا بعػد 0المستدامة مع بعض المالحظات
فتمثمت فى قياـ األميف العاـ لألمـ المتحػدة بإعػداد تقريػر تػوليفى لمجمػؿ المسػارات والمخرجػات التػى جػرى 

تحػت عنػواف "الطريػؽ  5101تحضيرىا خالؿ الفترة الماضية، وجمعيا فى تقريػر واحػد صػدر فػى ديسػمبر 
القضاء عمػى الفقػر، إحػداث تحػوؿ فػى معيشػة الجميػع وحمايػة الكوكػب".  -5101مة بحموؿ عاـ إلى الكرا

شػػػارة النطػػػالؽ المفاوضػػػات والمشػػػاورات العالميػػػة النيائيػػػة التػػػى  ويعػػػد ىػػػذا التقريػػػر بمثابػػػة وثيقػػػة مرجعيػػػة وا 
ائيػػػة والتػػػى تسػػػبؽ التوصػػػؿ إلػػػى الصػػػيغة الني 5102سػػػتجرى بالػػػدوؿ أعضػػػاء األمػػػـ المتحػػػدة خػػػالؿ عػػػاـ 

                                                 
" عمى مستوى كبار المسئوليف،غاية التنمية 5102المؤتمر الوزارى حوؿ " بمورة األىداؼ والغايات ألىداؼ التنمية العربية ما بعد 0

 .5، ص 5101أكتوبر  55 -54 -مدينة شـر الشيخ –ورقة عمؿ مقدمة مف الجميورية المبنانية  -5102المستدامة وأجندة ما بعد 
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والمفتػرض أف يعمػف عنيػا فػى إجتمػاع الجمعيػة العامػة التاسػع والسػتيف فػى  5102ألىداؼ التنمية لما بعد 
 .5102شير سبتمبر 

ومع االستعداد النطالؽ المفاوضات النيائية لمدوؿ حوؿ أىداؼ التنمية المستدامة فإف فريؽ عمػؿ 
مػػة الغايػػات المقترحػػة ضػػمف ثػػالث فئػػات ىػػى منظومػػة األمػػـ المتحػػدة لمػػدعـ التقنػػى يعكػػؼ حاليػػًا عمػػى غرب

غايات طموحة، وغايات متساوية مع غايات متفؽ عمييا سابقًا، وغايػات أقػؿ طموحػًا مػف سػابقاتيا، فضػاًل 
 .0عف تحميمو لممؤشرات الممكف استخداميا لقياس التقدـ بحسب توفر البيانات الخاصة بيا

ة لػػـ يػػتـ الموافقػػة النيائيػػة عمييػػا بصػػورتيا وحيػػث أف أىػػداؼ وغايػػات ومؤشػػرات التنميػػة المسػػتدام
الكاممة بعد، ومازالت مطروحة لمحوار، يمكف بنظرة إستشرافيو.إبراز بعض المعوقػات التػى يمكػف أف تواجػو 

 مصر فى تحقيؽ وتطبيؽ تمؾ األىداؼ عمى المستوى القومى أو المحمى مستقباًل . 

 *طبيق أىداف التنمية المستدامةأىم المعوقات التى يمكن أن تواجييا مصر عند ت 5-2
ببعض العوائؽ التى قد  SDGs)قد تواجو مصر عند األخذ فى تطبيؽ أىداؼ التنمية المستدامة )

يعزى بعضيا إلى المناخ الدولي السائد وما يرتبط بو مػف توجيػات وسياسػات وآليػات، والػبعض اآلخػر إلػى 
عبى وتحػوالت وتحػديات، فضػاًل عػف مػا تتضػمنو الواقع األقميمػى والػوطنى الحػالى ومػا يشػيده مػف حػراؾ شػ

((SDGs  مف ثغرات قػد يصػعب معيػا تحقيقيػا عمػى النحػو المنشػود، ويمكػف بيػاف ذلػؾ عمػى النحػو التػالى
:-  

 عوائق خارجية / دولية -أ

  استمرار الضغوط الخارجيػة لفػتح االقتصػاد المصػري أمػاـ السػمع والخػدمات واالسػتثمارات األجنبيػة
(، ومػػا قػػد ينػػتج عػػف ذلػػؾ مػػف زيػػادة فػػرص WTOاتفاقيػػات منظمػػة التجػػارة العالميػػة )بمػػا فػػى ذلػػؾ 

، فضػػال 5115تعػػرض االقتصػػاد المصػػري لمصػػدمات الخارجيػػة كمػػا حػػدث عقػػب األزمػػة العالميػػة 
عػػف تعػػرض المنتجػػات المحميػػة لمنافسػػة غيػػر متكافئػػػة وغيػػر مشػػجعة عمػػى االسػػتمرار نتيجػػة لمػػػا 

ف دعػػػـ. وفػػػى المقابػػػؿ فػػػإف اسػػػتمرار وضػػػع األسػػػواؽ الخارجيػػػة تحظػػػى بػػػو المنتجػػػات المسػػػتوردة مػػػ
لبعض القيود واالشتراطات أماـ فتح أسواقيا لمصادرات المصرية قد يقؼ عقبػة أمػاـ تحقيػؽ مصػر 

( المتعمػػػؽ "بتعزيػػػز النمػػػو 5لمعديػػػد مػػػف أىػػػداؼ وغايػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة وخاصػػػة اليػػػدؼ رقػػػػػػػـ )
( 6والمسػتداـ، والعمالػة الكاممػة والمنتجػة" وكػذلؾ اليػدؼ رقػـ )االقتصادى المطرد والشامؿ لمجميع 

 المتضمف تحفيز التصنيع الشامؿ وما يندرج تحتيما مف غايات . 

                                                 
 . 2تحضيرات إلصدار خطة التنمية، مرجع سبؽ ذكره، صػ زلى مجد النى، ال   0
استرشد فى التوصؿ إلى بعض تمؾ المعوقات بنتائج المناقشات التى أجراىا الباحث الرئيسى لمدراسة مع بعض الخبراء اإلقتصادييف  *

 بالمعيد ومنيـ أ.د.إبراىيـ العيسوى وأ.د. عمى نصار.
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  اسػػتمرار المؤسسػػات الماليػػة الدوليػػة ومنيػػا صػػندوؽ النقػػد الػػدولى عمػػى التػػرويج لػػنفس األجنػػدة عنػػد
إقػػػراض الػػػدوؿ الناميػػػة ومنيػػػا مصػػػر وذلػػػؾ بالػػػدعوة إلػػػى سياسػػػات تحريػػػر األسػػػعار والخصخصػػػة 

تأكيػػدًا عمػػى حريػػة  –وتحريػػر التجػػارة الخارجيػػة وىػػو مػػا قػػد يػػؤثر عنػػد عػػدـ األخػػذ بتمػػؾ السياسػػات 
 عمى حجـ التمويؿ المتاح لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة . –القرار السياسي صناعة 

  استمرار الوضع الدولي الحالي بعدـ تنفيػذ القػرارات التػى اتخػذت فػى اجتماعػات مجموعػة العشػريف
 بشأف إصالح النظاـ النقدى والمالي العالمي. 5115عقب األزمة العالمية 

 منظمػات المانػػحة اللتزاماتيػا فػى مجػاؿ المساعػػػػدة اإلنمائيػة الرسػمية عدـ تنفيذ البمػداف المتقدمػة وال
( تنفيػذًا كػاماًل ، حيػث أنػو وفقػًا لمنظمػة التعػاوف االقتصػادي MDGsإلى البمداف النامية  لتحقيػؽ )

 لجنػػة مسػػاعدة إنمائيػػة تابعػػة لممنظمػػة إلػػى 50والتنميػػة وصػػمت المسػػاعدات اإلنمائيػػة الرسػػمية مػػف 
% فقػػػط مػػػف إجمػػػالى النػػػاتج 1.00نحػػػو  أى مػػػا يمثػػػؿ 5100ر دوالر فػػػى عػػػاـ مميػػػا000.2نحػػػو 

ف كانػت 0% الػذى حددتػو األمػـ المتحػدة1.4القومي المجمع لمدوؿ، وىو أقؿ بكثير مف ىدؼ  ، وا 
((SDGs  المقترحة ستحتاج إلى المزيد مف المساعدات اإلنمائية مف المانػحيف الدولييف نظػرًا لتعػدد

جاالت التى تتناوليا تمؾ األىداؼ. كما أف ىناؾ تخوؼ مف استمرار اشتراط وشمولية القضايا والم
الجيات المانػحة لتوجيو المساعدات اإلنمائية ألنشطة أو قطاعات أو مجاالت ال تحظى باألولوية 
الوطنيػػة، حيػػث اكتشػػفت البمػػداف التػػى تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى المسػػاعدات أف االلتػػزاـ الوثيػػؽ مػػف 

كاف ال يتطابؽ دائمػًا مػع أولوياتيػا  MDGs)ػحة بأجندة األىداؼ اإلنمائية لأللفية )قبؿ الدوؿ المان
  5الوطنية.

 عوائق محمية -ب 
  التحػػوالت واألحػػداث التػػى شػػيدتيا مصػػر خػػالؿ الػػثالث سػػنوات األخيػػرة التػػى ترتػػب عمييػػا  تزايػػػد

ذا لػـ  يػػتـ التعامػػؿ بجديػػة العنػؼ واإلرىػػاب وصػػعود التطػرؼ ومػػف ثػػـ عػػدـ تػوافر األمػػف واألمػػاف، وا 
مع تمؾ الظواىر فإف ذلؾ قد يقؼ عقبة أماـ تشجيع االستثمار المحمى كاف أـ األجنبى مف جيػة, 
وعدـ توفير البيئة المناسبة التخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيػؽ األىػداؼ اإلنمائيػة الجديػدة 

 مف جية أخرى.

                                                 
 /http: // Arabic . people. Com. Cn( بداية جديدة لمتنمية المستدامة عمى الصعيد العالمى 51تقرير إخبارى : قمة )ريو+   0

00326/ 4521152. html.       
لتقرير (، ا ECDPM( ، المركز األوربى إلدارة سياسات التنمية )DIE(، المعيد اإلنمائى لمتنمية )ODIمعيد الدراسات االنمائية )  5

 5100الممخص التنفيذى، بروكسيؿ  -التدابير العالمية مف أجؿ مستقبؿ شامؿ ومستداـ 5102األوروبى حوؿ التنمية ، ما بعد عاـ 
 .4ص 
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 فافية والمكاشػػفة والمسػػاءلة والمحاسػػبة وتفعيػػؿ التخػػوؼ مػػف عػػدـ جديػػة الدولػػة فػػى تفعيػػؿ آليػػات الشػػ
عمػػػاؿ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػى كافػػػة المجػػػاالت باتجػػػاه التمكػػيف العػػػادؿ لجميػػػع النػػػاس وعػػػدـ  القػػانوف وا 

 اإلقصاء وحرية الحصوؿ عمى المعمومات.

  الػػبطء فػػى إجػػراءات إصػػالح وتييئػػة منػػاخ األعمػػاؿ والحػػد مػػف معوقػػات االسػػتثمار محميػػًا كػػاف أـ
( 111نيػػػا البيروقراطيػػػة )كثػػػرة الموافقػػػات، تعػػػدد الجيػػػات، خطابػػػات الضػػػماف، الشػػػفافيةأجنبيػػػًا وم

والتيػػػػػرب الجمركػػػػػى، واإلغػػػػػراؽ، والتشػػػػػريعات )ومنيػػػػػا قػػػػػوانيف الشػػػػػركات والمزايػػػػػدات والمناقصػػػػػات 
واإلفػػالس والتخػػارج وقػػانوف العمػػؿ( ، وآليػػات فػػض المنازعػػات وغيرىػػا. مػػف المعوقػػات. ورغػػـ تقػػدـ 

مقارنة بعاـ  5101فى مؤشر ممارسة األعماؿ الصادر عف البنؾ الدولى عاـ  مصر بمركز واحد
وقػػد تراجػػع  0دولػػة 056مػػف بػػيف  005، إال أف مركزىػػا مػػازاؿ متػػأخرًا حيػػث  تحتػػؿ المرتبػػة 5100

ترتيبيا عمى سبيؿ المثاؿ فى بند استخراج تراخيص البناء ودفع الضرائب والحصوؿ عمى الكيرباء 
 والحصوؿ عمى اإلئتماف.

  ،تعػد المشػػكمة السػػكانية بأبعادىػػا الثالثػة )الزيػػادة السػػكانية الكبيػػرة، والتوزيػع السػػكانى غيػػر المتػػوازف
نعكػاس والخصائص السكانية المنخفضة( مف أىـ التحد يات التى تواجو جيود التنمية فػى مصػر وا 

مميػػوف  55ثمارىػػا عمػػى المػػواطنيف بصػػورة ممموسػػة وعادلػػة. فوصػػوؿ عػػدد السػػكاف )بالػػداخؿ( إلػػى 
)بمػا  5101% عػاـ 5.3( بعػد إرتفػاع معػدؿ النمػو فػى السػكاف إلػى 5102فبراير  00نسمة )فى 

د يصػػؿ عػدد السػػكاف فػى مصػػر إلػى نحػػو يعنػى وجػػود أربعػة مواليػػد كػؿ دقيقػػة( والػذى بإسػػتمراره  قػ
يمثؿ عبئًا كبيرًا عمى الموارد الطبيعية وعمى الموازنة العامة  5101مميوف نسمة بحموؿ عاـ  050

لمدولػػػة ويشػػػكؿ عقبػػػة أمػػػاـ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة وخاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا بػػػالنيوض 
 حسيف البنية األساسية.بالتنمية البشرية وزيادة اإلنتاج والحفاظ عمى البيئة وت

 SDGs)عوائؽ مرتبطة بطبيعة ) -جػ

  إف عػدد األىػداؼ والغايػػات المقترحػة التػى يتضػػمنيا اإلطػار العػاـ ألىػػداؼ التنميػة المسػتدامة وىػػو
غاية يعد عددًا كبيرًا لألىداؼ وعدد مبالغ فيو لمغايات، حيث تراوحت األىداؼ ما  036ىدفًا و04

حيطات والبحار. األمر الذى يمكف القوؿ معو أنيا تحولت مف قائمة بيف صحة األطفاؿ واألـ والم
مف األولويات إلى رغبة محمومة وغير عممية لإللماـ بكؿ شيىء، وكانت نقطػة القػوة التػى تميػزت 

، كمػػػا أنيػػػا مػػػف الناحيػػػة 0بيػػػا األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة تركزىػػػا فػػػى عػػػدد محػػػدود مػػػف األىػػػداؼ

                                                 
    .5101البنؾ الدولى، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ، أكتوبر   0
 محددة كميًا مأخوذ مفمارؾ ستافورد سميث، اىداؼ اإلستدامة لألمـ المتحدة بحاجة إلى أىداؼ   0

http// arabicedition nature.com/ journal/51/1/01/20550a wt.mc id. = NAE social Media 01 
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. ومما ال شؾ فيو أف ىذا العدد الضخـ مف األىداؼ قد يشكؿ تحديًا 5اً الموجستية تشكؿ تحديًا كبير 
كبيػػرًا لػػيس فقػػط أمػػاـ إمكانيػػة تنفيػػذىا، ولكػػف أيضػػػًا أمػػاـ متابعػػة تنفيػػذىا، فضػػاًل عػػف حاجػػة تمػػػؾ 
األىداؼ إلى حجـ كبير مف اإلستثمارات لتنفيذىا ومتابعتيا، ومف ثـ صعوبة توفير التمويؿ الالـز 

 لتحقيقيا .

التػػػى تػػػرى أف طػػػوؿ الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػى تغطييػػػا تمػػػؾ  *ذلػػػؾ فينػػػاؾ عػػػدد مػػػف اآلراء األخػػػرى ومػػػع
سنة( قػد تبػرر كبػر ىػذا العػدد مػف األىػداؼ والغايػات لمػا قػد يطػرأ مػف متغيػرات أو تحػديات  02األىداؼ )

التنميػػة  تنمويػػة خػػالؿ ىػػذه المػػدة، كمػػا يػػرى الػػبعض اآلخػػر، أف كثػػرة األىػػداؼ يعنػػى أنيػػا متوافقػػة مػػع فكػػر
والعدالػػة متعػػددة الجوانػػب واألبعػػاد ممػػا يعطػػى مجػػااًل أكبػػر أمػػاـ فػػرص التنميػػة المسػػتدامة بكافػػة الػػدوؿ مػػف 
جيػػة ويعػػد فػػى نفػػس الوقػػت حػػافزًا لتشػػجيع الػػدوؿ عمػػى األخػػذ بمػػنيج التنميػػة الشػػاممة المسػػتدامة مػػف جيػػة 

ت ولكػػف األىػػـ ىػػو ضػػماف أنيػػا أخػػرى. كمػػا أكػػد الػػبعض اآلخػػر عمػػى عػػدـ أىميػػة عػػدد األىػػداؼ والمؤشػػرا
 .0تممس واقع الحياة عمى األرض ويمكف ترجمتيا عمى المستوى القومى

إف كثػػرة الغايػػات ومؤشػػرات قياسػػيا )التػػى قػػد تتعػػدى الثالثػػة مائػػة مؤشػػرًا إذا مػػا اختصػػت كػػؿ غايػػة   -
ـ المحػرز فػى بمؤشريف فقط( سوؼ يطيؿ الفترة الزمنية الالزمة إلجراء عممية المتابعػة لقيػاس التقػد

تنفيذ تمؾ األىداؼ وكذا إلعداد تقارير المتابعة، األمر الذى قد يحػد مػف كفػاءة عمميػة التنفيػذ ليػذه 
األىداؼ. وبالتبعية فإف عممية المتابعة ذاتيا قد تواجو بمجموعة مػف الصػعاب أىميػا حاجتيػا إلػى 

عداد القػدرات البشػرية ورفػع إستثمارات كبيرة إلعداد البنية الفنية الممثمة فى نظاـ إحصائى جيد ، وا 
 قدراتيا لمقياـ بيذه الميمة بالجودة المطموبة وفى الوقت المناسب.

مػػف المتوقػػع أف تواجػػو عمميػػة قيػػاس مؤشػػرات تتبػػع التقػػدـ المحػػرز فػػى األىػػداؼ اإلنمائيػػة المقترحػػة  -
انػػات، أو لعػػدـ بصػػعوبة تػػوفير البيانػػات الدقيقػػة والموثقػػة الالزمػػة وذلػػؾ إمػػا بسػػبب عػػدـ تػػوفر البي

دقتيػػا، أو لوجػػود ثغػػرات فػػى الػػبعض منيػػا، أو لعػػدـ اإلمتثػػاؿ لممعػػايير المنيجيػػة فػػى تقػػديرىا، أو 
افتقػػاد لػػنظـ دقيقػػة لتسػػجيميا، أو لغيػػاب البيانػػات الكميػػة التفصػػيمية وخاصػػة تمػػؾ المتعمقػػة بالفئػػات 

صػػدار الميمشػػة والضػػعيفة وبالمنػػاطؽ النائيػػة والعشػػوائية، أو لطػػوؿ الفتػػرة التػػ ى يسػػتغرقيا إعػػداد وا 
 البيانات والتى قد تمتد ألكثر مف خمس سنوات )التعدادات، المسوح السكانية الصحية(.

                                                 
5   Connecting the dots: can "Nexus" approach help produce better SDGS? 0 IRF 5102  

http : // www. Irf 5102.org / connecting – dots.com- approach- help – produce – better-sdgs. . 
تمثؿ آراء بعض الخبراء اإلقتصادييف بالمعيد منيـ أ.د. إبراىيـ العيسوى، وأ.د. عالء زىراف .  *  
0  UN begins talks on SDGs, carrying hops of millions and millions'/ Global development/ The 

Guardian 

http://www. Theguardian. com/ global – development /5101/ sep/51/un- مأخوذ مف 
begins – talks – sdgs – battle – looms – over goals 
 

http://www/
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مف المتوقع أف تواجو مصر صعوبات فى تحقيؽ بعض أىداؼ التنمية المستدامة المقترحة ذات  -
خدمات الصرؼ وخاصة فيما يتعمؽ بحصوؿ الجميع عمى  5101السقؼ الكمى المرتفع بحموؿ عاـ 

الصحى، وتحقيؽ العمالة الكاممة والمنتجة، والقضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد النساء والفتيات، وكفالة 
مشاركة المرأة مشاركة كاممة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة ليا لمقيادة عمى قدـ المساواة مع الرجؿ وذلؾ 

لصرؼ الصحى والعمالة الكاممة(، أو بسبب إما بسبب حاجة بعض تمؾ األىداؼ الستثمارات ضخمة )ا
 موروثات وعادات إجتماعية ) المشاركة الكاممة لممرأة(.
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 الفصل الثالث
 (5121-5102)  أىداف التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنيةمدى اتساق 
 5102ما بعد ل مع أىداف التنمية المستدامة العالمية 

ىـ محور التنمية المستدامة ونحف، في ىذا الصدد ، نسعي إلى بناء عػالـ عػادؿ  البشر"نسمـ بأف 
قيػؽ حومنصؼ وشامؿ لمجميع، ونمتـز بالعمؿ سويا مف أجػؿ تعزيػز النمػو االقتصػادي المطػرد والشػامؿ، وت

 0.كافة" البشرالتنمية االجتماعية وحماية البيئة بما يعود بالنفع عمي 

 تمييــد

مراجعػػػة تركيبػػػة  ضػػػرورة صػػػوات التػػػي تػػػدعو إلػػػىألالسػػػنوات األخيػػػرة العديػػػد مػػػف ابػػػرزت فػػػي  لقػػػد
األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة، لعػػدـ شػػمولية األىػػداؼ اإلنمائيػػة )الثمانيػػة( لمختمػػؼ المجػػاالت الحيويػػة، حيػػث 

نػدة قامت األمـ المتحدة ومختمؼ مؤسساتيا بحممة تشاورات واسعة لمراجعة األىػداؼ اإلنمائيػة و تحديػد اج
، كما شيدت األىداؼ اإلنمائية المقترحة لمتنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 5102تنموية جديدة ومتكاممة لما بعد 

ورات الدولية في ىذا اسفرت عنو نتائج المشأعمى ما  تحوالت في تركيبيا وفي منيجية قياسيا بناءً  5102
مفػػة لتحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة وىػػػى متعػػددة يعكػػػس كػػػؿ منيػػػا األبعػػػاد المخت اً تضػػػـ أىػػػداف أف المجػػاؿ عمػػػى

والتو بشػأف خطػة افي مد طويالً  جتمع الدولي شوطاً مقطع الحيث األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 
المعنػوف "حيػاة كريمػة  األمـ المتحػدة تقرير تـ إصدار 5100. ففي يوليو 5102لما بعد  التنمية المستدامة

خطػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة عالميػػػة ومتكاممػػػة ومسػػػتندة إلػػػى حقػػػوؽ  وضػػػعى بضػػػرورة أوصػػػ ، الػػػذىلمجميػػػع"
والعنايػػة بالبيئػػة وتسػػمط الضػػوء عمػػي الصػػمة  اإلنسػػاف، تعػػالج مسػػائؿ النمػػو االقتصػػادي والعدالػػة االجتماعيػػة

 "، كمػػػا أوصػػى التقريػػر أيضػػػاً ال تيمػػؿ أحػػداً " تنميػػة ى خطػػػةعمػػبػػيف السػػالـ والتنميػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػاف، أي 
 جػودةتحسػيف المتابعة ورصد التقدـ نحػو تحقيػؽ األىػداؼ مػف خػالؿ  الصرامة في إجراءاتتوخي  بضرورة

 5والتحقؽ.لمقياس المقترحة لمتنمية المستدامة قابمة  وجعؿ األىداؼ والغاياتبؿ البيانات، 

بيدؼ رصػد مػدى التقػدـ  يا مصرنتائج تقارير اآلنجاز الوطنية التي أعدت وانطالقًا مما سبؽ، فإف
تحقيػػؽ  فػػي أف مصػػر قػػد حققػػت تقػػدمًا  ، أوضػػحت5102مػػا قبػػؿ  ،فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة

 بعض أىداؼ التنمية المستدامة في مجاالت عديدة السيما التعميـ والصحة والبيئة، غير أنيػا التػزاؿ تواجػو 
                                                 

 .(، "المستقبؿ الذي نصبو إليو 51الوثيقة الختامية لمؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة )مؤتمر ريو +  0
5 See, United Nations (5101). Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals”. 

the full report available at http://undocs.org/A/35/641 

 

http://undocs.org/A/68/970
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 التماسػػؾتعزيػػز ص عمػػؿ، والحػػؽ فػػي التنميػػة، و تحػػديات منيػػا: القضػػاء عمػػى الفقػػر، وخمػػؽ فػػر العديػػد مػػف ال
، وحقػػػوؽ المػػػرأة، والحػػػؽ فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات، وتمبيػػػة تطمعػػػات الشػػػباب، المجتمعػػػي واإلنػػػدماج

وتحريػػر التجػػارة، ونقػػؿ التكنولوجيػػا المناسػػبة وتوطينيػػا، واكتسػػاب القػػدرة عمػػى التصػػرؼ الرشػػيد فػػي المػػوارد 
لقدرات فػي مجػاالت تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة. كمػا أبػرزت نتػائج التقريػر الطبيعية، وآليات التمويؿ، وبناء ا

وذلػػؾ باعتبارىػػا إحػػدى الػػدوؿ الػػػ )، 5100الػوطني الػػذى أعدتػػو مصػػر بتكميػػؼ مػػف األمػػـ المتحػػدة فػػي عػػاـ 
المذيف تـ اختيارىـ مف قبؿ األمـ المتحدة، ضمف المشأورات التمييدية لالمـ المتحدة، بيدؼ استطالع  31
مػف خػالؿ القيػاـ بعمػؿ لقػاءات وذلػؾ ، 5102اء واإلعداد والتجييز ألىداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد اآلر 

اسػػتيدفت اسػػتطالع آراء  كافػػة الفئػػات الممثمػػة ألصػػحاب المصػػالح حػػوؿ القضػػايا الممحػػة لمصػػر والواجػػب 
ات ممثميػػػيف  ، حيػػػث ضػػػمت تمػػػؾ المقػػػاء5102تضػػػمينيا ضػػػمف أجنػػػدة األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة مػػػا بعػػػد 

لقطاعػػػات عديػػػدة منيػػػا الحكومػػػة والقطػػػاع الخػػػاص ومنظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني والمػػػرآة والشػػػباب واألطفػػػاؿ 
أىميػػػة إدراج القضػػػايا التاليػػػة ضػػػمف  (والشػػػرائح الميمشػػػة اجتماعيػػػًا وخبػػػراء مػػػف البيئػػػة وخبػػػراء اقتصػػػادييف

زيػع عوائػد التنميػة والمػوارد بػيف أقػاليـ القضػاء عمػى الفقػر وتو  :5102االستراتجية المصرية لمتنمية مػا بعػد 
ومحافظػػات الدولػػة المختمفػػة، حيػػث لػػوحظ عػػدـ وجػػود تػػوازف فػػي الخريطػػة االسػػتثمارية بمصػػر خاصػػة فػػي 
المشػػػروعات التػػػي تقػػػدـ خػػػدمات عامػػػة، كمػػػا لػػػوحظ عػػػدـ وجػػػود عدالػػػة فػػػي توزيػػػع اإلنفػػػاؽ الحكػػػومي عمػػػى 

يوض االقتصادي مف خالؿ إعادة الثقػة لممسػتثمريف فػي النأىمية محافظات الحدودية؛ و الالمناطؽ الريفية و 
والقضػاء عمػى  ة،قطاعات االقتصاد المصػري ذات القيمػة المضػافة العاليػة والموظفػة لعػدد أكبػر مػف العمالػ

واالىتمػػاـ بتحقيػػؽ األمػػف اإلنسػػاني بمعنػػاه الواسػػع والمتضػػمف كػػؿ مػػف  الفسػػاد وتسػػييؿ إجػػراءات االسػػتثمار؛
األمػػف  –األمػػف المجتمعػػي  –األمػػف الشخصػػي  –األمػػف الصػػحي  –مػػف الغػػذائي األ –)األمػػف االقتصػػادي 

األمػػف البيئػػي(؛ وربػػط المخرجػػات التعميميػػة بمتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ، واالىتمػػاـ بالبحػػث العممػػي  –السياسػػي 
المشػػػػاركة السياسػػػػية و  تطبيػػػػؽ الشػػػػفافيةواالبتكػػػػار، وتفعيػػػػؿ مشػػػػاركة الشػػػػباب وتقميػػػػؿ العنػػػػؼ ضػػػػد المػػػػرأة، و 

؛ واحتػػػراـ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف والحقػػػوؽ السياسػػػية؛ والقضػػػاء عمػػػى الفسػػػاد، ءلة لممؤسسػػػات والحكومػػػاتوالمسػػػا
 .0وتطبيؽ قواعد الحوكمة والحكـ الرشيد

ومف الجدير بالذكر ىنا أنو تماشيًا مػع نتػائج الجيػود السػابقة فػإف الحكومػة المصػرية، خاصػة بعػد 
، بسػػػبب انخفػػػاض مسػػػتوى معيشػػػة 5100الحػػراؾ الثػػػوري لمشػػػعب ضػػػد نظػػػاـ الحكػػػـ القػػػائـ فػػي ينػػػاير عػػػاـ 

يػػا مػػف تزايػػد المػػواطف المصػػري وتقييػػد الحريػػة وغيػػاب العدالػػة االجتماعيػػة وتزايػػد معػػدالت البطالػػة، ومػػا تبع
الػػوعى السياسػػي واالقتصػػادي لممػػواطف المصػػري، قػػد استشػػعرت الخطػػر وأدركػػت ضػػرورة وأىميػػة معالجػػة 
مشػػكالت المجتمػػع المصػػري، لػػيس بمنطػػؽ الحمػػوؿ اآلنيػػة كمػػا كػػاف يػػتـ سػػابقًا، بػػؿ بمنطػػؽ الرؤيػػة والتوجػػو 

رؤيتيا وخطتيا االسػتراتيجية االستراتيجى طويؿ األجؿ؛ لذا فإف الحكومة المصرية قد بادرت بوضع مقترح 

                                                 
0  http://www.beyond5102.org/  
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( والتػي تسػتيدؼ مػف ورائيػا لػيس فقػط حػؿ 5101 -5102عػف الفتػرة ) 5101لمتنمية المستدامة في عاـ 
المشػػػػكالت المزمنػػػػة لممجتمػػػػع المصػػػػري، بػػػػؿ وضػػػػع مصػػػػر فػػػػي مصػػػػاؼ الػػػػدوؿ المتقدمػػػػة وفقػػػػًا لمؤشػػػػرات 

عامػا القادمػة فيمػا يمػى: مصػر  التصنيؼ العالمية؛ حيث تمثمت مالمح الرؤية لمصر خالؿ الخمسػة عشػر
 01دولػة فػي مسػتوى التنافسػية؛ مصػر مػف أكبػر  01إقتصاد في العالـ؛ مصػر ضػمف أكبػر  01مف أكبر 

دولػػة فػػي مسػػتوى سػػعادة المػػواطنيف. حيػػث قامػػت الحكومػػة فػػور االنتيػػاء مػػف إعػػداد مسػػودتيا لالسػػتراتيجية 
بػػراء وفػػرؽ ولجػػاف العمػػؿ المتخصصػػة بطرحيػػا ، مػػف قبػػؿ فريػػؽ الخ5101الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لعػػاـ 

لمحػػػوار المجتمعػػػي، وذلػػػؾ  بيػػػدؼ  كسػػػب التاييػػػد المجتمعػػػي ليػػػا مػػػف كافػػػة األطػػػراؼ الممثمػػػة ألصػػػحاب 
المصػػالح الميتمػػيف بيػػا والمشػػاركيف فػػي تنفيذىا،.لػػذا فػػإف الدراسػػة الحاليػػة تسػػتيدؼ بصػػفة أساسػػية دراسػػة 

 ) راتيجية المصػػرية مػػع أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة العالميػػةمػػدي اتسػػاؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة باالسػػت

(SDGs والتي أعدتيا األمـ المتحدة بمنيجية تشػاركية متعػددة المراحػؿ والخطػوات لممػرة **5102لما بعد .
األولى في تاريخيا، وبمنيجيو وتوجػو مختمػؼ تمامػًا عػف المنيجيػة التػي اتبعتيػا المنظمػة العالميػة فػي بنػاء 

، حيػػػث اسػػػتغرؽ اإلعػػػداد والتجييػػػز لالسػػػتراتيجية 5102نمائيػػػة لأللفيػػػة العالميػػػة مػػػا قبػػػؿ عػػػاـ األىػػػداؼ اإل
الحالية وما تضمنتو مف أىداؼ وغايات ما يقرب مف الثالث سنوات، قامت خالليا بالعديد مػف المشػاورات 

 5102د العػػاـ مػػع كافػػة الفئػػات واألطػػراؼ الممثمػػة ألصػػحاب المصػػالح قطريػػًا وعالميػػًا، وذلػػؾ لمفتػػرة مػػا بعػػ
، حيػػث مػػف المخطػػط اعتمػػاد تنفيػػذ تمػػؾ االسػػتراتيجية، ومػػا ورد بيػػا مػػف أىػػداؼ لمتنميػػة 5101وحتػػى العػػاـ 

 .5102المستدامة، رسميًا مف قبؿ قادة العالـ في مؤتمر عالمي في سبتمبر 

 لمنيجيــة ومراحــل إعــداد أىــداف التنميــة المســتدامة باالســتراتيجيةلتحميــل المقــارن ا 2-0
 5102 لما بعد العالميةالواردة باألجندة  بنظيرتيا يةمصر ال

خطــوات ومراحــل إعــداد أىــداف التنميــة المســتدامة باالســتراتيجية المصــرية لمفتــرة 2-0-0
(5102-5121) 

تمثمػػت خطػػوات ومراحػػؿ إعػػداد أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة بالخطػػة االسػػتراتيجية لمصػػر عػػف الفتػػرة 
 :0( فيما يمى5102-5101)

                                                 
وأىػػداؼ التنميػػة المسػػػتدامة  SDGs) ) 5102مػػف الجػػدير بالػػذكر ىنػػا أف كػػال مػػف أىػػداؼ التنميػػػة المسػػتدامة العالميػػة لمػػا بعػػد   **

ف باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة مػازاال مقترحػاف ولػـ يػتـ اعتمادىمػا بشػكؿ نيػائي، وأنػو سػوؼ يػتـ االشػارة الييمػا الحقػًا فػى مػت
 الدراسة بدوف ذكر كممة مقترح. 

0
المحاور  –: )الغاية 5101المستدامة: مصر  استراتيجية التنمية. ،  ط والمتابعة واإلصالح اإلداريوزارة التخطيػراجع:   

 .5101أغسطس  51مؤشرات القياس( ،  –األىداؼ  –الرئيسية 
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  المحػػػوري العمػػػؿ فريػػؽتكػػػويف بتكميػػؼ مػػػف السػػيد/ وزيػػػر التخطػػيط والمتابعػػػة واصػػػالح االداري تػػـ 
إلجراء المناقشات التمييدية، وذلؾ بيدؼ إعداد المقترح األولى لممحاور والقضايا المختمفة الواجب 

 .5101إدراجيا بالخطة االستراتيجية لمتنمية المستدامة لمصر 

  راتيجية بيدؼالتنسيؽ لالست فريؽتشكيؿ: 

o  حيػث تمػت مراجعػة  تحميميػا والخػروج بتوصػياتبيػدؼ المبػادرات المحميػة و مراجعػة الػرؤى
اإلطػػػػار  -... وزارة التخطػػػيط 5104مصػػػػر وتحميػػػؿ الػػػرؤى والمبػػػػادرات المحميػػػة التاليػػػة: 

... مركػػػػز  5101مصػػػػر  -... وزارة التخطػػػػيط  5155االسػػػػتراتيجي لمضػػػػاعفة الػػػػدخؿ 
... الييئػػػة العامػػػة  5121المخطػػط االسػػػتراتيجي: مصػػػر -القػػػرارالمعمومػػات ودعػػػـ اتخػػػاذ 

وعػدد آخػػر مػػف الػرؤى التػػي أعػػدىا  -اسػتراتيجية وزارة التربيػػة والتعمػػيـ -نػػيالمتخطػيط العمر 
 .المجتمع المدني

o  حيث تمت مراجعة وتحميؿ وتحميميا والخروج بتوصيات الدوليةالمبادرات و مراجعة الرؤى ،
  -الكويػت  -اإلمػارات العربيػة المتحػدة -زيػااليملمػدوؿ التاليػة:  الػرؤى والمبػادرات الدوليػة

  اليا .استر  -كينيا -زامبيا -تركيا -البحريف -اليند

o تنسيؽ العمؿ بيف الفرؽ المختمفة 

o التنسيؽ لعقد االجتماعات والندوات 

o دمج أعماؿ المجاف المختمفة وضماف اتساؽ المخرجات النيائية 

o  ية في ضوء الموارد المتاحةالموائمة بيف أولويات الرؤ 

o الخطط التفصيمية وضماف اتساقيا مع الرؤية إعداد متابعة  

  لالسػػػتراتيجية، وذلػػػؾ حسػػػب التخصصػػػات والقضػػػايا المختمفػػػة المطروحػػػة  ءلخبػػػراافػػػرؽ تشػػػكيؿ
 باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بيدؼ: 

o  دارة الندوات واالجتماعات عمى مستوى كؿ قطاع و صياغة الغايات واألىداؼ القطاعية  ا 

o صياغة واقتراح مؤشرات قياس األداء المختمفة 

o إعداد التقارير النيائية لفرؽ الخبراء 

  بيدؼ: فريؽ االستراتيجيةتشكيؿ 

o تحويؿ الغايات إلى أىداؼ استراتيجية قصيرة وطويمة المدى 

o تحويؿ األىداؼ االستراتيجية إلى خطط استراتيجية 

o تحويؿ الخطط االستراتيجية إلى خطط تشغيمية 

o   وضع الخطط التفصيمية 

o المتابعة والتقييـ المستمر إلعادة تصحيح  المسار  

  بيدؼ: التواصؿ المجتمعىفريؽ تشكيؿ 
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o التواصؿ مع شرائح المجتمع المختمفة لتوصيؿ الغايات وضماف التوحد حوؿ الرؤية 

o فعاؿ المختمفة ألرصد ردود ا 

o  اآلليات الالزمة لمتأييد والدعـ المجتمعياقتراح. 

 

خطوات ومراحل إعداد أىـداف التنميـة المسـتدامة باالسـتراتيجية العالميـة لمـا بعـد  2-0-5
5102 

 5102تمثمت خطوات ومراحؿ وآليػات إعػداد أىػداؼ التنميػة المسػتدامة باألجنػدة العالميػة لمػا بعػد 
 :0فيما يمى

 فريؽ المياـ لمنظومة األمـ المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعػد  أنشأ األميف العاـ لألمـ المتحدة
 معنيػػػػاً  خاصػػػػاً  وفريػػػػؽ الشخصػػػػيات البػػػػارزة الرفيػػػػع المسػػػػتوى. كمػػػػا عػػػػيف أيضػػػػا مستشػػػػاراً  5102عػػػػاـ 

. والغػػرض مػػف ذلػػؾ كمػػو ىػػو ضػػماف عمميػػة تشػػاور واسػػعة لػػدعـ 5102بػػالتخطيط اإلنمػػائي لمػػا بعػػد 
 .5102إعداد خطة األمـ المتحدة لمتنمية لما بعد عاـ 

 +العمػؿ عمػى مجموعػة مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة.  51كما بدأت الوثيقػة الختاميػة لمػؤتمر ريػو
رفػػػع اقتػػػراح بشػػػأف ىػػػذه األىػػػداؼ إلػػػى  ،عضػػػواً  01ويتػػػولى فريػػػؽ عمػػػؿ مفتػػػوح العضػػػوية مكػػػوف مػػػف 

بضػرورة اتسػاؽ تصػميـ  51(. ويوصػي مػؤتمر ريػو+5101-5100منػة والسػتيف )االجمعية العامة الث
 .5102أىداؼ التنمية المستدامة مع خطة التنمية لما بعد 

 نبثػاؽ اعػـ تشارؾ إدارة األمـ المتحدة لمشؤوف االقتصادية واالجتماعية مشاركة كاممة في تعزيػز ود
 .مركزياً  ، تحتؿ فييا التنمية المستدامة موقعاً 5102خطة تنمية راسخة وطموحة لما بعد عاـ 

  ُلػػػػػدعـ  5105ممػػػػػي مػػػػػف قبػػػػػؿ األمػػػػػيف العػػػػػاـ لألمػػػػػـ المتحػػػػػدة فػػػػػي ينػػػػػاير أنشػػػػػئ فريػػػػػؽ الميػػػػػاـ األ
 . ويجمػػع فريػػؽ5102االسػػتعدادات عمػػى نطػػاؽ منظومػػة األمػػـ المتحػػدة لخطػػة التنميػػة لمػػا بعػػد عػػاـ 

ممية والمنظمات الدولية، ويشترؾ في رئاستو برنػامج نات والوكاالت األُ االمياـ أكثر مف ستيف مف الكي
دارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية. ويوفر فريؽ المياـ المدخالت التحميمية  األمـ المتحدة اإلنمائي وا 

بػ المياـ تقريره األوؿ، المعنوف قدـ فريؽ و  .5102والخبرة والتواصؿ بشأف نقاش خطة التنمية لما بعد 
ويسػػتعرض التقريػػر توصػػيات فريػػؽ  . 5105فػػي يونيػػو  "تحقيػػؽ المسػػتقبؿ الػػذي نصػػبو إليػػو لمجميػػع،"

، ويدعو إلى اتباع نيػج سياسػات متكامػؿ 5102المياـ الرئيسية بخصوص خطة التنمية لما بعد عاـ 

                                                 
0 See, United Nations.. The Road to Dignity by 5101: Ending Poverty, Transforming All Lives and 

Protecting the Planet”, Synthesis Report of the Secretary-General-on the post- 5102 Aganda, New 

york December,5101. 
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 إنمائيػػػةالسػػػتدامة البيئيػػػة ضػػػمف خطػػػة لضػػػماف تنميػػػة اقتصػػػادية واجتماعيػػػة شػػػاممة والسػػػالـ واألمػػػف وا
 تستجيب لتطمعات جميع الناس مف أجؿ عالـ خاؿ مف العوز والخوؼ.

  فريػػؽ األمػػـ المتحػػدة لمػػدعـ الفنػػى المعنػػى بأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة: الفريػػؽ واحػػد مػػف أربػػع فػػرؽ
دة لما بعػد عػاـ عمؿ فرعية تشكؿ فريؽ عمؿ منظومة األمـ المتحدة المعنى بخطة التنمية لألمـ المتح

، وىػػو مسػػئوؿ عػػف إعػػداد المػػدخالت األوليػػة بشػػأف القضػػايا ذات األولويػػة لينظػػر فييػػا الفريػػؽ 5102
العامؿ المفتوح وعف دعـ أعماؿ الفريػؽ العامػؿ المفتػوح حسػبما ىػو مطمػوب. وقػد أعػد قبػؿ انعقػاد كػؿ 

 .اجتماع مف اجتماعات الفريؽ العامؿ المفتوح موجزات لممسائؿ لمنظر فييا

  شػراكة عالميػة متجػددة مػف ”المعني بالشراكة العالمية مف أجػؿ التنميػة تقريػره  فريؽ العمؿوقد نشر
. ويقػػػّيـ التقريػػػر الػػػدروس المسػػػتقاة مػػػف اليػػػدؼ الثػػػامف مػػػف األىػػػداؼ 5100فػػػي مػػػارس “ أجػػػؿ التنميػػػة

مػف أجػؿ  اإلنمائية لأللفية. ويقدـ مجموعة مػف التوصػيات بشػأف مالمػح وشػكؿ شػراكة عالميػة متجػددة
 . 5102التنمية في مرحمة ما بعد 

  ورة وطنيػة اورة مواضػيعية ومشػامجموعة األمـ المتحػدة اإلنمائيػة سمسػمة مػف أحػد عشػر مشػنظمت
نػات األمػـ المتحػدة المختمفػة وبػدعـ مػف ابمػدا. وبتنظػيـ مشػترؾ مػف قبػؿ كي 31عمى مستوى أكثر مػف 

ورات فػػي توجيػػو عمميػػة االمشػػ اعدت ىػػذهسػػمنظمػػات المجتمػػع المػػدني وأصػػحاب المصػػمحة اآلخػػريف، 
 تشػاركقػد . و 5102التفكير حػوؿ كيفيػة إدراج القضػايا الناشػئة والممحػة ضػمف خطػة التنميػة لمػا بعػد 

ورات المواضػػػػػيعية، فضػػػػػال عػػػػػف اإدارة التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة مشػػػػػاركة كاممػػػػػة فػػػػػي المشػػػػػ
تقريػػر عػػف النتػػائج األولػػى ليػػذه  5100س المسػػاىمات الفعالػػة مػػف شػػعبيا المختمفػػة. وقػػد نشػػر فػػي مػػار 

 .“الحوار العالمي بدأ”ورات بعنواف االمش

 عالميػػػة مسػػػتقمة لمراكػػػز  دة شػػػبكةشػػػبكة حمػػػوؿ التنميػػػة المسػػػتدامة: أنشػػػأ األمػػػيف العػػػاـ لألمػػػـ المتحػػػ
البحػػػوث والجامعػػػات والمؤسسػػػات التقنيػػػة لممسػػػاعدة عمػػػى إيجػػػاد حمػػػوؿ لممشػػػاكؿ البيئيػػػة واالجتماعيػػػة 

بكة، ومقرىػػػا معيػػد األرض فػػي جامعػػة كولومبيػػا، تقريرىػػا الػػػذى شػػواالقتصػػادية الممحػػة. وقػػد نشػػرت ال
 توحة.أىداؼ مف عشرةوتضمف  5100قدمتو إلى األميف العاـ في يونيو عاـ 

  أنشػأ األمػيف  :5102فريؽ الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعنػى بخطػة التنميػة لمػا بعػد عػاـ
. 5102عمميػػة لمػػا بعػػد عػػاـ و العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة الفريػػؽ إلسػػداء المشػػورة بشػػأف خطػػة تنميػػة جريئػػة 

قدمػػو إلػػى  تقريػػره النيػػائي الػػذى 5100، وقػػد نشػػر فػػي مػػايو عػػاـ دولػػة 54ويضػػـ الفريػػؽ ممثمػػيف عػػف 
 ىدفًا مقترحًا. اثنى عشراألميف العاـ والذى تضمف 

  الفريؽ العامؿ الحكومى الدولي المفتوح العضوية المعنػى بأىػداؼ التنميػة المسػتدامة فػي تـ تشكيؿ
أنشأت الجمعية العامة لألمـ المتحدة الفريؽ العامػؿ المفتػوح  51، كنتيجة لمؤتمر ريو + 5100يناير 
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اؼ التنمية المستدامة. ويرأس الفريػؽ بشػكؿ مشػترؾ كػؿ مػف كينيػا وىنغاريػا ويشػمؿ إلعداد مقترح ألىد
ممثميف عػف البمػداف العربيػة مػف اإلمػارات العربيػة المتحػدة وتػونس والجزائػر والمممكػة العربيػة السػعودية 

فبرايػر و ينػاير و  5100ديسػمبر عػاـ و نػوفمبر فػي ومصر والمغرب. وقد عقػد الفريػؽ أربعػة اجتماعػات 
تقريرًا يتضمف مقترحًا ألىداؼ التنمية المستدامة  5101الفريؽ بحموؿ سبتمبر عاـ  أعد قد ، و 5101
منػػة والسػتوف لمجمعيػػة العامػػة. ومػػف الميػػـ االشػارة إلػػى أف فريػػؽ الجمعيػػة العامػػؿ افيػػو الػػدورة الث نظػرت

حيػث  ، 5101يوليػو والتػو فػي االمفتوح باب العضوية المعني بأىداؼ التنمية المستدامة قػدـ نتػائج مد
أكػد عمػى عرض سردا استند فيو إلى الوثيقو الختاميػة لمػؤتمر األمػـ المتحػدة لمتنميػة المسػتدامة، حيػث 

القضػػاء عمػػي الفقػػر، واالسػػتدامة البيئػػة، والنمػػو الشػػامؿ لمجميػػع، ضػػرورة  أىميػػة بعػػض القضػػايا مثػػؿ: 
 . البشر محورىاالتى يجب أف يكوف والمساواة ، وخطة لمتنمية المستدامة 

  المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة: كاف المنتدى نتيجة رئيسية مف نتائج
وض حكوميػة ا( وبعػد عمميػة تفػ34/561) 5100وأنشػأتو الجمعيػة العامػة فػي يونيػو عػاـ  51ريو + 

االفتتػػػاحى فػػػي سػػػبتمبر نبػػػو التنظيميػػػة. وقػػػد عقػػػد اجتمػػػاع المنتػػػدى ادوليػػػة حػػػددت شػػػكؿ المنتػػػدى وجو 
، عمػػى أف تعقػػد اجتماعػػات سػػنوية فػػي إطػػار المجمػػس االقتصػػادي واالجتمػػاعى لألمػػـ المتحػػدة، 5100

باإلضػػافة إلػػى اجتماعػػات مػػرة كػػؿ أربػػع سػػنوات عمػػى مسػػتوى رؤسػػاء الػػدوؿ برعايػػة الجمعيػػة العامػػة. 
قػػاد كػػؿ اجتمػػاع لممنتػػدى. والمجػػاف اإلقميميػػة مػػدعوة لعقػػد اجتماعػػات تحضػػيرية إقميميػػة سػػنوية قبػػؿ انع

 المنتدى الرئيسية متابعة ومراجعة التقدـ المحرز نحو أىداؼ التنمية المستدامة. اـوستكوف إحدى مي

  ًوالتػػو بشػػأف خطػػة التنميػػة المسػػتدامة. ففػػي يوليػػو افػػي مد طػػويالً  لقػػد قطػػع المجتمػػع الػػدولي شػػوطا
"حيػاة كريمػة  بػػ المعنػوف ىػامػة، تقرير ،بناء عمػي طمػب مػف الجمعيػة العا األمـ المتحدة ، قدمت 5100

(. وأوصػػػت بوضػػػع خطػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة عالميػػػة ومتكاممػػػة ومسػػػتندة إلػػػى  A/515/35لمجميػػػع" )
ط الضػػوء يحقػػوؽ اإلنسػػاف، تعػػالج مسػػائؿ النمػػو االقتصػػادي والعدالػػة االجتماعيػػة والعنايػػة بالبيئػػة وتسػػم

إلػػى  . ودعػػت أيضػػاً إلػػى خطػػة ال تيمػػؿ أحػػداً  عمػػي الصػػمة بػػيف السػػالـ والتنميػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف، أي
سػػػتعراض والرصػػػد، وتحسػػػيف وزيػػػادة تبويػػػب البيانػػػات، وجعػػػؿ األىػػػداؼ التػػػوخي الصػػػرامة فػػػي إجػػػراء ا

مػػػف اإلجػػػراءات المفضػػػية إلػػػى التغيػػػر التػػػي يمكػػػف أف  والغايػػات قابمػػػة لمقيػػػاس ولمتكيػػػؼ. وأوردت عػػػدداً 
 .نطبؽ عمي جميع البمدافت

  ئػػػيس الجمعيػػػة العامػػػة سمسػػػمة مػػػف االجتماعػػػات القيمػػػة، شػػػممت ثالثػػػة ، عقػػػد ر 5101وطػػػواؿ عػػػاـ
المسػػػتوي بشػػػأف مسػػػاىمات المػػػراة والشػػػباب والمجتمػػػع المػػػدني، وبشػػػأف حقػػػوؽ اإلنسػػػاف  ةأنشػػػطة رفيعػػػ

وسػػػيادة القػػػانوف، وبشػػػأف مسػػػاىمات التعػػػاوف بػػػيف بمػػػداف الشػػػماؿ والجنػػػوب والتعػػػاوف فيمػػػا بػػػيف بمػػػداف 
غػراض التنميػة. وعقػدت ثػالث ألخير تكنولوجيا المعمومػات واالتصػاالت الجنوب والتعاوف الثالثي وتس

مناقشات مواضيعية بشأف دور الشراكات، وكفالة االسػتقرار والسػالـ فػي المجتمعػات، والمػاء والصػرؼ 
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المناقشات حوار بشأف المساءلة في الجمعية العامػة وفػي كػؿ  تمؾعقب أالصحي والطاقة المستدامة. و 
، عقد  5101وفي سبتمبر  .تحت رعاية لجنة األمـ المتحدة اإلقميمية المعنية بيا منطقة مف المناطؽ
مف عاـ مف  أكثروبعد  .5102يميا رفيع المستوي بشأف خطة التنمية لما بعد عاـ يالرئيس اجتماعا تق

 داً محػػد ىػػدفاً  04وية ضػػوالمكثفػػة، اقتػػرح الفريػػؽ العامػػؿ المفتػػوح بػػاب الع ةوالت التشػػاورية الجامعػػداالمػػ
غايػػة   وصػػفيا بأنيػػا ذات وجيػػو عمميػػة، وتتسػػـ بطػػابع عػػالمي وقابمػػة  036بغايػػات عػػددىا  مشػػفوعاً 

لمتطبيؽ عمػي الجميػع، مػع مراعػاة اخػتالؼ الواقػع والقػدرات ومسػتويات التنميػة عمػي الصػعيد الػوطني. 
دىا يػسػيتـ تحد يالتػ خاصػة بالبمػدافالىػداؼ األيػا و يوسعي إلى الجمع بيف الغايات العالمية المتطمػع إل

  0عمي الصعيد الوطني

 

مف العرض السابؽ لمراحؿ وخطوات إعداد أىداؼ التنمية المسػتدامة الػواردة باألجنػدة العالميػة لمػا 
، ومراحػػػؿ وخطػػػوات إعػػػداد أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة الػػػواردة بالخطػػػة االسػػػتراتيجية المصػػػرية 5102بعػػػد 

(، يمكػػػػف القػػػػوؿ بدايػػػػة وبطبيعػػػػة الحػػػػاؿ أنػػػػو ال يمكػػػػف مقارنػػػػة جميػػػػع مراحػػػػؿ وخطػػػػوات 5101 – 5102)
المنيجيتػػيف نظػػرًا الخػػتالؼ النطػػاؽ المكػػاني بصػػفة أساسػػية، ومػػا يتضػػمنو مػػف متغيػػرات عديػػدة ومتنوعػػة، 

إلػى  وكذلؾ اختالؼ اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لممؤسسات القائمة عمى وضع المنيجيتيف، إضافة
أف المنيجية العالمية اعتمدت منذ البداية عمى المشاركة المجتمعية وأدرجتيا ضمف العديد مف مراحػؿ بنػاء 
االستراتيجية، في حيف أف المنيجية المحمية لجػأت لممشػاركة والحػوار المجتمعػي كػآخر خطػوة بعػد صػياغة 

ض النقاط التى تيػدؼ بصػفة أساسػية كافة المحاور بما تضمنتو مف أىداؼ عدة. نود بداية اإلشارة إلى بع
 :5101 – 5102إلى تحسيف محاور وأىػداؼ رؤية مصر لمتنمية المستدامة 

  تعػػػػد بنػػػػاء منظػػػػومي متكامػػػػؿ يضػػػػمف تحقيػػػػؽ تنميػػػػة شػػػػاممة  5102أف األجنػػػػدة العالميػػػػة لمػػػػا بعػػػػد
يػػػات ومسػػتدامة، ممػػػا يسػػتوجب ضػػػرورة االسترشػػػاد بمػػا ورد بيػػػا فيمػػا يخػػػص األىػػػداؼ السػػبعة عشػػػر والغا

المائػػة وتسػػعة وسػػتوف، واالسػػتفادة منيػػا فػػي ضػػوء أولويػػات األجنػػدة المحميػػة والمػػوارد واإلمكانػػات المتاحػػة 
والمتوقعة. حيث كما نعتقد أف أي رؤية استراتيجية لمصر لخمسة عشر عامًا قادمة ال يمكنيا ػ بػأي حػاؿ 

ألخذ في االعتبار األولويات الوطنية مف األحواؿ ػ إغفاؿ أي مف جوانب التنمية الشاممة والمستدامة، مع ا
 والبعد الزمني.  

 ( 5101 – 5102أف إضافة بعض الجوانػب لمحػاور وأىػداؼ رؤيػة مصػر لمتنميػة المسػتدامة )- 
 إنما ييدؼ بصفة أساسية إلى: -وىو ما سيتضح فيما بعد 

 عدـ إغفاؿ أي بعد فرعي ىاـ ألي مف جوانب التنمية الشاممة والمستدامة 

                                                 
ية وىى بصدد إعدادىا ألىداؼ التنمية لمزيد مف التفاصؿ حوؿ موضوعات وأطراؼ المشاورات التى قامت بيا المنظمة العالم  0

 .(1راجع ممحؽ الدراسة رقـ ) 5102المستدامة لما بعد 
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 الشػراكات العالميػة الحاليػة والمتوقعػة خػالؿ الفتػرة  -االستفادة مػف ػ واإلنػدماج فػي  تيسير سبؿ
(5102 – 5101.) 

  الحصػػوؿ عمػػى التمويػػؿ الػػالـز مػػف الػػػدوؿ والمنظمػػات والصػػناديؽ الدوليػػة خػػالؿ فتػػرة تطبيػػػؽ
 الخطة االستراتيجية.

 ألجنبي.إمكانية جعؿ البيئة الوطنية بيئة حقيقية حاضنة وجاذبة لالستثمار ا 

 .االتساؽ عند وضع التشريعات االقتصادية والتجارية مع اتفاقيات التجارة العالمية 

  التوافػػػؽ مػػػع القػػػوانيف والمواثيػػػؽ الدوليػػػة، خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالبنيػػػة السياسػػػية وسػػػيادة القػػػانوف
والحريػػػات والمسػػػاواة وعػػػدـ التمييػػػز، وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف بشػػػكؿ عػػػاـ، والنسػػػاء واألطفػػػاؿ بشػػػكؿ 

 خاص.

  إبػػػراز االىتمػػػاـ بمجػػػاالت الزراعػػػة والميػػػاه والصػػػرؼ الصػػػحي والطاقػػػة المسػػػتدامة عمػػػى سػػػبيؿ
 المثاؿ.

 ( 5101-5102أف إنشاء بعض اآلليات يعد ضرورة لحسف تنفيذ رؤية مصر لمتنميػة المسػتدامة )
 منيا:

 شبكة محمية مسػتقمة لممراكػز البحثيػة والجامعػات لممسػاعدة فػي إيجػاد حمػوؿ واقعيػة لممشػكالت 
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 .آلية تضمف تحسيف جودة البيانات عمى المستويات الكمية والقطاعية والوحدوية 

 . آلية لمتابعة تنفيذ أىداؼ تمؾ االستراتيجية وتقييـ إنجازاتيا وآثارىا 

ـــارن ا 2-5 ـــل المق ـــة المســـتدامة باالســـتراتيجيةلتحمي  يةمصـــر ال لمضـــمون أىـــداف التنمي
 5102.لما بعد العالمية بنظيرتيا

بالدراسػػػػة التحميميػػػػة المقارنػػػػة لمضػػػػموف محتػػػػوى األىػػػػداؼ االسػػػػتراتيجية لمتنميػػػػة المسػػػػتدامة الػػػػواردة 
بنظيرتيػػا الػػواردة باالسػػتراتجية الوطنيػػة المصػػرية لمتنميػػة المسػػتدامة عػػف  5102باألجنػػدة العالميػػة لمػػا بعػػد 

لتحميػؿ والمقارنػة بينيمػا فػي ثالثػة محػاور رئيسػية، (، تـ التوصؿ لتحديػد إتجاىػات ا5101 -5102الفترة )
أال وىى: التحميؿ المقارف ألىداؼ التنمية المستدامة المدرجة باألجندة العالمية والتي لـ تدرج بشػكؿ واضػح 
ومباشػػر ضػػمف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة بالخطػػة االسػػتراتيجية الوطنيػػة؛ التحميػػؿ المقػػارف ألىػػداؼ التنميػػة 

رجة باألجندة العالمية مػع نظيرتيػا الػواردة بشػكؿ مباشػر أو غيرمباشػر ضػمف أىػداؼ التنميػة المستدامة المد
المسػػػتدامة بالخطػػػة االسػػػتراتيجية الوطنيػػػة؛ وأخيػػػرًا، التحميػػػؿ المقػػػارف ألىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة المدرجػػػة 

، 5102لمػػا بعػػد  باألجنػػدة الوطنيػػة ولػػـ تػػرد بشػػكؿ واضػػح ومباشػػر ضػػمف أىػػداؼ التنميػػة باألجنػػدة العالميػػة
 وفيما يمي أىـ نتائج المقارنة لممحاور الثالثة سالفة الذكر.
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غيــــر الــــواردة و  5102أىــــداف التنميــــة المســــتدامة بأجنــــدة العــــالم لمــــا بعــــد  2-5-0
 باالستراتيجية 

 الوطنية 
 لقضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كل مكان(: ا0اليدف )

تضػػمنت ضػػرورة العمػػؿ عمػػى خفػػض معػػدالت الفقػػر  5102إف األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة مػػا قبػػؿ 
، إال أف االحصػػاءات الوطنيػػة )كمػػا تبػػيف مػػف الفصػػؿ األوؿ مػػف الدراسػػة( 5102إلػػى النصػػؼ بنيايػػة عػػاـ 

تثبػػػػت أف نسػػػػبة الفقػػػػراء وفقػػػػًا لتعريػػػػؼ خػػػػط الفقػػػػر الػػػػوطني لػػػػـ تشػػػػيد أيػػػػة إنخفػػػػاض ممحػػػػوظ خػػػػالؿ الفتػػػػرة 
%( خػػػالؿ 53.0 -%06.3إرتفعػػػت النسػػػبة مػػػف ) (، بػػػؿ عمػػػى العكػػػس5105/5100 -5111/5112)

، وبالتػػالى 5102نفػػس الفتػػرة، وليػػذا فػػإف تمػػؾ االحصػػاءات تثبػػت اسػػتحالة تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ بنيايػػة عػػاـ 
عمػى قائمػة  لقضاء عمػى الفقػر بجميػع أشػكالو فػي كػؿ مكػافضرورة قياـ  الحكومة المصرية بوضع ىدؼ ا

( بممحػؽ الدراسػة 0بػالرجوع لجػدوؿ رقػـ )ة فػي المرحمػة المقبمػة.  و أولويات أىدافيا لتحقيؽ التنمية المستدام
( والمتضػػػمف التحميػػػؿ المقػػػارف ألىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة بالخطػػػة االسػػػترتيجية لمصػػػر وأىػػػدافيا 5رقػػػـ )

، فيمػا يتعمػؽ باليػدؼ األوؿ 5102الرئيسية والفرعية باألىداؼ الرئيسية والفرعية لمتنمية المستدامة لما بعد 
 ، يمكف رصد المالحظات التالية:لقضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ مكافاوىو 

  عمػػى الػرغـ مػػف أىميتػػو لمػػدوؿ الناميػػة لقضػػاء عمػػى الفقػػر بجميػػع أشػكالو فػػي كػػؿ مكػػافاأف ىػدؼ ،
ومنيػػػا مصػػػر، لػػػـ يػػػدرج ضػػػمف الخطػػػة االسػػػتراتيجية المقترحػػػة لمصػػػر )وكػػػذا أىدافػػػو الفرعيػػػة( عػػػف الفتػػػرة 

(5102-5101.) 

 والتػػػي  5101األىػػداؼ الفرعيػػػة المشػػتقة مػػػف اليػػدؼ الرئيسػػػي والمطمػػوب تحقيقيػػػا بنيايػػة عػػػاـ  أف
نعتقد بأىمية إدراجيا ضمف أجندة التنمية المصرية المستقبمية، ألنيا تتناوؿ قضايا ىامة ال يمكف ألحد أف 

 ينكر معاناة المجتمع المصري منيا، ىى: 

o وىػػو يقػػاس حاليػػًا بعػػدد 5101ينمػػا كػػانوا بحمػػوؿ عػػاـ القضػػاء عمػػى الفقػػر المػػدقع لمنػػاس أجمعػػيف أ ،
. 0.52األشخاص الذيف يعيشوف بأقؿ مف   دوالر في اليـو

o  تخفيض نسبة الرجاؿ والنساء واألطفاؿ مػف جميػع األعمػار الػذيف يعػانوف الفقػر بجميػع أبعػاده وفقػًا
 .5101لمتعاريؼ الوطنية بمقدار النصؼ عمى األقؿ بحموؿ عاـ 

o  تػػدابير حمايػػة اجتماعيػػة مالئمػػة عمػػى الصػػعيد الػػوطني لمجميػػع ووضػػع حػػدود دنيػػا اسػػتحداث نظػػـ و
 .5101ليا. وتحقيؽ تغطية صحية واسعة لمفقراء والضعفاء بحموؿ عاـ 

o ةبنػػاء قػػدرة الفقػػراء والفئػػات الضػػعيفة عمػػى الصػػمود والحػػد مػػف تعرضػػيا وتأثرىػػا بػػالظواىر المتطرفػػ 
 .5101ارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحموؿ عاـ المتصمة بالمناخ وغيرىا مف اليزات والكو 
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o  ضػػماف تمتػػع جميػػع الرجػػاؿ والنسػػاء، والسػػيما الفقػػراء والضػػعفاء مػػنيـ، بػػنفس الحقػػوؽ فػػي الحصػػوؿ
وعمػػى حػػؽ ممكيػػة األراضػػي  ،عمػػى المػػوارد االقتصػػادية، وكػػذلؾ حصػػوليـ عمػػى الخػػدمات األساسػػية

أشػػكاؿ الممكيػػة األخػػرى، وبػػالميراث، وبالحصػػوؿ عمػػى والتصػػرؼ فييػػا وغيػػره مػػف الحقػػوؽ المتعمقػػة ب
الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمػة، والخػدمات الماليػة، بمػا فػي ذلػؾ التمويػؿ المتنػاىي 

 .5101الصغر، بحموؿ عاـ 

   أف اليدؼ األوؿ الخاص بالقضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ مكاف، كباقى أىػداؼ التنميػة
، تضمف آليات التنفيذ الواجب تنفيذىا لتحقيؽ األىداؼ الفرعية، وبالتػالي تضػمف 5102مة لما بعد المستدا

 تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى: 

o إسػػػػتنادًا إلػػػػى يية سػػػػميمة عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف الصػػػػعيد الػػػػوطني واإلقميمػػػػى والػػػػدولاتوضػػػػع أطػػػػر سياسػػػػ ،
 ة، مػػػف أجػػػؿ تسػػػريع وتيػػػر النػػػوعيلممنظػػػور  ةاسػػػتراتيجيات إنمائيػػػة مراعيػػػة لمصػػػالح الفقػػػراء ومراعيػػػ

 االستثمار في اإلجراءات الرامية إلى القضاء عمى الفقر.

o حشد موارد كبيرة مػف مصػادر متنوعػة، بمػا فػي ذلػؾ عػف طريػؽ التعػاوف اإلنمػائي المعػزز،  ضماف
ؤ البمداف النامية، والسيما أقؿ البمداف نموًا، بما يكفييػا مػف الوسػائؿ التػي يمكػف التنبػ دمف أجؿ تزوي

 بيا مف أجؿ تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء عمى الفقر بجميع أبعاده.

لقضاء عمى الجوع وتوفير األمـن الغـذائى والتغذيـة المحسـنة وتعزيـز الزراعـة ا(: 5اليدف )
 المستدامة

أيضػػػًا ضػػػرورة العمػػػؿ عمػػػى خفػػػض معػػػدالت  5102تضػػػمنت األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة مػػػا قبػػػؿ 
، إال أف إحصػػاءات معػػدالت الفقػػر، السػػابؽ االشػػارة إلييػػا، توضػػح أف ىنػػاؾ مػػا 5102مػػوؿ عػػاـ الجػػوع بح
مميوف مواطف غير قػادريف عمػى الحصػوؿ عمػى احتياجػاتيـ االساسػية الغذائيػة وغيػر الغذائيػة  50.4يقرب 

مميوف  5لي وفقًا لمعدالت دخوليـ الحالية، يضاؼ لما سبؽ )كما تبيف مف الفصؿ األوؿ بالدراسة( أف حوا
طفؿ دوف سف الخامسة يعانوف قصر القامة ومف ثـ فيـ معرضيف لمخاطر نقص التطور المعرفي والبدني 

% مػف األطفػاؿ دوف الخامسػة يعػانوف مػف النحافػة نتيجػة لسػوء التغذيػة، 5المرتبط بنقص التغذية، وحوالي 
ير األمػػف الغػػذائى والتغذيػػة وليػػذا فػػإف الحكومػػة المصػػرية مطالبػػة بوضػػع ىػػدؼ القضػػاء عمػػى الجػػوع وتػػوف

المحسػػنة وتعزيػػز الزراعػػة المسػػتدامة عمػػى قائمػػة أولويػػات أىػػدافيا لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة فػػي المرحمػػة 
( والمتضػػمف التحميػػؿ المقػػارف ألىػػداؼ التنميػػة 5( بممحػػؽ الدراسػػة رقػػـ )5بػػالرجوع لجػػدوؿ رقػػـ )المقبمػػة. و 

ا الرئيسػػػية والفرعيػػػة باألىػػػداؼ الرئيسػػػية والفرعيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بالخطػػػة االسػػػترتيجية لمصػػػر وأىػػػدافي
عمػػى الجػػوع وتػػوفير األمػػف الغػػذائى  ءلقضػػاا، فيمػػا يتعمػػؽ باليػػدؼ الثػػاني وىػػو 5102المسػػتدامة لمػػا بعػػد 

 ، يمكف رصد المالحظات التالية:والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
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  عمػى الجػوع وتػوفير األمػف الغػذائى والتغذيػة المحسػنة وتعزيػز الزراعػة المسػتدامة ءلقضااأف ىدؼ 
)وكػػػذا أىدافػػػو الفرعيػػػة(، رغػػػـ أىميتػػػو لمػػػدوؿ الناميػػػة ومنيػػػا مصػػػر، لػػػـ يػػػدرج ضػػػمف الخطػػػة االسػػػتراتيجية 

 (.5101-5102المقترحة لمصر عف الفترة )

 والتػػي نعتقػػد  5101يػػا بنيايػػة عػػاـ أف األىػػداؼ الفرعيػػة المحققػػة لميػػدؼ الرئيسػػي والمطمػػوب تحقيق
بأىمية إدراجيا ضمف أجندة التنمية المصرية المستقبمية، ألنيا تتناوؿ قضايا ىامة ال يمكف ألحػد أف ينكػر 

 معاناة المجتمع المصري منيا، ىى: 

o  ،القضاء عمى الجوع وضماف حصوؿ الجميع، والسيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمػف فػييـ الرضػع
 .5101طواؿ العاـ بحموؿ عاـ  يفييـ مف الغذاء المأموف والمغذعمى ما يك

o  بمػا فػي ذلػؾ تحقيػؽ األىػداؼ المتفػؽ 5101وضع نياية لجميع أشكاؿ سوء التغذية، بحموؿ عػاـ ،
عمييػػػا دوليػػػا بشػػػأف توقػػػؼ النمػػػو واليػػػزاؿ لػػػدى األطفػػػاؿ دوف سػػػف الخامسػػػة، ومعالجػػػة االحتياجػػػات 

 .5152مؿ والمرضعات وكبار السف بحموؿ عاـ التغذوية لممراىقات والنساء الحوا

o األغذية، والسيما النساء وأفراد الشعوب األصػمية  يمضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخؿ صغار منتج
واه فػي حصػػوليـ عمػى األراضػػي اوالصػياديف، مػػف خػالؿ ضػماف المسػػ ةوالمػزارعيف األسػرييف والرعػػا

مكانيػػػػة وصػػػػوليـ إلػػػػى وعمػػػػى مػػػػوارد اإلنتػػػػاج األخػػػػرى والمػػػػدخالت والمعػػػػارؼ  والخػػػػدمات الماليػػػػة وا 
األسواؽ وحصػوليـ عمػى الفػرص لتحقيػؽ قيمػة مضػافة وحصػوليـ عمػى فػرص عمػؿ غيػر زراعيػة، 

 .5101بحموؿ عاـ 

o  الحفػػػاظ عمػػػى التنػػػوع الجينػػػى لمبػػػذور والنباتػػػات المزروعػػػة والحيوانػػػات األليفػػػة ومػػػا يتصػػػؿ بيػػػا مػػػف
عمػى  ةلبػذور والنباتػات المتنوعػة التػي تػدار إدارة سػميماألنواع البرية، بما في ذلؾ مف خالؿ بنوؾ ا

، وضػػماف الوصػػوؿ إلييػػا وتقاسػػـ المنػػافع الناشػػئة عػػف يوالػػدول يكػػؿ مػػف الصػػعيد الػػوطني واإلقميمػػ
نصاؼ عمى النحو المتفؽ عميػو ا  استخداـ الموارد الجينية وما يتصؿ بيا مف معارؼ تقميدية بعدؿ و 

 .5151دوليًا، بحموؿ عاـ 

o تؤدى إلى زيادة اإلنتاجية  سميمة، وتنفيذ ممارسات زراعية ةمستدام يةنظـ إنتاج غذائ ضماف وجود
والمحاصيؿ، وتسػاعد عمػى الحفػاظ عمػى الػنظـ اإليكولوجيػة، وتعزيػز القػدرة عمػى التكيػؼ مػع تغيػر 
المناخ وعمػى مواجيػة أحػواؿ الطقػس المتطرفػة وحػاالت الجفػاؼ والفيضػانات وغيرىػا مػف الكػوارث، 

 .5101والتربة، بحموؿ عاـ  ينوعية األراضفي دريجيًا وتحسف ت

  أف قطػػػاع الزراعػػػة بمكوناتػػػو وتعقيداتػػػو المختمفػػػة وبػػػالرغـ مػػػف مسػػػاىمتو الممحوظػػػة فػػػي االقتصػػػاد
%( فػي النػاتج المحمػي اإلجمػالي، وذلػؾ خػالؿ العقػد األوؿ 51-04المصري، والتي ترواحت نسبتيا بػيف )

ؿ الفتػرة القادمػة، لػـ مف األلفية، باإلضافة لدوره المأموؿ لموفاء باالحتياجات الغذائيػة المختمفػة لمسػكاف خػال
( بمػػا يتناسػػب مػػع أىميتػػو ودوره المػػأموؿ 5101-5102يػػتـ تناولػػو ضػػمف الخطػػة االسػػتراتيجية المصػػرية )

نما تـ ذكره بشكؿ مقتضب كأحد األىداؼ  في القضاء عمى الجوع والوفاء باالحتياجات الرئيسية لمسكاف، وا 
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ميػة المسػتدامة والخػاص بالبيئػة، حيػث جػاء نصػو الفرعية ضمف اليدؼ السادس باالسػتراتيجية الوطنيػة لمتن
"بناء منظومة زراعية مستدامة" وىو يعد أحد األىداؼ الفرعية المشتقة مف أحػد األىػداؼ الرئيسػية الخمسػة 
نتػاج أكثػر اسػتدامة" )راجػع جػدوؿ  المكونة ليدؼ حماية البيئػة وكػاف نصػو "االنتقػاؿ إلػى أنمػاط اسػتيالؾ وا 

 بممحؽ الدراسة(. 05رقـ 

 لقضػػػاء عمػػػى الجػػػوع وتػػػوفير األمػػػف الغػػػذائى والتغذيػػػة المحسػػػنة اتضػػػمف اليػػػدؼ الثػػػاني الخػػػاص ب
، آليػات التنفيػذ الواجػب تنفيػذىا 5102، كباقى أىداؼ التنمية المستدامة لمػا بعػد وتعزيز الزراعة المستدامة

 لتحقيؽ األىداؼ الفرعية، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:

o فروضة عمى التجارة وتصحيح التشوىات في األسواؽ الزراعية العالمية، بما في ذلؾ منع القيود الم
عف طريؽ اإللغاء الموازى لجميع أشكاؿ إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات 

 األثر المماثؿ، وفقًا لتكميؼ جولة الدوحة اإلنمائية.

o  األساسػػػػية ومشػػػػتقاتيا وتيسػػػػير الحصػػػػوؿ عمػػػػى اعتمػػػاد تػػػػدابير لضػػػػماف سػػػػالمة أداء أسػػػػواؽ السػػػػمع
المعمومػػات عػػف األسػػواؽ فػػي الوقػػت المناسػػب، بمػػا فػػي ذلػػؾ عػػف االحتياطيػػات مػػف األغذيػػة، وذلػػؾ 

 لممساعدة عمى الحد مف شدة تقمب أسعارىا.

o  ريفيػػػة، وفػػػي البحػػػوث الزيػػػادة االسػػػتثمار عػػػف طريػػػؽ التعػػػاوف الػػػدولي المعػػػزز، فػػػي البنػػػى التحتيػػػة
نيػة والنباتيػة مػف ات اإلرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوؾ الجينػات الحيو الزراعية وخدما

 أجؿ تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البمداف النامية، وال سيما في أقؿ البمداف نموًا.

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات(: 2اليدف )
أحد األىداؼ التػي يجػب عمػى  كؿ النساء والفتياتالجنسيف وتمكيف يعد ىدؼ تعزيز المساواة بيف 

الدولة أف تسعى لتحقيقيا فى المرحمة المقبمة، خاصة بعد أف نصت المادة الحادية عشػر مػف بػاب الحقػوؽ 
عمػػى ضػػرورة  تحقيػػؽ المسػػاواة الكاممػػة بػػيف المػػرأة والرجػػؿ وعػػدـ التمييػػز بينيمػػا فػػي كافػػة  5101بدسػػتور 

( 5( بممحػؽ الدراسػة رقػـ )0.  بػالرجوع لجػدوؿ رقػـ ) 0ية والسياسية واالقتصػادية واالجتماعيػةالحقوؽ المدن
والمتضػػػمف التحميػػػؿ المقػػػارف ألىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة بالخطػػػة االسػػػترتيجية لمصػػػر وأىػػػدافيا الرئيسػػػية 

، فيمػا يتعمػؽ باليػدؼ الخػامس وىػو 5102والفرعية باألىداؼ الرئيسية والفرعية لمتنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 
 ، يمكف رصد المالحظات التالية:الجنسيف وتمكيف كؿ النساء والفتياتتحقيؽ المساواة بيف 

 رغػػـ أىميتػػو لمػػدوؿ الناميػػة  تحقيػػؽ المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف وتمكػػيف كػػؿ النسػػاء والفتيػػات أف ىػػدؼ
ومنيػػا مصػػر، لػػـ يػػدرج، بشػػكؿ مسػػتقؿ وواضػػح، ضػػمف الخطػػة االسػػتراتيجية المقترحػػة لمصػػر عػػف الفتػػرة 

(5102-5101.) 

                                                 
 .00، باب الحقوؽ، المادة 5101لمزيد مف التفاصيؿ راجع الييئة المصرية العامة، دستور جميورية مصر العربية    0
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  والتػي تضػمف تحقيػؽ اليػدؼ الرئيسػي، 5101أف األىداؼ الفرعية المطموب تحقيقيا بنياية عػاـ ،
والتػي نعتقػد بأىميػة إدراجيػػا ضػمف أجنػدة التنميػػة المصػرية المسػتقبمية، ألنيػا تتنػػاوؿ قضػايا ىامػة ال يمكػػف 

 ألحد أف ينكر أىميتيا ومعاناة المجتمع المصري منيا، ىى: 

o ؿ التمييز ضد النساء والفتيات في كؿ مكاف.القضاء عمى جميع أشكا 

o  القضاء عمى جميع أشكاؿ العنؼ ضد جميع النساء والفتيات في المجاليف العاـ والخػاص، بمػا فػي
 وغير ذلؾ مف أنواع االستغالؿ. يذلؾ اإلتجار بالبشر واالستغالؿ الجنس

o مػف خػالؿ تػوفير الخػدمات  وتقػديرىا ياالعتراؼ بأعماؿ الرعاية غير مدفوعة األجػر والعمػؿ المنزلػ
وتعزيز تقاسػـ المسػئولية داخػؿ األسػرة  ،ووضع سياسات الحماية االجتماعية ،العامة والبنى التحتية

 المعيشية والعائمة، حسبما يكوف ذلؾ مناسبًا عمى الصعيد الوطني.

o رى، القضاء عمػى جميػع الممارسػات الضػارة، مػف قبيػؿ زواج األطفػاؿ والػزواج المبكػر والػزواج القسػ
 ف اإلناث(.اوتشويو األعضاء التناسمية لإلناث )خت

 ( تػػـ تغطيتيػػا 3-2(، )2-2أف بعػػض األىػػداؼ الفرعيػػة الػػوارده باليػػدؼ الرئيسػػي وىػػى األىػػداؼ )
( والخػػاص بتمتػػع المصػػرييف 00جزئيػػًا ضػػمف اسػػتراتيجية مصػػر لمتنميػػة المسػػتدامة حيػػث تضػػمف اليػػدؼ )

ضػػماف تمبيػػة احتياجػػات جميػػع النسػػاء مػػف خػػدمات رة بحيػػاة صػػحية سػػميمة ىػػدؼ فرعػػى يػػنص عمػػى ضػػرو 
، وكػػػػذلؾ اليػػػػدؼ الرابػػػػع مػػػػف االسػػػػتراتيجية المصػػػػرية والمخػػػػتص بتطػػػػوير السياسػػػػة الداخميػػػػة تنظػػػػيـ األسػػػػرة

زيادة عدد النساء الالتي تفزف بمقاعد مجمػس الشػعب أو المصرية تضمف ىدؼ فرعى ينص عمى  ضرورة 
 .ينيف في مناصب تنفيذيةييتـ تع

  كبػاقى أىػداؼ المساواة بػيف الجنسػيف وتمكػيف كػؿ النسػاء والفتيػاتأف اليدؼ الخامس والخاص ب ،
، تضػػمف آليػػات التنفيػػذ الواجػػب تنفيػػذىا لتحقيػػؽ األىػػداؼ الفرعيػػة الػػواردة 5102التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 

 بو، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى: 

o اذ وتعزيػػػز السياسػػػات والتشػػػريعات القائمػػػة مػػػف ىػػػذا فػػػنإلابمػػػة لاعتمػػػاد سياسػػػات سػػػميمة وتشػػػريعات ق
 القبيؿ لمنيوض بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف كؿ النساء والفتيات عمى جميع المستويات.

o وية فػي المػػوارد االقتصػادية، وكػذلؾ إمكانيػة حصػػوليا االقيػاـ بإصػالحات لتخويػؿ المػػرأة حقوقػا متسػ
ضي وغيرىا مف الممتمكات، وعمى الخدمات المالية، والميػراث عمى حؽ الممكية والتصرؼ في األرا

 نيف الوطنية.اوالموارد الطبيعية، وفقًا لمقو 

دارتيا إدارة مستدامة(: 6اليدف )  ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي لمجميع وا 
دارتيػػا إدارة مسػػتدامةإف ىػػدؼ  يعػػد مػػف  ضػػماف تػػوافر الميػػاه وخػػدمات الصػػرؼ الصػػحي لمجميػػع وا 

األىػػداؼ اليامػػة الواجػػب إدراجيػػا باسػػتراتيجية مصػػر لمتنميػػة المسػػتدامة، ألنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف قيػػاـ مصػػر 
الخاص بخفض نسبة السكاف العاجزيف عف الحصوؿ عمى مياه شرب  5102بتحقيؽ ىدؼ األلفية ما قبؿ 
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 أنو يجب عدـ االغفػاؿ )كما تبيف مف الفصؿ األوؿ بالدراسة(، إال 5102مامونو إلى النصؼ بحموؿ عاـ 
بأف المشكمة مازالت قائمة، وأنيا تعػد مػف المشػكالت الواجبػة الحػؿ لممػواطف المصػري فػى المرحمػة المقبمػة؛ 
يضاؼ لما سبؽ، ضػعؼ مسػتوى خػدمات الصػرؼ الصػحي اآلمنػة المقدمػة لممػواطف المصػرى، فكمػا تبػيف 

ية ال تتمتػػع بخػػدمات صػػرؼ صػػحي مػػف الفصػػؿ األوؿ مػػف الدراسػػة أف مػػا يقػػرب مػػف نصػػؼ األسػػر المصػػر 
% فى الريؼ. وبالرجوع لجدوؿ رقـ 51% بالحضر وتنخفض لتصؿ إلى 52آمنة، حيث ترتفع النسبة إلى 

( والمتضػػمف التحميػػؿ المقػػارف ألىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة بالخطػػة االسػػترتيجية 5( بممحػػؽ الدراسػػة رقػػـ )1)
، فيمػػػا 5102ية والفرعيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد لمصػػر وأىػػػدافيا الرئيسػػػية والفرعيػػػة باألىػػػداؼ الرئيسػػػ

دارتيػا إدارة مسػتدامةيتعمؽ باليدؼ السادس وىو  ، ضماف توافر المياه وخدمات الصرؼ الصحي لمجميع وا 
 يمكف رصد المالحظات التالية:

 دارتيػػا إدارة مسػػتدامة أف ىػػدؼ ، تحقيػػؽ ضػػماف تػػوافر الميػػاه وخػػدمات الصػػرؼ الصػػحي لمجميػػع وا 
ميتػو لمصػر، المقبمػػة عمػي شػح ىػذا المػػورد نتيجػة قيػاـ بعػض دوؿ حػػوض النيػؿ ببنػاء السػدود عمػػي رغػـ أى

المنابع الرئيسية  لشرياف الحياة فػي مصػر وىػو نيػر النيػؿ، باإلضػافة إلػى االخػتالؼ السياسػي الحػالي مػع 
رد مف الميػاه دوؿ المصب حوؿ توزيع وتقسيـ الحصص المائية لنير النيؿ، باإلضافة إلى تدني نصيب الف

% مف حد الفقر المائي، فضال عف وجود حرماف أجزاء كبيرة مف الريؼ المصري مػف 36حيث يصؿ إلى 
خدمات الصرؼ الصحي، لـ يرد ىػذا اليػدؼ بشػكؿ مسػتقؿ وواضػح، ضػمف الخطػة االسػتراتيجية المقترحػة 

 (.5101-5102لمصر عف الفترة )

 والتػي نعتقػد 5101لمطمػوب تحقيقيػا بنيايػة عػاـ أف األىداؼ الفرعية المحققػة لميػدؼ الرئيسػي وا ،
بأىمية إدراجيا ضمف أجندة التنمية المصرية المستقبمية، ألنيا تتناوؿ قضايا ىامة ال يمكف ألحػد أف ينكػر 

 معاناة المجتمع المصري منيا، ىى: 

o  5101حصوؿ الجميع بشكؿ منصؼ عمى مياه الشرب المأمونة والميسورة التكمفة بحموؿ عاـ. 

o  ،حصوؿ الجميع عمى خدمات الصرؼ الصحي والنظافة الصحية ووضػع نيايػة لمتغػوط فػي العػراء
يالء اىتماـ خاص الحتياجات النساء والفتيات ومف يعيشوف في ظػؿ أوضػاع ىشػ ، بحمػوؿ عػاـ ةوا 

5101. 

o ة حماية وترميـ النظـ اإليكولوجية المتصمة بالميػاه، بمػا فػي ذلػؾ الجبػاؿ والغابػات واألراضػي الرطبػ
 .5151واآلنيار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات ، بحموؿ عاـ 

o  مػداداتيا زيادة كفاءة استخداـ المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضماف سحب الميػاه العذبػة وا 
عمػػى نحػػو مسػػػتداـ مػػف أجػػػؿ معالجػػة شػػح الميػػػاه، والحػػد بدرجػػػة كبيػػرة مػػف عػػػدد األشػػخاص الػػػذيف 

 .5101بحموؿ عاـ  يعانوف مف ندرة المياه،
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o  اإلدارة المتكاممة لموارد المياه عمى جميع المسػتويات، بمػا فػي ذلػؾ مػف خػالؿ التعػاوف العػابر تنفيذ
 .5101لمحدود حسب االقتضاء، بحموؿ عاـ 

o حسػػيف نوعيػػة الميػػاه عػػف طريػػؽ الحػػد مػػف التمػػوث ووقػػؼ إلقػػاء النفايػػات والمػػواد الكيميائيػػة الخطػػرة ت
 إعػادةحد، وخفض نسبة مياه المجارى غير المعالجة إلى النصؼ، وزيادة  وتقميؿ تسربيا إلى أدنى

عػػػادة االسػػػتخداـ المأمونػػػة بنسػػػبة  فػػػي المائػػػة عمػػػى الصػػػعيد العػػػالمي، بحمػػػوؿ عػػػاـ  (X)التػػػدوير وا 
5101. 

 دارتيػا إدارة أف اليدؼ السادس والخاص ب ضماف توافر المياه وخدمات الصػرؼ الصػحي لمجميػع وا 
، تضػػمف آليػات التنفيػػذ الواجػػب تنفيػػذىا لتحقيػػؽ 5102، كبػػاقى أىػػداؼ التنميػػة المسػتدامة لمػػا بعػػد مسػتدامة

 األىداؼ الفرعية الواردة بو، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى: 

o .دعـ وتعزيز مشاركة المجتمعات المحمية في تحسيف إدارة المياه والصرؼ الصحي 

o ـ بنػػاء القػػدرات فػػي البمػػداف الناميػػة فػػي مجػػاؿ األنشػػطة والبػػرامج تعزيػػز نطػػاؽ التعػػاوف الػػدولي ودعػػ
زالػػة مموحتيػػا، وكفػػاءة اسػػتخداميا،  المتعمقػػة بالميػػاه والصػػرؼ الصػػحي، بمػػا فػػي ذلػػؾ جمػػع الميػػاه، وا 

عادة االستعماؿ، بحموؿ عاـ   .5101ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيا إعادة التدوير وا 

 تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامةتعزيز وسائل ال(: 07اليدف )
يعػػػد مػػػف  تعزيػػػز وسػػػائؿ التنفيػػػذ وتنشػػػيط الشػػػراكة العالميػػػة مػػػف أجػػػؿ التنميػػػة المسػػػتدامةإف ىػػػدؼ 

األىداؼ اليامػة الواجػب مراعاتيػا عنػد وضػع اسػتراتيجية مصػر لمتنميػة المسػتدامة، ألنػو بػالرجوع لمعػدالت 
ىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة والخػػػاص بتطػػػوير الشػػػراكة العالميػػػة، لػػػوحظ األداء إنجػػػاز اليػػػدؼ الثػػػامف مػػػف األ

المتػػدني والمتذبػػذب فػػى تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، حيػػث توضػػح اإلحصػػاءات الػػواردة بالفصػػؿ األوؿ مػػف الدراسػػة 
 %(1.55 -%1.51عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تذبػػذب صػػافي حجػػـ المسػػاعدات والمػػنح اإلنمائيػػة لمصػػر بػػيف )

(، وتذبػػذب الزيػادة المضػػطردة فػي عجػػز 5100-0665قػومي اإلجمػػالي خػالؿ الفتػرة )كنسػبة مػف الػػدخؿ ال
%؛ وتراجػػع معػػدالت 5الميػػزاف التجػػاري بميػػزاف المػػدفوعات والتػػي قػػدرت بمعػػدؿ زيػػادة سػػنوية ال تقػػؿ عػػف 

، وتزايػػد 5101% عػػاـ 01.5إلػػى مػػا يقػػرب مػػف  5116%( عػػاـ 55.1االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر مػػف )
 5101مميػار دوالر عػاـ  00.5إلػى   5110مميػار دوالرعػاـ  53.3لخػارجي حيػث ارتفػع مػف قيمة الػديف ا

( 5( بممحػػؽ الدراسػػة رقػػـ )2. وبػػالرجوع لجػػدوؿ رقػػـ )5100مميػػار دوالر عػػاـ  10.5ثػػـ تزايػػد ليصػػؿ إلػػى 
ة والمتضػػػمف التحميػػػؿ المقػػػارف ألىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة بالخطػػػة االسػػػترتيجية لمصػػػر وأىػػػدافيا الرئيسػػػي

، فيمػا يتعمػؽ باليػدؼ السػابع عشػر 5102والفرعية باألىداؼ الرئيسػية والفرعيػة لمتنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 
، يمكػػف رصػػد المالحظػػات تعزيػػز وسػػائؿ التنفيػػذ وتنشػػيط الشػػراكة العالميػػة مػػف أجػػؿ التنميػػة المسػػتدامةوىػػو 
 التالية:
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  راتيجية الوطنيػة لمتنميػة المسػتدامة ، تميػزت عػف االسػت5102أف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعػد
، باحتوائيا عمى ىدؼ خػاص أوضػح كيػؼ يمكػف لمػدوؿ الناميػة ومنيػا مصػر، أف 5101 -5102لمصر 

، لػػيس فقػػط باالعتمػػاد عمػػى مواردىػػا الذاتيػػة المحميػػة 5102تقػػـو بتنفيػػذ أىػػدافيا لمتنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 
الؿ إمكانيػة قياميػا بالحصػوؿ عمػى التمويػؿ الػالـز وبنػاء المتمثمة في الضرائب والرسـو وغيرىػا، بػؿ مػف خػ

القػػػدرات ونقػػػؿ التكنولوجيػػػات وتػػػدعيـ التجػػػارة وتطػػػوير البيانػػػات والمعمومػػػات اليامػػػة لمرصػػػد والمتابعػػػة، مػػػف 
خػػالؿ قياميػػا بالتعػػاوف والشػػراكة مػػع دوؿ أخػػرى أو مػػع بعػػض المنظمػػات التنمويػػة العالميػػة كػػاألمـ المتحػػدة 

 غيرىما.  والبنؾ الدولي و 
  أف اآلليػػات المقترحػػة لمسػػاعدة الػػدوؿ المختمفػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى التمويػػؿ الػػالـز لتحقيػػؽ أىػػدافيا

، والتػػػػي نعتقػػػػد بأىميػػػػة تضػػػػمينيا بأجنػػػػدة التنميػػػػة المصػػػػرية المسػػػػتقبمية 5102لمتنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد 
 واالستفادة منيا ىى:

o  حشد موارد مالية إضافية مف مصادر متعددة. 

o  عػػادة ىيكمتيػػا، حسػػب االقتضػػاء، ومعالجػػة مسػػألة الػػديوف تعزيػػز التمويػػؿ وتخفيػػؼ أعبػػاء الػػديوف وا 
 .الخارجية 

o  لتزاماتيا في مجػاؿ المسػاعدة اإلنمائيػة الرسػمية، بمػا بالوفاء لكامؿ االبمداف المتقدمة النمو أف تقوـ
كمسػػاعدة إنمائيػػة رسػػمية إلػػى فػػي المائػػة مػػف دخميػػا القػػومي اإلجمػػالي  1.4تقػػديـ ب قياميػػا يشػػمؿ

فػػي المائػػة منيػػا إلػػى أقػػؿ البمػػداف  1.51إلػػى  1.02البمػػداف الناميػػة، عمػػى أف يقػػدـ مػػا يتػػراوح مػػف 
 نموًا.

o  تعزيز تعبئة الموارد المحمية بوسائؿ تشمؿ تقديـ الدعـ الدولي إلى البمداف النامية، لتحسيف القدرات
 إليرادات.المحمية في مجاؿ تحصيؿ الضرائب وغيرىا مف ا

  أف أىـ اآلليات المقترحة، ضمف اليدؼ السابع عشر واألخيػر، لمسػاعدة  الػدوؿ المختمفػة فػي نقػؿ
، والتي نعتقد بأىميػة تضػمينيا بأجنػدة 5102التكنولوجيا الالزمة لتحقيؽ أىدافيا لمتنمية المستدامة لما بعد 

 التنمية المصرية المستقبمية ىى:

o بيئيًا ونقميا وتعميميا ونشرىا إلػى البمػداف الناميػة بشػروط مواتيػة،  تعزيز تطوير تكنولوجيات سميمة
 بما في ذلؾ الشروط التساىمية والتفضيمية، وذلؾ عمى النحو المتفؽ عميو.

o  تعزيػز التعػاوف اإلقميمػى والػدولي بػيف الشػماؿ والجنػوب وفيمػا بػيف بمػداف الجنػوب والتعػاوف الثالثػي
 .االبتكارفيما يتعمؽ بالعمـو والتكنولوجيا و 

o  بناء القدرات في مجاالت العمـ والتكنولوجيا واالبتكار  آليةالتفعيؿ الكامؿ لبنؾ التكنولوجيا و ضرورة
، وتعزيػػػػػػػز اسػػػػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػػػػات التمكينيػػػػػػػة، والسػػػػػػػيما تكنولوجيػػػػػػػا المعمومػػػػػػػات 5104بحمػػػػػػوؿ عػػػػػػػاـ 
 واالتصاالت.
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 سػػػاعدة  الػػػدوؿ الناميػػػة فػػػي أف اليػػػدؼ السػػػابع عشػػػر واألخيػػػر، تضػػػمف مجموعػػػة مػػػف ال ليػػػات لم
مجاالت بناء القدرات والتجارة وتطوير اليياكؿ التنظيمية وبناء الشراكات مع أصػحاب المصػالح المتعػدديف 
وتطػػوير البيانػػات والمعمومػػات لمرصػػد والمتابعػػة فػػي التنفيػػذ، الالزمػػة لتحقيػػؽ أىػػدافيا لمتنميػػة المسػػتدامة لمػػا 

 بأجندة التنمية المصرية المستقبمية ىى: ، والتي نعتقد بأىمية تضمينيا5102بعد 

o  تعزيػز الػدعـ الػػدولي لتنفيػذ بنػاء القػػدرات فػي البمػداف الناميػػة تنفيػذًا فعػااًل ومحػػدد األىػداؼ مػف أجػػؿ
دعـ الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أىداؼ التنمية المستدامة، بوسائؿ تشػمؿ التعػاوف بػيف 

 جنوب والتعاوف الثالثي.الشماؿ والجنوب وفيما بيف بمداف ال

o  تعزيز نظاـ تجارى متعدد األطراؼ عالمى وقػائـ عمػى القواعػد ومفتػوح وغيػر تمييػزى ومنصػؼ فػي
 إطار منظمة التجارة العالمية.

o  زيػػادة صػػادرات البمػػداف الناميػػة زيػػادة كبيػػرة، والسػػيما بغػػرض مضػػاعفة حصػػة أقػػؿ البمػػداف نمػػوًا مػػف
 .5151الصادرات العالمية بحموؿ عاـ 

o  وصػػوؿ منتجػػات جميػػع أقػػؿ البمػػداف نمػػوًا إلػػى األسػػواؽ بػػدوف رسػػوـ جمركيػػة أو حصػػص مسػػاعدة
 .مفروضة

o  االستفادة مػف المبػادرات القائمػة لوضػع مقػاييس لمتقػدـ المحػرز فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة تكمػؿ
 . 5101 الناتج المحمي اإلجمالي، ودعـ بناء القدرات اإلحصائية في البمداف النامية، بحموؿ عاـ

o  تعزيػػػز الشػػػراكة العالميػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة، واسػػػتكماليا بشػػػراكات بػػػيف أصػػػحاب
المصمحة المتعدديف لجمع المعارؼ والخبػرات والتكنولوجيػا والمػوارد الماليػة وتقاسػميا، وذلػؾ بيػدؼ 

 .تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة في جميع البمداف، والسيما البمداف النامية

o وبػػيف القطػػاع العػػاـ والقطػػاع الخػػاص وشػػراكات المجتمػػع المػػدني  ،تشػػجيع وتعزيػػز الشػػراكات العامػػة
 الفعالة، باإلستفادة مف الخبرات المكتسبة مف الشراكات ومف استراتيجياتيا لتعبئة الموارد.

o ة الجػػودة تعزيػز تقػػديـ الػدعـ لبنػػاء قػػدرات البمػداف الناميػػة لتحقيػؽ زيػػادة كبيػػرة فػي تػػوافر بيانػات عاليػػ
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصمة حسب الدخؿ، ونوع الجنس، والسف، والعرؽ، واالنتماء العرقػي، 
والوضػػع كميػػاجر، واإلعاقػػة، والموقػػع الجغرافػػي وغيرىػػا مػػف الخصػػائص ذات الصػػمة فػػي السػػياقات 

 .5151الوطنية بحموؿ عاـ 

المتقاطعـة مـع نظيرتيـا  5102أىداف التنمية المسـتدامة بأجنـدة العـالم لمـا بعـد  2-5-5
   باالستراتيجية الوطنية

 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار(: 2اليدف )



 

 

137 

يعػػػد مػػػػف  ضػػػماف تمتػػػع الجميػػػػع بأنمػػػاط عػػػيش صػػػػحية وبالرفاىيػػػة فػػػي جميػػػػع األعمػػػارإف ىػػػدؼ 
ة، ألنو بالرجوع لمعػدالت إنجػاز مصػر األىداؼ اليامة الواجب إدراجيا باستراتيجية مصر لمتنمية المستدام

)والسػابؽ بيانيػا بالفصػؿ  5102لألىداؼ الرابع والخامس والسادس مف األىداؼ اإلنمائية لأللفيػة لمػا قبػؿ 
األوؿ مػػف الدراسػػة(، الخاصػػة بتقميػػؿ وفيػػات األطفػػاؿ والصػػحة اإلنجابيػػة لممػػرأة المصػػرية ومكافحػػة أمػػراض 

مراض األخري كالمالريا والسؿ يمكننا القوؿ بأنو يوجد تقػدـ ممحػوظ نقص المناعة ومنيا االيدز وبعض األ
مػػف قبػػؿ مصػػر فػػى تحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ، ومػػع ذلػػؾ يجػػب أف يظػػؿ ىػػدؼ تمتػػع ضػػماف جميػػع المصػػرييف 
بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميػع األعمػار عمػى قائمػة أولويػات الحكومػة المصػرية فػى اسػتراتيجية 

( والمتضػمف التحميػؿ 0( بممحؽ الدراسة رقػـ )3بالرجوع لجدوؿ رقـ ).  و 5101-5102التنمية المستدامة 
المقارف لميدؼ الحادى عشػر مػف أىػداؼ الخطػة االسػترتيجية لمصػر، والخػاص بالصػحة وأىدافػو الرئيسػية 

، وىػػو ضػػماف تمتػػع الجميػػع بأنمػػاط 5102والفرعيػة باليػػدؼ الثالػػث مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 
 ية وبالرفاىية في جميع األعمار، يمكف رصد المالحظات التالية:عيش صح

  أف ىػػػػدؼ االىتمػػػػاـ بتحسػػػػيف صػػػػحة المػػػػواطف المصػػػػري، جػػػػاء واضػػػػحًا ومفصػػػػال ضػػػػمف الخطػػػػة
 (.5101-5102االستراتيجية المقترحة لمصر عف الفترة )

  الرئيسػي أف جميع األىداؼ الفرعية المنصوص عمييا ضمف االسػتراتيجية الوطنيػة لتحقيػؽ اليػدؼ
مػػع اخػػتالؼ ترتيبيػػا متطابقػػة مػػع األىػػداؼ الفرعيػػة المنصػػوص  -إف لػػـ تكػػف كميػػا  -جػػاءت فػػي معظميػػا

ضػػماف تمتػػع الجميػػػع ، وىػػػو 5102عمييػػا لتحقيػػؽ اليػػدؼ الثالػػػث مػػف أىػػداؼ التنميػػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 
 بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار.

  فػي الصػحة( بحيػاة صػحية سػميمة آمنػة، يعػد اليػدؼ الوحيػد  تمتع كؿ المصرييف )بػالحؽأف ىدؼ
ضمف أىداؼ االستراتيجية الوطنية اإلثنى عشر الذى تضمف ىدؼ رئيسػى بعنواف"تحسػيف حوكمػة القطػاع 
الصحي"، والذى بدوره تضمف مجموعة مف األىداؼ الفرعية التي تمثؿ في مضمونيا آليات لتنفيذ وتحقيؽ 

لتػػي سػػبقتو، وىػػو بػػذلؾ يتفػػؽ فػػي مضػػمونو وصػػياغتو مػػع اليػػدؼ الثالػػث مػػف األىػػداؼ الخمسػػة الرئيسػػية ا
ضػػماف تمتػػع الجميػػع بأنمػػاط عػػيش صػػحية ، والػػذى يػػنص عمػػى 5102أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 

 في جميع األعمار.  وبالرفاىية

  أف أىـ اآلليات التنفيذية الػواردة ضػمف اليػدؼ الحػادى عشػر باالسػتراتيجية الوطنيػة، والمتسػقة فػي
، والتػػي تضػػمف 5102مضػػمونيا مػػع اآلليػػات التنفيذيػػة االػػواردة بيػػدؼ التنميػػة المسػػتدامة الثالػػث لمػػا بعػػد 

 تمتع كؿ المصرييف بحياة صحية سميمة آمنة جاءت عمى النحو التالي:تحقيؽ ىدؼ 

o ياء دور المجمس األعمى لمصحة لمتعامؿ مع الحوكمة والتخطيط والتفتت وتعدد الجيػات الفاعمػة إح
 في القطاع الصحي. 
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o  نشػػاءتطػػوير نظػػاـ المعمومػػات الصػػحية ونظػػـ التقيػػيـ والمتابعػػة، و لمتمػػريض خريطػػة صػػحية قوميػػة  ا 
 Telemedicineوالخدمات الصحية واستخداـ تطبيقات العالج عف بعد 

o  زيادة دعـ وتمويؿ البحوث الصحية 

o  وضع السياسات واالستراتيجيات الصحية والخطػط التنفيذيػة قصػيرة ومتوسػطة األمػد بشػكؿ روتينػي
 .وبمشاركة مختمؼ الجيات المعنية مف الحكومة وخارجيا، بما في ذلؾ منظمات المجتمع المدني

ضــمان التعمــيم الجيــد المنصــف والشــامل لمجميــع وتعزيــز فــرص الــتعمم مــدى  : (2اليــدف )
 الحياه لمجميع.

 ضماف التعميـ الجيد المنصؼ والشامؿ لمجميع وتعزيػز فػرص الػتعمـ مػدى الحيػاه لمجميػعإف ىدؼ 
يعػػد مػػف األىػػداؼ اليامػػة الواجػػب إدراجيػػا باسػػتراتيجية مصػػر لمتنميػػة المسػػتدامة، ألنػػو بػػالرجوع لمعػػدالت 

)والسػابؽ مناقشػتيا بالفصػؿ األوؿ مػف  5102إنجػاز مصػر لميػدؼ الثػاني مػف األىػداؼ اإلنمائيػة لمػا قبػؿ 
الدراسػػة(، والخػػاص تحقيػػؽ تعمػػيـ التعمػػيـ األساسػػي، يمكننػػا القػػوؿ بػػأف مصػػر قػػد حققػػت تقػػدمًا ممحوظػػًا فػػى 

إلعدادي، وتحسػيف معػدالت تحقيؽ ىذا اليدؼ خاصة فى معدالت قيد االطفاؿ بالتعميـ االبتدائي والتعميـ ا
فػى  5102االلماـ بالقراءة والكتابة لدى الذكور واإلناث، وليذا فإف المرحمة التاليػة ألىػداؼ األلفيػة مػا بعػد 

مجػػػاؿ التعمػػػيـ قػػػد انتقمػػػت مػػػف مرحمػػػة التركيػػػز عمػػػى الكػػػـ إلػػػى التركيػػػز عمػػػى الكيػػػؼ، وىػػػو االىتمػػػاـ بجػػػودة 
تعزيػػز تنميػػة الميػػارات اإلدراكيػػة واإلبداعيػػة لػػدى الطػػالب و المخرجػػات التعميميػػة، مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى 

( والمتضػػمف التحميػػؿ 0( بممحػػؽ الدراسػػة رقػػـ )4. وبػػالرجوع لجػػدوؿ رقػػـ )فػػرص الػػتعمـ مػػدى الحيػػاه لمجميػػع
المقػػارف لميػػدؼ األوؿ مػػف أىػػداؼ الخطػػة االسػػترتيجية لمصػػر والخػػاص بػػالتعميـ وأىدافػػو الرئيسػػية والفرعيػػة 

ضػماف التعمػيـ الجيػد المنصػؼ والشػامؿ وىػو  5102أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد  باليدؼ الرابع مػف
 ، يمكف رصد المالحظات التالية:لمجميع وتعزيز فرص التعمـ مدى الحياه لمجميع

 ( 5101-5102أف اليػػػدؼ األوؿ باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر عػػػف الفتػػػرة )
، المػذاف كػاف محػور إىتماميػا التعمػيـ، قػد اتفقػا 5102نمية المسػتدامة لمػا بعػد واليدؼ الرابع مف أىداؼ الت

عمى ضرورة االىتماـ بجودة التعميـ. ومف الجدير بالذكر ىنا أف األىداؼ اإلنمائية  الثمانية لأللفية ما قبؿ 
بالدرجػة نصت في ىدفيا الثاني عمى ضرورة تحقيؽ تعميـ التعميـ األساسي لذلؾ فيى كانت تركػز  5102

 األولى عمى الكـ وليس عمى الكيؼ.    

 ( 5101-5102أف اليػػػدؼ األوؿ باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر عػػػف الفتػػػرة )
، أوضػحا إىتماميمػا بجػودة التعمػيـ مػف خػالؿ 5102واليدؼ الرابع مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 

أنواعػو المختمفػة مػف خػالؿ التركيػز عمػى ضػرورة إكسػاب الطػالب التركيز عمى تحقيػؽ الجػودة فػي التعمػيـ ب
الميػػارات والمعػػارؼ الحياتيػػة فػػي إطػػار قبػػوؿ واحتػػراـ التعدديػػة و القيػػاـ بالمسػػئولية االجتماعيػػة والمواطنػػة 

 واحتراـ القانوف.
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  اختمػػؼ وتميػػز عػػف اليػػدؼ األوؿ  5102أف اليػػدؼ الرابػػع مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد
سػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو نػػػص خػػػاص يبػػػرز "تعزيػػػز فػػػرص الػػػتعمـ مػػػدى الحيػػػاه باال

لمجميع"، وىو ما لـ يػأت واضػحا نصػًا أومضػمونًا باليػدؼ األوؿ الخػاص  بػالتعميـ  باالسػتراتيجية الوطنيػة 
 لمتنمية المستدامة. 

  واليػػػػدؼ األوؿ باالسػػػػتراتيجية  5102أف اليػػػػدؼ الرابػػػػع مػػػػف أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد
الوطنية لمتنمية المستدامة اتفقا عمى ضرورة إتاحة التعميـ لمجميع دوف تمييز سواء كانوا بنيف وبنات رجػاؿ 

 ونساء أطفاؿ وكبار أصحاء أو ذوى احتياجات خاصة.

  واليػػػػدؼ األوؿ باالسػػػػتراتيجية 5102أف اليػػػػدؼ الرابػػػػع مػػػػف أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد 
الوطنية  لمتنمية المستدامة اتفقا عمى ضرورة االىتماـ بالتعميـ المينى )الفني( بجانب التعميـ العالي، وذلؾ 
مف خالؿ تأكيدىما عمى ضرورة امتالؾ الشباب والكبػار لمميػارات التقنيػة التػي تمكػنيـ مػف الحصػوؿ عمػى 

 عمؿ الئؽ أو مباشرة عمؿ حر في مجاؿ المينة.

 ( 5101-5102سػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر عػػػف الفتػػػرة )أف اليػػػدؼ األوؿ باال
قد اتفقػا عمػى تنفيػذ مجموعػة مػف اآلليػات التػي  5102واليدؼ الرابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

 تمكف مف تحقيؽ ىدؼ الجودة في التعميـ كاف مف أىميا:

o لجنسيف، واإلعاقة، واألطفاؿ، ورفع مسػتوى المرافػؽ الفروؽ بيف ا يافؽ التعميمية التي تراعر بناء الم
 وخالية مف العنؼ لمجميع. ةالتعميمية القائمة وتييئة بيئة تعميمية فعالة ومأمون

o  تحقيػػؽ زيػػادة قػػدرىا(X)  فػػي المائػػة فػػي عػػدد المعممػػيف المػػؤىميف، بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعػػاوف
 .5101عاـ  الدولي لتدريب المعمميف في البمداف النامية، بحموؿ

o  زيػػادة عػػدد المػػنح المدرسػػية المتاحػػة لمبمػػداف الناميػػة بنسػػبة(X)  فػػي المائػػة عمػػى الصػػعيد العػػالمي
لمبمداف النامية، لاللتحاؽ بالتعميـ العالي، بما في ذلػؾ مػنح التػدريب المينػى وتكنولوجيػا المعمومػات 
واالتصػػػػاالت، والبػػػػرامج التقنيػػػػة واليندسػػػػية والعمميػػػػة فػػػػي البمػػػػداف المتقدمػػػػة النمػػػػو والبمػػػػداف الناميػػػػة 

 .5151األخرى، بحموؿ عاـ 

صول الجميع بتكمفة ميسورة عمـى خـدمات الطاقـة الحديثـة الموثوقـة ضمان ح: (7اليدف )
 والمستدامة

( والمتضػمف التحميػػؿ المقػػارف لميػػدؼ العاشػػر مػػف 0( بممحػػؽ الدراسػػة رقػػـ )5بػالرجوع لجػػدوؿ رقػػـ )
أىداؼ الخطة االسترتيجية لمصر، والخاص بالطاقة وأىدافو الرئيسية والفرعية، باليدؼ السابع مف أىداؼ 

ضماف حصوؿ الجميع بتكمفة ميسورة عمى خػدمات الطاقػة الحديثػة ، وىو 5102ة المستدامة ما بعد التنمي
 ، يمكف رصد المالحظات التالية:الموثوقة والمستدامة
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 ( 5101-5102أف اليػػدؼ العاشػػر باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة )
، عمػى الػرغـ مػف اخػتالؼ صػياغتيما، إال أف 5102ة لما بعػد واليدؼ السابع مف أىداؼ التنمية المستدام

مضػػػمونيما متقػػػارب بدرجػػػة كبيػػػرة جػػػدًا، حيػػػث أكػػػد كالىمػػػا عمػػػى ضػػػرورة تػػػوفير خػػػدمات الطاقػػػة الحديثػػػة 
 والموثوقة بتكمفة ميسورة لمجميع.    

  ( 5101-5102)أف اليػػدؼ العاشػػر باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة
، أوضػػحا إىتماميػػا بضػػرورة خفػػض كثافػػة 5102واليػػدؼ السػػابع مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 

 استيالؾ الطاقة ومضاعفة المعدؿ العالمي لمتحسف في كفاءة استخداميا.

  اختمػؼ وتميػز عػف اليػدؼ العاشػر  5102أف اليدؼ السابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد
تيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو ىػػػدؼ فرعػػػي يبػػػرز ضػػػرورة "زيػػػادة نسػػػبة حصػػػة الطاقػػػة باالسػػترا

"، وىػػػو مػػا لػػػـ يػػأتي واضػػػحًا باليػػػدؼ 5101المتجػػددة فػػػي مجموعػػة مصػػػادر الطاقػػة العالميػػػة بحمػػػوؿ عػػاـ 
ىيئػػػة  العاشػػػر الخػػػاص بالطاقػػػة  باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة )رغػػػـ وروده ضػػػمف اسػػػتراتيجية

 الطاقة الجديدة والمتجددة(. 

  أف اليػػدؼ العاشػػر مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة تميػػز عػػف اليػػدؼ السػػابع
بنصو ضمف أحد أىدافو الفرعية بالحد مف األثػر البيئػي لمطاقػة المسػتخدمة كأحػد المصػادر اليامػة لتحقيػؽ 

 التنافسية لالقتصاد المصري.

  ضماف حصوؿ الجميع ، والخاص ب5102مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد أف اليدؼ السابع
، تميػػػػز عػػػػف اليػػػػدؼ العاشػػػػر الػػػػوارد بتكمفػػػػة ميسػػػػورة عمػػػػى خػػػػدمات الطاقػػػػة الحديثػػػػة الموثوقػػػػة والمسػػػػتدامة

باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو مجموعػػػة مػػػف آليػػػات التنفيػػػذ الواجػػػب تنفيػػػذىا لتحقيػػػؽ 
 الفرعية الواردة بو، وبما يضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:األىداؼ 

o  بما في ذلػؾ ، بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة إلىالتعاوف الدولي مف أجؿ تيسير الوصوؿ تعزيز
المتقدمػة  يتمؾ المتعمقة بالطاقة المتجددة، والكفػاءة فػي اسػتخداـ الطاقػة وتكنولوجيػا الوقػود األحفػور 

سػػتثمار فػػي البنػػى التحتيػػة لمطاقػػة وتكنولوجيػػا الطاقػػة النظيفػػة، بحمػػوؿ عػػاـ نظػػؼ، وتشػػجيع االألوا
5101. 

o  توسػػيع نطػػاؽ البنػػى التحتيػػة وتحسػػيف مسػػتوى التكنولوجيػػا مػػف أجػػؿ تقػػديـ خػػدمات الطاقػػة الحديثػػة
 .5101والمستدامة لمجميع في البمداف النامية، بحموؿ عاـ 

امل لمجميـع والمسـتدام، والعمالـة الكاممـة تعزيز النمو االقتصـادي المطـرد والشـ: (8اليدف )
 والمنتجة، وتوفير العمل الالئق لمجميع

( والمتضػػمف التحميػػؿ المقػػارف لميػػدؼ السػػابع مػػف 0( بممحػػؽ الدراسػػة رقػػـ )6بػػالرجوع لجػػدوؿ رقػػـ )
أىداؼ الخطة االسترتيجية لمصر والخاص باالقتصاد وأىدافو الرئيسية والفرعية باليدؼ الثامف مف أىداؼ 
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تعزيػػػز النمػػػو االقتصػػػػادي المطػػػرد والشػػػامؿ لمجميػػػع والمسػػػػتداـ،  ، وىػػػو5102التنميػػػة المسػػػتدامة مػػػا بعػػػػد 
 ، يمكف رصد المالحظات التالية:والعمالة الكاممة والمنتجة، وتوفير العمؿ الالئؽ لمجميع

 ( 5101-5102أف اليػػدؼ السػػابع باالسػػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػػة المسػػتدامة لمصػػػر عػػف الفتػػػرة )
، عمػى الػرغـ مػف اخػتالؼ صػياغتيما، إال أف 5102واليدؼ الثامف مف أىداؼ التنمية المستدامة لمػا بعػد 

النمػو االقتصػادي  مضمونيما متقارب بدرجة كبيرة جدًا، حيث أكد كالىمػا عمػى ضػرورة قيػاـ الػدوؿ بتحقػؽ
 ع.الالئؽ لمجمي المطرد والشامؿ لمجميع والمستداـ، والعمالة الكاممة والمنتجة، وتوفير العمؿ

 ( 5101-5102أف اليػػدؼ السػػابع باالسػػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػػة المسػػتدامة لمصػػػر عػػف الفتػػػرة )
، اتفقػػا عمػػى ضػػرورة تحقيػػؽ معػػدالت نمػػػو 5102واليػػدؼ الثػػامف مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 

دؼ الثػامف مػف أىػداؼ التنميػة % سػنوًيإ، إال أف اليػ4اقتصادى بالناتج المحمي بالدوؿ الناميػة ال تقػؿ عػف 
 كاف أكثر وضوحًا في نصو عمى عدالة توزيع ىذا النمو عمى الجميع. 5102المستدامة لما بعد 

 ( 5101-5102أف اليػػدؼ السػػابع باالسػػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػػة المسػػتدامة لمصػػػر عػػف الفتػػػرة )
ى ضػػرورة قيػػػاـ اقتصػػادات الػػػدوؿ ، اتفقػػاعم5102واليػػدؼ الثػػامف مػػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػػتدامة لمػػا بعػػػد 

بتحقيػػػؽ معػػػدالت مرتفعػػػة مػػػف اإلنتاجيػػػة وزيػػػادة قػػػدرتيا التنافسػػػية مػػػف خػػػالؿ التأكيػػػد عمػػػى تنويػػػع األنشػػػطة 
االقتصػادية والتركيػػز عمػػى القطاعػػات ذات القيمػة المضػػافة العاليػػة والكثيفػػة العمالػة، وزيػػادة مسػػاىمة قطػػاع 

 رة حصوؿ أفراد المجتمع عمى العمؿ الالئؽ.الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي، وضرو 

  اختمػؼ وتميػز عػف اليػدؼ السػابع  5102أف اليدؼ الثامف مف أىداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد
تعزيز السياسات الموجيو نحػو باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بتضمنو ىدؼ فرعي يبرز ضرورة "

وفرص العمؿ الالئؽ، ومباشرة األعماؿ الحرة، والقػدرة عمػى اإلبػداع  التنمية والتي تدعـ األنشطة اإلنتاجية،
عمػػى المشػػاريع المتناىيػػة الصػػغر والصػػغيرة والمتوسػػطة  يتشػػجيع عمػػى إضػػفاء الطػػابع الرسػػمالواإلبتكػػار، و 

"، وىػو مػا لػـ يػأتي واضػحًا باليػدؼ ، بما في ذلؾ مف خالؿ الحصػوؿ عمػى الخػدمات الماليػةـ ونموىاالحج
 ستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة. السابع باال

  اختمػؼ وتميػز عػف اليػدؼ السػابع  5102أف اليدؼ الثامف مف أىداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد
تحسيف الكفاءة في استخداـ باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بتضمنو أىداؼ فرعية أبرزت ضرورة "

تحقيػػػؽ العمالػػػة الكاممػػػة "؛ وضػػػرورة "5101 دريجيًا، حتػػػى عػػػاـالمػػػوارد فػػػي مجػػػاؿ اإلسػػػتيالؾ واإلنتػػػاج تػػػ
اإلعاقػػػة،  ىوالمنتجػػة وتػػوفير العمػػػؿ الالئػػؽ لجميػػع النسػػػاء والرجػػاؿ، بمػػػا فػػي ذلػػؾ الشػػػباب واألشػػخاص ذو 

اتخػػاذ تػػدابير فوريػػة وفعالػػة "؛ وضػػرورة "5101وتكػػافؤ األجػػر لقػػاء العمػػؿ المتكػػافيء القيمػػة، بحمػػوؿ عػػاـ 
أسػوأ أشػكاؿ عمػؿ األطفػاؿ، والقضػاء عمػى السػخرة، وكػذلؾ إنيػاء عمػؿ األطفػاؿ  لضماف حظر واستئصػاؿ

حمايػػة "، وضػػرورة "5152بجميػػع أشػػكالو، بمػػا فػػي ذلػػؾ تجنيػػد األطفػػاؿ واسػػتخداميـ كجنػػود، بحمػػوؿ عػػاـ 
حقػػػوؽ العمػػػؿ وتعزيػػػز بيئػػػة عمػػػؿ سػػػالمة وآمنػػػة لجميػػػع العمػػػاؿ، بمػػػف فػػػييـ العمػػػاؿ الميػػػاجروف، وبخاصػػػة 
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تعزيز قدرة المؤسسات الماليػة المحميػة عمػى "؛ وضرورة  "العامموف في الوظائؼ غير المستقرةالمياجرات، و 
"، تشػػجيع إمكانيػػة الحصػػوؿ عمػػى الخػػدمات المصػػرفية والتػػأميف والخػػدمات الماليػػة لمجميػػع، وتوسػػيع نطاقيػػا

 .وىو ما لـ يأتي واضحًا باليدؼ السابع باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة

  اليػػدؼ السػػابع مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة اختمػػؼ عػػف اليػػدؼ الثػػامف أف
بتضمنو لمجموعػة مػف األىػداؼ الفرعيػة الكميػة التػي تضػمف  5102مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

ف أمثمتيػػا: تحقيػػؽ االسػػتقرار االقتصػػادي وتسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ معػػدالت النمػػو االقتصػػادي المسػػتداـ  والتػػي مػػ
زيػػادة مسػػاىمة ، و %2% و0الحفػػاظ عمػػى اسػػتقرار مسػػتوى األسػػعار بحيػػث يتػػراوح معػػدؿ التضػػخـ مػػا بػػيف 

نسػبة الػديف العػاـ إلػى النػاتج المحمػي اإلجمػالي ، وخفػض %41الخدمات في الناتج المحمي اإلجمػالي إلػى 
زيد نسبة العجز الكمػي ي ال، وأ% مف معدؿ النمو52زيادة مساىمة الصادرات إلى نحو ، و %21في حدود 

نصيب الفرد مػف النػاتج المحمػي اإلجمػالي الحقيقػي فػي ؛  وأف يصؿ %2إلى الناتج المحمي اإلجمالي عف 
، وأف مضػاعفة معػدالت اإلنتاجيػة، و %2خفض معػدؿ البطالػة ليصػؿ إلػى ، و ألؼ دوالر سنوياً  4.5حدود 

 .%1 يصؿ صافي الميزاف التجاري في الناتج المحمي اإلجمالي إلى

  أف اليػػدؼ السػػابع مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة اختمػػؼ عػػف اليػػدؼ الثػػامف
بتضػػمنو لمجموعػػة مػػف المؤشػػرات أكثػػر منيػػا أىػػداؼ تبػػرز  5102مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 

، صػػػاد العػػػالميمسػػػاىمة أكبػػػر فػػػي االقتدرجػػػة التقػػػدـ المػػػأموؿ فػػػي االقتصػػػاد المصػػػري والتػػػي مػػػف أمثمتيػػػا: 
اقتصػاد فػي  01مصػر مػف أكبػر ، و دولة عالميػًا فػي مجػاؿ بيئػة االقتصػاد الكمػي 51مصر ضمف أفضؿ و 

دوؿ فػي مجػاؿ  01مصر ضػمف أفضػؿ ، و دولة في مجاؿ األسواؽ المالية 01مصر ضمف أكبر ، و العالـ
مصػػػر ، و سػػػنوات 2( خػػػالؿ BRICSمصػػػر ضػػػمف الػػػدوؿ حديثػػػة التصػػػنيع )، و اإلصػػػالحات االقتصػػػادية

 .سنوات 01( خالؿ OECDضمف دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )

  ضماف حصوؿ الجميػع ، والخاص ب5102أف اليدؼ الثامف مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد
، تميػػػػز عػػػػف اليػػػػدؼ العاشػػػػر الػػػػوارد بتكمفػػػػة ميسػػػػورة عمػػػػى خػػػػدمات الطاقػػػػة الحديثػػػػة الموثوقػػػػة والمسػػػػتدامة

الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو مجموعػػػة مػػػف آليػػػات التنفيػػػذ الواجػػػب تنفيػػػذىا لتحقيػػػؽ باالسػػػتراتيجية 
 األىداؼ الفرعية الواردة بو، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:

o  دعـ المعونػة مػف أجػؿ التجػارة لمبمػداف الناميػة، وبخاصػة أقػؿ البمػداف نمػوًا ، بمػا فػي ذلػؾ مػف زيادة
 ؿ المعزز لممساعدة التقنية المتصمة بالتجارة إلى أقؿ البمداف نموًا.خالؿ اإلطار المتكام

o  وضػػػع وتفعيػػػؿ اسػػػتراتيجية عالميػػػة لتشػػػغيؿ الشػػػباب وتنفيػػػذ الميثػػػاؽ العػػػالمي لتػػػوفير فػػػرص العمػػػؿ
 .5151الصادر عف منظمة  العمؿ الدولية بحموؿ عاـ 

الشـــامل لمجميـــع  نـــى تحتيـــة قـــادرة عمـــى الصـــمود، وتحفيـــز التصـــنيعإقامـــة بُ  :(9اليـــدف )
 والمستدام، وتشجيع اإلبتكار
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( والمتضػمف التحميػؿ المقػارف لميػدؼ الثػاني مػف 0( بممحػؽ الدراسػة رقػـ )01بالرجوع لجدوؿ رقػـ )
أىػػداؼ الخطػػة االسػػترتيجية لمصػػر الخػػاص باالبتكػػار والمعرفػػة والبحػػث العممػػي وأىدافػػو الرئيسػػية والفرعيػػة 

نػػى إقامػػة بُ  ، وأىدافػػو الرئيسػػية والفرعيػػة، وىػػو5102سػػتدامة مػػا بعػػد باليػػدؼ التاسػػع مػػف أىػػداؼ التنميػػة الم
، يمكػػف رصػػد تحتيػػة قػػادرة عمػػى الصػػمود، وتحفيػػز التصػػنيع الشػػامؿ لمجميػػع والمسػػتداـ، وتشػػجيع اإلبتكػػار

 المالحظات التالية:

 ( 5102أف كػػاًل مػػف اليػػدؼ الثػػاني باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة-
، اتفقػا عمػى ضػرورة تشػجيع االبػداع 5102( واليدؼ التاسع مف أىداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 5101

 (x)وزيادة عدد العامميف فػي مجػاؿ البحػث والتطػوير بنسػبة  واإلبتكار في مجاؿ الصناعة وريادة األعماؿ،
، باإلضافة إلػى والتطويرفي المائة لكؿ مميوف شخص، وزيادة إنفاؽ القطاعيف العاـ والخاص عمى البحث 

 .البحث العممي وتحسيف القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعيةدور تعزيز تأكيدىما عمى ضرورة 

  اختمػؼ وتميػز عػف اليػدؼ الثػاني  5102أف اليدؼ التاسع مف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد
الػػوارد باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة بتضػػمنو أىػػداؼ فرعيػػة تركػػز عمػػى بيػػاف كيفيػػة الػػربط بػػيف 

قطػػاع الصػػناعى، التطػػور فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي واالسػػتفادة منػػو فػػي تحسػػيف البنيػػة التحتيػػة وتحػػديث ال
 وذلؾ مف خالؿ تضمنو عدة أىداؼ فرعية تبرز ذلؾ وىى: 

o  ُنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة عمى الصمودإقامة ب. 

o  فػػي حصػػة الصػػناعة فػػي العمالػػة وفػػي النػػاتج المحمػػي  5101تحقيػػؽ زيػػادة كبيػػرة بحمػػوؿ عػػاـ
 .اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروؼ الوطنية

o حصوؿ المشاريع الصناعية الصغيرة الحجـ وسائر المشاريع، والسػيما فػي البمػداف  زيادة فرص
 .النامية، عمى الخدمات المالية

o  ُمف أجػؿ تحقيػؽ اسػتدامتيا، مػع  5101نى التحتية وتحديث الصناعات بحموؿ عاـ تحسيف الب
النظيفة والسميمة زيادة كفاءة استخداـ الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمميات الصناعية 

 .بيئياً 

  أف اليدؼ الثاني مف األىداؼ الواردة باالستراتيجية الوطنية لمتنميػة المسػتدامة اختمػؼ عػف اليػدؼ
، بتضػػػمنو عػػػدة أىػػػداؼ رئيسػػػية وفرعيػػػة توضػػػح أىميػػػة وكيفيػػػة 5102التاسػػػع لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد 

صػدار القػوانيف الداعمػة ألداء منظومػة  النيوض بمنظومة البحث العممي في مصر؛ ومراجعة التشريعات وا 
البحػػث العممػػي، والتأكيػػد عمػػى ضػػرورة وضػػع خطػػة اسػػتراتيجية قوميػػة لمبحػػث العممػػي، تضػػمف الدولػػة مػػف 

، والتأكيػػد القوميػػةالبحثيػػة اسػػتراتجيات المراكػػز البحثيػػة والجامعػػات باالسػػتراتيجية  خالليػػا التأكيػػد عمػػي ربػػط
 يف داخؿ منظومة البحث العممي.عمى تطوير ميارات وكفاءات العامم
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  أف اليدؼ الثاني مف األىداؼ الواردة باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة تضمف ىدؼ فرعػى
نعتقػػػد باسػػػػتبعاده مػػػػف اليػػػػدؼ الثػػػػاني، وضػػػػرورة تواجػػػػده ضػػػػمف األىػػػػداؼ الفرعيػػػػة المحققػػػػة لميػػػػدؼ األوؿ، 

بنػػػاء مخػػػرج تعميمػػػي قػػػادر عمػػػى المسػػػتدامة، وىػػػو " والخػػػاص بجػػػودة التعمػػػيـ، الػػػوارد باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة
 "التفكير النقدي واإلبداع واالبتكار وريادة األعماؿ في التعميـ العاـ والفني والجامعي

  نػى تحتيػة قػادرة إقامػة بُ ، والخػاص ب5102أف اليدؼ التاسع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعػد
، تميػػز عػػف اليػػدؼ الثػػاني والمسػػتداـ، وتشػػجيع اإلبتكػػارعمػػى الصػػمود، وتحفيػػز التصػػنيع الشػػامؿ لمجميػػع 

الوارد باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بتضػمنو مجموعػة مػف آليػات التنفيػذ الواجػب تنفيػذىا لتحقيػؽ 
 األىداؼ الفرعية الواردة بو، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:

o  ُف يوالقادرة عمػى الصػمود فػي البمػداف الناميػة مػف خػالؿ تحسػنى التحتية المستدامة تيسير تطوير الب
 النامية.الدعـ المالي والتكنولوجى والتقنى المقدـ لمبمداف 

o  دعـ تطوير التكنولوجيا المحمية والبحث واالبتكار في البمداف النامية، بما في ذلؾ عف طريؽ كفالة
ضافة اوجود بيئة مواتية مف حيث سياسات   قيمة لمسمع األساسية.لتنويع الصناعى وا 

o حقيؽ زيادة كبيرة في فرص الحصوؿ عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والسػعى إلػى تػوفير ت
 .5151فرص الوصوؿ الشامؿ والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقؿ البمداف نموًا بحموؿ عاـ 

 
 الحد من انعدام المساواة داخل البمدان وفيما بينيا :(01اليدف )

مػف  الثالػث( والمتضػمف التحميػؿ المقػارف لميػدؼ 0( بممحػؽ الدراسػة رقػـ )00ع لجدوؿ رقـ )بالرجو 
أىداؼ الخطة االسترتيجية لمصر والخاص بالعدالة االجتماعية وأىدافو الرئيسػية والفرعيػة باليػدؼ العاشػر 

، وفيمػػا بينيػػا الحػػد مػػف انعػػداـ المسػػاواة داخػػؿ البمػػداف ، وىػػو5102مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة مػػا بعػػد 
 يمكف رصد المالحظات التالية:

 ( 5101-5102أف اليػػػدؼ الثالػػػث باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر عػػػف الفتػػػرة )
، عمى الرغـ مػف اخػتالؼ صػياغتيما، إال أف 5102واليدؼ العاشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

يػة مػف خػالؿ مضمونيما متقارب بدرجة كبيرة جدًا، حيث أكد كالىما عمى ضرورة تحقيؽ العدالػة االجتماع
 .الحد مف انعداـ المساواة داخؿ البمداف وفيما بينيا

 ( 5102أف كػػاًل مػػف اليػػدؼ الثالػػث باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة-
، اتفقا في مضموف أىدافيما الفرعية 5102( واليدؼ العاشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 5101

افؤ الفػػرص والحػػد مػػف أوجػػو انعػػداـ المسػػاواة، مػػف خػػالؿ إزالػػة القػػوانيف والسياسػػات ضػػماف تكػػعمػػى ضػػرورة 
وتعزيػػػػز التشػػػػريعات والسياسػػػػات  وتحقيػػػػؽ أعمػػػػى درجػػػػة مػػػػف اإلنػػػػدماج المجتمعػػػػي، والممارسػػػػات التمييزيػػػػة،
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ر كفالة حؽ المواطنيف في المشاركة والتوزيع العادؿ في ضوء معػايي؛ و واإلجراءات المالئمة في ىذا الصدد
اعتمػاد سياسػات، والسػيما السياسػات الماليػة وسياسػات األجػور والحمايػة ؛ و الكفاءة واإلنجاز وسيادة القانوف

ندة شػػرائح المجتمػػع الميّمشػػة وتحقيػػؽ الحمايػػة امسػػ، و االجتماعيػػة، وتحقيػػؽ قػػدر أكبػػر مػػف المسػػاواة تػػدريجياً 
 .لمفئات األولى بالرعاية

 االسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة تضػػػمف ىػػػدؼ أف اليػػػدؼ الثالػػػث مػػػف األىػػػداؼ الػػػواردة ب
"، إتاحػػة فػػرص الحػػراؾ المجتمعػػي المبنػػي عمػػى القػػدراترئيسػػي نعتقػػد باسػػتبعاده مػػف اليػػدؼ الثالػػث وىػػو "

، عمػػى أف يػػتـ دولػػة فػي مجػػاؿ كفػاءة سػػوؽ العمػؿ 21مصػر ضػػمف أفضػؿ " والمتضػمف ىػػدؼ فرعػي نصػػو
 االستراتيجية لمصر. إدراجو ضمف اليدؼ السابع مف أىداؼ الخطة

  الحػػػد مػػػف انعػػػداـ ، والخػػػاص ب5102أف اليػػػدؼ العاشػػػر مػػػف أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد
، تميز عف اليػدؼ الثالػث الػوارد باالسػتراتيجية الوطنيػة لمتنميػة المسػتدامة المساواة داخؿ البمداف وفيما بينيا

األىػداؼ الفرعيػػة الػػواردة بػو، وبالتػػالي تضػػمف بتضػمنو مجموعػػة مػف آليػػات التنفيػػذ الواجػب تنفيػػذىا لتحقيػػؽ 
 تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:

o يمية لمبمداف النامية، وبخاصة أقؿ البمداف نموًا، بمػا يتماشػى مػع ضتنفيذ مبدأ المعاممة الخاصة والتف
 اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

o  لغػاء قنػوات التحػويالت فػي المائػة،  0خفض تكاليؼ معامالت تحويالت المياجريف إلى أقؿ مػف وا 
 .5101في المائة، بحموؿ عاـ  2المالية التي تربو تكاليفيا عمى 

o  تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلؾ االستثمار األجنبي المباشر، إلى
ة، والػػدوؿ الجزريػػة الػدوؿ التػػي تشػػتد الحاجػػة فييػا إلييػػا، والسػػيما أقػػؿ البمػػداف نمػوًا، والبمػػداف األفريقيػػ
 الصغيرة النامية، والبمداف النامية غير الساحمية، وفقًا لخططيا وبرامجيا الوطنية.

 جعؿ المدف والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وآمنة وقادرة عمى الصمود ومستدامة. :(00اليدؼ )

لميػدؼ الثػامف مػف ( والمتضػمف التحميػؿ المقػارف 0( بممحؽ الدراسػة رقػـ )05بالرجوع لجدوؿ رقـ )
أىػػداؼ الخطػػة االسػػترتيجية لمصػػر الخػػاص بالتنميػػة العمرانيػػة وأىدافػػو الرئيسػػية والفرعيػػة باليػػدؼ الحػػادى 

جعؿ المػدف والمسػتوطنات البشػرية شػاممة لمجميػع  ، وىو5102عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة ما بعد 
 تالية:، يمكف رصد المالحظات الوآمنة وقادرة عمى الصمود ومستدامة

 ( 5101-5102أف اليػػػدؼ الثػػػامف باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر عػػػف الفتػػػرة )
، عمػى الػرغـ مػف اخػتالؼ صػياغتيما، 5102واليدؼ الحادى عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعػد 

توطنات جعػػػؿ المػػػدف والمسػػػإال أف مضػػػمونيما متقػػػارب بدرجػػػة متوسػػػطة، حيػػػث أكػػػد كالىمػػػا عمػػػى أىميػػػة 
ضػػماف ، مػػف خػػالؿ تأكيػػدىما عمػػى كػػؿ مػػف: البشػػرية شػػاممة لمجميػػع وآمنػػة وقػػادرة عمػػى الصػػمود ومسػػتدامة
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، حصوؿ الجميع عمى مساكف وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكمفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة
دا يتعزيػػز التوسػػع الحضػػر  رة المسػػتوطنات البشػػرية فػػي الشػػامؿ لمجميػػع والمسػػتداـ، والقػػدرة عمػػى تخطػػيط وا 

 . جميع البمداف عمى نحو قائـ عمى المشاركة ومتكامؿ ومستداـ

  اختمػؼ وتميػز عػف اليػدؼ  5102أف اليدؼ الحادي عشر مف أىداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد
المػدف الثامف الوارد باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بتضمنو أىداؼ فرعية  تدور حوؿ كيفية جعؿ 

،  وذلػؾ مػف خػالؿ تضػمنو لمػا وآمنػة وقػادرة عمػى الصػمود ومسػتدامةوالمستوطنات البشرية شػاممة لمجميػع 
 يمي:

o  تػػػوفير إمكانيػػػة وصػػػوؿ الجميػػػع إلػػػى نظػػػـ نقػػػؿ مأمونػػػة وميسػػػورة التكمفػػػة ويسػػػيؿ الوصػػػوؿ إلييػػػا
العػاـ، مػع إيػالء ومستدامة، وتحسيف السالمة عمى الطرؽ، والسيما مف خالؿ توسيع نطػاؽ النقػؿ 

والنسػػاء واألطفػػاؿ  ،اىتمػػاـ خػػاص الحتياجػػات األشػػخاص الػػذيف يعيشػػوف فػػي ظػػؿ ظػػروؼ ىشػػة
 .5101واألشخاص ذوى اإلعاقة وكبار السف، بحموؿ عاـ 

o  الحد مف األثػر البيئػى السػمبي لممػدف، بمػا فػي ذلػؾ عػف طريػؽ إيػالء اىتمػاـ خػاص لنوعيػة اليػواء
دارة نفايات   .5101وؿ عاـ وغيرىا، بحم المدفوا 

o  تػػوفير سػػبؿ اسػػتفادة الجميػػع مػػف مسػػاحات خضػػراء وأمػػاكف عامػػة، آمنػػة وشػػاممة لمجميػػع ويمكػػف
الوصػوؿ إلييػػا، والسػػيما بالنسػػبة لمنسػػاء واألطفػاؿ وكبػػار السػػف واألشػػخاص ذوى اإلعاقػػة ، بحمػػوؿ 

 .5101عاـ 

o تخفػػيض بنسػػبة  التقميػػؿ إلػػى درجػػة كبيػػرة مػػف عػػدد الوفيػػات وعػػدد األشػػخاص المتضػػرريف، وتحقيػػؽ
(X)  بسػػبب فػػي المائػػة فػػي الخسػػائر االقتصػػادية المتصػػمة بالنػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي التػػي تحػػدث

الكوارث، بما في ذلؾ الكوارث المتصمة بالمياه، مع التركيز عمى حماية الفقراء واألشػخاص الػذيف 
 .5101يعيشوف في ظؿ أوضاع ىشة، بحموؿ عاـ 

  الواردة باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة أكػد فػي نصػو العػاـ أف اليدؼ الثامف مف األىداؼ
عمي ضرورة المحافظة والدمج بيف المعمار التاريخي والمعاصر، إال أف أىدافو الفرعية خمت مف أى اشارة 
لتحقيػػؽ مضػػموف مػػػا ورد باليػػدؼ العػػػاـ، وفػػي المقابػػػؿ تضػػمف اليػػدؼ الحػػػادي عشػػر مػػػف أىػػداؼ أىػػػداؼ 

تعزيز الجيود الراميػة إلػى حمايػة وصػوف التػراث  ىدؼ فرعى كاف نصو " 5102دامة ما بعد التنمية المست
 ."الثقافي والطبيعى العالمي

  جعػػؿ المػػدف ب، والخػػاص 5102أف اليػػدؼ الحػػادي عشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد
عػف اليػدؼ الثػامف الػوارد  ، تميػزوالمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وآمنة وقادرة عمى الصمود ومسػتدامة

باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو مجموعػػػة مػػػف آليػػػات التنفيػػػذ الواجػػػب تنفيػػػذىا لتحقيػػػؽ 
 األىداؼ الفرعية الواردة بو، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:
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o ة والمنػاطؽ المحيطػة ضػريحدعـ الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بيف المنػاطؽ ال
 بالمناطؽ الحضرية والمناطؽ الريفية، مف خالؿ تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقميمية.

o  دعػػػـ أقػػػؿ البمػػػداف نمػػػوًا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ المسػػػاعدة الماليػػػة والتقنيػػػة، فػػػي إقامػػػة المبػػػاني
 ستخداـ المواد المحمية.االمستدامة والقادرة عمى الصمود ب

o نسبة تحقيؽ زيادة ب(X)  في المائة في عدد المدف والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات
وخططًا متكاممة مف أجؿ شموؿ الجميع، وتحقيؽ الكفاءة في استخداـ الموارد، والتخفيؼ مػف تغيػر 

إلدارة الكميػػػة االمنػػػاخ والتكيػػػؼ معػػػو، والقػػػدرة عمػػػى الصػػػمود فػػػي مواجيػػػة الكػػػوارث، ووضػػػع وتنفيػػػذ 
 .5151و، بحموؿ عاـ جالكوارث عمى جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار عمؿ ىيو لمخاطر 

نتاج مستدامة: (05اليدف )  ضمان وجود أنماط استيالك وا 

السػادس مػف  ( والمتضمف التحميؿ المقارف لميدؼ0( بممحؽ الدراسة رقـ )00بالرجوع لجدوؿ رقـ )
حاورىػا وقضػاياىا المختمفػة وأىدافػو الرئيسػية والفرعيػة أىداؼ الخطة االسترتيجية لمصر الخاص بالبيئػة، م

ضػماف  وأىدافػو الرئيسػية والفرعيػة، وىػو 5102باليدؼ الثاني عشر مف أىداؼ التنمية المسػتدامة مػا بعػد 
نتاج مستدامة  ، يمكف رصد المالحظات التالية:وجود أنماط استيالؾ وا 

 ( 5101-5102سػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة )أف اليػػدؼ السػػادس باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة الم
أنمػاط ، اتفقا عمى ضرورة ضػماف وجػود 5102واليدؼ الثاني عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

نتػػاج مسػػتدامة ، إال أف األىػػداؼ الفرعيػػة الػػواردة ضػػمف اليػػدؼ الثػػاني عشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة اسػػتيالؾ وا 
(، كأحػػػد األىػػػداؼ 0-3جػػػاءت أكثػػػر وضػػػوحًا وتفصػػػياُل عمػػػا جػػػاء باليػػػدؼ  ) 5102المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد 

 الرئيسية لميدؼ السادس الخاص بالبيئة باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة لمصر. 

 ة الواردة باليدؼ السادس الوارد باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة لمصػر أف األىداؼ الفرعي
( ونظيرتيػا الػواردة باليػدؼ الثػاني عشػر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 5101-5102عف الفترة )

مػػف  ، قػػد اتفقػػا عمػػى ضػػرورة وجػػود منظومػػة تمكػػف مػػف اإلدارة السػػميمة لممخمفػػات بأنواعيػػا المختمفػػة،5102
إدارة لممخمفات خالؿ نص اليدؼ السادس باالستراتيجية الوطنية ضمف أىدافو الفرعية عمى ضرورة وجود "
"، وكػػذلؾ نػػص مرتكػػزة عمػػى مفػػاىيـ الحوكمػػة واالقتصػػاد الػػدوار وذات ُمحتػػوى معرفػػي وتقنػػي وبيئػػي عػػالي

عمػػى صػعيد أمػاكف البيػػع تخفػيض نصػيب الفػرد مػػف النفايػات الغذائيػة العالميػة  اليػدؼ الثػاني عشػر عمػػى "
بالتجزئة والمستيمكيف بمقدار النصؼ، والحد مف خسائر األغذية في مراحػؿ اإلنتػاج وسالسػؿ اإلمػداد، بمػا 

تحقيػؽ اإلدارة السػميمة "، وكػذلؾ نصػو عمػى ضػرورة "5101في ذلؾ خسائر مػا بعػد الحصػاد، بحمػوؿ عػاـ 
وفقًا لألطر الدولية المتفؽ عمييا، والحد بدرجة كبيرة مف بيئيًا لممواد الكيميائية والنفايات طواؿ دورة عمرىا، 

إطالقيػػا فػػي اليػػواء والمػػاء والتربػػة مػػف أجػػؿ التقميػػؿ إلػػى أدنػػى حػػد مػػف آثارىػػا الضػػارة عمػػى صػػحة اإلنسػػاف 
 ".  5151والبيئة، بحموؿ عاـ 
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  ؼ ، اختمػؼ وتميػز عػف اليػد5102أف اليدؼ الثاني عشر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد
السػػػادس الػػػوارد باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو أىػػػداؼ فرعيػػػة، نعتقػػػد بأىميػػػة إدراجيػػػا 
باالسػػتراتيجية الوطنيػػة، تركػػز عمػػى بيػػاف كيػػؼ يمكػػف لمػػدوؿ المختمفػػة أف تضػػمف وجػػود أنمػػاط مػػف اإلنتػػاج 

 واالستيالؾ المستداـ، كاف مف أىميا:

o  تنفيػػػذ اإلطػػػار العشػػػرى لبػػػرامج االسػػػتيالؾ واإلنتػػػاج المسػػػتداميف، مػػػع قيػػػاـ جميػػػع البمػػػداف باتخػػػاذ
وتػػػولى البمػػػداف المتقدمػػػة النمػػػو دور الريػػػادة، مػػػع مراعػػػاة مسػػػتوى التنميػػػة فػػػي  اإلجػػػراءات الالزمػػػة،

 البمداف النامية وقدراتيا.

o 5101ة، بحموؿ عاـ تحقيؽ اإلدارة المستدامة واالستخداـ الكفؤ لمموارد الطبيعي. 

o  ضماف أف تتوافر لمناس فػي كػؿ مكػاف المعمومػات ذات الصػمة والػوعى بالتنميػة المسػتدامة وأنمػاط
 .5101العيش في وئاـ مع الطبيعة بحموؿ عاـ 

o تعزيز ممارسات الشراء العاـ المستدامة، وفقًا لمسياسات واألولويات الوطنية. 

o الوطنيػػػػة، عمػػػػى اعتمػػػػاد ممارسػػػػات  رطنيػػػػة وغيػػػػو ال تشػػػػجيع الشػػػػركات، والسػػػػيما الشػػػػركات الكبيػػػػرة
دراج معمومات االستدامة في تقاريرىا  .الدورية مستدامة، وا 

  ضػػماف وجػػود ، والخػػاص ب5102أف اليػػدؼ الثػػاني عشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد
نتػػاج مسػػتدامة وأبعادىػػا ، تميػػز عػػف اليػػدؼ السػػادس الخػػاص بالبيئػػة بمختمػػؼ قضػػاياىا أنمػػاط اسػػتيالؾ وا 

والوارد باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بتضمنو مجموعة مف آليات التنفيػذ الواجػب تنفيػذىا لتحقيػؽ 
 األىداؼ الفرعية الواردة بو، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:

o نمػاط االسػتيالؾ دعـ البمداف النامية لتعزيز قدراتيا العممية والتكنولوجية لممضى قدمًا نحو تحقيػؽ أ
 .واإلنتاج األكثر استدامة

o  وضػػع وتنفيػػذ أدوات لرصػػد تػػأثيرات التنميػػة المسػػتدامة عمػػى السػػياحة المسػػتدامة التػػي تػػوفر فػػرص
 .العمؿ وتعزز الثقافة والمنتجات المحمية

o  ى غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع عمػى االسػتيالؾ المسػرؼ، عػف ر ترشيد إعانات الوقود األحفو
القضاء عمى تشوىات األسواؽ، وفقًا لمظروؼ الوطنية، بما في ذلؾ عف طريؽ إعادة ىيكمة طريؽ 

الضرائب والتخمص بالتدريج مف اإلعانات الضارة، حيثمػا وجػدت، إلظيػار آثارىػا البيئيػة، عمػى أف 
تراعى في تمؾ السياسات عمى نحو كامؿ االحتياجات والظػروؼ الخاصػة لمبمػداف الناميػة، والتقميػؿ 

ى أدنػػػى حػػػد مػػػف اآلثػػػار الضػػػارة التػػػي قػػػد تنػػػاؿ مػػػف تنميتيػػػا، وعمػػػى نحػػػو يكفػػػؿ حمايػػػة الفقػػػراء إلػػػ
 والمجتمعات المحمية المتضررة.

 اتخاذ إجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثاره :(02اليدف )
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السػادس مػف  ( والمتضمف التحميؿ المقارف لميدؼ0( بممحؽ الدراسة رقـ )01بالرجوع لجدوؿ رقـ )
داؼ الخطة االسترتيجية لمصر الخاص بالبيئػة، محاورىػا وقضػاياىا المختمفػة وأىدافػو الرئيسػية والفرعيػة أى

اتخػاذ " ، وأىدافػو الرئيسػية والفرعيػة، وىػو5102باليدؼ الثالث عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة ما بعػد 
 لية:"، يمكف رصد المالحظات التاإجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثاره

  أف اليػػػدؼ السػػػادس باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر الخػػػاص بالبيئػػػة وقضػػػاياىا
لحػػػد مػػػف تػػػأثير التغيػػػر ا( نػػػص فػػػي صػػػياغتو العامػػػة عمػػػى ضػػػرورة "5101-5102المختمفػػػة عػػػف الفتػػػرة )

" إال أنو لـ يدرج  ضمف أىدافو الرئيسية والفرعية أىػداؼ واضػحة تبػرز كيفيػة تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ، المناخي
الػػذى جػػاءت صػػياغتو  5102مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد وذلػػؾ بعكػػس اليػػدؼ الثالػػث عشػػر 

 وأىدافو أكثر وضوحًا وتفصياُل.

  تضػػمف فػػي أىدافػػو الػػنص  5102 مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػداليػػدؼ الثالػػث عشػػر أف
إدماج التدابير المتعمقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط عمػى الصػعيد عمي ضرورة  "

"، وىذا ما قامػت بػو االسػتراتيجية الوطنيػة لمتنميػة المسػتدامة، إال أنيػا عنػد تناوليػا لمقضػية باليػدؼ الوطني
تمفػة لػـ تتضػمف أىدافػو الفرعيػة أىػداؼ واضػحة تبػرز كيفيػة تحقيػؽ السادس الخاص بالبيئة وقضػاياىا المخ

الػذى جػاءت  5102مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد ىذا اليدؼ، وذلؾ بعكس اليػدؼ الثالػث عشػر 
 صياغتو وأىدافو أكثر وضوحًا وتفصياُل.

 5102لفتػرة )أف كاًل مػف اليػدؼ السػادس باالسػتراتيجية الوطنيػة لمتنميػة المسػتدامة لمصػر عػف ا-
اتخػاذ ، قػد اتفقػا عمػى ضػرورة 5102( واليدؼ الثالث عشر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 5101

مف خالؿ إيقاؼ تدىور البيئة والحفػاظ عمػى توازنيػا، وخفػض  إجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثاره
 . معدالت انبعاث المموثات وااللتزاـ بالمعايير الوطنية والعالمية

  اختمػػؼ وتميػز عػػف اليػػدؼ  5102أف اليػدؼ الثالػػث عشػر مػػف أىػػداؼ التنميػة المسػػتدامة لمػا بعػػد
السػػػادس الػػػوارد باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو أىػػػداؼ فرعيػػػة، نعتقػػػد بأىميػػػة إدراجيػػػا 

،  لتغير المناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجمة لمتصدي باالستراتيجية الوطنية، ألنيا سوؼ تساعد الدولة عمى 
 كاف مف أىميا: 

o  تعزيز المرونة والقدرة عمى الصمود في مواجية األخطػار المرتبطػة بالمنػاخ والكػوارث الطبيعيػة فػي
 جميع البمداف، وتعزيز القدرة عمى التكيؼ مع تمؾ األخطار.

o ذكاء الوعى والقدرات البشرية والمؤسسية لمتخفيؼ مف تغير المنا خ، والتكيؼ معو، تحسيف التعميـ وا 
 .والحد مف أثره واإلنذار المبكر بو

  والخػاص باتخػاذ إجػراءات 5102أف اليدؼ الثالػث عشػر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد ،
عاجمة لمتصدى لتغير المناخ وأثاره، تميز عف اليػدؼ السػادس الخػاص بالبيئػة بمختمػؼ قضػاياىا وأبعادىػا 
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لمتنمية المستدامة بتضمنو مجموعة مف آليات التنفيػذ الواجػب تنفيػذىا لتحقيػؽ والوارد باالستراتيجية الوطنية 
 األىداؼ الفرعية الواردة بو، وبالتالي تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:

o  تنفيػذ مػا تعيػدت بػو األطػراؼ مػف البمػداف المتقدمػػة النمػو فػي اتفاقيػة األمػـ المتحػدة اإلطاريػة بشػػأف
بميػػوف دوالر سػػنويًا بحمػػوؿ عػػاـ  011المشػػتركة لمبمػػغ قػػدره  ةالتعبئػػتغيػػر المنػػاخ مػػف التػػزاـ بيػػدؼ 

مف جميع المصادر لتمبية احتياجات البمداف النامية، فػي سػياؽ إجػراءات التخفيػؼ المجديػة  5151
ف طريػؽ تزويػده بػرأس عػوشفافية التنفيذ، وجعؿ الصندوؽ األخضر لممناخ فػي حالػة تشػغيؿ كامػؿ 

 الماؿ في أقرب وقت ممكف.

o فػػػي أقػػػؿ  خقػػػدرات التخطػػػيط واإلدارة الفعػػػاليف المتعمقػػػيف بتغيػػػر المنػػػا ىزيػػػز آليػػػات تحسػػػيف مسػػػتو تع
 البمداف نموًا، بما في ذلؾ التركيز عمى النساء والشباب والمجتمعات المحمية والميمشة. 

ــى نحــو مســتدام  :(02اليــدف) ــة واســتخداميا عم حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحري
 لتحقيق التنمية المستدامة
السػادس مػف  ( والمتضمف التحميؿ المقارف لميدؼ0( بممحؽ الدراسة رقـ )02بالرجوع لجدوؿ رقـ )

رئيسػية والفرعيػة أىداؼ الخطة االسترتيجية لمصر الخاص بالبيئػة، محاورىػا وقضػاياىا المختمفػة وأىدافػو ال
حفػظ " ، وأىدافػو الرئيسػية والفرعيػة، وىػو5102باليدؼ الرابع عشػر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة مػا بعػد 

"، يمكػف رصػد المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستداـ لتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة
 المالحظات التالية:

  حفػػػظ المحيطػػػات والبحػػػار والمػػػوارد البحريػػػة عمػػػى ضػػػرورة "أف  اليػػػدؼ الرابػػػع عشػػػر والػػػذى يػػػنص
" عمػػى الػػرغـ مػػف أىميػػة إدراجػػو ضػػمف أيػػة رؤيػػة واسػػتخداميا عمػػى نحػػو مسػػتداـ لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة

اسػػتراتيجية تنمويػػة لمصػػر، نظػػرًا لتعػػدد المػػوارد والمصػػادر المائيػػة البحريػػة والعذبػػة بيػػا، حيػػث يحيطيػػا مػػف 
ومف الشرؽ البحر األحمر، ووجود بعض البحيرات المالحة والعذبة، ىػذا باإلضػافة  الشماؿ البحر المتوسط

إلى مرور شرياف الحياة بيا وىو نير النيؿ، لـ يرد ىػذا اليػدؼ بشػكؿ مسػتقؿ أو ضػمنى، ضػمف األىػداؼ 
 (.5101-5102المدرجة بالخطة االستراتيجية المقترحة لمصر عف الفترة )

  والتػػي نعتقػػد  5101لميػػدؼ الرئيسػػي والمطمػػوب تحقيقيػػا بنيايػػة عػػاـ أف األىػػداؼ الفرعيػػة المحققػػة
بأىمية إدراجيا ضمف أجندة التنمية المصرية المستقبمية، ألنيا تتناوؿ قضايا ىامة ال يمكف ألحػد أف ينكػر 

 أىميتيا لمستقبؿ التنمية لممجتمع المصري، وىى: 

o ،والسػػيما مػػف األنشػػطة البريػػة، بمػػا فػػي  منػػع التمػػوث البحػػري بجميػػع أنواعػػو والحػػد منػػو بدرجػػة كبيػػرة
 .5152ذلؾ الحطاـ البحري، وتموث المغذيات، بحموؿ عاـ 
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o  إدارة النظـ اإليكولوجية البحرية والساحمية عمى نحو مستداـ وحمايتيا، مف أجؿ تجنب حدوث آثار
مػػف  سػمبية كبيػػرة، بمػا فػػي ذلػؾ عػػف طريػؽ تعزيػػز قػدرتيا عمػػى الصػمود، واتخػػاذ اإلجػراءات الالزمػػة

 .5151أجؿ تحقيؽ الصحة واإلنتاجية لممحيطات، بحوؿ عاـ 

o  نياء الصيد المفرط والصيد غير القػانونى وغيػر المبمػغ عنػو وغيػر تنظيـ الصيد عمى نحو فعاؿ، وا 
المػنظـ وممارسػػات الصػػيد المػػدمرة، وتنفيػذ خطػػط إدارة قائمػػة عمػػى العمػـ، مػػف أجػػؿ إعػػادة األرصػػدة 

أقػرب وقػت ممكػف، لتصػؿ عمػى األقػؿ إلػى المسػتويات التػي يمكػف  السمكية إلى ما كانػت عميػو فػي
 .5151أف تتيح إنتاج أقصى غمة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصيا البيولوجية، بحموؿ عاـ 

o  بمػػػا يتسػػػؽ مػػػع دوف إنشػػػاءات فػػػي المائػػػة عمػػػى األقػػػؿ مػػػف المنػػػاطؽ السػػػاحمية والبحريػػػة 01حفػػػظ ،
ستنادًا إلى أ  .5151فضؿ المعمومات العممية المتاحة، بحموؿ عاـ القانوف الوطني والدولي وا 

o  مف االستخداـ المستداـ لمموارد البحريػة، بمػا فػي  الناميةزيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقؽ لمدوؿ
ذلؾ مف خالؿ اإلدارة المستدامة لمصائد األسػماؾ، وتربيػة األحيػاء المائيػة، والسػياحة، بحمػوؿ عػاـ 

5101. 

o ت المقدمػػة لمصػػائد األسػػماؾ التػػي تسػػيـ فػػي اإلفػػراط فػػي قػػدرات الصػػيد وفػػي حظػػر أشػػكاؿ اإلعانػػا
لغػػاء اإلعانػػات التػػي تسػػاىـ فػػي صػػيد األسػػماؾ غيػػر المشػػروع وغيػػر المبمػػغ عنػػو  صػػيد األسػػماؾ، وا 
وغيػػر المػػنظـ، واإلحجػػاـ عػػف اسػػتحداث إعانػػات جديػػدة مػػف ىػػذا القبيػػؿ، مػػع التسػػميـ بػػأف المعاممػػة 

ى أف تكوف جزءًا اليتجػزأ غؿ البمداف نموًا ينبقئمة والفعالة لمبمداف النامية وأالخاصة والتفضيمية المال
 .5151، بحموؿ عاـ (0)مف مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأف اإلعانات لمصائد األسماؾ

 حفظ المحيطات والبحػار والمػوارد البحريػة واسػتخداميا عمػى نحػو أف اليدؼ الرابع عشر والخاص ب
، تضػمف مجموعػة مػف 5102، كبػاقى أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد ؽ التنمية المسػتدامةمستداـ لتحقي

اآلليػػات الموصػػى  بتنفيػػذىا لتحقيػػؽ األىػػداؼ الفرعيػػة الػػواردة بػػو، وبالتػػالي تضػػمف تحقيػػؽ اليػػدؼ الرئيسػػي 
 وىى:

o عزيػز إسػياـ تأجػؿ ات البحػث، ونقػؿ التكنولوجيػا البحريػة، مػف ر زيادة المعارؼ العممية، وتطوير قػد
 التنوع البيولوجي البحري في تنمية البمداف النامية.

o  تػػػوفير إمكانيػػػة وصػػػوؿ صػػػغار الصػػػياديف الحػػػرفييف إلػػػى المػػػوارد البحريػػػة واألسػػػواؽ.كفالة التنفيػػػذ
الكامؿ لمقانوف الدولي، عمى النحو المبيف في اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لمػدوؿ األطػراؼ 

المحيطػػات ومواردىػػا البحػػار و عنػػد االقتضػػاء، الػػنظـ اإلقميميػػة والدوليػػة لحفػػظ  فييػػا، بمػػا فػػي ذلػػؾ،
 واستخداميا المستداميف مف جانب أطرافيا.

                                                 

 العالمية، وخطة الدوحة اإلنمائية، ووالية ىونج كونجمع مراعاة ما يجرى حاليًا مف مفاوضات فى إطار منظمة التجارة   (0) 
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ــى نحــو  :(02اليــدف ) ــز اســتخداميا عم ــة البريــة وترميميــا وتعزي ــنظم اإليكولوجي ــة ال حماي
ــدىور األ  ــف ت ــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصــحر، ووق ــات عم دارة الغاب راضــي مســتدام، وا 

 وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
السػادس مػف أىػداؼ  ( والمتضمف التحميػؿ المقػارف لميػدؼ0( بممحؽ الدراسة رقـ )03بالرجوع لجدوؿ رقـ )

الخطة االسترتيجية لمصر الخاص بالبيئة، محاورىا وقضاياىا المختمفة وأىدافػو الرئيسػية والفرعيػة باليػدؼ 
حمايػة الػنظـ " ، وأىدافو الرئيسية والفرعية، وىػو5102التنمية المستدامة ما بعد الخامس عشر مف أىداؼ 

دارة الغابػػػات عمػػػى نحػػػو مسػػػتداـ،  اإليكولوجيػػػة البريػػػة وترميميػػػا وتعزيػػػز اسػػػتخداميا عمػػػى نحػػػو مسػػػتداـ، وا 
"، يمكػػف رصػػد ومكافحػػة التصػػحر، ووقػػؼ تػػدىور األراضػػي وعكػػس مسػػاره، ووقػػؼ فقػػداف التنػػوع البيولػػوجي

 الحظات التالية:الم

 ( 5101-5102أف اليػػدؼ السػػادس باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة )
، اتفقػػا عمػػى ضػػرورة "حمايػػة التنػػوع 5102واليػػدؼ الخػػامس عشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد 

 و" مف خالؿ: قؼ فقدانالبيولوجي وو 

o  ،إتخػػاذ إجػػراءات عاجمػػة وىامػػة لمحػػد مػػف تػػدىور الموائػػؿ الطبيعيػػة، ووقػػؼ فقػػداف التنػػوع البيولػػوجي
 .5151نقراضيا بحموؿ عاـ اوالقياـ بحماية األنواع الميددة ومنع 

o  اتخػػػاذ إجػػػراءات عاجمػػػة لوقػػػؼ الصػػػيد غيػػػر المشػػػروع لألنػػػواع المحميػػػة مػػػف النباتػػػات والحيوانػػػات
العػرض والطمػب  يتجػات األحيػاء البريػة غيػر المشػروعة، عمػى مسػتويواالتجار فييا، والتصػدى لمن

 عمى السواء.

o  كفالة التقاسـ العادؿ والمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداـ الموارد الجينية، وتعزيز سبؿ الوصػوؿ
 إلى تمؾ الموارد.

o والعمميػات يإدماج قيـ النظـ اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمميػات التخطػيط الػوطني والمحمػ ،
 .5151اإلنمائية، واستراتيجيات الحد مف الفقر، بحموؿ عاـ 

o  النظـ اإليكولوجية لألراضى والمياه وتقميؿ أثر  إلىة الغازية يباتخاذ تدابير لمنع إدخاؿ األنواع الغر
   .ذلؾ

  اختمػؼ وتميػز عػف اليػدؼ  5102أف اليدؼ الخامس عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعػد
س الخاص بالبيئة بقضاياىا المختمفة والوارد باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة لمصػر بتضػمنو الساد

أىػػػداؼ فرعيػػػة، نعتقػػػد بأىميتيػػػا لمسػػػتقبؿ التنميػػػة فػػػي مصػػػر، حيػػػث أنيػػػا تركػػػز عمػػػى حمايػػػة البيئػػػة والػػػنظـ 
تصػػػػحر وتعػػػػالج األراضػػػػي اإليكولوجيػػػػة البريػػػػة والمائيػػػػة والبيئػػػػة الجبميػػػػة وتحػػػػافظ عمػػػػى الغابػػػػات وتكػػػػافح ال

 المتدىورة وىى:
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o  ،ضماف حفظ وترميـ النظـ اإليكولوجية البرية والنظـ اإليكولوجية لممياه العذبػو الداخميػة وخػدماتيا
، وضػػػماف اسػػػتخداميا عمػػػى نحػػػو ةالجافػػػ يوالجبػػػاؿ واألراضػػػ ةالرطبػػػ يوالسػػػيما الغابػػػات واألراضػػػ

 .5151الدولية، بحموؿ عاـ مستداـ، وذلؾ وفقًا لإللتزامات بموجب االتفاقات 

o  مكافحػػػة التصػػػحر، وتػػػرميـ األراضػػػي والتربػػػة المتػػػدىورة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ األراضػػػي المتضػػػررة مػػػف
تحقيػػػؽ عػػػالـ خػػػاؿ مػػػف ظػػػاىرة تػػػدىور األراضػػػي ،  إلػػػىالتصػػػحر والجفػػػاؼ والفيضػػػانات، والسػػػعى 

 .5151بحموؿ عاـ 

o يولػػوجي، مػػف أجػػؿ تعزيػػز قػػدرتيا ضػماف حفػػظ الػػنظـ اإليكولوجيػػة الجبميػػة، بمػػا فػػي ذلػؾ تنوعيػػا الب
 .5101نيا لتحقيؽ التنمية المستدامة، بحموؿ عاـ ععمى توفير المنافع التي الغنى 

  حمايػة الػنظـ "، والخػاص بػػ 5102أف اليدؼ الخامس عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد
دارة  الغابػػػات عمػػػى نحػػػو مسػػػتداـ، اإليكولوجيػػػة البريػػػة وترميميػػػا وتعزيػػػز اسػػػتخداميا عمػػػى نحػػػو مسػػػتداـ، وا 

، تميػػػز عػػػف "ومكافحػػػة التصػػػحر، ووقػػػؼ تػػػدىور األراضػػػي وعكػػػس مسػػػاره، ووقػػػؼ فقػػػداف التنػػػوع البيولػػػوجي
اليدؼ السادس الخاص بالبيئة وقضاياىا المختمفة والوارد باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بتضمنو 

ألىػػداؼ الفرعيػػة الػػواردة بػػو، وبالتػػالي تضػػمف تحقيػػؽ مجموعػػة مػػف آليػػات التنفيػػذ الواجػػب تنفيػػذىا لتحقيػػؽ ا
 اليدؼ الرئيسي وىى:

o  حشد الموارد المالية مف جميع المصادر وزيادتيا زيادة كبيرة بغرض حفظ التنوع البيولوجي والػنظـ
 .اإليكولوجية واستخداميا استخدامًا مستداماً 

o لمشػروع لألنػواع المحميػة واإلتجػار تعزيز الدعـ العالمي لمجيػود الراميػة إلػى مكافحػة الصػيد غيػر ا
بيا، وذلؾ بوسائؿ تشمؿ زيادة قدرات المجتمعػات المحميػة عمػى السػعى إلػى الحصػوؿ عمػى فػرص 

 سبؿ كسب الرزؽ المستدامة.

o  حشػػد مػػوارد كبيػػرة مػػف جميػػع المصػػادر وعمػػى جميػػع المسػػتويات بغػػرض تمويػػؿ اإلدارة المسػػتدامة
مداف النامية لتعزيز تمؾ اإلدارة، بما في ذلؾ حفػظ الغابػات لمغابات وتوفير ما يكفي مف الحوافز لمب

عادة زرع الغابات.  وا 

التشجيع عمى إقامة مجتمعـات مسـالمة الييمـش فييـا أحـد مـن أجـل تحقيـق  :(06اليدف )
ــة  تاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعال التنميــة المســتدامة، وا 

 وخاضعة لممساءلة وشاممة لمجميع عمى جميع المستويات

( والمتضػمنة التحميػؿ 1( ، )0الدراسة رقػـ ) مالحؽ( ب06(، )05(، )04بالرجوع لمجداوؿ أرقاـ  )
إقامػة مجتمعػات ، والخػاص "ب5102السػادس عشػر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد  المقػارف لميػدؼ

تاحػة إمكانيػة وصػوؿ الجميػع إلػى العدالػة،  مسالمة الييمش فييا أحد مف أجؿ تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة، وا 
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" بكػؿ مػف اليػدؼ التاسػع ءلة وشػاممة لمجميػع عمػى جميػع المسػتوياتوبناء مؤسسػات فعالػة وخاضػعة لممسػا
مػػف أىػػداؼ الخطػػة االسػػترتيجية لمصػػر والخػػاص "بالشػػفافية وكفػػاءة المؤسسػػات الحكوميػػة"، واليػػدؼ الرابػػع 
مػػف نفػػس االسػػتراتيجية الوطنيػػة والخػػاص "بالسياسػػة الداخميػػة"، وأخيػػرًا اليػػدؼ الخػػامس والخػػاص "بالسياسػػة 

(، يمكف رصػد المالحظػات 5101-5102مف القومي" لذات االستراتيجية الوطنية المصرية )الخارجية واأل
 التالية:

 ( 5102أف اليدؼ التاسع الوارد ضمف االستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة لمصر عف الفترة-
ة (، الخػػػاص "بالشػػػفافية وكفػػػاءة المؤسسػػػات الحكوميػػػة" واليػػػدؼ السػػػادس عشػػػر مػػػف أىػػػداؼ التنميػػػ5101

ييمش فييا أحد مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػة  إقامة مجتمعات مسالمة ال، والخاص "ب5102المستدامة لما بعد 
تاحػة إمكانيػة وصػوؿ الجميػع إلػى العدالػة، وبنػاء مؤسسػات فعالػة وخاضػعة لممسػاءلة وشػاممة  المستدامة، وا 

ف كانا قد اتفقا عمػى أىميػة رفػع كفػاءة الملمجميع عمى جميع المستويات ؤسسػات وضػرورة تطبيػؽ مبػدأ "، وا 
جػاء أكثػر  5102الشفافية في عمميا، إال أف اليدؼ السادس عشر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 

شػموال مػف اليػػدؼ التاسػع باالسػػتراتيجية الوطنيػة ألنػػو لػـ يقصػر ضػػرورة تحقيػؽ عنصػػري الكفػاءة والشػػفافية 
قبػػػؿ جميػػػع مؤسسػػػات الدولػػػة الحكوميػػػة وغيػػػر  عمػػػى المؤسسػػػات الحكوميػػػة بػػػؿ جعميػػػا واجبػػػة التطبيػػػؽ مػػػف

الحكوميػػة، بػػؿ زاد عمػػى ذلػػؾ بنصػػو عمػػى ضػػرورة  خضػػوع جميػػع مؤسسػػات الدولػػة عمػػى كافػػة المسػػتويات 
 لممحاسبة والمساءلة.

  االسػػتراتيجية الوطنيػػة لمصػػر مػػف  األىػػداؼ الرئيسػػية والفرعيػػة المتضػػمنة باليػػدؼ التاسػػعجميػػع أف
كيفية وأىمية ركزت في جوىرىا عمى الخاص "بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، (، 5102-5101)

فقػػط دوف غيرىػػا مػػف بػػاقى مؤسسػػات الدولػػة بكافػػة  تطػػوير كفػػاءة المؤسسػػات الحكوميػػة وشػػفافية العمػػؿ بيػػا
ئمػة تميزىػا بالكفػاءة والفعاليػة، وتطػوير قػدرتيا عمػى الموا: نصيا عمى كػؿ مػف مف خالؿ المستويات، وذلؾ

مع المتغيرات، وتقديـ خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخداـ األساليب التكنولوجية، وتضمنيا نظاـ رقابي 
 حكومي واضح وشفاؼ يتـ تطبيقو بإنصاؼ، وتساىـ بفاعمية في تسييؿ عممية النمو االقتصادي.

 تدامة لمصر عف الفترة أف مقارنة ما جاء بكؿ مف اليدؼ الرابع باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المس
(، الخاص "بالسياسة الداخمية"، واليدؼ الخامس مػف ذات االسػتراتيجية الوطنيػة والخػاص 5102-5101)

"باألمف القومي والسياسة الخارجية" بما جاء باليدؼ السػادس عشػر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 
تاحػة ييمش فييا أح إقامة مجتمعات مسالمة ال، والخاص "ب5102 د مف أجؿ تحقيؽ التنميػة المسػتدامة، وا 

إمكانية وصوؿ الجميع إلى العدالة، وبنػاء مؤسسػات فعالػة وخاضػعة لممسػاءلة وشػاممة لمجميػع عمػى جميػع 
 "، يتضح اتفاقيما عمى مجموعة مف اآلليات ىى:المستويات

o ميػػع إلػػى تعزيػػز سػػيادة القػػانوف عمػػى الصػػعيديف الػػوطني والػػدولي وضػػماف تكػػافؤ فػػرص وصػػوؿ الج
 العدالة.
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o  5101توفير ىوية قانونية لمجميع، بما في ذلؾ تسجيؿ المواليد، بحموؿ عاـ. 

o .توسيع وتعزيز مشاركة البمداف النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية 

o عمػػى  يوتمثيمػػ يضػػماف اتخػػاذ القػػرارات عمػػى نحػػو مسػػتجيب لالحتياجػػات وشػػامؿ لمجميػػع وتشػػارك
 .جميع المستويات

 إقامػػػػة ، والخػػػػاص "ب5102لسػػػػادس عشػػػػر مػػػػف أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد أف اليػػػػدؼ ا
تاحػة إمكانيػة وصػوؿ الجميػػع  مجتمعػات مسػالمة ال ييمػش فييػا أحػػد مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػة المسػػتدامة، وا 

"، قػد اختمػؼ إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضػعة لممسػاءلة وشػاممة لمجميػع عمػى جميػع المسػتويات
ف األىػػداؼ الرابػػع والخػػامس والتاسػػع، المشػػار لمضػػمونيا، والػػواردة باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة وتميػػز عػػ

المسػػػػتدامة، بتضػػػػمنو عػػػػدة أىػػػػداؼ فرعيػػػػة نعتقػػػػد بضػػػػرورة إدراجيػػػػا باالسػػػػتراتيجية الوطنيػػػػة نظػػػػرًا ألىميتيػػػػا 
 لمستقبؿ التنمية في مصر، وىى: 

o  يػػػػات األساسػػػػية، وفقػػػػًا لمتشػػػػريعات الوطنيػػػػة كفالػػػػة وصػػػػوؿ الجميػػػػور إلػػػػى المعمومػػػػات وحمايػػػػة الحر
 واالتفاقات الدولية.

o .الحد بدرجة كبيرة مف الفساد والرشوة بجميع أشكاليما 

o  الحػػػػد بقػػػػدر كبيػػػػر مػػػػف التػػػػدفقات غيػػػػر المشػػػػروعة لألمػػػػواؿ واألسػػػػمحة، وتعزيػػػػز اسػػػػترداد األصػػػػوؿ
عادتيا ومكافحة جميع أشكاؿ الجريمة المنظمة، بحموؿ عاـ   .5101المسروقة وا 

  أف بػػػاقى األىػػػداؼ الفرعيػػػة الػػػواردة بكػػػؿ مػػػف اليػػػدؼ الرابػػػع الخػػػاص "بالسياسػػػة الداخميػػػة"، واليػػػدؼ
الخػػامس الخػػاص "بػػاألمف القػػومي والسياسػػة الخارجيػػة" المػػدرجاف باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة 

 ،سػػػات والمجتمػػػع المػػػدنيتقويػػػة دور المؤس، و نظػػػاـ سياسػػػي ديمقراطػػػيالمصػػػرية والمتعمقػػػة بكػػػؿ مػػػف: بنػػػاء 
دمج كؿ فئات وتيارات المجتمػع فػي العمميػة السياسػية طالمػا ، و والعمؿ عمى إثراء العمؿ المؤسسي واألىمي

الترابط والتكامؿ بيف أجيزة األمف والدفاع والحماية المدنية ، وضرورة تحقيؽ التزمت بقواعد المعبة السياسية
، تعػد بنػاء محػاور ارتكػاز مػؤثرة خارجيػة، و نيػات األمنيػة الحديثػةتوظيؼ وتطػوير التق، و وباقي أجيزة الدولة

مف األىداؼ ذات الشػأف الػداخمي لمػدوؿ، لمػا ليػا مػف طبيعػة سياسػية لتناوليػا أنظمػة الحكػـ وآلياتػو وكفػاءة 
أجيزتو داخميًا وخارجيًا بما في ذلؾ األمػف القػومي لمػدوؿ المختمفػة، لػذا فػإف أجنػدة  األمػـ المتحػدة ألىػداؼ 

قػد تجنبػت إدراج تمػؾ النوعيػة مػف األىػداؼ عػف  5102لتنمية المستدامة العالمية المقترحة لمدوؿ لمػا بعػد ا
قصػػػد منيػػػا لتضػػػمف أكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف االلتفػػػاؼ واالتفػػػاؽ عمػػػى تبنػػػى تحقيػػػؽ أىػػػدافيا المقترحػػػة خػػػالؿ 

 (. 5101-5102الفترة)

 إقامػػػػة ، والخػػػػاص "ب5102 أف اليػػػػدؼ السػػػػادس عشػػػػر مػػػػف أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد
تاحػة إمكانيػة وصػوؿ الجميػػع  مجتمعػات مسػالمة ال ييمػش فييػا أحػػد مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػة المسػػتدامة، وا 

"، قػد اختمػؼ إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضػعة لممسػاءلة وشػاممة لمجميػع عمػى جميػع المسػتويات
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مونيا، والػػواردة باالسػػتراتيجية الوطنيػػة لمتنميػػة وتميػػز عػػف األىػػداؼ الرابػػع والخػػامس والتاسػػع، المشػػار لمضػػ
مجموعة مف آليات التنفيذ الواجب تنفيذىا لتحقيؽ األىداؼ الفرعية الواردة بػو، وبالتػالي  المستدامة بتضمنو

 تضمف تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىى:

o لوطنيػة ذات تعزيز القوانيف والسياسات غير التمييزية لتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة.تعزيز المؤسسػات ا
الصػػمة، بوسػػػائؿ منيػػا التعػػػاوف الػػدولي، سػػػعيًا لبنػػاء القػػػدرات عمػػى جميػػػع المسػػتويات، والسػػػيما فػػػي 

 . *0البمداف النامية، لمنع العنؼ ومكافحة اإلرىاب والجريمة

أىداف التنمية المسـتدامة باالسـتراتيجية الوطنيـة وغيـر الـواردة بأجنـدة العـالم لمـا  2-5-2
 5102بعد 

 الثاني عشر من االستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة: الثقافةاليدف 
التػػػي  "5102"أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد  عػػػف قائمػػػة الثقػػػافي والقيمػػػي لقػػػد غػػػاب المكػػػوف

وال   ،5102طرحتيا منظمة األمـ المتحدة في شكميا النيائي تمييدًا العتمادىا مف قادة العالـ في سبتمبر 
ف ينكػػر أف عػػدـ اإلدراؾ بالثقافػػات المحميػػة والوطنيػػة لمبمػػداف المختمفػػة أو عػػدـ احتراميػػا قػػد أحػػد يسػػتطيع أ

ينتج عنو توقؼ أو إعاقػة الجيػود نحػو تحقيػؽ ىػدؼ االسػتدامة. وليػذا فإننػا نعتقػد أف مقولػة "حػؽ اإلنسػاف 
فػإف  لمطبقػيف ليػا، وكػذلؾ في التنمية" تعد في حّد ذاتيا فعال ثقافيػا يػؤثر بػدوره عمػى ثقافػة المػؤمنيف بيػا وا

بقػػػّوة التغييػػػر  المشػػػار إليػػػو  دائمػػػًا بأىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة يتضػػػمف بداخمػػػو اعترافػػػاً  ""الّنػػػاس أوالً  شػػػعار
مكف جميع المواطنيف مف المشاركة والفريدة مف نوعيا لمثقافة، وأف تحقيؽ االستدامة لمتنمية مف شأنو أف  يُ 

عػػاتيـ ومجتمعػػات غيػػرىـ بػػؿ وتمكػػنيـ مػػف االسػػتمتاع بيػػا. وليػػذا فػػإف فػػي الفنػػوف والثقافػػة الخاصػػة بمجتم
، فعمػى سػبيؿ الثقافة يمكف أف تساىـ فػي تحقيػؽ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة السػالفة الػذكر أو تعػوؽ تحقيقيػا

 المثاؿ:

  أف الثقافة يمكف أف تساىـ في مكافحة الفقر وتمكػيف األفػراد وتعزيػز قػدراتيـ  مػف خػالؿ المحافظػة
التراث الثقافي وتثمينو وجمب االستثمارات في األنشطة ذات الطابع الثقافي وتشجيع المشروعات ذات  عمى

 الميوؿ الثقافية.

  أف الثقافة يمكػف أف تسػاىـ فػي تطػوير العمميػة التعميميػة مػف خػالؿ قياميػا بتنميػة الحػس اإلبػداعي
 وروح التسامح والتطوير اإليجابي لمقيـ والعقميات.

  قػػد تمعػػب دورًا ىامػػًا فػػي تمكػػيف النسػػاء وتعزيػػز المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف مػػف خػػالؿ إبرازىػػا أف الثقافػػة

                                                 
*
تجدر االشارة ىنا إلى أف إضافة ىذه الفقرة جاء بناًء عمى طمب الحكومة المصرية عند مناقشة المقترحات األولية  مف أىداؼ     

 .وضوع التنمية المستدامة مف قبؿ الدوؿ االعضاء باألمـ المتحدة بجمساتيا المختمفة الخاصة بذات الم
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دور المػػرأة فػػي المحافظػػةعمى القػػيـ والتقاليػػد ونقميػػا لألبنػػاء، وكػػذلؾ مسػػاىمة الثقافػػة فػػي تػػوفير فػػرص عمػػؿ 
 قوي.حقيقية لمنساء جراء ممارستيف لمصناعات اليدوية والحرفية التي تحتوي عمى مكوف ثقافي 

  ُمػف خػالؿ مسػاىمتيا فػي  يمكف السكاف مف الحفاظ عمى التراث الثقافي والتاريخأف الثقافة والقيـ ت
المػػػدف  -المػػػدف العتيقػػػة  - التػػػراث الثقػػػافي - مػػػى مكونػػػات المدينػػػة )األحيػػػاء التاريخيػػػةعالحفػػػاظ 
 المرافؽ الثقافية( -الحدائؽ العمومية  -الحديثة 

 الحفاظ عمى البيئة ومواردىا. ساىـ  فيتالثقافة يمكف أف  أف 

  جػػػػػراء المصػػػػػالحات بػػػػػيف ا  وأخيػػػػػرًا يمكػػػػػف  لمثقافػػػػػة أف تمعػػػػػب دورًا فػػػػػاعاًل فػػػػػي  تحقيػػػػػؽ اإلنػػػػػدماج و
 عراؽ المختمفة داخؿ الدولة الواحدة أو بيف الدوؿ المختمفة.ألجناس واألالمجتمعات وا

، والمتضػػػمف التحميػػػؿ (1( بممحػػػؽ الدراسػػػة رقػػػـ )51وانطالقػػػًا ممػػػا سػػػبؽ، وبػػػالرجوع لجػػػدوؿ رقػػػـ )
المقػػػارف ألىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة بالخطػػػػة االسػػػػترتيجية لمصػػػػر وأىػػػػدافيا الرئيسػػػػية والفرعيػػػػة باألىػػػػداؼ 

، فيمػػا يتعمػؽ باليػدؼ الثػاني عشػر مػف أىػداؼ التنميػػة 5102الرئيسػية والفرعيػة لمتنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 
بنػػػاء (، والخػػػاص بالثقافػػػة، مػػػف خػػػالؿ "5101-5102المسػػػتدامة باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة المصػػػرية لمفتػػػرة )

منظومة قيـ ثقافية إيجابية في المجتمع المصػري تحتػـر التنػوع واالخػتالؼ، وتمكػيف اإلنسػاف المصػري مػف 
دراؾ  الوصػوؿ إلػى وسػائؿ اكتسػاب المعرفػػة، وفػتح اآلفػاؽ أمامػو لمتفاعػػؿ مػع معطيػات عالمػو المعاصػػر، وا 

كسػابو القػدرة عمػى االختيػار الحػر، وأف تكػوف العناصػر اإليجابيػة فػي  تاريخو وتراثو الحضاري المصػري، وا 
 لقػػوة مصػػر الناعمػػة إقميميػػاً  الثقافػػة مصػػدر قػػوة لتحقيػػؽ التنميػػة، وقيمػػة مضػػافة لالقتصػػاد القػػومي، وأساسػػاً 

 ، يمكف رصد المالحظات التالية:"وعالمياً 

 تحتـر التنوع واالخػتالؼ، وتمكػيف  بناء منظومة قيـ ثقافية إيجابية في المجتمع المصري" أف ىدؼ
، لػػػـ يػػػرد ضػػػمف األىػػػداؼ العالميػػػة لمتنميػػػة "اإلنسػػػاف المصػػػري مػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى وسػػػائؿ اكتسػػػاب المعرفػػػة

 .5102المستدامة لما بعد 

  والتػي تضػمف تحقػؽ اليػدؼ الرئيسػي، 5101أف األىداؼ الفرعيػة المطمػوب تحقيقيػا بنيايػة عػاـ ،
أجنػدة التنميػة المصػرية المسػتقبمية، ألنيػا تتنػاوؿ قضػايا ىامػة ال يمكػف  والتي نعتقػد بأىميػة وجودىػا ضػمف

 ألحد أف ينكر أىميتيا في تحقيؽ التنمية المستدامة لممجتمع المصري  ىى: 

o  بناء منظومة قيـ ثقافية إيجابية في المجتمع تحتـر التنوع واالختالؼ 

o تمكيف اإلنساف مف الوصوؿ إلى وسائؿ اكتساب المعرفة 

o وف العناصػػػر اإليجابيػػػة فػػػي الثقافػػػة مصػػػدر قػػػوة لتحقيػػػؽ التنميػػػة، وقيمػػػة ُمضػػػافة لالقتصػػػاد أف تكػػػ
 القومي، وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقميميًا وعالمياً 
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o تاريخو وتراثو الحضاري  اإلنساف إدراؾ 

o القدرة عمى االختيار الحر اإلنساف  إكساب 

o لمعاصر لمتفاعؿ مع معطيات عالمو ا اإلنساف فتح اآلفاؽ أماـ 

-5102أف اليدؼ الثاني عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة بالخطة االستراتيجية المصرية  عف الفترة )
(، والخاص بالمكوف الثقافي والقيمي، جاء كباقى أىداؼ التنمية المستدامة اإلثنى عشر الواردة 5101

بالصحة وتمتع المصرييف بالخطة االستراتيجية لمصر، باستثناء اليدؼ الحادى عشر منيا والخاص 
بصحة سميمة، بحيث لـ يتضمف أية آليات تنفيذية تُمكف مف تحقيؽ أىدافو الفرعية، وبالتالي تضمف 

 تحقيؽ اليدؼ الرئيسي.
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 الفصل الرابع
  ت5102تآليات ومتطمبات تحقيق األىداف اإلنمائية ما بعد 

 :تمييـد
 يمزمو مػف وما القومى والدوليمستوى ال عمى القانوف وسيادة الرشيد والحكـ تطبيؽ الديمقراطيةيعد 

 التنميػة لتحقيػؽ ساسيةاأل  متطمباتمف ال ،كافية  وموارد كفئة وفعالة، مواتية وداعمة، ومؤسسات سياسات
 0.البيئية واالستدامة االجتماعية والتنمية االقتصادي بأبعادىا الثالثة المتمثمة فى النمو المستدامة،

 والمنػػاطؽفأحػػد األسػػباب الرئيسػػية لعػػدـ وصػػوؿ ثمػػار التنميػػة االقتصػػادية إلػػى العديػػد مػػف السػػكاف 
الفقيػػػرة فػػػى العػػػالـ، ىػػػى الحوكمػػػة الضػػػعيفة المتمثمػػػة فػػػى ضػػػعؼ المشػػػاركة ونقػػػص الشػػػفافية والمحاسػػػبة، 

االنمائيػػة كمػػا أف الكثيػػر مػػف االنتقػػادات التػػى ُوجيػػت لألىػػداؼ . توزيػػع الػػدخؿفػػى بسػػوء كبيػػر  المصػػحوبة
 لػػػـ تػػػتـ مػػػف خػػػالؿ المشػػػاركة والتوافػػػؽ، وقػػػدمت معالجػػػة واحػػػدة ال تتناسػػػب مػػػع تمثمػػػت فػػػى كونيػػػا لأللفيػػػة

كما لـ تحظ العديد مف القيـ واألىداؼ األساسية إلعالف األلفيػة بتركيػز كػافى  مدوؿ.لحتياجات المختمفة اال
نسػػاف والحريػػات امة البيئيػػة وحقػػوؽ اإللضػػغوط الديموغرافيػػة واالسػػتدواوجػػو عػػدـ المسػػاواة عمػػى التصػػدى أل
 .5السالـ العالمىو وضماف األمف 

يتطمػب دعػـ دور القػانوف،  5102ومما الشؾ فيو أف أى نجاح ألىداؼ التنمية المستدامة ما بعػد 
نسػاف، والشػػفافية والمشػػاركة والمحاسػػبة فػػى عمميػػات والمؤسسػات التشػػريعية والقضػػائية، واالرتقػػاء بحقػػوؽ اإل

التػػى تراعػػى  حزمػػة مػػف السياسػػات واإلجػػراءات الدوليػػة واإلقميميػػة والمحميػػة مػػف خػػالؿوذلػػؾ  ،صػػنع القػػرار
تبػػػاع نيػػػج متػػػرابط تكػػػوف فيػػػو اسػػػتراتيجيات التمويػػػؿ جػػػزًء ال يتجػػػزأ مػػػف  الخصوصػػػية المكانيػػػة والثقافيػػػة، وا 

 .0العالمية الشراكة دعـ وتعاوف دولى فى إطار مفاالستراتيجيات القومية لمتنمية المستدامة معززة ب

أف وجػود حكومػة نزييػة يعػد مػف أىػـ  "MY Worldفكمػا أوضػحت النتػائج األوليػة لمسػح "عػالمى 
" عمػى أف The World We Wantالمشاورات حوؿ "العالـ الػذى نريػد  األولويات لدى المواطنيف، وأكدت

الػػػذى يؤكػػػد عمػػػى أف األمػػػر  ا أثػػػر عميػػػؽ عمػػػى التنميػػػة المسػػػتدامة،مػػػوالحكومػػػة النزييػػػة ليالجيػػػدة الحوكمػػػة 
ألىػداؼ التنميػة  خػالؿ المشػاورات المختمفػة ثػار جػدالً  . وقػد1لدعـ التنمية ياً أساس اً الحوكمة أصبحت متطمب

                                                 
 0، ص 5105،  سبتمبر 33الجمعية العامة لألمـ المتحدة، المستقبؿ الذي نصبو إليو، الدورة  0

5
UN, Governance for The Millenniunm Development Goals: Core Issues and Good Practices,4th 

Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, Austria, 5114, p. 03 

 32، ص 5101، أغسطس الدولية المعنية بتمويؿ التنمية المستدامةالجمعية العامة لألمـ المتحدة، تقرير لجنة الخبراء الحكومية  0
1
Oversees Development Institute, Are we making progress with building governance into the post 

5102 framework, February 5100, p. 0 



 

 

160 

أو كيػدؼ داعػـ وُممكػف  ضػمف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة حوؿ تضميف الحوكمػة كيػدؼ مسػتقؿالمستدامة 
 متضمنًا الحوكمة كيػدؼ قػائـ بذاتػو ممػا  لمستوىلعممية التنمية المستدامة، حيث جاء مقترح المنتدى رفيع ا

وىػػو مػػا تػػـ  –ف يكػػوف أجنػػد لجيػػود دوليػػة مسػػتقبمية، أمػػا مقتػػرح مجموعػػة العمػػؿ المفتوحػػةأليخمػػؽ الفرصػػة 
والشػػػفافية وغيرىػػػا..(  والتمويػػػؿ، والمحاسػػػبة، فجػػػاءت فيػػػو قضػػػايا الحوكمػػػة )المشػػػاركة، -عميػػػو  سػػػتقراراال

 متقاطعة مع كؿ األىداؼ.

الػدوؿ، فالحوكمػة  ؿلمسمـ بو أف نموذج واحد لمحوكمة ال يمكػف وال يجػب أف يفػرض عمػى كػومف ا
تتنوع ما بيف األطر والثقافات، وتتغير استجابة لعدد مف العوامؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية. لذا فإف 

لػػدوؿ أنظمػػة الحوكمػػة االتجػػاه الجديػػد لمتنميػػة يؤكػػد عمػػى االخػػتالؼ المقبػػوؿ فػػى الطريقػػة التػػى تطػػور بيػػا ا
 .0الخاصة بيا، مع التأكيد عمى وجود معايير وقواعد دولية متفؽ عمييا

قميميػة تتضػمف  دوؿ العالـ إلى معظـ أتجيت وعمى المستوى الدولى الدخوؿ فى اتفاقيات عالمية وا 
والشػفافية. وىػو نسػاف وبنػاء السػالـ والتأكيػد عمػى دور القػانوف حقػوؽ اإلاحتػراـ التزامات لتحسيف الحوكمة و 

قػػرار ترتيبػػات مؤسسػػية جديػػدة وتشػػجيع عمميػػة اتخػػاذ  مػػا يتطمػػب إجػػراء إصػػالحات فػػي السياسػػات العامػػة وا 
وبناء نظػـ لممتابعػة والمحاسػبة يشػارؾ فييػا جميػع أصػحاب المصػالح،  القرار بشكؿ جماعي وحماية البيئة،

ؿ الصػػػػريح والعػػػػادؿ عمػػػػى المعمومػػػػات، مػػػػع االلتػػػػزاـ والشػػػػفافية فػػػػي إدارة المػػػػوارد العامػػػػة، وتسػػػػييؿ الحصػػػػو 
والتعػػاوف الػػدولى فػػى تمويػػؿ  واسػػتكماؿ ذلػػؾ بػػالتزاـ القطػػاع الخػػاص بإدمػػاج المسػػئولية االجتماعيػػة والبيئيػػة،

والحػػػد مػػػف التػػػدفقات غيػػػر المشػػػروعة لممػػػوارد  المسػػػتدامة ونقػػػؿ التكنولوجيػػػا وبنػػػاء القػػػدرات، أىػػػداؼ التنميػػػة
د إلى نظـ لمتبادؿ التجاري متعػدد األطػراؼ تقػـو عمػى قواعػد غيػر تمييزيػة المالية ومكافحة الفساد، واالستنا

 .5وعادلة

مػػف  5102متطمبػػات تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة مػػا بعػػد و ونسػػتعرض فيمػػا يمػػى أىػػـ آليػػات 
، ثـ نختتـ ىذا الفصؿ حيث المفيوـ واالرتباط باألىداؼ والمعوقات المحتممة ومتطمبات التطبيؽ فى مصر

 سبؿ استعداد مصر ألىداؼ التنمية المستدامة.بعرض 
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 آليات تحقيق أىداف التنمية المستدامة 2-0
 المشاركة والشراكة 2-0-0

المشػػاركة حػػؽ ووسػػيمة لمتنميػػة المسػػتدامة، فعنػػدما تكػػوف المجتمعػػات متضػػمنة فػػى عمميػػات التنميػػة 
وتصػبح  الحقيقيػةمف خػالؿ الحػوار وتبػادؿ اآلراء، فػإف المشػروعات سػوؼ يػتـ توجيييػا لتمبيػة االحتياجػات 

الشػراكة عػف المشػاركة  مع االرتقػاء بالعدالػة وتقويػة تماسػؾ المجتمعػات. وتزيػد مة،داأكثر است نتائج التنمية
 فى أف أصحاب المصالح يصبحوف جزء أصيؿ مف عممية صنع القرار والتنفيذ بكؿ مراحمو.

مػف جانػب الػدوؿ الناميػػة  شػراكة عالميػػة فعػااًل مػف خػالؿ التنميػة المسػتدامة تعاونػػاً  تحقيػؽ تطمػبيو 
والقطػاع الخػاص الحكومات لمانات و والمتقدمة والمؤسسات اإلنمائية والمالية الثنائية ومتعددة األطراؼ والبر 

التسػػػميـ بػػػأف كػػػؿ بمػػػد مػػػع  والمؤسسػػػات األىميػػػة ومنظمػػػات المجتمػػػع المػػػدنى وأصػػػحاب المصػػػالح اآلخػػػريف،
مػا ف .يتحمؿ المسئولية الرئيسية عف تنميتو، بينما يتحمؿ المجتمع العالمى مسئولية توفير بيئة دولية مواتية

العػػالـ وبعػػض القضػػايا ال يمكػػف التعامػػؿ معيػػا إال مػػف خػػالؿ  كػػؿيحػػدث فػػى جػػزء مػػف العػػالـ يػػؤثر عمػػى 
 الرسػػػمية. اإلنمائيػػػة بالمسػػػاعدات مػػػدعماً  والمسػػػتداـ، الفعػػػاؿ اإلنمػػػائي التعػػػاوفالجيػػػود الدوليػػػة المشػػػتركة، و 

 :0التالى الشراكة العالمية مف أجؿ التنمية المستدامة فى وتتمثؿ

 إلػػػػى  المسػػػػاعدات اإلنمائيػػػػة الرسػػػػمية، يتخطػػػػىف يجػػػػب أ الشػػػػماؿ والجنػػػػوب: والػػػػذى دوؿ بػػػػيف التعػػػػاوف
التكنولوجيػات الخضػراء، ووقػؼ تحركػات  نقؿ المعرفة وتبنػىالتعاوف فى مجاالت التجارة واالستثمار، و 

رأس المػػاؿ غيػػػر المشػػروع وتتبػػػع الفسػػاد، والتأكيػػػد عمػػى التػػػزاـ الشػػركات متعػػػددة الجنسػػيات فػػػى الػػػدوؿ 
 المضيفة التى تعمؿ بيا. 

 تبػػػادؿ فػػػي الجنػػػوب دوؿ مػػػف الشػػػركاء بػػػو يقػػػوـ الػػػذي الفّعػػػاؿ الػػػدور يػػػدايتز دوؿ الجنػػػوب:  التعػػػاوف بػػػيف 
 االقتصػادية والتنميػة التكامػؿ مبػادرات خػالؿ مػف الناميػة اآلخػرى، الػدوؿ مػع والتعػاوف التنموية خبراتيـ
 دوؿ بػػيف مػػا التعػػاوفأخػػذًا فػػى االعتبػػار أف  اإلقميمػي، والتعػػاوف المعرفػػة وتبػػادؿ التحتيػػة البنيػػة وتطػوير
حيػػث عوضػػت زيػػادة  مكمػػاًل لػػو، والجنػػوب ولكنػػو الشػػماؿ دوؿ بػػيف مػػا لمتعػػاوف بػػديالً  يعػػد ال الجنػػوب
بػػػػػػيف دوؿ الجنػػػػػػوب، فيمػػػػػػا يخػػػػػػص المسػػػػػػاعدات والتجػػػػػػارة الثنائيػػػػػػة واالسػػػػػػتثمارات، انخفػػػػػػاض  التعػػػػػػاوف

 المساعدات التي تقدميا الدوؿ المتقدمة.
 ثنػيف أو أكثػر مػف الػدوؿ الناميػة مػع شػريؾ ثالػث، عػادة أوىو عبارة عف شراكات بػيف  الثالثي: التعاوف

 الػػدوؿ دور ويجعػػؿ شػػاممة، شػػراكة عالقػػات يسػػمح بتأسػػيسبشػػكؿ  مػػا يكػػوف منظمػػة متعػػددة األطػػراؼ،
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 المسػتفادة والػدروس الخبػرات وثػراء تنػوع بػيف لمجمػع الفرصػة ويػوفر التنموية العممية في صميـ المتمقية
 .والجنوب الشماؿ دوؿ اء مفلمشرك

 فػى تقػديـ الػػدعـ  أساسػياً  األمػػـ المتحػدة والمنظمػات التابعػة ليػػا دوراً يجػب أف تمعػب الدوليػة:  نظمػاتالم
لبػػرامج ومشػػروعات التنميػػة المسػػتدامة، وكػػذلؾ فػػإف مؤسسػػات التمويػػؿ الدوليػػة واإلقميميػػة  المػػالى والفنػػى

 التنميػػػة تقػػػديـ تمويػػػؿ طويػػػؿ األجػػػؿ لمشػػػروعات عمػػػى يمكػػػف أف تعػػػوض عػػػدـ قػػػدرة القطػػػاع الخػػػاص
 المستدامة فى الدوؿ منخفضة ومتوسطة الدخؿ.

 أف تسػػاعد بشػػكؿ كبيػػر فػػى تقػػديـ المقترحػػات العمميػػة  الرسػػمية يمكػػف المنتػػديات الدوليػػة واإلقميميػػة غيػػر
 ، ومف ذلؾ:5102لتنفيذ أجندة التنمية ما بعد 

o + ت التػػػى تواجػػػو الػػػدوؿ الضػػػعيفة ومسػػػاعدتيا التػػػى تمقػػػى الضػػػوء عمػػػى التحػػػديا، و 4مجموعػػػة
 لالنتقاؿ مف مجتمعات يسودىا الصراع إلى مجتمعات تنعـ بالسالـ.

o مػف سػكاف العػالـ، 31وىى مجموعة مف كبرى الدوؿ النامية تضـ أكثر مف  ،51 مجموعة %
 وتعمؿ عمى مقابمة االختناقات العالمية فى األمف والغذاء والطاقة.

 رفػع الػوعى العػالمى وتبػادؿ الخبػرات ومسػاعدة وتمويػؿ يعمؿ عمػى ويمكف أف  ى:المجتمع المدنى الدول
اللتزامػات الدوليػة تجػاه تحقيػؽ أىػداؼ ا ةومراقبػ ةمتابعػ، و منظمات المجتمع المدنى فى الػدوؿ المختمفػة

 التنمية المستدامة.

عمػػى  الشػػراكة العالميػػة مػػف أجػػؿ التنميػػة المسػػتدامة كػػؿ أصػػحاب المصػػالح كمػػا يجػػب أف تتضػػمف
 مستوى الدوؿ، وذلؾ عمى النحو التالى: 

  :تمعػػب الػػدور الرئيسػػى والمسػػئوؿ عػػف تنميػػة دوليػػا واالضػػطالع بالسياسػػات والتػػى الحكومػػات القوميػػة
إلػػى  5102بعػػد  القوميػػة التػػى يمكػػف أف تتػػرجـ الرؤيػػة واألىػػداؼ الخاصػػة بأجنػػده التنميػػة مػػا والخطػػط

دورىػاـ تجػاه  ـوعمػى كػؿ المسػتويات. كمػا أف عمػيي اتقطاعػالحقيقة عمميػة، لمػا ليػـ مػف دور فػى كػؿ 
 تقوية وتمكيف مشاركة باقى األطراؼ مف خالؿ:

o  تقػػديـ بيئػػة داعمػػة لمنمػػو وتسػػييؿ عمػػؿ القطػػاع الخػػاص، وتػػوفير إطػػار اقتصػػادى كمػػى مسػػاند
وقػػػوانيف تجاريػػػة فعالػػػة تحمػػػى العقػػػود وحقػػػوؽ الممكيػػػة، وسياسػػػات جػػػذب االسػػػتثمارات المحميػػػة 

 نبية وتطوير إطار تنظيمى وتشريعى مناسب لمعمالة. واألج
o  إعطاء منظمات المجتمع المدنى الحرية لمتعبير عف أرائيـ، ووضػع اإلطػار المؤسسػى المػنظـ

عػػػداد اسػػػتراتيجيات  فػػػى مشػػػاركة المجتمػػػع المػػػدنىل الحػػػوار والمشػػػاورات قبػػػؿ وأثنػػػاء تصػػػميـ وا 
ى، ووضػػع قواعػػد واضػػحة لعمػػؿ منظمػػات التنميػػة، والمسػػاعدة فػػى تقويػػة قػػدرات المجتمػػع المػػدن

 المجتمع المدنى ومسئولياتيا أماـ المواطنيف.
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o في صػنع السياسػات مسئولياتيـ بكامؿ االضطالع مف لتمكينيا المحمية السمطات دعـ وتقوية 
تاحػػػػة وبنػػػػاء الالمركزيػػػػة أسػػػػاليب ذلػػػػؾ تطبيػػػػؽ فػػػػي بمػػػػا الخػػػػدمات المحميػػػػة، وتقػػػػديـ  القػػػػدرات وا 

 .المعمومات
o  مقترحػات وتمقػى والتشػاور السياسػات، صنع عف المعمومات المواطنيف مف خالؿ إتاحةتمكيف 

 القوانيف والسياسات. مشروعات حوؿ المواطنيف
 التعبيػػر عػػف  منظمػػات المجتمػػع المػػدنى: مػػف المؤكػػد أف منظمػػات المجتمػػع المػػدنى ليػػا دور كبيػػر فػػى

تصػػػػميـ الخطػػػػط  فػػػػىيف، والمسػػػػاعدة وجيػػػػات النظػػػػر المختمفػػػػة لممجتمعػػػػات المحميػػػػة والفقػػػػراء والميمشػػػػ
الحكومػة باإلضػافة إلػى اسػتكماؿ فجػوات  .واالستراتيجيات، ورفع الوعى وتعبئة الموارد المالية والبشرية

التنفيذ بتقديـ بعض الخدمات فى المناطؽ التػى ال تصػؿ إلييػا الخػدمات الحكوميػة، ومتابعػة التقػدـ فى 
استراتيجيات التنمية عمى المدى الطويؿ. وعمػى الػرغـ مػف فى تحقيؽ األىداؼ والتأكيد عمى استمرارية 

الدور المرتقب لممجتمع المدنى إال أنو اليزاؿ يواجو عػدد مػف التحػديات خاصػة فػى الػدوؿ الناميػة، بمػا 
 :0فييا مصر، وتتمثؿ فى التالى

o  عتمػػد ت منظمػػات المجتمػػع المػػدنى فػػى الػػدوؿ الناميػػة بعػػضاالسػػتمرارية فػػى التمويػػؿ: حيػػث أف
عمػػػػى  كثيػػػرةوىػػػذا لػػػو تبعػػػات  .ى المػػػانحيف الػػػدولييف، والمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػػة الدوليػػػةعمػػػ

كما أف ىذه المنظمات قد  استمرارية المشروعات التى تديرىا ىذه المنظمات عند نفاذ التمويؿ،
 تتبنى أجنده المانحيف مما يحد مف تمكينيا محميًا.

o  :ف والقواعػػد المنظمػػة ألنشػػطة المجتمػػع المػػدنى فػػى القوانيفػػالقيػػود القانونيػػة والمحاسػػبة الداخميػػة
بعض الدوؿ قد تحػد مػف إمكانيػات ىػذه المنظمػات فػى التػأثير بفعاليػة عمػى صػنع القػرار، كمػا 

 بعض ىذه المنظمات قد تفتقد إلى الشفافية والمحاسبة الداخمية التى تطمبيا الحكومات.أف 
o  المػدنى: وىػو مػا قػد يرجػع إلػى عػدـ فيػـ دور بيف الحكومػة ومنظمػات المجتمػع ما افتقاد الثقة

منظمػػات المجتمػػع المػػدنى، ورد فعػػؿ الحكومػػات تجػػاه األنشػػطة الدعويػػة التػػى قػػد تنتقػػد بعػػض 
 .حوليا قرارات أو أنشطة الحكومة، كما أف وصوليا إلى موارد المانحيف يثير شكوؾ الحكومة

o روؼ االقتصػػادية الصػػعبة سػػمبية المػػواطنيف: حيػػث أدى الصػػراع مػػف أجػػؿ البقػػاء فػػى ظػػؿ الظػػ
 إلى اىتماـ ورغبة أقؿ مف قبؿ المواطنيف لممشاركة فى األنشطة التطوعية. 

  القطاع الخاص ىو محرؾ رئيسي لتحقيؽ التنمية المتوازنة وتحسيف اإلنتاجية، وتعزيػز القػدرة التنافسػية
 ذ وتمويػػؿ مشػػروعاتفػػي تنفيػػ اً محوريػػ اً ومػػف المتوقػػع أف يكػػوف لمقطػػاع الخػػاص دور  ،لالقتصػػاد القػػومى
 السػعى إلػى االنػدماج فػي االقتصػاد العػالمي،يقػع عمييػا مسػئولية  الشػركات الكبػرىفالتنمية المستدامة. 

ومقابمػػة احتياجػػات المسػػتيمكيف والمسػػاىمة فػػى تمويػػؿ البنيػػة التحتيػػة وفػػتح آفػػاؽ جديػػدة لنمػػو األسػػواؽ، 
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 وزيػادةواالرتقاء بالممارسات المستدامة فيما يخص الحفاظ عمى األراضى والمياه والطاقة والمواد الخػاـ 
الشػػركات كمػػا أف  .االجتماعيػػة تيابجانػػب مسػػئولي التكنولوجيػػا ونقػػؿ المعرفػػة وتبػػادؿ واالبتكػػار اإلنتػػاج

 دائػػرة الخػػروج مػػف وظػػائؼ مالئمػػة تسػػاعد الفقػػراء عمػػى سػػاىـ فػػى خمػػؽالصػػغيرة والمتوسػػطة يمكػػف أف ت
 .0الفقر

  إال أف ىنػػاؾ ىخػػر دولػػة آلتختمػػؼ مػػف  تقاليػػدهالقػػوى البرلمانيػػة: عمػػى الػػرغـ مػػف أف النظػػاـ البرلمػػاني و ،
لمبرلمانػػػات متمثمػػػة فػػػى إصػػػدار وتمريػػػر القػػػوانيف وممارسػػػة الرقابػػػة عمػػػى  ميػػػاـ متعػػػارؼ عمييػػػا عالميػػػاً 

بتنفيػػذ األىػػداؼ االقتصػػادية  يزانيػػات. ومػػف ثػػـ، يمكػػف لمبرلمانػػات إلػػزاـ الحكومػػةالحكومػػة، وتػػدقيؽ الم
واالجتماعيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة، مػػف خػػالؿ توجيػػو اسػػتراتيجيات التنميػػة، وتقيػػيـ 

وطمػػػػب  السػػػػمطة التنفيذيػػػػة،ومحاسػػػػبة  الميزانيػػػػات وتخصػػػػيص المػػػػوارد، وتعػػػػديؿ التشػػػػريعات، ومتابعػػػػة
 .5رات واالستجوابات في القضايا ذات الصمة باألىداؼاالستفسا

  السمطات المحمية: تمثؿ وسيطًا ىامًا ما بيف الحكومات المركزية والمواطنيف، وىى المسئولة عف تقػديـ
الخػػػدمات العامػػػة األساسػػػية فػػػى مجتمعاتيػػػا، والمسػػػاىمة فػػػى  تخطػػػيط وتنظػػػيـ البيئػػػة الداعمػػػة لمتنميػػػة 

والقطاع غير الرسمى والشركات الصغيرة. ونظػرًا ألف  ةعشوائيمناطؽ السكاف التقديـ الدعـ لالمحمية، و 
عمػى -غايات وأىداؼ التنمية المستدامة يمكػف أف تعػالج بأسػموب مختمػؼ عمػى المسػتوى دوف القػومى 

وبالتػالى فػإف  -سبيؿ المثاؿ الفقر الحضرى لف يتـ التعامؿ معو بنفس أسموب التعامؿ مع الفقر الريفى
بالتشػػػارؾ مػػػع  يػػػةع األولويػػػات وتنفيػػػذ الخطػػػط ومتابعػػػة النتػػػائج يقػػػع عمػػػى السػػػمطات المحمعػػػبء وضػػػ

 . 0المجتمعات المحمية
 :ووصػواًل إلػى  المعمومػات والتشػاور إتاحػة بػالمواطنيف مػف خػالؿ الحكومػة عالقػة قػوة ازديػاد المواطنوف

الشػأف  فػي لممشػاركة جيػدوال الوقػت بػذؿ عمػى فيالمػواطن الفعالة فى وضع السياسات، يشػجع المشاركة
يصاؿوبرامج  خطط عمى لمتعرؼ العاـ ويتيح ليـ الفرصة  الحكومػة يجعػؿ آرائيـ ليا، مما الحكومة، وا 

 التػي ىػي المشػاركة التنفيػذ. وىػذه فاعمية ويضمف المواطنيف، واحتياجات الحقيقية دراية بالمشاكؿ عمى
ودعػػـ  المواطنػػة أسػػس وتعزيػػز الديمقراطيػػة تقويػػةلمنتػػائج السياسػػية، كمػػا تسػػاعد عمػػى  أكبػػر تخمػػؽ قبػػوالً 

 .1العاـ الشأف في المشاركة النشطة لممواطنيف
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أحػػد وجػػدير بالػػذكر أف األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة قػػد ضػػمت الشػػراكة العالميػػة مػػف أجػػؿ التنميػػة ك
لتركػز عمػى ، إال أف سػبؿ الشػراكة كمػا تتضػح مػف الغايػات تتجػو مػف أعمػى ألسػفؿ (ثامفيا )اليدؼ الفاىدأ

 تعزيز إلى الدوؿ النامية واألقؿ نموًا المتمقية وليس تقديـ المعونات والمساعدات مف الدوؿ المتقدمة المانحة
كمػػػا أف عمميػػػة وضػػػع . سػػػبؿ التعػػػاوف المشػػػترؾ باعتبػػػار الػػػدوؿ الناميػػػة شػػػريؾ أساسػػػى فػػػى عمميػػػة التنميػػػة

المستفيديف المستيدفيف أو السػمطات مشاركة ضمف حيث أنيا لـ تت ت كثيرًا،تقداناألىداؼ اإلنمائية لأللفية 
و عمميػػة وضػػع أىػػداؼ التنميػػة تػػة التػػى تقػػـو بتنفيػػذ ىػػذه األىػػداؼ. وىػػو مػػا تداركعامػػالييئػػات ال المحميػػة أو

مشاورات موسعة عمػى كػؿ المسػتويات، كمػا تػـ مف خالؿ إجراء وضع األىداؼ ب 5102بعد  المستدامة ما
وباإلضػافة إلػى الػنص عمػى أف  .نية لمعرفػة رأى المػواطنيف حػوؿ العػالـلكترو إطالؽ عدد مف المنصات اإل

تعزيز وسائؿ التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة كيػدؼ مسػتقؿ مػف أىػداؼ 
درجػت كغايػات (، فإف تعزيز الشراكة وسبؿ التعاوف فػى المجػاالت المختمفػة أُ 04التنمية المستدامة )اليدؼ 

األىداؼ اآلخرى، كما حػدث تحػوؿ نسػبى فػى مفيػـو الشػراكة وأدواتيػا واتجاىاتيػا عمػى النحػو  عدد مف فى
 :0التالى

  ضماف اتخاذ القرارات عمػى نحػو مسػتجيب لالحتياجػات وشػامؿ لمجميػع وتشػاركي وتمثيمػي عمػى جميػع
 (.4-03المستويات )الغاية 

 (.5-03مة العالمية )الغاية توسيع وتعزيز مشاركة الدوؿ النامية في مؤسسات الحوك 
  تعزيػػز التعػػاوف اإلقميمػػي والػػدولي بػػيف الشػػماؿ والجنػػوب وفيمػػا بػػيف دوؿ الجنػػوب والتعػػاوف الثالثػػي فيمػػا

يتعمؽ بالعموـ والتكنولوجيا واالبتكار والوصوؿ إلييا، وتعزيز تبادؿ المعػارؼ وفػؽ شػروط متفػؽ عمييػا، 
القائمػػة، وال سػػيما عمػػى مسػػتوى األمػػـ المتحػػدة، ومػػف  بوسػائؿ تشػػمؿ تحسػػيف التنسػػيؽ فيمػػا بػػيف اآلليػػات

 (.3-04خالؿ آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا عندما يتـ االتفاؽ عمييا )الغاية 
  مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة، واستكماليا بشراكات بيف أصحاب المصمحة تعزيز الشراكة العالمية

جيا والموارد المالية وتقاسميا، وذلؾ بيػدؼ تحقيػؽ أىػداؼ المتعدديف لجمع المعارؼ والخبرات والتكنولو 
 (.03-04التنمية المستدامة في جميع الدوؿ، وال سيما الدوؿ النامية )الغاية 

  وتعزيز الشراكات العامة وبيف القطاع العاـ والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، تشجيع
 (.04-04الموارد )الغاية  اكات ومف استراتيجياتيا لتعبئةباالستفادة مف الخبرات المكتسبة مف الشر 

 ورغـ ما شيدتو مصر مف مبادرات لتفعيؿ مشاركة المجتمع المحمى والمواطنيف فػى عمميػة التنميػة
كمػػؿ بالنجػػاح يلػػـ ا الداعمػػة لالمركزيػػة وتطػػوير العشػػوائيات، إال أف معظميػػ والمبػػادرات مػػف خػػالؿ البػػرامج

كمػا أف الفتػرة التػى تمػت ألنيا اعتمدت عمى جيود المانحيف، وىو مػا لػـ يضػمف ليػا االسػتمرارية.   المتوقع
                                                 

0
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 05- 01، ص 5101أغسطس 



 

 

166 

التشكؾ الذى أحاط بعدد مف المنظمات غير الحكومية خاصة مػف ناحيػة التمويػؿ، ب اتسمت يناير 52ثورة 
واألمنيػة غيػر  أضعؼ ثقة المواطنيف فى الكثير مف ىػذه المنظمػات، وكػذلؾ فػإف الظػروؼ االقتصػاديةمما 

غػػػالؽ العديػػػد مػػػف المصػػػانع والشػػػركات أضػػػعؼ مػػػف   القطػػػاع الخػػػاص، وحػػػؿ المجػػػالس مشػػػاركةالمسػػتقرة وا 
 الشعبية أثر عمى دور ومشاركة السمطة التشريعية. النيابية والمجالس

ورغـ كؿ ىػذه العوامػؿ، التػى أثػرت عمػى مشػاركة األطػراؼ المعنيػة فػى المجتمػع المصػرى، إال أف 
فػػػى  %05.3نحػػػو  والتػػػى بمغػػػت –ينػػػاير  52شػػػاركة السياسػػػية المرتفعػػػة لممصػػػرييف منػػػذ ثػػػورة معػػػدالت الم

يعطػػى داللػػة ىامػػة عمػػى  - 5101االنتخابػػات الرئاسػػية فػػى  %14ونحػػو  5101االسػػتفتاء عمػػى دسػػتور 
 ، وىو ما يجب البناء عميو.الوعى الشعبى بأىمية المشاركة بشكؿ عاـ، والمشاركة السياسية بشكؿ خاص

أف تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػى مصػػر يتطمػػب تقويػػة وتفعيػػؿ مشػػاركة ا ال شػػؾ فيػػو وممػػ
 :ىاألطراؼ المختمفة والذى مف الممكف تحقيقو مف خالؿ التال

 تقوية دور الجمعيات األىمية، بشكؿ يضمف التوازف ما بيف حرية عمميا وضماف التزاميا. -
جنبػى المباشػر الخاص المحمى وجذب االستثمار األ اتخاذ الخطوات الالزمة لزيادة مشاركة القطاع -

 تحقؽ أىداؼ التنمية المستدامة.المشروعات التى فى 
االنػػدماج فػػى المنتػػديات والمبػػادرات اإلقميميػػة والعالميػػة خاصػػة بػػيف دوؿ الجنػػوب، واالسػػتفادة مػػف  -

 خبرات الدوؿ الناشئة )مثؿ الصيف واليند والبرازيؿ( فى التنمية.
لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة والمنظمػػات التابعػػة ليػػا فػػى دعػػـ تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة  إعطػػاء دور أكبػػر -

مجموعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة قػػػد  المسػػػتدامة وتبػػػادؿ الخبػػػرات والمسػػػاعدات فػػػى ىػػػذا الشػػػأف، خاصػػػة أف
 قامت بالفعؿ بتحديد أولوياتيا فيما يخص أىداؼ التنمية المستدامة.

ؿ جيد عف ناخبييـ والقادريف عمى التعبير عف آرائيـ خمؽ جيؿ جديد مف البرلمانييف الممثميف بشك -
تاحػػة فرصػة أكبػػر لمختمػؼ فئػػات المجتمػػع لممشػاركة فػػى الحيػاه الحزبيػػة والبرلمانيػػة  واحتياجػاتيـ، وا 

 والتعبير عف آرائيـ السياسية.
التوجػػػو نحػػػو المزيػػػد مػػػف الالمركزيػػػة المصػػػحوبة بػػػدعـ القػػػدرات الماليػػػة والفنيػػػة لممحميػػػات، وذلػػػؾ  -

 بار أف السمطات المحمية ىى األقرب لممواطف واألقدر عمى تمبية احتياجاتو.باعت

 المساءلة والمحاسبة 2-0-5
أف يجيػػب بوضػػوح عػػف كيفيػػة عميػػو معينػػة،  عمػػؿمػػف حصػػؿ عمػػى صػػالحيات  أفالمسػػاءلة تعنػػى 

الوظػائؼ وتتطمػب المسػاءلة مػف المسػئوليف فػى . استخداـ الموارد والصالحيات التي ُوضػعت تحػت تصػرفو
الرسمية، سواء أكانوا منتخبيف أـ معينيف، تقديـ تقػارير دوريػة حػوؿ سػير العمػؿ فػي مؤسسػاتيـ، بشػكؿ يػتـ 
فيو توضيح قراراتيـ وتفسػير سياسػاتيـ، وتحمػؿ المسػؤوليات المترتبػة عمػى ىػذه القػرارات. كػذلؾ يعنػي مبػدأ 
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عػػدؿ والوضػػوح والمسػػاواة، ويتوافػػؽ مػػع المسػػاءلة حػػؽ المػػواطنيف فػػى التأكػػد مػػف أف العمػػؿ يتفػػؽ مػػع قػػيـ ال
وتفتػػرض أنظمػػة المسػػاءلة الفعالػػة وضػػوح االلتزامػػات واألطػػر  .الحػػدود القانونيػػة لوظػػائؼ وميػػاـ المسػػئولييف

ووجود عالقة تدرج ىرمي لممسػئولية، يقػدـ فيػو كػؿ مػف يشػغؿ درجػة ، ولياتئوقنوات االتصاؿ وتحديد المس
األعمػى التػي فوضػتو، وتعنػي فػى النيايػة أف الحكومػة مسػئولة أمػاـ  أدنى تقريرًا عف سير عممو إلى الدرجػة

والمساءلة قد تكوف رأسية عنػدما يخضػع األفػراد لمػف ىػـ أعمػى  .0الشعب الذي فوضيا استخداـ الماؿ العاـ
منيـ فػي السػمطة لممسػاءلة مباشػرة، وقػد تكػوف أفقيػة عنػدما يكػوف مسػئوؿ أو ىيئػة مػف ىيئػات الدولػة لػدييا 

 . 5طالبة بتفسيرات وفرض عقوبات عمى آخرىسمطة لمم

تعنػػي مجػػرد السػػؤاؿ، بػػؿ تػػرتبط بالمحاسػػبة ارتباطػػًا وثيقػػًا، فيػػي  وكمػػا ىػػو واضػػح فػػإف المسػػاءلة ال
تعنػػػي خضػػػوع األشػػػخاص الػػػذيف يتولػػػوف مناصػػػب عامػػػة لممحاسػػػبة عػػػف أعمػػػاليـ مػػػف قبػػػؿ المسػػػئوليف فػػػي 

لمحكومػات أمػاـ مػواطنييـ،  يمثمونيػا، كمػا ىػو الحػاؿالمناصب األعمى وأمػاـ الجماعػات والمجتمعػات التػى 
 أماـ مجتمعػاتيـ، والشػركات أمػاـ حممػة األسػيـ، والبرلمػانييف والسمطات المحمية ومنظمات المجتمع المدنى

والمحاسػػػبة ليػػػا عػػػدة تصػػػنيفات وىػػػى المحاسػػػبة الماليػػػة عػػػف اسػػػتخداـ المػػػوارد . أمػػػاـ الػػػدوائر التػػػى يمثمونيػػػا
إلداريػػة المتعمقػػة بػػنظـ وقواعػػد العمػػؿ، والمحاسػػبة السياسػػية ألصػػحاب المناصػػب العميػػا العامػػة، والمحاسػػبة ا

 .0مف خالؿ نظاـ الضوابط والتوازنات ما بيف السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

مكػف آليػات المسػاءلة والمحاسػبة مػف تحديػد اإلخفاقػات التػي يجػب التغمػب عمييػا مػف أجػؿ تقػديـ خػػدمات وتُ 
اليػػػة واسػػػػتجابة، فالمسػػػاءلة لػػػػدييا وظيفػػػة تصػػػػحيحية، ممػػػا يجعػػػػؿ مػػػف الممكػػػػف معالجػػػة المشػػػػاكؿ أكثػػػر فع

التػي تعمػؿ جيػدًا،  الخػدماتوظيفة وقائية، مما يساعد عمى تحديد  والشكاوى الفردية والجماعية، وليا أيضاً 
 . 1التي تحتاج إلى تعديؿ تمؾعمييا، و  البناء بغية

 لمقيػاس وقابمػة واضػحة ومؤشػرات مرجعيػة معػايير محاسػبة وضػعويتطمب تفعيؿ ميػاـ المسػاءلة وال
والقومية  الدولية المستويات لممساءلة والمحاسبة عمى كافة آليات وجود وضماف ألىداؼ التنمية المستدامة،

 ،إنفاذيػاً  منػو أكثػر إشػرافيًا، أو رقابيػاً  الدوليػة دوراً  المسػاءلة آليػات تمػارسفعمػى المسػتوى الػدولى، والمحمية. 
والمعػػػػايير  األىػػػػداؼ عمػػػػى الموافقػػػػة خػػػػالؿ مػػػػف المسػػػػئولية، تعزيػػػػز فػػػػي ىامػػػػاً  دوراً  أف تمعػػػػب يمكنيػػػػا ولكػػػػف

 ومسػػػاءلة والتفػػػاوض، المظػػػالـ لتقػػػديـ منتػػػديات إضػػػافية ، وتػػػوفيردوؿالػػػ ىفػػػ تطبيقيػػػا يمكػػػف المرجعيػػػة التػػػي
الػدولي  المسػتوى عمػى تتعػاوف التػي الػدوؿ ذلػؾ بمػا فػي العالمي، المستوى عمى تعمؿ التي الفاعمة الجيات

                                                 
، ص 5100أماف، فمسطيف ،  /عبير مصمح، النزاىة والشفافية والمساءلة في مواجية الفساد، االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة 0

16 
5
UN, Human Rights Office, Who Willbe Accountable …(5100), op. cit., P. 05 

0
UN, Governance for The Millenniunm Development Goals … (5114), op. cit., p. 55 

 -5102 مف سيخضع لممساءلة؟ حقوؽ اإلنساف وخطة التنمية لما بعد العاـاألمـ المتحدة، مكتب المفوض السامى لحقوؽ االنساف،  1
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وتشػمؿ المؤسسػات الماليػة الدوليػة واإلقميميػة، وبنػوؾ ليا أدوارًا مؤثرة  التي الدوؿ غير الفاعمة مف والجيات
التنميػػة متعػػددة األطػػراؼ، ووكػػاالت ائتمػػاف الصػػادرات، والشػػركات متعػػددة الجنسػػيات، ووكػػاالت التصػػنيؼ 

 آليػػػات فتشػػػمؿ آليػػػات المسػػػاءلة والمحاسػػػبة لمسػػػتوى القػػػومىا . أمػػػا عمػػػى0االئتمػػػاني والمؤسسػػػات الخاصػػػة
 السػػػػموؾ ومػػػػدونات المواثيػػػػؽ مثػػػػؿ اإلداريػػػػة لممسػػػػاءلة وآليػػػػات المجػػػػاف البرلمانيػػػػة، مثػػػػؿ السياسػػػػية لممسػػػػاءلة
 وآليػػات المظػػالـ، وأمنػػاء اإلنسػػاف حقػػوؽ لجػػاف ذلػؾ فػػي بمػػا المسػػتقمة، الرقابػػة وىيئػػات العمػػومييف لممػوظفيف
 وشػػػػبو القضػػػػائية اآلليػػػػات عػػػػف المحمػػػػي، فضػػػػالً  المجتمػػػػع جانػػػػب فػمػػػػ التػػػػدقيؽ مثػػػػؿ االجتماعيػػػػة لممسػػػاءلة
 :0. وفى ىذا السياؽ يجب أف يتسـ إطار المساءلة والمحاسبة بالتالى5القائمة القضائية

 عمػػػى تبػػػذليا التػػػي الجيػػػود أيضػػػاً  ولكػػػف تحققيػػػا التػػػي التنميػػػة نتػػػائج عػػػف فقػػػط لػػػيس الػػػدوؿ مسػػػاءلة 
 .استثمارىا يتـ التي والعمميات والموارد السياسات مستوى

 وقػػػت والثقافيػػػة بأسػػػرع واالجتماعيػػػة االقتصػػػادية الخػػػدمات نحػػػو تنفيػػػذ التقػػػدـ سػػػرعة عػػػف المسػػػاءلة 
 .معينة لمعايير جودة الخدمات استيفاء ضماف وعف ممكف،

 فيمػػا قطعتػػو الػػدوؿ العيػػد الػػذي أفالدوليػػة لتطبيػػؽ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة  رباوقػػد بينػػت التجػػ
 ُقوضػػت قػػد حقيقيػػًا، فالمسػػاءلة أكثػػر منػػو نظريػػاً  لأللفيػػة كػػاف اإلنمائيػػة األىػػداؼتنفيػػذ بالمسػػاءلة عػػف  يتعمػػؽ
 لأللفيػػػػة اإلنمائيػػػػة األىػػػػداؼ تحػػػػدد لػػػػـ األطػػػػراؼ المسػػػػئولة ونطػػػػاؽ مسػػػػئولياتيا. حيػػػػث وضػػػػوح عػػػػدـ جػػػػراء

ولة، ئالمسػ الجيػات مػف وغيرىػا عاتؽ الحكومات عمى تقع بااللتزامات التي بالوفاء ة تتعمؽمحدد مسئوليات
وغيػاب اإلرادة السياسػية، وعػدـ  يرجع إلػى مجموعػة واسػعة مػف العوامػؿ، بمػا فػي ذلػؾ البيروقراطيػة وىو ما

 .اتساؽ السياسات المحمية، وضعؼ اإلدارة الضريبية، وتطبيؽ الالمركزية بػدوف المػوارد والتعميمػات الكافيػة
 العالميػػػة بالشػػػراكة بالتزاميػػػا بشػػػأف الوفػػػاء لممسػػػاءلة ثػػػراءً  األكثػػػر الػػػدوؿ إخضػػػاع فكػػػاف األكبػػػر التحػػػدي أمػػػا

اليػدؼ الثػامف  وذلػؾ فػى إطػار واالسػتثمارات، بالمعونػات والتجػارة والضػرائب الخاصػة سياساتيا في لمتنمية
جزئيػًا فػى وىػو مػا تػـ تداركػو   .1ببػاقى األىػداؼ مقارنػة القيػاس وصػعوبة الدقػة بعػدـ أحكامػوت تسػماالذي 

"بنػاء مؤسسػات فعالػة  عمػى (فى جزء منو) 03حيث نص اليدؼ  5102أىداؼ التنمية المستدامة ما بعد 
 إطػار ف يسػتكمؿ بوجػودأيجػب كػاف وخاضعة لممساءلة وشاممة لمجميع عمى جميع المستويات"، ولكف ىذا 

الدوليػػػػة  )المنظمػػػػاتوفعػػػػاؿ وممػػػػـز لممسػػػػاءلة متعػػػػددة المسػػػػتويات يجمػػػػع كػػػػؿ الشػػػػركاء فػػػػى التنميػػػػة  قػػػػوي
القطػػػاع  –المجتمػػػع المػػػدنى  -الماليػػػة والتجاريػػػة  المؤسسػػػات–والسػػػمطات المحميػػػة  الحكومػػػات -واإلقميميػػػة

 والتزامات وتعيدات ىؤالء الشركاء. واضح لمسئوليات بناء عمى تحديد الخاص ....(،

                                                 
 00، صالمرجع السابؽ 0
 01، ص المرجع السابؽ 5
  6، ص المرجع السابؽ 0
 0، ص المرجع السابؽ 1
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جيػات ذات  0منيػا أفرد المشرع المصرى العديد مف الجيات واألجيػزة والمؤسسػات الرقابيػة، و  وقد
 :0أىمية خاصة بالنسبة لمجياز اإلدارى وىى

  وييػػدؼ إلػػى الرقابػػة عمػػى أمػػواؿ 0655لسػػنة  011الجيػػاز المركػػزى لممحاسػػبات المػػنظـ بالقػػانوف رقػػـ
وتشمؿ تمؾ الرقابة الشقيف المحاسبى والقانونى، والرقابة  ،الدولة وعمى أمواؿ األشخاص العامة اآلخرى

 .عمى األداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية عمى القرارات الصادرة فى شأف المخالفات المالية
  وتعديالتو وتخػتص ببحػث وتحػرى أسػباب  0631لسنة  21ىيئة الرقابة اإلدارية المنظمة بالقانوف رقـ

ؿ واإلنتاج بما فى ذلؾ الكشؼ عف عيوب النظـ اإلداريػة والفنيػة والماليػة التػى تعرقػؿ القصور فى العم
السير المنتظـ لألجيزة العامة، والكشؼ عف المخالفات اإلدارية والمالية والجرائـ الجنائية التى تقع مػف 

الشػػكاوى  باإلضػػافة إلػػى بحػػث ،المػػوظفيف أثنػػاء مباشػػرتيـ لواجبػػات وظػػائفيـ والعمػػؿ عمػػى منػػع وقوعيػػا
 .ةيالوظيف يـالتى يقدميا المواطنوف عف مخالفة القوانيف أو اإلىماؿ فى أداء واجبات

  والػػذى أعطػػى لمنيابػػة اإلداريػػة سػػمطة  0625لسػػنة  004ىيئػػة النيابػػة اإلداريػػة المنظمػػة بالقػػانوف رقػػـ
الرقابػػة بؽ الرقابػػة وفحػػص الشػػكاوى والتحقيػػؽ مػػع المػػوظفيف العمػػومييف، وحػػدد اختصاصػػاتيا فيمػػا يتعمػػ

 .جراءاتوا  والفحص والتحقيؽ و 

فػػػى البػػػاب الخػػػامس الخػػػاص بنظػػػاـ الحكػػػـ )فصػػػؿ السػػػمطة  5101كمػػػا يػػػنص الدسػػػتور المصػػػرى 
التشريعية( أف لكؿ عضو مف أعضػاء مجمػس النػواب أف يوجػو إلػى رئػيس مجمػس الػوزراء أو أحػد نوابػو أو 

كمػػػػا أف لػػػػو توجيػػػػو اسػػػػتجواب ليػػػػـ الػػػػوزراء أو نػػػػوابيـ، أسػػػػئمة فػػػػى أى موضػػػػوع يػػػػدخؿ فػػػػى اختصاصػػػػيـ، 
 .5لمحاسبتيـ عف الشئوف التى تدخؿ فى اختصاصاتيـ

ورغػػـ وجػػػود ىػػذا الييكػػػؿ مػػف األجيػػػزة الرقابيػػة الداخميػػػة باإلضػػافة إلػػػى الرقابػػة البرلمانيػػػة المنوطػػػة 
إلى السمطات القضائية، إال أف ضػعؼ تفعيػؿ العقوبػات أدى  بمساءلة ومحاسبة السمطات التنفيذية، وصوالً 

الشػركاء فػى إلى إضعاؼ آليات المساءلة والمحاسبة، كما أنو ال تتوفر آليات المساءلة الالزمة إللزاـ بػاقى 
مثؿ القطاع الخاص والمجتمع المدنى باإلضطالع بمسئولياتيـ تجػاه تحقيػؽ الميػاـ المنوطػة إلػييـ،  التنمية

 :لضماف تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة العمؿ عمى طمبوىو ما يت

وداخػػؿ الجيػػاز التنفيػػذى لمدولػػة والتوافػػؽ عمػػى آليػػة  الشػػركاءالتحديػػد الواضػػح لممسػػئوليات مػػا بػػيف  -
 معينة ليا صالحيات محددة فيما يتعمؽ بالمساءلة والمحاسبة.  

قيػاس واضػحة وتوقيتػات زمنيػة مؤشػرات أف تتـ المساءلة والمحاسبة بناء عمى مستيدفات كميػة ليا -
 محددة. 

                                                 
 04، ص 5101وزارة التنمية اإلدارية، لجنة الشفافية والنزاىة، التقرير الثالث: تعزيز جيود الشفافية والنزاىة، 0
 03، ص 5101الييئة المصرية العامة لمكتاب، دستور جميورية مصر العربية،  5
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تحديػد المؤسسػػات والمسػػتويات التػػى تتػػولى عمميػػة المسػاءلة والمحاسػػبة عػػف تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة  -
مع ضماف إنفاذ قرارات وتوصيات تمؾ المؤسسات مف خػالؿ تحػديث وتفعيػؿ القػوانيف  ،المستدامة 
 ذات الصمة.

عمػػؽ بتحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة شػػريطة أف تقػػـو فيمػػا يت تفعيػػؿ الرقابػػة والمسػػاءلة البرلمانيػػة -
وأىػـ  األىػداؼ حقيػؽالحكومة بتقديـ تقارير دورية )سنوية ونصؼ سنوية( عف التقدـ المحرز فى ت

 .معوقاتو

 آليات مستقمة لممتابعة 2-0-2
متطػػوير المسػػتمر ل اليامػػة الالزمػػة اآلليػػات مػػفلمػػدى تحقيػػؽ األىػػداؼ آليػػات الرصػػد والمتابعػػة تعػػد 

المتابعػػة جمػػػع  وتسػػتمـز ،اتيػػدقلػػألداء بمػػا فػػي ذلػػؾ تغييػػر األىػػداؼ ذاتيػػا إذا ثبػػػت عػػدـ واقعيتيػػا أو عػػدـ 
التػػػي تػػػـ بيػػػا التنفيػػػذ، والكفػػػاءة والجػػػودة التنفيػػػذ، واألعبػػػاء والتكمفػػػة واالسػػػتثمارات  المعمومػػػات عػػػف عمميػػػات

عنػد تنفيػذ مشػروعات آخػرى  وتػداركيا ؿ لعالجيػا،واقتػراح الحمػو  -ت إف وجد -وأسباب القصور في التنفيذ
 مشابية.

نجاح عمميات متابعة تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة، وضع أطر ومعايير مرجعيػة لقيػاس ويستمـز 
 :0، كما يتطمب التالىمستوياتالجميع عمى فى تحقيؽ األىداؼ ما يتـ إحرازه مف تقدـ 

 فيمػػا يتعمػػؽ بتنفيػػذ أىػػداؼ لمتابعػػة أداء المؤسسػػات العامػػة  أو وحػػدات مسػػتقمة إنشػػاء وتقويػػة مؤسسػػات
فػػى صػػنع  اتمػػف أجػػؿ خفػػض االنحرافػػ ،مراحػػؿالوفػػى كػػؿ  عمػػى جميػػع المسػػتوياتالتنميػػة المسػػتدامة 

 القرار أو التنفيذ وسوء إدارة الموارد العامة. 
  االلتزامات وفجوات التنفيذ مػف أف تكوف متابعة ومراجعة العمميات نظامية ومتعددة األبعاد وتركز عمى

 جانب الدوؿ والمؤسسات الدولية والفاعميف غير الحكومييف.
  مجاؿ لمنظمات المجتمع المدنى وتقوية قدراتيـ عمى متابعػة الحكومػات عمػى جميػع المسػتوياتالفتح، 

 يف مف عمميات التنمية. يالمتابعة باعتبارىـ المستيدفيف الرئيس عممياتتضميف الفقراء والميمشيف فى و 
  لممتابعػػة معػػايير مرجعيػػة إلتفػػاؽ عمػػىفػػى امشػػاركة واسػػعة النطػػاؽ مػػف أصػػحاب المصػػمحة المتعػػدديف 

 وتسجيؿ التقدـ المحرز واستخالص الدروس. 
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  تقػػديـ تقػػارير دوريػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالتقػػدـ الػػذى تحػػرزه الػػدوؿ صػػادرة عػػف الحكومػػة وأصػػحاب المصػػالح
لنماذج  تقرير يضـ المعمومات والبيانات الواردة مف وكاالت األمـ المتحدة وفقاً باإلضافة إلى  ،اآلخريف

 متسقة عمى المستوى العالمى.
 ،)أف تركػػز المؤشػػرات عمػػى شػػرح أنمػػاط التقػػدـ أو التراجػػع عػػف الغايػػات المرجػػوة مػػف التنميػػة )النتػػائج 

 غراض المساءلة. باإلضافة إلى المؤشرات التى تركز عمى الجيود )المدخالت واألنشطة( أل
 تسػػؽ مػػع القػػانوف أف تو بيانػػات موثوقػػة،  بنػػاء عمػػى لممقارنػػة ةقابمػػتكػػوف المؤشػػرات بالوضػػوح و  ـسػػتأف ت

 عمػى والنػوعي الكمػي لمقيػاس تطوير أساليبوىو ما يتطمب  .أشكاليا افةمراعاة المساواة بكمع الدولى 
  .الدوؿبيف وأف تكوف قابمة لممقارنة عبر الزمف  سواء، حد

 المختمفػة التنميػة ومسػتويات القػدرات مػف حيػث تطوير بعض المؤشرات التى تراعى خصوصية الدوؿ ،
 نجازات.لإل موضوعي تقييـ بموجب لممستيدفاتمناسب  ومستوى زمني إطار تحديديتـ عمى أساسيا 

 ميدانيػػةأال يػػتـ االقتصػػار عمػػى المتابعػػة الماليػػة والمسػػتندية بػػؿ مػػف الضػػرورى أف تمتػػد إلػػى المتابعػػة ال ،
عمػػى ظيػػور  النمػػو الكبيػػر فػػى اسػػتخداـ وسػػائؿ االتصػػاالت الحديثػػة والػػذى سػػاعد االسػػتفادة مػػف ويمكػػف

وىنػػاؾ بعػػض المبػػادرات السػػتخداـ تكنولوجيػػا اليواتػػؼ المحمولػػة  أشػػكاؿ جديػػدة مػػف المتابعػػة والتقيػػيـ،
 لمتابعة نتائج التنمية.

نظػاـ  كبيػر عمػى حػد إلػى لأللفية اإلنمائية باألىداؼ الخاصةوالمتابعة  الرصد آلياتوقد اقتصرت 
 والػػػػنيج غيػػػػر، الطوعيػػػػةا طبيعتيػػػػ بسػػػبب ،والقػػػػومى العػػػػالمي المسػػػػتوى عمػػػى فعػػػػاؿ لإلبػػػػالغ غيػػػػر ضػػػعيؼ

كما أف القومية.  السياساتمتابعة  في عمميات األىداؼ فى إدماج والفشؿ، البيانات التشاركي، وعدـ كفاية
مػػا تعػػذر وصػػوؿ  غ اتسػػـ بالتػػداخؿ والتنػػاقض وعػػدـ شػػموؿ التغطيػػة وغالبػػاً تػػدفؽ المعمومػػات وآليػػات االبػػال

عػػدـ قػدرة عػدد مػف الػدوؿ عمػى التبنػػى الفعػاؿ لمؤشػرات تقيػيـ التقػدـ فػػى لييػا مػع إالجيػات المعنيػة بالتنميػة 
أشػػػارت أىػػػداؼ وغايػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة إلػػػى أىميػػػة وجػػػود أدوات لرصػػػد تنفيػػػذ أىػػػداؼ  لػػػذا فقػػػد .0األداء

التنمية المستدامة ومتطمباتيا بما فى ذلؾ االستفادة مف المبادرات القائمة لوضع مقاييس لمتقدـ المحرز في 
 –حاليػًا ى العمػؿ (، كمػا أنػو جػار 06-04كمػؿ النػاتج المحمػي اإلجمػالي )الغايػة تحقيؽ التنمية المستدامة تُ 
لغايػػػات وأىػػػداؼ التنميػػػة  عمميػػػة ذات طػػػابع عػػػالمي عمػػػى بمػػػورة مؤشػػػرات قيػػػاس -عمػػػى المسػػػتوى العػػػالمى 

أف أيضػًا  الميػـ، تركز عمى النتػائج القابمػة لمقيػاس وقابمػة لمتطبيػؽ عمػى جميػع الػدوؿ. ولكػف مػف المستدامة
تمويػػؿ مػػف جميػػع المصػػادر تنطػػوى عمػػى يتفػػؽ المجتمػػع الػػدولى عمػػى أطػػر مناسػػبة لرصػػد وتتبػػع تػػدفقات ال

 . تمويؿ التنميةواستخدامات تقديـ تقارير شفافة عف التزامات 

العامػة لمدولػة مػف خػالؿ  ىذا ويقوـ نظاـ المتابعػة فػى مصػر عمػى متابعػة تنفيػذ مشػروعات الخطػة
ابعػػة ماليػػة مػػع تنفيػػذ )متابعػػة ماليػػة( وبنػػؾ االسػػتثمار القػػومى )متوالمتابعػػة والتنميػػة اإلداريػػة وزارة التخطػػيط 

                                                 
 05(، مرجع سابؽ، ص 5100...)األمـ المتحدة، مكتب المفوض السامى لحقوؽ االنساف،  0
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دوف أف تمتػػد إلػػى  المشػػروعإنشػػاء وتجييػػز بعػػض الزيػػارات الميدانيػػة(، وتنتيػػى ىػػذه المتابعػػة بمجػػرد انتيػػاء 
ليحػػؿ  ورغػػـ اسػػتحداث نظػاـ الكترونػػى جديػػد لممتابعػػة فػػى وزارة التخطػػيط .متابعػة التشػػغيؿ وتقػػديـ الخػػدمات

المتابعػػػة  ىػػػذه إال أف سػػػتمر فػػػى إنجػػػاز المشػػػروعات،محػػػؿ المتابعػػػة الورقيػػػة، وحتػػػى يمكػػػف تتبػػػع التقػػػدـ الم
دوف أف تمتػد إلػى المتابعػػة  عمػى األداء المػالى لممشػروعاتفػى الجانػب األكبػر منيػا مازالػت مكتبيػة وتركػز 

جودتيػا فػال يوجػد ليػا كيػاف أو نظػاـ محػدد وواضػح كفائتيػا و الخدمات ومػدى  أما متابعة تقديـ .االلكترونية
 كػػػوفغالبػػًا ت واالنتظػػاـ عمػػػى المسػػتوى المركػػزى، بينمػػػا عمػػى مسػػتوى الجيػػات فػػػإف المتابعػػةيتسػػـ بالدوريػػة 

 مف خالؿ متابعة المستويات اإلدارية األعمى لممستويات اإلدارية التابعة ليا.  يةىرم

وجػػػدير باإلشػػػارة أف تتبػػػع تقػػػدـ مصػػػر نحػػػو تحقيػػػؽ األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة كػػػاف يػػػتـ بطريقػػػة 
، ُنشػػر أخرىػػا فػػى عػػاـ  -يػػتـ حاليػػًا إعػػداد التقريػػر السػػادس  - تقػػارير محميػػة 2إعػػداد  نظاميػػة، حيػػث تػػـ

برعاية وزارة التخطيط ومساعدة البرنامج  -5102وسيصدر التقرير السادس خالؿ العاـ الحالى  - 5101
ـ وترصػػػد ىػػػذه التقػػػارير مػػػدى تقػػػدـ مصػػػر تجػػػاه تحقيػػػؽ أىػػػداؼ األلفيػػػة منػػػذ عػػػا اإلنمػػػائى لألمػػػـ المتحػػػدة،

لتكوف بمثابة مرشد بخصوص ، وكذلؾ إلقاء الضوء عمى العوامؿ التى كانت تدفع أو تعوؽ التقدـ ،5111
عممية تحديد األولويات وكذلؾ األفعاؿ المستقبمية تجاه التأكد مف تحقيػؽ أىػداؼ األلفيػة فػى الوقػت المحػدد 

مركزية معينة مسئولة عف متابعػة ىناؾ وحدة أو جية  تالتقارير غير موضح بيا إذا كان إال أف تمؾ .0ليا
 . فى مجالياالمحرز تحقيؽ األىداؼ، أـ أف كؿ وزارة أو جية معنية تتابع التقدـ 

فػػى مصػػر، يتطمػػب  5102التنميػػة المسػػتدامة مػػا بعػػد  ألىػػداؼ لػػذا فػػإف الرصػػد والمتابعػػة السػػميمة
صػدار داخػ مستقمة ذات صالحيات محددة لمتابعػة تنفيػذ األىػداؼ إنشاء وتكميؼ وحدة ؿ وزارة التخطػيط، وا 

األىداؼ وتقديميا لمبرلماف عمى نحو منتظـ، وذلؾ بعػد أف يػتـ  تمؾ التقارير الدورية حوؿ التقدـ فى تحقيؽ
 مػػػف اإلتفػػػاؽ عمػػػى آليػػػات الرصػػػد والمتابعػػػة ومؤشػػػرات القيػػػاس المسػػػتخدمة دوليػػػًا، بمشػػػاركة واسػػػعة النطػػػاؽ

صػدار يتاح ليـ فرصة متابعة مدى تحقت أصحاب المصالح غير الحكومييف، والذى يجب أف ؽ األىداؼ وا 
 تقارير موازية بجانب التقارير الحكومية.

 جودة اإلحصاءات والبيانات 2-0-2
 ديمقراطػي، أي مجتمػع فػي المعمومػات نظػاـ فػي عنػو غنػى ال عنصراً  الرسمية اإلحصاءات تشكؿ

 واالجتماعيػػػة والديموغرافيػػػة االقتصػػادية الحالػػػة عػػػف بيانػػات مػػػف شػػركاء والمػػػواطنيفبمػػا تقدمػػػو لمحكومػػػة وال
 بجمػع التحيػز، عػدـ مػف أسػاس عمػى الرسػمية، والبيئية. ولتحقيؽ ذلػؾ، يتعػيف أف تقػـو األجيػزة اإلحصػائية

 الحصػػوؿ فػي المػػواطنيف إعمػػااًل لحػؽ وذلػؾ العمميػػة الفائػدة لمعيػػار المسػتوفاة اإلحصػاءات الرسػػمية وتػوفير
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فالغاية الرئيسية مػف اإلحصػاءات الرسػمية ىػى اسػتخداميا فػي معرفػة االتجاىػات  .0العامة عمى المعمومات
وخاصة فى الدوؿ النامية قػد ف الكثير مف جيود التنمية لذا فإالعامة في المجتمع وفى عممية صنع القرار، 

أعيقػػت بسػػبب نقػػص البيانػػات األساسػػية عػػف الظػػروؼ االقتصػػادية واالجتماعيػػة التػػى يعػػيش فييػػا النػػاس، 
 تمتمكو مف قدرات إحصائية. فيما القصورو 

البيانات المتاحة عف المجتمعات وجودة وبفضؿ التكنولوجيات الحديثة، زاد حجـ وسرعة وتفاصيؿ 
سياسػػػات توجيػػػو المػػػواطنيف و تمكػػػيف البثػػػورة البيانػػػات، والتػػػى سػػػتقود إلػػػى  واالقتصػػػاد والبيئػػػة، فيمػػػا عػػػرؼ

محاسػبة لتعزيػز التنميػة المسػتدامة، وذلػؾ مػف خػالؿ تكامػؿ البيانػات تقوية المتابعة والمسػاءلة والقرارات و الو 
الجديدة مع التقميدية إلنتاج بيانات ذات جودة عاليػة وأكثػر تفصػياًل، وفػى الوقػت المناسػب ومالئمػة لجميػع 

وتجنب االستخداـ السئ لمبيانات عػف األفػراد  ،أكبر مف اإلنفتاح والشفافية ، وبقدرستخداماتاألغراض واال
ويتطمػب تسػخير ثػورة البيانػات . 5المجموعات، وخفض عػدـ المسػاواة فػى الوصػوؿ إلػى واسػتخداـ البيانػاتو 

ضػػػرورى العمػػػؿ ألغػػراض التنميػػػة المسػػتدامة، تحػػػديث األدوات والمنيجيػػػات والقػػدرات، لػػػذلؾ سػػػيكوف مػػف ال
 :0عمى

عمػػػػى إنتػػػاج وجمػػػػع  زيػػػادة حجػػػػـ الػػػدعـ المقػػػػدـ إلػػػى المكاتػػػػب اإلحصػػػائية القوميػػػػة فيمػػػا يتعمػػػػؽ بالقػػػدرة -
أف تعمػػؿ مبػػادرات بنػػاء القػػدرات وعمميػػات وتصػػنيؼ وتحميػػؿ وتبػػادؿ البيانػػات ذات األىميػػة الحيويػػة. و 

تبػادؿ الخبػرات والممارسػات عمػػى دعػـ الػدوؿ الناميػػة فػى تتبػع مختمػؼ أنػػواع تػدفقات التمويػؿ ورصػػدىا 
عداد  وتقييـ آثارىا وأدائيا،  التقارير.واعتماد المعايير المناسبة وا 

 لممقارنػػػة وقابميتيػػػا وشػػموليتيا الوقػػت المناسػػػب فػػػي وتوفرىػػػا ومصػػػداقية البيانػػات حداثػػػة وجػػودة ضػػماف -
واالعتمػػاد عمػػى مصػػادر بيانػػات جديػػدة وغيػػر تقميديػػة  ،يةمسػػتقبم استشػػرافية بنظػػرة وتمتعيػػا واالسػػتخداـ

 وربطيا باإلحصاءات التقميدية عمى المستوى العالمى والقومى.

                                                 

 ، عمى موقع: 0المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية،ص األمـ المتحدة، 0و
www.aitrs.org/.../الرسمية751لإلحصاءات751األساسية751المبادئ.doc 
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كػػانوا يتمقػػوف الخػػدمات  ومعرفػػة مػػا إذا مػػا يفسػػتيدفالبيانػػات التػػى ُتمكػػف مػػف الوصػػوؿ إلػػى الم تطػػوير -
لمنػوع والعمػر والػدخؿ والعػرؽ واإلعاقػة  إحصػاءات وبيانػات مفصػمة وفقػاً  وىذا يتطمػب جمػع الضرورية،

 والموقع الجغرافي وغير ذلؾ مف الخصائص ذات الصمة.
تاحػػة اإلطػػالع عمػػى البيانػػات مػػع  المتعػػددة الجيػػات المعنيػػة اإلمػػداد بالمعمومػػات القػػائـ عمػػى مشػػاركة - وا 

 عدـ اإلخالؿ بااللتزاـ بحماية الحؽ فى الخصوصية.

 :0ىذا ويتمثؿ دور الشركاء داخؿ "النظاـ العالمى لمبيانات" فى التالى

الحكومػػػات: تمكػػػيف المكاتػػػب اإلحصػػػائية وحمايػػػة اسػػػتقالليتيا، ومػػػدىا بػػػالموارد لجمػػػع ومعالجػػػة ونشػػػر  -
واستخداـ بيانات كمية ونوعية ذات جودة عالية ومفتوحة ومكػودة جغرافيػًا. والقيػاـ بػالتغييرات المطموبػة 
طالؽ  مف أجؿ اإلستجابة لثورة البيانات ووضع األطر التنظيمية المناسبة لمتأكد مف حماية البيانات، وا 

 أنظمة البيانات المفتوحة.

نفػػاذ  - نتػػاج ونشػػر واسػػتخداـ البيانػػات المنظمػػات الدوليػػة واإلقميميػػة: وضػػع وا  المعػػايير الخاصػػة بجمػػع وا 
نظمػػة وكػػؿ منتجػػى ا بأمػػاف، والحفػػاظ عمػػى نظػػاـ لمػػتحكـ فػػى الجػػودة ومتابعػػة كػػؿ األيلمتأكػػد مػػف تػػدفق

 البيانات ودعـ الدوؿ فى جيود بناء القدرات.

اإلحصػػػائية الضػػػعيفة، : االسػػػتثمار فػػػى البيانػػػات وتقػػػديـ المػػػوارد لمػػػدوؿ ذات القػػػدرات ةمانحػػػجيػػػات الال -
وتطػػػوير البنيػػػة التحتيػػػة وتطبيػػػؽ المعػػػايير الالزمػػػة لمتحسػػػيف المسػػػتمر والحفػػػاظ عمػػػى جػػػودة البيانػػػات 

 واستخداميا وتحميميا.

منتجػػػى البيانػػػات مػػػف القطػػػاعيف العػػػاـ والخػػػاص والمجتمػػػع المػػػدنى: معالجػػػة ونشػػػر البيانػػػات والوسػػػائؿ  -
، ونشػػر البيانػػات جغرافيػػًا وبشػػكؿ مفتػػوح وقابػػؿ لالسػػتخداـ الدوليػػة المسػػتخدمة وفقػػًا لألعػػراؼ والمعػػايير

 تباع المبادئ العالمية والمعايير الفنية لضماف جودة وانفتاح البيانات وحماية الخصوصية.إب

"الشػػػراكة  مبػػػادرة األمػػػـ المتحػػػدة تقػػػودوفػػػى إطػػػار سػػػعييا نحػػػو تحسػػػيف بيانػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة، 
لخدمػػة  البيانػػاتلتفعيػػؿ ثػػورة  جيػػودالمسػػتدامة" مػػف أجػػؿ تعبئػػة وتنسػػيؽ الالعالميػػة مػػف أجػػؿ بيانػػات التنميػػة 

 "المنتدى العالمى لبيانات التنمية المسػتدامةنتديات، والتى مف بينيا مد مف الالتنمية المستدامة، بإطالؽ عد
World Forum on Sustainable Development Data لجمػع كػؿ أنظمػة البيانػات البيئيػة سػويًا ،"

تبػػادؿ الخبػػرات واآلراء حػػوؿ تحسػػيف البيانػػات ونقػػؿ التكنولوجيػػات واإلبػػداع، و"المنتػػدى العػػالمى  مػػف أجػػؿ
" لمتأكيػد Global Users Forum for Data for SDGs ةػلمسػتخدمى بيانػات أىػداؼ التنميػة المستدامػ

                                                 
0
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وضػػػػع عمػػػػى قنػػػػوات التغذيػػػػة المرتػػػػدة بػػػػيف مسػػػػتخدمى ومنتجػػػػى البيانػػػػات، ومسػػػػاعدة المجتمػػػػع الػػػػدولى فػػػػى 
 .0األولويات وتقييـ النتائج

لمتابعػػة األىػػداؼ اإلنمائيػػة  المحػػرز فػػى الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات الالزمػػة وعمػػى الػػرغـ مػػف التقػػدـ
أدت إلى إخفػاؽ مؤشػرات ، فجوات معموماتية ومعرفية ضخمة ىناؾمازالت  ،خالؿ السنوات السابقة لأللفية

حػدت مػف قػدرة الحكومػات عمػى كمػا  ،كػأداة لممتابعػة جيػدخدـ بشػكؿ سػتاألىداؼ اإلنمائيػة لأللفيػة فػى أف ت
وعمػػى الػػرغـ مػػف نشػػر تقػػارير دوريػػة عػػف األىػػداؼ اإلنمائيػػة  تنفيػػذ السػػميـ لألىػػداؼ فػػى الوقػػت المناسػػب.ال

، إال أف البيانػات كانػت متقادمػة عػاميف أو ثالثػة عػف تػاريخ النشػر، عمى المستوى العػالمى والقػومى لأللفية
   .5كاممة أو ذات جودة منخفضةوغالبًا ما تكوف غير 

بالتأكيػػد عمػػى تقػػديـ الػػدعـ لبنػػاء قػػدرات الػػدوؿ الناميػػة، ذلػػؾ تػػداركت أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة قػػد و 
بما في ذلػؾ أقػؿ الػدوؿ نمػوًا والػدوؿ الجزريػة الصػغيرة الناميػة، لتحقيػؽ زيػادة كبيػرة فػي تػوافر بيانػات عاليػة 

ة حسػػػب الػػػدخؿ، ونػػػوع الجػػػنس، والسػػػف، والعػػػرؽ، والوضػػػع الجػػػودة وفػػػى توقيػػػت مناسػػػب وموثوقػػػة ومفصػػػم
كميػػاجر، واإلعاقػػة، والموقػػع الجغرافػػي وغيرىػػا مػػف الخصػػائص ذات الصػػمة فػػي السػػياقات الوطنيػػة، بحمػػوؿ 

واالستفادة مف المبادرات القائمػة لوضػع مقػاييس لمتقػدـ المحػرز فػي تحقيػؽ  ،(05-04)الغاية  5151عاـ 
تج المحمي اإلجمالي، ودعـ بناء القدرات اإلحصػائية فػي الػدوؿ الناميػة، بحمػوؿ التنمية المستدامة تكمؿ النا

 (.06-04)الغاية  5101عاـ 

 وااللتػزاـ بالمعػايير الدوليػة ورغـ الجيود الكبيرة التى بذلت لتحسيف دورية وتوقيتات وجودة البيانات
 اتبيانػػالودقػػة مازالػػت ىنػػاؾ بعػػض أوجػػو القصػػور فيمػػا يتعمػػؽ بجػػودة وشػػموؿ وكفايػػة  إال أنػػو، فػػى مصػػر

 تقػود العمػؿ اإلحصػائي فػى مصػر، ، وىو ما يتطمب وجػود سياسػة عامػةياوالتنسيؽ بيف الجيات المنتجة ل
وتركز عمى ضماف اتساؽ البيانات والتأكيد عمى مصداقيتيا، وتمبية اإلحتياجػات المتغيػرة مػف اإلحصػاءات 

تبػاع معػايير الجػودة العالميػة، قرار وتوحيد المفػاىيـ والتعريفػات وا  وتوثيػؽ  والمعمومات لكافة المستخدميف، وا 
تاحػػة المنيجيػػات المسػػتخدمة فػػى إصػػدار البيانػػات . ولػػذا مػػع تطبيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة مػػا بعػػد 0وا 

 فى مصر، ىناؾ حاجة إلى:   5102

  تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت، فػػى تحسػػيف جػػودة وسػػرعة االسػػتفادة مػػف ثػػورة البيانػػات، ودور
 تداوؿ المعمومات والتحقؽ مف مصداقيتيا.

                                                 
0
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5
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Sustainable Development Goals Launching a data revolution for the SDGs, January 5102, p. 2 
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  االسػػػػتفادة مػػػػف المبػػػػادرات والشػػػػراكات العالميػػػػة التػػػػى تتبناىػػػػا األمػػػػـ المتحػػػػدة والمنظمػػػػات الدوليػػػػة
لخاصػػة واإلقميميػػة اآلخػػرى مػػف أجػػؿ تبػػادؿ الخبػػرات والميػػارات فيمػػا يخػػص إنتػػاج ونشػػر البيانػػات ا

 بالتنمية المستدامة.
 ومراكز المعمومات فى  ،بناء قدرات األجيزة اإلحصائية )الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء

لجميػع العػامميف فػى  األجيزة اإلدارية والمحافظات( وضػماف اسػتقالليتيا وتطػوير الميػارات البشػرية
 .والمعمومات اتبيانمجاؿ ال

 المواطنيف بأىميػة اإلدالء ببيانػات صػحيحة فػى المسػوح واالسػتبيانات المختمفػة التػى تجرييػا  توعية
الجيػػات المعنيػػة، ومشػػاركة المسػػتفيديف والمنتجػػيف اآلخػػريف لمبيانػػات سػػواء مػػف القطػػاع الخػػاص أو 

 ت.بيانافى وضع السياسة العامة لمتعامؿ مع ال المجتمع المدنى أو المواطنيف

 ج األىداف بخطط التنميةدمو توطين  2-0-2
تضػػمينيا فػػى الخطػػط  مػػف خػػالؿبفعاليػػة إال  المسػػتدامة يػػةتنمال يمكػػف تحقيػػؽ أىػػداؼ وغايػػات ال         
أخػذًا فػى  ة المستوى المناسػب لممسػتيدفاتدولوالقطاعية وتبنييا وتوطينيا محميًا، بحيث تختار كؿ  القومية

مكانياتيػػا االعتبػػار أوضػػاعيا الحاليػػة ، وىػػو مػػا المتوقعػػة الماليػػة والمػػوارد ونطػػاؽ وسػػائؿ التنفيػػذطبيعػػة و  وا 
 .0يختمؼ مف دولة إلى آخرى

تقابػػؿ تحػػديات عالميػػة، واسػػتراتيجيات  اً أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة تتضػػمف أىػػداف وجػػدير بالػػذكر أف        
وغايػػات تمػػؾ  مػػع ذلػػؾ فػػإف أولويػػاتالتنفيػػذ الخاصػػة بيػػا يجػػب أف تقودىػػا المسػػئولية العالميػػة المشػػتركة، و 

بدأ مف إطار مختمػؼ تأف ولة يتطمب مف كؿ د األمر الذى تختمؼ ما بيف الدوؿ والمجتمعات، األىداؼ قد
الظػػػروؼ واألولويػػػات  يػػػتـ اختيػػػار مسػػػارات تنمويػػػة تتوافػػػؽ مػػػع لمتحػػػديات واالحتياجػػػات واألولويػػػات، بحيػػػث

فعمػى سػبيؿ . المختمفػة اطؽالمنػ األطػر التنفيذيػة خصوصػيةقصيرة وطويمػة األجػؿ، وبحيػث تعكػس  القومية
أخػذًا فػى االعتبػار أف تػوطيف ، والحضػر مػا بػيف الريػؼ المثاؿ قػد تختمػؼ أولويػات اليػدؼ فػى نفػس الدولػة

أولويػات ىػذه األىػداؼ  ترتيػب األىداؼ مف المستوى القومى إلى المستوى دوف القومى، يترتب عميػو إعػادة
 . 5لتعكس األولويات واإلحتياجات المحمية

االختيػػار والتنفيػذ الكػػؼء لخمػػيط السياسػػات السػػميمة فػػى مختمػػؼ دمػػج األىػػداؼ بالخطػػة و ىػذا ويعػػد 
القطاعػػات قضػػية ىامػػة فػػى العديػػد مػػف الػػدوؿ الناميػػة، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ يتطمػػب خفػػض الفقػػر سياسػػات 

ات قطاعيػػة العمػػؿ لتحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة، وسياسػػ اقتصػػادية كميػػة لالرتقػػاء بػػالنمو وتوليػػد فػػرص
المسػتيدفيف )شػبكات األمػاف  وبػرامج تفيػدلتنمية القطاعات األساسػية )الزراعػة والتنميػة الريفيػة(، وسياسػات 

                                                 
 5(، ص 5101االمـ المتحدة، جمعية األمـ المتحدة لمبيئة، االستدامة البيئية ... )0
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زالػة  االجتماعى وبرامج التغذية المدرسية(، وتطوير أساليب لتقديـ الخدمات بطريقة أكثػر كفػاءة وفاعميػة، وا 
 . 0(أو الديف أو العرؽ ية )مثؿ التمييز عمى أساس النوعالعوائؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانون

 :5وبشكؿ عاـ يتطمب تضميف أىداؼ التنمية المستدامة فى خطط التنمية القومية التالى

مػػا بػػيف األبعػػاد واألىػػداؼ المختمفػػة  عالقػػةأف تكػػوف أجنػػده التنميػػة متكاممػػة ومترابطػػة مػػع مراعػػاة ال -
حيػػث ثبػػت أف إدارة التخطػػيط  منػػاىج جديػػدة لمتخطػػيط، اعإتبػػلمتنميػػة المسػػتدامة، وىػػو مػػا يتطمػػب 

ومتعػددة والمتشػابكة باألسموب القطاعى ليست مناسبة لمواجية تحديات التنميػة المسػتدامة المعقػدة 
 القطاعات.

يجػػب أف تأخػػذ اإلجػػراءات التوزيعيػػة التػػي تقمػػؿ مػػف عػػدـ المسػػاواة داخػػؿ الػػدوؿ أىميػػة أكبػػر بحيػػث  -
لمطالب وىموـ مواطنييا. فػالنيج التشػاركي الػذي ينطػوي عمػى تضػميف  تكوف الدوؿ أكثر استجابة

دارة االسػػػػتثمارات، يػػػػؤدي إلػػػػى  المجتمعػػػػات فػػػػي قػػػػرارات التنميػػػػة المحميػػػػة، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ تحديػػػػد وا 
 المجتمعات المحمية. فى احتياجاً األكثر االستخداـ األفضؿ لمموارد وتوجيييا نحو تمبية 

 الحضػػػرية المنػػػاطؽ يتطمػػػب أف تتػػػولى وىػػػو مػػػا ،الحضػػػرية المنػػػاطؽ لسػػػكاف مراعػػػاة النمػػػو السػػػريع -
 وتصػػميميا الحضػػرية المنػػاطؽ تخطػػيط مجػػاؿ فػػي سياسػػات فعالػػة ومتطػػورة تنفيػػذ والمػػدف الكبػػرى
 القادمة. العقود تشيده أف بفعالية التطور المتوقع تستوعب كي، مستدامة بطرؽ

ة لأللفيػة أمثمػة ميمػة حػوؿ كيفيػة دمػج وتػوطيف وقد قدمت النتائج العالميػة لتنفيػذ األىػداؼ اإلنمائيػ
ت مجػاالت األولويػة فػى معظػـ حيػث جػاء، لألىداؼ اإلنمائيػة بنجػاح لتتناسػب مػع أولوياتيػا القوميػة الدوؿ
تػـ إضػافة  غيػر أنػو فى الفقر واألمػف الغػذائى والقضػاء عمػى الجػوع والتعمػيـ والصػحة. ةتمثمالنامية م الدوؿ

األىداؼ والغايات فى بعض الدوؿ لمقابمة أولويات التنمية القومية، ومف أمثمػة تفصيؿ لبعض  أو أو تغيير
 :0ذلؾ

 MDGوالتى وضعت مستيدفات كمية إضافية عمى األىداؼ اإلنمائيػة لأللفيػة فيمػا عػرؼ ) حالة تايالند:
 (، نذكر منيا ما يمى:+

 عػامى النصػؼ مػا بػيف لػىإتـ تعديؿ ىدؼ الفقر مف خفض عدد السكاف الذيف يعيشوف فى فقر مدقع  -
 .5116% بحموؿ عاـ 1، إلى خفض معدؿ الفقر إلى أقؿ مف 0661-5102
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إتمػاـ مرحمػة التعمػيـ  ىدؼ كفالة تمكف األطفػاؿ فػي كػؿ مكػاف، سػواء الػذكور أو اإلنػاث، مػف  تـ تعديؿ -
ثانيػػة الالمرحمػػة و  5113 عػػاـ ى بحمػػوؿثػػانو مل لممرحمػػة األولػػىاالبتػػدائي، إلػػى تحقيػػؽ التغطيػػة الشػػاممة 

 .5102عاـ بحموؿ  لمثانوى
إدمػػاج مبػػادئ التنميػػة المسػػتدامة فػػي السياسػػات والبػػرامج   البيئيػػة مػػف ىػػدؼ كفالػػة االسػػتدامة ـ تعػػديؿتػػ -

 % مػػػف الطاقػػػة5وانحسػػػار فقػػػداف المػػػوارد البيئيػػػة، إلػػػى زيػػػادة نصػػػيب الطاقػػػة المتجػػػددة إلػػػى  القطريػػػة 
 .5113عاـ % بحموؿ 01لىإمياه المعالجة وزيادة نسبة ال 5100 عاـ األولية بحموؿ التجارية

والتى أضافت ىدفًا تاسعًا خاص بتقوية حقوؽ اإلنساف وحفز الحوكمة الديموقراطيػة، مػدعمًا  حالة منغوليا:
كمػػا قامػػت بإضػػافة  بغايػػات ومؤشػػرات إضػػافية لتتبػػع التقػػدـ نحػػو الحوكمػػة الديموقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف.

مؤشر، وقد  34غاية و 51تسعة أىداؼ و ي منغولياوبذلؾ أصبح لد غايات جديدة لبعض أىداؼ األلفية،
 جاءت الغايات الجديدة والمعدلة كالتالى:

 0661: خفض نسبة السكاف الذيف يعانوف مػف سػوء تغذيػة بمقػدار سػتة مػرات مػا بػيف عػامى 5الغاية  -
 .5102و

عادة تأىيؿ02الغاية  - مناطؽ تكويف الموارد  : خفض عممية تجفيؼ مجارى األنيار مف خالؿ حماية وا 
 المائية.

أما غايات اليدؼ التاسع والمتعمؽ بتقوية حقوؽ اإلنساف وحفز الحوكمة الديموقراطية، فتمثمت فػى 
 ى:الالت

نسػػاف، والتأكيػػد عمػػى حريػػة اإلعػػالـ : االحتػػراـ الكامػػؿ وااللتػػزاـ بػػاإلعالف العػػالمى لحقػػوؽ اإل55الغايػػة  -
 لممعمومات. وتمكيف المواطنيف مف الوصوؿ المجانى

 ة .: إدماج المبادئ والممارسات الديموقراطية فى الحيا50الغاية  -
 : خمؽ بيئة ال تقبؿ التسامح مع الفساد فى كؿ نواحى المجتمع.51الغاية  -

المؤشػػػرات الخاصػػػة بيػػػذا اليػػػدؼ مثػػػؿ تقيػػػيـ الخبػػػراء لمػػػدى اتسػػػاؽ القػػػوانيف كمػػػا تػػػـ وضػػػع بعػػػض 
 إدراؾ األفراد لحرية الصحافة واإلعالـ.ومدى  اإلنساف، والتشريعات مع اتفاقيات ومعاىدات حقوؽ

 توطيف األىداؼ اإلنمائية لأللفية عمى المستوى المحمى، مف خالؿ: حالة الفمبيف:

ب يتجسػػػخطػػػة لمتنميػػػة المحميػػػة تتضػػػمف أىػػػداؼ األلفيػػػة مػػػع وجػػػود مخصصػػػات لمموازنػػػة ت وضػػػع -
 مبرامج/المشروعات/األنشطة المرتبطة بأىداؼ األلفية.ل

 تبنى السياسات المحمية التى تسيؿ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية. -
لوضػػػع معػػػايير ومسػػػتويات لمسػػػاىمة وحػػػدات الحكومػػػة المحميػػػة فػػػى  يػػػةتاسػػػيس نظػػػاـ متابعػػػة محم -

 تحقيؽ غايات أىداؼ األلفية وتتبع إنجازاتيا.
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 مية.تضميف أىداؼ وغايات األلفية كأحد التزامات األداء عمى وحدات الحكومة المح -
 مف خالؿ نظاـ متابعة مجتمعية.محميًا تأسيس مبادرات خاصة بتوطيف أىداؼ األلفية  -

األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػة لمقابمػػة االحتياجػػات المحميػػة بوضػػع غايػػات ومؤشػػرات  ىتبنػػتػػـ  حالػة بػػنجالدش:
غايات مسػتقمة لموصػوؿ إلػى خػدمات وضع جديدة لالرتقاء بوضع النساء فى أجيزة الحكـ المحمي، وكذلؾ 

 الصحة اإلنجابية. 

ى أنيػا لػـ تػولى اىتمامػًا كافيػًا لمظػروؼ واألطػر فػوتتمثؿ أحػد االنتقػادات الموجيػة ألىػداؼ األلفيػة 
المحمية، حيث أف اختيار األىداؼ لـ يتضمف مناقشات ما بيف الدوؿ أو المجموعات المختمفة داخؿ الدوؿ 

نػػب ىامػػة لمتنميػػة. فعمػػى الػػرغـ مػػف أف األىػػداؼ والغايػػات المشػػتركة مفيػػدة فػػى ممػػا أدى إلػػى اسػػتبعاد جوا
تسييؿ عممية القياس إال أنيا ليست كافية لمخاطبة االختالفات داخؿ الدوؿ، فعمى سػبيؿ المثػاؿ لػـ تعكػس 

. كمػػا أف انعػػداـ 0تحػػدى خفػػض عػػدـ المسػػاواة مػػا بػػيف المجموعػػات المختمفػػة أو إعطػػاء األولويػػة لمميمشػػيف
لتنسيؽ بيف الوزارات المعنية بتقديـ الخدمات وضعؼ الوعي بمعايير وحقػوؽ المػواطنيف، فرضػت تحػديات ا

وزارات التخطػػيط فػػى  قامػػتىػػذه المشػػكمة  متغمػػب عمػػىأمػػاـ إتسػػاؽ السياسػػات القطاعيػػة والمكانيػػة. ول آخػػرى
 . 5المختمفة وميةالعديد مف الدوؿ بمعب دورًا محوريًا في تنسيؽ السياسات ما بيف المؤسسات الحك

لتؤكػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة احتػػػػراـ السياسػػػػات  5102وقػػػػد جػػػػاءت أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة مػػػػا بعػػػػد          
بحيػث تحػدد كػؿ حكومػة غاياتيػا الوطنيػة مسترشػدة فػي ذلػؾ بالمسػتوى العػالمي، ومػع  ،واألولويات الوطنية

( لتػنص عمػى احتػراـ الحيػز 02-04سبيؿ المثػاؿ جػاءت الغايػة ) الوطنية. فعمى ياأخذ في االعتبار ظروف
لـ  ياولكن. بكؿ بمد لوضع وتنفيذ سياسات لمقضاء عمى الفقر وتحقيؽ التنمية المستدامة الخاصالسياساتي 

الغايات وما يمـز لتحقيقيا مف برامج ومشروعات فى خطط الوزارات والجيػات األىداؼ و  كيفية دمجوضح ت
 ى .ذلؾ لسياسات وتوجيات كؿ دولة عمى حدالمعنية تاركة 

وعمى المستوى اإلقميمى يمكف أف تمعب جامعة الدوؿ العربية والمنظمات التابعة ليا دورًا فى تبنػى 
يا لدعـ العمؿ العربػى الموحػد، ومسػاعدة الػدوؿ العربيػة عمػى دمػج اتأىداؼ التنمية المستدامة فى استراتيجي

وعمػػى المسػػتوى  اآلليػػات لتبػػادؿ الخبػػرات بػػيف الػػدوؿ العربيػػة. تػػوفيرو  قوميػػةاألىػػداؼ فػػى خطػػط التنميػػة ال
 –القومى المصرى ىنػاؾ ضػرورة لتبنػى أىػداؼ التنميػة المسػتدامة فػى سػياؽ اسػتراتيجية التنميػة المسػتدامة 

 ، وكػػػػذلؾ فػػػػى االسػػػػتراتيجيات القطاعيػػػػةحاليػػػػاً والتػػػػى تعكػػػػؼ وزارة التخطػػػػيط عمػػػػى إعػػػػدادىا  5101مصػػػػر 
يتـ تبنى األىداؼ ودمجيػا فػى الخطػط السػنوية )البػرامج والمشػروعات( وضػماف اتسػاقيا مػع حتى لموزارات 
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وعمى المستوى المحمػى يجػب إلػزاـ السػمطات المحميػة بتضػميف تمػؾ األىػداؼ داخػؿ  السياسة العامة لمدولة.
 منػػػاطؽالالخطػػػط والبػػػرامج المحميػػػة بعػػػد تكييفيػػػا وتعػػػديميا لتتوافػػػؽ مػػػع احتياجػػػات ومتطمبػػػات التنميػػػة فػػػى 

 المختمفة.

 الشفافية في مناقشة النتائج 2-0-6
 حػػوؿ ميػػاـ وموازنػػاتالشػػفافية حػػوؿ حػػؽ المػػواطنيف فػػى المعرفػػة وتسػػتمـز نشػػر معمومػػات  نصػػبت

 فػػى حالػػةحكوميػػة الالخاصػػة وغيػػر  المؤسسػػات وكػػذلؾومسػػئوليات العػػامميف بيػػا، ة، عامػػال مؤسسػػات الدولػػة
 لممػػواطنيف تقػػدـ التػي العامػػة الخػدماتالمنظمػة لمعمػػؿ  و  الرسػػميةوالمػوائح  القػػوانيف، و خػػدمات عامػة ياميتقػد

 . المحددة والمواعيد والرسوـ

أف معرفػػػػة  يف مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ تنميػػػة مسػػػتدامة، حيػػػثتويعػػػد االنفتػػػاح والشػػػفافية آليتػػػيف ضػػػروري
مػػى تحسػػيف عالمػػواطنيف تمكػػنيـ مػػف أف يكونػػوا شػػركاء ومسػػاىميف فػػاعميف، وأكثػػر قػػدرة عمػػى دفػػع الحكومػػة 

 صعبة بحقوقو مسألة بإعالمو المواطف تمكيف ثقافة تصبح العامة المعمومات توفر ودوفمخرجات التنمية. 
 عمػػػػى العامػػػػة المؤسسػػػػات أو القػػػػرارات صػػػػانعي محاسػػػػبة المػػػػواطنيف عمػػػػى الصػػػػعب مػػػػف يصػػػػبحو  التصػػػػور
 .0مستنيرة انتخابية اختيارات إلى التوصؿ أو تصرفاتيـ

والػذى يعػد أحػد  بفعاليػة، لمفسػاد لمتصػدي عنيػا غنػى ال أداة المعمومات ىػو عمى الحصوؿ كما أف
عمػػى  الفسػػاد لمكافحػػة المتحػػدة األمػػـ اتفاقيػػة بموجػػبالعوائػػؽ الحقيقيػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة. و 

وعمػػػى الحكومػػػة أف تنشػػر كػػػؿ التفاصػػػيؿ  العامػػة، المعمومػػػات فػػي الشػػػفافية لتحسػػػيف إجػػراءات الػػدوؿ إتخػػػاذ
وأف تتػػػيح  الخاصػػػة بالمشػػػروعات، وأف تعقػػػد جمسػػػات اسػػػتماع جمػػػاىيرى لمحصػػػوؿ عمػػػى آراء المػػػواطنيف،

الدقيقػػة فػػي وأف تصػػدر المنشػػورات والمعمومػػات  الوصػػوؿ الكامػػؿ إلػػى البيانػػات الرسػػمية ومؤشػػرات األداء،
الوقػػػت المناسػػػب وبشػػػكؿ دورى وعمنػػػى، عمػػػى أف تشػػػمؿ القػػػوانيف والمػػػوائح والميزانيػػػات، وقواعػػػد الشػػػراء مػػػع 

 .5إفساح المجاؿ أماـ الجميع لإلطالع عمى المعمومات الضرورية والموثقة

بيػدؼ ضػماف حػؽ األفػراد  ىناؾ حاجة إلػى تبنػي إطػار قػانوني فعػاؿ لجمػع ونشػر المعمومػات، لذا
الوصػوؿ إلػى المعمومػات التػي  مات المجتمع المدني والشػركات والكيانػات الرسػمية وغيػر الرسػمية فػىومنظ

البيانػات  بعػض بنشر طواعية تقوـ أف الحكومة عمى كما يتعيف .تحتفظ بيا الييئات والمؤسسات الحكومية
 نشػػرال نظػػـوغيرىػػا مػػف  المفتوحػػة المعمومػػات مػػف خػػالؿ بوابػػات بشػػكؿ اسػػتباقي دوف الحاجػػة إلػػى طمبيػػا،
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وبػػدوف ىػػذا اإلطػػار القػػانوني، لػػيس ىنػػاؾ مػا يضػػمف أف المعمومػػات الدقيقػػة والمفيػػدة يػػتـ جمعيػػا  .0متقدمػةال
 المعمومات فى التالى: قانوف حرية تداوؿحيث تكمف أىمية  وتوفيرىا ألولئؾ الذيف ىـ في حاجة إلييا،

 القائمػة عمػى تػوازف الحقػوؽ والواجبػات، والمحػددةو ة والمواطف، حكومز العالقة المتبادلة بيف اليتعز  -
 السػػػمطات حػػػوزة التػػػى فػػػي ُتعػػػد المعمومػػػات. حيػػػث لمسػػػئولية الدولػػػة واإلدارة العامػػػة تجػػػاه المػػػواطف

 .5الديموقراطية سياؽ العممية في عنيا غنى ال ضرورة مةاالع
عف مواطف ، والكشؼ أساس المحسوبية عمى وليس الكفاءة أساس عمى عادلة فرص ضماف وجود -

 .الخمؿ والتجاوز الذي يقمؿ مف فرص الفساد وسوء استخداـ السمطة
 كمػا أف المػواطنيف عامة،ى المؤسسات العمعمى المشاركة والتفاوض والتأثير  مواطنيفال ةقدر  زيادة -

الػػذيف يتػػوفر لػػدييـ المعمومػػات ىػػـ أكثػػر قػػدرة عمػػى االسػػتفادة مػػف الفػػرص والوصػػوؿ إلػػى الخػػدمات 
 ـ.وممارسة حقوقي

دولة في جميع أنحاء العالـ قوانيف خاصة بحرية تػداوؿ المعمومػات،  011ىذا وقد أقرت أكثر مف 
 الحكومػػة مسػػاءلة لتعزيػػز المعمومػػات حريػػة قػػوانيف اسػػتخدمت بنجػػاح والتػػى منيػػا العديػػد مػػف الػػدوؿ الناميػػة،

فػػى الػػدوؿ الناميػػة واجيتػػو فػػى تطبيػػؽ القػػانوف بفعاليػػة إال أف  .وازدىػػاراً  عػػدالً  أكثػػر نظػػاـ إقامػػة نحػػوودفعيػػا 
 الحكومػة، وسياسػات بػرامج فشػؿ وفضػح الرقابة، مف التخوؼيتمثؿ أىميا فى  كثيرة بعض المقاومة أحياف
الحكومػػة،  فػػي تنتشػػر التػػي السػػرية ثقافػػة، و الشخصػػية تيديػػد لممصػػالح مػػف القػػوانيف ىػػذه تمثمػػو عمػػا فضػػالً 

، باإلضػػافة إلػػى عػػدد مػػف سػػمطتيـ عمػػى دليػػؿ وىػػي وةالقػػ السػػرية تعػػادؿ أف يؤمنػػوف الحكوميػػوف فػػالموظفوف
 .0لمسجالت الرديئة اإلدارة ونظـ المحدودة المؤسسية القدراتالمعوقات اإلدارية مثؿ 

كفالػة وصػوؿ الجميػور إلػى المعمومػات وحمايػة الحريػات وقد أكدت أىداؼ التنمية المستدامة عمى         
تػـ اإلعػالف وجػدير باإلشػارة أنػو (. 01-03)الغايػة األساسية، وفقًا لمتشريعات الوطنية واالتفاقػات الدوليػة 

، ويشػمؿ القػانوف الحصػوؿ عمػى 5100عف مسودة أوليػة لقػانوف تػداوؿ المعمومػات فػى مصػرفي مػارس 
مسػػػيطرة أو لقػػػدر مػػا بميػػة غيػػػر الحكوميػػة والكيانػػات الخاصػػػة الخاضػػعة المعمومػػات مػػف الييئػػػات الحكو 
سػبؿ طمػب المعمومػات والػرد عمييػا، ويقضػي بإنشػاء المجمػس  ىػذا القػانوف اإلشراؼ الحكومي. ويعػرض

يطالب القانوف الكيانات التػي ، كما القومي لممعمومات المسئوؿ عف تعزيز الشفافية ومراقبة تنفيذ القانوف
 .1يف لممعمومات يستقبموف طمبات المعمومات ويردوف عمييايبتعييف مسئوليغطييا 

                                                 
 3، ص 5100جموباؿ بارتنرز آند أسوسيتس، نحوحكومات منفتحة وتتسـ بالشفافية، خبرات دولية وأفضؿ الممارسات، ديسمبر 0
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مراعػاة وجػود إطػار مؤسسػي  يجػب، تػداوؿ المعمومػات فػى مصػر إقػرار قػانوف مع التسػميـ بأىميػةو 
 :0المقترح، واالستناد إلى مجموعة مف المبادئ كالتالى قانوفيضمف تفعيؿ ال

  .تضييؽ نطاؽ االستثناءات، و عاـ كأمر إلزاميالكشؼ االستباقي عف المعمومات لمصالح ال -
تفعيػؿ مبػدأ اإلتاحػة داخػؿ المؤسسػات الحكوميػة وتعيػػيف مسػئوؿ لممعمومػات داخػؿ كػؿ جيػاز حكػػومي،  -

وخمؽ قنػوات لكشػؼ المعمومػات الداخميػة والخارجيػة فػي جميػع المسػتويات الحكوميػة سػواء المركزيػة أو 
 المحمية.

قانوف حرية تداوؿ المعمومات أو ضػماف أف يكػوف لقػانوف حريػة تػداوؿ استبعاد القوانيف المتعارضة مع  -
 .المعمومات السمو عمى ىذه القوانيف المتعارضة

القانوف المقترح، كما يتولى التحقيؽ فى  تعييف مفوض لممعمومات يراقب التزاـ الجيات الحكومية بتنفيذ -
 .تمبية البيانات ويرفع تقاريره إلى البرلماف

 .طنية متخصصة مف أجؿ تيسير وصوؿ الجميور بسيولة إلى آليات تقديـ الشكاوىإنشاء ىيئات و  -

وجدير بالذكر أف العديد مف الدوؿ التػى طبقػت ىػذا القػانوف اسػتغمت الفتػرة مػا بػيف التصػديؽ عمػى 
 تحسيف البنية المعموماتية فى المكاتػب الحكوميػة،و القانوف ودخولو حيز النفاذ فى تييئة اإلدارات الحكومية 

طالع عمييػا، وتغييػر ثقافػة المػوظفيف الحكػومييف اإلممػواطنيف بػلسػمح ي شػكؿوتطوير نظـ إدارة السػجالت ب
لتشػػػجيع  مػػػف السػػػرية إلػػػى االنفتػػػاح مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب وحمػػػالت رفػػػع الػػػوعى مػػػف قبػػػؿ  المجتمػػػع المػػػدنى

خداـ شبكة اإلنترنت وبما أف مصر قد سعت مؤخرًا لمتوسع فى توفير است. المواطنيف عمى استخداـ القانوف
السػػػػجالت الحكوميػػػػة، فمػػػػف الممكػػػػف أف يسػػػػاعد اإلسػػػػتخداـ المبتكػػػػر لمتكنولوجيػػػػا فػػػػي نشػػػػر  نظػػػػـوميكنػػػػة 

 .المعمومات عمى تحقيؽ اإلفصاح التمقائى

 تمويل التنمية المستدامة 2-0-7
القػدر ف يػأتى أيجػب يتطمب تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة بنجاح استثمارات طويمة األجؿ، والتى 

تشػير حيػث  .لمتأكيد عمػى االسػتقاللية الماليػة واالرتقػاء بػالنمو المسػتداـ ،األكبر منيا مف المصادر المحمية
لتحقيػؽ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة فػى الػدوؿ  سػتثمار الالزمػةمتطمبػات اال إلػى أف تقديرات منظمة األونكتاد

المسػتويات الحاليػة لإلسػتثمار  ارر وفى حالػة اسػتم تريميوف دوالر سنويًا، 1.2 – 0.0بيف ما تراوح تالنامية 
ىنػػاؾ فجػػوة  سػػتكوف ،الناميػػة الػػدوؿالعػػاـ والخػػاص فػػى القطاعػػات المرتبطػػة بأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػى 

                                                 
، 5100، أحمد حممى مجاىد وآخروف نحو تعزيز حرية تداوؿ المعمومات فى مصر، ورقة مقدمة فى مؤتمر الشفافية، شركاء التنمية 0

 05ص 
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يتحمؿ الوطنى أف  الخاص القطاع عمى ،. ولسد ىذه الفجوة0تريميوف دوالر 5.2نحو  ناىزتتمويمية سنوية 
باإلضافة إلى حاجػة الػدوؿ الناميػة إلػى تمويػؿ خػارجى، والػذى  ،والبيئية الجتماعيةااالقتصادية و  مسئولياتو
 تجػاري نظػاـ منو فى المساعدات مف الدوؿ المتقدمة، والجزء األىػـ يػأتى مػف خػالؿ إقامػة اً ىام يتمثؿ جزءً 

، العالميػػة إلػػى األسػػواؽ منتجػػات الػػدوؿ الناميػػة تحسػػيف نفػػاذو  األطػػراؼ، تمييػػزي متعػػدد غيػػر منفػػتح عػػالمي
 .5المستقر وطويؿ األجؿ والتأكيد عمى استمرارية نظاـ التمويؿ العالمى وتشجيع االستثمار األجنبى

فيمػػا  5102عػػدة اعتبػػارات رئيسػػية البػػد أف تسترشػػد بيػػا أجنػػدة التنميػػة مػػا بعػػد  وبشػػكؿ عػػاـ ىنػػاؾ
 ى:تتمثؿ فييا يميخص قضايا التمويؿ، 

وتشػػجيع االسػػتثمار الخػػاص مػػف خػػالؿ قيػػاـ الحكومػػات بإنشػػاء تييئػػة بيئػػة مالئمػػة لمحػػد مػػف المخػػاطر  -
السياسػية والقانونيػة والتنظيميػة تعزيز البيئة و ، 0أسواؽ مالية محمية ونظـ مالية لالستثمار طويؿ األجؿ

 .1والتكاليؼ التى تتكبدىا المشاريع لبدء أعماليا اتوالحد مف التعقيد لألعماؿ، مكنةمال والمؤسسية
بصػوره  الخػاص الخػارجيبناء الثقة فى االقتصاديات النامية بما يساعد عمػى تشػجيع مصػادر التمويػؿ  -

مػػػػف خػػػػالؿ االسػػػػتثمار األجنبػػػػي المباشػػػػر، والقػػػػروض المصػػػػرفية الدوليػػػػة، وأسػػػػواؽ السػػػػندات المتعػػػػددة 
 واألسيـ، والتحويالت المالية الخاصة.

مف خالؿ تحسيف إدارة الضرائب وزيادة القدرة عمى التفاوض وذلؾ  ،الموارد العامةإدارة  تحسيفو  تعبئة -
دارة  % 01 - 01دخؿ ال تتجػاوز الػ منخفضػةفالعائدات الضريبية فى الدوؿ  ،عقود الموارد الطبيعيةوا 

% 01-51الػػدخؿ و متوسػػطة% فػػي الػػدوؿ 51-03فقػػط مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي، مقارنػػة بنحػػو 
 .(00/5101% فى مصر فى العاـ المالى 00بؿ )مقا 2في الدوؿ ذات الدخؿ المرتفع

إعػػادة النظػر فػى إعانػػات الوقػود غيػر الفعػػاؿ التػى تشػجع عمػػى مػف خػالؿ  تحسػيف كفػاءة اإلنفػاؽ العػػاـ -
تماشػي مػع يو  والقضاء عمى تشوىات األسواؽ عمػى نحػو يكفػؿ حمايػة الفقػراء ،اإلسراؼ فى االستيالؾ

 .3االستراتيجيات القومية لمتنمية المستدامة

                                                 
االستثمار فى أىداؼ التنمية  -عرض عاـ 5101مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية )األونكتاد(، تقرير االستثمار العالمى 0

 53-52، ص5101المستدامة خطة عمؿ، 
 40(، مرجع سابؽ، ص 5105مـ المتحدة، المستقبؿ الذي نصبو إليو )الجمعية العامة لأل 5
 3(، مرجع سابؽ، ص 5101الجمعية العامة لألمـ المتحدة، تقرير لجنة الخبراء الحكومية ... ) 0
 06ص  3، ص لمرجع السابؽ مباشرةا 1
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واسػػػتعادة تبنػػػي آليػػػات أكثػػػر قػػػوة لمحػػػد مػػػف ىػػػروب رؤوس األمػػػواؿ والتػػػدفقات الماليػػػة غيػػػر المشػػػروعة  -
قدر خسائر ىروب رؤوس األمواؿ غير المشروعة في الدوؿ النامية ما بيف تُ حيث  األصوؿ المسروقة،

 .0% مف الناتج المحمي اإلجمالي3-6

، ى التوقيت المناسبوفنمائية الرسمية اإل اتالمساعد فيما يخص يا كاممةتعيداتب متقدمةالدوؿ ال التزاـ -
مجػػػاالت التعػػػاوف مػػػع تعزيػػز  ،اوامكانياتيػػػ اوظروفيػػ دولػػػةوأف تتناسػػب شػػػروطيا مػػع مسػػػتوى نمػػػو كػػؿ 

وىػػػو مػػػا يتطمػػػب مسػػػتوى غيػػػر مسػػػبوؽ مػػػف التجػػػارة واالسػػػتثمار والتعػػػاوف الضػػػريبي، المتعمقػػػة ب الػػػدولى
 .5والقطاع الخاص التعاوف بيف الحكومات والجيات المانحة

لالسػػتثمار فػػى  متعػػدد األطػػراؼ الفنػػى والمػػالى الػػدعــ يقػػدتفػػى الجنػػوب  دوؿلتعػػاوف بػػيف افػػرص زيػػادة  -
مصػػرؼ التنميػػة الجديػػدة )مصػػرؼ مجموعػػة بػػريكس( والمصػػرؼ  مػػف خػػالؿ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة

)المصػػػرؼ األفريقػػػي  المتعػػػددة مصػػػارؼ التنميػػػة اإلقميميػػػةو  ،اآلسػػػيوى لالسػػػتثمار فػػػى البنيػػػة األساسػػػية
لمتنميػػػة، مصػػػرؼ التنميػػػة اآلسػػػيوي، مصػػػرؼ التنميػػػة ألمريكػػػا الالتينيػػػة، المصػػػرؼ األوروبػػػي لإلنشػػػاء 

 . 0والتعمير، ومصرؼ التنمية لمدوؿ األمريكية، ومصرؼ التنمية اإلسالمي(

بعض القطاعػػات المرتبطػػة بأىػػداؼ التنميػػة فػػ الشػػراكات وتقاسػػـ المخػػاطر والعائػػد مػػع القطػػاع الخػػاص، -
المسػػػتدامة تنطػػػوى عمػػػى إمكانيػػػات لزيػػػادة مشػػػاركة القطػػػاع الخػػػاص، مثػػػؿ قطاعػػػات البنيػػػة األساسػػػية 

مػا لصػػعوبة إلمقطػاع الخػػاص  جاذبيػػة ، أمػا القطاعػػات اآلخػرى فقػػد تكػوف أقػؿ..(الطاقػة والنقػؿ والميػػاه)
نيا تنػدرج فػى ( أو أليةالمناخ اتتغير الع التكيؼ مع تحديد العائد عمى نحو يجتذب المستثمريف )مشاري

تحريػر أىػداؼ الموازنػة بػيف  وىو ما يتطمػبصمب مسئوليات القطاع العاـ )التعميـ والرعاية الصحية(. 
تاحػػػة الخػػػدمات لمجميػػػع بأسػػػعار معقولػػػة، وضػػػماف إتسػػػاؽ و االسػػػتثمار ووضػػػع الضػػػوابط التنظيميػػػة،  ا 

 .1المتعمقة بالتنمية المستدامة السياساتمع  السياسات االستثمارية 

تسػػػويؽ المشػػػروعات التػػػى تسػػػتوفى شػػػروط التمويػػػؿ فػػػى القطاعػػػات المرتبطػػػة بالتنميػػػة لإنشػػػاء وكػػػاالت  -
قامػة شػراكات ، و بحػوافز اسػتثمارية موجيػة نحػو تحقيػؽ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة المستدامة مصػحوبة ا 

ترويج االستثمار فى الدوؿ المضيفة بغرض بيف وكاالت االستثمار الخارجى فى دوؿ المنشأ ووكاالت 
 .2عات أىداؼ التنمية المستدامة فى الدوؿ المضيفةو تسويؽ فرص االستثمار فى مشر 
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ويعتبر عدـ توفر التمويؿ أحد أىـ معوقػات التقػدـ نحػو تنفيػذ أىػداؼ األلفيػة فػى العديػد مػف الػدوؿ 
وفػػاء الػػدوؿ المتقدمػػة والمنظمػػات المانػػػحة الناميػػة وىػػو مػػا يرجػػع إلػػى عػػدة أسػػباب يتمثػػؿ أىميػػا فػػى عػػدـ 

 حػػػوالى مسػػػاعدات التنميػػػة الرسػػػميةنسػػػبة قػػػد بمغػػػت بالتزاماتيػػػا فػػػى مجػػػاؿ المساعػػػػػػدة اإلنمائيػػػة الرسػػػمية، ف
% متفػػؽ 1.4)مقابػػؿ  5100% مػػف الػػدخؿ القػػومى االجمػػالى لمػػدوؿ المتقدمػػة فػػى المتوسػػط فػػى عػػاـ 1.0

% مػػف الػػدخؿ القػػومى 1.16 رسػػمية إلػػى الػػدوؿ األقػػؿ نمػػواً الائيػػة نماإل اتمسػػاعداللػػـ تتجػػاوز  كمػػا ،عمييػػا(
وعمػى  .متفػؽ عمييػا( %1.5% إلػى 1.02نسػبة تتػراوح مػف )مقابؿ  فى المتوسطلمدوؿ المتقدمة االجمالى 

ضػئيمة لمغايػة تعػد  5105مميػار دوالر فػي عػاـ  055أف مسػاعدات التنميػة الرسػمية التػي بمغػت  مف رغـال
% مػف ميزانيػات الحكومػات فػي الػدوؿ 11لػدوؿ الناميػة، إال أنيػا تشػكؿ مػا قػد يصػؿ إلػى بالمقارنة بمػوارد ا

حجػػػـ األمػػػواؿ الميربػػػة مػػػف دوؿ أفريقيػػػا جنػػػوب اليشػػػة والمتضػػػررة بالصػػػراعات، ومػػػف ناحيػػػة آخػػػرى فػػػإف 
خسػػائر ىػػروب رؤوس األمػػواؿ  تمثػػؿ حيػػثالصػػحراء يفػػوؽ بكثيػػر مقػػدار المسػػاعدات التػػى تحصػػؿ عمييػػا، 

 .0% مف الناتج المحمي اإلجمالي6-3 ما يناىزوعة في الدوؿ النامية غير المشر 

 آليػةو  سػبؿغايػات بشػأف عػدد كبيػر مػف ال حرصػت عمػى تضػميفىداؼ التنميػة المسػتدامة لذا فإف أ
 :5التمويؿ، وذلؾ عمى النحو التالى

المعػػّزز، مػػف كفالػػة حشػػد مػػوارد كبيػػرة مػػف مصػػادر متنوعػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ عػػف طريػػؽ التعػػاوف اإلنمػػائي  -
، بمػا يكفييػا مػف الوسػائؿ التػي يمكػف التنبػؤ بيػا مػف أجؿ تزويد الدوؿ النامية، وال سيما أقؿ الدوؿ نمػواً 

 (.2-0)الغاية أجؿ تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء عمى الفقر بجميع أبعاده 
ى الخدمات المصرفية والتأميف تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحمية عمى تشجيع إمكانية الحصوؿ عم -

 (.01-5)الغاية  والخدمات المالية لمجميع، وتوسيع نطاقيا
، بمػػا فػػي ذلػػؾ اإلطػػار زيػػادة دعػػـ المعونػػة مػػف أجػػؿ التجػػارة لمػػدوؿ الناميػػة، وبخاصػػة أقػػؿ الػػدوؿ نمػػواً  -

 (.01-5)الغاية  المتكامؿ المعزز لممساعدة التقنية المتصمة بالتجارة إلى أقؿ الدوؿ نموا
تشػػجيع المسػػاعدة اإلنمائيػػة الرسػػمية والتػػدفقات الماليػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر، إلػػى  -

، والػػػدوؿ األفريقيػػػة، والػػػدوؿ الجزريػػػة سػػػيما أقػػػؿ الػػػدوؿ نمػػػواً  الػػػدوؿ التػػػي تشػػػتد الحاجػػػة فييػػػا إلييػػػا، وال
 (.4 -01)الغاية الوطنية لخططيا وبرامجيا  الصغيرة النامية، والدوؿ النامية غير الساحمية، وفقاً 

بغػػرض حفػػظ التنػػوع البيولػػوجي والػػنظـ  ةكبيػػر  زيػػادةحشػػد المػػوارد الماليػػة مػػف جميػػع المصػػادر وزيادتيػػا  -
 (.6 -02)الغاية اإليكولوجية واستخداميا استخدامًا مستدامًا 
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ابػات حشد موارد كبيرة مف جميع المصادر وعمى جميع المستويات بغرض تمويؿ اإلدارة المسػتدامة لمغ -
عػادة  زرع وتوفير ما يكفي مف الحوافز لمبمداف النامية لتعزيز تمؾ اإلدارة، بما فػي ذلػؾ حفػظ الغابػات وا 

 (6-02)الغاية  الغابات
الحػػد بقػػدر كبيػػر مػػف التػػدفقات غيػػر المشػػروعة لألمػػواؿ واألسػػمحة، وتعزيػػز اسػػترداد األصػػوؿ المسػػروقة  -

عادتيا ومكافحة جميع أشكاؿ الجريمة المنظمة،  (.1-03)الغاية  5101بحموؿ عاـ  وا 
درات ػتعزيػػز تعبئػػة المػػوارد المحميػػة، بوسػػائؿ تشػػمؿ تقػػديـ الػػدعـ الػػدولي إلػػى الػػدوؿ الناميػػة، لتحسػػيف القػػ -

 (.0-04)الغاية المحمية في مجاؿ تحصيؿ الضرائب وغيرىا مف اإليرادات 
ية تنفيػػذًا كػػاماًل، بمػػا يشػػمؿ تقػػديـ تنفيػػذ الػػدوؿ المتقدمػػة اللتزاماتيػػا فػػي مجػػاؿ المسػػاعدة اإلنمائيػػة الرسػػم -

مػػف دخميػػػا القػػػومي اإلجمػػالي كمسػػػاعدة إنمائيػػػة رسػػمية إلػػػى الػػػدوؿ الناميػػة، عمػػػى أف ُيقػػػد ـ مػػػا  1.4%
 (.5-04)الغاية منيا إلى أقؿ الدوؿ نموًا  %1.51إلى  1.02يتراوح مف 

 (.0-04)الغاية مف أجؿ الدوؿ النامية  حشد موارد مالية إضافية مف مصادر متعددة -
مسػػاعدة الػػدوؿ الناميػػة فػػي تحقيػػؽ القػػدرة عمػػى تحمػػؿ الػػديوف عمػػى المػػدى الطويػػؿ مػػف خػػالؿ تنسػػيؽ  -

عػادة ىيكمتيػا، حسػب االقتضػاء،  السياسات الرامية إلى تعزيػز التمويػؿ بػديوف وتخفيػؼ أعبػاء الػديوف وا 
)الغايػة  لمديونيػة الحرجػةومعالجة مسألة الديوف الخارجية لمدوؿ الفقيرة المثقمة بيا إلخراجيا مػف حالػة ا

04-1.) 
 (.2-04)الغاية  اعتماد نظـ لتشجيع االستثمار ألقؿ الدوؿ نموًا وتنفيذىا -
زيػػػادة صػػػادرات الػػػدوؿ الناميػػػة زيػػػادًة كبيػػػرًة، وال سػػػيما بغػػػرض مضػػػاعفة حصػػػة أقػػػؿ الػػػدوؿ نمػػػوًا مػػػف  -

 (00-04)الغاية  5151الصادرات العالمية بحموؿ عاـ 

الموارد المحمية العامة والخاصة مػف أجػؿ تمويػؿ التنميػة المسػتدامة فػى مصػر، ىذا وتتطمب تعبئة 
 :، ومنيا ما يمىاألخذ بالعديد مف السياسات

إلػػى المشػػروعات التػػى  نفػػاؽ العػػاـ وترشػػيد الػػدعـ وتوجيػػو المخصصػػات االسػػتثماريةتحسػػيف كفػػاءة اإل -
المختمفػػػة المحميػػػة لػػػدى الجيػػػات  تخػػػدـ التنميػػػة المسػػػتدامة، وعػػػالج مشػػػاكؿ الػػػديوف المسػػػتحقة لمحكومػػػة

بمغػػػت تمػػػؾ الػػػديوف نحػػػو )والناتجػػػة عػػػف التشػػػابكات الماليػػػة المعقػػػدة بػػػيف الكيانػػػات الحكوميػػػة المختمفػػػة 
 .(0مميار جنية متأخرات ضريبية 36.1منيا مبمغ  5100يونيو 01مميار جنيو حتى  040.5

إلػػى  فػػى مصػراالسػػتثمارات الخاصػة نسػبة ؿ صػػتشػجيع االسػتثمار الخػػاص المحمػى واألجنبػػى، حيػث ت -
مػػف بعػػد  ةالخاصػػ سػػتثماراتاال بػػاطؤ كبيػػر فػػى نمػػوت ، وقػػد حػػدث% مػػف إجمػػالى االسػػتثمارات 31نحػػو

 52نتيجة عدـ االستقرار السياسى واالقتصادى مف بعد ثورة  باطؤاألزمة المالية العالمية وازداد ىذا الت
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مميػػار دوالر فػػى  00.5مػػف )االجنبػػى المباشػػر صػػافى تػػدفقات االسػػتثمار فػػى تراجػػع كمػػا حػػدث  ،ينػػاير
 (.5105/51000عاـ فقط مميار دوالر  0لى إ 5114/5115عاـ 

 لتحسػػػيف، لعمػػػؿ القطػػػاع الخػػػاص تػػػوفير البيئػػػة التنظيميػػػة والتشػػػريعية المالئمػػػةو  عمػػػاؿتحسػػػيف بيئػػػة األ -
عػػاـ  فػػىدولػػة  011مػػف  006 حيػػث تحتػػؿ مصػػر المركػػزترتيػػب مصػػر فػػى مؤشػػر التنافسػػية العػػالمى 

الصػػادر عػػف حتمػػت مصػػر مكانػػة متػػأخرة فػػى تقريػػر ممارسػػة أنشػػطة األعمػػاؿ أكػػذلؾ ، 5101/5102
قػد ، ممػا قػد يكػوف لػو أثػر سػمبى عمػى مػا 51025فى عػاـ دولة  056مف  005، المركز البنؾ الدولى

 تتمقاه مصر مف استثمارات أجنبية.
 التنميػػة المسػػتدامة خاصػػة مشػػروعاتمشػػروعات الخػػاص والعػػاـ فػػى  يفبػػيف القطػػاعمػػا كة اشػػر تعزيػػز ال -

، ورغػػػـ صػػػدور قػػػانوف تنظػػػيـ مشػػػاركة القطػػػاع الخػػػاص فػػػى مشػػػروعات البنيػػػة األساسػػػية البنيػػة التحتيػػػة
منػػػذ خمسػػػة سػػػنوات، إال أف مشػػػروعات الشػػػراكة لػػػـ  5101لسػػػنة  34والخػػػدمات والمرافػػػؽ العامػػػة رقػػػـ 

 .وياً مميار جنيو سن 0تحقؽ المتوقع ليا، فاالستثمارات ال تتجاوز 
التحػػػوؿ مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى المسػػػاعدات األجنبيػػػة إلػػػى زيػػػادة التعػػػاوف مػػػع دوؿ الشػػػماؿ والجنػػػوب فػػػى  -

مجاالت االستثمار والتجارة ونقؿ المعرفة، واالستفادة مف مؤسسات التمويؿ اإلقميمية فى تمويؿ أىداؼ 
بيػرة عمػى المسػاعدات التنمية المستدامة. فمصر تعد مف الدوؿ متوسطة الػدخؿ التػى ال تعتمػد بنسػبة ك

اإلنمائيػػة كمصػػدر أساسػػى لمػػدخؿ، كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػى بعػػض الػػدوؿ الناميػػة واألقػػؿ نمػػوًا، حيػػث تمثػػؿ 
 % مف الدخؿ القومى . 0المساعدات األجنبية فى مصر نسبة أقؿ مف 

   سيادة القانون 2-0-8
قػػوانيف ل تخضػػعتعنػػى سػػيادة القػػانوف أف كػػؿ االشػػخاص والمؤسسػػات والوحػػدات )العامػػة والخاصػػة( 

حيػػث يعػػد دور القػػانوف أحػػد  .لمجميػػعوالعدالػػة عادلػػة، ويػػتـ التعامػػؿ معيػػا بػػدوف تمييػػز بمػػا يكفػػؿ الحمايػػة 
تحقػؽ مسػتويات  بما يساعد عمىنساف، العناصر األساسية لمنع الصراعات وبناء السالـ وحماية حقوؽ اإل

االرتقػػػاء بالعدالػػػة والمسػػػاواة مػػػف خػػػالؿ و  ،حمايػػػة حقػػػوؽ الممكيػػػةإنفػػػاذ العقػػػود و عمػػػى مػػػف النمػػػو مػػػف خػػػالؿ أ
يعػػد وضػػع اآلليػػات المؤسسػػية الحتػػراـ الحقػػوؽ األساسػػية . كمػػا كثػػر عدالػػة لممػػوارد لكػػؿ المػػواطنيفأوصػػوؿ 

 .0فى المجتمع دور القانوف رساءلممواطنيف الخطوة األولى إل

االقتصػػػادي التمكػػػيف تعزيػػػز  مػػػف خػػػالؿفػػػى تحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة دور ىػػػاـ مقػػػانوف كمػػػا أف ل
الديموقراطيػػػػة والمواطنػػػػة والعدالػػػػة االقتصػػػػادية ودعػػػػـ  قضػػػػاء،وتسػػػػييؿ وصػػػػوؿ الفقػػػػراء والميمشػػػػيف إلػػػػى ال
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حبػػاط الصػػراعات والجريمػػة والعنػػؼ، وحمايػػة إواالجتماعيػػة وتقويػػة المحاسػػبة وخفػػض الفسػػاد، فضػػاًل عػػف 
 :5التالى المجتمعوتعزيز دوره فى  القانوف سيادة ويتطمب دعـ .0البيئة والموارد الطبيعية

  وجود سمطة قضائية مسػتقمة ال تتػأثر ية، بما يضمف القضائو  يةالتشريعو  يةالتنفيذ السمطاتالفصؿ بيف
ة، وعػػامميف عمػػى مسػػتوى مناسػػبباعتبػػارات المصػػمحة االقتصػػادية أو السياسػػية، يتػػوفر ليػػا بنيػػة تحتيػػة 

 عالى فى المحاكـ، ومحاميف وقضاه مدربيف بشكؿ جيد.
  زالػػة و  ،مػػف فيػػـ حقػػوقيـ المػػواطنيفتمكػػيف  لػػى الخػػدمات القضػػائيةإالوصػػوؿ مػػف  يـالعوائػػؽ التػػى تمػػنعا 

  .، والتسريع بإجراءات المحاكـ مما يزيد مف ثقة المواطنيف فى النظاـ القضائىوالمساعدة القانونية
 وتأسػػػيس وحمايػػػة ،  بإنفػػػاذ العقػػػود وحقػػػوؽ الممكيػػػة وتسػػػوية المنازعػػػات القػػػونيف الخاصػػػة تقويػػػة وتفعيػػػؿ

وخفػػػػض المخػػػػاطر أمػػػػاـ  العادلػػػػة،والمنافسػػػػة  الشػػػػركات الصػػػػغيرة والمتوسػػػػطة، وتقويػػػػة قواعػػػػد التجػػػػارة
بمػػػا يػػػوفر البيئػػػة  المسػػػتثمريف، والحمايػػػة مػػػف التصػػػرفات والقػػػرارات المفاجئػػػة وغيػػػر المتوقعػػػة لمحكومػػػة،

 اآلمنة لألنشطة اإلنتاجية والمؤسسات واألعماؿ.
 المسػػػاواة، وكفالػػػػة احتػػػػراـ الحقػػػػوؽ  عػػػػدـالتمييػػػػز  أشػػػػكاؿ مختمػػػؼ ومعالجػػػػة يزيػػػػةالتمي القػػػػوانيف مراجعػػػة

 لحقػػػػوؽ األساسػػػػية الدوليػػػػة بالمعاىػػػػدات األساسػػػػية لجميػػػػع المػػػػواطنيف ومعػػػػاممتيـ بإنصػػػػاؼ، وااللتػػػػزاـ
 اإلنساف.

  وتحقيػػؽ األمػػف الشخصػػى وحمايػػة وتنفيػػذ األحكػػاـ، فػػرض القػػانوف وقػػادر عمػػى وجػػود جيػػاز أمنػػى قػػوى
 ة. احتراـ ومساواكيد عمى معاممة المواطنيف بأالت، مع الممتمكات ومواجية العنؼ

 مػػػواؿ ات الدوليػػػة حػػػوؿ مكافحػػػة الفسػػػاد وغسػػػيؿ األيػػػتعزيػػػز التعػػػاوف القضػػػائى الػػػدولى وااللتػػػزاـ باالتفاق
 والتيرب الضريبى والتجارة غير الشرعية فى المخدرات والسالح.

قيػػؽ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة قػػد أعيػػؽ فػػى عػػدد مػػف الػػدوؿ وجػػدير باإلشػػارة أف التقػػدـ تجػػاه تح
وضعؼ دور القانوف، وتشير بعض التقديرات أف أربعة مميار شػخص فػى العػالـ  اتبسبب العنؼ والصراع

دارية تحد مػف قػدرتيـ عمػى المشػاركة ا  يعيشوف خارج حماية القانوف، ويواجيوف عوائؽ مؤسسية وتشريعية و 
جػراءات المحػاكـ الطويمػة ا  دراؾ القانونى وغياب الثقة فى النظاـ القضائى و قص اإلكما أف ن ،0فى المجتمع

التشػػجيع عمػػى إقامػػة نصػػت عمػػى  5102لػػذا فػػإف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد تعيػؽ تحقيػػؽ العدالػػة. 
تاحػة إمكانيػة وصػوؿ الجميػػ ع مجتمعػات مسػالمة ال ُييمػش فييػا أحػػد مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػة المسػػتدامة، وا 

اليػػػدؼ ) إلػػى العدالػػة، وبنػػػاء مؤسسػػات فعالػػة وخاضػػػعة لممسػػاءلة وشػػػاممة لمجميػػع عمػػى جميػػػع المسػػتويات
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تعزيز سيادة القانوف عمى الصعيديف الوطني والػدولي وضػماف تكػافؤ فػرص وصػوؿ (، كما أكدت عمى 03
 ؽ التنميػة المسػتدامةتعزيػز القػوانيف والسياسػات غيػر التمييزيػة لتحقيػ(، و 0-03)الغايػة  الجميع إلى العدالػة

 (.01-03)الغاية 

الباب الثالث لمحقوؽ والحريات والواجبات العامػة، وقػد  5101ىذا وقد خصص الدستور المصرى 
لتنص عمى أف "المواطنوف لدى القػانوف سػواء، وىػـ متسػاووف فػى الحقػوؽ والحريػات  20جاءت فيو المادة 

العقيػػػدة أو الجػػػنس، أو األصػػؿ أو العػػػرؽ أو المػػػوف أو  والواجبػػات العامػػػة، ال تمييػػز بيػػػنيـ بسػػػبب الػػديف أو
المغػػػة أو اإلعاقػػػة أو المسػػػتوى االجتمػػػاعى أو االنتمػػػاء السياسػػػى أو الجغرافػػػى أو ألى سػػػبب آخػػػر". كػػػذلؾ 

عمػى أف "سػيادة القػانوف أسػاس الحكػـ  61خصص الباب الرابع لسيادة القػانوف والػذى نػص فػى المػادة رقػـ 
لمقانوف واسػتقالؿ القضػاء وحصػانتو وحيدتػو، ضػمانات أساسػية لحمايػة الحقػوؽ فى الدولة. وتخضع الدولة 

عمى أف "السمطة  051والحريات". كما اختص الفصؿ الثالث بالسمطة القضائية والذى نص فى المادة رقـ 
 القضائية مستقمة، تتوالىػا المحػاكـ عمػى اخػتالؼ أنواعيػا ودرجاتيػا، وتصػدر أحكاميػا وفقػًا لمقػانوف، ويبػيف

 . 0القانوف صالحياتيا، والتدخؿ فى شئوف العدالة أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادـ"

ويمكف الحكـ عمى مدى استقالؿ السمطة القضائية مف خالؿ قياس الضمانات المتوافرة ألعضائيا 
مػػػف حيػػػث اختيػػػار القضػػػاة والسػػػمطة المتحكمػػػة فػػػى اإلشػػػراؼ عمػػػييـ وعػػػزليـ، ويشػػػير الواقػػػع فػػػى مصػػػر أف 

مطة التنفيذيػة ىػى التػػى تػتحكـ فػى تعيػػيف القضػاة عػف طريػػؽ الػتحكـ فػى تعيػػيف أعضػاء النيابػة العامػػة، السػ
حيث جرى العرؼ القضائى عمى أف يبدأ سموؾ طريؽ القضاء عبػر التعيػيف أواًل فػى النيابػة، كمػا أف شػغؿ 

فيمػػا يخػػص العػػزؿ، فقػػد الوظػػائؼ القضػػائية العميػػا مثػػؿ النائػػب العػػاـ تػػتـ بقػػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة، أمػػا 
 . 5حصف الدستور والقانوف القضاة مف العزؿ بغير طريؽ التأديب

وتعتبر مسػألة عػدـ تنفيػذ األحكػاـ مػف أكبػر التحػديات التػى تواجػو القضػاء المصػرى، حيػث تضػيع 
 مجيػػود سػػنوات قػاـ بػػو القضػػاة والمتقاضػػوف، -باالمتنػػاع أو التراخػى فػػى تنفيػػذ األحكػاـ –السػمطة التنفيذيػػة 

مما يعتبر تعديًا عمى استقالؿ القضاء، ويقؼ عائقًا أماـ فعالية النظػاـ القضػائى المصػرى. وقػد يػؤدى إلػى 
جراءاتيا الطويمة،  إحباط المواطنيف ولجوئيـ إلى العنؼ لمحصوؿ عمى حقوقيـ كبديؿ لمجوء إلى المحاكـ وا 

 .0واحتمالية عدـ تنفيذ األحكاـ فى نياية المطاؼ

حقيؽ العدالة والحفاظ عمى الحقوؽ فػى المجتمػع المصػرى ومػف ثػـ تحقيػؽ أىػداؼ ولذا ومف أجؿ ت  
، والعمػػؿ عمػػى اسػػتقالؿ القضػػاءالثالثػػة وتػػدعيـ بػػيف السػػمطات الواضػػح الفصػػؿ التنميػػة، ىنػػاؾ حاجػػة إلػػى 
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تبسػػػيط اإلجػػػراءات وتسػػػػريع العمػػػؿ فػػػػى المحػػػاكـ وسػػػػرعة تنفيػػػذ األحكػػػاـ بمػػػػا يضػػػمف تحقيػػػػؽ العدالػػػة بػػػػيف 
كما أف فى مصر العديد مف القوانيف التى تحتاج إلػى تفعيػؿ، ومنيػا قػوانيف ذات أىميػة خاصػة  المواطنيف.

 وتعػػديؿ الكثيػػر مػػف مراجعػػة. كػػذلؾ الحاجػػة إلػػى 0661لسػػنة  1لمتنميػػة المسػػتدامة مثػػؿ قػػانوف البيئػػة رقػػـ 
دراكػػػًا مػػػف لتتماشػػػى مػػػع احتياجػػات وتطػػػورات الحيػػػاة فػػػى المجتمػػػع.  -والتػػػى تقػػػدر بعػػػدة آالؼ -قػػوانيف ال وا 

بتشكيؿ المجنػة العميػا  5101يونيو  02القيادة السياسية لمبالد ألىمية ىذا األمر، قاـ رئيس الجميورية فى 
، ووفقػػًا ليػػذا القػػرار تتمثػػؿ ميػػاـ 5101لسػػنة  054لإلصػػالح التشػػريعى برئاسػػة رئػػيس الػػوزراء بػػالقرار رقػػـ 

رات الجميويػػػة وقػػػرارات رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراء المجنػػػة فػػػى إعػػػداد وبحػػػث ودراسػػػة مشػػػروعات القػػػوانيف والقػػػرا
والقرارات التى تحيميا إلييا الوزارات والجيات المختمفة لمراجعتيا وتطويرىا والتنسيؽ بينيػا وبػيف التشػريعات 
المختمفة لضماف عدـ تعددىا أو قصورىا، كمػا تخػتص المجنػة ببحػث ودراسػة ومراجعػة مشػروعات القػوانيف 

 يد التشريعات.األساسية بيدؼ تطوير وتجد

 اإلصالح اإلدارى 2-0-9
 عػػامميف مػػؤىميف تػػأىيالً ، يضػػـ قػػوي وفعػػاؿ جيػػاز حكػػومىأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة  يتطمػػب تنفيػػذ

 والمقبمػػة، الراىنػػة لمتحػػدياتوسػػريع  متسػػؽ نحػػو عمػػى يسػػتجيب، و داءمػػنيج فعػػاؿ لتحسػػيف األ تبػػعي، و عاليػػاً 
 .0جنده التنمية الجديدةأدارة وتعبئة العمؿ الجماعى لمقابمة ا  و  ،قادر عمى االستجابة الحتياجات المواطنيفو 

وىيكؿ ف تنتيج استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، مف خالؿ إجراءات أكثر شفافية، أتحتاج الحكومات كما 
رساء قواعد النزاىة.. ،العامميف أجور مناسب لجذب واستبقاء  :العمؿ عمى التالى وىو ما يتطمب. وا 

  مػػػف خػػػالؿ وضػػػع المعػػػايير  جػػػراءات، وتحسػػػيف تقػػػديـ الخػػػدمات العامػػػةالقواعػػػد واإل وتوضػػػيحتبسػػػيط
 واألدلة اإلرشادية. المرجعية

 مػػدوناتو طػػار قػػانونى لتجنيػػب المصػػالح الخاصػػة، إمػػف خػػالؿ والنزاىػػة خالقيػػات المينيػػة االرتقػػاء باأل 
 رادعػػةعقوبػات تطبيػؽ قػرارات الذمػة الماليػة بانتظػػاـ، مػع إتقػػديـ و  ،لممػوظفيف العمػومييف السػموؾقواعػد 

 .قواعد العمؿى مف أعند التياوف فى 
 ضػماف مػع الشكاوى، تقديـ آليات إلى الجميور وصوؿ تيسير أجؿ مف متخصصة وطنيةلجاف  إنشاء 

 .الفساد ةكافحم ىيئات مع بالتعاوف والتعويض اإلنصاؼ
  بػاإلعالف عػف المناقصػات والمزايػدات عبػر البوابػات اإللكترونيػة، تعزيز الشفافية فى مجػاؿ المشػتريات

، نشػػر نتػػائج المناقصػػات ومػػا آلػػت إليػػو مػػف أسػػعار ومواصػػفات الكترونيػػًا إلحكػػاـ عمميػػة الرقابػػة كػػذلؾ
  .تعد المشتريات العامة مف أكثر المجاالت عرضة لمفسادحيث 
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 فّعػػاؿ لتكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت فػػي وتبػػادؿ المعػػارؼ بشػػأف االسػػتخداـ ال العػػامميف قػػدرات بنػػاء
الحكومػػة فػػى دعػػـ تػػوفير خػػدمات عامػػة تتسػػـ بالفعاليػػة والكفػػاءة، وتشػػجيع مبػػادرات وخػػدمات الحكومػػة 

 مػػػواطنيفاإللكترونيػػػة عمػػػى جميػػػع المسػػػتويات وتسػػػييؿ النفػػػاذ إلييػػػا، بحيػػػث تكيػػػؼ طبقػػػًا الحتياجػػػات ال
التصػػػاالت والمشػػػاورات بػػػيف الحكومػػػة والمسػػػتفيديف مػػػع إشػػػراؾ الجميػػػع مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف ا ،والشػػػركات
االسػػتثمار فػػػي البنيػػػة التحتيػػػة المعموماتيػػة لػػػإلدارة العامػػػة، وتشػػػمؿ بعػػػض وىػػػو مػػػا يتطمػػػب  .0النيػػائييف
 :5األمثمة
o والمؤسسػػات  تػػوفير خػػدمات االتصػػاالت والبنيػػة التحتيػػة لممعمومػػات لجميػػع مسػػتويات الحكومػػة

 وأنظمة لتبادؿ المعمومات عبر فروع الحكومة.  ،العامة
o  القػػػدرات التكنولوجيػػػة الحديثػػػة لمصػػػمحة الجمػػػارؾ، لتسػػػريع الشػػػحنات والحػػػد مػػػف عمميػػػات دعػػػـ

 التيريب، والسيطرة عمى تحركات لمسمع غير مشروعة عبر الحدود.
o  لجنائيػة، ونظػـ القػدرات التكنولوجيػة الحديثػة إلنفػاذ القػانوف، بمػا فػي ذلػؾ قواعػد البيانػات ادعـ

 .يةالمعمومات لتحسيف زمف االستجابة، ونشر المعمومات القانون
o الخػػدمات، عمػػى سػػبيؿ ة، لضػػماف الوصػػوؿ إلػػى يػػمشػػتريات الحكوماسػػتحداث نظػػـ الكترونيػػة لم

 األدوية األساسية في العيادات والمستشفيات الحكومية.المثاؿ 

عػف تحقيػؽ التنميػة داخػؿ حػدود دوليػا،  وبما أف الحكومػات ىػى الفاعػؿ األساسػى والمسػئوؿ األوؿ
لػػذا فػػإف ضػػعؼ الحكومػػة وعػػدـ قياميػػا بوظائفيػػا عمػػى نحػػو مناسػػب وتفشػػى الفسػػاد داخػػؿ الجيػػاز اإلدارى 
والييئػػات العامػػة، يعػػد مػػف المعوقػػات األساسػػية التػػى وقفػػت أمػػاـ تحقيػػؽ أىػػداؼ األلفيػػة فػػى عػػدد مػػف الػػدوؿ 

الحد بدرجة كبيرة مف الفسػاد التأكيد عمى بمستدامة إلى حد كبير، النامية، وىو ما تداركتو أىداؼ التنمية ال
نشػاء مؤسسػات فعالػة وشػفافة وخاضػعة لممسػاءلة عمػى جميػػع (، و 2-03)الغايػة والرشػوة بجميػع أشػكاليما  ا 

 (.  3-03)الغاية  المستويات

 تحػػدى ذو أىميػػة خاصػػة، أمػػاـ تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة مصػػر فػػى الحكػػومى منظومػػة العمػػؿ وتمثػػؿ
 :0المستدامة، وىو ما يرجع إلى األسباب التالية

  ،كيػػػاف إدارى، وغيػػػاب وجػػػود  5111وحػػػدة ونحػػػو  562والمكػػػوف مػػػف تعقػػػد الييكػػػؿ التنظيمػػػى لمدولػػػة
 أىداؼ محددة وتضارب الصالحيات والمسئوليات.

                                                 
بياف الحدث الرفيع المستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعمومات بعد مضي القمة العالمية مجتمع المعمومات،  0

 0، ص 5101، جنيؼ (WSIS+01)عشر سنوات 
5
 UN Milliennium Project, A Pratical Plan to achieve The Millennium Development Goals, chapter 4, 

p. 002, at: www.unmillenniumproject.org/reports/fullreport.htm 
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  ربع ة العمالة فى القطاع الحكومى ارتفاع تكمفمميوف موظؼ(، و  3.03وسوء توزيعيا )تضخـ العمالة(
 .وانخفاض انتاجيتيا الموازنة العامة(،

 وغيػػاب معػػايير واضػػحة لمتوظػػؼ ولتقػػديـ الخػػدمات العامػػة لممػػواطنيف، ومػػا غيػػاب الشػػفافية والمسػػاءلة ،
 نتج عنو مف سوء استغالؿ الوظيفة وانتشار الفساد والمحسوبية. 

 االلتػػػزاـ بػػػاألطر القانونيػػػة وضػػػعؼ وتعػػػديالتيا وتضػػػاربيا،  والقػػػرارات والكتػػػب الدوريػػػة كثػػػرة التشػػػريعات
 المنظمة لمجياز الحكومى، وتغوؿ البيروقراطية.

  ،وضػعؼ قػدرة المؤسسػات والقيػادات المحميػة وسػوء حالػة المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة
 الخدمات العامة، وىو ما أدى إلى غياب الثقة بيف المواطف والحكومة.

  وسوء إدارة المرافؽ العامة.دارة األصوؿ الممموكة لمدولةإضعؼ ، 

وقد دفع ذلؾ الوضػع الحكومػة المصػرية لطػرح رؤيػة جديػدة لإلصػالح اإلدارى فػى مصػر، ووضػع 
لسػنة  05وبالفعؿ فقد صدر قانوف الخدمة المدنيػة بقػرار رئػيس الجميوريػة رقػـ استراتيجية لمكافحة الفساد، 

صالح منظومة العمؿ بالجيػاز اإلدارى، نحو إكأحد الخطوات اليامة  5102مارس  05وذلؾ فى  5102
 :0وبشكؿ عاـ ترتكز خطة عمؿ اإلصالح اإلدارى عمى عدة محاور، تتمثؿ فى التالى

قػػػانوف  -تطػػػوير المبػػػادئ الحاكمػػػة لمعمػػػؿ مراجعػػػة اإلطػػػار التشػػػريعى المػػػنظـ لعمػػػؿ الجيػػػاز اإلدارى ) -
 الالمركزية(. - الخدمة المدنية

قاعػػػػدة بيانػػػػات لممؤسسػػػػات الحكوميػػػػػة  –رفػػػػع كفػػػػاءة وفعاليػػػػة الجيػػػػاز اإلدارى )اإلصػػػػالح المؤسسػػػػى  -
 تبسيط اإلجراءات الحكومية وتطوير أدلة إرشادية(. –والعامميف بيا 

صػالح  - تطوير قدرات العنصػر البشػرى العامػؿ بػاألجيزة الحكوميػة، وتعمػيـ مػدونات سػموؾ العػامميف، وا 
 ىيكؿ األجور.

تطػػوير خػػدمات الوحػػدات  –دمات العامػػة المقدمػػة لممػػواطنيف )إتاحػػة الخػػدمات االلكترونيػػة تطػػوير الخػػ -
 تطوير مواثيؽ نموذجية لممواطنيف(. –المحمية 

نظػاـ المفػوض اإلدارى  –تعزيز الشفافية والنزاىة فى أعماؿ الجياز اإلدارى )سياسات مكافحػة الفسػاد  -
 مساندة آليات العدالة الناجزة(. –

بنػػػاء قواعػػػد  –إدارة األصػػػوؿ العامػػػة )تحسػػػيف طػػػرؽ إدارة األصػػػوؿ والمخػػػازف والمشػػػتريات  رفػػػع كفػػػاءة -
 بيانات المنشآت(.

تمقػػػى  –إتاحػػػة المعمومػػػات  –تعزيػػػز ثقػػػة المػػػواطف فػػػى الجيػػػاز اإلدارى )التخطػػػيط والموازنػػػة التشػػػاركية  -
 الشكاوى وجمسات االستماع (.

 
                                                 

0
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SDGs)المستدامة )سبل استعداد مصر ألىداف التنمية  2-5
* 

منذ إعالف األمػـ المتحػدة عػف التفكيػر فػى طػرح مجموعػة جديػدة مػف األىػداؼ اإلنمائيػة فػى إطػار 
تحػػؿ محػػؿ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة والتػػى سػػيحؿ الموعػػد النيػػائى ليػػا فػػى  5102أجنػػدة التنميػػة لمػػا بعػػد 

عالميػػة واإلقميميػػة والمحميػػة فػػى معظػػـ نيايػػة العػػاـ القػػادـ، ومصػػر تشػػارؾ بفاعميػػة عمػػى كافػػة المسػػتويات ال
 الفعاليات والمشاورات والمؤتمرات المتعمقة بمناقشة اإلطار العاـ لتمؾ األىداؼ .

وحتػػى إقػػرار الصػػياغة النيائيػػة لتمػػؾ األىػػداؼ واسػػتعدادًا لتنفيػػذىا فعمػػى الدولػػة العمػػؿ خػػالؿ السػػنة 
بمزيػػد مػػف  –ييػػد لمبػػدء فػػػػى تنفيػػذ تمػػؾ األىػػداؼ التػػى يمكػػف اعتبارىػػا فتػػرة انتقاليػػة لمتم -( 5102الحاليػػة )

الجيد مف أجؿ اتخاذ كافة اإلجراءات التى مف شأنيا حسف إختيػار أولويػات األىػداؼ والغايػات بمػا يتوافػؽ 
مػػػع أولوياتيػػػا الوطنيػػػة والمحميػػػة وتػػػوفير المنػػػاخ اإلقتصػػػادى والسياسػػػى واألمنػػػى والثقػػػافى الػػػدافع إلػػػى تنفيػػػذ 

 تمؾ األىداؼ وغاياتيا المختمفة. وتيسير ومتابعة تنفيذ

إف ىػػذه الجيػػود ال تقتصػػر فقػػط عمػػى المسػػتوى المحمػػى ولكنيػػا يجػػب أف تمتػػد أيضػػًا إلػػى كػػؿ مػػف 
 المستوى اإلقميمى والعالمى وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى ما يمى:

 اإلستعداد محمياً  2-5-0
ريع خطػى تحقيػؽ األىػػداؼ مػف الميػـ العمػؿ عمػػى تركيػز الجيػود خػالؿ العػػاـ الحػالى مػف أجػؿ تسػػ   -

اإلنمائيػػة لأللفيػػة، والعمػػؿ عمػػى إزالػػة العقبػػات التػػى تحػػوؿ دوف الوصػػوؿ لممسػػتوى المنشػػود لػػبعض 
نتشػػار األميػػة.  تمػػؾ األىػػداؼ ويػػأتى فػػى مقػػدمتيا األىػػداؼ المتعمقػػة بالحػػد مػػف الفقػػر، والبطالػػة، وا 

األىػداؼ اإلنمائيػة لأللفيػة وبجانب ذلؾ مف الميـ العمؿ عمى رصد الدروس المستفادة مػف تطبيػؽ 
فػػػى مصػػػر حيػػػث أف تمػػػؾ الػػػدروس تعػػػد ركيػػػزة أساسػػػية لنجػػػاح مصػػػر فػػػى تحقيػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػػة 

 .5102المستدامة فيما بعد 

وفى ىذا اإلطار نود اإلشارة أنو يجب أال نتوقؼ عند تحديد األىداؼ التى لـ تحقػؽ مصػر التقػدـ المنشػود 
الدراسػػات التحميميػة لألىػػداؼ التػػى تػػـ بالفعػؿ إنجازىػػا وفقػػًا لممسػػتويات بشػأنيا ولكػػف مػػف الميػـ كػػذلؾ إجػػراء 

المنشودة وذلؾ لرصد نقاط القوة والضعؼ والوقوؼ عمى مدى اإللتزاـ بالكفاءة فى تحقيقيا مف حيث تكمفػة 
إنجازىػػا، ومػػدى قابميػػة ىػػذا اإلنجػػاز لإلسػػتدامة، ومػػدى تنفيػػذىا بالكامػػؿ وعمػػى كافػػة المسػػتويات الجغرافيػػة 

 ولكؿ الفئات اإلجتماعية وفئات الدخؿ المختمفة .

                                                 
*
هم استرشد فى التوصل إلى بعض تلك السبل بنتائج المناقشات التى اجراها الباحث الرئٌسى للدراسة مع بعض الخبراء االقتصادٌٌن بالمعهد ومن  

 أ.د/ ابراهٌم العٌسوى و أ.د/ على نصار.
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يونيػة يكشػؼ  01يناير "عيش/حرية/ عدالة إجتماعية" والػذى أكػدت عميػو ثػورة  52إف شعار ثورة  -
بوضػوح عػػف الجػػوىر االقتصػػادى واالجتمػاعى لتمػػؾ الثػػورة والتطمػػع إلػى بنػػاء نظػػاـ إقتصػػادى أكثػػر 

ع الفئات وبصفة خاصة الفئات الميمشػة والفقيػرة، وىػو عداًل، يأخذ فى إعتباره كافة المناطؽ وجمي
مػػػا يتطمػػػب بنائػػػو سػػػرعة العمػػػؿ عمػػػى إحػػػراز إصػػػالح شػػػامؿ لمسياسػػػات اإلقتصػػػادية عمػػػى الصػػػعيد 
الوطنى إستنادًا إلى استراتيجية إنمائيػة تقػوـ عمػى فيػـ متجػدد لطبيعػة المطالػب الشػعبية والمخػاطر 

المزيد مف اإلعتماد عمى القػوى الذاتيػة نحو  رى، وتتجووالتيديدات التى تواجو األمف القومى المص
، وأف تكػػػونمحفزة عمػػػى االسػػػتثمار (0)لممجتمػػػع وفػػػى مقػػػدمتيا القػػػدرات البشػػػرية والمػػػدخرات الوطنيػػػة

وتدعو إلى المشاركة والحرية السياسية، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانوف، والقضاء عمى الفساد، 
والحفػػاظ عمػػى منظومػػة القػػيـ الثقافيػػة واألخالقيػػة )والتػػى تراجعػػت بعػػد ثػػورة ومحققػػة لعدالػػة التوزيػػع، 

ينػػاير(، ومراعيػػة لمصػػالح الفقػػراء والميمشػػيف ممػػا يػػدعـ ويػػوفر البيئػػة المواتيػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ  52
 التنمية المستدامة.

لمقػاءات عمى وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى اإلشراؼ عمى تنظيـ وعقد مجموعة مف ا -
وذلؾ بجانب ما يتـ مف مشاورات تنظميا وزارة الخارجية المصرية بيذا الشأف  –التشاورية المحمية 

يػػػػدعى لحضػػػػورىا ممثمػػػػيف عػػػػف الحكومػػػػة وأجيزتيػػػػا التنفيذيػػػػة، والسػػػػمطات المحميػػػػة، ومنظمػػػػات  –
لح، المجتمػػع المػػدنى، والمراكػػز الفكريػػة والجامعػػات، والقطػػاع الخػػاص وغيػػرىـ مػػف أصػػحاب المصػػا

عمػػػى أف يمثػػػؿ فػػػى ىػػػذه المقػػػاءات كافػػػػػة الفئػػػات وبصػػػفة خاصػػػة الشػػػباب والمػػػػػرأة، وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ 
 -مناقشة ما يمى:

  إختيػػار وتحديػػد أولويػػات أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة )ومػػا قػػد يتطمبػػو ذلػػؾ مػػف اإلبقػػاء أو الحػػذؼ أو
 اإلضافة أو الدمج لبعض األىداؼ( وذلؾ وفقًا لما يمى مف المعايير:

o ى التقدـ المحرز فيما حققتو مصر مف األىداؼ اإلنمائية لأللفية.مد 

o  مػػدى تنػػاغـ األىػػداؼ المقترحػػة مػػع أولويػػات األىػػداؼ والغايػػات التػػى تتضػػمنيا اسػػتراتيجية
 ، وخطط التنمية المستقبمية.5101التنمية لمصر 

o  مف توجيات ومبادىء. 5101مدى تناغـ األىداؼ المقترحة مع ما يتضمنو دستورعاـ 

o  حجـ التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية والمستقبمية التى يمكف أف تواجييا
 مصر.

o .ضماف تحقيؽ التوازف بيف الواقعية والطموح الذى تنشده األىداؼ وغاياتيا 
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o  مػػػدى توافػػػؽ أو تعػػػارض األولويػػػات المقترحػػػة مػػػع نتػػػائج المشػػػاورات التػػػى أجرتيػػػا مصػػػر
 حدة بصدد ىذه األىداؼ.بالتعاوف مع األمـ المت

o .حجـ المخاطر والتيديات التى تواجو األمف القومى المصرى واألمف اإلنسانى 

o  يونية والمتمثمة فى العيش والحرية والعدالة اإلجتماعية. 01يناير و 52مطالب ثورتى 

o  مدى إمكانية تحقيؽ مصر لتمؾ األىداؼ فى ضوء اإلمكانيات الطبيعيػة والبشػرية والتقنيػة
 سساتية والمالية وغيرىا مف المحددات.والمؤ 

  إختيػػار وتحديػػػد أولويػػػات غايػػػات تحقيػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػة المسػػػتدامة التػػػى يمكػػػف  تحقيقيػػػا وقياسػػػيا
 وتكييفيا وصياغتيا بما يتفؽ مع السياؽ الوطنى والمحمى والواقع اإلقميمى.

ى إطػػػػار عممػػػػو ( كػػػػؿ فػػػػ111يتعػػػػيف عمػػػػى جيػػػػات التنفيػػػػذ المعنيػػػػة )وزارات/ مؤسسػػػػات/ محميػػػػات -
وتخصصػػو البػػدء فػػى مناقشػػة ودراسػػة تمػػؾ األىػػداؼ وغاياتيػػا إلبػػداء الػػرأى بشػػأنيا وتحديػػد الطمػػوح 
المطموب بموغػو بكػؿ غايػة فػى ظػؿ الظػروؼ المحميػة الراىنػة والمسػتقبمية، وتحديػد المؤشػرات التػى 

ات تنفيػػذ تمػػؾ يمكػػف اسػػتخداميا لقيػػاس التقػػدـ المحػػرز فػػى تحقيػػؽ تمػػؾ الغايػػات، وكػػذا تحديػػد متطمبػػ
األىػػػػداؼ والغايػػػػات مػػػػف اسػػػػتثمارات أو بيانػػػػات أو تشػػػػريعات أو تنفيػػػػذ شػػػػراكات محميػػػػة ودوليػػػػة أو 
اتفاقيػات إقميميػة وغيرىػػا مػف المتطمبػات. فضػػال عػف االسػتعداد التخػػاذ اإلجػراءات الالزمػة لضػػماف 

تسػػنى لتنفيػػذىا. ي Action Planدمجيػػا ضػػمف خططيػػا التنمويػػة المختمفػػة ووضػػع برنػػامج عمػػؿ 
كذلؾ عمى األجيزة التنفيذية المختمفػة إنشػاء وحػدة مصػغرة ضػمف إدارات المتابعػة بيػا تتػولى ميػاـ 
متابعػػة تنفيػػذ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة, عمػػى أف تػػدرج نتػػائج تمػػؾ الميػػاـ ضػػمف تقػػارير المتابعػػة 

ة مصػغرة فػى السنوية لتمؾ األجيزة. وتجدر اإلشارة فى ىذا اإلطار إلى ضرورة إنشاء وحدة مركزيػ
وزارة التخطػػػػيط والمتابعػػػػة واإلصػػػػالح اإلداري تتػػػػولى ميمػػػػة تقيػػػػيـ ومتابعػػػػة تنفيػػػػذ أىػػػػداؼ التنميػػػػة 

( عمى المستوى القػومى والمحمػى بنػاًء عمػى تقػارير متابعػة الػوزارات والمحميػات SDGsالمستدامة )
دنى فػى عمميػة وغيرىا مف الجيات المعنية،  مػع التأكيػد عمػى أىميػة ادمػاج منظمػات المجتمػع المػ

 المتابعة. واصدارىا لتقارير موازية بجانب التقارير الحكومية.

إف شػػػػمولية وضػػػػخامة أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة المقترحػػػػة جعػػػػؿ مػػػػف عمميػػػػة التعبئػػػػة )الشػػػػعبية  -
األمر الذى يتطمب مف الدولػة البػدء فػى العمػؿ عمػى 0والمؤسسية( حوؿ ىذه األىداؼ أكثر صعوبة

ؼ الجيات والفئات حوؿ تمؾ األىداؼ وأىميػة العمػؿ عمػى تحقيقيػا. ويمكػف نشر الوعى لدى مختم

                                                 
0MDGS to SDGS: Top 01 Differences/ Global Advocacy : Bottom – up, Gender – Focused 

Development for All                                                                                                                                 
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أف يػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تنظػػػيـ المػػػؤتمرات عػػػف بعػػػد بغيػػػة تسػػػييؿ التواصػػػؿ مػػػع الشػػػباب وخاصػػػة 
بالمنػػاطؽ البعيػػدة والنائيػػة، ونشػػر الػػوعى الكترونيػػًا مػػف خػػالؿ شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعى والتػػى 

ت الفكر والرأى، وذلؾ بجانب ما يمكف أف تقوـ بػو فػى ىػذا الصػدد يمكف أف يتبنى تنفيذىا مؤسسا
 وسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرىا مف الوسائؿ.

مع تعدد وتشابؾ غايات األىداؼ المقترحة،  ومف ثـ الحاجة إلى نوعية جديدة مف المؤشرات التى  -
تشػػجيع المبػػادرات نحػػو  ت المعنيػػة السػػعىتقػػيس مػػدى التقػػدـ فػػى تحقيػػؽ تمػػؾ الغايػػات، عمػػى الجيػػا

البحثيػػػة الراميػػػة إلػػػى إعػػػادة النظػػػر فػػػى منيجيػػػات قيػػػاس المؤشػػػرات لػػػيس فقػػػط الجديػػػدة منيػػػا ولكػػػف 
الجػػػارى اسػػػتخداميا أيضػػػًا نػػػذكر منيػػػا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ مؤشػػػرات الفقػػػر المػػػادى والفقػػػر البشػػػرى. 

حميػؿ العالقػات والػروابط المتداخمػة بػػيف والعمػؿ كػذلؾ عمػى تشػجيع المبػادرات البحثيػة الراميػة إلػى ت
األىداؼ والغايات واآلثار المترتبة عمى تمػؾ العالقػات ومػا قػد يترتػب عمػى دمػج أو حػذؼ الػبعض 

. ومثاؿ عمى تمؾ الروابط فإف أىداؼ األمف الغذائى والتغذية والزراعة المستدامة  الواردة فى 0منيا
(SDGs تشػػمؿ غاياتيػػا )غايػػة بشػػكؿ غيػػر  05ط فػػى نفػػس الوقػػت مػػع غايػػة مباشػػرة، وتػػرتب 05

غايػػة مػػف الغايػػات ذات العالقػػة بتمػػؾ األىػػداؼ متقاطعػػة مػػع غيرىػػا مػػف 00مباشػػر, فضػػاًل عػػف أف 
 .5الغايات

عمى الحكومة المصرية السػعى قػدمًا فيمػا تتخػذه حاليػًا مػف إجػراءات لتحسػيف بيئػة األعمػاؿ ومنػاخ  -
زالػػة مػػا يواجػػو رجػػاؿ األعمػػاؿ و  مػػف معوقػػات  -وخاصػػة الصػػغار مػػنيـ  -المسػػتثمريف اإلسػػتثمار وا 

مما يعطى رسػالة طمأنػة إلػييـ لتوجيػو مزيػد مػف اسػتثمارتيـ لمتنميػة خػالؿ المرحمػة القادمػة، فضػاًل 
عف إقرارىا لحوافز منافسة لإلستثمار فى المناطؽ ذات األولوية كسيناء ومحافظات الصعيد، وفػى 

ه ومحطػػات الكيربػػاء ومحطػػات ميػػاه الشػػرب والطاقػػة المشػػروعات اليامػػة كمشػػروعات تحميػػة الميػػا
الجديدة والمتجددة والبنية األساسية لػيس فقػط ألف مصػر تعػانى مػف عجػز كبيػر فييػا، ولكػف ألنيػا 
تنػػدرج كػػذلؾ ضػػمف القضػػايا التػػى تتناوليػػا أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة المقترحػػة مػػف جيػػة، وعامػػؿ 

أخػػػرى. وجػػدير باإلشػػارة أف الكثيػػػر مػػف تمػػػؾ مشػػترؾ لتحقيػػؽ الكثيػػػر مػػف تمػػؾ األىػػػداؼ مػػف جيػػة 
المشروعات قد أدرجتيا الحكومة المصرية بالفعؿ ضمف قائمة المشروعات التى سيتـ طرحيا عمى 
مؤسسػات اإلسػتثمار المحميػة واإلقميميػػة والدوليػة خػالؿ المػؤتمر اإلقتصػػادى المتوقػع انعقػاده خػػالؿ 

خطػوات جػادة حيػث تػـ تشػكيؿ المجنػة العميػا . وفى ىذا اإلطار أخذت الدولة بالفعػؿ 5102مارس 
لإلصػػالح التشػػريعى التػػى تتػػولى إعػػادة النظػػر فػػى التشػػريعات القائمػػة، كمػػا تػػـ إطػػالؽ إسػػتراتيجية 

                                                 
0connecting the dots:                    مصدر سابؽ 
5Rome agencies welcome UNGA resolution on SDG report and support post-5102 negotiation 

phase 
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، كما يػتـ حاليػًا كػذلؾ تعػديؿ قػانونى العمػؿ واإلسػتثمار وىػو مػا 5101مكافحة الفساد فى ديسمبر 
ومػف  –حقيؽ نمو كبير وخمؽ فرص عمؿ كثيػرة يعد خطوة جادة لجػذب اإلستثمارات القادرة عمى ت

ومػػف المتوقػػع أف يصػػدر ىػػذا التعػػديؿ  –ثػػـ تػػوفير بيئػػة مواتيػػة لتحقيػػؽ األىػػداؼ األنمائيػػة الجديػػدة 
قبيؿ عقد المؤتمر اإلقتصادى، وفى ىػذا اإلطػار فقػد أكػد تقريػر البنػؾ الػدولى عػف ممارسػة أنشػطة 

أف مصػػػر قػػػد نفػػػذت أكبػػػر عػػػدد مػػػف اإلصػػػالحات لتحسػػػيف  بيئػػػة األعمػػػاؿ فػػػى  5101األعمػػػاؿ 
 .5112إصالحًا منذ عاـ  51المنطقة العربية حيث أجرت 

سػػتقرار السياسػػى واألمنػػى لإلسػػراع مػػف عمميػػة اإلصػػالح اإلقتصػػادى عمػػى الحكومػػة مػػع أىميػػة اال -
السػػػػير قػػػػدمًا فيمػػػػا تتخػػػػذه مػػػػف إجػػػػراءات السػػػػتكماؿ خارطػػػػة الطريػػػػؽ، ومواجيػػػػة الفسػػػػاد واإلرىػػػػاب 
واإلىماؿ وعدـ االستقرار األمنى وىى الظواىر السمبية التى طػرأت عمػى المجتمػع المصػرى خػالؿ 

يونية والدولة تعمؿ جاىدة فى ىذا اإلطار وعمػى  01ير الواقع المشاىد أنو منذ الفترة األخيرة. ويش
كافػة المسػػتويات، ومػػف ثػػـ أصػبحت األمػػور تسػػير فػػى إتجػػاه اإلسػتقرار األمنػػى والػػذى تعكسػػو تزايػػد 
معػػدالت السػػياحة واإلشػػغاؿ لمفنػػادؽ، وقيػػاـ وكػػاالت التصػػنيؼ اإلئتمػػانى بمػػنح اإلقتصػػاد المصػػرى 

يناير، وتؤكد تمؾ الشػيادة  52مستقرة بعد خمس مرات متتالية مف التراجع بعد ثورة  نظرة مستقبمية
عمى أف الحكومة تسير عمػى طريػؽ اإلصػالح الصػحيح ممػا سػيكوف لػو بػالغ األثػر فػى تعزيػز ثقػة 

 المستثمريف فى االقتصاد المصرى، ومف ثـ تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة.

مى وحػؽ أساسػى مػف حقػوؽ اإلنسػاف وىػو مػا أكػدت عميػو أىػداؼ تعد قضية الميػاه قضػية أمػف قػو  -
التنميػػة المسػػتدامة، ونظػػرًا لموضػػع المػػائى الحػػرج لمصػػر حاليػػًا )يصػػؿ متوسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف 

ميػاه سػنويًا(  0ـ0111سنويًا فقط، فى حيف يقدر حد الفقر المػائى لمفػرد بنحػو  0ـ361المياه لنحو 
نػػاء سػػد النيضػػة بأثيوبيػػا عمػػى مصػػر مػػف أثػػار سػػمبية عمػػى ومسػػتقباًل )بسػػبب مػػا قػػد يترتػػب عمػػى ب

حصػػػػػتيا المتاحػػػػػة مػػػػػف ميػػػػػاه النيػػػػػؿ(، لػػػػػذا عمػػػػػى الحكومػػػػػة المصػػػػػرية التواصػػػػػؿ المسػػػػػتمر بػػػػػالطرؽ 
الدبموماسية مع المسئوليف بالحكومة األثيوبية وغيرىا مف دوؿ المنبع لموصوؿ إلى حؿ فى القريب 

ف ميػػاه النيػػؿ وفقػػًا لالتفاقيػػات الموقعػػة العاجػػؿ بخصػػوص اسػػتمرار حصػػوؿ مصػػر عمػػى حصػػتيا مػػ
بيذا الشػأف وذلػؾ مػف منطمػؽ العالقػات التاريخيػة بػيف مصػر وأثيوبيػا وغيرىػا مػف الػدوؿ األفريقيػة، 
ومف منطمؽ قوة الحؽ وبالوسائؿ السممية وليس مف منطمؽ القػوة الغاشػمة أو قػوة التعػالى ، أى أف 

فػؽ فيمػا بينيمػا بمػا يحقػؽ صػيغة )رابح/رابػح( وبمػا عمى الطرفيف )مصر وأثيوبيا( العمؿ عمى التوا
يونيػة بػػدأت مفاوضػات السػد تأخػػذ  01وجػدير بالػػذكر أنػو منػذ .0يتماشػى مػع قواعػد القػػانوف الػدولى

                                                 
مفيد شياب، محاضرة فى افتتاح الموسـ الثقافى لمجمعية المصرية لمقانوف الدولى بعنواف "جوانب قانونية الزمة لسد النيضة"، نوفمبر 0

5101. 
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مسارًا جديدًا فى ظؿ حسػابات أوقػع ونوايػا أفضػؿ مػف قبػؿ قيػادى ومسػئولى البمػديف وذلػؾ فػى ظػؿ 
 ف الدوؿ األفريقية.التقارب الذى حدث مؤخرًا بيف مصر والعديد م

تقػػػدر منظمػػػة األونكتػػػاد متطمبػػػات اإلسػػػتثمار فػػػى البمػػػداف الناميػػػة وحػػػدىا لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػػة  -
تريميػػػوف دوالر سػػنويًا، ووفقػػًا لممسػػتوى الحػػػالى  1.2 – 0.0بمػػا يتػػراوح بػػيف  SDGs)المسػػتدامة )

لإلستثمار العاـ والخاص فى القطاعات المرتبطة بأىداؼ التنميػة المسػتدامة فػى البمػداف الناميػة ال 
. ويشير ذلؾ إلى 0تريميوف دوالر سنوياً  5.2نحو  تزاؿ ىناؾ فجوة تمويمية سنوية تقدر بمبمغ يناىز

تػػوفيره لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ، ومػػف غيػػر الػػواقعى أف ينتظػػر مػػف  ضػػخامة حجػػـ التمويػػؿ المطمػػوب
نمػػا يتعػػيف أف تبػػدأ (SDGs)الحكومػػة المصػػرية تمبيػػة جميػػع متطمبػػات التمويػػؿ الػػالـز لتحقيػػؽ  ، وا 

الدولة بالعمؿ عمى طرح مبادرات استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحمػى واألجنبػى مػف 
قطاعػػات المتعمقػػة بأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة )حػػوافز اسػػتثمارية/ أجػػؿ االسػػتثمار فػػى األنشػػطة وال

تحديػػد مجموعػػة مػػف المشػػروعات المدروسػػة والتسػػويؽ ليػػا/ أشػػكاؿ جديػػدة مػػف شػػراكات االسػػتثمار 
 المحمية واإلقميمية والدولية وغيرىا مف السياسات(.

الالزمػػػػة عمػػػػى الحكومػػػػة أيضػػػػًا التفكيػػػػر فػػػػى طػػػػرح آليػػػػات تمويػػػػؿ مبتكػػػػرة لتعبئػػػػة المػػػػوارد 
السػػتثمارىا فػػى أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة منيػػا اسػػتحداث أدوات ماليػػة واسػػتثمارات مػػؤثرة خاصػػة 
بأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة، وآليػػات تمويػػؿ تسػػتخدـ مػػوارد القطػػاع العػػاـ لحفػػز تعبئػػة مػػوارد القطػػاع 

دؿ . فضػػػاًل عػػػف إصػػػالح الػػػنظـ الضػػػريبية ومكافحػػػة التيػػػرب الضػػػريبى )ال يتجػػػاوز معػػػ5الخػػػاص
 % مف الناتج المحمى اإلجمالى مما يجعمو مف أقؿ المعدالت فى العالـ(.02الضريبة فى مصر 

يتطمب متابعة تحقيؽ أىداؼ التنمية المسػتدامة العمػؿ عمػى تػوفير إطػار متػيف شػفاؼ لمرصػد واإلبػالغ  -
نحػو  دـوالمساءلة يشارؾ فيو العديػد مػف أصػحاب المصػمحة لضػماف أف تػتـ بفاعميػة متابعػة مسػار التقػ

،حيث أنو مف شأف توفر المعمومات المالئمة والحصوؿ عمييا فػى التوقيػت المناسػب  0تحقيؽ األىداؼ
أف تزيػػػد مػػػف فػػػرص تحقيػػػؽ األىػػػداؼ. كمػػػا يزيػػػد مػػػف فػػػرص النجػػػاح فػػػى تحقيػػػؽ ومتابعػػػة األىػػػداؼ أف 

                                                 
التنمية االستثمار فى أىداؼ  -عرض عاـ 5101مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية )األونكتاد(، تقرير اإلستثمار العالمى 0

 .15، ص5101المستدامة خطة عمؿ، 
 .16مصدر سابؽ ص 111مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة  5
ة األمـ المتحدة، جمعية األمـ المتحدة لمبيئة التابعة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، اإلستدامة البيئية مف أجؿ رفاىية اإلنساف فى خط0

 51ص 5101، نيروبى، مايو    UNEP/EA.0/INF/05، 5102التنمية لما بعد عاـ 
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األعمػاؿ  تصبح ىذه األىداؼ جزء مف العقد فيما بيف المػواطنيف بمػا فػى ذلػؾ المجتمػع المػدنى وقطػاع
 .0وممثمى الحكومة عمى المستوى القومى والمحمى

لقد أظيرت تجربة رصد األىداؼ اإلنمائية لأللفية أف البيانات تمعب دورًا ميمًا لمػدفع قػدمًا بتحقيػؽ 
األىداؼ ، لذا سيكوف مف الميـ لرصد تنفيذ أىداؼ التنمية المسػتدامة أف تعمػؿ الدولػة عمػى تطػوير قواعػد 

حصػاءات موثقػة وعاليػة الجػودة وأكثػر تفصػياًل فػى تصػنيفاتيا, بمعنػى البيانات حتى ي مكف تػوفير بيانػات وا 
أف تكوف مفصمة حسب الدخؿ ونوع الجنس والعمر واإلعاقة والموقع الجغرافػى وغيػر ذلػؾ مػف الخصػائص 
ذات الصمة بالسياؽ الوطنى، وتحسيف سبؿ الحصػوؿ عمػى تمػؾ البيانػات واإلحصػاءات. أى أف ىنػاؾ ثمػة 
حاجة التخاذ خطوات عاجمة لتحسيف نوعية البيانات المفصمة وتحسيف تغطيتيا وتوافرىا لضماف عدـ ترؾ 

ويسػػاير ىػػذه الخطػػوة العمػػؿ عمػػى تعزيػػز القػػدرات اإلحصػػائية القػػادرة عمػػى  5أحػػػد متخمفػػًا عػػف ركػػب التنميػػة
رنة ليس فقط محميًا ولكف دوليًا إعداد مؤشرات إنمائية تمقى قبواًل عامًا وصالحة لمقياس وصالحة أيضًا لممقا

كػػػذلؾ. وقػػػد يتطمػػػب ذلػػػؾ تبنػػػى وزارة التخطػػػيط والمتابعػػػة واالصػػػالح اإلداري بالتعػػػاوف مػػػع معيػػػد التخطػػػيط 
القومي والجيات المعنية لمشروع بحثى حوؿ البيانات واالحصاءات المطموبػة لرصػد ومتابعػة تنفيػذ أىػداؼ 

وغاياتيػػػػا وقيػػػػاس مؤشػػػػراتيا. يتنػػػػاوؿ حصػػػػر المتػػػػاح منيػػػػا وسػػػػبؿ تطويرىػػػػا،  (SDGs)التنميػػػػة المسػػػػتدامة 
والمطموب إضافتو مف البيانات ودوريتيا، وتحديد الجيات المسئولة عف ذلؾ، وسبؿ وآليات تجميع وتحميػؿ 

عداد قواعد تمؾ البيانات، واحتياج ذلؾ مف القدرات والميارات اإلحصائية واالستثمارات وسبؿ تمويميا.  وا 

مف أىداؼ التنمية المستدامة المقترحػة عمػى  04المندرجة ضمف اليدؼ رقـ  05ا وقد أكدت الغاية رقـ ىذ
أىميػة قيػػاـ الػػدوؿ المتقدمػة بتقػػديـ الػػدعـ لبنػاء قػػدرات البمػػداف الناميػة لتحقيػػؽ زيػػادة فػى تػػوافر بيانػػات عاليػػة 

مػػـ المتحػػدة بضػػرورة العمػػؿ عمػػى الجػػودة ومناسػػبة التوقيػػت وموثقػػة ومفصػػمة، كمػػا أوصػػى األمػػيف العػػاـ لأل
إنشػاء برنػػامج عمػػؿ تنفيػػذى شػػامؿ لمبيانػػات تحػػت إشػػراؼ المجنػػة اإلحصػػائية التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة ويشػػمؿ 
ذلػػؾ بنػػاء توافػػؽ أراء عػػالمي ووضػػع مبػػادئ ومعػػايير قابمػػة لمتطبيػػؽ فػػى مجػػاؿ البيانػػات، وأكػػد كػػذلؾ عمػػى 

المية حػوؿ بيانػات التنميػة المسػتدامة مػف أجػؿ تنسػيؽ أىمية تحفيز أصحاب المصمحة المتعدديف لشراكة ع
، كمػػػػا دعػػػػى تقريػػػػر فريػػػػؽ 0اإلجػػػػراءات والجيػػػػود المطموبػػػػة لجعػػػػؿ ثػػػػورة البيانػػػػات تخػػػػدـ التنميػػػػة المسػػػػتدامة
إلػػػى القيػػػاـ "بثػػػورة فػػػى  5102الشخصػػػيات البػػػارزة الرفيػػػع المسػػػتوى المعنػػػى بخطػػػة التنميػػػة لمػػػا بعػػػد عػػػاـ 

 مية العمؿ محميًا عمى ذلؾ. البيانات" األمر الذى يعكس أى
                                                 

0United Nations, The road to dignity by 5101- Ending Poverty, Transforming all lives and 

protecting the planet, synthesis report of the secretary – general on the post – 5102 Agenda, New 

york , December 5101,p.06 
تقرير الفريؽ العامؿ المفتوح باب العضوية التابع لمجمعية العامة المعني بأىداؼ التنمية المستدامة  –األمـ المتحدة، الجمعية العامة 5

641/35 /A  55، ص 5101، أغسطس 04الفقرة. 
0United Nations, The road to dignity ….  06مرجع سبؽ ذكره ص  
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 االستعداد إقميمياً  2-5-5
عمى مصر السعى بصفة دائمة إلى المشاركة الفاعمة فى كافة المنتديات وجمسات التشاور العربية  -

واإلقميمية المتعمقة بأىداؼ التنمية المستدامة المقترحػة لتعزيػز الجيػود العربيػة الراميػة إلػى تضػميف 
. وفى ىذا اإلطار فقد استضافت 5102عربية بأجندة التنمية العالمية لما بعد األولويات التنموية ال
المؤتمر الوزارى لمجمس وزراء الشئوف اإلجتماعية العرب "حػوؿ بمػورة  5101مصر خالؿ أكتوبر 

" والذى مف شأف نتائجػو أف تعػزز موقػؼ 5102األىداؼ والغايات ألىداؼ التنمية العربية ما بعد 
 بشأف أىداؼ التنمية المستدامة.المفاوض العربى 

قػد تتطمػػب جيػود مصػػر خػػالؿ العػاـ القػػادـ وفػى إطػػار دورىػػا اإلقميمػى إجرائيػػا لحػوارات مػػع الػػدوؿ  -
الصديقة ليا ولمدوؿ العربية مف أجؿ دعـ موقؼ المفاوض العربى لدى األمػـ المتحػدة فػى عرضػو 

 لألجندة العربية لمتنمية المستدامة.

 ااالستعداد دولي 2-5-2
عمى مصر بذؿ المزيد مف الجيد بالتعاوف مع دوؿ الجنوب مف أجؿ تنمية القدرات التفاوضية مػع  -

الػػػدوؿ المتقدمػػػة والمنظمػػػات الدوليػػػة مػػػف أجػػػؿ تعػػػديؿ الشػػػروط الجػػػائرة واإللتزامػػػات المتشػػػددة التػػػى 
أكثػر اضطرت دوؿ الجنوب إلى قبوليا السيما فى منظمة التجارة العالمية مف أجؿ الظفر بشروط 

 .0مالئمة فى مجاالت التجارة واإلستثمار والممكية الفكرية وقضايا الديوف والعوف الدولى

وجدير بالذكر أف وثيقة "المسػتقبؿ الػذى نصػبو إليػو" الصػادرة عػف مػؤتمر األمػـ المتحػدة لمتنميػة المسػتدامة 
البمػداف الناميػة فػى  عمػى أىميػة توسػيع نطػاؽ مشػاركة 65قد أكدت فػى الفقػرة رقػـ  5105لعاـ  51ريو + 

، كمػا أكػد األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة  5صنع القرار ووضع المعايير فػى مجػاؿ اإلقتصػاد الػدولى وتعزيزىػا
عمى ذلؾ بمطالبتو بسرعة التحرؾ بجدية لتصػحيح عػدـ المسػاواة التػى اتصػؼ بيػا النظػاـ الػدولى منػذ فتػرة 

ـ تجػػارى أكثػػر إنصػػافًا وتمثيػػؿ أكثػػر عػػداًل مػػف الػػدوؿ طويمػػة لغيػػر صػػالح البمػػداف الناميػػة والحاجػػة إلػػى نظػػا
 .0النامية والناشئة فى صنع القرار المالى واالقتصادي الدولى

                                                 
 .55, صإبراىيـ العيسوى، مرجع سبؽ ذكره0
 52ص 5105الجمعية العامة لألمـ المتحدة، المستقبؿ الذى يصبو إليو ، سبتمبر 5

Http: www. Se1all.org/wp-content/uploads/5101/15/Rio+51-outcome-Document- ARA.pdf.  مأخوذ
 مف  
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 –التعػػاوف مػػع دوؿ الجنػػوب مػػف أجػػؿ إنشػػاء مؤسسػػات تمويميػػة جديػػدة فػػى إطػػار تعػػاوف الجنػػوب  -
ألساسية مما , وبنؾ االستثمار األسيوى لمبنية اBRICSالجنوب عمى غرار مصرؼ مجموعة دوؿ

 .0يزيد مف فرص تمويؿ استثمارات التنمية المستدامة

تبنػى مصػػر فػػى إطػار آليػػات التعػػاوف اإلقميميػػة والدوليػة لفكػػرة وجػػود منبػر تفػػاعمى ألىػػداؼ التنميػػة  -
  UNEP( عمػى غػرار الموقػع التفػاعمى لبرنػامج األمػـ المتحػدة لمبيئػة )SDGsLiveالمسػتدامة )

Live المتحدة ومختمػؼ شػبكاتيا وآلياتيػا الخاصػة باإلحصػاء أو بالرصػد أو ( تدعمو منظمة األمـ
لػػيس فقػػط لقيػػاس التقػػدـ المحػػرز صػػػوب غايػػات وأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػى الػػػدوؿ  5بػػاإلبالغ

 النامية ولكف لمواجية ما قد يقابؿ تنفيذ تمؾ األىداؼ مف معوقات والعمؿ عمى تذليميا.

التفاوض مع الدوؿ الدائنة لمصر مف أجؿ وضع حموؿ لمديوف التى تثقؿ كاىؿ مصر والتى مف  -
 .SDGs المتوقع أف تعوؽ قدرتيا التمويمية عمى تنفيذ  
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 والتوصيات  النتائج -2
خطػػة  فػػي مصػػر، حيػػث يػػتـ إعػػداد مرحمػػة حاسػػمة بالنسػػبة لمتنميػػة ة الحاليػػة ىػػى حتمػػاً مػػف المرحإ

سػػػتراتيجية وطنيػػة عالميػػة جديػػػدة  االقتصػػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػػة فػػػي  األبعػػػادجمػػع ت المسػػػتدامة لمتنميػػػةوا 
 وتقػػع، كبيػػرة، وبػػو الكفايػػة مػػف االضػػطرابات السياسػػية اللمشػػكالتعػػالـ اليػػوـ عػػالـ ممػػىء بافمنظػػور واحػػد. 

دـ المسػػاواة، ، وتزايػػد أوجػػو عػػالقػػيـ المشػتركةالمجتمعػػات تحػػت ضػػغوط شػديدة ناجمػػة عػػف تآكػػؿ العديػد مػػف 
يحػدث ىػذا فػي وتزايد معدالت الفقر، والنقص الغذائى والمائى والتعػرض لإلرىػاب ولمخػاطر تغيػر المنػاخ. 

وقت نرى فيو المؤسسات الوطنية قد باتت قوتيا عمى المحؾ بسبب طبيعة ونطاؽ ىذه المجموعػة المخيفػة 
يكػوف لنػا مسػتقبؿ حتػى  ييػر مجتمعاتنػامف التحديات. وجممة القوؿ ببساطة، فإف ىذا الجيؿ عميػو واجػب تغ

خطػوات حاسػمة لذا فإننا نعتقػد بضػرورة اتخػاذ  نعـ فيو بالسالـ والتنمية المستدامة واحتراـ حقوؽ اإلنساف.ن
، والعمػؿ نػا ومجتمعاتنػاتنحو مستقبؿ مستداـ ينعـ فيو الجميػع بالكرامػة. فيجػب عمينػا تغييػر اقتصػاداتنا وبيئ

ف مجموعػػة عناصػػر أساسػػية متكاممػػة احتضػػاو  ،ة القديمػػةسػػمبينمػػاط الألوكيات واتغييػػر العقميػػات والسػػمعمػػى 
إلػى  مجتمعػات متماسػكة، سػعياً عمينا كذلؾ العمػؿ عمػى بنػاء ىى الكرامة والرخاء والعدالة والشراكة. ويجب 

اإلرادة  يإذا مػػػا حشػػػدنا بشػػػكؿ جمػػػاع ،وىػػػذا المسػػػتقبؿ ممكػػػفالمحمػػػي. السػػػالـ واالسػػػتقرار النمػػػاء و تحقيػػػؽ 
والنظاـ المتعػدد األطػراؼ. ونحػف نممػؾ الوسػائؿ واألسػاليب  بمدنا،والموارد الالزمة لتعزيز الوطنية السياسية 

عمػػى أعتػػاب أىػػـ  فمصػػر جمػاالً ا  و  .سػػوياً إذا مػا قررنػػا اسػػتخداميا والعمػػؿ  ،الالزمػة لمتصػػدي ليػػذه التحػػديات
وعمػى ، اإلنساف وقدره" نحػو مسػتقبؿ مسػتداـف بكرامة اإعادة تأكيد اإليم" المتضمنةمف سنوات التنمية  ةسن

 .أحد أو تيميش نحو حثيث وسريع لتمكيف الجميع مف العيش بكرامة دوف إىماؿ

 النتائج  2-0
تأسيسًا عمى ما سبؽ، مف رصد لمدى تقدـ مصر نحو تحقيؽ األىػداؼ اإلنمائيػة لأللفيػة، وتحميػؿ 

باإلستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة المقترحة  لمنيجية ومحتوى ومضموف األىداؼ اإلستراتيجية الواردة
، ورصػد ألىػـ آليػات 5102( بنظيرتيا الواردة باألجندة العالمية لما بعد 5101-5102لمصر عف الفترة )

 ، يمكف استخالص أىـ النتائج التالية: 5102ومتطمبات تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لما بعد 

إلػػػى 5111/5112% عػػاـ 06.3ا لخػػط الفقػػػر الػػوطنى مػػف ارتفعػػت نسػػبة الفقػػراء فػػػى مصػػر وفقػػ -
شػػيدت نسػػبة الفقػػر قفػػزة كبيػػرة، حيػػث  5100ينػػاير  52، ومػػع بدايػػة أحػػداث 5115/5116% عػػاـ 50.3

، ويعنػى 5100/  5105% خػالؿ عػاـ 53.0، ثػـ إلػى 5100/ 5101% خالؿ عاـ 52.5ارتفعت إلى 
% بنيايػة 05.0يػو فػى نسػبة الفقػراء وىػو ذلؾ أف مصر قد تخطت ضعؼ المستوى المستيدؼ الوصوؿ إل

وتؤكد تمؾ التطورات عمى استحالة تحقيؽ مصر ليػدؼ األلفيػة المتعمػؽ بخفػض نسػبة السػكاف  5102عاـ 
 . 5102تحت خط الفقر الوطنى إلى النصؼ بحموؿ عاـ 
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% خػالؿ عػاـ 1.1شيدت نسبة الفقراء وفقا لخط الفقر المدقع انخفاضا ممموسا حيث وصمت إلػى  -
، وتشػير تطػػورات نسػبة السػػكاف 5115/5116% خػالؿ عػػاـ 3.0، فػى مقابػػؿ نسػبة قػػدرىا 5105/5100

 5102شديدى الفقر إلى إمكانية تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المستيدؼ عمى المستوى القومي بحموؿ عػاـ 
فظػػات . ومػػع ذلػػؾ مػػازؿ يخفػػى متوسػػط قيمػػة ىػػذا المؤشػػر فػػى طياتػػو التفػػاوت الشػػديد فيمػػا بػػيف أقػػاليـ ومحا

% 2.6نحػػو  5105/5100الجميوريػػة، حيػػث تبمػػغ نسػػبة السػػكاف شػػديدى الفقػػر فػػى ريػػؼ الجميوريػػة عػػاـ 
%(، 6.3% فى الحضر، كما يرتفع متوسط ىذه النسبة ألقصاه فى الوجػػػو القبمػى )5.5مقابؿ نسبة قدرىا 

يف المحافظػػات، %(. ويػػزداد ىػػذا التفػػاوت اتسػػاعا فيمػػا بػػ1.24فػػى حػػيف يصػػؿ ألدنػػاه فػػى الوجػػو البحػػرى )
فبينما يختفى تماما الفقر المدقع فيمػا بػيف سػكاف محافظػات بورسػعيد والسػويس ودميػاط واإلسػماعيمية، فإنػو 

 %(. 05%(، وسوىاج)06.2%( ،وقنا )51.5يصؿ إلى أعمى مستوياتو فى محافظات أسيوط )

ية ، واتجاه إف المتتبع لسوؽ العمؿ فى مصر يالحظ ضعؼ وىشاشة فرص العمؿ المتاحة مف ج -
%مػػف إجمػػالى المشػػتغميف( مػػف جيػػة ثانيػػة، وكػػذا عػػدـ تػػوافر 14األفػراد إلػػى العمػػؿ بالقطػػاع غيػػر الرسػػمي )

الشروط األساسية التى تضمف حقػوؽ العمػاؿ مػف جيػة ثالثػة سػواء مػف ناحيػة العقػود القانونيػة المتاحػة ليػـ 
عػػامميف بالقطػػاع غيػػر الرسػػمي(، % فقػػط مػػف ال0.12% مػػػػف العػػامميف بالقطػػاع الخػػاص الرسػػمى، و12.1)

% فقػط مػف 00.3% مف العامميف بالقطاع الخػاص الرسػمى، و11أو اشتراكيـ فى التأمينات االجتماعية )
% 0.3% مػف العػامميف بالقطػاع الخػاص الرسػمي، و51.6العامميف بالقطاع غير الرسػمى(، أو الصػحية )

إلى عدـ قدرة مصر عمى تحقيؽ ىػدؼ األلفيػة  فقط مف العامميف بالقطاع غير الرسمي(، األمر الذى يشير
 المتمثؿ فى تحقيؽ التوظؼ المنتج وتوفير العمؿ الالئؽ لمجميع. 

تشير تطور مؤشرات قياس نسبة السكاف الذيف يعػانوف مػف الجػوع فػى مصػر إلػى أنػو يمكػف بمزيػد  -
ف كػاف مسػتوي تمػؾ المؤشػر 5102مف الجيد تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية بحموؿ عػاـ  ات مػازاؿ مرتفعػًا، ، وا 

حيػث مػازاؿ ىنػػاؾ طفػؿ مػػف بػيف كػػؿ خمسػة أطفػػاؿ يقػؿ سػنيـ عػػف خمػس سػػنوات يعػانى مػػف قصػر القامػػة 
)نصؼ ىؤالء األطفاؿ يعانوف مف قصر قامة حاد(، كما يعانى طفػؿ مػف كػؿ أربعػة أطفػاؿ فػى نفػس الفئػة 

 مف النحافة. % مف األطفاؿ أقؿ مف خمس سنوات 5العمرية مف االنيميا، يعانى كذلؾ نحو 

شػػػيد معػػػدؿ القيػػػد الصػػػافى لألطفػػػاؿ بمرحمػػػة التعمػػػيـ األبتػػػدائى انخفاضػػػا متواصػػػاًل خػػػالؿ األعػػػواـ  -
، وىو ما يشير 5100/5101% عاـ 61.3إلى  5101/5100% عاـ 62.1األخيرة حيث أنخفض مف 

لقيػػد ، وعمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ شػػيد معػػدؿ ا5102إلػػى صػػعوبة تحقيػػؽ مصػػر ليػػدؼ األلفيػػة بحمػػوؿ عػػاـ 
% 55.0بمرحمػة التعمػيـ اإلعػدادى تحسػػنا نسػبيا خػالؿ الفتػػرة األخيػرة حتػى وصػؿ متوسػػط تمػؾ النسػبة إلػػى 

نقطػػة مئويػػة عػػف مثيمػػو الػػذى تحقػػؽ خػػالؿ  05بزيػػادة نحػػو  5100/5101 -5100/5105خػػالؿ الفتػػرة 
يػػؽ ىػػدؼ األلفيػػػة السػػنوات الػػثالث السػػابقة ليػػذه الفتػػرة، وعمػػى الػػرغـ مػػػف ذلػػؾ فيػػو مػػا زاؿ بعيػػدًا عػػف تحق

 .5102المنشود الوصوؿ إليو بحموؿ عاـ 
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حققػت مصػر بالفعػػؿ ىػدؼ األلفيػػة المتعمػؽ بتعزيػػز المسػاواة بػيف البنػػات والبنػيف فػػى مرحمػة التعمػػيـ  -
اإلبتػػدائى والثػػانوى العػػاـ عمػػى المسػػتوى القػػومي وعمػػى مسػػتوى كافػػة محافظػػات الجميوريػػة، حيػػث وصػػمت 

إلػػػػى نحػػػػو 5101/ 5100عمػػػػيـ إلػػػػى البنػػػػيف عمػػػػى المسػػػػتوى القػػػػومي عػػػػاـ نسػػػػبة البنػػػػات المقيػػػػدات فػػػػى الت
 % بكؿ منيما عمى التوالى. %014.1، 015.0

مازالت نسبة النساء الالتى يعممف بأجر فى القطاع غير الزراعى فى مصػر منخفضػًا حيػث بمغػت  -
ر ىػػػذه % مػػػف إجمػػػالى العػػػامميف بػػػأجر، ويشػػػير تطػػػو 06.5، نحػػػو 5105/5100ىػػػذه النسػػػبة خػػػالؿ عػػػاـ 

النسبة إلى عدـ قدرة مصر عمى تحقيؽ ىػدؼ األلفيػة فيمػا يتعمػؽ بتعزيػز المسػاواه بػيف الػذكور والنسػاء فػى 
 سوؽ العمؿ. 

رغـ عدـ وجود قيود قانونيػة أو دسػتورية تحػوؿ دوف مشػاركة المػرأة فػى الحيػاه السياسػية فػإف نسػبة  -
نيػة )مجمسػى الشػعب والشػورى( والمجػالس المحميػة المقاعد التى تشغميا المرأة المصرية فى البرلمانات الوط

مازالت ضعيفة لمغاية، األمر الذى يشػير إلػى اسػتحالة تحقيػؽ مصػر ليػدؼ األلفيػة فيمػا يتعمػؽ بيػذا الشػأف 
 . 5102بحموؿ عاـ 

حققت مصر نتائج إيجابيػة ممموسػة فػى تخفػيض معػدؿ وفيػات األطفػاؿ دوف سػف الخامسػة، حيػث  -
، وىو ما يشير 5101حالة عاـ 54إلى نحو  0662لكؿ ألؼ مولود حى عاـ  حالة وفاة 50انخفض مف 

، ورغػػـ ذلػػؾ فمازالػػت 5102إلػػى تحقيػػؽ مصػػر بالفعػػؿ ليػػدؼ األلفيػػة المفػػروض الوصػػوؿ إليػػو خػػالؿ عػػاـ 
ىناؾ تفاوتات جغرافية كبيرة فى ىذا المؤشػر حيػث مازالػت معػدالت وفيػات األطفػاؿ بريػؼ وجػو قبمػى تزيػد 

 يمتيا بريؼ الوجو البحرى.% عف مث21بنحو 

% مف وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة حدثت لألطفاؿ الرضع أى خالؿ العاـ األوؿ مف 51أف  -
 عمر الطفؿ، فى حيف أف نصؼ عدد ىذه الوفيات حدثت خالؿ الشير األوؿ فقط مف عمر الطفؿ. 

أف مصر سوؼ تتمكف مػف تحقيػؽ ىػدؼ األلفيػة المتعمػؽ بخفػض معػدؿ وفيػات الرضػع المفػروض  -
 . 5102حالة وفاه لكؿ ألؼ مولود( بحموؿ عاـ  50الوصوؿ )وىو

المتعمػؽ بتطعػيـ كافػة األطفػاؿ البػالغيف مػف العمػر سػنة  ةلف تتمكف مصػر مػف تحقيػؽ ىػدؼ األلفيػ -
 . 5101% خالؿ عاـ 62.5تتعد نسبة التغطية  ، حيث لـ5102واحدة ضد الحصبة بحموؿ عاـ 

حالػة  20رغـ ما حققتو مصر مف تقدـ ممموس فى خفض نسبة وفيات األميػات لتصػؿ إلػى نحػو  -
، إال أنيػا سػوؼ 65/0660حالػة فػى عػاـ  041مقارنة بنحو  5100ألؼ مولود حى عاـ  011وفاة لكؿ 

ألػؼ مولػود  011حالػة وفػاة لكػؿ  10.2)وىػو ال تتمكف مف تحقيؽ ىػدؼ األلفيػة المفػروض الوصػوؿ إليػو 
 . 5102حى( عاـ 
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 –عمى عكػس مؤشػرات الصػحة اإلنجابيػة األخػرى  –لـ يشيد معدؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة  -
إلػى  0660% خػالؿ عػاـ 15تقدما ممحوظا فى خالؿ أكثر مػف عقػديف مػف الػزمف، حيػث ارتفػع مػف نحػو 

)تصػػؿ ىػػذه النسػػبة إلػػى أدنػػى مسػػتوياتيا فػػى محػػافظتي سػػوىاج وقنػػا  5101% فقػػط خػػالؿ عػػاـ 26نحػػو 
ي % فى كؿ منيما عمى التوالى(، كما لـ تشيد العشػر سػنوات األخيػرة أ05%، 00حيث تبمغ ىذه النسبة 

%.  ويعنػػػى ذلػػػؾ أف مػػػف بػػػيف كػػػؿ عشػػػر سػػػيدات 31%، 26تقػػػدـ فػػػى ىػػػذه النسػػػبة، حيػػػث تراوحػػػت بػػػيف 
سػنة مػازاؿ أربعػة مػنيف لػـ يسػتخدمف أى شػكؿ مػف وسػائؿ تنظػيـ 16 -02متزوجات تتراوح أعمارىف بػيف 

ية األسرة، األمر الذى يشير إلى صعوبة تحقيؽ مصر عمى أى مف المستوى القومي أو المحمى ىدؼ األلف
 الخاص باستخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة. 

ال يمثػػؿ فيػػروس نقػػص المناعػػة )اإليػػدز( خطػػرًا صػػػحيًا فػػى مصػػر، حيػػث أف معػػدؿ اإلصػػابة بػػػو  -
% مف إجمالى عدد السكاف، كما ال يمثؿ كذلؾ مرض المالريػا مشػكمة صػحية حيػث 1.10مازاؿ يقؿ عف 

، وأف مػا يسػجؿ حاليػا مػف 0665ا فى عػاـ أقرت منظمة الصحة العالمية أف مصر قد قضت عمى المالري
بعض حاالت اإلصابة بالمالريا ىو مػف الحػاالت الوافػدة إلػى مصػر. وبالنسػبة لمػرض السػؿ حققػت مصػر 

 بالفعؿ ىدؼ األلفية المتعمؽ بخفض معدالت انتشاره ووفياتو، وارتفاع نسبة الشفاء منو. 

ة السكاف العاجزيف عف الحصػوؿ عمػى بالرغـ مف تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المتعمؽ بخفض نسب -
عمػى المسػتوى القػومي وعمػى مسػتوى معظػـ المحافظػات،  5102مياه شرب نقية إلػى النصػؼ بحمػوؿ عػاـ 

فإنيػػا مازالػػت بعيػػدة عػػف ذلػػؾ بالنسػػبة لمصػػرؼ الصػػحى اآلمػػف، حيػػث لػػـ تػػتخط نسػػبة األسػػر التػػى تتصػػؿ 
وىػو مػا  5100/5105خػالؿ عػاـ % مػف إجمػالى األسػر 20.0مساكنيـ بشبكات الصػرؼ الصػحى نحػو 

يعنى أف ما يقرب مف نصؼ األسر فى مصر ما زالت ال تتمتع بخدمات صرؼ صحى آمنة. ترتفع نسػبة 
% فػى الحضػر، بينمػا تػنخفض إلػى نحػو 52األسر التى تتصؿ منازليـ بشبكة الصرؼ الصحى إلى نحػو 

فػى الصػرؼ . وبينمػا تصػؿ % مػف سػكانو يعتمػدوف عمػى الترنشػات 26% فقط فى الريػؼ الػذى مػازؿ 51
% كحػػد أدنػػى( فػػى محافظػػات الجيػػزة والقػػاىرة والسػػويس 54.2نسػػبة التغطيػػة بالصػػرؼ الصػػحى أعالىػػا )

وبورسػػػػعيد واإلسػػػػكندرية فإنيػػػػا تصػػػػؿ ألدنػػػػى مسػػػػتويات بمحافظػػػػات الوجػػػػو القبمػػػػى وخاصػػػػة بنػػػػى سػػػػػويؼ 
 %(. 06.3%(، وسوىاج )04.1%(، وأسيوط )03.0%(، والمنيا)00.0%(، وقنا )01.4)

% 1.4إلى نحو 5105عمى الرغـ مف أف نسبة المساعدات اإلنمائية إلى مصر قفزت خالؿ عاـ  -
-0665% مػػػف الػػػدخؿ القػػػومي االجمػػػالى خػػػالؿ الفتػػػرة 1.00% و1.55فػػػى مقابػػػؿ نسػػػبة تراوحػػػت بػػػيف 

 ، إال أنيا مازالت ضئيمة بالنسبة لحجـ االقتصاد المصرى. 5101

 -5110/5115ناتج المحمى االجمالى اتجاىًا متزايدًا خالؿ الفترة شيد معدؿ االستثمار القومي لم -
%، غيػػػر أف ىػػذا المعػػػدؿ أخػػػذ اتجاىػػػا عامػػا تناقصػػػيا بعػػػد ذلػػػؾ 55.1إلػػى أف وصػػػؿ إلػػػى  5114/5115

، وىػػو مػػا أدى إلػػى تراجػػع معػػدالت النمػػو االقتصػػادي 5100/5101% فقػػط فػػى عػػاـ 01.5ليصػػؿ إلػػى 
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ذكور، فػػػى ذات الوقػػػت الػػػذى شػػػيدت نسػػػبة االسػػػتثمار األجنبػػػي % خػػػالؿ العػػػاـ المػػػ5.5لتصػػػؿ إلػػػى نحػػػو 
 5100المباشر لمناتج المحمى االجمالى تراجعا كبيرا خالؿ ذات الفترة، حيث وصمت أدناىا بعد ثورة يناير 

% عػػػػػاـ 5.2بعػػػػػد أف كانػػػػػت قػػػػػد سػػػػػجمت نسػػػػػبة قػػػػػدرىا  5105/5100% خػػػػػالؿ عػػػػػاـ 0.0لتبمػػػػػغ نحػػػػػو 
5113/5114 . 

وتكنولوجيا المعمومات تطورًا ممحوظًا خػالؿ األربعػة عشػر عامػا الماضػية، شيد قطاع االتصاالت  -
فرد لكؿ مائة فرد مف السكاف عػاـ  25.2حيث ارتفع عدد مستخدمى شبكات اإلنترنت فى مصر إلى نحو 

، كمػا 0666بعد أف كاف عدد مستخدمى اإلنترنت نحو فرديف فقػط مػف كػؿ مائػة فػرد عػاـ  5100/5101
خػط لكػؿ مائػػة فػرد مػف السػكاف خػػالؿ نفػس العػاـ بعػد أف كػػاف  004.4لمحمػػوؿ لنحػو ارتفػع عػدد خطػوط ا

، فػػى ذات الوقػػت الػػذى تراجػػع فيػػو عػػدد 0666نصػػيب كػػؿ مائػػة فػػرد مػػف السػػكاف خػػط واحػػد فقػػط فػػى عػػاـ 
بعػد أف كانػت قػد  5100/5101خطوط لكػؿ مائػة فػرد مػف السػكاف عػاـ  5خطوط التميفونات الثابتة لنحو 

 . 5113/5114لكؿ مائة مف السكاف عاـ  خط 02وصمت إلى 

تميػػزت عػػف مراحػػؿ  5102أف مراحػػؿ وخطػػوات إعػػداد أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة عالميػػًا لمػػا بعػػد  -
وخطػػوات إعػػداد أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة الػػواردة بالخطػػة االسػػتراتيجية المصػػرية فػػي عػػدة جوانػػب، يجػػب 

 لمقارنة بيف المنيجيتيف.االستفادة منيا، والتي سبؽ اإلشارة إلييا عند ا

أف ىػػدؼ القضػػاء عمػػى الفقػػر بجميػػع أشػػكالو فػػي كػػؿ مكػػاف، لػػـ يػػدرج ضػػمف الخطػػة االسػػتراتيجية  -
، وذلػػؾ بمػػا تضػػمنو مػػف أىػػداؼ فرعيػػة، والتػػي نعتقػػد بأىميػػة (5101-5102المقترحػػة لمصػػر عػػف الفتػػرة )

ا ىامػة ال يمكػف ألحػد أف ينكػر معانػاة إدراجيا ضمف أجندة التنمية المصرية المستقبمية، ألنيا تتنػاوؿ قضػاي
كػاف مػف أىميػا: القضػاء عمػى الفقػر المػدقع لمنػاس أجمعػيف أينمػا كػانوا بحمػوؿ عػاـ منيا المجتمع المصري 

دوالر فػي اليػوـ؛ وتخفػيض نسػبة  0.52، وىو يقاس حاليًا بعدد األشخاص الذيف يعيشوف بأقػؿ مػف 5101
الذيف يعانوف الفقر بجميع أبعاده وفقًا لمتعاريؼ الوطنية بمقدار  الرجاؿ والنساء واألطفاؿ مف جميع األعمار

؛ واسػػتحداث نظػػـ وتػػدابير حمايػػة اجتماعيػػة مالئمػػة عمػػى الصػػعيد 5101النصػػؼ عمػػى األقػػؿ بحمػػوؿ عػػاـ 
 .5101الوطني لمجميع ووضع حدود دنيا ليا. وتحقيؽ تغطية صحية واسعة لمفقراء والضعفاء بحموؿ عاـ 

عمى الجوع وتوفير األمف الغذائى والتغذيػة المحسػنة وتعزيػز الزراعػة المسػتدامة، لقضاء اأف ىدؼ  -
رغػػـ أىميتػػو لمػػدوؿ الناميػػة ومنيػػا مصػػر، لػػـ يػػدرج ضػػمف الخطػػة االسػػتراتيجية المقترحػػة لمصػػر عػػف الفتػػرة 

أىميػػػا: القضػػػاء عمػػػى الجػػػوع وضػػػماف  مػػػف (، وذلػػػؾ بمػػػا تضػػػمنو مػػػف أىػػػداؼ فرعيػػػة كػػػاف5102-5101)
، والسيما الفقػراء والفئػات الضػعيفة، بمػف فػييـ الرضػع، عمػى مػا يكفػييـ مػف الغػذاء المػأموف حصوؿ الجميع

؛ ومضػاعفة 5101؛ ووضع نياية لجميػع أشػكاؿ سػوء التغذيػة، بحمػوؿ عػاـ 5101طواؿ العاـ بحموؿ عاـ 
زارعيف سػػػيما النسػػػاء وأفػػػراد الشػػػعوب األصػػػمية والمػػػ األغذيػػػة، وال ياإلنتاجيػػػة الزراعيػػػة ودخػػػؿ صػػػغار منتجػػػ
عمػػى و الحيوانػػات األليفػػة ومػػا يتصػػؿ بيػػا مػػف األنػػواع البريػػة، عمػػى األسػػرييف والرعػػاه والصػػياديف؛ والحفػػاظ 
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 ةتدار إدارة سػميم بجيثالتنوع الجينى لمبذور والنباتات المزروعة مف خالؿ بنوؾ البذور والنباتات المتنوعة 
 الصعيد الوطني واإلقميمى والدولي. كؿ مف عمى

الزراعػػػة بمكوناتػػػو وتعقيداتػػػو المختمفػػػة وبػػػالرغـ مػػػف مسػػػاىمتو الممحوظػػػة فػػػي االقتصػػػاد أف قطػػػاع  -
%( فػي النػاتج المحمػي اإلجمػالي، وذلػؾ خػالؿ العقػد األوؿ 51-04المصري، والتي ترواحػت نسػبتيا بػيف )

لػـ  ،القادمػة مف األلفية، باإلضافة لدوره المأموؿ لموفػاء باالحتياجػات الغذائيػة المختمفػة لمسػكاف خػالؿ الفتػرة
( بما يتناسب مع أىميتو ودوره المأموؿ في 5101-5102يتـ تناولو ضمف الخطة االستراتيجية المصرية )

نمػػا تػػـ ذكػػره بشػػكؿ مقتضػػب كأحػػد األىػػداؼ ا  القضػػاء عمػػى الجػػوع والوفػػاء باالحتياجػػات الرئيسػػية لمسػػكاف، و 
تدامة والخػاص بالبيئػة، حيػث جػاء نصػو الفرعية ضمف اليػدؼ السػادس باالسػتراتيجية الوطنيػة لمتنميػة المسػ

"بناء منظومة زراعية مستدامة" وىو يعد أحد األىداؼ الفرعية المشػتقة مػف أحػد األىػداؼ الرئيسػية الخمسػة 
نتاج أكثر استدامة".إلالمكونة ليدؼ حماية البيئة وكاف نصو "ا  نتقاؿ إلى أنماط استيالؾ وا 

ف كػػؿ النسػػاء والفتيػػات رغػػـ أىميتػػو لمػػدوؿ الناميػػة أف ىػػدؼ تحقيػػؽ المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف وتمكػػي -
بشػػػكؿ مسػػػتقؿ وواضػػػح، ضػػػمف الخطػػػة االسػػػتراتيجية المقترحػػػة لمصػػػر عػػػف الفتػػػرة  ومنيػػػا مصػػػر، لػػػـ يػػػدرج

(، وذلؾ بما تضمنو مف أىداؼ فرعية كاف مف أىميا: القضاء عمى جميع أشػكاؿ التمييػز 5102-5101)
عمػػى جميػػع أشػػكاؿ العنػػؼ ضػػد جميػػع النسػػاء والفتيػػات فػػي ضػػد النسػػاء والفتيػػات فػػي كػػؿ مكػػاف؛ والقضػػاء 

المجاليف العاـ والخاص، بما في ذلؾ اإلتجار بالبشر واالستغالؿ الجنسى وغير ذلؾ مف أنواع االسػتغالؿ؛ 
 ،وتقديرىا مف خالؿ توفير الخدمات العامػة ي،واالعتراؼ بأعماؿ الرعاية غير مدفوعة األجر والعمؿ المنزل

ماية االجتماعية وتعزيز تقاسـ المسئولية داخؿ األسرة المعيشػية والعائمػة، حسػبما يكػوف ووضع سياسات الح
ذلػػػؾ مناسػػػبًا عمػػػى الصػػػعيد الػػػوطني؛ والقضػػػاء عمػػػى جميػػػع الممارسػػػات الضػػػارة، مػػػف قبيػػػؿ زواج األطفػػػاؿ 

 .وما إلى ذلؾوالزواج المبكر والزواج القسرى، 

دارتيا إدارة مستدامة رغـ أف ىدؼ تحقيؽ ضماف توافر المياه وخدمات الصر  - ؼ الصحي لمجميع وا 
أىميتو لمصر، المقبمة عمي شح ىذا المورد نتيجة قياـ بعض دوؿ حوض النيػؿ ببنػاء السػدود عمػي المنػابع 

باإلضػػافة إلػػى االخػػتالؼ السياسػػي الحػػالي مػػع دوؿ  ،الرئيسػػية  لشػػرياف الحيػػاة فػػي مصػػر وىػػو نيػػر النيػػؿ
جزاء كبيرة مف ألف اباإلضافة إلى وجود حرمىذا مائية لنير النيؿ، المصب حوؿ توزيع وتقسيـ الحصص ال

الريػػؼ المصػػري مػػف خػػدمات الصػػرؼ الصػػحي، لػػـ يػػرد ىػػذا اليػػدؼ بشػػكؿ مسػػتقؿ وواضػػح، ضػػمف الخطػػة 
(؛ وذلػؾ بمػا تضػمنو مػػف أىػداؼ فرعيػة كػاف مػػف 5101-5102المقترحػة لمصػر عػف الفتػػرة ) اإلسػتراتيجية

؛ 5101ؼ عمػػى ميػػاه الشػػرب المأمونػػة والميسػػورة التكمفػػة بحمػػوؿ عػػاـ أىميػػا: حصػػوؿ الجميػػع بشػػكؿ منصػػ
يػالء  ،حصوؿ الجميع عمى خدمات الصرؼ الصحي والنظافػة الصػحية ووضػع نيايػة لمتغػوط فػي العػراء، وا 

؛ وزيػادة 5101اىتماـ خاص الحتياجات النساء والفتيات ومف يعيشوف في ظؿ أوضاع ىشو، بحمػوؿ عػاـ 
مػداداتيا عمػى نحػػو  ،فػي جميػع القطاعػػات زيػادة كبيػرةكفػاءة اسػتخداـ الميػػاه  وضػػماف سػحب الميػاه العذبػػة وا 

مستداـ مف أجؿ معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيػرة مػف عػدد األشػخاص الػذيف يعػانوف مػف نػدرة الميػاه، 
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خػػالؿ ؛ وتنفيػػذ اإلدارة المتكاممػة لمػػوارد الميػاه عمػػى جميػع المسػتويات، بمػػا فػي ذلػػؾ مػف 5101بحمػوؿ عػاـ 
؛ وتحسػػيف نوعيػػة الميػػاه عػػف طريػػؽ الحػػد مػػف 5101التعػػاوف العػػابر لمحػػدود حسػػب االقتضػػاء، بحمػػوؿ عػػاـ 

التمػػوث ووقػػؼ إلقػػاء النفايػػات والمػػواد الكيميائيػػة الخطػػرة وتقميػػؿ تسػػربيا إلػػى أدنػػى حػػد، وخفػػض نسػػبة ميػػاه 
عادة االستخدا إعادةالمجارى غير المعالجة إلى النصؼ، وزيادة  في المائة  (X)ـ المأموف بنسبة التدوير وا 

 .5101عمى الصعيد العالمي، بحموؿ عاـ 

ضػػػػمف الخطػػػػة  أف ىػػػػدؼ االىتمػػػػاـ بتحسػػػػيف صػػػػحة المػػػػواطف المصػػػػري، جػػػػاء واضػػػػحًا ومفصػػػػالً  -
وأف جميػع األىػداؼ الفرعيػة المنصػوص عمييػا (؛ 5101-5102المقترحة لمصر عف الفتػرة ) اإلستراتيجية

مػع اخػتالؼ  -ف لػـ تكػف كميػا إ -ضمف االستراتيجية الوطنية لتحقيؽ اليدؼ الرئيسػي جػاءت فػي معظميػا
ترتيبيا متطابقة مع األىداؼ الفرعية المنصوص عمييا لتحقيؽ اليدؼ الثالث مف أىداؼ التنمية المسػتدامة 

 يع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار.ضماف تمتع الجموىو  ،5102لما بعد 

( 5101-5102عػػػف الفتػػػرة ) أف اليػػػدؼ األوؿ باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر -
ا التعمػيـ، قػد اتفقػا مػ، المذاف كػاف محػور إىتمامي5102واليدؼ الرابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

لتعمػيـ، مػف خػالؿ التركيػز عمػى ضػرورة اكسػاب الطػالب الميػارات والمعػارؼ عمى ضرورة االىتماـ بجودة ا
الحياتية في إطار قبوؿ واحتػراـ التعدديػة و القيػاـ بالمسػئولية االجتماعيػة والمواطنػة واحتػراـ القػانوف، إال أف 

اختمػػػػػؼ وتميػػػػػز عػػػػػف اليػػػػػدؼ األوؿ  5102أف اليػػػػػدؼ الرابػػػػػع مػػػػػف أىػػػػػداؼ التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة لمػػػػػا بعػػػػػد 
 الحيػػػاةالوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو نػػػص خػػػاص يبػػػرز "تعزيػػػز فػػػرص الػػػتعمـ مػػػدى  سػػػتراتيجيةباإل

الوطنيػػة  باإلسػػتراتيجيةنصػػًا أومضػػمونًا باليػػدؼ األوؿ الخػػاص بػػالتعميـ   لمجميػػع"، وىػػو مػػا لػػـ يػػأت واضػػحاً 
 لمتنمية المستدامة.

-5102لمسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة )الوطنيػػة لمتنميػػة ا باإلسػػتراتيجيةمػػف اليػػدؼ العاشػػر  أف كػػالً  -
، عمى الرغـ مف اختالؼ صياغتيما، 5102( واليدؼ السابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 5101

إال أف مضمونيما متقارب بدرجة كبيرة جدًا، حيث أكد كالىما عمػى ضػرورة تػوفير خػدمات الطاقػة الحديثػة 
اختمؼ  5102دؼ السابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد والموثوقة بتكمفة ميسورة لمجميع؛ إال أف الي

يػػدؼ فرعػػي يبػػرز ضػػرورة لالوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة بتضػػمنو  باإلسػػتراتيجيةوتميػػز عػػف اليػػدؼ العاشػػر 
"، وىػو مػا لػـ 5101"زيادة نسبة حصة الطاقة المتجػددة فػي مجموعػة مصػادر الطاقػة العالميػة بحمػوؿ عػاـ 

 الوطنية لمتنمية المستدامة.  باإلستراتيجيةلعاشر الخاص بالطاقة يأت واضحًا باليدؼ ا

-5102الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة ) باإلسػػتراتيجيةمػػف اليػػدؼ السػػابع كػػاًل أف  -
، عمى الرغـ مف اختالؼ صياغتيما، 5102( واليدؼ الثامف مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 5101

ؽ النمػػػو يػػػمتقػػػارب بدرجػػة كبيػػػرة جػػػدًا، حيػػث أكػػػد كالىمػػػا عمػػى ضػػػرورة قيػػػاـ الػػدوؿ بتحقإال أف مضػػمونيما 
االقتصادي المطرد والشامؿ لمجميع والمستداـ، والعمالة الكاممة والمنتجة، وتوفير العمؿ الالئؽ لمجميػع؛ إال 

ابع اختمػػػػؼ وتميػػػػز عػػػػف اليػػػػدؼ السػػػػ 5102أف اليػػػػدؼ الثػػػػامف مػػػػف أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد 
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واضػػػحة باليػػػدؼ السػػػابع مػػػف  بتضػػػمنو أىػػػداؼ فرعيػػػة لػػػـ تػػػأت ،الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة باإلسػػػتراتيجية
نحػػو التنميػػة  الموجيػػةكػػاف مػػف أىميػػا: ضػػرورة "تعزيػػز السياسػػات  ،الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة اإلسػػتراتيجية

لحػػػرة، والقػػػدرة عمػػػى اإلبػػػداع والتػػػي تػػػدعـ األنشػػػطة اإلنتاجيػػػة، وفػػػرص العمػػػؿ الالئػػػؽ، ومباشػػػرة األعمػػػاؿ ا
عمػػى المشػػاريع المتناىيػػة الصػػغر والصػػغيرة والمتوسػػطة  يتشػػجيع عمػػى إضػػفاء الطػػابع الرسػػمالواإلبتكػػار، و 

"؛ 5101واإلنتػاج تػدريجيًا، حتػى عػاـ  االسػتيالؾو"تحسيف الكفاءة فػي اسػتخداـ المػوارد فػي مجػاؿ  ،الحجـ
وضرورة "تحقيؽ العمالة الكاممة والمنتجة وتوفير العمؿ الالئؽ لجميع النساء والرجاؿ، بما في ذلػؾ الشػباب 

"؛ وضػػػرورة 5101واألشػػػخاص ذوى اإلعاقػػػة، وتكػػػافؤ األجػػػر لقػػػاء العمػػػؿ المتكػػػافيء القيمػػػة، بحمػػػوؿ عػػػاـ 
ظػػر واستئصػػاؿ أسػػوأ أشػػكاؿ عمػػؿ األطفػػاؿ، والقضػػاء عمػػى السػػخرة، "اتخػػاذ تػػدابير فوريػػة وفعالػػة لضػػماف ح

وكذلؾ إنياء عمػؿ األطفػاؿ بجميػع أشػكالو؛ وضػرورة "حمايػة حقػوؽ العمػؿ وتعزيػز بيئػة عمػؿ سػالمة وآمنػة 
 لجميع العماؿ.

( 5101-5102الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر عػػػف الفتػػػرة ) باإلسػػػتراتيجيةأف اليػػػدؼ الثػػػاني  -
بػداع واإلبتكػار إل، اتفقػا عمػى ضػرورة تشػجيع ا5102اسع مف أىداؼ التنمية المستدامة لمػا بعػد واليدؼ الت

فػي المائػة   (x)في مجاؿ الصناعة وريادة األعماؿ، وزيادة عدد العامميف في مجاؿ البحػث والتطػوير بنسػبة
فة إلػى تأكيػدىما لكؿ مميوف شخص، وزيادة إنفاؽ القطاعيف العػاـ والخػاص عمػى البحػث والتطػوير، باإلضػا

عمػػػى ضػػػرورة تعزيػػػز دور البحػػػث العممػػػي وتحسػػػيف القػػػدرات التكنولوجيػػػة فػػػي القطاعػػػات الصػػػناعية؛ إال أف 
اختمػػػؼ وتميػػػز عػػػف اليػػػدؼ الثػػػاني الػػػوارد  5102اليػػػدؼ التاسػػػع مػػػف أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد 

عمى بياف كيفية الربط بيف التطور في  باالستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة بتضمنو أىداؼ فرعية تركز
 مجاؿ البحث العممي واالستفادة منو في تحسيف البنية التحتية وتحديث القطاع الصناعى.

الوطنية لمتنميػة المسػتدامة اختمػؼ عػف اليػدؼ  باإلستراتيجيةىداؼ الواردة األأف اليدؼ الثاني مف  -
ة أىػػػداؼ رئيسػػػية وفرعيػػػة توضػػػح أىميػػػة وكيفيػػػة ، بتضػػػمنو عػػػد5102التاسػػػع لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد 

صػػدار  لقانونيػػة الداعمػػة التشػػريعات االنيػػوض بمنظومػػة البحػػث العممػػي فػػي مصػػر؛ ومراجعػػة التشػػريعات وا 
قوميػة لمبحػث العممػي تضػػمف  إسػتراتيجيةألداء منظومػة البحػث العممػي، والتأكيػد عمػى ضػرورة وضػػع خطػة 

البحثيػة القوميػة،  باإلسػتراتيجيةتجيات المراكػز البحثيػة والجامعػات اسػترا الدولة مف خالليا التأكيد عمػي ربػط
 والتأكيد عمى تطوير ميارات وكفاءات العامميف داخؿ منظومة البحث العممي.

-5102عػػف الفتػػرة ) الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر باإلسػػتراتيجيةاليػػدؼ الثالػػث كػػاًل مػػف أف  -
، عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف اخػػػػػتالؼ 5102المسػػػػػتدامة لمػػػػػا بعػػػػػد ( واليػػػػػدؼ العاشػػػػػر مػػػػػف أىػػػػػداؼ التنميػػػػػة 5101

صػػياغتيما، إال أف مضػػمونيما متقػػارب بدرجػػة كبيػػرة جػػدًا، حيػػث أكػػد كالىمػػا عمػػى ضػػرورة تحقيػػؽ العدالػػة 
 .االجتماعية مف خالؿ الحد مف انعداـ المساواة داخؿ البمداف وفيما بينيا

-5102الوطنيػػة لمتنميػػة المسػػتدامة لمصػػر عػػف الفتػػرة ) باإلسػػتراتيجيةاليػػدؼ الثػػامف كػػاًل مػػف أف  -
، عمػػى الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ 5102عشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد ي ( واليػػدؼ الحػػاد5101
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صػػػػياغتيما، إال أف مضػػػػمونيما متقػػػػارب بدرجػػػػة متوسػػػػطة، حيػػػػث أكػػػػد كالىمػػػػا عمػػػػى أىميػػػػة جعػػػػؿ المػػػػدف 
ادرة عمػػى الصػمود ومسػتدامة، مػػف خػالؿ تأكيػػدىما عمػى كػػؿ والمسػتوطنات البشػرية شػػاممة لمجميػع وآمنػػة وقػ

مػػف: ضػػماف حصػػوؿ الجميػػع عمػػى مسػػاكف وخػػدمات أساسػػية مالئمػػة وآمنػػة وميسػػورة التكمفػػة، ورفػػع مسػػتوى 
دارة المستوطنات و األحياء الفقيرة،  تعزيز التوسع الحضرى الشامؿ لمجميع والمستداـ، والقدرة عمى تخطيط وا 

 اف عمى نحو قائـ عمى المشاركة ومتكامؿ ومستداـ.البشرية في جميع البمد

اختمػؼ وتميػز عػف اليػدؼ  5102أف اليدؼ الحادي عشر مف أىداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد  -
جعػؿ المػدف  تػدور حػوؿ كيفيػةالوطنية لمتنمية المستدامة بتضػمنو أىػداؼ فرعيػة  باإلستراتيجيةالثامف الوارد 

ميػع وآمنػة وقػػادرة عمػى الصػمود ومسػػتدامة، وذلػؾ مػف خػػالؿ تضػمنو عػػدة والمسػتوطنات البشػرية شػػاممة لمج
أىػػػداؼ فرعيػػػة تبػػػرز ذلػػػؾ وىػػػى: تػػػوفير إمكانيػػػة وصػػػوؿ الجميػػػع إلػػػى نظػػػـ نقػػػؿ مأمونػػػة وميسػػػورة التكمفػػػة، 

السػمبي الفػردى لممػدف، وتػوفير سػبؿ اسػتفادة الجميػع ي وتحسيف السالمة عمى الطرؽ، والحد مف األثػر البيئػ
، وىػػى أىػػداؼ تعػػد كميػػا راء وأمػػاكف عامػػة، آمنػػة وشػػاممة لمجميػػع ويمكػػف الوصػػوؿ إلييػػامػػف مسػػاحات خضػػ

 ضرورية فى ظؿ الظروؼ الحالية لمصر وتضمف تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة المنشودة.

اختمػػؼ وتميػػز عػػف اليػػدؼ  5102أف اليػػدؼ الثػػاني عشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد  -
 الوطنيػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة بتضػػػمنو أىػػػداؼ فرعيػػػة، نعتقػػػد بأىميػػػة إدراجيػػػا تراتيجيةباإلسػػػالسػػػادس الػػػوارد 
تركػػػز عمػػػى بيػػػاف كيػػػؼ يمكػػػف لمػػػدوؿ المختمفػػػة أف تضػػػمف وجػػػود أنمػػػاط مػػػف والتػػػي الوطنيػػػة،  باإلسػػػتراتيجية

اإلنتػػػػػاج واالسػػػػػتيالؾ المسػػػػػتداـ، كػػػػػاف مػػػػػف أىميػػػػػا: تنفيػػػػػذ اإلطػػػػػار العشػػػػػرى لبػػػػػرامج االسػػػػػتيالؾ واإلنتػػػػػاج 
، وضػماف أف 5101مستداميف، وتحقيؽ اإلدارة المستدامة واالستخداـ الكفؤ لمموارد الطبيعية، بحموؿ عاـ ال

تتوافر لمناس في كػؿ مكػاف المعمومػات ذات الصػمة والػوعى بالتنميػة المسػتدامة وأنمػاط العػيش فػي وئػاـ مػع 
لمسياسات واألولويات الوطنية،  ، وتعزيز ممارسات الشراء العاـ المستدامة، وفقاً 5101الطبيعة بحموؿ عاـ 

الوطنيػػػة، عمػػػى اعتمػػػاد ممارسػػػات مسػػػتدامة،  ريػػػوتشػػػجيع الشػػػركات، والسػػػيما الشػػػركات الكبيػػػرة الوطنيػػػة وغ
دراج معمومات االستدامة في تقاريرىا  .الدورية وا 

 العالميػػة ألىػػداؼ باإلسػػتراتيجية( الػػواردة 02( و)01( و)00( و)05أف األىػػداؼ الرئيسػػية  أرقػػاـ ) -
التنميػة المسػػتدامة بمػا تضػػمنتو مػػف أىػداؼ فرعيػػة وآليػػات تنفيذيػة والخاصػػة بالقضػػايا المختمفػة لمبيئػػة وىػػى: 
ضػػػػماف اإلنتػػػػاج واالسػػػػتيالؾ المسػػػػتداـ، واتخػػػػاذ إجػػػػراءات عاجمػػػػة لمتصػػػػدي لتغيػػػػر المنػػػػاخ وآثػػػػاره، وحفػػػػظ 

نميػػة المسػػتدامة، و حمايػػة المحيطػػات والبحػػار والمػػوارد البحريػػة واسػػتخداميا عمػػى نحػػو مسػػتداـ لتحقيػػؽ الت
دارة الغابػات عمػى نحػو مسػتداـ،  النظـ اإليكولوجية البرية وترميميا وتعزيز استخداميا عمى نحو مسػتداـ، وا 
ومكافحػػة التصػػحر، ووقػػؼ تػػدىور األراضػػي وعكػػس مسػػاره، ووقػػؼ فقػػداف التنػػوع البيولػػوجي، جػػاءت أكثػػر 

تضػمنتو مػف آليػات تنفيذيػة  عمػى مػاوة العػ ،المختمفػة لعناصػر البيئػة ومكوناتيػا وتفصػيالً  ووضوحاً  اشتماال
والمتعمػػؽ بحمايػػة البيئػػة ومػػا تضػػمنو مػػف  ،الوطنيػػة لمصػػر اإلسػػتراتيجيةعػػف مػػا جػػاء باليػػدؼ السػػادس مػػف 

 أىداؼ رئيسية وفرعية.
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 ثارىا المتوقعة عمى االقتصاد المصري،آىمية قضية التغيرات المناخية و أال أحد يستطيع أف ينكر  -

وذلػػػػؾ حسػػػػبما قامػػػػت بػػػػو  خاصػػػػة قطاعػػػػات الزراعػػػػة والميػػػػاه والسػػػػياحة والصػػػػحة والتشػػػػييد والبنػػػػاء،وبصػػػػفة 
أف  إال، حيػػث أف مصػػر تعػػد مػػف الػػدوؿ المتضػػررة بػػالتغيرات المناخيػػة، 0.الدراسػػات العالميػػة فػػي ىػػذا الشػػأف

 واضػحًا ومفصػالً جمة لمتصدي ليا، لػـ يػأت االيدؼ الخاص بالحد مف التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات ع
فػػي حػػيف خمػػت األىػػداؼ  ،نمػػا تػػـ الػػنص عميػػو فػػي الصػػياغة العامػػة لميػػدؼا  الوطنيػػة، و  اإلسػػتراتيجيةضػػمف 

والفعػػاؿ لتمػػؾ القضػػية، إال بػػالنص فقػػط عمػػى ضػػرورة  يوؿ الحقيقػػاالفرعيػػة المحققػػة لميػػدؼ الرئيسػػي مػػف التنػػ
ور عناصػػػػر البيئػػػػة )الميػػػػاه واليػػػػواء خفػػػػض معػػػػدالت االنبعاثػػػػات وااللتػػػػزاـ بالمعػػػػايير الوطنيػػػػة ووقػػػػؼ تػػػػدى

 واألرض(.
أف اليػػػدؼ الرابػػػع عشػػػر والػػػذى يػػػنص عمػػػى ضػػػرورة "حفػػػظ المحيطػػػات والبحػػػار والمػػػوارد البحريػػػة  -

أىميػػة إدراجػػو ضػػمف أيػػة رؤيػػة مػػف عمػػى الػػرغـ  ،واسػػتخداميا عمػػى نحػػو مسػػتداـ لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة"
د والمصػػادر المائيػػة البحريػػة والعذبػػة بيػػا، حيػػث يحيطيػػا مػػف تنمويػػة لمصػػر، نظػػرًا لتعػػدد المػػوار  إسػػتراتيجية

الشػػػماؿ البحػػػر المتوسػػػط ومػػػف الشػػػرؽ البحػػػر األحمػػػر، ووجػػػود بعػػػض البحيػػػرات المالحػػػة والعذبػػػة بيػػػا، ىػػػذا 
باإلضافة إلى مرور شرياف الحياة بيا وىو نير النيؿ، لـ يرد ىػذا اليػدؼ بشػكؿ مسػتقؿ أو ضػمنى، ضػمف 

 (.5101-5102المقترحة لمصر عف الفترة ) اإلستراتيجية األىداؼ المدرجة بالخطة

اختمؼ وتميز عف اليدؼ  ،5102مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد عشر أف اليدؼ الخامس  -
السادس الخاص بالبيئة بقضاياىا المختمفة والوارد باالستراتيجية الوطنية لمتنميػة المسػتدامة لمصػر بتضػمنو 

الػػػنظـ و ميتيػػػا لمسػػػتقبؿ التنميػػػة فػػػي مصػػػر، حيػػػث أنيػػػا تركػػػز عمػػػى حمايػػػة البيئػػػة أىػػػداؼ فرعيػػػة، نعتقػػػد بأى
كػػػاف مػػػف و   ،األراضػػػي المتػػػدىورة ومعالجػػػةالتصػػػحر  ةكافحػػػماإليكولوجيػػػة البريػػػة والمائيػػػة والبيئػػػة الجبميػػػة و 

ماتيا، أىميا: ضماف حفػظ وتػرميـ الػنظـ اإليكولوجيػة البريػة والػنظـ اإليكولوجيػة لمميػاه العذبػو الداخميػة وخػد
عػػػػادة زرع ، ومكافحػػػػة 5151عمػػػػى الصػػػػعيد العػػػػالمي، بحمػػػػوؿ عػػػػاـ  (X)بنسػػػػبة  يػػػػاوزيػػػػادة زرع الغابػػػػات وا 

التصػػػحر، وتػػػرميـ األراضػػػي والتربػػػة المتػػػدىورة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ األراضػػػي المتضػػػررة مػػػف التصػػػحر والجفػػػاؼ 
، وضػػماف 5151تحقيػػؽ عػػالـ خػػاؿ مػػف ظػػاىرة تػػدىور األراضػػي ، بحمػػوؿ عػػاـ  إلػػىوالفيضػػانات، والسػػعى 

حفظ النظـ اإليكولوجية الجبمية، بما في ذلؾ تنوعيا البيولوجي، مف أجؿ تعزيػز قػدرتيا عمػى تػوفير المنػافع 
 .5101غنى عنيا لتحقيؽ التنمية المستدامة بحموؿ عاـ  التي ال

الوطنيػة لمتنميػة المسػتدامة لمصػر عػف الفتػرة  اإلسػتراتيجيةمف اليدؼ التاسػع الػوارد ضػمف  أف كالً  -
واليػػدؼ السػػادس عشػػر مػػف أىػػداؼ  ،(، الخػػاص "بالشػػفافية وكفػػاءة المؤسسػػات الحكوميػػة"5102-5101)

ييمػش فييػا أحػد مػف أجػؿ تحقيػؽ  ، والخاص "بإقامة مجتمعات مسالمة ال5102التنمية المستدامة لما بعد 
تاحػػة  إمكانيػػة وصػػوؿ الجميػػع إلػػى العدالػػة، وبنػػاء مؤسسػػات فعالػػة وخاضػػعة لممسػػاءلة التنميػػة المسػػتدامة، وا 

                                                 
0
 See, Smith, J. et al. (5100). “Potential Impacts of Climate Change on the Egyptian Economy”, 

United Nations Development Programme, Cairo, Egypt. 
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ف كانا قد اتفقا عمى أىميػة رفػع كفػاءة المؤسسػات وضػرورة تطبيػؽ إوشاممة لمجميع عمى جميع المستويات" 
جػاء  5102مبدأ الشفافية فػي عمميػا، إال أف اليػدؼ السػادس عشػر مػف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة لمػا بعػد 

ألنػػػو لػػػـ يقصػػػر ضػػػرورة تحقيػػػؽ عنصػػػري الكفػػػاءة  ،الوطنيػػػة باإلسػػػتراتيجيةر شػػػموال مػػػف اليػػػدؼ التاسػػػع أكثػػػ
والشػػفافية عمػػى المؤسسػػات الحكوميػػة بػػؿ جعميػػا واجبػػة التطبيػػؽ مػػف قبػػؿ جميػػع مؤسسػػات الدولػػة الحكوميػػة 
وغيػػػػر الحكوميػػػػة، بػػػػؿ زاد عمػػػػى ذلػػػػؾ بنصػػػػو عمػػػػى ضػػػػرورة  خضػػػػوع جميػػػػع مؤسسػػػػات الدولػػػػة عمػػػػى كافػػػػة 

 لمساءلة.المستويات لممحاسبة و ا

، والخػػػػاص "بإقامػػػػة 5102أف اليػػػػدؼ السػػػػادس عشػػػػر مػػػػف أىػػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد  -
تاحػػة إمكانيػػة وصػػوؿ الجميػػع  مجتمعػػات مسػػالمة ال ييمػػش فييػػا أحػػد مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة، وا 

ميػع عمػى جميػع المسػتويات"، قػد اختمػؼ إلى العدالة، وبناء مؤسسػات فعالػة وخاضػعة لممسػاءلة وشػاممة لمج
الوطنيػػة لمتنميػػة  باإلسػػتراتيجية، المشػػار لمضػػمونيا، والػػواردة والتاسػػع والخػػامس الرابػػع األىػػداؼوتميػػز عػػف 

الوطنيػة نظػرًا ألىميتيػا لمسػتقبؿ  باإلستراتيجيةالمستدامة بتضمنو عدة أىداؼ فرعية نعتقد بضرورة إدراجيا 
وحمايػػػػة الحريػػػػات األساسػػػػية، وفقػػػػًا  ،وصػػػػوؿ الجميػػػػور إلػػػػى المعمومػػػػات التنميػػػػة فػػػػي مصػػػػر، وىػػػػى: كفالػػػػة

لمتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية؛ والحد بدرجة كبيرة مػف الفسػاد والرشػوة بجميػع أشػكاليما؛ والحػد بقػدر 
عادتيا ومكافحة  كبير مف التدفقات غير المشروعة لألمواؿ واألسمحة، وتعزيز استرداد األصوؿ المسروقة وا 

 .5101جميع أشكاؿ الجريمة المنظمة بحموؿ عاـ 

السػػتراتيجية الوطنيػػة مثيالتيػػا باتميػػزت عػػف  5102أف جميػػع أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لمػػا بعػػد  -
، باحتوائيػا، داخػؿ كػؿ ىػدؼ رئيسػي عمػى آليػات تنفيذيػة تضػمف 5101 -5102لمتنمية المستدامة لمصر 
ىػػذا باإلضػػافة إلػػى احتوائيػػا عمػػى ىػػدؼ  ؛قيػػؽ اليػػدؼ الرئيسػػيالتػػالي ضػػماف تحبتحقيػػؽ األىػػداؼ الفرعيػػة و 

أف تقـو بتنفيذ أىػدافيا  ،ومنيا مصر ،أوضح كيؼ يمكف لمدوؿ الناميةوالذي  )اليدؼ السابع عشر( خاص
، ليس فقط باالعتماد عمػى مواردىػا الذاتيػة المحميػة المتمثمػة فػي الضػرائب 5102لمتنمية المستدامة لما بعد 

بنػػػػاء القػػػػدرات ونقػػػػؿ و ا، بػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ إمكانيػػػػة قياميػػػػا بالحصػػػػوؿ عمػػػػى التمويػػػػؿ الػػػػالـز والرسػػػػـو وغيرىػػػػ
مػف خػالؿ قياميػا  وذلػؾ التكنولوجيات وتدعيـ التجارة وتطوير البيانات والمعمومات اليامة لمرصد والمتابعة،

 .والبنؾ الدولي وغيرىماة كاألمـ المتحدة يدوؿ أخرى أو مع المنظمات التنموية العالممع بالتعاوف والشراكة 

، تييئػػػػة البيئػػػة المناسػػػػبة لمتنفيػػػذ الفعػػػػاؿ 5102يتطمػػػب نجػػػػاح أىػػػداؼ التنميػػػػة المسػػػتدامة مػػػػا بعػػػد  -
لألىػػػداؼ، وذلػػػؾ باعتمػػػاد عػػػدد مػػػف اآلليػػػات اليامػػػة يػػػأتى فػػػى مقػػػدمتيا مشػػػاركة جميػػػع أصػػػحاب المصػػػالح 

والمساءلة والمحاسبة، وتعزيػز الشػفافية  المحمييف والدولييف فى عمميات صنع القرار، ووضع قواعد لممتابعة
تاحة البيانات، ودعـ دور القانوف واالرتقاء بحقوؽ اإلنساف، مف خالؿ وضع وتنفيذ حزمة مف السياسػات  وا 

تباع نيج  تكوف فيو اسػتراتيجيات التمويػؿ  متكامؿواإلجراءات التى تراعى الخصوصية المكانية والثقافية، وا 
 دعـ وتعاوف دولى. يجيات القومية لمتنمية المستدامة معززة بجزًء ال يتجزأ مف االسترات
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وتتطمػػب  ،تمعػب الشػػراكة العالميػة مػػف أجػؿ التنميػػة دورًا ىامػًا فػػى تحقيػؽ أىػػداؼ التنميػة المسػػتدامة -
والمتقدمػة والمؤسسػات اإلنمائيػة والماليػة الثنائيػة  -بمػا فييػا مصػر  –تعاونًا فعااًل مف جانب الدوؿ الناميػة 

دة األطراؼ والبرلمانات والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات األىمية ومنظمات المجتمػع المػدنى ومتعد
التسميـ بػأف كػؿ بمػد يتحمػؿ المسػئولية الرئيسػية عػف تنميتػو، بينمػا يتحمػؿ وأصحاب المصالح اآلخريف، مع 

 . مسئولية توفير بيئة دولية مواتية الدولىالمجتمع 

ؼ وغايػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة بفعاليػػػة إال مػػػف خػػػالؿ تضػػػمينيا فػػػى الخطػػػط يمكػػػف تحقيػػػؽ أىػػػدا ال      -
وىػػو مػػا يتطمػػب مػػف كػػؿ دولػػة أف تبػػدأ مػػف إطػػار مختمػػؼ لمتحػػديات القوميػػة والقطاعيػػة وتوطينيػػا محميػػًا، 

واالحتياجات واألولويات، بحيث يتـ اختيار مسارات تنموية تتوافؽ مع الظروؼ واألولويات قصيرة وطويمػة 
 األطر التنفيذية خصوصية المناطؽ المختمفة. وبحيث تعكس األجؿ، 

أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة تفعيػػػؿ ميػػػاـ المتابعػػػة والمسػػػاءلة والمحاسػػػبة التحقػػػؽ مػػػف تنفيػػػذ يتطمػػػب  -
حتػى وضع معايير مرجعيػة ومؤشػرات واضػحة وقابمػة لمقيػاس، ويػرتبط بيمػا مزيػد مػف الشػفافية واإلفصػاح ب

ة عمػػػى تصػػػرفاتيـ، وىػػػو مػػػا يسػػػتمـز مختمفػػػالمؤسسػػػات البالمػػػواطنيف مػػػف محاسػػػبة صػػػانعي القػػػرارات  يػػتمكف
ضماف حداثة وجودة ومصداقية البيانات وتوفرىا في الوقت المناسػب وشػموليتيا وقابميتيػا لممقارنػة وتمتعيػا 

 .بنظرة استشرافية مستقبمية

يجػب أف يػأتى ستثمارات طويمة األجؿ، والتى تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة بنجاح ايتطمب كذلؾ  -
وذلػؾ . القدر األكبر منيا مف المصادر المحمية، لمتأكيػد عمػى االسػتقاللية الماليػة واالرتقػاء بػالنمو المسػتداـ

تمويػػػؿ الالقطػػػاع الخػػػاص مسػػػئولياتو االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والبيئيػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى  مػػػف خػػػالؿ تحمػػػؿ
منػو فػػى المسػاعدات مػف الػدوؿ المتقدمػة، والجػػزء األىػـ يػأتى مػف خػالؿ إقامػػة  جػزءً  مثػؿى، والػذى يتاألجنبػ

 .نظاـ تجاري عالمي منفتح غير تمييزي متعدد األطراؼ

دور ىاـ فى تحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ تعزيز التمكػيف االقتصػادي وتسػييؿ أيضًا لمقانوف  -
راطيػػة والمواطنػػة والعدالػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة وصػػوؿ الفقػػراء والميمشػػيف إلػػى القضػػاء، ودعػػـ الديموق

وتقويػػة المحاسػػبة وخفػػض الفسػػاد، فضػػاًل عػػف إحبػػاط الصػػراعات والجريمػػة والعنػػؼ، وحمايػػة البيئػػة والمػػوارد 
 الطبيعية. 

بمػػا أف الحكومػػات ىػػى الفاعػػؿ األساسػػى والمسػػئوؿ األوؿ عػػف تحقيػػؽ التنميػػة داخػػؿ حػػدود دوليػػا،  -
لتحقيػؽ أىػداؼ  المحتممػةفإف ضعؼ الحكومة وتفشى الفسػاد داخػؿ المؤسسػات العامػة، يعػد مػف المعوقػات 

أىػداؼ ، وتمثؿ منظومة العمؿ الحكومى فى مصر تحدى ذو أىمية خاصة، أماـ تحقيؽ المستدامة يةالتنم
التنمية المستدامة، وىو ما يرجع إلى تعقد الييكؿ التنظيمى لمدولة، وتضخـ العمالة وسوء توزيعيا، وغياب 
الشػػػػفافية والمسػػػػاءلة، وكثػػػػرة التشػػػػريعات والقػػػػرارات وتعػػػػديالتيا وتضػػػػاربيا، والمركزيػػػػة الشػػػػديدة وسػػػػوء حالػػػػة 
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خػالؿ طػرح رؤيتيػا لإلصػالح اإلدارى فػى وىو مػا تداركتػو الحكومػة المصػرية مػؤخرًا مػف الخدمات العامة، 
 ، األمر الذى سيساعد بال شؾ فى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة.مصر

 التوصيات 2-5
تأسيسًا عمػى مػا تقػدـ مػف اسػتخالص ألىػـ النتػائج يمكػف اسػتعراض توصػيات الدراسػة عمػى النحػو 

 التالى:

عػػف مجموعػػة مػػف األولويػػات نوصػػى  إف متابعػػة إنجػػازات مصػػر لألىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة كشػػفت -
 ( وىى:5101-5102بإدراجيا ضمف قائمة أىداؼ التنمية المستدامة باإلستراتيجية الوطنية )

  ضػػرورة أف يظػػؿ ىػػدؼ الحػػد مػػف الفقػػر والجػػوع اليػػدؼ األوؿ عمػػى قائمػػة أولويػػات أىػػداؼ التنميػػة
 وأىداؼ الخطة اإلستراتيجية الوطنية. 5102المستدامة لما بعد 

  عمػى متخػذي القػرار عػدـ االىتمػاـ فقػط بسػرعة تحقيػؽ مصػر ليػدؼ األلفيػة المتعمػؽ بخفػض نسػبة
السػػكاف شػػديدى الفقػػر ولكػػف بعػػدد الفقػػراء الػػذيف مػػازالوا يعػػانوف مػػف الحرمػػاف مػػف ناحيػػة، وبحجػػـ 
التفػػاوت الكبيػػر فػػى نسػػػبة الفقػػر فيمػػا بػػػيف أقػػاليـ ومحافظػػات الجميوريػػة، األمػػػر الػػذى يؤكػػد عمػػػى 

وضع ىدؼ القضاء عمى التفاوتات اإلقميمية فى الفقر المدقع وخفض معدالتو عمى قائمػة  ضرورة
 أولويات أىداؼ الخطة اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية. 

  ضػػرورة إدراج ىػػدؼ خمػػؽ فػػرص العمػػؿ الكاممػػة المنتجػػة وتوفيرىػػا لمجميػػع ضػػمف أولويػػات أىػػداؼ
 الخطة اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة. 

  إف اىتمػػاـ واضػػػعي السياسػػػات ومتخػػػذى القػػرار بػػػالتعميـ فػػػى مصػػػر يجػػب أال يتوقػػػؼ عنػػػد ضػػػماف
تعمػػيـ التعمػػيـ األساسػػى الشػػامؿ، بػػؿ يجػػب أف يمتػػد إلػػى تحسػػيف جودتػػو حيػػث أف التحػػدى األكبػػر 

 الذى يواجو التعميـ فى ىذه المرحمة يتمثؿ فى انخفاض جودة التعميـ . 

 د السػػػرعة النسػػػبية فػػػى تخفػػػيض معػػػدؿ وفيػػػات األطفػػػاؿ دوف عمػػػى صػػػناع القػػػرار عػػػدـ التوقػػػؼ عنػػػ
الخامسة ومف ثـ تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية، ولكف ينبغى استمرارىـ فى إعطاء األولويػة لممنػاطؽ 
التى مازالت تعانى مف ارتفاع نسبة وفيات األطفاؿ )ريؼ الوجو القبمى( ولمفئات العمرية )أقػؿ مػف 

 عمى فى نسبة الوفيات. عمر عاـ وبصفة خاصة عمر شير( األ

  ،عمػػى الدولػػة بػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػد بػػدعـ السياسػػات المعنيػػة بتحسػػيف الصػػحة اإلنجابيػػة والنفاسػػية
نجابية جيدة، ويأتي فى مقدمتيا توفير وسائؿ تنظيـ  وتعزيز سبؿ الحصوؿ عمى خدمات صحية وا 

ظات الوجو القبمي ومحافظتي األسرة الحديثة والتوعية باستخداميا وخاصة بالمناطؽ الريفية وبمحاف
 سوىاج، وقنا عمى وجو الخصوص. 



 

 

215 

  ،ضػػرورة العمػػؿ عمػػى إيصػػاؿ خػػدمات الصػػرؼ الصػػحى األمنػػو إلػػى كافػػة األسػػر فػػى ربػػوع مصػػر
عمى أف تكوف األولوية لمحافظات الوجو القبمى وبصفة خاصة محافظات بنى سػويؼ وقنػا والمنيػا 

% مػػف األسػػر، وىػػو مػػا يتطمػػب 51لػػى أقػػؿ مػػفوأسػػيوط وسػػوىاج التػػى تصػػؿ فػػييـ نسػػبة التغطيػػة إ
 -5102وضػػع ىػػذا اليػػدؼ ضػػمف أولويػػات أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػى اإلسػػتراتيجية الوطنيػػة )

5101.) 

 

-5102إف اتسػػػاؽ األىػػػداؼ الرئيسػػػية والفرعيػػػة لمخطػػػة اإلسػػػتراتيجية لمتنميػػػة المسػػػتدامة لمصػػػر ) -
تعد ضرورة لضماف نجاح مصر فى تحقيؽ  5102بعد ( مع أىداؼ التنمية المستدامة العالمية لما 5101

 تمؾ األىداؼ، األمر الذى يتطمب التوجيو بإجراء عدد مف المراجعات عمى النحو الوارد بالجدوؿ التالى.
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 )5121 -5102خالصة وتوصيات الدراسة المقارنة لمخطة اإلستراتيجية لمتنمية المستدامة لمصر)
 5102ية لما بعد وأىداف التنمية المستدامة العالم

دارة الموارد الطبيعية ضمانات تحقيق التنمية المستدامة  التنمية البشرية/ االجتماعية التنمية االقتصادية البيئة وا 

 *التعميـ *االقتصاد *الطاقة  *****السياسة الداخمية

والسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي 
 *****الخارجية

 *الصحة **التنمية العمرانية البيئة***

 *االجتماعية ةالعدال تنمية المدف والمستوطنات** المناخ*** تغير 
وسػػػػػػػػػػػػائؿ وآليػػػػػػػػػػػػات تنفيػػػػػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية لمتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المستدامة******

حفػػػػػػػظ المحيطػػػػػػػات والبحػػػػػػػار والمػػػػػػػوارد 
البحريػػة واسػػتخداميا عمػػى نحػػو مسػػتداـ 

**** 

الشػػػػػػػػفافية وكفػػػػػػػػاءة المؤسسػػػػػػػػات 
 ***الحكومية

 العممي واالبتكار**البحث 

 -الغابػػػػات -الػػػػنظـ اإليكولوجيػػػػة البريػػػػة 
التنػػػػػػػػػػػػػػػػوع  -األراضػػػػػػػػػػػػػػػػي -التصػػػػػػػػػػػػػػػػحر

 البيولوجي****

االنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج واالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيالؾ 
 المستداـ***

 المياه والصرؼ الصحي****

مجتمعػػػػػػات مسػػػػػػالمة ال ييمػػػػػػػش   
وبناء مؤسسػات فعالػة  -فييا أحد

 ***وخاضعة لممساءلة

القضػػاء عمػػى الفقػػر بجميػػع أشػػكالو فػػي 
 كؿ مكاف****

التحتيػػػػػة وحفػػػػز التصػػػػػنيع  البنيػػػػة  
 وتشجيع االبتكار****

لقضػػػػػػاء عمػػػػػػى الجػػػػػػوع وتػػػػػػوفير األمػػػػػػف ا
المحسػػػػػػػنة وتعزيػػػػػػػز  ةوالتغذيػػػػػػػ الغػػػػػػػذائي

 ****الزراعة المستدامة

تمكػػػػػػيف المػػػػػػرأة وتحقيػػػػػػؽ والعدالػػػػػػة بػػػػػػيف    
 الجنسيف****

تحقيػػػؽ المسػػػاواة بػػػيف الجنسػػػيف وتمكػػػيف    
 ****كؿ النساء والفتيات

 *****الثقافة   
، 5102بعػػد *يوجػػد اتسػػاؽ جيػػد بػػيف األىػػداؼ الػػواردة بإسػػتراتيجية مصػػر لمتنميػػة المسػػتدامة ونظيرتيػػا الػػواردة بأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة العالميػػة لمػػا 

  بمالحؽ الدراسة(. 00، 6،  5، 4، 3وتحتاج لمراجعة طفيفة. )راجع الجداوؿ أرقاـ 

الواردة بإستراتيجية مصر لمتنمية المستدامة ونظيراتيػا الػواردة بأىػداؼ التنميػة المسػتدامة العالميػة لمػا بعػد ** يوجد اتساؽ متوسط بيف محتوى األىداؼ 
 بمالحؽ الدراسة(. 05، 01، وتحتاج لمراجعة. )راجع الجداوؿ أرقاـ 5102

  ونظيراتيػا الػواردة بأىػداؼ التنميػة المسػتدامة العالميػة لمػا *** يوجد اتساؽ ضعيؼ بيف محتوى األىداؼ الواردة بإسػتراتيجية مصػر لمتنميػة المسػتدامة
 بمالحؽ الدراسة(. 04، 01، 00، راجع الجداوؿ أرقاـ 5102بعد 

لتحقيػؽ **** قضايا غائبة  تمامًا عػف إسػتراتيجية مصػر لمتنميػة المسػتدامة  وتحتػاج إلػى إدراجيػا إمػا بشػكؿ مسػتقؿ أو ضػمني، وذلػؾ نظػرًا ألىميتيػا 
  بمالحؽ الدراسة(. 03، 02، 6، 1، 0، 5، 0مستدامة لمصر وتحتاج لمراجعة جادة. )راجع الجداوؿ أرقاـ التنمية ال

 دارة الدولة والنظاـ السياسى( وردت باإلسػتراتيجية الوطنيػة لمتنميػة المسػتدامة تػـ تجنبيػا عمػدًا مػف قبػؿ أىػداؼ  ***** قضايا وطنية )تعكس اليوية وا 
 بمالحؽ الدراسة(. 51، 06، 05لتحظى بالقبوؿ الدولي عند التنفيذ )راجع الجداوؿ أرقاـ  5102العالمية لما بعد التنمية المستدامة 

  5102****** غابت عف اإلسػتراتيجية المصػرية لمتنميػة المسػتدامة بينمػا جػاءت كيػدؼ مسػتقؿ ضػمف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة العالميػة لمػا بعػد 
وتحتػاج لمراجعػة جػادة لمغايػة،)راجع الجػداوؿ أرقػاـ  5102ت مفصمة بكؿ ىدؼ مف أىداؼ التنمية المستدامة لمػا بعػد )اليدؼ السابع عشر( كما جاء

 ((.2بمالحؽ الدراسة، وبصفة خاصة الجدوؿ رقـ ) 0-55
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إف وضع خطة لالستدامة المالية )ال تتأثر بتغير الوضع السياسي أو تغير الوزراء أو الحكومػات(  -
قيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة باإلسػػتراتيجية المصػػرية، وىػػو مػػا يتطمػػب مػػف الدولػػة العمػػؿ تعػػد ضػػرورة لتح
 عمى ما يمى: 

  عػاـ التمويػؿ بالتخطيط لمحصوؿ عمى التمويػؿ مػف مصػادره المختمفػة المتمثمػة فيمػا يمػى: ال تقوـأف
تمويػػؿ ال، و الػػدوليخػػاص التمويػػؿ ال، و الػػدوليعػػاـ التمويػػؿ ال، و المحمػػيخػػاص التمويػػؿ ال، و يمحمػػال
مػػع األخػػذ فػػى االعتبػػار صػػعوبات وتحػػديات تػػوفير التمويػػؿ مػػف مصػػادره المختمفػػة وذلػػؾ  ،مخػػتمطال

ضافية عند الرغبة في األمػر الػذى يتطمػب العمػؿ عمػى تعزيػز البيئػة السياسػية  حشد موارد جديدة وا 
وطنى، واالسػػتفادة والقانونيػػة والتنظيميػػة والمؤسسػػية الممكنػػة لألعمػػاؿ، وبنػػاء الثقػػة فػػى االقتصػػاد الػػ

مف فرص التعػاوف مػع دوؿ الجنػوب لالسػتثمار فػى أىػداؼ التنميػة المسػتدامة مػف خػالؿ مصػارؼ 
 التنمية اإلقميمية المتعددة.

  االقتصػادية واالجتماعيػة مثػؿ  يػاوظائف سػوؼ تمكنيػا مػف أداءحشد اإليرادات العامة المحمية التػي
وضػػػع و  حػػػؿ مشػػػكمة الفقػػػر واألمػػػف الغػػػذائىو لممػػػواطف ضػػػماف حػػػد أدنػػػى مػػػف الحمايػػػة االجتماعيػػػة 

وتضػػمف  تعزيػػز حقػػوؽ اإلنسػػافالتػػي تضػػمف الحفػػاظ عمػػى البيئػػة ومواردىػػا وتسػػاىـ فػػى  سياسػػاتال
 سيادة القانوف. تحقؽ

  وتعزيػػػز مػػػف مػػػوارد القطػػػاع الخػػػاص،  ةالكامنػػػاالسػػػتثمارية إجػػػراءات عاجمػػػة لتعبئػػػو الطاقػػػة اتخػػػاذ
عػػادة توجيػػشػػراكتو مػػع القطػػاع العػػاـ،  طػػالؽ العنػػوا  ف ليػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ او تمػػؾ الطاقػػة وا 

طويمػة األجػؿ،  واسػتثمارات ، وضرورة توجيو وحث القطاع الخاص عمػى أف تكػوفالتنمية المستدامة
إلػػى قطاعػػات ذات أىميػػة  ، وأف توجػػو تمػػؾ االسػػتثماراتبمػػا فػػي ذلػػؾ االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر
الطاقػػػة و  ف أبػػػرز أمثمػػػة تمػػػؾ القطاعػػػات، البنيػػػة التحتيػػػةحيويػػػة لالقتصػػػاد والتنميػػػة المسػػػتدامة، ومػػػ

 .تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتوالصناعات األساسية و والنقؿ، 

  جيػػزة عمػػى االسػػتثمارات وتػػدفقات األمػػواؿ األجنبيػػة مػػف قبػػؿ أ تقويػػة آليػػات الرقابػػة الوطنيػػةضػػرورة
 لسمطة التشريعية.والرقابة المالية ا

 حصػػوؿ عدالػػة لمػدوؿ الناميػػة، ُيمكػػف مصػر مػػف الأكثػػر يكػوف  ينظػػاـ تجػػار  المطالبػة دوليػػًا باعتمػاد
 عمى التكنولوجيات واالستثمارات الطويمة األجؿ.

 التي تثقؿ كاىؿ مصر، والتي  مستدامة لمسألة الديوفو  المطالبة دوليًا بضرورة وضع حموؿ حقيقية
الجيود كافة تدعيـ ية المستدامة؛ و مف المتوقع أف تعوؽ قدرتيا التمويمية عند تنفيذىا ألىداؼ التنم

أو الخاصػػة بإعػػادة ىيكمػػة الػػديوف السػػيادية الدوليػػة واإلقميميػػة الدوليػػة الراميػػة إلػػى تعزيػػز الترتيبػػات 
 إسقاطيا.



 

 

218 

 تعبئػو المػوارد مػف بمػا يحسػف  يةالضػريب اتاإلصالحزيادة القدرة التمويمية لمدولة مف خالؿ قياميا ب
مػػػتخمص ل حسػػػيف كفػػػاءة اإلنفػػػاؽ العػػػاـ وترشػػػيد الػػػدعـ والتخطػػػيط، باإلضػػػافة إلػػػى ضػػػرورة تالمحميػػػة

لقطاع الطاقة، وبصفة خاصػة الػدعـ تدريجيًا مف اإلعانات المالية المباشرة وغير المباشرة المقدمة 
عمػى الحكومػة وضػػع آليػات واتخػاذ إجػػراءات ُتمكػف مػػف  وينبغػػى الموجػو منيػا لقطػػاع األعمػاؿ، بػؿ

 .القيمة المضافة العالية بأشكاليا المختمفةالمصرية ذات لصادرات ا تشجيع

  بمػػا يسػػمح  بتشػػجيع االسػػتثمار  لمدولػػةسياسػػات الماليػػة العامػػة البػػدء فػػى تعػػديؿ قػػانوف االسػػتثمار و
 .التنمية المستدامةأىداؼ تحقيؽ و  الكربوف المسالـ لمبيئة والمنخفض

 ؽ بقوة اتفاقية األمـ المتحػدة ينبغى أف نطب، حيث غير المشروعة المالية التصدى بفعالية لمتدفقات
عػػػػادة األصػػػػوؿ المسػػػػروقةو لمكافحػػػػة الفسػػػػاد  تبػػػػادؿ المعمومػػػػات لمصػػػػر تكفػػػػؿ  اتفاقيػػػػاتوضػػػػع ، و ا 
  .ي مع باقى دوؿ العالـ مف خالؿ المنظمة اأُلمميةوالتعاوف القضائ

 

 :يةالتالوالمتطمبات  تدعيـ اآللياتأىداؼ التنمية المستدامة فى مصر يتطمب  نفيذف تإ -

  الحكومػػة، وأصػػحاب المصػػالح  عالقػػات جديػػدة لمشػػراكة بػػيف كػػؿ أطػػراؼ المجتمػػعتقويػػة وتفعيػػؿ(
، وزيادة مشاركة مجتمع المدنىال -وبناء قدرات  –مف خالؿ تقوية دور المحمييف والدولييف( وذلؾ 
 واالنػدماج فػى المنتػديات والمبػادرات اإلقميميػة والعالميػة خاصػة بػيف دوؿ ،القطاع الخػاص المحمػى

 الجنوب، واالستفادة مف خبرات الدوؿ الناشئة )مثؿ الصيف واليند والبرازيؿ( فى التنمية. 
 مؤشرات قياس واضػحة وتوقيتػات  تقوية آليات المساءلة والمحاسبة، بناء عمى مستيدفات كمية ليا

تحديد المؤسسػات والمسػتويات التػى تتػولى عمميػة المسػاءلة والمحاسػبة عػف تحقيػؽ زمنية محددة، و 
فيمػػػا يتعمػػػؽ  أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة وتقػػػديـ الخػػػدمات، مػػػع تفعيػػػؿ الرقابػػػة والمسػػػاءلة البرلمانيػػػة

 بتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة.

 تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة اسػتثمارًا مسػئواًل وخاضػعًا  فػيالخػاص  أف يكوف استثمار القطػاع ضرورة
أدائيػػػا االقتصػػػادي واالجتمػػػاعى جباريػػػة عػػػف بتقػػػديـ تقػػػارير إ شػػػركاتوإلػػػزاـ  مػػػع ضػػػرورةلممسػػػاءلة، 
 خاصة بالنسبة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجـ. يتقديـ دعـ تقنوالبيئي، وب

 والجيػػات الفاعمػػة فػػي القطػػاع الخػػاص، ومنظمػػات ةخضػػوع جميػػع الجيػػات الفاعمػػة مػػف الحكومػػ ،
 المجتمع المدني، لممساءلة أماـ الناس أنفسيـ.

  حصائية وضماف استقالليتيا وتطوير ميػارات العػامميف فػى مجػاؿ البيانػات بناء قدرات األجيزة اإل
االسػػتفادة مػػف ثػػورة البيانػػات ودور تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت، فػػى تحسػػيف و  ،والمعمومػػات

االستفادة مف المبادرات والشراكات العالميػة و ات والتحقؽ مف مصداقيتيا، بيانجودة وسرعة تداوؿ ال
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المنظمػػػات الدوليػػػة واإلقميميػػػة مػػػف أجػػػؿ تبػػػادؿ الخبػػػرات غيرىػػػا مػػػف ألمػػػـ المتحػػػدة و التػػػى تتبناىػػػا ا
 والميارات فيما يخص إنتاج ونشر البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة. 

  مصػر  –فػى سػياؽ اسػتراتيجية التنميػة المسػتدامة ليس فقط ضرورة تبنى أىداؼ التنمية المستدامة
فػػػػى االسػػػػتراتيجيات القطاعيػػػػة  فكػػػػلمػػػػى إعػػػػدادىا حاليػػػػًا، و والتػػػػى تعكػػػػؼ وزارة التخطػػػػيط ع 5101
وذلػػؾ حتػػى يػػتـ تبنػػى األىػػداؼ عمػػى مسػػتوى  القطاعػػات المختمفػػة ودمجيػػا فػػى الخطػػط  ،لمػػوزارات

لػزاـ السػمطات المحميػة  بتضػميف تمػػؾ كػذلؾ السػنوية وضػماف اتسػاقيا مػع السياسػة العامػة لمدولػة. وا 
بعػػد تكييفيػػا وتعػػديميا لتتوافػػؽ مػػع احتياجػػات ومتطمبػػات األىػػداؼ داخػػؿ الخطػػط والبػػرامج المحميػػة 

 التنمية فى المناطؽ المختمفة.

 تاحػػػة ت العامػػػة، و ؤسسػػػاإجػػػراءات لتحسػػػيف الشػػػفافية فػػػي الم اتخػػػاذ الوصػػػوؿ الكامػػػؿ إلػػػى البيانػػػات ا 
ر المنشػػورات والمعمومػػات الدقيقػػة فػػي الوقػػت المناسػػب وبشػػكؿ دورى وعمنػػى مػػع اصػػدا  الرسػػمية، و 
ؿ أمػاـ الجميػػع لإلطػالع عمػى المعمومػػات الضػرورية والموثقػة. مػػف خػالؿ تبنػي إطػػار إفسػاح المجػا

قػػانوني فعػػاؿ لجمػػع ونشػػر المعمومػػات، كمػػا يتعػػيف عمػػى الحكومػػة أف تقػػـو طواعيػػة بنشػػر بعػػض 
البيانات بشكؿ استباقي دوف الحاجة إلى طمبيا، مف خالؿ بوابات المعمومات المفتوحة وغيرىا مف 

تييئة اإلدارات الحكومية وتحسػيف البنيػة المعموماتيػة فػى المكاتػب الحكوميػة و  ،مةنظـ النشر المتقد
 .وتطوير نظـ إدارة السجالت

 .وضع آلية لمتفاوض حوؿ فرص وشروط التجارة الحرة بما يدعـ تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة 

  زالة العوائؽ التى تمنعيـ مف الوصوؿ إلى الخدمات القضائية تمكيف المواطنيف مف فيـ حقوقيـ، وا 
نيف الخاصػػػػة بإنفػػػػاذ العقػػػػود وحقػػػػوؽ الممكيػػػػة وتسػػػػوية اوالمسػػػػاعدة القانونيػػػػة، وتقويػػػػة وتفعيػػػػؿ القػػػػو 

المنازعات وتنظػيـ العمالػة، وتأسػيس وحمايػة الشػركات الصػغيرة والمتوسػطة، وتقويػة قواعػد التجػارة 
وكفالة احتراـ الحقوؽ األساسػية  عدـ المساواة،و والمنافسة العادلة، ومعالجة مختمؼ أشكاؿ التمييز 

مراجعػػػػة وتعػػػػديؿ الكثيػػػػر مػػػػف القػػػػوانيف  لتتماشػػػػى مػػػػع و لجميػػػػع المػػػػواطنيف ومعػػػػاممتيـ بإنصػػػػاؼ، 
 احتياجات وتطورات الحياه فى المجتمع.

 قػػػوي وفعػػاؿ، يضػػـ عػػامميف مػػؤىميف تػػأىياًل عاليػػػًا،  -وقطػػاع أعمػػاؿ عػػاـ  –جيػػاز حكػػومى  بنػػاء
تحػػديات الراىنػػة والمقبمػػة، وقػػادر عمػػى االسػػتجابة الحتياجػػات يسػػتجيب عمػػى نحػػو متسػػؽ وسػػريع لم

دارة وتعبئة العمؿ الجماعى لمقابمة أجنده التنمية الجديدة. كمػا  أف ة لحكومػأنػو عمػى االمواطنيف، وا 
فعالػػة لمكافحػػة الفسػػاد، مػػف خػػالؿ إجػػراءات أكثػػر شػػفافية، وىيكػػؿ أجػػور مناسػػب  إسػػتراتيجيةتنػػتيج 

رساء قواعد النزاىة، وتحسيف تقديـ الخدمات العامة لجذب واستبقاء العامميف، وتشجيع مبػادرات  ،وا 
 وخدمات الحكومة اإللكترونية عمى جميع المستويات وتسييؿ النفاذ إلييا. 
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 .وضع آليات تضمف نقؿ لمتكنولوجيا الخضراء بما يدعـ تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة 

 

التي يمكف أف تساعدىا فى متابعة ورصػد مػدي التقػدـ فػي إف قياـ الدولة بتحديد الوسائؿ واآلليات  -
( يعػػػػد خطػػػػوة ذات أىميػػػػة 5101-5102تنفيػػػػذ األىػػػػداؼ اإلسػػػػتراتيجية لمتنميػػػػة المسػػػػتدامة لمصػػػػر لمفتػػػػرة )

 تتطمب العمؿ عمى ما يمى:

  النػاس، بمػا فػييـ أعضػػاء الحكومػة و  جػزءًا مػف العقػػد المبػـر بػيف خطػة التنميػة المسػتدامةأف تصػبح
 .تتصرؼ بمسئولية يجب أف المدني واألعماؿ التجارية التي المجتمع

  نشػػػاء و المسػػػتويات، جميػػػع عمػػػى وضػػػع أطػػػر ومعػػػايير مرجعيػػػة لقيػػػاس مػػػا يػػػتـ إحػػػرازه مػػػف تقػػػدـ ا 
فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتنفيػػػػذ أىػػػػداؼ التنميػػػػة والخاصػػػػة مؤسسػػػػات مسػػػػتقمة لمتابعػػػػة أداء المؤسسػػػػات العامػػػػة 

ات نظامية ومتعددة األبعاد مع فػتح المجػاؿ لمنظمػات المستدامة، وأف تكوف متابعة ومراجعة العممي
تقػػػديـ عمػػػى جميػػػع المسػػػتويات، و  ةمتابعػػػة الحكومػػػوأصػػػحاب المصػػػالح اآلخػػػريف لالمجتمػػػع المػػػدنى 

 .بشػػػأف تحقيػػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػػتدامة ةتقػػػارير دوريػػػة فيمػػػا يتعمػػػػؽ بالتقػػػدـ الػػػذى تحػػػػرزه الدولػػػ
 ر أشكاؿ جديدة مف المتابعة والتقييـ.تطوي فىوسائؿ االتصاالت الحديثة  مفاالستفادة و 

 الرقابية التي يقضى بيا الدسػتور. ويجػب  توالديمقراطية وتنفيذ والي في ممارسةالبرلماف  دور تعزيز
 أف تسدد جميع الشركات الضرائب الواجبة عمييا وأف تحتـر معايير العمؿ وحقوؽ اإلنساف والبيئة. 

 التي تستند إلى معايير شاممة متفؽ عمييػا، وقواعػد وأدلػة المشتركةثقافة المسئولية  ضرورة تعميؽ ،
لى العمؿ الجماع  .حرز مف تقدـ، ووضع أطر مرجعية لقياس ما يُ يمشتركة، وا 

  الرصد الجيد والمتابعة نحو التقدـ مف  التي تمكف مف البيانات في جودة وكمية ثورةضرورة إحداث
 العاـ والخاص عمى السواء. جميع الجيات الفاعمة، في القطاعيف قبؿ

 استعراض النتائج نحو التقدـ في تحقيؽ أىػداؼ التنميػة  ىاشات التي تجرى في إطار قأف تكوف المنا
تسػتند إلػى يجػب أف و  ،قائمة عمى المشاركة وعمنيػة تتػاح فييػا المشػاركة الواسػعة النطػاؽ المستدامة

 .وليس اإلنجازات المرسمة  عمى األدلة الحقائؽ والبيانات والنتائج العممية والتقييمات القائمة

  وأخيرًا، أف وضع أىداؼ التنمية المستدامة موضع التنفيذ البد وأف يصػاحبو خمػؽ كيػاف وطنػي )قػد
يكػػوف برئاسػػة رئػػيس مجمػػس الػػوزراء( لديػػو السػػمطة فػػي المتابعػػة والمراجعػػة وتقيػػيـ اإلنجػػاز، وبحيػػث 

و الػػوزارات المسػػئولة عػػف تنفيػػذىا )قػػد تكػػوف يتبعػػو جيػػة تسػػاعده عمػػى دعػػـ التنسػػيؽ بػػيف الجيػػات أ
وزارة التخطيط(، كػؿ ىػذا بجانػب ضػرورة تػوافر الرقابػة والمتابعػة الشػعبية ممثمػة فػي مجمػس النػواب 
والرقابة والمتابعة المجتمعية ممثمة في منظمات المجتمع المدني وكافة األطرؼ ذات العالقة بتنفيذ 

يصػػاحب ذلػػؾ مراجعػػة ىياكػػؿ وميػػاـ وأدوار أجيػػزة تجميػػع   تمػػؾ األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية؛ وال بػػد وأف
نتاج المعمومات بالدولة، لمتأكد مف وجود دور واضح ومحدد لكؿ منيا في رصد ومتابعة  البيانات وا 
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كػػؿ ىػػدؼ رئيسػػي وفرعػػي مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة محػػؿ التنفيػػذ، مػػع التركيػػز عمػػى ضػػرورة 
ًا ومياريػًا، لتػتمكف مػف القيػاـ بمػا ىػو مطمػوب منيػا. ىػذا تطوير قدرات وميػارات  تمػؾ األجيػزة تقنيػ

وربمػػا يكػػوف مػػف المفيػػد أيضػػًا لمصػػر إذا مػػا قامػػت بإعػػداد تقػػارير اإلنجػػاز نحػػو التقػػدـ فػػي تحقيػػؽ 
أىػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػي خطتيػػا اإلسػػتراتيجية، االسترشػػاد باإلطػػار الييكمػػى العػػاـ المقتػػرح مػػف 

إلقميمية والدولية، وبحيث يصبح جزء كبيػر مػف محتػوى تمػؾ التقػارير قبؿ  منظمات األمـ المتحدة ا
 قابؿ لممقارنة إقميميًا وعالميًا.
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 مالحق الدراسة

 (0ممحق الدراسة رقم )
 التقدم الذى احرزتة مصر نحو تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية

 نسبة الفقراء مف إجمالى السكاف وفقا لخط الفقر القومي .  ( 0جدول رقم )

 نسبة الفقراء )فقر مدفع( مف إجمالى السكاف.  (5جدول رقم )

 % مف الدخؿ. 51% مف الدخؿ إلى أدنى 51نسبة أعمى  (2جدول رقم )

 بياف بالقرى األكثر فقرًا المندرجة ضمف برنامج استيداؼ القرى الفقيرة .  ( 2جدول رقم )

معػػدؿ القيػػد الصػػافى لألطفػػاؿ بمرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائى عمػػى مسػػتوى المحافظػػات  (2جدول رقم )
5113 /5114- 5100/5101. 

المحافظػػات معػػدؿ القيػػد الصػػافى لألطفػػاؿ بمرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائى عمػػى مسػػتوى  (6جدول رقم )
 .5100/5101 -5114/ 5113وفقا لمنوع 

معػػدؿ القيػػد الصػػافى لألطفػػاؿ بمرحمػػة التعمػػيـ االعػػدادى عمػػى مسػػتوى المحافظػػات  (7جدول رقم )
 .5100/5101 -5114/ 5113وفقا لمنوع 

تطػػور وفيػػات األطفػػاؿ دوف سػػف الخامسػػة ووفيػػات الرضػػع عمػػى المسػػتوى القػػومي  (8جدول رقم )
 5101 -0665لممسوح الصحية لمسكاف خالؿ الفترة  واالقميمى وفقا

 (5ممحق الدراسة رقم )
 ولم ترد باالستراتيجية الوطنية 5102أىداف التنمية المستدامة الواردة ضمن أجندة العالم لما بعد 

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ األوؿ مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (0جدول رقم )

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ الثاني مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (5جدول رقم )

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ الخامس مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (2جدول رقم )

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ السادس مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (2جدول رقم )

 5102المقارف لميدؼ السابع عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  التحميؿ (2جدول رقم )

 (2ممحق الدراسة رقم )
والمتقاطعة مع أىداف التنمية   5102أىداف التنمية المستدامة الواردة ضمن أجندة العالم لما بعد 

 المستدامة باالستراتيجية الوطنية.

 5102مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد التحميؿ المقارف لميدؼ الثالث  (6جدول رقم )

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ الرابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (7جدول رقم )

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ السابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (8جدول رقم )

 5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد التحميؿ المقارف لميدؼ الثامف مف  (9جدول رقم )
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 5102التحميؿ المقارف لميدؼ التاسع مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (01جدول رقم )

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ العاشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (00جدول رقم )

أىػػػػداؼ التنميػػػة المسػػػػتدامة لمػػػا بعػػػػد التحميػػػؿ المقػػػارف لميػػػػدؼ الحػػػادي عشػػػػر مػػػف  (05جدول رقم )
5102 

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ الثاني عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (02جدول رقم )

 5102التحميؿ المقارف لميدؼ الثالث عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (02جدول رقم )

 5102عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  التحميؿ المقارف لميدؼ الرابع (02جدول رقم )

التحميػػػؿ المقػػػارف لميػػػدؼ الخػػػامس عشػػػر مػػػف أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد  (06جدول رقم )
5102 

التحميػػػؿ المقػػػارف لميػػػدؼ السػػػادس عشػػػر مػػػف أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد  (07جدول رقم )
5102 

 (2ممحق الدراسة رقم )
المستدامة الواردة الواردة باالستراتيجية الوطنية وال يوجد ما يناظرىا بأجندة العالم  أىداف التنمية

 5102ألىداف التنمية المستدامة لما بعد 

التحميػػؿ المقػػارف لميػػدؼ الرابػػع مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة الػػوارد باالسػػتراتيجية  (08جدول رقم )
 5102المستدامة لما بعد ( مع أىداؼ التنمية 5101-5102الوطنية )

التحميؿ المقارف لميدؼ الخامس مف أىداؼ التنمية المسػتدامة الػوارد باالسػتراتيجية  (09جدول رقم )
 5102( مع أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 5101-5102الوطنية )

باالسػػتراتيجية التحميػػؿ المقػػارف لميػػدؼ الثػػاني عشػػر مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة  (51جدول رقم )
 5102( مع أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 5101-5102الوطنية )
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 (0ممحق الدراسة رقم )
 نسبة الفقراء من إجمالي السكان وفقا لخط الفقر القومي( : 0جدول رقم )

 5100/5105 5100/5101 5116/5115 5112/5111 5110/5111 0663/0662 المحافظة

 05.1 01.1 4.3 1.3 5.5 01.5 القاىرة

 05.1 00.1 3.1 5.1 00.0 56.1 االسكندرية

 06.1 3.1 1.1 4.3 5.3 0.4 بورسعيد

 2.1 0.1 0.6 5.1 1.5 5.1 السويس

 02.4 6.3 3.6 2.4 6.1 03.1 المحافظات الحضرية

 01.1 0.1 0.0 5.3 1.6 1.4 دمياط

 01.1 05.1 6.0 4.1 04.4 00.1 الدقيمية

 01.1 05.1 06.5 55.5 03.0 00.6 الشرقية

 50.1 55.1 00.0 00.5 05.0 55.0 القميوبية

 05.1 01.1 00.5 00.5 3.4 01.0 كفر الشيخ

 00.1 5.1 4.3 3.0 01.0 6.1 الغربية

 02.1 03.1 04.6 04.2 50.4 55.5 المنوفية

 51.1 50.1 50.2 51.2 01.1 55.2 البحيرة

 02.1 05.1 05.5 3.1 4.6 6.4 االسماعيمية

   01.5 01.2 00.0 04.0 الوجو البحرى

 00.4 01.0 4.0 6.1 04.6 50.4 حضر 

 04.1 04.1 03.4 03.4 00.0 02.1 ريؼ 

 05.1 05.1 50.1 00.0 05.6 05.1 الجيزة

 06.1 05.1 10.2 12.1 20.5 01.1 بنى سويؼ

 03.1 10.1 55.4 05.1 02.1 11.3 الفيـو

 01.1 05.1 01.6 06.1 51.1 02.5 المنيا

 31.1 36.1 30.1 31.3 25.0 20.1 أسيوط

 22.1 26.1 14.2 11.4 12.2 06.1 سوىاج

 25.1 20.1 06.1 00.4 00.0 05.0 قنا

 14.1 06.1 11.6 31.2   األقصر

 06.1 21.1 05.1 50.6 51.2 01.5 أسواف

   03.6 05.2 02.5 01.0 الوجو القبمى

 53.4 56.2 50.0 05.3 03.0 02.1 حضر 

 16.2 20.1 10.4 06.0 01.4 00.4 ريؼ

       البحر األحمر

       الوادى الجديد

       مطروح

       شماؿ سيناء

       جنوب سيناء

   00.0 01.2 01.4 03.1 محافظات الحدود

 00.1 0.3 1.5 1.6 01.1 51.5 حضر  

 13.3 00.0 50.5 05.5 00.5 01.5 ريؼ 

 53.0 52.5 50.3 06.3 51.0 55.6 مصػػػػر 

   00.1 01.0 05.1 55.2 حضر   

   55.6 53.5 50.1 50.0 ريؼ

 الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخؿ واإلنفاؽ واالستيالؾ، أعداد مختمفة. المصدر: 
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 (0ممحق الدراسة رقم )
 نسبة الفقراء )فقر مدقع( من إجمالي السكان (:5جدول رقم )

 5100/5105 5116/5115 5112/5111 5110/5111 0663/0662 المحافظة

 0.10 0.4 1.2 5.5 5.6 القاىرة

 1.60 0.5 0.5 5.1 01.4 االسكندرية

 1 0.4 1.6 1.5 5.0 بورسعيد

 1 1.0 1.4 1.1 0.5 السويس

 5.00 0.2 1.4 5.0 2.5 المحافظات الحضرية

 1 1.5 1.5 1.1 1.1 دمياط

 1.2 0.1 1.2 0.0 0.5 الدقيمية

 1.51 0.6 5.6 5.3 0.6 الشرقية

 0.50 0.5 0.1 5.6 5.5 القميوبية

 1.55 5.0 1.6 1.6 5.3 كفر الشيخ

 1.25 1.5 1.5 5.1 0.3 الغربية

 1.55 0.0 1.1 0.4 5.5 المنوفية

 1.34 0.5 5.5 0.2 4.0 البحيرة

 1 1.0 1.2 0.1 1.1 االسماعيمية

 1.24 5.1 0.1 5.5 1.0 الوجو البحرى

 1.25 1.5 0.1 0.0 3.4 حضر 

 1.24 5.2 0.2 0.5 0.1 ريؼ 

 2.2 4.3 0.1 1.1 5.3 الجيزة

 4.00 00.2 00.5 51.5 01.4 بنى سويؼ

 5.53 2.6 0.0 01.6 01.1 الفيـو

 0.44 4.1 6.5 2.5 05.2 المنيا

 51.50 00.1 55.4 51.5 52.5 أسيوط

 05.10 05.2 6.5 04.5 05.0 سوىاج

 06.25 00.2 3.1 05.6 02.0 قنا

 5.00 01.0 03.4   األقصر

 5.05 1.1 1.5 3.6 01.0 أسواف

 6.22 05.5 5.0 05.0 05.1 الوجو القبمى

 0.64 3.0 1.5 00.1 00.1 حضر 

 00.63 02.3 01.1 00.5 00.6 ريؼ

 0.26 0.5 1.5 0.6 0.3 محافظات الحدود

 5.5 0.5  0.6 2.1 حضر  

 3.11 5.4 00.0 0.6 1.6 ريؼ 

 1.02 3.0 0.3 2.5 4.1 مصػػػػر 

 5.50 5.3 0.4 2.5 4.4 حضر   

 2.52 5.2 2.1 3.0 4.0 ريؼ

 الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخؿ واإلنفاؽ واالستيالؾ، أعداد مختمفة. المصدر: 
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 % من الدخل51% من الدخل إلى أدنى 51نسبة أعمى (: 2جدول رقم )
 5100/  5105 5116/5115 5112/5111 5110/5111 0663/0662 المحافظة

 2.5 3.0 3.1 3.2 1.6 القاىرة

 1.55 1.5 2.0 1.6 2.3 االسكندرية

 1.04 2.5 2.1 2.5 5.4 بورسعيد

 1.41 1.5 1.5 1.0 3.1 السويس

 2.15 2.1 2.4 3.1 2.1 المحافظات الحضرية

 5.40 5.5 5.6 5.5 5.4 دمياط

 5.61 0.1 5.6 5.6 0.0 الدقيمية

 5.43 5.3 5.4 5.3 5.5 الشرقية

 5.62 0.0 0.5 0.1 0.0 القميوبية

 0.54 5.5 0.5 5.6 0.4 كفر الشيخ

 0.54 0.5 0.0 0.0 0.1 الغربية

 0.00 0.0 5.5 0.1 0.4 المنوفية

 5.41 5.3 5.5 5.4 5.3 البحيرة

 0.45 0.4 0.0 0.0 1.0 االسماعيمية

 0.14 0.1 0.5 0.1 0.1 البحرىالوجو 

 0.22 5.1 0.5 0.2 1.1 حضر 

 5.50 0.5 5.5 5.5 0.1 ريؼ 

 1.61 2.5 2.2 2.1 1.1 الجيزة

 0.13 5.5 0.1 0.1 5.6 بنى سويؼ

 0.11 5.5 0.1 5.6 0.1 الفيـو

 5.61 0.5 0.0 0.0 5.6 المنيا

 0.44 0.4 0.2 0.1 0.0 أسيوط

 5.64 0.0 0.0 0.1 5.0 سوىاج

 0.01 0.0 0.5 0.1 0.0 قنا

 5.14 0.5 5.4   األقصر

 5.62 0.3 5.6 0.3 0.1 أسواف

 0.46 1.1 1.1 1.1 0.5 الوجو القبمى

 1.06 00.1 2.2 2.4 2.1 حضر 

 0.16 0.6 0.0 0.0 0.1 ريؼ

 11 11 11 11 11 البحر األحمر

 11 11 11 11 11 الوادى الجديد

 11 11 11 11 11 مطروح

 11 11 11 11 11 سيناءشماؿ 

 11 11 11 11 11 جنوب سيناء

 0.14 1.0 1.5 1.1 0.5 محافظات الحدود

 0.51 4.5 0.1 1.5 0.1 حضر

 5.45 1.4 2.6 0.4 1.0 ريؼ 

 1.51 1.1 0.6 1.1 1.1 مصػػػػر 

 1.42 2.0 2.1 1.6 2.1 حضر  

 0.50 0.0 0.5 0.0 0.0 ريؼ

 الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخؿ واإلنفاؽ واالستيالؾ، أعداد مختمفة. المصدر: 
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 (: بيان بالقرى األكثر فقرًا المندرجة ضمن برنامج استيداف القرى الفقيرة2جدول )

 عدد األسر الفقيرة
 )باأللؼ(

 عدد األسر بالقرى
 المدرجة
 )باأللؼ(

 عدد الفقراء
 )باأللؼ(

القرى عدد سكاف 
  المدرجة بالخطة

 )باأللؼ(

عدد القرى 
 الفقيرة

 عدد القرى
المدرجة بخطة 

 المشروع

 ـ المحافظة

 0 البحيرة 06 0 032 16 00 01

 5 الشرقية 54 22 403 010 015 35

 0 الجيزة 05 05 023 31 55 6

 1 بني سويؼ 00 00 010 13 02 4

 2 المنيا 023 001 021 0205 166 551

 3 أسيوط 503 501 5553 0110 111 513

 4 سوىاج 536 521 0141 0055 106 064

 5 قنػػا 051 51 0005 266 060 53

 6 األقصر 00 56 015 010 21 51

 01 أسواف 1 1 05 2 5 0

 اإلجمالي 0022 0111 05559 2617 0726 852

 : وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى، بيانات غير منشورة.المصدر
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) –(5113/5114(: معدؿ القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة التعميـ االبتدائى عمى مستوى المحافظات )2جدوؿ )
5100/5101) 

  5113/5114 5115/5116 5101/5100 5105/5100 5100/5101 

 55.5 52.1 52.5 000.1 001.6 القاىرة 

 61.2 60.5 60.1 014.5 000.2 االسكندرية 

 56.2 60.0 60.0 51.0 54.5 البحيرة 

 51.0 52 53 51.4 54.2 الغربية 

 50.5 51 52.4 40.6 44.0 كفر الشيخ 

 60.4 61.2 63.5 53.3 61.1 المنوفية 

 62.0 010.6 65.2 63.4 61.6 القميوبية

 55.5 61.3 60.0 55 60.0 الدقيمية 

 66.0 010.5 010 66 011.2 دمياط 

 56.2 61.2 65.4 50.2 53.6 الشرقية 

 50 50.4 52.3 63 65.5 بورسعيد 

 62.1 63.4 64 011 015.6 االسماعيمية 

 61.0 63.2 66.4 010.1 011.3 السويس 

 010.5 012.5 65.0 64.0 66.5 الجيزة 

 56.0 61.5 64.3 44.6 55.6 الفيـو 

 65 60.1 011.5 55.1 55.2 بنى سويؼ 

 64.1 010.1 012.6 55.0 56.2 المنيا 

 65.4 62.0 015.5 45.2 44.0 اسيوط 

 56.4 60.5 64.0 31.0 35.0 سوىاج 

 55.5 60.1 51.0 40.5 51.0 قنا 

 50.3 52.5 052.6 1 1 االقصر 

 56.0 65.4 63.2 50.5 56.0 أسواف 

 66 66.0 010.5 46.5 011.4 مطروح 

 64.6 62.1 63.6 46.2 50.0 الوادى الجديد 

 65.1 55.6 45.0 35.5 41.5 البحر االحمر 

 011.6 015.0 015.5 35.0 36.4 شماؿ سيناء

 35.3 31.5 10.5 20.3 21.4 جنوب سيناء 

 61.3 60.0 62.1 53.2 61.2 االجمالى

 : وزارة التربية والتعميـ, الكتاب اإلحصائى السنوي, اصدارات مختمفة.المصدر
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 التعميـ االبتدائى عمى مستوى المحافظات وفقًا لمنوع(: معدؿ القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة 3جدوؿ )
(5113/5114 – 5100/5101) 

  5113/5114 5114/5115 5101/5100 5105/5100 5100/5101 

 بنات بنيف بنات بنيف بنات بنيف بنات بنيف بنات بنيف  

 50.1 55.0 53 51.5 52 53.2 000.5 005.6 001.6 002 القاىرة 

 60.0 56.3 61.1 60.5 65.5 61.3 013.2 014.6 005.6 001 االسكندرية 

 65.5 54.0 60.6 55.2 61.6 60.5 51.6 46.0 56 52.2 البحيرة 

 52.5 55.6 53.1 50.3 53 53 51.6 51.3 55 54.0 الغربية 

 50 46.2 52.6 55.5 54.0 51.2 41.2 40.0 46.3 41.5 كفر الشيخ 

 63.1 60.5 64 65.5 63.6 62.3 54 53.0 56.6 61.5 المنوفية 

 64.0 60 013.2 010.1 66.0 65 64.2 62.6 61.3 62.0 القميوبية

 61.0 54.2 65 56.5 65.3 60.3 55.2 54.2 62.2 60.0 الدقيمية 

 011.6 64.6 015.3 010 011.3 010.0 66.1 65.2 011.0 011.4 دمياط 

 65.0 53.6 60.1 54.6 61 60.1 51 46.5 61.4 50.2 الشرقية 

 50.3 55.2 51.5 50.0 51.5 53.6 62.5 63.5 64.6 66.3 بورسعيد 

 63 61.5 64.4 62.5 63 65 011.2 66.3 010.0 015.1 االسماعيمية 

 61.2 61.5 63.5 63.5 65.2 011.5 015.5 011.3 011.1 011.5 السويس 

 015.5 66.5 014 010.2 64.0 66.5 64.2 64.0 011.4 65.6 الجيزة 

 56.3 56 61 61.1 61.4 011.0 43 46.4 50.2 55.1 الفيـو 

 61.5 60.0 60.1 62.0 63.0 011 45.6 52.6 55.5 55.0 بنى سويؼ 

 63.3 65.0 015 011.3 015.0 016.3 45.6 52.5 55.5 61.5 المنيا 

 60.4 60.3 60.3 63.2 65.5 013.0 42.3 50.0 44.2 44 اسيوط 

 56.2 56.6 60.5 65.0 61.6 66.4 30.2 31.5 36.5 34.0 سوىاج 

 54.5 56.0 56.5 65.6 44.6 55.5 45.2 40.5 55.3 44.4 قنا 

 52.5 55.0 53.2 50.6 052.5 053.2 1 1 1 1 االقصر 

 61.0 55.5 60.2 65 63.5 63.4 55.4 50.4 61.4 54.3 أسواف 

 65.0 66.5 65.3 66.3 010 013.1 43.1 50.4 66.6 016 مطروح 

 011.5 62.1 64 61 64.6 62.6 46.4 46.1 55 51.0 الوادى الجديد 

 000.6 45.0 001.6 42 60.1 31.0 43.0 35.0 35.6 40.1 البحر االحمر 

 010.0 011.2 016.0 014 014.0 001.0 33.0 36.4 35.0 40 شماؿ سيناء

 56.2 16 65.5 21.5 35.5 00.6 30.6 11 22.5 21.0 جنوب سيناء 

 60.4 56.3 61.0 65.1 61.4 63.0 53.5 53.4 60.2 56.3 االجمالى

 : وزارة التربية والتعميـ, الكتاب اإلحصائى السنوي, اصدارات مختمفة.المصدر
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 (: معدؿ القيد الصافى لألطفاؿ بمرحمة التعميـ اإلعدادي عمى مستوى المحافظات وفقًا لمنوع4جدوؿ )
(5113/5114 – 5100/5101) 

  5113/5114 5114/5115 5101/5100 5105/5100 5100/5101 

 بنات بنيف بنات بنيف بنات بنيف بنات بنيف بنات بنيف  

 46.5 42.6 51 51.0 45.6 40.2 51 46.0 45.0 45 القاىرة 

 51.1 41.1 50.5 43.4 41.3 41 54.5 51.1 52.5 51.4 االسكندرية 

 51.4 36 50.5 40.4 50 40 33.3 30.1 26.4 25.6 البحيرة 

 51.0 41.6 55.4 42 44.6 45.2 44.4 40.4 46.3 45.3 الغربية 

 44.3 33.4 55.1 45.0 43 34.5 31.3 25.3 35.1 24.6 كفر الشيخ 

 60.5 50.4 65.3 50 50.0 44 31.1 30 30.5 31.2 المنوفية 

 52.1 42.1 60.6 55.6 42 40.5 35.2 35.1 41.0 34.1 القميوبية

 52.4 42.3 54.4 45.6 51.6 42.5 45.0 40.4 44.5 34 الدقيمية 

 61.0 50.1 65.2 51.0 61.0 55 60.1 51.5 61 51 دمياط 

 55.2 43.1 55.0 43.2 55.6 41.2 43.5 35.2 40.4 35 الشرقية 

 50.0 45.0 52.3 46.2 51.1 41.5 44.0 41.4 55.4 43.0 بورسعيد 

 56.2 51.2 60.5 53.1 50.1 50.5 40.5 41.5 40 40.0 االسماعيمية 

 56.6 51 63.4 60.0 54.6 55.2 51.6 45.0 50 50 السويس 

 53.4 50.1 60.5 53.5 46.0 44.2 33.0 34.1 35.3 30.5 الجيزة 

 51.5 44 50.2 44.0 46.4 55.5 32.6 33.0 34.1 34.0 الفيـو 

 50.5 45.2 52.0 50.0 50 55.0 30.5 34.5 25.6 30.0 بنى سويؼ 

 56.5 54.4 61.4 56.5 50.0 52.4 35.1 42.4 41.5 44.5 المنيا 

 54.6 51 55.0 50.2 55.1 55.0 23.0 23.5 23.5 21 اسيوط 

 55.0 43.5 55.0 45.2 42.4 41.6 40.5 45.0 41.2 34.3 سوىاج 

 56.1 55.5 60.4 60.5 45.5 41.5 40.0 41 41.0 40.0 قنا 

 52.0 43.5 54.5 51.2 043.2 034.5 1 1 1 1 االقصر 

 61.2 51.0 65.0 53.3 52.0 55.3 50.6 51.2 60 55.4 أسواف 

 31.0 55.4 31.3 53.2 30.3 56.1 25 61.2 11.4 25.5 مطروح 

 62.0 61.6 015.0 011.5 41.0 44 21.2 20.1 16.5 21.6 الوادى الجديد 

 61.1 31 63.2 31.3 40.5 10.4 22.4 11.3 10.0 15 البحر االحمر 

 61.0 65.3 66.5 010.1 41 51.2 25.5 25.5 25.5 45.5 شماؿ سيناء

 31.2 04.5 35.5 05.5 05.1 50.5 26.3 10.4 15.3 11.1 جنوب سيناء 

 51.3 44.1 54.5 51.1 46.0 43.1 40.2 36.0 41.2 34.0 االجمالى

 السنوي, اصدارات مختمفة: وزارة التربية والتعميـ, الكتاب اإلحصائى المصدر
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(: تطور وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة ووفيات الرضع عمى المستوى القومى واإلقميمي وفقًا لممسوح الصحية 5جدوؿ )
 (5101 – 0665لمسكاف خالؿ الفترة )

 السنة

وفيات األطفاؿ 
 دوف

 سف الخامسة

 وفيات الرضع

وفيات األطفاؿ دوف 
سف الخامسة في 

 الريؼ

األطفاؿ دوف وفيات 
سف الخامسةفي 

 الحضر

 وفيات األطفاؿ
 الرضع في الريؼ

 وفيات األطفاؿ
الرضع في 
 الحضر

0665 52 35 005 40 63 21 

0662 50 31 003 32 54 20 

5111 26 15 46 20 35 10 

5112 10 00 23 06 12 05 

5115 55 52 03 56 00 52 

5101 54 55 01 50 56 51 

 5101والسكاف المسح الصحى لمسكاف مصر : وزارة الصحة المصدر
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 ولم ترد باالستراتيجية الوطنية 5102(: أىداف التنمية المستدامة الواردة ضمن أجندة العالم لما بعد 5ممحق رقم )
 (:0جدول رقم )

 5102التحميل المقارن لميدف األول من أىداف التنمية المستدامة لما بعد 
 أىداؼ التنمية المستدامة

 5102لما بعد  

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية 
المصػػػػػػػػػرية لمتنميػػػػػػػػػة 

 5102المسػػػػػػػػػػػتدامة 
– 5101 

 وجو المقارنة

 القضية ال يوجد القضاء عمى الفقر

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  ال يوجد ( القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ مكاف.0اليدؼ ) 
 الرئيسية

وىػػو يقػػاس حاليػػًا ، 5101القضػػاء عمػػى الفقػػر المػػدقع لمنػػاس أجمعػػيف أينمػػا كػػانوا بحمػػوؿ عػػاـ  0-0
. 0.52بعدد األشخاص الذيف يعيشوف بأقؿ مف   دوالر في اليـو

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  ال يوجد
 الفرعية

تخفيض نسبة الرجاؿ والنسػاء واألطفػاؿ مػف جميػع األعمػار الػذيف يعػانوف الفقػر بجميػع أبعػاده  0-5
 .5101وفقًا لمتعاريؼ الوطنية بمقدار النصؼ عمى األقؿ بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

اسػػتحداث نظػػـ وتػػدابير حمايػػة اجتماعيػػة مالئمػػة عمػػى الصػػعيد الػػوطني لمجميػػع ووضػػع حػػدود  0-0
 .5101دنيا ليا. وتحقيؽ تغطية صحية واسعة لمفقراء والضعفاء بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

ضػػػماف تمتػػػع جميػػػع الرجػػػاؿ والنسػػػاء، والسػػػيما الفقػػػراء والضػػػعفاء مػػػنيـ، بػػػنفس الحقػػػوؽ فػػػي  0-1
ادية، وكػػػذلؾ حصػػوليـ عمػػػى الخػػدمات األساسيةػػػػ وعمػػى حػػػؽ الحصػػوؿ عمػػى المػػػوارد االقتصػػ

ممكيػػػػة األراضػػػػي والتصػػػػرؼ فييػػػػا وغيػػػػره مػػػػػف الحقػػػػوؽ المتعمقػػػػة بأشػػػػكاؿ الممكيػػػػة األخػػػػػرى، 
وبػػػالميراث، وبالحصػػػػوؿ عمػػػػى المػػػوارد الطبيعيػػػػة، والتكنولوجيػػػػا الجديػػػدة المالئمػػػػة، والخػػػػدمات 

 .5101عاـ المالية، بما في ذلؾ التمويؿ المتناىي الصغر، بحموؿ 

 ال يوجد

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة عمى الصمود والحد مف تعرضيا وتأثرىا بالظواىر المتطرفو  0-2
المتصػػمة بالمنػػاخ وغيرىػػا مػػف اليػػزات والكػػوارث االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة بحمػػوؿ عػػاـ 

5101. 

 ال يوجد

بمػػا فػػي ذلػػؾ عػػف طريػػؽ التعػػاوف اإلنمػػائي  كفالػػة حشػػد مػػوارد كبيػػرة مػػف مصػػادر متنوعػػة،       أ -0
البمداف النامية، والسيما أقؿ البمداف نموًا، بما يكفييا مف الوسػائؿ التػي  دالمعزز، مف أجؿ تزوي

يمكػػف التنبػػؤ بيػػا مػػف أجػػؿ تنفيػػذ البػػرامج والسياسػػات الراميػػة إلػػى القضػػاء عمػػى الفقػػر بجميػػع 
 أبعاده.

 ال يوجد

ة عمػػػى كػػؿ مػػف الصػػعيد الػػػوطني واإلقميمػػى والػػدولي، إسػػتنادًا إلػػػى ية سػػميماتب  وضػػع أطػػر سياسػػ -0
لممنظػػور الجنسػػائى، مػػف أجػػؿ تسػػريع  ةاسػػتراتيجيات إنمائيػػة مراعيػػة لمصػػالح الفقػػراء ومراعيػػ

 وتيره االستثمار في اإلجراءات الرامية إلى القضاء عمى الفقر.

 ال يوجد
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 5102ىداؼ التنمية المستدامة لما بعد (:التحميؿ المقارف لميدؼ الثاني مف أ5جدوؿ رقـ )
االستراتيجية المصػرية  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

لمتنميػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػتدامة 
5102 - 5101 

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المقارنة

 القضية ال يوجد لقضاء عمى الجوع وتوفير األمف الغذائى والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامةا

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  ال يوجد الجوع وتوفير األمف الغذائى والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة( القضاء عمى 5اليدؼ )
 الرئيسية

القضاء عمى الجوع وضماف حصوؿ الجميػع، والسػيما الفقػراء والفئػات الضػعيفة، بمػف فػييـ الرضػع، عمػى مػا  5-0
 .5101يكفييـ مف الغذاء المأموف والمغذى طواؿ العاـ بحموؿ عاـ 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  يوجدال 
 الفرعية

، بمػػا فػػي ذلػػؾ تحقيػػؽ األىػػداؼ المتفػػؽ عمييػػا 5101وضػػع نيايػػة لجميػػع أشػػكاؿ سػػوء التغذيػػة، بحمػػوؿ عػػاـ  5-5
دوليػا بشػػأف توقػػؼ النمػو واليػػزاؿ لػػدى األطفػاؿ دوف سػػف الخامسػػة، ومعالجػة االحتياجػػات التغذويػػة لممراىقػػات 

 .5152ـ والنساء الحوامؿ والمرضعات وكبار السف بحموؿ عا

 ال يوجد

مضػػػػاعفة اإلنتاجيػػػػة الزراعيػػػػة ودخػػػػؿ صػػػػغار منتجػػػػى األغذيػػػػة، والسػػػػيما النسػػػػاء وأفػػػػراد الشػػػػعوب األصػػػػمية  5-0
والمزارعيف األسرييف والرعاه والصياديف، بما في ذلؾ مف خالؿ ضماف المسأواه في حصػوليـ عمػى األراضػي 

مكانيػػػػة وصػػػػوليـ إلػػػػى األسػػػػواؽ وعمػػػػى مػػػػوارد اإلنتػػػػاج األخػػػػرى والمػػػػدخالت والمعػػػػارؼ  والخػػػػدمات الماليػػػػة وا 
 .5101وحصوليـ عمى الفرص لتحقيؽ قيمة مضافة وحصوليـ عمى فرص عمؿ غير زراعية، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

ضػػػػماف وجػػػػود نظػػػػـ إنتػػػػاج غػػػػذائى مسػػػػتدامة، وتنفيػػػػذ ممارسػػػػات زراعيػػػػة متينػػػػة تػػػػؤدى إلػػػػى زيػػػػادة اإلنتاجيػػػػة  5-1
فػػاظ عمػػى الػػنظـ اإليكولوجيػػة، وتعزيػػز القػػدرة عمػػى التكيػػؼ مػػع تغيػػر المنػػاخ والمحاصػػيؿ، وتسػػاعد عمػػى الح

وعمػػى مواجيػػة أحػػواؿ الطقػػس المتطرفػػة وحػػاالت الجفػػاؼ والفيضػػانات وغيرىػػا مػػف الكػػوارث، وتحسػػف تػػدريجيًا 
 .5101نوعية األراضي والتربة، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

الحفاظ عمى التنػوع الجينػى لمبػذور والنباتػات المزروعػة والحيوانػات األليفػة ومػا يتصػؿ بيػا مػف األنػواع البريػة،  5-2
عمػى كػؿ مػف الصػعيد الػوطني  وبما في ذلؾ مف خالؿ بنوؾ البػذور والنباتػات المتنوعػة التػي تػدار إدارة سػميم

شػػئة عػػف اسػػتخداـ المػػوارد الجينيػػة ومػػا يتصػػؿ واإلقميمػػى والػػدولي، وضػػماف الوصػػوؿ إلييػػا وتقاسػػـ المنػػافع النا
 .5151بيا مف معارؼ تقميدية بعدؿ وأنصاؼ عمى النحو المتفؽ عميو دوليًا، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

ريفيػػة، وفػػي البحػػوث الأ زيػػادة االسػػتثمار، بمػػا فػػي ذلػػؾ عػػف طريػػؽ التعػػاوف الػػدولي المعػػزز، فػػي البنػػى التحتيػػة  -5
الزراعػػػي، وفػػػي تطػػػوير التكنولوجيػػػا وبنػػػوؾ الجينػػػات الحيوأنيػػػة والنباتيػػػة مػػػف أجػػػؿ الزراعيػػػة وخػػػدمات اإلرشػػػاد 

 تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البمداف النامية، وال سيما في أقؿ البمداف نموًا.

 ال يوجد

عػف ب منع القيود المفروضة عمػى التجػارة وتصػحيح التشػوىات فػي األسػواؽ الزراعيػة العالميػة، بمػا فػي ذلػؾ  -5
طريػػػػؽ اإللغػػػػاء المػػػػوازى لجميػػػػع أشػػػػكاؿ إعانػػػػات الصػػػػادرات الزراعيػػػػة، وجميػػػػع تػػػػدابير التصػػػػدير ذات األثػػػػر 

 المماثؿ، وفقًا لتكميؼ جولة الدوحة اإلنمائية.

 ال يوجد

ج اعتماد تدابير لضماف سالمة أداء أسواؽ السمع األساسية ومشتقاتيا وتيسير الحصوؿ عمػى المعمومػات عػف  -5
الوقػػت المناسػػب، بمػػا فػػي ذلػػؾ عػػف االحتياطيػػات مػػف األغذيػػة، وذلػػؾ لممسػػاعدة عمػػى الحػػد مػػف  األسػػواؽ فػػي

 شدة تقمب أسعارىا.

 ال يوجد
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 5102(: التحميؿ المقارف لميدؼ الخامس مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 0جدوؿ رقـ )
لمتنميػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػتراتيجية المصػػػػػػػػػػػػػرية  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

 5101 – 5102المستدامة 

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المقارنة

 القضية ال يوجد تمكيف المرأة وتحقيؽ والعدالة بيف الجنسيف

 ( تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف وتمكيف كؿ النساء والفتيات.2اليدؼ ) 
 

األىػػداؼ  ال يوجد
 الرئيسية

األىػػداؼ  ال يوجد مكاف.القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد النساء والفتيات في كؿ  2-0
القضاء عمى جميع أشكاؿ العنؼ ضد جميع النساء والفتيات في المجػاليف العػاـ والخػاص،  5-2 الفرعية

 بما في ذلؾ اإلتجار بالبشر واالستغالؿ الجنسى وغير ذلؾ مف أنواع االستغالؿ.
 ال يوجد

والػػزواج المبكػػر والػػزواج القضػػاء عمػػى جميػػع الممارسػػات الضػػارة، مػػف قبيػػؿ زواج األطفػػاؿ  2-0
 ف اإلناث(.االقسرى، وتشويو األعضاء التناسمية لإلناث )خت

 ال يوجد

االعتػػراؼ بأعمػػاؿ الرعايػػة غيػػر مدفوعػػة األجػػر والعمػػؿ المنزلػػى وتقػػديرىا مػػف خػػالؿ تػػوفير  2-1
الخػػدمات العامػػة والبنػػػى التحتيػػة ووضػػػع سياسػػات الحمايػػػة االجتماعيػػة وتعزيػػػز تقاسػػـ المسػػػئولية 

 داخؿ األسرة المعيشية والعائمة، حسبما يكوف ذلؾ مناسبًا عمى الصعيد الوطني.

 ال يوجد

كفالػػة مشػػاركة المػػرأة مشػػاركة كاممػػة وفعالػػة وتكػػافؤ الفػػرص المتاحػػة ليػػا لمقيػػادة عمػػى قػػدـ  2-2
 المساواة مع الرجؿ عمى جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.

يحقػػػػؽ  -السياسػػػػة الداخميػػػػة 1يػػػػدؼ ال
اليػػدؼ جزئيػػا حيػػث يػػنص عمػػى زيػػادة 
عػػػػػػػػدد النسػػػػػػػػاء بمجمػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعب أو 

 بالمناصب التنفيذية 

ضػماف حصػوؿ الجميػع عمػى خػدمات الصػحة الجنسػية واآلنجابيػة وعمػى الحقػوؽ اآلنجابيػة  2-3
ة ومنيػػاج عمػػػؿ ، عمػػى النحػػو المتفػػػؽ عميػػو وفقػػػًا لبرنػػامج عمػػػؿ المػػؤتمر الػػػدولي لمسػػكاف والتنميػػػ

 بيجيف والوثائؽ الختامية لمؤتمرات استعراضيما.

تمتػػػع المصػػػرييف بحيػػػاة  -00اليػػػدؼ 
يحقػػؽ اليػػػدؼ جزئيػػػا  -صػػحية سػػػميمة

مػػف خػػالؿ الػػنص عمػػى ضػػماف تمبيػػػة 
احتياجػػات النسػػاء مػػف خػػدمات تنظػػيـ 

 االسرة 

، وكػػذلؾ إمكانيػػة أ القيػػاـ بإصػػالحات لتخويػػؿ المػػرأة حقوقػػا متسػػأوية فػػي المػػوارد االقتصػػادية -2
حصػػػوليا عمػػػى حػػػؽ الممكيػػػة والتصػػػرؼ فػػػي األراضػػػي وغيرىػػػا مػػػف الممتمكػػػات، وعمػػػى الخػػػدمات 

 المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا لمقوأنيف الوطنية.

 ال يوجد  

ب تعزيػػز اسػػتخداـ التكنولوجيػػا التمكينيػػة، وبخاصػػة تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت، مػػف  – 2
 تعزيز تمكيف المرأة.أجؿ 

 ال يوجد 

اذ وتعزيػز السياسػات والتشػريعات القائمػة مػف فج اعتماد سياسات سميمة وتشريعات قابمة لألن -2
 ىذا القبيؿ لمنيوض بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف كؿ النساء والفتيات عمى جميع المستويات.

 ال يوجد
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 5102س مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد (: التحميؿ المقارف لميدؼ الساد1جدوؿ رقـ )
االسػػػتراتيجية المصػػػرية لمتنميػػػة  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

 5101 - 5102المستدامة 

 وجو المقارنة

 القضية ال يوجد المياه والصرؼ الصحي

دارتيا إدارة 3اليدؼ )  مستدامة.( ضماف توافر المياه وخدمات الصرؼ الصحي لمجميع وا 
 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  ال يوجد
 الرئيسية

تحقيػؽ ىػدؼ حصػوؿ الجميػػع بشػكؿ منصػؼ عمػى ميػػاه الشػرب المأمونػة والميسػورة التكمفػػة  3-0
 .5101بحموؿ عاـ 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  ال يوجد
 الفرعية

تحقيػػؽ ىػػدؼ حصػػوؿ الجميػػع عمػػى خػػدمات الصػػرؼ الصػػحي والنظافػػة الصػػحية ووضػػػع  3-5
يالء  اىتماـ خاص الحتياجػات النسػاء والفتيػات ومػف يعيشػوف فػي ظػؿ نياية لمتغوط في العراء، وا 

 .5101أوضاع ىشو، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

النفايػػات والمػػواد الكيميائيػػة  إلقػػاءتحسػػيف نوعيػػة الميػػاه عػػف طريػػؽ الحػػد مػػف التمػػوث ووقػػؼ  3-0
 النصػػؼ، إلػػىالخطػػرة وتقميػػؿ تسػػربيا إلػػى أدنػػى حػػد، وخفػػض نسػػبة ميػػاه المجػػارى غيػػر المعالجػػة 

عػػادة االسػػتخداـ المأمونػػة بنسػػبة  إعػػادةوزيػػادة  فػػي المائػػة عمػػى الصػػعيد العػػالمي،  (X)التػػدوير وا 
 .5101بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

زيػادة كفػػاءة اسػػتخداـ الميػػاه فػػي جميػػع القطاعػػات زيػػادة كبيػػرة وضػػماف سػػحب الميػػاه العذبػػة  3-1
مداداتيا عمى نحو مستداـ مف أجؿ معالجة شح المياه، والحد  بدرجة كبيػرة مػف عػدد األشػخاص وا 

 .5101الذيف يعانوف مف ندرة المياه، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

تنفيذ اإلدارة المتكاممة لموارد المياه عمى جميع المستويات، بما في ذلػؾ مػف خػالؿ التعػاوف  3-2
 .5101العابر لمحدود حسب االقتضاء، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

اإليكولوجية المتصمة بالميػاه، بمػا فػي ذلػؾ الجبػاؿ والغابػات واألراضػي حماية وترميـ النظـ  3-3
 .5151الرطبة واآلنيار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات ، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

أ تعزيػػز نطػػاؽ التعػػاوف الػػدولي ودعػػـ بنػػاء القػػدرات فػػي البمػػداف الناميػػة فػػي مجػػاؿ األنشػػطة  -3
زالػػة مموحتيػػا، وكفػػاءة والبػػرامج المتعمقػػة بالميػػاه وا لصػػرؼ الصػػحي، بمػػا فػػي ذلػػؾ جمػػع الميػػاه، وا 

عػػادة االسػػتعماؿ، بحمػػوؿ عػػاـ  اسػػتخداميا، ومعالجػػة الميػػاه العادمػػة، وتكنولوجيػػا إعػػادة التػػدوير وا 
5101. 

 ال يوجد

 ال يوجد ب دعـ وتعزيز مشاركة المجتمعات المحمية في تحسيف إدارة المياه والصرؼ الصحي. -3
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 5102(:التحميؿ المقارف لميدؼ السابع عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 2رقـ )جدوؿ 
االسػػػػػػػػػػػػػتراتيجية  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية 
لمتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدامة 

5102 - 
5101 

 وجو المقارنة

 القضية يوجدال  التنمية المستدامة الشراكة العالمية لتحقيؽ أىداؼالتنفيذ  آليات ووسائؿ

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ  ال يوجد ( تعزيز وسائؿ التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية مف أجؿ التنمية المستدامة 04اليدؼ )
 الرئيسية

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ   الشئوف المالية
المحميػة فػػي تعزيػز تعبئػة المػػوارد المحميػة بوسػائؿ تشػػمؿ تقػديـ الػػدعـ الػدولي إلػى البمػػداف الناميػة، لتحسػيف القػػدرات  0-04 الفرعية

 مجاؿ تحصيؿ الضرائب وغيرىا مف اإليرادات.
 ال يوجد

 1.4تنفيذ البمداف المتقدمػة النمػو اللتزاماتيػا فػي مجػاؿ المسػاعدة اإلنمائيػة الرسػمية تنفيػذًا كػاماًل، بمػا يشػمؿ تقػديـ  04-5
عمػػى أف يقػػدـ مػػا يتػػراوح مػػف فػػي المائػػة مػػف دخميػػا القػػومي اإلجمػػالي كمسػػاعدة إنمائيػػة رسػػمية إلػػى البمػػداف الناميػػة، 

 في المائة منيا إلى أقؿ البمداف نموًا. 1.51إلى  1.02

 ال يوجد

 ال يوجد حشد موارد مالية إضافية مف مصادر متعددة مف أجؿ البمداف النامية. 04-0

السياسػػات مسػػاعدة البمػػداف الناميػػة فػػي تحقيػػؽ القػػدرة عمػػى تحمػػؿ الػػديوف عمػػى المػػدى الطويػػؿ مػػف خػػالؿ تنسػػيؽ  04-1
عػادة ىيكمتيػا، حسػب االقتضػاء، ومعالجػة مسػألة الػديوف  الرامية إلى تعزيز التمويؿ بػديوف وتخفيػؼ أعبػاء الػديوف وا 

 الخارجية لمبمداف الفقيرة المثقمة بيا إلخراجيا مف حالة المديونية الحرجة.

 ال يوجد

  يوجدال اعتماد نظـ لتشجيع االستثمار ألقؿ البمداف نموًا وتنفيذىا 04-2

  التكنولوجيا 

تعزيػػػز التعػػػاوف اإلقميمػػػى والػػػدولي بػػػيف الشػػػماؿ والجنػػػوب وفيمػػػا بػػػيف بمػػػداف الجنػػػوب والتعػػػاوف الثالثػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ  04-3
بػػالعمـو والتكنولوجيػػا واالبتكػػار والوصػػوؿ إلييػػا، وتعزيػػز تبػػادؿ المعػػارؼ وفػػؽ شػػروط متفػػؽ عمييػػا، بوسػػائؿ تشػػمؿ 

اآلليػػات القائمػػة، والسػػيما عمػػى مسػػتوى األمػػـ المتحػػدة، ومػػف خػػالؿ إليػػو عالميػػة لتيسػػير تحسػػيف التنسػػيؽ فيمػػا بػػيف 
 التكنولوجيا عندما يتـ االتفاؽ عمييا.

 ال يوجد

تعزيػػز تطػػوير تكنولوجيػػات سػػميمة بيئيػػًا ونقميػػا وتعميميػػا ونشػػرىا إلػػى البمػػداف الناميػػة بشػػروط مواتيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ  04-4
 والتفضيمية، وذلؾ عمى النحو المتفؽ عميو.الشروط التساىمية 

 ال يوجد

ليػػو بنػػاء القػػدرات فػػي مجػػاالت العمػػـ والتكنولوجيػػا واالبتكػػار لصػػالح أقػػؿ البمػػداف  04-5 التفعيػػؿ الكامػػؿ لبنػػؾ التكنولوجيػػا وا 
 تصاالت.، وتعزيز استخداـ التكنولوجيات التمكينية، والسيما تكنولوجيا المعمومات واال5104نموًا بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

  بناء القدرات

تعزيػػز الػػدعـ الػػدولي لتنفيػػذ بنػػاء القػػدرات فػػي البمػػداف الناميػػة تنفيػػذًا فعػػااًل ومحػػدد األىػػداؼ مػػف أجػػؿ دعػػـ الخطػػط  04-6
الوطنيػة الراميػػة إلػػى تنفيػػذ جميػػع أىػػداؼ التنميػػة المستدامة،بوسػػائؿ تشػػمؿ التعػػاوف بػػيف الشػػماؿ والجنػػوب وفيمػػا بػػيف 

 الجنوب والتعاوف الثالثي.بمداف 

 ال يوجد

                                  التجارة

تعزيز نظاـ تجارى متعدد األطراؼ عالمى وقائـ عمػى القواعػد ومفتػوح وغيػر تمييػزى ومنصػؼ فػي إطػار منظمػة  04-01
اإلنمائيػػة التػػي وضػػعتيا تمػػػؾ التجػػارة العالميػػة، بوسػػائؿ منيػػا اختتػػاـ المفاوضػػات الجاريػػة فػػػي إطػػار خطػػة الدوحػػة 

 المنظمة.

 ال يوجد

زيػػادة صػػادرات البمػػداف الناميػػة زيػػادة كبيػػرة، والسػػيما بغػػرض مضػػاعفة حصػػة أقػػؿ البمػػداف نمػػوًا مػػف الصػػػادرات  04-00
 .5151العالمية بحموؿ عاـ 

 ال يوجد

تحقيػػؽ التنفيػػذ المناسػػب التوقيػػت لوصػػوؿ منتجػػات جميػػع أقػػؿ البمػػداف نمػػوًا إلػػى األسػػواؽ بػػدوف رسػػـو جمركيػػة أو  04-05  ال يوجد



 

 

238 

حصػػص مفروضػػة، تماشػػيًا مػػع قػػرارات منظمػػة التجػػارة العالميػػة، بوسػػائؿ منيػػا كفالػػة جعػػؿ قواعػػد المنشػػأ التفضػػيمية 
شػػفافة وبسػػيطة، وكفالػػة مسػػاىمة تمػػػؾ القواعػػد فػػي تيسػػير الوصػػوؿ إلػػػى  ،المنطبقػػة عمػػى واردات أقػػؿ البمػػداف نمػػػواً 

 األسواؽ.

  المسائؿ النظمية

 ال يوجد تعزيز استقرار االقتصاد الكمى عمى الصعيد العالمي، بوسائؿ تشمؿ تنسيؽ السياسات وتحقيؽ اتساقيا. 04-00

 ال يوجد المستدامة.تعزيز اتساؽ السياسات مف أجؿ تحقيؽ التنمية  04-01

احتػػراـ الحيػػز السياسػػاتى والقيػػادة الخاصػػيف بكػػؿ بمػػد لوضػػع وتنفيػػذ سياسػػات لمقضػػاء عمػػى الفقػػر وتحقيػػؽ التنميػػة  04-02
 المستدامة.

 ال يوجد

  شراكات أصحاب المصمحة المتعدديف

بشػػػػراكات بػػػػيف أصػػػػحاب المصػػػػمحة تعزيػػػػز الشػػػػراكة العالميػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ التنميػػػػة المسػػػػتدامة، واسػػػػتكماليا  04-03
المتعػػدديف لجمػػع المعػػارؼ والخبػػرات والتكنولوجيػػا والمػػوارد الماليػػة وتقاسػػميا، وذلػػؾ بيػػدؼ تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػػة 

 المستدامة في جميع البمداف، والسيما البمداف النامية.

 ال يوجد

وشػػػػراكات المجتمػػػػع المػػػػدني الفعالػػػػة،  تشػػػػجيع وتعزيػػػػز الشػػػػراكات العامػػػػة وبػػػػيف القطػػػػاع العػػػػاـ والقطػػػػاع الخػػػػاص 04-04
 باإلستفادة مف الخبرات المكتسبة مف الشراكات ومف استراتيجياتيا لتعبئة الموارد.

  ال يوجد

  البيانات والرصد والمساءلة

الناميػػة، تعزيػز تقػػديـ الػدعـ لبنػػاء قػدرات البمػػداف الناميػػة، بمػا فػػي ذلػؾ أقػػؿ البمػػداف نمػوًا والػػدوؿ الجزريػة الصػػغيرة  04-05
لتحقيػػػؽ زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي تػػػوافر بيانػػػات عالميػػػة الجػػػودة ومناسػػػبة التوقيػػػت وموثوقػػػة ومفصػػػمة حسػػػب الػػػدخؿ، ونػػػوع 
الجنس، والسف، والعرؽ، واالنتماء العرقي، والوضع كمياجر، واإلعاقػة، والمواقػع الجغرافػي وغيرىػا مػف الخصػائص 

 .5151ذات الصمة في السياقات الوطنية. بحموؿ عاـ 

 يوجدال 

االستفادة مف المبادرات القائمة لوضع مقاييس لمتقػدـ المحػرز فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة تكمػؿ النػاتج المحمػي  04-06
 . 5101اإلجمالي، ودعـ بناء القدرات اإلحصائية في البمداف النامية، بحموؿ عاـ 

 ال يوجد
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والمتقاطعة مع أىداف   5102ضمن أجندة العالم لما بعد  (: أىداف التنمية المستدامة الواردة2ممحق الدراسة رقم )
 التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية

 5102(: التحميل المقارن لميدف الثالث من أىداف التنمية المستدامة لما بعد 6جدول رقم )
 5102أىداف التنمية المستدامة لما بعد 

 

وجو  5121 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 
 المقارنة

 القضية الصحة الصحة
( ضػػػػػماف تمتػػػػػع الجميػػػػػع بأنمػػػػػاط عػػػػػيش 0اليػػػػػدؼ )

 صحية وبالرفاىية في جميع األعمار.
 

أف يتمتع كؿ المصرييف )بالحؽ في الصػحة( بحيػاة  -الصحة  -00
صػػحية سػػميمة آمنػػة مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ نظػػاـ صػػحي متكامػػؿ يتميػػز 

وقػػػػػادر عمػػػػػى تحسػػػػػيف المؤشػػػػػرات باإلتاحػػػػة والجػػػػػودة وعػػػػػدـ التمييػػػػػز 
الصحية عف طريؽ تحقيؽ التغطية الصحية الشاممة لكافة المواطنيف 
بمػػػا يكفػػػؿ الحمايػػػة الماليػػػة لغيػػػر القػػػادريف ويحقػػػؽ رضػػػاء المػػػواطنيف 
والعػػػػامميف فػػػػي قطػػػػاع الصػػػػحة لتحقيػػػػؽ الرخػػػػاء والرفاىيػػػػة والسػػػػعادة 

اؿ والتنميػػػة االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية ولتكػػػػوف مصػػػر رائػػػدة فػػػي مجػػػػ
 ياً الخدمات والبحوث الصحية عربيًا وأفريق

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

خفػػػض النسػػػبة العالميػػػة لموفيػػػات النفاسػػػية إلػػػى  0-0
مولػػود حػػى  011.111حالػػة وفػػاة لكػػؿ  41أقػػؿ مػػف 

 5101بحموؿ عاـ 

تحقيػػؽ نتػػػائج صػػػحية أفضػػػؿ وأكثػػػر أنصػػػافا مػػػف أجػػػؿ زيػػػادة  00-0
  الرفاىية ودفع التنمية االقتصادية

  إنيػػػػاء جميػػػػع أشػػػػكاؿ سػػػػوء التغذيػػػػة فػػػػي مصػػػػر وتمبيػػػػة االحتياجػػػػات
 الغذائية لمفئات األكثر تعرضا لممخاطر 

  إدراج المحددات االجتماعية في السياسات واالستراتيجيات الصحية 

  أف تكوف صحة السكاف قوة دافعة لمنمو االقتصادي 

  خفض التفأوت الممحوظ في النتائج الصحية إلى النصؼ 

 وات الحيػاة الصػحية بحيػث يمكػف لمجميػع التمتػع بحالػة مػف تمديػد سػن
 الرفاىية البدنية والعقمية واالجتماعية )حتى سف التاسعة والسبعوف( 

  خفػػػض معػػػدؿ وفيػػػات حػػػديثي الػػػوالدة والرضػػػع واألطفػػػاؿ تحػػػت سػػػف
 % 21خمس سنوات بنسبة 

  7 31خفض معدؿ وفيات األميات بنسبة 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

فيػػػات حػػػديثى الػػػوالدة واألطفػػػاؿ وضػػػع نيايػػػة لو  0-5
دوف سػػػف الخامسػػػة التػػػي يمكػػػف تفادييػػػا بحمػػػوؿ عػػػاـ 

5101 

تحقيػػػػػػؽ التغطيػػػػػػة الصػػػػػػحية الشػػػػػػاممة حتػػػػػػى يتسػػػػػػنى لجميػػػػػػع  00-5
المصػػرييف الحصػػوؿ عمػػى مػػا يمػػزميـ مػػف الخػػدمات الصػػحية األمنػػة 
ذات الجػػػػودة عنػػػػد الحاجػػػػة ودوف معانػػػػاة ماليػػػػة لػػػػدفع تكػػػػاليؼ ىػػػػذه 

  الخدمات الصحية
  إنياء اإلفقار بسبب اإلنفاؽ الشخصي المباشرعمي الخدمات الصحية 

  مػػػػػف % 51تحقيػػػػػؽ وصػػػػػوؿ منصػػػػػؼ إلػػػػػى  كافػػػػػة المػػػػػواطنيف إلػػػػػى
 التدخالت الصحية الالزمة ليـ 

  تحسػػيف توظيػػؼ وتطػػوير وتػػدريب واسػػتبقاء القػػوى العاممػػة فػػي مجػػاؿ
 الصحة  واألطر التنظيمية الحاكمة ليا 

  ضماف توافر األدوية األساسية و المستمزمات  والتجييزات الطبية 

  الدخوؿ في شػراكة اسػتراتيجية مػع القطػاع الخػاص واألىمػي، بمػا فػي
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 5102أىداف التنمية المستدامة لما بعد 
 

وجو  5121 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 
 المقارنة

 ذلؾ التعاقد عمى الخدمات والتثقيؼ الصحي لممواطنيف  

  تغطيػػػػة جميػػػػػع المصػػػػرييف بآليػػػػػات تػػػػػأميف صػػػػحي رسػػػػػمية والتػػػػػأميف
مػػػع ضػػماف اآلنصػػػاؼ  الصػػحي الخػػاص تتضػػػمف الخػػدمات الالزمػػة

 والتدرج في تمويؿ الرعاية الصحية 

اإليػػػػدز والسػػػػؿ والمالريػػػػا  ةوضػػػػع نيايػػػػة ألوبئػػػػ 0-0
واألمػػػػػػراض المداريػػػػػػة الميممػػػػػػة ومكافحػػػػػػة االلتيػػػػػػاب 
الكبدى الوبائى واألمراض المنقولة بالميػاه واألمػراض 

 .5101المعدية األخرى بحموؿ عاـ 

ف االسػػتخداـ األمثػػؿ زيػػادة االسػػتثمار فػػي الصػػحة مػػع ضػػما 00-0
 مف خالؿ:  لمموارد المتاحة

  إعادة توجيو التمويؿ إلى التدخالت عالية المردود واألقؿ تكمفة 

  اسػػػتخداـ تقيػػػيـ تكنولوجيػػػا الصػػػحة كػػػأداة قياسػػػية إلدخػػػاؿ واسػػػتخداـ
 األجيزة واألدوية والتدخالت 

  7 مف إجمػإلى النػاتج 2الوصوؿ باإلنفاؽ الحكومي عمى الصحة إلى
 المحمي 

  تطػػػػػوير آليػػػػػات الػػػػػدفع لمقػػػػػدمي الخدمػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ تعزيػػػػػز الكفػػػػػاءة
 واإلنتاجية 

تخفػػػػػػػػيض الوفيػػػػػػػػات المبكػػػػػػػػرة الناجمػػػػػػػػة عػػػػػػػػف  0-1
األمػػػػراض غيػػػػر المعديػػػػة بمقػػػػدار الثمػػػػث مػػػػف خػػػػالؿ 

ف يتػػيالوقايػػة والعػػالج وتعزيػػز الصػػحة والسػػالمة العقم
 .5101بحموؿ عاـ 

تطػػػػوير وتقويػػػػة بػػػػرامج الصػػػػحة العامػػػػة التػػػػي تعػػػػزز وتحمػػػػي  00-1
 مف خالؿ الصحة

  7 بػػػيف األطفػػػاؿ 0إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  (ب)خفػػػض أنتشػػػار التيػػػاب الكبػػػد
 حديثي الوالدة 

  7 مف السكاف 0إلى  (سي)خفض أنتشار التياب الكبد 

  تعزيػػػز آليػػػات الترصػػػد والتأىػػػب لألوبئػػػة واألمػػػراض السػػػارية الحاليػػػة
 والمستجدة، واالستجابة لتعميمات الموائح الصحية الدولية 

  7 52خفض ارتفاع ضغط الدـ بنسبة 

  سػػنة وأكثػػر إلػػى أقػػؿ  02خفػػض اسػػتخداـ التبػػغ بػػيف األشػػخاص مػػف
 % 51مف 

 دمأف إلالقضاء عمى ظاىرة ا 

  ة  التػي تنػتج عػف أمػراض القمػب واألوعيػة خفض ثمث الوفيات المبكػر
 الدموية والسرطأف والسكري وأمراض الجياز التنفسي المزمنة 

  االسػػػتخداـ الرشػػػيد لألدويػػػة والحػػػد مػػػف عوامػػػؿ المقأومػػػة لممضػػػادات
 الحيوية والمخاطرة المسببة ليا 

  ضماف تمبية احتياجات جميع النساء مف خدمات تنظيـ األسرة 

 دويػػػة والحػػػد مػػػف عوامػػػؿ المقأومػػػة لممضػػػادات االسػػػتخداـ الرشػػػيد لأل
 الحيوية والمخاطرة المسببة ليا 

  زيادة معػدؿ اكتشػاؼ حػاالت السػؿ الجديػدة والمنتكسػة إلػى أكثػر مػف
51 7 

  التغطية الكاممة بخدمات رعاية األميات واألطفاؿ حديثي الوالدة 

  ضماف تمبية احتياجات جميع النساء مف خدمات تنظيـ األسرة 

 ة الكاممة بخدمات رعاية األميات واألطفاؿ حديثي الوالدة التغطي 
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وجو  5121 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 
 المقارنة
  زيادة معػدؿ اكتشػاؼ حػاالت السػؿ الجديػدة والمنتكسػة إلػى أكثػر مػف

51 7 

  الحفاظ عمى مصر خإليو مف مرض شمؿ األطفاؿ 

  القضاء عمى األمراض االستوائية )المناطؽ الحارة( الميممة الرئيسية 

  يـ فػػػػي الجػػػػدوؿ القػػػػومي  7 لكػػػػؿ تطعػػػػ011ضػػػػماف التغطيػػػػة بنسػػػػبة
 وتوسيع نطاؽ جدوؿ التطعيمات القومي  

  خفض الوفيات واإلصابات الناجمة عف حوادث الطرؽ إلى النصؼ 

تعزيػػز الوقايػػة مػػف إسػػاءة اسػػتعماؿ المػػواد، بمػػا  0-2
يشػػمؿ تعػػاطى المخػػدرات وتنػػأوؿ الكحػػوؿ عمػػى نحػػو 

 يضر بالصحة وعالج ذلؾ.
 
 

 الخدمات الصحيةضماف جودة وسالمة  00-2
  اشتراط االعتماد كشرط لمتعاقد مع المنشآت الصحية لتقديـ الخدمات

 الصحية لممواطنيف 

  21خفض نسبة وفيات األميات في المنشآت الصحية بنسبة  % 

  21خفض عدوى جروح العمميات بنسبة % 

  21خفض نسبة العدوى المكتسبة مف المستشفيات بنسبة % 

 21لمنشآت الصحية بنسبة خفض مضاعفات اإلجياض في ا % 

  التخمص األمف مف النفايات الطبية 

  011رفع نسبة نجاح عالج حاالت الدرف إلى % 

  مراجعة جميع حاالت وفيات األميات 

خفػػض عػػدد الوفيػػات واإلصػػابات الناجمػػة عػػف  0-3
 5151حوادث المرور إلى النصؼ بحموؿ عاـ 

 
 

 تحسيف حوكمة القطاع الصحي 00-3
  إحياء دور المجمس األعمػى لمصػحة لمتعامػؿ مػع الحوكمػة والتخطػيط

 والتفتت وتعدد الجيات الفاعمة في القطاع الصحي. 

  نشػػػاء تطػػػوير نظػػػاـ المعمومػػػات الصػػػحية ونظػػػـ التقيػػػيـ والمتابعػػػة، وا 
خريطػػػػػة صػػػػػحية قوميػػػػػة لممراضػػػػػة والخػػػػػدمات الصػػػػػحية واسػػػػػتخداـ 

 Telemedicineتطبيقات العالج عف بعد 

  زيادة دعـ وتمويؿ البحوث الصحية 

  وضػػع السياسػػات واالسػػتراتيجيات الصػػحية والخطػػط التنفيذيػػة قصػػيرة
ومتوسػػطة األمػػد بشػػكؿ روتينػػي وبمشػػاركة مختمػػؼ الجيػػات المعنيػػة 

 مف الحكومة وخارجيا، بما في ذلؾ منظمات المجتمع المدني 

ضػػػماف حصػػػوؿ الجميػػػع عمػػػى خػػػدمات رعايػػػة  0-4
نجابيػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ خػػػدمات الصػػػحة الجنسػػػية واآل

ومعمومػػػػػات تنظػػػػػيـ األسػػػػػرة والتوعيػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػو، 
دماج الصحة اآلنجابية في االسػتراتيجيات والبػرامج  وا 

 .5101الوطنية بحموؿ عاـ 

 

تحقيؽ التغطية الصحية الشاممة، بمػا فػي ذلػؾ  0-5
مكانيػػػة الحصػػػػوؿ  الحمايػػػة مػػػػف المخػػػاطر الماليػػػػة، وا 
عمػػػػػى خػػػػػدمات الرعايػػػػػة الصػػػػػحية األساسػػػػػية الجيػػػػػدة 
مكانيػػػػة حصػػػػوؿ الجميػػػػع عمػػػػى األدويػػػػة والمقاحػػػػات  وا 
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 الجيدة والفعالة والميسورة التكمفة.
الحد بدرجة كبيرة مػف عػدد الوفيػات واألمػراض  0-6

الناجمػػػػػة عػػػػػف التعػػػػػرض لممػػػػػواد الكيميائيػػػػػة الخطػػػػػرة 
 .ةوتمويث اليواء والماء والترب

 

أ تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمػة الصػحة  -0
العالميػػػػة لمكافحػػػػة التبػػػػغ فػػػػي جميػػػػع البمػػػػداف حسػػػػب 

 االقتضاء.

 

ب دعػػػـ البحػػػث والتطػػػوير فػػػي مجػػػاؿ المقاحػػػات  -0
ديػػػػػة التػػػػػي واألدويػػػػػة لألمػػػػػراض المعديػػػػػة وغيػػػػػر المع

تتعرض ليا البمػداف الناميػة فػي المقػاـ األوؿ، وتػوفير 
إمكانيػػة الحصػػوؿ عمػػى األدويػػة والمقاحػػات األساسػػية 
بأسػػعار معقولػػة، وفقػػًا إلعػػألف الدوحػػة بشػػأف االتفػػاؽ 
المتعمػػػػػؽ بالجوأنػػػػػب المتصػػػػػمة بالتجػػػػػارة مػػػػػف حقػػػػػوؽ 
الممكيػػػة الفكريػػػة وبالصػػػحة العامػػػة، الػػػذى يؤكػػػد حػػػؽ 

فػػػي االسػػػتفادة بالكامػػػؿ مػػػف األحكػػػاـ البمػػػداف الناميػػػة 
الػػواردة فػػي االتفػػاؽ بشػػأف الجوأنػػب المتصػػمة بالتجػػارة 
مػػػف حقػػػوؽ الممكيػػػة الفكريػػػة المتعمقػػػة بأوجػػػو المرونػػػة 
الالزمػػة لحمايػػة الصػػحة العامػػة، والسػػيما العمػػؿ مػػف 

 أجؿ إمكانية حصوؿ الجميع عمى األدوية.

 

ج زيػػػػادة التمويػػػػؿ فػػػػي قطػػػػاع الصػػػػحة وتوظيػػػػؼ -0
وى العاممػػػة فػػػي ىػػػذا القطػػػاع وتطويرىػػػا وتػػػدريبيا القػػػ

واسػػػػتبقائيا فػػػػي البمػػػػداف الناميػػػػة، وبخاصػػػػة فػػػػي أقػػػػؿ 
البمػػداف نمػػوًا والػػدوؿ الجزريػػة الصػػغيرة الناميػػة، زيػػادة 

 كبيرة.

 

د تعزيػػز قػػػدرات جميػػػع البمػػػداف، والسػػػيما البمػػػداف  -0
الناميػػػػػػة، فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ اآلنػػػػػػذار المبكػػػػػػر والحػػػػػػد مػػػػػػف 

دارة   المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.المخاطر وا 
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 القضية التعميـ التعميـ

ضػماف التعمػيـ الجيػد المنصػؼ والشػامؿ  (1اليدؼ )
 لمجميع وتعزيز فرص التعمـ مدى الحياه لمجميع.

 

أف يكػوف التعمػيـ بجػودة عاليػة متاحػًا -التعميـ -0
لمجميػػع دوف تمييػػز فػػي إطػػار نظػػاـ مؤسسػػي، وكػػؼء، 

مكف توعادؿ، ومستداـ، ومرف  مرتكز عمى المتعمـ المػ
ة تكنولوجيػػػػػػًا، يسػػػػػػاىـ فػػػػػػي بنػػػػػػاء الشخصػػػػػػية المتكاممػػػػػػ

طػػػالؽ إمكانياتيػػػا إلػػػى أقصػػػى مػػػدى لمػػػواطف معتػػػز  وا 
بذاتػػػو، ومسػػػتنير، ومبػػػدع، ومسػػػئوؿ، وقابػػػؿ لمتعدديػػػة، 
ويحتػػػـر  االخػػػتالؼ، وفخػػػور بتػػػاريخ بػػػالده، وشػػػغوؼ 
ببنػػػػػػاء مسػػػػػػتقبميا وقػػػػػػادر عمػػػػػػى التعامػػػػػػؿ تنافسػػػػػػيًا مػػػػػػع 

 الكيأنات اإلقميمية والعالمية

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

البنػػػػػػػػات والبنػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػماف أف يتمتػػػػػػػػع جميػػػػػػػػع  1-0
والفتيػػػػػات والفتيػػػػػأف بتعمػػػػػيـ ابتػػػػػدائى وثػػػػػأنوى مجػػػػػأنى 
ومنصؼ وجيد، مما يؤدى إلى تحقيػؽ نتػائج تعميميػة 

 5101مالئمة وفعالة بحموؿ عاـ 

 يكوف التعميـ بجودة عالية  0-0
  إعػػػػادة ىيكمػػػػة وصػػػػياغة نظػػػػاـ التعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامعي

بيػػػػػػدؼ تحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ المرجػػػػػػوة وضػػػػػػماف تكامػػػػػػؿ 
السياسػػػػات والقػػػػػرارات والقػػػػػوانيف والتشػػػػػريعات المنظمػػػػػة 

 لمتعميـ وجميع الجوأنب المرتبطة بو 

  تطوير البحث العممي في الجامعات وأف يكوف مصدرًا
 مف مصادر تمويميا

 غة العربية تمكيف الطالب مف ميارات الم 

  تمكػيف الطػػالب مػػف إجػػادة لغتػػيف أجنبيتػػيف عمػػى األقػػؿ
 )مف بينيما المغة اآلنجميزية( بنياية المرحمة الثأنوية 

  تمكػػػػػػيف الطػػػػػػالب مػػػػػػف ميػػػػػػارات الرياضػػػػػػيات والعمػػػػػػـو
 وتكنولوجيا المعمومات 

  )االرتقاء بالتعميـ الفني )ما قبؿ الجامعي 

  بػػديؿ جػػاذب االرتقػػاء بػػالتعميـ الفنػػي مػػف خػػالؿ تػػوفير
 اجتماعيًا يحفز الطالب والطالبات عمى االلتحاؽ بو 

  االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي 

  مػف  3إلػى  1تمكيف األطفاؿ في المرحمة العمريػة مػف
ميػػػػػارات الػػػػػتعمـ المبكػػػػػر الالزمػػػػػة لمجيوزية/االسػػػػػتعداد 

 لممدرسة 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

ضػػماف أف تتػػاح لجميػػع البنػػات والبنػػيف فػػرص  1-5
الحصػػوؿ عمػػى نوعيػػة جيػػدة مػػف النمػػاء والرعايػػة فػػي 
مرحمػػػة الطفولػػػة المبكػػػرة والػػػتعمـ قبػػػؿ االبتػػػدائى حتػػػى 

لتعميـ متاحًا لمجميع دوف تمييز في إطػار نظػاـ ا 0-5
  مرفمؤسسي وكؼء وعادؿ ومستداـ و 

  التعمػػػػػيـ متاحػػػػػًا لمجميػػػػػع دوف تمييػػػػػز فػػػػػي إطػػػػػار نظػػػػػاـ
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 مؤسسي وكؼء وعادؿ ومستداـ ومرف 5101اىزيف لمتعميـ اإلبتدائى بحموؿ عاـ جيكونوا 

  تصميـ عممي لمنظاـ القادر عمى تحقيؽ الرؤية 

  إتاحػػػة التعمػػػيـ لكػػػؿ طفػػػؿ فػػػي مصػػػر )متوسػػػط الزيػػػادة
 مميوف طفؿ في السنة(  5السكانية المتوقع 

  إنشاء إطار وطني لممؤىالت في مصر 

  تطػػوير إدارة المػػدارس لتتناسػػب مػػع األىػػداؼ المرجػػوة
 مف التعميـ 

   دارة التعميـ في مصر  إعادة الثقة بيف المجتمع وا 

  تطوير نظـ التقييـ واالمتحأنات 

  االرتقػػػػػاء بمؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ العػػػػػالي وزيػػػػػادة إمكانػػػػػات
% عمى األقػؿ مػف الطػالب مػف المرحمػة 11اإلتاحة لػ 

 سنة 51إلى  05العمرية مف 

  إعػػػػػػادة صػػػػػػياغة قػػػػػػأنوف التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي ليتػػػػػػوائـ مػػػػػػع
 متطمبات التغيير 

ضماف تكافؤ فرص جميع النساء والرجػاؿ فػي  1-0
الحصػػوؿ عمػػى التعمػػيـ المينػػى والتعمػػيـ العػػالي الجيػػد 
والميسػػػور التكمفػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ التعمػػػيـ الجػػػامعى، 

 5101بحموؿ عاـ 

المتكاممػػػػػة التعمػػػػيـ يسػػػػاىـ فػػػػػي بنػػػػاء الشخصػػػػية  0-0
طػػػالؽ إمكانياتيػػػا إلػػػى أقصػػػى مػػػدى لمػػػواطف معتػػػز  وا 
بذاتو ومستنير ومبدع  ومسئوؿ وقابؿ لمتعددية ويحتـر 
   االختالؼ وفخور بتاريخ بالده وشغوؼ ببناء مستقبميا

  تمكيف الطالب مف الميارات الحياتية وخاصة ميػارات
 القرف الواحد والعشريف 

 مواطنػة والحقػوؽ تمكيف الطالب مف التعميـ مف أجػؿ ال
والواجبػػػات وقبػػػوؿ واحتػػػراـ التعدديػػػة والعمػػػؿ التطػػػوعي 
والمسػػػئولية المجتمعيػػػة بحيػػػث يػػػدرؾ كػػػؿ مصػػػري دوره 
مكانية تحقيؽ ذاتو وخدمة وطنو   الفعاؿ في المجتمع وا 

  إعادة التجأنس الثقافي واالجتمػاعي لممجتمػع المصػري
 والتأكيػػد عمػػى األخالقيػػات وقػػيـ العػػزة والكرامػػة واإلبػػاء

 والحرية والمسئولية واحتراـ القانوف

  المشػػاركة بفاعميػػة مػػع بػػاقي مؤسسػػات الدولػػة فػػي بنػػاء
 مواطف مصري متكامؿ الشخصية  

زيادة عػدد الشػباب والكبػار الػذيف تتػوافر لػدييـ  1-1
الميػػػارات المناسػػػبة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الميػػػارات التقنيػػػة 
والمينيػػػػػػة لمعمػػػػػػؿ وشػػػػػػغؿ وظػػػػػػائؼ الئقػػػػػػة ولمباشػػػػػػرة 

فػػػي المائػػػة بحمػػػوؿ عػػػاـ  (X)األعمػػػاؿ الحػػػرة بنسػػػبة 

قادر عمى التعامؿ تنافسيًا مع الكيأنات اإلقميمية  0-1
  والعالمية

 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية      تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدويؿ ال
Internationalization   
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5101   تطوير األكاديمية المينية لممعمميف 

  االرتقػػػػػاء بمؤسسػػػػػات إعػػػػػداد المعمػػػػػـ والقػػػػػادة التربػػػػػوييف
واألخصػػػػائييف والعػػػػامميف بػػػػالمجتمع المدرسػػػػي مػػػػا قبػػػػؿ 

 الخدمة وأثناء الخدمة 

القضاء عمى التفأوت بيف الجنسيف في التعمػيـ  1-2
الوصػوؿ إلػى جميػع مسػػتويات  وضػماف تكػافؤ فػرص

التعمػػػيـ والتػػػدريب المينػػػى لمفئػػػات الضػػػعيفة، بمػػػا فػػػي 
ذلػػػػؾ لألشػػػػخاص ذوى اإلعاقػػػػة والشػػػػعوب األصػػػػمية 
واألطفػػػػاؿ الػػػػذيف يعيشػػػػوف فػػػػي ظػػػػؿ أوضػػػػاع ىشػػػػة، 

 5101بحموؿ عاـ 

 

فػػػػػػي  (X)ضػػػػػماف أف يمػػػػػـ جميػػػػػع الشػػػػػباب، و 1-3
المائة عمى األقؿ مف الكبار، رجااًل ونساء عمػى حػد 

 5101اء، بالقراءة والكتابة والحساب بحموؿ عاـ سو 

 

ضػػماف أف يكتسػػب جميػػع المتعممػػيف المعػػارؼ  1-4
والميػػػارات الالزمػػػة لػػػدعـ التنميػػػة المسػػػتدامة، بجممػػػة 
مف السبؿ مف بينيا التعميـ لتحقيؽ التنمية المستدامة 
واتبػػػاع أسػػػإلىب العػػػيش المسػػػتدامة، وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف 

والتػػػػػرويج لثقافػػػػػة السػػػػػالـ والمسػػػػػاواة بػػػػػيف الجنسػػػػػيف، 
والالعنػػؼ والمواطنػػة العالميػػة وتقػػدير التنػػوع الثقػػافي 
وتقدير مساىمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحموؿ 

 5101عاـ 

 

افؽ التعميمية التي تراعى الفػروؽ بػيف ر أ بناء الم -1
الجنسيف، واإلعاقة، واألطفاؿ، ورفع مسػتوى المرافػؽ 

ة بيئػػة تعميميػػة فعالػػة ومأمونػػو التعميميػػة القائمػػة وتييئػػ
 وخالية مف العنؼ لمجميع

 

ب زيػػػادة عػػػدد المػػػنح المدرسػػػية المتاحػػػة لمبمػػػداف -1
فػي المائػة عمػى الصػعيد العػالمي  (X)النامية بنسبة 

لمبمػػداف الناميػػة، وبخاصػػة ألقػػؿ البمػػداف نمػػوًا والػػدوؿ 
الجزرية الصغيرة النامية والبمداف األفريقية، لاللتحاؽ 

يـ العػػالي، بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػنح التػػدريب المينػػى بػػالتعم
وتكنولوجيا المعمومػات واالتصػاالت، والبػرامج التقنيػة 
واليندسػػػػػػية والعمميػػػػػػة فػػػػػػي البمػػػػػػداف المتقدمػػػػػػة النمػػػػػػو 

 



 

 

246 

 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102أىداف التنمية المستدامة لما بعد 
5121 

وجو 
 المقارنة

 5151والبمداف النامية األخرى، بحموؿ عاـ 
فػػي المائػػة فػػي عػػدد  (X)ج تحقيػػؽ زيػػادة قػػدرىا -1

الؿ التعػػاوف المعممػيف المػػؤىميف، بمػا فػػي ذلػؾ مػػف خػ
الػػػػػػػدولي لتػػػػػػػدريب المعممػػػػػػػيف فػػػػػػػي البمػػػػػػػداف الناميػػػػػػػة، 
وبخاصػػػػػة فػػػػػي أقػػػػػؿ البمػػػػػداف نمػػػػػوًا والػػػػػدوؿ الجزريػػػػػة 

 5101الصغيرة النامية، بحموؿ عاـ 
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 القضية الطاقة الطاقة

( ضػػماف حصػػوؿ الجميػػع بتكمفػػة ميسػػورة عمػػى 4اليػػدؼ )
 خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

 

عمى تمبية متطمبات  قطاع الطاقة قادر -الطاقة   -01 
وتعظيـ االستفادة مف مػوارد التنمية المستدامة مف الطاقة 

والمسػاىمة الفعالػة فػي  الطاقة المحمية )تقميديػة ومتجػّددة(
دفػػع االقتصػػػاد والتنافسػػػية الوطنيػػة، ويتمّيػػػز بالقػػػدرة عمػػػى 
التنبػػؤ والتػػأقمـ مػػع المتغّيػػرات المحميػػة والدوليػػة فػػي مجػػاؿ 
 الطاقة واالبتكار، والريادة في مجاالت الطاقة المتجّددة

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

ضماف حصوؿ الجميع بتكمفة ميسورة عمػى خػدمات  4-0
 5101الطاقة الحديثة الموثوقة بحموؿ عاـ 

  تمبية متطمبات  التنمية  المستدامة مف الطاقة 01-0
 تأميف موارد الطاقة 
 زيادة االعتماد عمى الموارد المحمية 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

المتجػػددة فػػي تحقيػػؽ زيػػادة كبيػػرة فػػي حصػػة الطاقػػة  4-5
 5101مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحموؿ عاـ 

تعظػػػػػيـ االسػػػػػتفادة مػػػػػف مػػػػػوارد الطاقػػػػػة المحميػػػػػة  01-5
  )تقميدية ومتجّددة( 

 خفض كثافة استيالؾ الطاقة 
  زيػػػادة المسػػػاىمة الفعميػػػة االقتصػػػادية لمقطػػػاع فػػػي الػػػدخؿ

 القومي

مضػػػػػػاعفة المعػػػػػػدؿ العػػػػػػالمي لمتحسػػػػػػف فػػػػػػي كفػػػػػػاءة  4-0
 5101الطاقة بحموؿ عاـ استخداـ 

المسػػػاىمة الفعالػػػة فػػػي دفػػػع االقتصػػػاد والتنافسػػػية  01-0
  الوطنية

 الحد مف األثر البيئي لمقطاع 

 إلػىأ تعزيز التعاوف الدولي مف أجؿ تيسػير الوصػوؿ  -4
بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ تمػػػػؾ  ،بحػػػػوث وتكنولوجيػػػػا الطاقػػػػة النظيفػػػػة

المتعمقػػة بالطاقػػة المتجػػددة، والكفػػاءة فػػي اسػػتخداـ الطاقػػة 
وتكنولوجيػػا الوقػػود األحفػػورى المتقدمػػة واآلنظػػؼ، وتشػػجيع 
االسػػػتثمار فػػػي البنػػػى التحتيػػػة لمطاقػػػة وتكنولوجيػػػا الطاقػػػة 

 5101النظيفة، بحموؿ عاـ 

 

ب توسػػػػػيع نطػػػػػاؽ البنػػػػػى التحتيػػػػػة وتحسػػػػػيف مسػػػػػتوى  -4
مػػػػػف أجػػػػػؿ تقػػػػػديـ خػػػػػدمات الطاقػػػػػة الحديثػػػػػة التكنولوجيػػػػػا 

والمسػتدامة لمجميػػع فػي البمػػداف الناميػػة، وبخاصػة فػػي أقػػؿ 
البمداف نموًا والػدوؿ الجزريػة الصػغيرة الناميػة، بحمػوؿ عػاـ 

5101 
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 القضية االقتصاد االقتصاد

( تعزيػػػػز النمػػػػو االقتصػػػػادي المطػػػػرد والشػػػػامؿ لمجميػػػػع والمسػػػػتداـ، 5اليػػػػدؼ )
 والعمالة الكاممة والمنتجة، وتوفير العمؿ الالئؽ لمجميع

 

يتمّيػز باسػتقرار أوضػاع اقتصػاد سػوؽ  -االقتصاد  -4
االقتصػػػػاد الكمػػػػي، وقػػػػادر عمػػػػى تحقيػػػػؽ نمػػػػو احتػػػػوائي 
ُمستداـ،  ويتمّيز بالتنافسية والتنّوع، ويكوف العبًا فػاعاًل 
في االقتصاد العالمي، قادر عمى التكيؼ مع المتغّيرات 
العالمية، وتعظػيـ القيمػة الُمضػافة، وتػوفير فػرص عمػؿ 

ف النػػاتج المحمػػي الئػػؽ وُمنػػتج، ويصػػؿ بنصػػيب الفػػرد مػػ
اإلجمػػػػػالي الحقيقػػػػػي إلػػػػػى َمصػػػػػاؼ الػػػػػدوؿ ذات الػػػػػدخؿ 

 المتوسط المرتفع

األىػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

الحفػػػاظ عمػػػى النمػػػو االقتصػػػادي الفػػػردى وفقػػػًا لمظػػػروؼ  5-0
الوطنيػػة، وبخاصػػة عمػػى نمػػو النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي بنسػػبة 

 % عمى األقؿ سنويًا في أقؿ البمداف نمواً 4

  االقتصاد الكميستقرار أوضاع ا 4-0
  الحفػػػاظ عمػػػى اسػػػتقرار مسػػػتوى األسػػػعار بحيػػػث يتػػػراوح

ال تزيػد نسػبة العجػز  %2% و0معدؿ التضخـ ما بيف 
تصػػػبح  %2الكمػػػي إلػػػى النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي عػػػف 

نسبة الديف العاـ إلى الناتج المحمي اإلجمالي في حدود 
21 % 

األىػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

اإلنتاجيػػػة االقتصػػػادية مػػػف تحقيػػػؽ مسػػػتويات أعمػػػى مػػػف  5-5
خالؿ التنويع، واإلرتقاء بمستوى التكنولوجيا واإلبتكػار، بمػا فػي 
ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ التركيػػػػػز عمػػػػى القطاعػػػػات المتسػػػػمة بالقيمػػػػػة 

 المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

 النمو في األقاليـ نمو احتوائي مستداـ 4-5

  في المتوسط4تحقيؽ االقتصاد معدؿ نمو % 

تعزيػػػػز السياسػػػػػات الموجيػػػػو نحػػػػػو التنميػػػػة والتػػػػػي تػػػػػدعـ  5-0
األنشػػطة اإلنتاجيػػػة، وفػػػرص العمػػؿ الالئػػػؽ، ومباشػػػرة األعمػػػاؿ 
الحػػرة، والقػػدرة عمػػى اإلبػػداع واإلبتكػػار، وتشػػجيع عمػػى إضػػػفاء 
الطػػػابع الرسػػػػمى عمػػػى المشػػػػاريع المتناىيػػػة الصػػػػغر والصػػػػغيرة 

لحصػػوؿ ، بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اـ ونموىػػاوالمتوسػػطة الحجػػ
 عمى الخدمات المالية

  التنافسية والتنوع 4-0
  مػػػف معػػػدؿ 52زيػػػادة مسػػػاىمة الصػػػادرات إلػػػى نحػػػو %

 النمو

  زيادة درجة تنافسية االقتصاد المصري دوليًا 

  زيػػادة مسػػػاىمة الخػػدمات فػػػي النػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي
 %41إلى 

تحسػػيف الكفػػاءة فػػي اسػػتخداـ المػػوارد العالميػػة فػػي مجػػاؿ  5-1
، والسػعى إلػػى 5101اإلسػتيالؾ واإلنتػاج، تػدريجيًا، حتػػى عػاـ 

فصػػػؿ النمػػػو االقتصػػػادي عػػػف التػػػدىور البيئػػػى، وفقػػػًا لإلطػػػار 
العشػػػرى لمبػػػرامج بشػػػأف االسػػػتيالؾ واإلنتػػػاج المسػػػتداميف، مػػػع 

 اضطالع البمداف المتقدمة النمو بدور الريادة

كػػػوف العبػػػًا فػػػاعاًل فػػػي االقتصػػػاد العػػػالمي قػػػادر ي 4-1
  التكيؼ مع المتغيرات العالميةعمى 

  مساىمة أكبر في االقتصاد العالمي 

  دولػػة عالميػػًا فػػي مجػػاؿ بيئػػة  51مصػػر ضػػمف أفضػػؿ
 االقتصاد الكمي

  اقتصاد في العالـ 01مصر مف أكبر 

  دولة في مجاؿ األسواؽ المالية  01مصر ضمف أكبر 

 ( مصر ضػمف الػدوؿ حديثػة التصػنيعBRICS خػالؿ )
 سنوات 2

   مصػر ضػػمف دوؿ منظمػة التعػػاوف االقتصػادي والتنميػػة
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وجو 
 المقارنة

(OECD خالؿ )سنوات 01 

  دوؿ فػػي مجػػاؿ اإلصػػالحات  01مصػػر ضػػمف أفضػػؿ
 االقتصادية 

 

تحقيػػػؽ العمالػػػة الكاممػػػة والمنتجػػػة وتػػػوفير العمػػػؿ الالئػػػؽ  5-2
لجميػػع النسػػاء والرجػػاؿ، بمػػا فػػي ذلػػؾ الشػػباب واألشػػخاص ذو 

العمػػؿ المتكػػافيء القيمػػة، بحمػػوؿ اإلعاقػػة، وتكػػافؤ األجػػر لقػػاء 
   5101عاـ 

  تعظيـ القيمة المضافة 4-2
  يصػػػػػؿ صػػػػػافي الميػػػػػزاف التجػػػػػاري فػػػػػي النػػػػػاتج المحمػػػػػي

 %1اإلجمالي إلى 

  زيادة المكوف المحمي في المحتوى الصناعي 

 

الحػػػػد بدرجػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف نسػػػػبة الشػػػػباب غيػػػػر الممتحقػػػػيف  5-3
 5151بالعمالة أو التعميـ أو التدريب بحموؿ عاـ 

  وفير فرص عمؿ الئؽ ومنتجت 4-3
  2خفض معدؿ البطالة ليصؿ إلى% 

 مضاعفة معدالت اإلنتاجية 

اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضماف حظر واستئصاؿ أسػوأ  5-4
والقضػػػاء عمػػػى السػػػخرة، وكػػػذلؾ إنيػػػاء أشػػػكاؿ عمػػػؿ األطفػػػاؿ، 

عمػػػؿ األطفػػػاؿ بجميػػػع أشػػػكالو، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ تجنيػػػد األطفػػػاؿ 
  5152واستخداميـ كجنود، بحموؿ عاـ 

يصؿ بنصيب الفرد مػف النػاتج المحمػي اإلجمػالي  4-4
الحقيقػػػػػي إلػػػػػى مصػػػػػاؼ الػػػػػدوؿ ذات الػػػػػدخؿ المتوسػػػػػط 

  المرتفع
  الحقيقػي فػي نصػيب الفػرد مػف النػاتج المحمػي اإلجمػالي

 ألؼ دوالر سنوياً  4.5حدود 

حمايػػػة حقػػػوؽ العمػػػػؿ وتعزيػػػز بيئػػػة عمػػػػؿ سػػػالمة وآمنػػػػة  5-5
لجميػػػػػع العمػػػػػاؿ، بمػػػػػف فػػػػػييـ العمػػػػػاؿ الميػػػػػاجروف، وبخاصػػػػػة 

 المياجرات، والعامموف في الوظائؼ غير المستقرة

 

وضػػػػػع وتنفيػػػػػذ سياسػػػػػات تيػػػػػدؼ إلػػػػػى تعزيػػػػػز السػػػػػػياحة  5-6
مػػؿ وتعػػزز الثقافػػة والمنتجػػات المسػػتدامة التػػي تػػوفر فػػرص الع

 5101المحمية بحموؿ عاـ 

 

تعزيػػػز قػػػدرة المؤسسػػػات الماليػػػة المحميػػػة عمػػػى تشػػػجيع  5-01
إمكانية الحصوؿ عمى الخػدمات المصػرفية والتػأميف والخػدمات 

 المالية لمجميع، وتوسيع نطاقيا

 

أ زيػػػػادة دعػػػػـ المعونػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ التجػػػػارة لمبمػػػػداف الناميػػػػة،  -5
البمػػػداف نمػػػوًا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اإلطػػػار  وبخاصػػػة أقػػػؿ

المتكامػػؿ المعػػزز لممسػػاعدة التقنيػػة المتصػػمة بالتجػػارة إلػػى أقػػؿ 
 البمداف نمواً 

 

ب وضع وتفعيؿ استراتيجية عالمية لتشغيؿ الشباب وتنفيػذ  -5
الميثػػػػاؽ العػػػػالمي لتػػػػوفير فػػػػرص العمػػػػؿ الصػػػػادر عػػػػف منظمػػػػة  

 5151العمؿ الدولية بحموؿ عاـ 
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البنية التحتية وحفز التصنيع وتشجيع 

 االبتكار

 القضية العممياالبتكار والمعرفة والبحث 

( إقامػػػة بنػػػى تحتيػػػة قػػػادرة عمػػػى الصػػػمود، 6اليػػػدؼ )
وتحفيػػػػػػػػػػػز التصػػػػػػػػػػػنيع الشػػػػػػػػػػػامؿ لمجميػػػػػػػػػػػع 

 والمستداـ، وتشجيع اإلبتكار
 

مصػػػر مجتمػػػع معرفػػػي  - االبتكػػػار والمعرفػػػة والبحػػػث العممػػػي -5
مبدع ومبتكر منتجػًا لمعمػـو والتكنولوجيػا والمعػارؼ الػداعميف لنمػوه 

اإلنسػػػاف، يتميػػػز بوجػػػود منظومػػػة وطنيػػػة وبنيػػػة وريادتػػػو، ولرفاىػػػة 
تحتيػػة ومؤسسػػػية وتشػػريعية لمبحػػػث العممػػي والتكنولوجيػػػا واالبتكػػػار 
ذات كفاءة عالية وعنصر بشري مبدع، قادرة عمى تحديد أولويػات 
قومية قابمة لمتنفيذ والقياس فػي مراحميػا المختمفػة مػف خػالؿ وضػع 

 خطة استراتيجية زمنية.

األىػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

إقامػػػػة بنػػػػى تحتيػػػػة جيػػػػدة النوعيػػػػة  0 -6
وموثوقة ومسػتدامة وقػادرة عمػى الصػمود، 
بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ البنػػػػػى التحتيػػػػػة اإلقميميػػػػػة 
والعابرة لمحدود، لػدعـ التنميػة االقتصػادية 
ورفػػاه اإلنسػػػاف، مػػػع التركيػػػز عمػػػى تيسػػػير 
سػػبؿ وصػػوؿ الجميػػع إلييػػا بتكمفػػة ميسػػورة 

  وعمى قدـ المسأواه

مبػػػػػػػػدع ومبتكػػػػػػػػر منتجػػػػػػػػًا لمعمػػػػػػػػـو  مصػػػػػػػػر مجتمػػػػػػػػع معرفػػػػػػػػي 5-0
 والتكنولوجيا والمعارؼ الداعميف لنموه وريادتو، ولرفاىة اإلنساف

  زيادة عدد براءات االختراع المحمية المسجمة محميًا ودوليًا 

  رفع كفاءة استخداـ الحكومة لمتكنولوجيا الحديثة 

  زيادة نسبة الناتج القومي القائمة عمى اقتصاد الكفاءة والمعرفة 

  زيػػػػادة نسػػػػبة النػػػػاتج القػػػػومي المخصصػػػػة لتمويػػػػؿ أنشػػػػطة البحػػػػث
 العممي 

   رفع مستوى مصر دوليًا في مجاؿ االبتكار 

األىػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

تعزيػػػػػػز التصػػػػػػنيع الشػػػػػػامؿ لمجميػػػػػػع  6-5
والمسػػػػتداـ، وتحقيػػػػؽ زيػػػػادة كبيػػػػرة بحمػػػػوؿ 

فػػػػػي حصػػػػػة الصػػػػػناعة فػػػػػي  5101عػػػػػاـ 
العمالة وفي الناتج المحمي اإلجمالي، بما 
يتماشى مع الظروؼ الوطنية، ومضػاعفة 

 حصتيا في أقؿ البمداف نمواً 

منظومػػػػة وطنيػػػػة وبنيػػػػة تحتيػػػػة لمبحػػػػث العممػػػػي والتكنولوجيػػػػا  5-5
 واالبتكار ذات كفاءة عالية:

  مؤسسات ذات أىداؼ محددة وواضحة وثابتة 

  ربط ميزأنية المراكز والمؤسسات البحثية والجامعات باألداء 

 ات المرتبطة تحديد أدوار الكيأن 

  إعػػادة ىيكمػػة المؤسسػػات والكيأنػػات المختصػػة بػػالعمـو والتكنولوجيػػا
واالبتكػػػػار لتحديػػػػػد الػػػػػرؤى واألىػػػػػداؼ بشػػػػػكؿ يضػػػػػمف عػػػػػدـ وجػػػػػود 

 تضارب أو تداخؿ في ىذه األىداؼ 

زيػػػػػػػادة فػػػػػػػرص حصػػػػػػػوؿ المشػػػػػػػاريع  6-0
الصػػػػػػػػػػناعية الصػػػػػػػػػػغيرة الحجػػػػػػػػػػـ وسػػػػػػػػػػائر 
المشػػػػاريع، والسػػػػيما فػػػػي البمػػػػداف الناميػػػػة، 

الخػػػػػدمات الماليػػػػػة، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ عمػػػػػى 
دماجيػػا فػػي  االئتمأنػػات ميسػػورة التكمفػػة، وا 

 سالسؿ القيمة واألسواؽ

منظومػػػػة مؤسسػػػػية وتشػػػػػريعية لمبحػػػػث العممػػػػي والتكنولوجيػػػػػا  5-0
صدار:  واالبتكار ذات كفاءة عالية مف خالؿ تطوير وا 

  قوأنيف وتشريعات تحفيزية لمصناعة 

 اؿ المخاطر قوأنيف وتشريعات تحفيزية  لرأس الم 

  قػػػػػػػػػػوأنيف التجػػػػػػػػػػارة والضػػػػػػػػػػرائب والعمػػػػػػػػػػؿ واالسػػػػػػػػػػتيراد والتصػػػػػػػػػػدير
والمناقصػػات، الػػخ ... إلزالػػة العوائػػؽ المػػؤثرة عمػػى البحػػث العممػػي 

 واالبتكار 
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  قوأنيف وتشريعات لحماية الممكية الفكرية 

  إرسػػػػػاء ثقافػػػػػة البحػػػػػث فػػػػػي مجػػػػػاؿ سياسػػػػػات العمػػػػػـو والتكنولوجيػػػػػا
 ي المستقبم ؼواالبتكار واالستشرا

 قأنوف تنظيـ الجامعات لمتحفيز عمى البحث العممي 

  قػػػوأنيف وتشػػػريعات لتنظػػػيـ العمػػػـو والتكنولوجيػػػا واالبتكػػػار )بمػػػا فػػػي
 ذلؾ نقؿ التكنولوجيا( 

تحسػػػػػػيف البنػػػػػػى التحتيػػػػػػة وتحػػػػػػديث  6-1
مػػف أجػػؿ  5101الصػػناعات بحمػػوؿ عػػاـ 

مػػػػػػػػع زيػػػػػػػػادة كفػػػػػػػػاءة  تحقيػػػػػػػؽ اسػػػػػػػػتدامتيا،
اعتمػػػػػػػػػػػػػاد اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػػػػػوارد وزيػػػػػػػػػػػػػادة 

التكنولوجيػػػػػػػػػػػات والعمميػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػناعية 
النظيفػػػة والسػػػميمة بيئيػػػًا، ومػػػع قيػػػاـ جميػػػع 

 .البمداف باتخاذ إجراءات وفقًا لقدراتيا

 عنصر بشري مبدع   5-1
  خمػػػػؽ مجتمػػػػع واٍع لقيمػػػػة البحػػػػث العممػػػػي واإلبػػػػداع واالبتكػػػػار فػػػػي

 تقدمو واستدامتو وقادر عمى إنتاجيا واستخدامو 

  خمؽ ثقافة العمـو واالبتكار في مجتمع الصناعة واألعماؿ 

  بنػػاء مخػػرج تعميمػػي قػػادر عمػػى التفكيػػر النقػػدي واإلبػػداع واالبتكػػار
 وريادة األعماؿ في التعميـ العاـ والفني والجامعي 

  كفاءة عالية لمعامميف بالكيأنػات والمؤسسػات داخػؿ منظومػة العمػـو
 والتكنولوجيا واالبتكار 

  مصر في الحفاظ عمى المواىب والقدرات المبدعة رفع قدرة 

  تحسيف مناخ العمـو واالبتكار لجذبيـ 

  العمػػػؿ عمػػػى وفػػػرة العممػػػاء والميندسػػػيف المصػػػرييف لػػػيس فقػػػط مػػػف
 حيث العدد ولكف الكفاءة والجودة أيضًا 

تعزيػػػػػػز البحػػػػػػث العممػػػػػػي وتحسػػػػػػيف  6-2
القػػػػػػػػدرات التكنولوجيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي القطاعػػػػػػػػػات 

مػػػػػداف، والسػػػػػيما الصػػػػػناعية فػػػػػي جميػػػػػع الب
البمداف النامية ، بما في ذلؾ، بحموؿ عاـ 

، تشػػػػػػجيع االبتكػػػػػػار وزيػػػػػػادة عػػػػػػدد 5101
العػػػػػػامميف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ البحػػػػػػث والتطػػػػػػوير 

فػػػػػي المائػػػػػة لكػػػػػؿ مميػػػػػوف   (x)بنسػػػػػبة 
شػػػػخص، وزيػػػػادة إنفػػػػاؽ القطػػػػاعيف العػػػػاـ 

 والخاص عمى البحث والتطوير.

ي مراحميػػػػا تحديػػػػد أولويػػػػات قوميػػػػة قابمػػػػة لمتنفيػػػػذ والقيػػػػاس فػػػػ 5-2
 المختمفة 

  تحديػػد الفػػرص القوميػػة ومنيػػا المجػػاالت التػػي تحقػػؽ ميػػزة تنافسػػية
 عالمية والتقنيات المرتبطة بيا

  تحديد  االحتياجات القومية 

أ تيسػػػػػػػػػير تطػػػػػػػػػوير البنػػػػػػػػػى التحتيػػػػػػػػػة  -6
المسػػػػػتدامة والقػػػػػادرة عمػػػػػى الصػػػػػمود فػػػػػي 

ف الػػدعـ يالبمػػداف الناميػػة مػػف خػػالؿ تحسػػ
المالي والتكنولوجى والتقنى المقدـ لمبمػداف 
األفريقيػػػػػة، وأقػػػػػؿ البمػػػػػداف نمػػػػػوًا، والبمػػػػػداف 
الناميػػػة غيػػػر السػػػاحمية، والػػػدوؿ الجزريػػػة 

 وضع خطة استراتيجية زمنية 5-3
  إصػػػدار اسػػػتراتيجية قوميػػػة لمبحػػػث العممػػػي والتكنولوجيػػػا واالبتكػػػار

تاحتيا لكؿ وزارات الدولة والمراكز البحثية ولمشعب   وا 

  ربط استراتجيات المراكز البحثية والجامعات باالستراتيجية القومية 
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 المقارنة

 الصغيرة النامية.
ب دعػػػـ تطػػػوير التكنولوجيػػػا المحميػػػة  -6

والبحث واالبتكار في البمداف النامية، عف 
كفالػػة وجػػود بيئػػة مواتيػػة مػػف حيػػث  طريػػؽ

ضافة قيمة  السياسات لمتنويع الصناعى وا 
 لمسمع األساسية بيف أمور أخرى

 

ج تحقيػػػػػؽ زيػػػػػػادة كبيػػػػػػرة فػػػػػػي فػػػػػػرص  -6
الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى تكنولوجيػػػػػػػا المعمومػػػػػػػات 
واالتصػػػاالت، والسػػػعى إلػػػى تػػػوفير فػػػرص 
الوصػػػػوؿ الشػػػػػامؿ والميسػػػػػور إلػػػػػى شػػػػػبكة 

بحموؿ عاـ  اإلنترنتت في أقؿ البمداف نمواً 
5151 
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 5102(: التحميؿ المقارف لميدؼ العاشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 00جدوؿ رقـ )
 – 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

5101 

وجو 
 المقارنة

 القضية العدالة االجتماعية العدالة االجتماعية

( الحد مػف انعػداـ المسػاواة داخػؿ البمػداف وفيمػا 01اليدؼ )
 بينيا

مجتمػػػع عػػػادؿ متكػػػاتؼ  -العدالػػػة االجتماعيػػػة  -0
يتميػػػز بالمسػػػاواة فػػػي الحقػػػوؽ والفػػػرص االقتصػػػادية 
واالجتماعية والسياسية وبػأعمى درجػة مػف اإلنػدماج 
المجتمعػػػي، قػػػادر عمػػػى كفالػػػة حػػػؽ المػػػواطنيف فػػػي 

ؿ فػي ضػوء معػايير الكفػاءة المشاركة والتوزيع العػاد
واإلنجػػػػاز وسػػػػػيادة القػػػػػانوف، ويتػػػػػيح فػػػػػرص الحػػػػػراؾ 
المجتمعػػػػي المبنػػػػي عمػػػػى القػػػػدرات، وتػػػػوفير آليػػػػات 
الحمايػػػػػػػة مػػػػػػػف مخػػػػػػػاطر الحيػػػػػػػاة المتوقعػػػػػػػة وغيػػػػػػػر 
المتوقعػػة، ويقػػـو بػػالتوازي بمسػػأندة شػػرائح المجتمػػع 

 الميمشة وتحقيؽ الحماية لمفئات األولى بالرعاية

األىداؼ 
 الرئيسية

التوصػػػػؿ تػػػػدريجيًا إلػػػػى تحقيػػػػؽ نمػػػػو الػػػػدخؿ ودعػػػػـ  01-0
مف السػكاف بمعػدؿ أعمػى  %11استمرار ذلؾ النمو األدنى 

 5101مف المعدؿ المتوسط الوطني بحموؿ عاـ 

المسػػػػاواة فػػػػي الحقػػػػوؽ والفػػػػرص االقتصػػػػادية  0-0
 واالجتماعية والسياسية

  دولػػػػػة فػػػػػي ترتيػػػػػب مؤشػػػػػر  02مصػػػػػر مػػػػػف أفضػػػػػؿ
 التنمية البشرية

األىداؼ 
 الفرعية

تمكػػػػيف وتعزيػػػػز اإلدمػػػػاج االجتمػػػػاعى واالقتصػػػػادي  01-5
والسياسػػي لمجميػػع، بغػػض النظػػر عػػف السػػف أو الجػػنس أو 
اإلعاقة أو العرؽ أو اإلثنية أو األصؿ أو الديف أو الوضػع 

 5101االقتصادي أو غير ذلؾ، بحموؿ عاـ 

 أعمى درجة مف اإلندماج المجتمعي 0-5
  ة عمػػػػى مسػػػػتوى سػػػػعادة دولػػػػ 51مصػػػػر مػػػػف أكبػػػػر

 المواطنيف

ضػػػػػماف تكػػػػػافؤ الفػػػػػرص والحػػػػػد مػػػػػف أوجػػػػػو انعػػػػػداـ  01-0
المسػاواة فػػي النتػػائح، بمػػا فػػي ذلػؾ مػػف خػػالؿ إزالػػة القػػوانيف 
والسياسػػػػػػات والممارسػػػػػػات التمييزيػػػػػػة، وتعزيػػػػػػز التشػػػػػػريعات 

 والسياسات واإلجراءات المالئمة في ىذا الصدد

والتوزيػػع كفالػػة حػػؽ المػػواطنيف فػػي المشػػاركة  0-0
فػػي ضػػوء معػػايير الكفػػاءة واإلنجػػاز وسػػيادة  العػػادؿ
 القانوف

  زيػػػادة نسػػػبة الفقػػػراء ومحػػػدودي الػػػدخؿ الػػػذيف لػػػدييـ
 عمؿ الئؽ 

  زيػػػادة نسػػػبة الفقػػػراء ومحػػػدودي الػػػدخؿ الػػػذيف لػػػدييـ
 عمؿ كؿ الوقت

 

والسػػػػػػػػيما السياسػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة  اعتمػػػػػػػػاد سياسػػػػػػػػات، 01-1
االجتماعيػة، وتحقيػؽ قػدر أكبػر وسياسات األجور والحمايػة 

 مف المساواة تدريجياً 

إتاحػػة فػػرص الحػػراؾ المجتمعػػي المبنػػي عمػػى  0-1
 القدرات

  دولػػػة فػػػي مجػػػاؿ كفػػػػاءة  21مصػػػر ضػػػمف أفضػػػؿ
 سوؽ العمؿ

تحسػػيف تنظػػيـ ورصػػد األسػػواؽ والمؤسسػػات الماليػػة  01-2 مسػػػػأندة شػػػػرائح المجتمػػػػع الميّمشػػػػة وتحقيػػػػػؽ  0-2
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 – 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 
5101 

وجو 
 المقارنة

 الحماية لمفئات األولى بالرعاية ؾ التنظيماتمالعالمية وتعزيز تنفيذ ت
  زيػػػػػػػػادة نسػػػػػػػػبة التحػػػػػػػػاؽ طػػػػػػػػالب المنػػػػػػػػاطؽ الفقيػػػػػػػػرة

 بالتخصصات عالية المردود في التعميـ الجامعي

  زيػػػػادة نسػػػػبة تالميػػػػذ المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة الحكوميػػػػة
الػػػػػػذيف يجيػػػػػػدوف اسػػػػػػتخداـ الحاسػػػػػػوب )بنػػػػػػاء عمػػػػػػى 

 اختبار مقنف( 

 بة الطػػالب المقيمػػيف فػػي المنػػاطؽ الفقيػػػرة زيػػادة نسػػ
وممتحقػػيف بمػػدارس نموذجيػػة / ذكيػػة/ حاصػػمة عمػػى 

 شيادة جودة التعميـ 

سػماع صػوتيا  01-3 ضماف تعزيز تمثيؿ البمداف النامية وا 
في عممية صػنع القػرار فػي المؤسسػات االقتصػادية والماليػة 
الدوليػػػػػة العالميػػػػػة، مػػػػػف أجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ المزيػػػػػد مػػػػػف الفعاليػػػػػة 

 المصداقية والمساءلة والشرعية لممؤسساتو 

 

تيسػػػير اليجػػػرة وتنقػػػؿ األشػػػخاص عمػػػى نحػػػو مػػػنظـ  01-4
وآمػػف ومنػػتظـ ومتسػػـ بالمسػػئولية، بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
تنفيػػػػذ سياسػػػػات اليجػػػػرة المخطػػػػط ليػػػػا والتػػػػي تتسػػػػـ بحسػػػػف 

 اإلدارة

 

يمية لمبمػػػػداف ضػػػػأ تنفيػػػػذ مبػػػػدأ المعاممػػػػة الخاصػػػػة والتف -01
وبخاصة أقؿ البمداف نموًا، بما يتماشى مع اتفاقػات النامية، 

 منظمة التجارة العالمية

 

ب تشػػػػػجيع المسػػػػػاعدة اإلنمائيػػػػػة الرسػػػػػمية والتػػػػػدفقات  -01
الماليػػػػة، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ االسػػػػتثمار األجنبػػػػي المباشػػػػر، إلػػػػى 
الػػدوؿ التػػي تشػػتد الحاجػػة فييػػػا إلييػػا، والسػػيما أقػػؿ البمػػػداف 

والػػدوؿ الجزريػػة الصػػغيرة الناميػػة، نمػػوًا، والبمػػداف األفريقيػػة، 
والبمػػػػداف الناميػػػػة غيػػػػر السػػػػاحمية، وفقػػػػًا لخططيػػػػا وبرامجيػػػػا 

 الوطنية

 

ج خفػض تكػاليؼ معػػامالت تحػويالت الميػاجريف إلػػى -01
لغػػاء قنػػوات التحػػويالت الماليػػة التػػي تربػػو %0أقػػؿ مػػف  ، وا 

 5101، بحموؿ عاـ 2%تكاليفيا عمى 
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 5102المقارف لميدؼ الحادي عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد (: التحميؿ 05جدوؿ رقـ )
وجو  5101 – 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

 المقارنة
 القضية التنمية العمرأنية تنمية المدف والمستوطنات

( جعػػػػؿ المػػػػدف والمسػػػػتوطنات 00اليػػػػدؼ ) 
البشػػرية شػػاممة لمجميػػع وآمنػػة وقػػادرة عمػػى 

 الصمود ومستدامة.
 

خريطػػػػػػػة عمرأنيػػػػػػػة تتميػػػػػػػز بالديناميكيػػػػػػػة  -التنميػػػػػػػة العمرأنيػػػػػػػة  -5
والتػػػرابط، ودمػػػج المعمػػػار التػػػاريخى والمعاصػػػر، وتعظػػػيـ االسػػػتفادة 

األرض(، قػػػادرة  -الميػػػاه  –والتػػػوازف بػػػيف ثالثيػػػة أساسػػػية )الطاقػػػة 
عػػػادة توزيػػػػع التنميػػػة والسػػػػكاف  عمػػػى مضػػػػاعفة مسػػػاحة العمػػػػرأف، وا 

حالؿ وتطوير المناطؽ العشوائية، ورفػع  لتعظيـ استخداـ الموارد، وا 
 جودة الحياة واستدامة تحسنيا

األىػػػػػداؼ 
 الرئيسية

ضػػػػػػػماف حصػػػػػػػوؿ الجميػػػػػػػع عمػػػػػػػى  00-0
مسػػػػاكف وخػػػػدمات أساسػػػػية مالئمػػػػة وآمنػػػػة 
وميسػػػػورة التكمفػػػػة، ورفػػػػع مسػػػػتوى األحيػػػػػاء 

 .5101الفقيرة، بحموؿ عاـ 

  خريطة عمرأنية ديناميكية مترابطة 5-0
 رفع جودة الحياة واستدامة تحسنيا 

   إعادة تقسيـ األقاليـ والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبمية 

  وضػػػػع رؤيػػػػة إقميميػػػػة ومحميػػػػة لكػػػػؿ إقمػػػػيـ ومدينػػػػة مرتبطػػػػة بالرؤيػػػػة
 القومية، تسعى لتنمية المناطؽ العمرأنية القائمة  

 يػػػة تجسػػػد رؤيػػػة قوميػػػة مسػػػتقبمية لمصػػػر تتبّناىػػػا وضػػػع خريطػػػة قوم
الدولة، ممثمة في الجميورية والبرلماف، بغض النظر عف أي اتجاه 

 سياسي بعينو 

األىػػػػػداؼ 
 الفرعية

تػوفير إمكانيػة وصػػوؿ الجميػع إلػػى  00-5
نظػػـ نقػػؿ مأمونػػة وميسػػورة التكمفػػة ويسػػيؿ 
الوصػػػػػػػػػػوؿ إلييػػػػػػػػػػا ومسػػػػػػػػػػتدامة، وتحسػػػػػػػػػػيف 

والسػػيما مػػف خػػالؿ السػػالمة عمػػى الطػػرؽ، 
توسيع نطاؽ النقؿ العاـ، مػع إيػالء اىتمػاـ 
خػػػػػػػػاص الحتياجػػػػػػػػات األشػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػذيف 
يعيشػػػػوف فػػػػي ظػػػػؿ ظػػػػروؼ ىشػػػػة والنسػػػػاء 
واألطفػػاؿ واألشػػخاص ذوى اإلعاقػػة وكبػػار 

 5101السف، بحموؿ عاـ 

 مضاعفة مساحة العمرأف 5-5
  تخطػػػيط وتنميػػػة مػػػدف جديػػػدة السػػػتيعاب الزيػػػادة السػػػكانية السػػػريعة

 ف عشوائياتبدو 

تعزيػػػػز التوسػػػػع الحضػػػػرى الشػػػػامؿ  00-0
لمجميػػػػع والمسػػػػتداـ، والقػػػػدرة عمػػػػى تخطػػػػيط 
دارة المسػػػػػػػتوطنات البشػػػػػػػرية فػػػػػػػي جميػػػػػػػع  وا 
البمػػػػػداف عمػػػػػى نحػػػػػو قػػػػػائـ عمػػػػػى المشػػػػػاركة 

 5101ومتكامؿ ومستداـ، بحموؿ عاـ 

 :توزيع التنمية والسكاف لتعظيـ استخداـ الموارد إعادة 5-0
   إعادة توزيع السكاف عمى مساحة األرض 

تعزيػػػز الجيػػػود الراميػػػة إلػػػى حمايػػػة  00-1
 وصوف التراث الثقافي والطبيعى العالمي.

  إحالؿ وتطوير المناطؽ العشوائية 5-1
 الوصوؿ لحموؿ جذرية لتنمية المناطؽ العشوائية الصالحة لمتنمية 
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التقميػػؿ إلػػػى درجػػػة كبيػػػرة مػػػف عػػػدد  00-2

الوفيػػػػػات وعػػػػػدد األشػػػػػخاص المتضػػػػػرريف، 
فػػػػي المائػػػػة  (X)وتحقيػػػػؽ تخفػػػػيض بنسػػػػبة 

فػػي الخسػػائر االقتصػػادية المتصػػمة بالنػػاتج 
بسػػػػػػبب المحمػػػػػػي اإلجمػػػػػػالي التػػػػػػي تحػػػػػػدث 

الكػػػوارث، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الكػػػوارث المتصػػػمة 
بالميػػػاه، مػػػػع التركيػػػػز عمػػػى حمايػػػػة الفقػػػػراء 

ف يعيشػػػػػػػوف فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ واألشػػػػػػػخاص الػػػػػػػذي
 5101أوضاع ىشة، بحموؿ عاـ 

 مف خالؿ: رفع جودة الحياة واستدامة تحسنيا 5-2
   توفير وحدة سكنية لكؿ عائمة مصرية في المناطؽ المخططة 

 تعديؿ القوانيف والتشريعات الخاصة بالعمرأف 

الحػػػػػد مػػػػػف األثػػػػػر البيئػػػػػى السػػػػػػمبي  00-3
الفػػػردى لممػػػدف، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ 

دارة إيػػػالء  اىتمػػػاـ خػػػاص لنوعيػػػة اليػػػواء وا 
نفايػػػػػػات البمػػػػػػديات وغيرىػػػػػػا، بحمػػػػػػوؿ عػػػػػػاـ 

5101 

 

تػػػػوفير سػػػػبؿ اسػػػػتفادة الجميػػػػع مػػػػف  00-4
مسػػػػػاحات خضػػػػػراء وأمػػػػػاكف عامػػػػػة، آمنػػػػػة 
وشػػػػػاممة لمجميػػػػػع ويمكػػػػػف الوصػػػػػوؿ إلييػػػػػا، 
والسػػػػيما بالنسػػػػبة لمنسػػػػاء واألطفػػػػاؿ وكبػػػػار 
السػػػػف واألشػػػػػخاص ذوى اإلعاقػػػػػة، بحمػػػػػوؿ 

 5101عاـ 

 

أ دعـ الػروابط اإليجابيػة االقتصػادية  -00
واالجتماعيػػػػػػػػػػػة والبيئيػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف المنػػػػػػػػػػػاطؽ 

ضػػػػػرية والمنػػػػػاطؽ المحيطػػػػػة بالمنػػػػػاطؽ حال
الحضػػػػرية والمنػػػػاطؽ الريفيػػػػة، مػػػػف خػػػػػالؿ 

 تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقميمية

 

فػػػػػػي  (X)ب تحقيػػػػػػؽ زيػػػػػػادة بنسػػػػػػبة  -00
المائػػػػػػػة فػػػػػػػي عػػػػػػػدد المػػػػػػػدف والمسػػػػػػػتوطنات 

ي تعتمد وتنفذ سياسػات وخططػًا البشرية الت
متكاممػػة مػػف أجػػؿ شػػموؿ الجميػػع، وتحقيػػؽ 
الكفاءة في استخداـ الموارد، والتخفيؼ مػف 
تغيػػػر المنػػػاخ والتكيػػػؼ معػػػو، والقػػػدرة عمػػػى 
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الصػػػػػمود فػػػػػي مواجيػػػػػة الكػػػػػوارث، ووضػػػػػع 
إلدارة الكمية لمخاطر الكوارث عمى اوتنفيذ 

جميػػع المسػػتويات، بمػػا يتماشػػى مػػع إطػػار 
 5151، بحموؿ عاـ وجعمؿ ىيو 

ج دعػػػـ أقػػػؿ البمػػػداف نمػػػوًا، بمػػػا فػػػي  -00
ذلػػؾ مػػف خػػالؿ المسػػاعدة الماليػػة والتقنيػػة، 
فػػي إقامػػة المبػػاني المسػػتدامة والقػػادرة عمػػى 

 الصمود بإستخداـ المواد المحمية

 

 



 

 

258 

 5102(: التحميؿ المقارف لميدؼ الثاني عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 00جدوؿ رقـ )
 االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

 5102 - 5101 

وجو 
 المقارنة

 القضية البيئة اإلنتاج واالستيالؾ المستداـ -البيئة

( ضػػػػػماف وجػػػػػود أنمػػػػػاط اسػػػػػػتيالؾ 05اليػػػػػدؼ )
نتاج مستدامة  وا 

الحاضرة تحّسف مستداـ لجودة الحياة لألجياؿ  -البيئة  -3
ورفػػع الػػوعي بشػػأف حمايػػة الطبيعػػة والحػػد مػػف تػػأثير التغيػػر 
المنػػاخي بيػػدؼ تػػوفير بيئػػة نظيفػػة آمنػػة مسػػتدامة لألجيػػاؿ 
المستقبمية مف خػالؿ تطبيػؽ سياسػات إنمائيػة، تتميػز بػدمج 
العنصػػػر البيئػػػي والتػػػوازف بػػػيف أولويػػػات النمػػػو االقتصػػػادي 

ة والحفػػاظ والعنصػػر البيئػػي قػػادرة عمػػى إيقػػاؼ تػػدىور البيئػػ
نتػػػاج أكثػػػر  عمػػػى توازنيػػػا واآلنتقػػػاؿ إلػػػى أنمػػػاط اسػػػتيالؾ وا 
اسػػػػػتدامة، وحمايػػػػػة التنػػػػػوع البيولػػػػػوجي واالسػػػػػتخداـ بطريقػػػػػة 
مسػػػػتدامة وبمشػػػػاركة مجتمعيػػػػة فعالػػػػة، والوفػػػػاء بااللتزامػػػػات 
دارة لممخمفػػػػػػات مرتكػػػػػػزة عمػػػػػػى مفػػػػػػاىيـ  الدوليػػػػػػة البيئيػػػػػػة، وا 

ي وتقنػػػػي الحوكمػػػػة واالقتصػػػػاد الػػػػدوار وذات محتػػػػوى معرفػػػػ
 وبيئي عالي

األىػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

تنفيػػذ اإلطػػار العشػػرى لبػػرامج االسػػتيالؾ  0-05
واإلنتػػػػػاج المسػػػػػتداميف، مػػػػػع قيػػػػػاـ جميػػػػػع البمػػػػػداف 
باتخػػػاذ إجػػػراءات وتػػػولى البمػػػداف المتقدمػػػة النمػػػو 
دور الريػػػػػادة، مػػػػػع مراعػػػػػاة مسػػػػػتوى التنميػػػػػة فػػػػػي 

 البمداف النامية وقدراتيا

 حفاظ عمى توازنياإيقاؼ تدىور البيئة وال 3-0
  القدرة عمى تبؤ مراكػز بيئيػة متقدمػة طبقػًا لممعػايير العالميػة

 واإلقميمية لتركيز المموثات في عناصر البيئة   

  خفػػػػػض معػػػػػدالت انبعاثػػػػػات المموثػػػػػات وااللتػػػػػزاـ بالمعػػػػػايير
 الوطنية

  )وقؼ تدىور عناصر البيئة )المياه واليواء واألرض 

األىػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

اإلدارة المسػػػػػػػػتدامة واالسػػػػػػػػتخداـ تحقيػػػػػػػػؽ  05-5
 .5101الكفؤ لمموارد الطبيعية، بحموؿ عاـ 

نتاج أكثر استدامة 3-5  اآلنتقاؿ إلى أنماط استيالؾ وا 
  إقامة منظومة صناعية مستدامة 

 إقامة منظومة زراعية مستدامة 

 تطبيؽ نظاـ لمعمارة الخضراء 

 إقامة منظومة نقؿ مستدامة 

 إقامة منظومة مستدامة لمطاقة 
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تخفػػػػػػيض نصػػػػػػيب الفػػػػػػرد مػػػػػػف النفايػػػػػػات  05-0
الغذائيػػػػػػة العالميػػػػػػة عمػػػػػػى صػػػػػػعيد أمػػػػػػاكف البيػػػػػػع 
بالتجزئة والمستيمكيف بمقدار النصؼ، والحد مػف 
خسػػػػائر األغذيػػػػة فػػػػي مراحػػػػؿ اإلنتػػػػاج وسالسػػػػؿ 
اإلمػػداد، بمػػا فػػي ذلػػؾ خسػػائر مػػا بعػػد الحصػػاد، 

 5101بحموؿ عاـ 
  

ريقػة مسػتدامة حماية التنوع البيولػوجي واالسػتخداـ بط 3-0
 وبمشاركة مجتمعية فعالة

  تػػوفير آليػػات تمكينيػػة وزيػػادة الػػوعي البيئػػي بمفػػاىيـ صػػوف
 التنوع البيولوجي

  تعظػػػػػػيـ العوائػػػػػػد االقتصػػػػػػادية لخػػػػػػدمات التنػػػػػػوع البيولػػػػػػوجي
 والتقاسـ العادؿ لممنافع الناشئة عف استخداماتيا

  اسػػػػػػػتخدامات المػػػػػػػوارد الطبيعيػػػػػػػة والجينيػػػػػػػة تػػػػػػػدار بطريقػػػػػػػة
 وبمشاركة مجتمعية فّعالة مستدامة

 صيأنة الموارد الطبيعية

تحقيػػػػػػػػػؽ اإلدارة السػػػػػػػػػميمة بيئيػػػػػػػػػًا لممػػػػػػػػػواد  05-1
الكيميائيػػػػػة والنفايػػػػػات طػػػػػواؿ دورة عمرىػػػػػا، وفقػػػػػًا 
لألطر الدوليػة المتفػؽ عمييػا، والحػد بدرجػة كبيػرة 
مػػف إطالقيػػا فػػي اليػػواء والمػػاء والتربػػة مػػف أجػػؿ 

ضػػػارة عمػػػى التقميػػػؿ إلػػػى أدنػػػى حػػػد مػػػف آثارىػػػا ال
 5151صحة اإلنساف والبيئة، بحموؿ عاـ 

 الوفاء بااللتزامات الدولية البيئية 3-1
  إطار المركزي لحوكمة إدارة المخمفات يضـ جميػع أطػراؼ

المنظومة ويفرز قدرات بشرية عالية ويوفر المعمومات بدقة 
 وشفافية

الحػػػد بدرجػػػة كبيػػػرة مػػػف إنتػػػاج النفايػػػات،  05-2
عػػػػػادة التػػػػػدوير مػػػػػف خػػػػػالؿ المنػػػػػع  والتخفػػػػػيض وا 

عادة االستعماؿ، بحموؿ عاـ   5101وا 

إدارة لممخمفػػػػػػػػات مرتكػػػػػػػػزة عمػػػػػػػػى مفػػػػػػػػاىيـ الحوكمػػػػػػػػة  3-2
 واالقتصاد الدوار وذات ُمحتوى معرفي وتقني وبيئي عالي

  ًاستدامة إدارة منظومة المخمفات مإلىا 

  أدوات اقتصػػػػػػادية ومعرفيػػػػػػة توّجػػػػػػػو سػػػػػػموكيات وممارسػػػػػػػات
 ومحاسبة ناجزة لقوأنيف مفعمة  التعامؿ مع المخمفات

  بنية تحتية متكاممة تالئـ األوضاع معّززة لخػدمات متكاممػة
مسػػػتدامة إلدارة المخمفػػػات بجميػػػع مراحميػػػا ونطػػػاؽ تغطيػػػة 
فّعػػػاؿ يشػػػمؿ ربػػػوع الػػػوطف واسػػػتفادة قصػػػوى مػػػف المخمفػػػات 

  Zero Wasteوصواًل إلى 

تشػػػػػػػجيع الشػػػػػػػركات، والسػػػػػػػيما الشػػػػػػػركات  05-3
الوطنيػػػة، عمػػػى اعتمػػػاد ممارسػػػات  الكبيػػػرة وعبػػػر

دراج معمومػػػػات االسػػػػتدامة فػػػػي دورة  مسػػػػتدامة، وا 
 تقديـ تقاريرىا

 

تعزيز ممارسات الشراء العاـ المسػتدامة،  05-4
 وفقًا لمسياسات واألولويات الوطنية

 

ضػػػماف أف تتػػػوافر لمنػػػاس فػػػي كػػػؿ مكػػػاف  05-5
المعمومػػػػػػػػػػػات ذات الصػػػػػػػػػػػمة والػػػػػػػػػػػوعى بالتنميػػػػػػػػػػػة 

وأنمػػػاط العػػيش فػػػي وئػػاـ مػػػع الطبيعػػػة المسػػتدامة 
 5101بحموؿ عاـ 
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أ دعػػػػػػػـ البمػػػػػػػداف الناميػػػػػػػة لتعزيػػػػػػػز قػػػػػػػدراتيا  -05
العمميػػػة والتكنولوجيػػػة لممضػػػى قػػػدمًا نحػػػو تحقيػػػؽ 

 أنماط االستيالؾ واإلنتاج األكثر استدامة

 

ب وضػػػػػػع وتنفيػػػػػػذ أدوات لرصػػػػػػد تػػػػػػأثيرات  -05
ي التنميػػة المسػػتدامة عمػػى السػػياحة المسػػتدامة التػػ

تػػػػوفر فػػػػرص العمػػػػؿ وتعػػػػزز الثقافػػػػة والمنتجػػػػات 
 المحمية

 

ج ترشػػػػيد إعانػػػػػات الوقػػػػود األحفػػػػػوى غيػػػػػر  -05
المتسػػمة بالكفػػاءة والتػػي تشػػجع عمػػى االسػػتيالؾ 
المسػػػػرؼ، عػػػػف طريػػػػؽ القضػػػػاء عمػػػػى تشػػػػوىات 
األسػػػواؽ، وفقػػػًا لمظػػػروؼ الوطنيػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ 
عػػػػف طريػػػػؽ إعػػػػادة ىيكمػػػػة الضػػػػرائب والػػػػتخمص 

اإلعانػػػات الضػػػارة، حيثمػػػا وجػػػدت، بالتػػػدريج مػػػف 
إلظيػػار آثارىػػا البيئيػػة، عمػػى أف تراعػػى فػػي تمػػؾ 
السياسػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػو كامػػػػػػػػػؿ االحتياجػػػػػػػػػات 
والظػػروؼ الخاصػػة لمبمػػداف الناميػػة، والتقميػػؿ إلػػى 
أدنػػى حػػد مػػػف اآلثػػار الضػػارة التػػػي قػػد تنػػاؿ مػػػف 
تنميتيػػػػػػػػا، وعمػػػػػػػػى نحػػػػػػػػو يكفػػػػػػػػؿ حمايػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػراء 

 والمجتمعات المحمية المتضررة
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 5102( : التحميؿ المقارف لميدؼ الثالث عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 01جدوؿ )
أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد 

5102 

 وجو المقارنة 5101 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 

 القضية البيئة تغير المناخ -البيئة

( اتخػػػاذ إجػػػراءات 00اليػػػدؼ )
عاجمػػػػػػػػة لمتصػػػػػػػػدي لتغيػػػػػػػػر المنػػػػػػػػاخ 

 *وآثاره
 

تحّسػف مسػتداـ لجػودة الحيػاة لألجيػاؿ الحاضػرة ورفػع  -البيئة  -3
الػػػػوعي بشػػػػأف حمايػػػػة الطبيعػػػػة والحػػػػد مػػػػف تػػػػأثير التغيػػػػر المنػػػػاخي 
بيػػػدؼ تػػػوفير بيئػػػة نظيفػػػة آمنػػػة مسػػػتدامة لألجيػػػاؿ المسػػػتقبمية مػػػف 
ي خػػػػػالؿ تطبيػػػػػؽ سياسػػػػػات إنمائيػػػػػة، تتميػػػػػز بػػػػػدمج العنصػػػػػر البيئػػػػػ

والتوازف بيف أولويات النمو االقتصادي والعنصر البيئي قادرة عمى 
إيقػػػاؼ تػػػدىور البيئػػػة والحفػػػاظ عمػػػى توازنيػػػا واآلنتقػػػاؿ إلػػػى أنمػػػاط 
نتػػػػػػػاج أكثػػػػػػػر اسػػػػػػػتدامة، وحمايػػػػػػػة التنػػػػػػػوع البيولػػػػػػػوجي  اسػػػػػػػتيالؾ وا 
واالسػػػتخداـ بطريقػػػة مسػػػتدامة وبمشػػػاركة مجتمعيػػػة فعالػػػة، والوفػػػاء 

دارة لممخمفػػػات مرتكػػػزة عمػػػى مفػػػاىيـ بااللتزامػػػات الدوليػػػة ال بيئيػػػة، وا 
الحوكمػػػػة واالقتصػػػػاد الػػػػدوار وذات محتػػػػوى معرفػػػػي وتقنػػػػي وبيئػػػػي 

 عالي

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

تعزيػػز المرونػػة والقػػدرة عمػػى  00-0
الصػػػػػػػمود فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة األخطػػػػػػػار 
المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية 
فػػػػي جميػػػػع البمػػػػداف، وتعزيػػػػز القػػػػدرة 

 تمؾ األخطار.عمى التكيؼ مع 

 إيقاؼ تدىور البيئة والحفاظ عمى توازنيا 3-0
  القػػػػػدرة عمػػػػػى تبػػػػػؤ مراكػػػػػز بيئيػػػػػة متقدمػػػػػة طبقػػػػػًا لممعػػػػػايير العالميػػػػػة

 واإلقميمية لتركيز المموثات في عناصر البيئة   

 خفض معدالت انبعاثات المموثات وااللتزاـ بالمعايير الوطنية 

  )وقؼ تدىور عناصر البيئة )المياه واليواء واألرض  

 األىداؼ الفرعية

إدمػػػػػػػػاج التػػػػػػػػدابير المتعمقػػػػػػػػة  00-5
بتغيػػػػػػػػػػر المنػػػػػػػػػػاخ فػػػػػػػػػػي السياسػػػػػػػػػػات 
واالسػػػػػػػتراتيجيات والتخطػػػػػػػػيط عمػػػػػػػػى 

 الصعيد الوطني

نتاج أكثر استدامةالا 3-5  نتقاؿ إلى أنماط استيالؾ وا 
  إقامة منظومة صناعية مستدامة 

  زراعية مستدامةإقامة منظومة 

 تطبيؽ نظاـ لمعمارة الخضراء 

 إقامة منظومة نقؿ مستدامة 

 إقامة منظومة مستدامة لمطاقة 

 

ذكػػػػػػػػػػاء  00-0 تحسػػػػػػػػػػيف التعمػػػػػػػػػػيـ وا 
الوعى والقػدرات البشػرية والمؤسسػية 
لمتخفيؼ مف تغيػر المنػاخ، والتكيػؼ 
معػػػػػػػو، والحػػػػػػػد مػػػػػػػف أثػػػػػػػره واإلنػػػػػػػذار 

 المبكر بو.

واالسػػػػػػتخداـ بطريقػػػػػػػة مسػػػػػػػتدامة حمايػػػػػػة التنػػػػػػػوع البيولػػػػػػػوجي  3-0
 وبمشاركة مجتمعية فعالة

  تػػػوفير آليػػػات تمكينيػػػة وزيػػػادة الػػػوعي البيئػػػي بمفػػػاىيـ صػػػوف التنػػػوع
 البيولوجي

  تعظػػػػيـ العوائػػػػد االقتصػػػػادية لخػػػػدمات التنػػػػوع البيولػػػػوجي والتقاسػػػػـ

                                                 

مع التسميـ بأف اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ ىى المتتدى الدولى والحكومى الدولى الرئيسى لمتفاوض بشأف  
  *التصدى لتغير المناخ عمى الصعيد العالمى.
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أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة لمػػػا بعػػػد 
5102 

 وجو المقارنة 5101 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 

 العادؿ لممنافع الناشئة عف استخداماتيا

 طريقػػػػػة مسػػػػػتدامة اسػػػػػتخدامات المػػػػػوارد الطبيعيػػػػػة والجينيػػػػػة تػػػػػدار ب
 وبمشاركة مجتمعية فّعالة

 صيأنة الموارد الطبيعية 

 

 الوفاء بااللتزامات الدولية البيئية 3-1 
  إطػػػػػار المركػػػػػزي لحوكمػػػػػة إدارة المخمفػػػػػات يضػػػػػـ جميػػػػػع أطػػػػػراؼ

المنظومػػػػة ويفػػػػرز قػػػػدرات بشػػػػرية عاليػػػػة ويػػػػوفر المعمومػػػػات بدقػػػػة 
 وشفافية

أ تنفيػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػا تعيػػػػػػػػػػدت بػػػػػػػػػػو  -00
البمداف المتقدمػة النمػو األطراؼ مف 

فػػي اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة اإلطاريػػة 
بشأف تغير المنػاخ مػف التػزاـ بيػدؼ 

 011المشػػػتركة لمبمػػػغ قػػػدره  ةالتعبئػػػ
بميػػػػػػػوف دوالر سػػػػػػػنويًا بحمػػػػػػػوؿ عػػػػػػػاـ 

مػػػف جميػػػع المصػػػادر لتمبيػػػة  5151
احتياجػػػػػػػات البمػػػػػػػداف الناميػػػػػػػة، فػػػػػػػي 
سػػػػياؽ إجػػػػراءات التخفيػػػػؼ المجديػػػػة 

ؿ الصػػػػندوؽ وشػػػػفافية التنفيػػػػذ، وجعػػػػ
األخضػػػر لممنػػػاخ فػػػي حالػػػة تشػػػغيؿ 

ف طريػػػػػػؽ تزويػػػػػػده بػػػػػػرأس عػػػػػػكامػػػػػػؿ 
   الماؿ في أقرب وقت ممكف

إدارة لممخمفػػػػات مرتكػػػػزة عمػػػػى مفػػػػاىيـ الحوكمػػػػة واالقتصػػػػػاد  3-2
 الدوار وذات ُمحتوى معرفي وتقني وبيئي عالي

  ًاستدامة إدارة منظومة المخمفات مإلىا 

 ات وممارسػػات التعامػػؿ مػػع أدوات اقتصػػادية ومعرفيػػة توّجػػو سػػموكي
 نيف مفعمة االمخمفات ومحاسبة ناجزة لقو 

  بنيػػػػػة تحتيػػػػػة متكاممػػػػػة تالئػػػػػـ األوضػػػػػاع معػػػػػّززة لخػػػػػدمات متكاممػػػػػة
مسػػػػتدامة إلدارة المخمفػػػػات بجميػػػػع مراحميػػػػا ونطػػػػاؽ تغطيػػػػة فّعػػػػاؿ 
يشػػػمؿ ربػػػوع الػػػوطف واسػػػتفادة قصػػػوى مػػػف المخمفػػػات وصػػػواًل إلػػػى 

Zero Waste  
 

آليػػػػػػػػػات تحسػػػػػػػػػيف ب تعزيػػػػػػػػػز  -00
قػػػػػػػدرات التخطػػػػػػػيط واإلدارة  ىمسػػػػػػػتو 

فػي  خالفعاليف المتعمقيف بتغيػر المنػا
أقػػػػػؿ البمػػػػػداف نمػػػػػوًا، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ 
التركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى النسػػػػػػػػاء والشػػػػػػػػباب 

 والمجتمعات المحمية والميمشة
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 5102(:التحميؿ المقارف لميدؼ الرابع عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 02جدوؿ رقـ )
وجو  5101 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102اؼ التنمية المستدامة لما بعد أىد

 المقارنة
 القضية البيئة البيئة البحرية

( حفػػظ المحيطػػات والبحػػار والمػػوارد البحريػػة 01اليػػدؼ)
واسػػػػػػتخداميا عمػػػػػػػى نحػػػػػػو مسػػػػػػػتداـ لتحقيػػػػػػػؽ 

 التنمية المستدامة
 

لجػودة الحيػاة لألجيػاؿ الحاضػرة ورفػع تحّسػف مسػتداـ  -البيئة  -3
الػػػػوعي بشػػػػأف حمايػػػػة الطبيعػػػػة والحػػػػد مػػػػف تػػػػأثير التغيػػػػر المنػػػػاخي 
بيػػػدؼ تػػػوفير بيئػػػة نظيفػػػة آمنػػػة مسػػػتدامة لألجيػػػاؿ المسػػػتقبمية مػػػف 
خػػػػػالؿ تطبيػػػػػؽ سياسػػػػػات إنمائيػػػػػة، تتميػػػػػز بػػػػػدمج العنصػػػػػر البيئػػػػػي 

عمى والتوازف بيف أولويات النمو االقتصادي والعنصر البيئي قادرة 
إيقػػػاؼ تػػػدىور البيئػػػة والحفػػػاظ عمػػػى توازنيػػػا واآلنتقػػػاؿ إلػػػى أنمػػػاط 
نتػػػػػػػاج أكثػػػػػػػر اسػػػػػػػتدامة، وحمايػػػػػػػة التنػػػػػػػوع البيولػػػػػػػوجي  اسػػػػػػػتيالؾ وا 
واالسػػػتخداـ بطريقػػػة مسػػػتدامة وبمشػػػاركة مجتمعيػػػة فعالػػػة، والوفػػػاء 
دارة لممخمفػػػات مرتكػػػزة عمػػػى مفػػػاىيـ  بااللتزامػػػات الدوليػػػة البيئيػػػة، وا 

لػػػػدوار وذات محتػػػػوى معرفػػػػي وتقنػػػػي وبيئػػػػي الحوكمػػػػة واالقتصػػػػاد ا
 عالي

األىداؼ 
 الرئيسية

منػػػع التمػػػوث البحػػػري بجميػػػع أنواعػػػو  01-0
والحػػػػػػػد منػػػػػػػو بدرجػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة، والسػػػػػػػيما مػػػػػػػف 
األنشػػػػػػطة البريػػػػػػة، بمػػػػػػا فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ الحطػػػػػػاـ 
البحػػػػػػري، وتمػػػػػػوث المغػػػػػػذيات، بحمػػػػػػوؿ عػػػػػػاـ 

5152 

 إيقاؼ تدىور البيئة والحفاظ عمى توازنيا 3-0
  القػػػػػدرة عمػػػػػى تبػػػػػؤ مراكػػػػػز بيئيػػػػػة متقدمػػػػػة طبقػػػػػًا لممعػػػػػايير العالميػػػػػة

 واإلقميمية لتركيز المموثات في عناصر البيئة   

 خفض معدالت انبعاثات المموثات وااللتزاـ بالمعايير الوطنية 

  )وقؼ تدىور عناصر البيئة )المياه واليواء واألرض 

األىداؼ 
 الفرعية

البحريػػػػػػػػة إدارة الػػػػػػػػنظـ اإليكولوجيػػػػػػػػة  01-5
والسػػاحمية عمػػى نحػػو مسػػتداـ وحمايتيػػا، مػػف 
أجؿ تجنب حدوث آثار سمبية كبيرة، بما في 
ذلؾ عف طريؽ تعزيز قدرتيا عمى الصمود، 
واتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ 
الصػػػحة واإلنتاجيػػػة لممحيطػػػات، بحػػػوؿ لعػػػاـ 

5151 

نتاج أكثر استدامة 3-5  اآلنتقاؿ إلى أنماط استيالؾ وا 
 مة منظومة صناعية مستدامة إقا 

 إقامة منظومة زراعية مستدامة 

 تطبيؽ نظاـ لمعمارة الخضراء 

 إقامة منظومة نقؿ مستدامة 

 إقامة منظومة مستدامة لمطاقة 

تقميؿ تمحض المحيطات إلػى أدنػى   01-0
حػػد ومعالجػػة آثػػاره، بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
تعزيػػػػػػػػػػز التعػػػػػػػػػػاوف العممػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػػع 

 المستويات.

حمايػػػػػػة التنػػػػػػوع البيولػػػػػػوجي واالسػػػػػػتخداـ بطريقػػػػػػة مسػػػػػػتدامة  3-0
 وبمشاركة مجتمعية فعالة

  تػػوفير آليػػات تمكينيػػػة وزيػػادة الػػػوعي البيئػػي بمفػػػاىيـ صػػوف التنػػػوع
 البيولوجي

  تعظػػػػيـ العوائػػػػد االقتصػػػػادية لخػػػػدمات التنػػػػوع البيولػػػػوجي والتقاسػػػػـ
 العادؿ لممنافع الناشئة عف استخداماتيا

 لطبيعيػػػػػة والجينيػػػػػة تػػػػػدار بطريقػػػػػة مسػػػػػتدامة اسػػػػػتخدامات المػػػػػوارد ا
 وبمشاركة مجتمعية فّعالة
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وجو  5101 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102اؼ التنمية المستدامة لما بعد أىد
 المقارنة
 صيأنة الموارد الطبيعية 

تنظػػػػػػيـ الصػػػػػػيد عمػػػػػػى نحػػػػػػو فعػػػػػػاؿ،  01-1
نيػػاء الصػػيد المفػػرط والصػػيد غيػػر القػػانونى  وا 
وغيػػر المبمػػغ عنػػو وغيػػر المػػنظـ وممارسػػات 
الصػػػػيد المػػػػدمرة، وتنفيػػػػذ خطػػػػط إدارة قائمػػػػة 

األرصػػػػػػدة عمػػػػػػى العمػػػػػػـ، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ إعػػػػػػادة 
السمكية إلػى مػا كانػت عميػو فػي أقػرب وقػت 
ممكػػػف، لتصػػػؿ عمػػػى األقػػػؿ إلػػػى المسػػػتويات 
التػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تتػػػػػػيح إنتػػػػػػاج أقصػػػػػػى غمػػػػػػة 
مسػػػػػػػػتدامة وفقػػػػػػػػا لمػػػػػػػػا تحػػػػػػػػدده خصائصػػػػػػػػيا 

 .5151البيولوجية، بحموؿ عاـ 

 الوفاء بااللتزامات الدولية البيئية 3-1
  أطػػػػػراؼ إطػػػػػار المركػػػػػزي لحوكمػػػػػة إدارة المخمفػػػػػات يضػػػػػـ جميػػػػػع

المنظومػػػػة ويفػػػػرز قػػػػدرات بشػػػػرية عاليػػػػة ويػػػػوفر المعمومػػػػات بدقػػػػة 
 وشفافية

في المائػة عمػى األقػؿ مػف  01حفظ  01-2
المنػػاطؽ السػػاحمية والبحريػػة، بمػػا يتسػػؽ مػػع 
سػتنادًا إلػى أفضػؿ  القانوف الوطني والدولي وا 
المعمومػػػػػات العمميػػػػػة المتاحػػػػػة، بحمػػػػػوؿ عػػػػػاـ 
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ى مفػػػػاىيـ الحوكمػػػػة واالقتصػػػػاد إدارة لممخمفػػػػات مرتكػػػػزة عمػػػػ 3-2
 الدوار وذات ُمحتوى معرفي وتقني وبيئي عالي

  ًاستدامة إدارة منظومة المخمفات مإلىا 

  أدوات اقتصػػادية ومعرفيػػة توّجػػو سػػموكيات وممارسػػات التعامػػؿ مػػع
 المخمفات ومحاسبة ناجزة لقوأنيف مفعمة 

  بنيػػػػػة تحتيػػػػػة متكاممػػػػػة تالئػػػػػـ األوضػػػػػاع معػػػػػّززة لخػػػػػدمات متكاممػػػػػة
مسػػػػتدامة إلدارة المخمفػػػػات بجميػػػػع مراحميػػػػا ونطػػػػاؽ تغطيػػػػة فّعػػػػاؿ 
يشػػػمؿ ربػػػوع الػػػوطف واسػػػتفادة قصػػػوى مػػػف المخمفػػػات وصػػػواًل إلػػػى 

Zero Waste  

حظػػػػػػر أشػػػػػػكاؿ اإلعانػػػػػػات المقدمػػػػػػة  01-3
لمصائد األسماؾ التي تسيـ في اإلفػراط فػي 

لغػػػاء قػػػدرات ا لصػػػيد وفػػػي صػػػيد األسػػػماؾ، وا 
اإلعانػػػات التػػػي تسػػػػاىـ فػػػي صػػػيد األسػػػػماؾ 
غيػػػػػر المشػػػػػروع وغيػػػػػػر المبمػػػػػغ عنػػػػػو وغيػػػػػػر 
المػػػػنظـ، واإلحجػػػػاـ عػػػػف اسػػػػتحداث إعانػػػػات 
جديػػػػدة مػػػػػف ىػػػػػذا القبيػػػػػؿ، مػػػػػع التسػػػػػميـ بػػػػػأف 
المعاممػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة والتفضػػػػػػػػيمية المالئمػػػػػػػػة 
والفعالػػػػة لمبمػػػػداف الناميػػػػة وأفػػػػؿ البمػػػػداف نمػػػػوًا 

تكوف جزءًا اليتجزأ مػف مفاوضػات  ى أفغينب
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وجو  5101 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102اؼ التنمية المستدامة لما بعد أىد
 المقارنة

منظمػػػػػة التجػػػػػارة العالميػػػػػة بشػػػػػأف اإلعانػػػػػات 
 5151، بحموؿ عاـ (0)لمصائد األسماؾ

زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقػؽ  01-4
لمدوؿ الجزرية الصػغيرة الناميػة وأقػؿ البمػداف 
نمػػػػػػػػوًا مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتخداـ المسػػػػػػػػتداـ لممػػػػػػػػوارد 

اإلدارة البحريػػػػػة، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ 
المستدامة لمصائد األسماؾ، وتربيػة األحيػاء 

 5101المائية، والسياحة، بحموؿ عاـ 

 

أ زيػػػػػادة المعػػػػػػارؼ العمميػػػػػػة، وتطػػػػػػوير  -01
ات البحػػػػث، ونقػػػػؿ التكنولوجيػػػػا البحريػػػػة، ر قػػػػد

مػػػػع مراعػػػػاة معػػػػايير المجنػػػػة األوقيأنوغرافيػػػػة 
الحكومية الدولية ومبادئيا التوجييية المتعمقة 

ولوجيػػا البحريػػة، مػػف أجػػؿ تحسػػيف بنقػػؿ التكن
ممحيطػػػػات، وتعزيػػػػز إسػػػػياـ التنػػػػوع لصػػػػحى 

البيولوجي البحري فػي تنميػة البمػداف الناميػة، 
والسيما الدوؿ الجزرية الصغيرة الناميػة وأقػؿ 

 البمداف نمواً 

 

ب تػػػػػػػوفير إمكانيػػػػػػػة وصػػػػػػػوؿ صػػػػػػػغار  -01
الصػػػػػياديف الحػػػػػرفييف إلػػػػػى المػػػػػوارد البحريػػػػػة 

 واألسواؽ

 

ة التنفيػػػػػػػػػذ الكامػػػػػػػػػؿ لمقػػػػػػػػػانوف ج كفالػػػػػػػػػ -01
الدولي، عمى النحو المبػيف فػي اتفاقيػة األمػـ 
المتحدة لقانوف البحار لمدوؿ األطػراؼ فييػا، 
بما في ذلؾ، عند االقتضاء، النظـ اإلقميمية 
والدوليػػػػػػػػػػػة لحفػػػػػػػػػػػظ المحيطػػػػػػػػػػػات ومواردىػػػػػػػػػػػا 
 واستخداميا المستداميف مف جانب أطرافيا.

 

 

                                                 

ية ىونج كونج الوزارية.مع مراعاة ما يجرى حاليًا مف مفاوضات فى إطار منظمة التجارة العالمية، وخطة الدوحة اإلنمائية، ووال  (0)  
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 5102لميدؼ الخامس عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد  (:التحميؿ المقارف03جدوؿ رقـ )
 - 5102االسػػػػػػػػػتراتيجية المصػػػػػػػػػرية لمتنميػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتدامة  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

5101 

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المقارنة

 -الغابات -النظـ اإليكولوجية البرية -البيئة 
 التنوع البيولوجي. -األراضي -التصحر

 القضية البيئة

( حمايػػػػػة الػػػػػنظـ اإليكولوجيػػػػػة البريػػػػػة 02اليػػػػػدؼ )
وترميميػػا وتعزيػػػز اسػػتخداميا عمػػػى نحػػو مسػػػتداـ، 
دارة الغابػػػػػػػات عمػػػػػػػى نحػػػػػػػو مسػػػػػػػتداـ، ومكافحػػػػػػػة  وا 
التصحر، ووقؼ تػدىور األراضػي وعكػس مسػاره، 

 ووقؼ فقداف التنوع البيولوجي
 

تحّسػػػػػػػف مسػػػػػػػتداـ لجػػػػػػػودة الحيػػػػػػػاة لألجيػػػػػػػاؿ  -البيئػػػػػػػة  -3
بشػػػأف حمايػػػة الطبيعػػػة والحػػػد مػػػف الحاضػػػرة ورفػػػع الػػػوعي 

تػػػػػأثير التغيػػػػػر المنػػػػػاخي بيػػػػػدؼ تػػػػػوفير بيئػػػػػة نظيفػػػػػة آمنػػػػػة 
مسػػػتدامة لألجيػػػاؿ المسػػػتقبمية مػػػف خػػػالؿ تطبيػػػؽ سياسػػػات 
إنمائية، تتميز بدمج العنصر البيئي والتػوازف بػيف أولويػات 
النمػػػػػو االقتصػػػػػادي والعنصػػػػػر البيئػػػػػي قػػػػػادرة عمػػػػػى إيقػػػػػاؼ 

يػػػا واآلنتقػػػاؿ إلػػػى أنمػػػاط تػػػدىور البيئػػػة والحفػػػاظ عمػػػى توازن
نتػػاج أكثػػر اسػػتدامة، وحمايػػة التنػػوع البيولػػوجي  اسػػتيالؾ وا 
واالسػػػتخداـ بطريقػػػة مسػػػتدامة وبمشػػػاركة مجتمعيػػػة فعالػػػة، 
دارة لممخمفػات مرتكػزة  والوفاء بااللتزامات الدولية البيئيػة، وا 
عمػػػػى مفػػػػاىيـ الحوكمػػػػة واالقتصػػػػاد الػػػػدوار وذات محتػػػػوى 

 معرفي وتقني وبيئي عالي

األىػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

ضػػػماف حفػػػظ وتػػػػرميـ الػػػنظـ اإليكولوجيػػػػة  02-0
البريػػػة والػػػنظـ اإليكولوجيػػػة لمميػػػاه العذبػػػو الداخميػػػة 
وخػػػػػدماتيا، والسػػػػػيما الغابػػػػػات واألراضػػػػػي الرطبػػػػػو 
والجبػػػاؿ واألراضػػػي الجافػػػو، وضػػػماف اسػػػتخداميا 
عمى نحو مسػتداـ، وذلػؾ وفقػًا لإللتزامػات بموجػب 

 5151بحموؿ عاـ االتفاقات الدولية، 

 إيقاؼ تدىور البيئة والحفاظ عمى توازنيا 3-0
  القدرة عمى تبؤ مراكز بيئية متقدمة طبقًا لممعػايير العالميػة

 واإلقميمية لتركيز المموثات في عناصر البيئة   

  خفػػػػػض معػػػػػدالت انبعاثػػػػػات المموثػػػػػات وااللتػػػػػزاـ بالمعػػػػػايير
 الوطنية

  )وقؼ تدىور عناصر البيئة )المياه واليواء واألرض 

األىػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

تعزيػػػػػػػز تنفيػػػػػػػذ اإلدارة المسػػػػػػػتدامة لجميػػػػػػػع  02-5
أنػػػػػواع الغابػػػػػات، ووقػػػػػؼ إزالػػػػػة الغابػػػػػات، وتػػػػػرميـ 
عادة زرع  الغابات المتدىورة وزيادة زرع الغابات وا 

عمػػػػػػى الصػػػػػػعيد العػػػػػػالمي،  (X)الغابػػػػػػات بنسػػػػػػبة 
 5151بحموؿ عاـ 

نتاج أكثر استدامة 3-5  اآلنتقاؿ إلى أنماط استيالؾ وا 
  إقامة منظومة صناعية مستدامة 

 إقامة منظومة زراعية مستدامة 

 تطبيؽ نظاـ لمعمارة الخضراء 

 إقامة منظومة نقؿ مستدامة 

 إقامة منظومة مستدامة لمطاقة 

مكافحػػػػػػػػة التصػػػػػػػػحر، وتػػػػػػػػرميـ األراضػػػػػػػػي  02-0
والتربػػػػػػػػة المتػػػػػػػػدىورة، بمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ األراضػػػػػػػػي 
المتضػػػػررة مػػػػف التصػػػػحر والجفػػػػاؼ والفيضػػػػانات، 

تحقيػؽ عػػالـ خػاؿ مػف ظػاىرة تػػدىور  إلػىوالسػعى 
 5151األراضي ، بحموؿ عاـ 

حماية التنوع البيولوجي واالستخداـ بطريقة مستدامة  3-0
 وبمشاركة مجتمعية فعالة

  فير آليػػات تمكينيػػة وزيػػادة الػػوعي البيئػػي بمفػػاىيـ صػػوف تػػو
 التنوع البيولوجي

  تعظػػػػػيـ العوائػػػػػد االقتصػػػػػادية لخػػػػػدمات التنػػػػػوع البيولػػػػػوجي
 والتقاسـ العادؿ لممنافع الناشئة عف استخداماتيا
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وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المقارنة

  اسػػػػػػتخدامات المػػػػػػوارد الطبيعيػػػػػػة والجينيػػػػػػة تػػػػػػدار بطريقػػػػػػػة
 مستدامة وبمشاركة مجتمعية فّعالة

 الطبيعية صيأنة الموارد 

ضماف حفػظ الػنظـ اإليكولوجيػة الجبميػة،   02-1
بمػػا فػػي ذلػػؾ تنوعيػػا البيولػػوجي، مػػف أجػػؿ تعزيػػز 

نيػػػػا عقػػػػدرتيا عمػػػػى تػػػػوفير المنػػػػافع التػػػػي الغنػػػػى 
 5101لتحقيؽ التنمية المستدامة، بحموؿ عاـ 

 الوفاء بااللتزامات الدولية البيئية 3-1
  جميػػػػػػع إطػػػػػػار المركػػػػػػزي لحوكمػػػػػػة إدارة المخمفػػػػػػات يضػػػػػػـ

أطػػػػػراؼ المنظومػػػػػة ويفػػػػػرز قػػػػػدرات بشػػػػػرية عاليػػػػػة ويػػػػػوفر 
 المعمومات بدقة وشفافية

إتخػػاذذ إجػػراءات عاجمػػة وىامػػة لمحػػد مػػف  02-2
تػػػػدىور الموائػػػػػؿ الطبيعيػػػػة، ووقػػػػػؼ فقػػػػداف التنػػػػػوع 

، بحمايػػػة 5151البيولػػػوجي، والقيػػػاـ بحمػػػوؿ عػػػاـ 
 األنواع الميددة ومنع أنقراضيا

مػػػػػػػػى مفػػػػػػػاىيـ الحوكمػػػػػػػػة إدارة لممخمفػػػػػػػات مرتكػػػػػػػزة ع 3-2
 واالقتصاد الدوار وذات ُمحتوى معرفي وتقني وبيئي عالي

  ًاستدامة إدارة منظومة المخمفات مإلىا 

  أدوات اقتصػػػػػػادية ومعرفيػػػػػػة توّجػػػػػػو سػػػػػػموكيات وممارسػػػػػػات
 التعامؿ مع المخمفات ومحاسبة ناجزة لقوأنيف مفعمة 

  بنيػػػػػة تحتيػػػػػة متكاممػػػػػة تالئػػػػػـ األوضػػػػػاع معػػػػػّززة لخػػػػػدمات
مسػػتدامة إلدارة المخمفػػات بجميػػع مراحميػػا ونطػػاؽ  متكاممػػة

تغطيػػػػة فّعػػػػاؿ يشػػػػمؿ ربػػػػوع الػػػػوطف واسػػػػتفادة قصػػػػوى مػػػػف 
  Zero Wasteالمخمفات وصواًل إلى 

 

كفالػػػة التقاسػػػـ العػػػادؿ والمنصػػػؼ لممنػػػافع  02-3
الناشػػػػئة عػػػػف اسػػػػتخداـ المػػػػوارد الجينيػػػػة، وتعزيػػػػز 

 سبؿ الوصوؿ إلى تمؾ الموارد

 

إجراءات عاجمػة لوقػؼ الصػيد غيػر اتخاذ  02-4
المشروع لألنواع المحمية مف النباتػات والحيوانػات 
واالتجار فييػا، والتصػدى لمنتجػات األحيػاء البريػة 
غيػػر المشػػروعة، عمػػى مسػػتويى العػػرض والطمػػب 

 عمى السواء

 

ة يبػػاتخػػاذ تػػدابير لمنػػع إدخػػاؿ األنػػواع الغر  02-5
والميػػػاه  الػػػنظـ اإليكولوجيػػػة لألراضػػػى إلػػػىالغازيػػػة 

حػػػد كبيػػػر، ومراقبػػػة األنػػػواع  إلػػػىوتقميػػػؿ أثػػػر ذلػػػؾ 
ذات األولويػػػػػػة أو القضػػػػػػاء عمييػػػػػػا، بحمػػػػػػوؿ عػػػػػػاـ 

5151 

 

إدمػػػػػػاج قػػػػػػيـ الػػػػػػنظـ اإليكولوجيػػػػػػة والتنػػػػػػوع  02-6
البيولػػػػػػػػػوجي فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػات التخطػػػػػػػػػيط الػػػػػػػػػوطني 
والمحمي، والعمميات اإلنمائية، واسػتراتيجيات الحػد 
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وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 المقارنة

 5151 مف الفقر، والحسابات ، بحموؿ عاـ
أ حشػػد المػػوارد الماليػػة مػػف جميػػع المصػػادر  -02

وزيادتيػػػػػػػػا زيػػػػػػػػادة كبيػػػػػػػػرة بغػػػػػػػػرض حفػػػػػػػػظ التنػػػػػػػػوع 
البيولػػػػػػػػػػوجي والػػػػػػػػػػنظـ اإليكولوجيػػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػػتخداميا 

 استخدامًا مستداماً 

 

ب حشػػػد مػػػوارد كبيػػػرة مػػػف جميػػػع المصػػػادر  -02
وعمػػػػػى جميػػػػػع المسػػػػػتويات بغػػػػػرض تمويػػػػػؿ اإلدارة 

يكفػػي مػػف الحػػوافز المسػػتدامة لمغابػػات وتػػوفير مػػا 
لمبمػػداف الناميػػة لتعزيػػز تمػػؾ اإلدارة، بمػػا فػػي ذلػػػؾ 

عادة زرع الغابات  حفظ الغابات وا 

 

ج تعزيز الدعـ العالمي لمجيود الراميػة إلػى  -02
مكافحػػػة الصػػػيد غيػػػر المشػػػروع لألنػػػواع المحميػػػة 
واإلتجػػار بيػػا، وذلػػؾ بوسػػائؿ تشػػمؿ زيػػادة قػػدرات 

ى الحصػػػوؿ المجتمعػػػات المحميػػػة عمػػػى السػػػعى إلػػػ
 عمى فرص سبؿ كسب الرزؽ المستدامة
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 5102(: التحميؿ المقارف لميدؼ السادس عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 04جدوؿ رقـ )
 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 

5101 

 وجو المقارنة

وبناء  -الييمش فييا أحدمجتمعات مسالمة 
 مؤسسات فعالة وخاضعة لممساءلة

 القضية الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية

( التشػػػجيع عمػػػى إقامػػػة مجتمعػػػات 03اليػػػدؼ )
مسػػػػالمة الييمػػػػش فييػػػػا أحػػػػد مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ 
تاحػػػػػة إمكانيػػػػػة وصػػػػػػوؿ  التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة، وا 
الجميػػػػع إلػػػػى العدالػػػػة، وبنػػػػاء مؤسسػػػػات فعالػػػػة 

لممساءلة وشاممة لمجميػع عمػى جميػع وخاضعة 
 المستويات

 -الشػػػػػػػفافية وكفػػػػػػػاءة المؤسسػػػػػػػات الحكوميػػػػػػػة  -6
جياز إداري يتميز بالكفػاءة والفعاليػة والموائمػة مػع 
المتغّيرات، قادر عمى تعظيـ االستفادة مػف المػوارد 
وتقػػػػديـ خػػػػدمات متميػػػػزة مرتفعػػػػة الجػػػػودة باسػػػػتخداـ 

قػػػػػػػابي األسػػػػػػػاليب التكنولوجيػػػػػػػة، وتطبيػػػػػػػؽ نظػػػػػػػاـ ر 
حكػػػػومي واضػػػػح وشػػػػػفاؼ يػػػػتـ تطبيقػػػػو بإنصػػػػػاؼ، 

 ويؤدي إلى تسييؿ عممية النمو االقتصادي

 األىداؼ الرئيسية

الحػػػد بدرجػػػػة كبيػػػرة مػػػػف جميػػػع أشػػػػكاؿ  03-0
العنؼ وما يتصؿ بو مػف معػدالت الوفيػات فػي 

 كؿ مكاف

 جياز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية 6-0
  عػػػػف % فػػػػي الخػػػػدمات المقّدمػػػػة 01زيػػػػادة سػػػػنوية

% فػػػي اسػػػتخداـ 51طريػػػؽ الغيػػػر، وزيػػػادة سػػػنوية 
 أسإلىب جديدة

  إعػػػادة تعريػػػؼ الموظػػػؼ العػػػاـ وفصػػػمو عػػػف "بػػػاقي
  "العامميف المدنييف بالدولة

 األىداؼ الفرعية

إنيػػػػػػػاء إسػػػػػػػاءة المعاممػػػػػػػة واالسػػػػػػػتغالؿ  03-5
واإلتجػػػػار بالبشػػػػر وجميػػػػع أشػػػػكاؿ العنػػػػؼ ضػػػػد 

 األطفاؿ وتعذيبيـ

 المتغّيراتالموائمة مع  6-5
  تقػػػػويـ األثػػػػر التشػػػػريعي لمقػػػػػوأنيف التػػػػي تتقػػػػدـ بيػػػػػا

الحكومػػػة عمػػػى تحسػػػيف مسػػػتوى معيشػػػة المػػػواطنيف 
 وعمى تطوير مناخ األعماؿ

تعزيػػػز سػػػيادة القػػػانوف عمػػػى الصػػػعيديف  03-0
الػػوطني والػػدولي وضػػماف تكػػافؤ فػػرص وصػػوؿ 

 الجميع إلى العدالة

تقػػػػػػػػديـ خػػػػػػػػدمات متميػػػػػػػػزة مرتفعػػػػػػػػة الجػػػػػػػػودة  6-0
 باستخداـ األساليب التكنولوجية

  شػػػػػػػػػػػيكات ومػػػػػػػػػػػدفوعات 011الوصػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػى %
 5151الكترونية بحموؿ 

  زيػػادة عػػدد الخػػدمات المقدمػػة مػػف القنػػوات الجديػػدة
مقػػػػػدمي الخدمػػػػػة  ...(  –التميفػػػػػوف  –)اإلنترنتػػػػػت 

 5151لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا في 

الحػػػػد بقػػػػدر كبيػػػػر مػػػػف التػػػػدفقات غيػػػػر  03-1
المشػػروعة لألمػػواؿ واألسػػمحة، وتعزيػػز اسػػترداد 
عادتيػػػػا ومكافحػػػػة جميػػػػع  األصػػػوؿ المسػػػػروقة وا 

 5101أشكاؿ الجريمة المنظمة، بحموؿ عاـ 

وضػػع نظػػاـ رقػػابي حكػػومي واضػػح وشػػفاؼ  6-1
 يتـ تطبيقو بإنصاؼ

  تطبيػػػػػػػؽ نظػػػػػػػاـ رقػػػػػػػابي محكػػػػػػػـ بوضػػػػػػػوح وشػػػػػػػفافية
 وأنصاؼ

الحػػد بدرجػػػة كبيػػػرة مػػف الفسػػػاد والرشػػػوة  03-2
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 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة  5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 
5101 

 وجو المقارنة

 بجميع أشكاليما
فعالػػػػػػػػػػػة وشػػػػػػػػػػػفافة  مؤسسػػػػػػػػػػػاتإنشػػػػػػػػػػػاء  03-3

 وخاضعة لممساءلة عمى جميع المستويات
ضػػػػػػماف اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات عمػػػػػػى نحػػػػػػو  03-4

مستجيب لالحتياجات وشامؿ لمجميع وتشاركى 
 وتمثيمى عمى جميع المستويات

 االقتصاديتسييؿ عممية النمو  6-2
% فػػػػػػػي 4رفػػػػػػػع معػػػػػػػدؿ النمػػػػػػػو االقتصػػػػػػػادي إلػػػػػػػى 

 المتوسط

توسػػيع وتعزيػػز مشػػاركة البمػػداف الناميػػة  03-5
 في مؤسسات الحوكمة العالمية

 

تػػػوفير ىويػػػة قانونيػػػة لمجميػػػع، بمػػػا فػػػي  03-6
 5101ذلؾ تسجيؿ المواليد، بحموؿ عاـ 

 

كفالػػػػػػػػػػػػة وصػػػػػػػػػػػػوؿ الجميػػػػػػػػػػػػور إلػػػػػػػػػػػػى  03-01
األساسػػػػية، وفقػػػػًا  المعمومػػػػات وحمايػػػػة الحريػػػػات

 لمتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية

 

أ تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصمة،  -03
بوسػػػػػائؿ منيػػػػػا التعػػػػػاوف الػػػػػدولي، سػػػػػعيًا لبنػػػػػػاء 
القػػػدرات عمػػػى جميػػػع المسػػػتويات، والسػػػيما فػػػي 
البمداف الناميػة، لمنػع العنػؼ ومكافحػة اإلرىػاب 

 والجريمة

 

والسياسػػػػػػػػات غيػػػػػػػػر ب تعزيػػػػػػػػز القػػػػػػػػوانيف  -03
 التمييزية لتحقيؽ التنمية المستدامة
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(:  أىداف التنمية المستدامة الواردة الواردة باالستراتيجية الوطنية وال يوجد ما يناظرىا بأجندة 2ممحق الدراسة رقم )
 5102العالم ألىداف التنمية المستدامة لما بعد 

-5102أىداف التنمية المستدامة الوارد باالستراتيجية الوطنية ) (:التحميل المقارن لميدف الرابع من08جدول رقم )
 5102( مع أىداف التنمية المستدامة لما بعد 5121

 االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 
 5102 – 5101 

وجو 
 المقارنة

 القضية السياسة الداخمية 

ديمقراطػػػػي يتميػػػػز بػػػػاحتراـ مبػػػػادئ حقػػػػوؽ إقامػػػػة نظػػػػاـ سياسػػػػي  -1 
اإلنسػػػاف والمواطنػػػة وسػػػيادة القػػػانوف، وقػػػادر عمػػػى التفاعػػػؿ اإليجػػػابي 
ومواكبػػػػة التطػػػػورات العالميػػػػة، ودعػػػػـ الالمركزيػػػػة وتمكػػػػيف المجتمػػػػع 
المحمػػػي مػػػف صػػػنع واتخػػػاذ القػػػرار، وعمػػػى دمػػػج كػػػؿ فئػػػات وتيػػػارات 

لمعبة السياسػية، المجتمع في العممية السياسية طالما التزمت بقواعد ا
وعمػػػى تقويػػػة دور المؤسسػػػات والمجتمػػػع المػػػدني والعمػػػؿ عمػػػى إثػػػراء 

 العمؿ المؤسسي واألىمي

األىػػػداؼ 
 الرئيسية

 نظاـ سياسي ديمقراطي 1-0 
  يكوف ىناؾ أكثر مف حالة تػداوؿ سػممي لمسػمطة  5101بحموؿ عاـ

 بيف الرؤساء المنتخبيف شعبيًا في إطار القانوف والدستور 

  دعػػػػـ وتمكػػػػيف األحػػػػزاب السياسػػػػية وحريػػػػات العمػػػػؿ العػػػػاـ والحريػػػػات
 السياسية 

  إنشاء مفوضية عميا لمعدالة اآلنتقإليػو مػف ممثمػيف لقطاعػات قضػائية
 وسياسية وتنفيذية ومجتمع مدني 

  تقويػة ودعػػـ دور البرلمػػاف فػػي التشػريع والرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ السػػمطة
 التنفيذية 

 نتخابي يعتمد عمػى نظػاـ القائمػة النسػبية إقرار قأنوف جديد لمنظاـ اآل
باإلضػػػافة إلػػػى النظػػػاـ الفػػػردي باعتبػػػاره أحػػػد ضػػػمانات دعػػػـ العمػػػؿ 

 الحزبي والتمثيمي 

األىػػػداؼ 
 الفرعية

 يحتـر مبادئ حقوؽ اإلنساف  1-5 
 التقدـ في تصنيؼ مؤشرات الحرية وفقًا لممعايير العالمية 

ب تعزيػػز القػػوانيف والسياسػػات غيػػر  -03
 التمييزية لتحقيؽ التنمية المستدامة.

 يحتـر مبادئ المواطنة 1-0
  ثػػػػػراء العمػػػػؿ المؤسسػػػػػي كوسػػػػػيمة تقويػػػػة دور المؤسسػػػػػات التنفيذيػػػػة وا 

 5151لتنمية الدولة 

بعنػػػػواف: تحقيػػػػؽ المسػػػػاواة بػػػػيف  2اليػػػػدؼ 
 الجنسيف وتمكيف كؿ النساء والفتيات

الشباب والمرأة وباقي إقرار قوأنيف موحّدة لدور العبادة وتمكيف  1-1
 الفئات الميمشة سياسياً 

  زيادة عدد النساء الالتي تفزف بمقاعد مجمػس الشػعب أو يػتـ تعيػنيف
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 االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 5102أىداؼ التنمية المستدامة لما بعد 
 5102 – 5101 

وجو 
 المقارنة

 في مناصب تنفيذية

  زيادة عدد الشباب الذيف يفوزوا بمقاعد مجمس الشعب أو يػتـ تعيػنيـ
 في مناصب تنفيذية

 إصدار قأنوف دور العبادة الموّحد 

القػػػػػػػػانوف عمػػػػػػػػى تعزيػػػػػػػػز سػػػػػػػػيادة   03-0
الصعيديف الوطني والدولي وضماف تكافؤ 

 فرص وصوؿ الجميع إلى العدالة.
ب تعزيػػز القػػوانيف والسياسػػات غيػػر  -03

 التمييزية لتحقيؽ التنمية المستدامة.

 يحتـر سيادة القانوف 1-2
  إقرار وتطبيؽ قأنوف استقالؿ القضاء 

 اد َسػػػػف تشػػػػريعات لممظػػػػاىرات والتجمعػػػػات بعػػػػد حػػػػوار مجتمعػػػػي جػػػػ
ومعّمػػػػػؽ وفػػػػػي ظػػػػػؿ خبػػػػػرات مقارنػػػػػة وااللتػػػػػزاـ بنصػػػػػوص الدسػػػػػػتور 
المصػػػػػػري وبمػػػػػػا ورد فػػػػػػي العيػػػػػػديف الػػػػػػدولييف لمحقػػػػػػوؽ االقتصػػػػػػادية 

 واالجتماعية والمدنية والسياسية 

 التفاعؿ اإليجابي ومواكبة التطورات العالمية 1-3 
  اعتمػػػػاد خطػػػػة تنفيذيػػػػة لمدولػػػػة تراعػػػػي التفاعػػػػؿ مػػػػع األبعػػػػاد الثقافيػػػػة

 والبشرية واالقتصادية والتكنولوجيا لعممية العولمة

مجتمعػػػػات مسػػػػالمة بعنػػػػواف:  03اليػػػػدؼ 
وبنػاء مؤسسػات فعالػة  -الييمش فييػا أحػد
 وخاضعة لممساءلة

دعػػػـ الالمركزيػػػة وتمكػػػيف المجتمػػػع المحمػػػي مػػػف صػػػنع واتخػػػاذ  1-4
 القرار

 إقرار وتطبيػؽ قػأنوف الحكػـ المحمػي بمػا يمكػف الوحػدات المحميػة مػف 
 إدارة المركزية لمجتمعاتيا المحمية في إطار المسائمة والشفافية

دمج كؿ فئػات وتيػارات المجتمػع فػي العمميػة السياسػية طالمػا   1-5 
 التزمت بقواعد المعبة السياسية

 تحقيؽ مصالحة وطنية شاممة 

تقويػػػة دور المؤسسػػػات والمجتمػػػع المػػػدني والعمػػػؿ عمػػػى إثػػػراء  1-6 
 واألىميالعمؿ المؤسسي 

  إقػػػػرار وتطبيػػػػؽ قػػػػأنوف جديػػػػد لممجتمػػػػع المػػػػدني والجمعيػػػػات األىميػػػػة
يحررىػػػا مػػػف قيػػػود الجيػػػاز التنفيػػػذي وال يجعػػػؿ سػػػمطأف عمييػػػا سػػػوى 

 لمقضاء

  مقرطػػة مؤسسػػات التنشػػئة االجتماعيػػة بمػػا يعمػػؿ عمػػى خمػػؽ مجتمػػع
 حّر تعددي
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 (:06جدوؿ رقـ )
( مع أىداؼ 5101-5102ة المستدامة الوارد باالستراتيجية الوطنية )التحميؿ المقارف لميدؼ الخامس مف أىداؼ التنمي

 5102التنمية المستدامة لما بعد 
أىداؼ التنمية 

المستدامة لما بعد 
5102 

 وجو المقارنة 5101 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 

 القضية األمف القومي والسياسة الخارجية 

قميميًا ودوليًا، ذات قػدرات عالميػة مصر دولة ذات  -2  سيادة وىيبة تممؾ قرارىا داخميًا وا 
فيمػػا يعنػػي بإدارتيػػا لمنظومػػة األمػػف القػػومي داخميػػًا وخارجيػػًا، تحمػػى مصػػالحيا بالكيفيػػة 
التي تكفؿ ليا اتخاذ وتنفيذ قراراتيا باستقإلليو فيمػا يعنػي بػإدارة شػئوف الػبالد بشػكؿ يػثمف 

ألجنبػػػي عمػػػى أراضػػػييا ويػػػؤمف سػػػالمتيـ.  وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ حيػػػاة المػػػواطف المصػػػري وا
منظومة تتميز بالترابط والتكامؿ بيف أجيزة األمػف والػدفاع والحمايػة المدنيػة وبػاقى أجيػزة 
الدولػػػػة وتوظيػػػػؼ وتطػػػػوير التقنيػػػػات األمنيػػػػة الحديثػػػػة، وسياسػػػػة خارجيػػػػة نشػػػػطة وفعالػػػػة 

قميميػة/ الثنائيػة /المحافػؿ الدوليػة، ومتوازنة عمى المستويات: الدوليػة /اإلقميميػة / دوف اإل
وقػػادرة عمػػى تحقيػػؽ العدالػػة واآلنتصػػار لسػػيادة القػػانوف دوف تمييػػز، وبنػػاء محػػاور ارتكػػاز 
دارة األزمػػات والكػػوارث الطبيعيػػة بشػػكؿ وقػػائي  مػػؤثرة خارجيػػة، والتنبػػؤ ودرء المخػػاطر وا 

 وفعاؿ

 األىداؼ الرئيسية

 الترابط والتكامؿ بيف أجيزة األمف والدفاع والحماية المدنية وباقي أجيزة الدولة  2-0 
  بناء ىيكؿ دفاعي لممنظومة األمنية بكامؿ أجيزتيا 

  جراءات عمؿ داخمية بمعايير عالمية  SOPSاستحداث نظـ وا 

  تطوير نظـ مراقبة ومتابعة إدارية وحكومية معيارية لألجيزة األمنية 

  اصؿ لممشاركة المجتمعية األمنية إنشاء مركز تو 

  جراءات تحديثيا  وضع القوانيف والتشريعات ذات الصمة األمنية وا 

  وضع استراتيجية معمنة الختيار العناصر األمنية بشفافية قياسية 

  وضع خطط تدريب سنوية بكؿ جياز أمني لعناصره األمنية 

  وضع نظـ متابعة ومراقبة نزاىة العناصر األمنية 

 تراتيجية لمسياسة اإلعالمية لمقضايا األمنية وضع اس 

  وضع إجراءات لمتواصؿ األمني/  اإلعالمي ولممخالفات اإلعالمية 

  عقد حمالت دورية لمتوعية والتثقيؼ األمني والحقوؽ والواجبات 

 األىداؼ الفرعية

 توظيؼ وتطوير التقنيات األمنية الحديثة   2-5 
  استحداث منظومة تقنية فاعمة لكؿ جياز أمني 

  استحداث شركات وطنية وجيات بحثية وأكاديمية لمتقنيات األمنية 

أ تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  -03
المؤسسػػػػػػات الوطنيػػػػػػة 
ذات الصػػػمة، بوسػػػائؿ 
منيػػا التعػػاوف الػػدولي، 
سػػػػػعيًا لبنػػػػػاء القػػػػػدرات 

سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة عمى المستويات: الدولية / اإلقميمية / دوف   2-0
 اإلقميمية / الثنائية / المحافؿ الدولية

  وضع استراتيجية لمسياسة األمنية خارج القطر المصري 

 تيجية تعزيز مفيـو الشراكات االستراتيجية مع المنظمات األمنية واالسترا 

  جعؿ مصر محور اإلرتكاز اإلقميمى في الشرؽ األوسط 
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أىداؼ التنمية 
المستدامة لما بعد 

5102 

 وجو المقارنة 5101 - 5102االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
المسػػػػػتويات، والسػػػػػيما 
فػػػػػي البمػػػػػداف الناميػػػػػة، 

ومكافحػػة لمنػػع العنػػؼ 
 اإلرىاب والجريمة

  تطػػػوير مؤسسػػػة الخارجيػػػة وتمكينيػػػا مػػػف االضػػػطالع بػػػدورىا كحمقػػػة وصػػػؿ بػػػيف مصػػػر
 والعالـ الخارجي 

  مكانيا محور الزراعة والمياه( وضع استراتيجية األمف الغذائي والمائي( 

 ف تمييزتحقيؽ العدالة واآلنتصار لسيادة القانوف دو   2-1 
  تطػػػػوير منظومػػػػة حديثػػػػة ومنضػػػػبطة بقطاعػػػػات السػػػػجوف طبقػػػػًا لقػػػػوأنيف ومواثيػػػػؽ حقػػػػوؽ

 اإلنساف الدولية 

  دماج منظومة الحقوؽ والواجبات ومبادئ القانوف لدى المواطنيف  بناء وا 

  اسػػتحداث نظػػاـ رقابػػة فعػػاؿ لضػػماف النزاىػػة والحػػد مػػف سػػوء اسػػتخداـ السػػمطة بػػاألجيزة
 المعنية 

  استحداث نظاـ تقاضي شفاؼ وناجز ألصحاب الشكأوى والمتضرريف 

  وضع ميثاؽ شرؼ شرطي منضبط ذى معايير عالمية 

 بناء محاور ارتكاز مؤثرة خارجية  2-2 
  التفاعػػػؿ اإليجػػػابي مػػػع منظمػػػػات المجتمػػػع المػػػدني بمػػػا يسػػػػمح بتحقيػػػؽ مصػػػالح مصػػػػر

 الخارجية 

 ع مصر إيجاد ظيير قوى مف الدوؿ متشابية الفكر م 

  قميمية )الصيف فػي آسػيا قميميًا مف خالؿ محاور ارتكاز دولية وا  روسػيا  –التحرؾ دوليًا وا 
 –السعودية واإلمارات في الخميج  –بريطأنيا وفرنسا في غرب أوروبا  –في شرؽ أوروبا 

 البرازيؿ واألرجنتيف في أمريكا الالتينية( 

دارة األزمات والكوارث الطبيعية بشكؿ وقائي وفعاؿ  2-3   التنبؤ ودرء المخاطر وا 
 إنشاء جية والية تشغيمية إلدارة الكوارث 

  تطوير اآلندكس القومي لممرافؽ الحيوية 

  تطوير الخطة القومية إلدارة الطوارىء واألزمات 

  إنشاء غرؼ عمميات عالية التجييز 
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 (51جدوؿ رقـ )
( مع أىداؼ 5101-5102المقارف لميدؼ الثاني عشر مف أىداؼ التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية )التحميؿ 

 5102التنمية المستدامة لما بعد 
أىداؼ التنمية 

المستدامة لما بعد 
5102 

 االستراتيجية المصرية لمتنمية المستدامة
 5102 – 5101 

 وجو المقارنة

 القضية الثقافة 

بنػػػاء منظومػػػة قػػػيـ ثقافيػػػة إيجابيػػػة فػػػي المجتمػػػع المصػػػري تحتػػػـر التنػػػوع واالخػػػتالؼ،  -05 ال يوجد
وتمكػػيف اإلنسػػاف المصػػري مػػف الوصػػوؿ إلػػى وسػػائؿ اكتسػػاب المعرفػػة، وفػػتح اآلفػػاؽ أمامػػو 
كسػابو  دراؾ تاريخػو وتراثػو الحضػاري المصػري، وا  لمتفاعؿ مع معطيات عالمػو المعاصػر، وا 

أف تكػػوف العناصػػر اإليجابيػػة فػػي الثقافػػة مصػػدر قػػوة لتحقيػػؽ القػػدرة عمػػى االختيػػار الحػػر، و 
 التنمية، وقيمة مضافة لالقتصاد القومي، وأساًسا لقوة مصر الناعمة إقميمًيا وعالمًيا

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الرئيسية

 بناء منظومة قيـ ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحتـر التنوع واالختالؼ  0-05 ال يوجد
    تفعيؿ منظومة القيـ اإليجابية في الخطاب الدينى 

  تفعيؿ منظومة القيـ اإليجابية في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع 

   بناء توافؽ مجتمعى حوؿ منظومة القيـ المحورية اإليجابية في المجتمع المصري 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الفرعية

 تمكيف اإلنساف المصري مف الوصوؿ إلى وسائؿ اكتساب المعرفة   5-05 ال يوجد
  إتاحة الخدمات الثقافية والفنية لكافة فئات المجتمع دوف تمييز 

     تمكيف كافة الفئات االجتماعية مف الحؽ في الوصوؿ إلى المعرفة وضماف حرية تداوليا 

 افية والعممية والفكرية والفنية   اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف والنابغيف في كافة المجاالت الثق 

 فتح اآلفاؽ أمامو لمتفاعؿ مع معطيات عالمو المعاصر  0-05 ال يوجد
   أنفتاح الثقافة المصرية عمى العالـ 

 إدراؾ تاريخو وتراثو الحضاري المصري  1-05 ال يوجد
 إدماج التراث الثقافي المصري في المنظومة الثقافية لمدولة 

 إكسابو القدرة عمى االختيار الحرّ   2-05 ال يوجد
 بناء آليات لتعزيز حرية التفكير واالعتقاد واالبداع 

أف تكوف العناصر اإليجابية في الثقافة مصدر قػوة لتحقيػؽ التنميػة، وقيمػة ُمضػافة   3-05 ال يوجد
 لالقتصاد القومي، وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقميميًا وعالمياً 

   بناء منظومة معموماتية دقيقة وشاممة عف الواقع الثقافي المصري الراىف 

   إعادة ىيكمة وتحديث المؤسسات الثقافية 

 تعزيز االىتماـ بالثقافة الداعمة لمتنمية المستدامة وتأكيد قوة مصر الناعمة 
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 مراجع الدراسة
 أوال: المراجع العربية

  ،56نمػػػوذج التنميػػػػة المسػػػتقمة، مركػػػػز دراسػػػات الوحػػػػدة العربيػػػة، أوراؽ عربيػػػػة رقػػػػـ إبػػػراىيـ العيسػػػػوى ،
 .5105أغسطس 

  أحمػػد حممػػى مجاىػػد وآخػػروف نحػػو تعزيػػز حريػػة تػػداوؿ المعمومػػات فػػى مصػػر، ورقػػة مقدمػػة فػػى مػػؤتمر
 .5100الشفافية، شركاء التنمية، 

  بأىػداؼ التنميػة المسػتدامة  نحػو مقاربػة االسكوا، ورقة نقاش عف القضايا المفاىيمية الرئيسية المتعمقػة
عربيػػة ألىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة، االجتمػػاع التشػػاورى العربػػى حػػوؿ التنميػػة المسػػتدامة، 

 .5100نوفمبر  06-05تونس، 

 :األمـ المتحدة، المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية، عمى موقع 

www.aitrs.org/.../الرسمية751لإلحصاءات751األساسية751المبادئ.doc 

 اكة العالمية مف أجؿ التعاوف اإلنمائي الفعاؿ، االجتماع األوؿ رفيع المستوىر األمـ المتحدة، الش: 
 .5101، المكسيؾ، أبريؿ 5102 استعدادًا لصياغة خطة التنمية الشاممة لما بعد 

 والدوليػة لمتنميػة.  يػةاإلقميمتنفيػذ األجنػدات  اسػتعراض. ااألمـ المتحدة، المجنة االقتصادية لشماؿ أفريقيػ
-ECAاالجتمػػػػػػاع التاسػػػػػػع والعشػػػػػػروف لمجنػػػػػػة الخبػػػػػػراء الحكوميػػػػػػة الدوليػػػػػػة، وثيقػػػػػػة رقػػػػػػـ 

NA/ICE/XXIX/0  ،1-3 الرباط، المغرب.5101 مارس ، 

  األمػػػـ المتحػػػدة، أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة... منظػػػور عربػػػى، المنتػػػدى العربػػػى الرفيػػػع المسػػػتوى حػػػوؿ
 .5101، مايو 5101أبريؿ  1-5التنمية المستدامة، عماف، 

  األمـ المتحدة ، تقرير االجتماع التشاورى اإلقميمى العربى لمنظمات المجتمع المدنى حوؿ خطة األمـ
 .5100مارس  01، بيروت 5102المتحدة لمتنمية لما بعد عاـ 

  ، 5101األمـ المتحدة، تقرير األىداؼ اإلنمائية لأللفية. 

 تحدة لمبيئة، االستدامة البيئية مف أجؿ رفاىية اإلنساف فى خطة األمـ المتحدة ، جمعية األمـ الم
 .5101، نيروبى ، مايو  EA/INF/5 /UNEP، 5102التنمية لما بعد عاـ 

  اجتثاث الفقر وتحويؿ االقتصاديات مف خالؿ التنمية  –األمـ المتحدة ، شراكة عالمية جديدة
أعماؿ التنمية لما بعد عاـ المستدامة، تقرير فريؽ الشخصيات البارزة حوؿ جدوؿ 

 .5100، نيويورؾ، مايو 5102
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  ،مف سيخضع لممساءلة؟ حقوؽ اإلنساف وخطة األمـ المتحدة، مكتب المفوض السامى لحقوؽ اإلنساف
 .5100موجز،  - 5102 التنمية لما بعد العاـ

  5101البنؾ الدولى، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ، أكتوبر.  

   البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدولى، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيولة ممارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
http://arabic.doingbusiness.org/rankings 

  البنؾ الدولى، قاعدة البيانات www .worldbank.org 

 .البنؾ المركزى المصرى، المجمة االقتصادية، أعداد مختمفة 

 القضاء عمى الفقر 5101ة العامة لألمـ المتحدة، الطريؽ إلى العيش بكرامة بحموؿ عاـ الجمعي :
وتغيير حياه الجميع وحماية كوكب االرض ، تقرير تجميعى مقدـ مف االميف العاـ بشاف 

 .5101، ديسمبر 5102خطة التنمية المستدامة لما بعد 

  مأخػوذ مف                                          ، 5105،  سبتمبر 33الجمعية العامة لألمـ المتحدة، المستقبؿ الذي نصبو إليو، الدورة 

http:www.Se1all.org/wp-content/uploads/5101/15/Rio+  51outcome-Document- 

ARA.pdf.                                                         

  ،تقرير الفريؽ العامؿ المفتوح باب العضوية التابع لمجمعية العامة الجمعية العامة لألمـ المتحدة
 .5101المعني بأىداؼ التنمية المستدامة، أغسطس 

 ر لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويؿ التنمية المستدامة، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، تقري
 .5101أغسطس 

 .الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوى، أعداد متفرقة 

  5100الجياز المركزى لمتعبئة العاـ واإلحصاء ، النشرة الربع سنوية لبحث العمالة بالعينة، ديسمبر. 

 المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء، بحث الدخؿ واالنفاؽ واالستيالؾ، أعداد مختمفة. الجياز 

  ،5101الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مصر فى أرقاـ. 

  الجياز المركزى لممحاسبات, التقرير السنوى عف متابعة وتقويـ نتائج تنفيذ السياسة المالية لمدولة لمعاـ
 .5105/5100المالى 

  القمة العالمية مجتمع المعمومات، بياف الحدث الرفيع المستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية
 .5101، جنيؼ (WSIS+01)لمجتمع المعمومات بعد مضي عشر سنوات 

http://arabic.doingbusiness.org/rankings
http://arabic.doingbusiness.org/rankings
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 ( المركػز األوروبػى إلدارة سياسػات التنميػةECDPM  التقريػر األوروبػى حػوؿ التنميػة،  مػا بعػد عػػاـ ،)
الممخػص التنفيػذى، بروكسػيؿ  -التدابير العالمية مف أجؿ مسػتقبؿ شػامؿ ومسػتداـ 5102
5100. 

  5100الييئة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة، لمحة عف االقتصاد المصرى، نوفمبر. 

 5101، قاىرة، ال5101بع األميرية، دستور مصر االييئة العامة لممط. 

  ،5101الييئة المصرية العامة لمكتاب، دستور جميورية مصر العربية. 

  (، البيانات العالمية لمتحصيف.5105منظمة الصحة العالمية ) –اليونسيؼ              

http:www.who.int/immunization-monitoring/global-immunization-Data.pdf  

  5100اإلنمائى، تقرير التنمية البشرية العالمى، برنامج األمـ المتحدة. 

  استعراض  –برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجى، استراتيجية حشد الموارد
 .5101التنفيذ، يونيو 

  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، ومعيد التخطيط القومى تقرير التنمية البشرية لمصر ، العقد
 .5115االجتماعى فى مصر، دور المجتمع المدنى، 

  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، ومعيد التخطيط القومى، تقرير التنمية البشرية لمصر، الالمركزية مف
 .5111أجؿ الحكـ الرشيد، 

  +( بداية جديدة لمتنمية المستدامة عمى الصعيد العالمى 51تقرير إخبارى : قمة )ريوhttp: // 

Arabic . people. Com. Cn/ 00326/ 4521152. html.               

  جامعة الدوؿ العربية، إعػػالف عمػاف "أولويات المنطقة العربية لمتنمية الشاممة والمستدامة ما بعد
 .  5101مايو 00"، االردف، 5102

 نمية العربية ما بعد جامعة الدوؿ العربية، المؤتمر الوزارى حوؿ " بمورة األىداؼ والغايات ألىداؼ الت
 -5102" عمى مستوى كبار المسئوليف، غاية التنمية المستدامة وأجندة ما بعد 5102

 .5101أكتوبر  55 -54 -مدينة شـر الشيخ –ورقة عمؿ مقدمة مف الجميورية المبنانية

  ،00/00/5101جريدة األىراـ، تصريح لوزير التمويف والتجارة الداخمية المصرى . 

 نرز آند أسوسيتس، نحو حكومات منفتحة وتتسـ بالشفافية، خبرات دولية وأفضؿ جموباؿ بارت
 .5100الممارسات، ديسمبر 

  ، 5105جياز شئوف البيئة، تقرير حالة البيئة فى مصر . 
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  سوليفاف وكاثريف تكوشتا، المشاركة في صياغة السياسات العامة، مركز المشروعات الخاصة تجوف
 الدولية مأخوذ مف
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