
المشروع القومي لتطوير الريف المصري 

"حياة كريمة"



الخاصوالقطاعالدولةومؤسساتأجهزةكافةتنفيذهفيشاركي

المدنيوالمجتمع

لتشمالتياألدلةعلىتعتمد االستراتيجيةاألهداف

"الحياةوجودةوالبطالةالفقر"مؤشرات

من % 58يستفيد منه 

المقيمين في كل قرى 

الريف المصري

قوميمشروع
وتم إطالقه فيالجمهوريةرئيسالسيدفخامةبناهت
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اتاريخهفيالمصريةالدولةتنفذهقوميمشروعأضخميعد

إلىصلكلفته تت

جنيهمليار800

المدى الزمني

سنوات3

ةالتنميأهدافكافةيغطي تأثيره 

وأبعادها العالميةالمستدامة

علىتعتمد"والتقييموالمتابعةالرصد"آليات

"ميةالرقالمتابعةةوبمنظومالصناعيةباألقمارالمتابعة"

المواطنرضاءمؤشر
"المشروعوتميزنجاحتعكسالتيالمؤشراتأهم"
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صحة المرأة

مراكب النجاة

تنمية األسرة 

المصرية

خفض كثافة 

الفصول

منظومة التأمين 

الصحي الشامل

مليون 100

صحة

تبطين الترع

تكافل وكرامة سكن كريم

المشروع القومي

للطرق

مصر الرقمية

""



"من الريف إلى الحضر"

وما يتبعها من مشاكل 

عمرانية وبيئية وسكانية

أحد معايير االستهداف

"مراكب النجاة"

..من حياة المصريين" حياة كريمة"ستغير 
مما يقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة،،

الهجرة الداخليةالهجرة غير الشرعية



حياة كريمة

الفقر ُمتعدد األبعاد

تطوير توابع القرى

دعم الغذاء

مراكز تجميع األلبان

تأمين صحي

تنمية األسرة

فصول

مكتبات متنقلة
حضانات األطفال

خدمات مجتمعية

تغطية كاملة بمياه الشرب 

والصرف الصحي

محوالت وأعمدة إنارة

طاقة شمسية

فرص عمل

الشمول المالي

مجمعات حرفية

توطين المشتريات

مراكز تأهيل اجتماعي

كشف ُمبكر عن اإلعاقة
رصف طرق/ سكن كريم 

التعافي األخضر

معالجة ثالثية للصرف الصحي

حوكمة إدارة المشروع

مجمعات الخدمات الحكومية

لجان تنمية القرى
القطاع الخاص/ المجتمع المدني 

"أصلك الطيب"

تطوير الحدائق العامة تنمية الثروة السمكيةتغطية الترع والمصارف
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0.1%

2%

الُمخصصات المالية 
المساواه بين الجنسين

طاقة نظيفة

الصناعة واالبتكار

العمل المناخي

يستحوذ الهدف 

%  43السادس على 
من المخصصات



ُمستهدفات قطاعي المياه والصرف 

الصحى



طاقة محطات التنقية المضافة

أطوال شبكات المياه المضافة
كم 10312

طولي

ةإنشاء محطات تنقية مياه الشرب جديد 51
محطة

مليون
يوم/3م

رفع كفاءة محطات صغيرة
محطة )421

(ووحدة

قرية، بإجمالي 1234القضاء على انقطاع المياه ونظام المناوبات فى 
:مليون مواطن، من خالل 17مستفيدين 

فةتوفير وصالت مياه الشرب لألسر المستهد

مليون 4

أسرة 

مستفيدة

لخدمة المناطق والشوارع المستجدة باالمدادات العمرانية )
(للقرى المخدومة

ودة وحدات تنقية وإزالة حديد ومنجنيز ودق آبار لتحسين ج)
(المياه المنتجة

إتاحة وصالت المياه حتى نقطة االستخدام داخل الوحدات )
(السكنية



من المستهدف زيادة الوحدات السكنية المتصلة بشبكة مياه عامة 
%(  100)إلى %( 97)من 



وصالت الصرف الصحي المنزلية

طاقة محطات معالجة الصرف الصحي

(محطة معالجة130)
(محطة معالجة ثالثية25منها )

مليون2

يوم/3م

مشروعات الصرف الصحي المتكاملة
1361
مشروع

مليون4
أسرة 

مستفيدة

(  قرية1265)تغطية خدمات الصرف الصحى بكافة القرى المحرومة 
:مليون مواطن، من خالل16بإجمالي مستفيدين 

تشمل عمل محطة الرفع، وشبكات اإلنحدار، وخطوط )
(الطرد،والمد والتدعيم

معالجة مياه الصرف لجميع المناطق المحرومة، وتحسين )
(جودة مياه المصارف الزراعية

ل إتاحة وصالت الصرف الصحى حتى نقطة االستخدام داخ)
(الوحدات السكنية



من المستهدف زيادة الوحدات السكنية المتصلة بشبكة عامة للصرف الصحي 

%(  100)إلى %( 13)من 

من )%( 18)زيادة طاقة محطات المعالجة الثالثية " حياة كريمة"سوف ينتج عن المرحلة األولى من 

(يوم/3مليون م2.5يوم إلى /3مليون م2



الحماية من السيول والبحيرات الصناعية
وآبار إنتاجية تعمل بالطاقة الشمسية

مشروعات

تأهيل وتبطين الترع
(وأسوار على جوانب الترع)

ألف 3.3
كم

.سنوياً من المياه/3مليار م5توفير •

.تحقيق عدالة فى توزيع المياه•

.خلق فرص عمل•

.أراضى زراعية مكتسبة•
.تحسين االنتاجية الزراعية•

.سنوات3مليون فدان من األراضي القديمة خالل 3.7إستخدام نظم الري الحديث في زمام •

، من خالل تطوير وتحديث نظم الري وتطبيق %20إلى % 10زيادة اإلنتاجية الزراعية من •

.الُممارسات الزراعية الُموفرة للمياه
.ندوة للتوعية بأهمية التحول إلى الري الحديث300تم عقد أكثر من •

الرى 

الحديث

أهم األهداف



سين تقليل الفاقد من مياه الري وخفض تكلفة أعمال تطهير المجاري المائية، وتح
:قرية398الرى فى نهايات الترع فى 



آليات الُمتابعة



المنظومة اإلليكترونية: أوالً 

للمشروع القومي لتطوير الريف المصري



المنظومة اإلليكترونية

للمشروع القومي لتطوير الريف المصري

تحديث لحظي لمؤشر جودة الحياة 
في القرى المستهدفة

الدولةأول أداة كمية لقياس أثر الجهود التي تقوم بها
األساسيةمؤشرات لالحتياجات6اعتماداً على 

الصرف الصحي، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية،)
(، الغاز الطبيعيشبكات اإلتصاالتالشباب والرياضة، 

مؤشر جودة الحياة

تدُخلألف 30 ات،رصد الوضع التنموي قبل تنفيذ المشروع

فيذوتتبع التحسن في حالة التنمية بعد التن

:الهدف
قيةا  ميكنة عمل المتابعة، من خالل حصر االحتياجات التنموية وإعداد خطةة للتةدخالت المختلفةة و▪

.االداءوفق منهجية البرامج و" حياة كريمة"وتقييم أثر كافة الجهود على حالة التنمية في قرى 

(.إتاحة الخدمات األساسية" )جودة الحياة"تحديث لحظي لمؤشر ▪



 ً "2030شارك " تطبيق المحمول : ثانيا

"التخطيط بالمشاركة"

:الهدف
نشر البيانات التفصيلية ألهم مشروعات المبادرة، وذلك لتوعية المواطنين

باإلنجازات التي تتم على أرض الواقع، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم 

.بخصوص أي مشروعات مطلوب تنفيذها



ُشكًرا،،


