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:على األدلةاالعتماد
ق تقرير لمتابعة تحقي27

ي أهداف التنمية المستدامة ف 
المحافظات

:االعتماد على األدلة
مؤشر تنافسية المحافظات

:التمويل
المعادلة التمويلية لتوزيع 

االستثمارات على المحافظات

:مبادرات على األرض
"حياة كريمة"مبادرة 

بهدف القضاء على الفقر

دة تبني نهج من القاع
إلى القمة

توطين أهداف التنمية المستدامة
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البيانات 
الُمفصلة 

واألدلة

تقرير
للمحافظات 27

المحافظاتتقارير: توطين أهداف التنمية المستدامة

متابعة أداء 
المحافظات في 

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

رصد الفجوات 
وصياغة 
التوصيات
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التحديات في اإلعداد للتقرير الثالث

ثقافة العمل عن بعد فيما محدودية البيانات المتوفرة للوضع
19-بعد انتشار جائحة كوفيد

اختيار آليات رصد البيانات التي تعكس
مدى تأثير الجائحة على تحقيق األهداف 

األممية 

اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس 
كورونا مما صعب التواصل مع أصحاب 

المصلحة المختلفين
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التعامل مع التحديات في اإلعداد للتقرير الثالث

التواصل االفتراضي مع أصحاب المصلحة المختلفين
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التعامل مع التحديات في اإلعداد للتقرير الثالث

ثقافة العمل عن بعد
العمل على ضمان مشاركة شاملة ومستمرة ألصحاب المصلحة 

حقيق لجنة األمانة الفنية لت•
ةأهداف التنمية المستدام

القطاع الخاص•
المجتمع المدني•

نشركاء التنمية الدوليي•

منصة تفاعلية على
موقع الوزارة

نموذج لمدخالت 
أصحاب المصلحة

مشاورات مجتمعية 
عبر االنترنت

موقع وزارة التخطيط •
والتنمية االقتصادية

منصة مفتوحة لكافة •
أصحاب المصلحة 

المختلفين

رصد مبادرات أصحاب •
ضالمصلحة المنفذة على األر 

الربط بأهداف التنمية •
المستدامة

رصد النتائج المحققة •
والتحديات
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التعامل مع التحديات في اإلعداد للتقرير الثالث

19-فيدمحدودية البيانات المتوفرة للوضع فيما بعد انتشار جائحة كو

على 19-تقييم أثر جائحة كوفيد"

أهداف التنمية المستدامة في مصر 

"2030والسيناريوهات  حتى 

2019و2018فينسختينإصدار▪

مؤشراتعنبياناتيتضمن▪
جهة23من2030أجندة

CAPMASومسوحاتحكومية،

مؤشراتمن%47.5يتضمن▪
المستدامةالتنميةأهداف

(2018)

تضمين جهود ومشروعات ومبادرات 
أصحاب المصلحة لتحقيق التنمية 
المستدامة في مصر، باإلضافة إلى 

مساعدتهم في الجزء الخاص بالبيانات

محددات"–UNICEFالمعالتعاون▪
"مصرفيالفقر

األثرلتقييمIFPRIمعدراسة▪
وكرامةتكافللبرنامج

ورقة بحثية مع برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي

المشاورات مع أصحاب المصلحة كات في األبحاث الشرا
عة التقرير اإلحصائي الوطني لمتاب

أهداف التنمية المستدامة في مصر
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التعامل مع التحديات في اإلعداد للتقرير الثالث

اختيار آليات رصد البيانات التي تعكس مدى تأثير الجائحة على تحقيق األهداف األممية

:19-مرصد إجراءات كوفيد

دي رصد كافة إجراءات الحكومة  المصرية للتص▪
19-لجائحة كوفيد

ربط اإلجراءات بأهداف التنمية المستدامة▪
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ةالتحديات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدام

تحديات منذ 
2018عام 

البيانات

الحوكمة

التمويل

الزيادة 
السكانية

تحديات 
جديدة

الفجوة الرقمية

مشاركة المرأة 
في القوى 

العاملة

يةالتحديات البيئ
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مما يقلل من تكاليفالتوسع في استخدامهم
المعاملات ويدعم الحوكمة

الرقميتكنولوجيا المعلومات والتحول

ضرورة أن يعمل جميع أصحاب المصلحة
مًعا

تعزيز الشراكات

:2030الُمسرعات نحو

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/egypt: 2021الرابط لتقرير 

القادمالعقد
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شكًرا
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