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:2030إلى مسرعين أساسيين لتحقيق أهداف أجندة 2021خلص تقرير 

تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

تعزيز الشراكات
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تعزيز الشراكات

لتزام مشترك  إن الحكومات بمفردها ال تستطيع أن تمضي قدماً نحو التنمية، فتحقيق التنمية المستدامة هو ا•

نمية المستدامة لن يتحقق إال بتضافر كافة الجهود، وأصحاب المصلحة يلعبون دوًرا محوريًا في تحقيق أهداف الت

.الوطنية

كات مع القطاع الخاص، ومنظمات المجت• مع المدني، ركزت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية على تعزيز الشرا

.  وشركاء التنمية الدوليين

ودوره الحيوي في تحقيق االستدامة وتوفير رأس ( impact investment)باإلضافة إلى تشجيع االستثمار المؤثر •

.  المال الخاص لمعالجة القضايا المجتمعية
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تعزيز الشراكات

كثر شمولية  تمثيل أفضل وأ
للجميع

تعزيز الشعور بالملكية 
(ownership )مةللتنمية المستدا

قاعدة بيانات شاملة للمبادرات 
التي تم تنفيذها على أرض الواقع

اإلعدادأثناءتشاركينهج•
الطوعيالوطنيللتقرير
.الثالث

تقريرهوالتقرير:واضحشعار•
.وطني

المصلحةأصحابمعمشاورات•
.مدخالتهموتلقي

كاتجزءتخصيص• عندللشرا
أهدافمنهدفكلمراجعة
ريرالتقفيالمستدامةالتنمية
.الطوعيالوطني

.الجهودلرصدفصلمنموذج•
منمنفذةمبادرة35استالمتم•

33والمدنيالمجتمعمنظمات
اداالسترشتم،الخاصالقطاعمن
.التقريرفيبهم

التنميةأهدافحسبمصنفة•
.المستدامة
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التنمية التي تساهم في تحقيقمدخالت وجهود أصحاب المصلحةرصدلفصلنموذج متم تصميم •
.لتضمينها في التقرير الوطني الطوعيالمستدامة،

:تم تقسيم النموذج إلى جزئين•

o المبادرات"نموذج:"

 ها جمع المعلومات حول المبادرات، والمشروعات، والدراسات، وغيرها، التي ينفذيهدف إلى
.أصحاب المصلحة والتي تدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر

 أصحاب المصلحةيواجههاتقييم النتائج ورصد التحديات التي.

o البيئة الداعمة"نموذج:"

 ين، رصد آراء الشركات والجهات والمنظمات المختلفة حول السياسات، والقوانيهدف إلى
ق التنمية والمبادرات الحكومية، التي تشكل بيئة داعمة تعزز أنشطتهم وجهودهم في تحقي

.المستدامة في مصر

مستدامة يتضمن كالهما تفاصيل حول المستفيدين، وربط هذه الجهود بأهداف التنمية ال•
(المباشرة وغير المباشرة)ذات الصلة 
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كات"بعنوانتفاعليةرقميةمنصةإلىتحوللتالفكرةهذهتطورت• يةالتنمأجلمنشرا
الفرصةنالمختلفيالمصلحةألصحابتتيحالتخطيط،لوزارةالرسميالموقععلى"المستدامة

.مصرفياالستدامةلتحقيقاألرضعلىالمنفذةجهودهملتوثيق

.المصلحةأصحابلكافةمتاحة•

تنفيذيف المصلحةألصحابالفعالةالمشاركةلضماناآلليةهذهاستخداميستمرأنالمزمعمن•
رللتقريباإلعدادالخاصالجزءفيحصرهايتموأال،2030المتحدةاألمموأجندة2030مصررؤية

.فقطالطوعيالوطني

عمليةفيالمصلحةأصحاببإشراكخاصالمنصةفيجديدبعدإضافةعلىحالًياالعمليتم•
التيجانبهممنالمقترحةوالمشاريعالمستقبليةخططهملتوضيحلهمالفرصةوإتاحة،التخطيط

.المحافظاتمستوىعلىالمستدامةالتنميةتحقيقستخدم

زارةويمكنمماالجهود،فيهاتتركزالتيوالقطاعاتللمجاالتواضحةرؤيةالمنصةتوفرلذا•
كاتتوجيهمنالتخطيط المصلحةحابأصدعمإلىاحتياًجااألكثرالمجاالتنحوالمستقبليةالشرا

.الوطنيةالتنمويةلألولوياتوفًقا
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:  أمثلة لشركات القطاع الخاص التي وثقت مبادراتها على المنصة



Title دالتعليم الجي–الرابعالهدف : أهداف التنمية المستدامة المختارةبعض اإلنجازات الرئيسية في 

17

فيللتعليمكاملتحولبرنامجوهو،"2.0التعليم"برنامج

يتماشىبما،2030عامبحلوليكتملأنالمخططمنمصر،
قبلالتعليمهيكلةإعادةإلىويهدف،2030مصررؤيةمع

.الجامعي مة
كو

ح
ال

ت
كا

را
ش

ال

يزوديرللتكر المصريةالشركةمن"مستقبلي"برنامج•
منًحاويقدمواللوازم،والمعداتباألدواتالمدارس
جماليإبتمويلالمهني،التدريبإلىباإلضافةدراسية،

دوالرمليون2.5حوالي)مصريجنيهمليون40قدره
.(أمريكي

:مصريجنيهمليون60بقيمة"القلعة"شركةمنحة•
2007عامإنشائهامنذةدراسيمنحة198قدمت

الدراساتمنحذلكفيبمامحافظة،15منألشخاص
ياالتكنولوجمثلمتنوعةمجاالتفيبالخارجالعليا

.واألنثروبولوجياوالهندسةالحيوية

دالتعليم الجي–الرابع الهدف : أهداف التنمية المستدامة المختارةبعض اإلنجازات الرئيسية في 

:  تشمل الجهود الحالية ما يليجودة تعليمية أفضل

صافي معدل االلتحاق

94.30%

81.10%

27.70%

100.20%

85.30%

28.50%

االبتدائي

اإلعدادي

الثانوي

2018 2020



Title الك المسئوالناإلنتاج واالسته–دف الثاني عشر اله: أهداف التنمية المستدامة المختارةبعض اإلنجازات الرئيسية في 

-10.70%

-25%

قطاع الصناعة

قطاع الكهرباء

( 2018-2017)التغير في استهالك البترول 

-2.70%

-1.70%

النقل

تجاري/سكن

( 2018-2017)التغير في استهالك البترول والغاز الطبيعي 

وتنتقل أصبحت القطاعات االقتصادية أقل اعتماًدا على البترول،
كثر مسؤولية مثل الغاز الطبيعي إلى خيارات أنظف وأ

:  تشمل الجهود الحالية ما يلي كثر مسئولية للطاق ة استهالك أ

المواردوتنميةالزراعة،فيوخاصةالمياهاستهالكترشيد•
المائيةللمواردوطنيةخطةوضعخاللمنالمائية
.محاورأربعةمنمكونة

رفالصمياهمعالجةفيوالتوسعالمياهجودةتحسين•
.المياهإدارةنظاممشاريعخاللمنالصحي

مة
كو

ح
ال

ت
كا

را
ش

ال
كاتقبلمنالنطاقواسعةمشاريع• الخاصالقطاعشرا

.الصلبةالنفاياتإدارةنحو

تثماراتلالسالقابضةرايةلشركةالتابع"بريق"مصنع•
بةبنسالنفاياتلجمعاإلجماليةالسعةزيادة:المالية

تيحييذالالمسبقالفرزمصنعخاللمن12-15٪
توســطةوممنخفضــةالبالســتيكيةالنفايــاتاســتقبال

وفــيالنيــلضفــافطــولعلــىالموجــودةالجــودة
.الشــفافةPETزجاجــاتوفصــلالصحيــةالمصــارف



Title "SDG Acceleration Actions"بعض المبادرات التي تم تسجيلها على منصة 

وأشاروا إلى اهتمامهم بالتواصل معنا UNDESAنتيجة لهذا المجهود وما تم تضمينه من مبادرات في التقرير الوطني الطوعي، قامت ال 

، ومنهم “SDG Acceleration Actions"عبر المنصة اإللكترونيةهابتسجيل، وأوصوا (مبادرة13)الكبير بعدد من المبادرات الواردة بالتقرير

:UNDESAالمبادرات التالية للقطاع الخاص الجاري مراجعتها من قبل ال 

:مبادرات القطاع الخاص

oالقلعةشركة–"مستقبلي"برنامج

oسيستمزجيزةشركة-(التدويرإعادة)"للبيئةالصديقةالتصميمات"مبادرة

o(إيثيلينالبوليمنالمعّدةالبالستيكزجاجاتجمعمعدللزيادة)"بريق"مصنع

الماليةلالستثماراتالقابضةلرايةالتابعةالشركاتأحد–
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طالتخطيوزارةموقعإلىالتوجهأو
www.mped.gov.eg

ةالموضحاأليقونةعلىوالضغط
:أدناه

أدناه( QR code)مسح رمز االستجابة السريعةبرجاء
 :للتوجه إلى المنصة

http://www.mped.gov.eg/


Egypt’s VNR 2021 (online): https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/egypt

شكًرا


