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اإلطار العالمي لمؤشرات قياس األداء

ميةالتنأهدافتنفيذنحوالمحرزالتقدممتابعةإلىاألداءقياسلمؤشراتالعالمياإلطاريهدف

.2030المستدامة

لوجودا  نظرالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيالنجاحعواملأهممنالمؤشراتتوطينعمليةوتعد

لمؤشراتابعضتحديدولكن.(.....اقتصاديةجغرافية،سياسية،)الدولبيناالختالفاتمنالعديد

.عالميا  والمتابعةالمقارنةعمليةيُسهلالموحدة

قبلمن2017مارسفيالمستدامةالتنميةأهدافأداءقياسلمؤشراتاألخيرةالقائمةاعتمادتموقد

.مؤشر232علىالقائمةوتحتويالمستدامة،التنميةأهدافمؤشراتعنالمسؤولةالخبراءلجنة
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2030رؤية مصر : استراتيجية التنمية المستدامة

2014على مدار سنتين بدء  من عام 2030رؤية مصر : تم إعداد استراتيجية التنمية المستدامة

األممهدافأاعتمادعقبالمستدامةللتنميةوطنيةاستراتيجيةإلعالنالرائدةالدولمنواحدةمصروتعد

27-25نمالفترةفيالمتحدةلألممالعامةللجمعيةالسبعينالجولةخاللالمستدامةللتنميةالمتحدة
.2016سبتمبر

يوم " عام الشباب"خالل احتفاالت 2030رؤية مصر : أطلقت جمهورية مصر العربية استراتيجية التنمية المستدامة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي2016فبراير 24االربعاء الموافق 

يخلالبماالحاضرالوقتفيالحياةجودةتحسنبهيُقصدعامكإطارالمستدامةالتنميةمفهوماالستراتيجيةتبنّتوقد

اإلقليميةنميةوالتوالمستداماالحتوائيالنمو»مفاهيماالستراتيجيةترتكز.أفضلحياةفيالقادمةاألجيالبحقوق

ثمارمنطرافاألكافةاستفادةذاتهالوقتفيويضمنوالتنميةالبناءعمليةفيالجميعمشاركةيؤكدبما«المتوازنة

التنميةهذه
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2030رؤية مصر : محاور استراتيجية التنمية المستدامة
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2030رؤية مصر : لماذا استراتيجية التنمية المستدامة
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2030رؤية مصر: منهجية إعداد استراتيجية التنمية المستدامة
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التاليخبير شاركوا في إعداد االستراتيجية على النحو 200أكثر من 

منهجية إعداد االستراتيجيةالمشاركةاألطراف 

100

ورشة عمل

15

اجتماع على 

مستوى 

وزاري 

50

اجتماع

تحضيري 

وتنسيقي

200أكثر من 

خبير في 

المجاالت 

المختلفة 

الحكومة

القطاع الخاص

المجتمع المدني 

والمنظمات الدولية

األكاديميين 

والخبراء

الشباب
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التاليةيعتمد نجاح االستراتيجية على المبادئ واالعتبارات 

االعتبارات الرئيسيةالمبادئ الرئيسية

ر،لمصالحاليالواقعمناالستراتيجيةهذهتنبع

عالواقهذامعللتعاملآلياتتحدداألساسهذاوعلى

المستقبليةالتحدياتوكذلك

راتيجيةاستوليستقوميةاستراتيجيةهيالوثيقةهذه

ملتشالوبالتاليتفصيليةعملخطةأوقطاعية

المطروحةللمشروعاتالموازنات

ائمةقليستمحوربكلالخاصةاألداءقياسمؤشرات

المؤشراتمنمختارةمجموعةهيإنماشاملة

والحيويةالرئيسية

لشعبي رفع الوعي بأهمية االستراتيجية على المستوى ا

يذهاوالحصول على تأييد كافة األطراف المعنية بتنف

ةإشراك األطراف المعنية في صياغة االستراتيجي

ب وجود آلية لقياس مدى تحقيق أهداف واآلثر المترت

عليها االستراتيجية
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لكل محور تم تحديد

الهدف 

(نكونن أنريد ين أ)

ية الرئيسالقضايا الُملحة ما هي 

عليها  التي ينبغي التركيز

المؤشرات التي تعكس مدى 

تحقيق األهداف

اآلليات وخطط العمل

هي التحديات التي تعيق ما 

تحقيق كل مستهدف  

الرؤية

هدافاأل

االستراتيجية

قياس األداءمؤشرات 

(للمدخالت /للمخرجات/للنتائج) 

والمشروعاتالبرامج 

التحديات
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2030رؤية مصر: المالمح الرئيسية الستراتيجية التنمية المستدامة
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الرؤية

لى يعتمد عاقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ذات 2030مصر بحلول عام 

مشاركة، ذات ، قائمة على العدالة واالندماج االجتماعي والاالبتكار والمعرفة

ان لتحقق واإلنسالمكان نظام ايكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية 

.التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين
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...2030مصر بحلول عام 
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البعد االقتصادي: أوالا 
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محور التنمية االقتصادية-1

زيتميمنضبطسوقاقتصاد..المصرياالقتصاديكون2030عامبحلول

تدام،مساحتوائينموتحقيقعلىوقادرالكلي،االقتصادأوضاعباستقرار

االقتصادفياعال  فالعبا  ويكونالمعرفة،علىويعتمدوالتنوعبالتنافسيةويتميز

ضافة،المالقيمةوتعظيمالعالمية،المتغيراتمعالتكيفعلىقادرالعالمي،

اإلجمالييالمحلالناتجمنالفردنصيبويصلومنتج،الئقعملفرصوتوفير

المرتفعالمتوسطالدخلذاتالدولمصافإلىالحقيقي

األهداف االستراتيجية

استقرار أوضاع االقتصاد الكلي

تحقيق نمو احتوائي ومستدام

زيادة التنافسية والتنوع واالعتماد على المعرفة

تعظيم القمة المضافة

التكيف مع يلعب دور فعّال في االقتصاد العالمي قادراً على
المتغيرات العالمية

توفير فرص عمل الئق ومنتج

يقي إلى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحق
مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع

دمج القطاع غير الرسمي إلى االقتصاد
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تنمية محور قناة السويس.

إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة.

تنمية أربعة ماليين فدان.

محاور التنمية الجديدة.

بناء مليون وحدة سكنية في إطار برنامج اإلسكان االجتماعي.

برنامج العمل الالئق.

برنامج التنمية االقتصادية اإلقليمية.

تدام احتوائي ومسومتنوع ونمو تنافسي اقتصاد 

(٪)الحقيقيالنمومعدل

4.2

الوضع الحالي

10

2020

12

2030

12.8

الوضع الحالي

10

2020

5

2030

11.5

الوضع الحالي

7.5

2020

2.28

2030

(٪)البطالةمعدل

(٪)اإلجماليالمحليالناتجإلىالكليالعجزنسبة
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محور الطاقة-2

لباتمتطكافةتلبيةعلىقادرا  الطاقةقطاعيصبح...2030عامبحلول

منةؤالكفاالستفادةوتعظيمالطاقةمواردمنالمستدامةالوطنيةالتنمية

فيالةالفعالمساهمةإلىيؤديبما(ومتجدّدةتقليدية)المتنوعةمصادرها

الحفاظوةاالجتماعيوالعدالةالوطنيةوالتنافسيةاالقتصاديالنموتعزيز

لرشيدةاواإلدارةالمتجدّدةالطاقةمجاالتفيريادةتحقيقمعةالبيئعلى

معأقلموالتالتنبؤواالبتكارعلىبالقدرةويتميّزللموارد،والمستدامة

إطارفيوذلكالطاقةمجالفيوالدوليةواالقليميةالمحليةالمتغيّرات

.المستدامةللتنميةالدوليةاألهدافتحقيقمواكبة

ضمان أمن الطاقة

زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي اإلجمالي

تعظيم االستفادة من الموارد المحلية للطاقة

تعزيز اإلدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع

خفض كثافة استهالك الطاقة

الحد من األثر البيئي لالنبعاثات بالقطاع

األهداف االستراتيجية
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تعزيز االبتكار في قطاع الطاقة.

المحطة النووية بالضبعة.

تطبيق المعايير البيئية والتوسع في القياسات المدققة.

إدارة دعم الطاقة.

فةةي طاقةةة مسةةتدامة تلبةةي متطلبةةات التنميةةة وتسةةاهم

الدخل القومي 

(٪)اإلجماليالمحليالناتجفيالطاقةقطاعمساهمةنسبة

13.1

الوضع الحالي

20

2020

25

2030

0.65

الوضع الحالي

-1.3٪

2020

-14٪

2030

15

الوضع الحالي

12

2020

8

2030

الطاقةكثافةفيالتغيرنسبة

(٪)كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء 
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محور المعرفة واالبتكار والبحث العلمي-3

مللعلوومنتجومبتكرمبدعمجتمعمصرتكون...2030عامبحلول

مةالقييضمنمتكاملنظامبوجوديتميز.والمعارفوالتكنولوجيا

اإلبتكارجاتومخرالمعرفةتطبيقاتويربطوالمعرفة،لالبتكارالتنموية

.الوطنيةوالتحدياتباألهداف

تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة

تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل لالبتكار

ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات

األهداف االستراتيجية
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تبني برنامج شامل لغرس ثقافة االبتكار والمعرفة في المجتمع.

تطوير برنامج شامل لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على االبتكار.

تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم وتحفيز االبتكار.

طةة  تعظةةيم العائةةد التنمةةوي لالبتكةةار والمعرفةةة ورب

باألهداف والتحديات الوطنية 

لالبتكارالعالميالمؤشرفيالترتيب

99

الوضع الحالي

85

2020

60

2030

132

الوضع الحالي

100

2020

60

2030

135

الوضع الحالي

100

2020

60

2030

االبتكارعلىالشركاتقدرةمؤشرفيالعالميالترتيب

العلميالبحثمؤسساتجودةمؤشرفيالعالميالترتيب
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ةمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومي-4

يحسنوفعالكفءجهازاإلداريالجهازيكون...2030عامبحلول

ويخضعوالمرونة،والنزاهةبالشفافيةيتسموالدولة،مواردإدارة

لهويستجيبمعهويتفاعلالمواطنءرضامنويعليللمساءلة

ةجهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمي

تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق على األساليب الحديثة

اءلة المجتمعيةنظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمس

األهداف االستراتيجية
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 والمتابعةمنظومة التخطيط تطوير.

تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن.

تحديث البنية المعلوماتية للجهاز اإلداري للدولة.

 في أجهزة الدولةالفساد مكافحة.

جهةةةاز إداري كةةةاء وفعةةةال يقةةةدم خةةةدمات متميةةة ة 

ويتسم بالشفافية 

حكوميموظفلكلالمواطنينعدد

13.2

الوضع الحالي

26

2020

40

2030

35

الوضع الحالي

50

2020

70

2030

59.5

الوضع الحالي

70

2020

80

2030

(األفضل100صفر األسوأ و( )درجة)مكافحة الفساد 

(درجة)األعمالأنشطةممارسةسهولة
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ا  البعد االجتماعي: ثانيا
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االجتماعيةمحور العدالة -5

اةبالمساويتميزمتكاتفعادلمجتمعمصرتكون...2030عامبحلول

مندرجةىوبأعلوالسياسيةواإلجتماعيةاالقتصاديةوالفرصالحقوقفي

اركةالمشفيالمواطنينحقكفالةعلىقادرمجتمعالمجتمعي،االندماج

ويحفزن،القانووسيادةواإلنجازالكفاءةمعاييرضوءفيالعادلوالتوزيع

منمايةالحآلياتويَوفرالقدرات،علىالمبنياالجتماعيالحراكفرص

ةالمهمشالمجتمعشرائحبمساندةالتوازيعلىويقومالحياة،مخاطر

.بالرعايةاألولىللفئاتالحمايةويحقق

تعزيز االندماج المجتمعي

تحقيق المساواة في الحقوق والفرص

تحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية

األهداف االستراتيجية
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رفع كفاءة منظومتي الحماية االجتماعية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها.

تقليص الفجوات المجتمعية والنوعية والجيلية  .

تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات.

ي تع يةة  االنةةدمام المجتمعةةي وتحقيةةا المسةةاواة فةة

والفرصالحقوق 

البشريةالتنميةمؤشرفيالجغرافيةالفجوة

0.086

الوضع الحالي

0.06

2020

0.043

2030

31

الوضع الحالي

20

2020

10

2030

3436.3

الوضع الحالي

4000

2020

10000

2030

واالستهالكالدخلتوزيعمؤشر

اإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصيب
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الصحةمحور -6

سليمةةصحيحياةفيبالحقالمصريينكافةيتمتع...2030عامبحلول

عدمووالجودةباإلتاحةيتميزمتكاملصحينظامتطبيقخاللمنآمنة

التغطيةقتحقيطريقعنالصحيةالمؤشراتتحسينعلىوقادر,التمييز

يكفلبماالمواطنينلكافةالمبكروالتدخلالشاملةوالوقائيةالصحية

قطاعيفوالعاملينالمواطنينرضاويحققالقادرينلغيرالماليةالحماية

االجتماعيةوالتنميةوالسعادةوالرفاهيةالرخاءلتحقيقالصحة

حيةالصوالبحوثالخدماتمجالفيرائدةمصرولتكونواالقتصادية

.وأفريقيا  عربيا  والوقائية

النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة واإلنصاف

مقدمةتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات ال

حوكمة قطاع الصحة

األهداف االستراتيجية
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رفع جودة تقديم الخدمات الصحية.

تعزيز البرامج الوقائية والصحة.

تمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية في إطار من الالمركزية.

تطوير قطاع الدواء.

جةودة تطبيا نظام صحي متكامل يتمية  باإلتاحةة وال

وعدم التميي 

(دوالر)الصحيةالرعايةعلىاإلنفاقمنالفردنصيب

152

الوضع الحالي

300

2020

600

2030

58

الوضع الحالي

100

2020

100

2030

59.6

الوضع الحالي

40

2020

28

2030

ماعياالجتالصحيالتأمينخاللمنعليهمالمؤمنالمواطنيننسبة

(٪)الشامل

(٪)المواطنينمنالمباشرالصحياإلنفاقنسبة
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والتدريبمحور التعليم -7

دونليةعابجودةللجميعوالتدريبالتعليمإتاحةيتم...2030عامبحلول

وأن.ومرنومستدام،وعادل،كفءمؤسسي،نظامإطاروفيتمييز،

فنيا  تمكنوالمالتفكيرعلىالقادروالمتدربالمتعلمعلىمرتكزا  يكون

وإطالقمتكاملةالالشخصيةبناءفيأيضا  يساهموأنوتكنولوجيا ،وتقنيا  

سئول،ومومبدع،ومستنير،بذاته،معتزلمواطنمدىأقصىإلىإمكاناتها

ببناءفوشغوبالده،بتاريخوفخوراالختالف،يحترمللتعددية،وقابل

.والعالميةاإلقليميةالكياناتمعتنافسيا  التعاملعلىوقادرمستقبلها

تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية

إتاحة التعليم للجميع دون تمييز

تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم

األهداف االستراتيجية
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تنمية الكفاءة المهنية والمهارات الفنية للمعلمين.

نظام دعم لألهالي غير القادرين.

دمج ذوي اإلعاقة البسيطة في المدارس.

إنشاء أكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني.

موارد للتعليم الفني/ آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس.

 (.التدويل)تطبيق نظام معدالن الشهادات المصرية واالعتراف بالشهادات العليا

نظم الةةالتعلةةيم بمةةا يتوافةةا مةة  تحسةةين جةةودة نظةةام 

التعليم للجمي  دون تميي  وإتاحة العالمية 

(35-15)(٪)األميةنسبة

28٪

الوضع الحالي

7٪
الصفر االفتراضي

20202030

30

الوضع الحالي

60

2020

80

2030

1

الوضع الحالي

3

2020

7

2030

(٪)صاتهمتخصمجالفييعملونالذينالفنيالتعليمخريجينسبة

فيجامعة500أفضلترتيبفيالمدرجةالمصريةالجامعاتعدد

(شنغهايمؤشر)العالم

7٪
الصفر االفتراضي
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الثقافةمحور -8

يفإيجابيةثقافيةقيممنظومةبناءالمستهدفمن...2030عامبحلول

هدفوتست.التمييزوعدمواالختالفالتنوعتحترمالمصريالمجتمع

معرفةالاكتسابوسائلإلىالوصولمنالمصريالمواطنتمكينالرؤية

يخهتاروإدراكالمعاصر،عالمهمعطياتمعللتفاعلأمامهاآلفاقوفتح

تأمينوالحر،االختيارعلىالقدرةوإكسابهالمصري،الحضاريوتراثه

الثقافةفيةاإليجابيالعناصرتكونأنعلى.الثقافةوإنتاجممارسةفيحقه

لقوةاسا  وأسالقومي،لالقتصادمضافةوقيمةالتنمية،لتحقيققوةمصدر

.وعالميا  إقليميا  الناعمةمصر

دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة لالقتصاد

رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية

حماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه

األهداف االستراتيجية
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حزمة من البرامج تهدف لرفع الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع.

إنشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقافي.

حماية وتطوير الحرف التراثية.

حماية وصيانة التراث.

مةةةة  ترسةةةةيق القةةةةيم الثقافيةةةةة اإليجابيةةةةة فةةةةي المجت

المصري وحماية وصيانة التراث 

(ترتيب)والسفرالسياحةتنافسيةمؤشر

85

الوضع الحالي

70

2020

60

2030

1.8

الوضع الحالي

2.3

2020

3.3

2030

1.95

الوضع الحالي

1.0

2020

0.5

2030

(زائرمليون)األجانبمنالتراثيةوالمناطقالمتاحفزوارعدد

نسمة100.000لكلالثقافيةالمراكزعددفيالجغرافيةالفجوة
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ا  البعد البيئي: ثالثا
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البيئةمحور -9

القطاعاتةكاففيأساسيا  محورا  البيئيالبُعديكون...2030عامبحلول

عدالةويدعمالطبيعيةالمواردأمنيحققبشكلواالقتصاديةالتنموية

وقحقيضمنوبمافيهاواالستثمارلهااألمثلواالستغاللاستخدامها

واألنشطةاإلنتاجمصادرتنويععلىويعملفيها،القادمةاألجيال

يدة،جدعملفرصوتوفيرالتنافسية،دعمفيويساهماالقتصادية،

وصحيةيفةنظبيئةتوفيرمعاجتماعيةعدالةويحققالفقر،علىوالقضاء

.المصريلإلنسانوآمنة

ادة اإلدارة الرشيييدة والمسييتدامة ألصييول المييوارد الطبيعييية لييدعم االقتصيياد وزييي
التنافسية وخلق فرص عمل جديدة

الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات

يدة الحفييياظ عليييى تيييوازن الييينظم اإليكولوجيييية والتنيييوع البيوليييوجي واإلدارة الرشييي
والمستدامة لها

وضييع ايليييات تنفيييذ مصيير اللتزاماتهييا الدولييية واإلقليمييية تجيياا االتفاقيييات البيئيية و
الالزمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية 

األهداف االستراتيجية
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التوسع في إنشاء وتطوير البنية األساسية الالزمة لتحقيق استدامة منظومة المياه.

رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة ودعم تحقيق استدامتها.

دعم جهودالحد من تلوث الهواء ومكافحة التغيرات المناخية.

تطوير منظومة التخلص من المخلفات الخطرة ورفع كفاءة إدارتها.

اإلدارة الرشةةةةةيدة والمسةةةةةتدامة ألصةةةةةول المةةةةةوارد 

الطبيعية 

المائيةردالمواإجمالي/المستخدمةالتقليديةغيرالمائيةالمواردنسبة

المستخدمة

20

الوضع الحالي

30

2020

40

2030

20

الوضع الحالي

40

2020

80

2030

157
3م/ ميكروجرام

الوضع الحالي

-15٪

2020

-50٪

2030

البلديةتالمخلفامنمناسببشكلوإدارتهبانتظامجمعهيتممانسبة

(٪)الصلبة

فيلقةالعاالدقيقةالصدريةاألتربةمنالتلوثأحمالخفضنسبة

(٪)الهواء
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العمرانيةمحور التنمية -10

وخصوصيةوحضارتهاأرضهابمساحةمصر...2030عامبحلول

انيةمكتنميةإدارةظلفيومواردهاسكانهااستيعابعلىقادرةموقعها

.اتهمحيبجودةوترتقيالمصريينطموحاتوتُلبيتوازنا  أكثر

زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان

االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية

 ً تعظيم استغالل الموقع االستراتيجي لمصر إقليمياً ودوليا

األهداف االستراتيجية
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تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية.

تحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة.

 العشوائيات والماطق غير اآلمنةمكافحة ظاهرة.

تحقيق انتشار أنماط البناء األخضر والمستدام.

زيةةةادة مسةةةاحة المعمةةةور بمةةةا يتناسةةةب مةةة  تةةةوافر 

الموارد وحجم وتوزي  السكان 

العالميةاالتصاالتشبكةمؤشرفيالمصريةالمدنعدد

1

الوضع الحالي

5

2020

9

2030

12

الوضع الحالي

8أقل من 

2020

5أقل من 

2030

7

الوضع الحالي

(مضافة)1

2020

(مضافة)3

2030

(٪)اإلسكانفجوةمؤشر

(٪)المصريللمعمورالمضافةاألراضيمساحة
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2030رؤية مصر : آليات تطبيا ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة
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مدى التوافا بين مجموعتي األهداف

الوطنيةوقد راعت الحكومة المصرية التنسيق التام بين األهداف التنموية األممية وبين األهداف.

 مع األهداف اإلنمائية المستدامة 2030رؤية مصر : استراتيجية التنمية المستدامةتتوافق أهداف

 (SDGs )إلنمائياة بشكل عاام بحياث تسااهم االساتراتيجية الوطنياة فاي تحقياق األهاداف األممياة ا

.المستدامة في مصر

 150مان إجماالي )مؤشار مشاترك 50وعلى مستوى مؤشرات قياس األداء، هنااك ماا يقارب مان

و يسااااعد التوحياااد فاااي المؤشااارات(. مؤشااار مقتااارح ألهاااداف التنمياااة المساااتدامة لألمااام المتحااادة

.المستخدمة على سهولة المقارنة و المتابعة عالميا
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مدى التوافا بين مجموعتي األهداف

األهداف االستراتيجية:2030رؤية مصر  المحاور:2030رؤية مصر  التنمية المستدامةأهداف

تحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية

االجتماعية والتنمية العدالة

االقتصادية

اله في القضاء على الفقر بجميع أشك: األولالهدف

كل مكان

قي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقي

مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع

ألمن القضاء على الجوع وتوفير ا: الهدف الثاني

ة الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراع

المستدامة

افالنهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة واإلنص

الصحة
يش ضمان تمتّع الجميع بأنماط ع: الهدف الثالث

صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
مع ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين

جودة الخدمات المقدمة

قطاع الصحةحوكمة

العالميةتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم

التعليم

ضمان التعليم الجيد المنصف: الهدف الراب 

ى الحياة والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مد

للجميع
إتاحة التعليم للجميع دون تمييز

تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم

المرأة وتحقيق المساواةتمكين االقتصاديةالتنمية

حقيق المساواة بين الجنسين: الهدف الخامس

وتمكين كل النساء والفتيات
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مدى التوافا بين مجموعتي األهداف

األهداف االستراتيجية:2030رؤية مصر  المحاور:2030رؤية مصر  التنمية المستدامةأهداف

تحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية
البيئة والتنمية العمرانية

ضمان توافر المياه وخدمات : السادسالهدف

الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة 

الطبيعيةاإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول المواردمستدامة

ضمان أمن الطاقة

الطاقة

فة ضمان حصول الجميع بتكل: الهدف الساب 

ة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوق

والمستدامة

زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي اإلجمالي

تعظيم االستفادة من الموارد المحلية للطاقة

تعزيز اإلدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع

خفض كثافة استهالك الطاقة

الحد من األثر البيئي لالنبعاثات بالقطاع

استقرار أوضاع االقتصاد الكلي

التنمية االقتصادية

طردالماالقتصاديالنموتعزيز:الثامنالهدف

ةالكاملوالعمالةوالمستدام،للجميعوالشامل

للجميعالالئقالعملوتوفيروالمنتجة،
تحقيق نمو احتوائي ومستدام

زيادة التنافسية والتنوع واالعتماد على المعرفة

ضمان وجود أنماط : الهدف الثاني عشر

استهالك وإنتاج مستدامة

تعظيم القيمة المضافة

دمج القطاع غير الرسمي في االقتصاد
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مدى التوافا بين مجموعتي األهداف

األهداف االستراتيجية:2030رؤية مصر 
:2030رؤية مصر 

المحاور
التنمية المستدامةأهداف

تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة
التنمية العمرانية 

والمعرفة واالبتكار 

والبحث العلمي

ود،الصمعلىقادرةتحتيةبنىإقامة:التاس الهدف

وتشجيع،والمستدامللجميعالشاملالتصنيعوتحفيز

االبتكار

تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل لالبتكار

ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات

تعزيز االندماج المجتمعي
العدالة االجتماعية

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان: الهدف العاشر

وفيما بينها
تحقيق المساواة في الحقوق والفرص

 زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم

وتوزيع السكان

التنمية العمرانية

والمستوطناتالمدنجعل:عشرالحاديالهدف

الصمودعلىوقادرةوآمنةللجميعشاملةالبشرية

ومستدامة
االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية

  ودوليا  تعظيم استغالل الموقع االستراتيجي لمصر إقليميا

الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات

البيئة

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي: الهدف الثالث عشر

لتغير المناخ وآثاره

جي البيولوالحفاظ على توازن النظم اإليكولوجية والتنوع

واإلدارة الرشيدة والمستدامة لها

اردوالمووالبحارالمحيطاتحفظ:عشرالراب الهدف

تنميةاللتحقيقمستدامنحوعلىواستخدامهاالبحرية

المستدامة

اقيات البيئية االتفتنفيذ مصر اللتزاماتها الدولية واإلقليمية تجاه

ات مع ضمان توافقها مع السياسووضع اآلليات الالزمة لذلك

المحلية

اإليكولوجيةالنظمحماية:عشرالخامسالهدف

تدام،مسنحوعلىاستخدامهاوتعزيزوترميمهاالبرية

ر،التصحومكافحةمستدام،نحوعلىالغاباتوإدارة

فقدانووقفمساره،وعكساألراضيتدهورووقف

البيولوجيالتنوع
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مدى التوافا بين مجموعتي األهداف

األهداف االستراتيجية:2030رؤية مصر 
:2030رؤية مصر 

المحاور
التنمية المستدامةأهداف

يّرات جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغ

المحلية والعالمية

وكفاءة الشفافية

المؤسسات الحكومية

تمجتمعاإقامةعلىالتشجيع:عشرالسادسالهدف

نميةالتتحقيقأجلمنأحدفيهايُهمَّشالمسالمة

إلىالجميعوصولإمكانيةوإتاحةالمستدامة،

ةللمساءلوخاضعةفعالةمؤسساتوبناءالعدالة،

المستوياتجميععلىللجميعوشاملة

ديثةاألساليب الحتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق

لمطالبه ويستجيبنظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن

المجتمعيةويخضع للمساءلة

صبح زيادة مساهمة االقتصاد المصري في االقتصاد العالمي لت

دولة في مجال األسواق العالمية، ومن 30مصر من أكبر 

دول في مجال االصالحات االقتصادية، 10ضمن أفضل 

10وضمن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل 

سنوات5سنوات وضمن الدول حديثة التصنيع خالل 

التنمية االقتصادية
تنشيط تعزيز وسائل التنفيذ و: الهدف الساب  العاشر

الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة



43

...االستراتيجية وثيقة حية تستخدم كأداة تخطيطية وتنفيذية ورقابية

*المشتركةالمؤشرات المؤشرات المستحدثة عدد المؤشرات المحورالبعد

1698346اجمالي

االقتصادي

3024التنمية االقتصادية 

1314الطاقة

-2413المعرفة واالبتكار

1031الشفافية 

االجتماعي

10194العدالة االجتماعية

17311الصحة

-2924الثقافة

التعليم

1653قبل الجامعي

-179الفني

1211العالي 

البيئي
1534التنمية العمرانية 

5-18البيئة



44

...االستراتيجية وثيقة حية تستخدم كأداة تخطيطية وتنفيذية ورقابية

إطار حاكم 
مرجعية و

تخطيطيه

مرجعية 
تنفيذية

مرجعية 
رقابية

استراتيجية 
التنمية 
رؤية : المستدامة
2030مصر 

وزارة التخطيط 

والمتابعة 

واإلصالح 

اإلداري

الحكومة 

مجلس 

النواب

مرجعية 
االلتزامات 
الدولية
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وحدة متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

مدى تحقا مؤشةرات التنفيذ وتقيسلالستراتيجية يجب تحديد جهة فوق حكومية تتولى مهام متابعة دةالجي  وكمةولضمان استمرارية التنفيذ والح

.بشكل دوريوتحديث االستراتيجيةقياس األداء 

 تسااامية أو تأسااايس جهاااة فاااوققتاااراح اياااأتي

ديث حكوميااة تتااولى مهااام متابعااة تنفيااذ وتحاا

لجيادة االحوكماة االستراتيجية لضمان تحقياق 

نفياذي من خالل فصل الادور التلالستراتيجية 

. الرقابيعن الدور 

 التاليةتتولى هذه الجهة المهام :

. وتحليلهاجمع البيانات •

. والتقييمتقارير المتابعة صدار إ•

الدورياااااااااة لألهاااااااااداف المراجعاااااااااة •

.وللمستهدفات الكمية

يجيةوحدة متابعة تنفيذ وتحديث االسترات

وزارات أجهزة ومؤسساتمحليات

رئيس الدولة مجلس النواب

الحكومةمنظمات األعمال
منظمات

المجتمع المدني
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متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

2030رؤية مصر : وفي إطار متابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة

2016أغسطسمنذالمتابعةخطةتنفيذفيالبدءتم

وغيركوميةح)المعنيةالجهاتجميعتتضمنلالستراتيجيةالعشرالمحاورمنمحورلكلعملفرقتشكيلتم

االستراتيجيةأهدافتُحقق(2020-2017)األجلمتوسطةخطةلتطوير(حكومية

خطةواألجلمتوسطةكخطةالحكومةوبرنامجاألجلطويلةكخطةاالستراتيجيةربطعلىالعملفرقتعمل

ترتيبإلىتاجتحالتيواألهدافالمجاالتوتحديدبينهمالتوافقلتحقيقاألجلقصيرةكخطةالمستدامةالتنمية

.(االستثماراتمنالمزيدضخ)المجهودمنالمزيدبذلأو/وأولويات

األعمالعلىالقائمينبمستوىلالرتقاءتدريبيةخطةإعدادعلىتعمل.

توحيدوالمجتمعأطرافجميعبيندائمحوارخلقفيالمستدامةالتنميةاستراتيجيةمتابعةجهودتضمن

.القوميالمستوىعلىواألهدافالمفاهيم
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متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

: دامةاستراتيجية التنمية المست
2030رؤية مصر 

Statistics Strategy-
CAPMAS

Strategies of different 
ministries (HE&SR, Trade 

& Industry, Energy…..

Sustainable 
Development Goals 

2030
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شكراا 

/SDSEgypt2030

www.sdsegypt2030.com: الموقع اإللكتروني

http://sdsegypt2030.com/
https://twitter.com/SDSEgypt2030
https://twitter.com/SDSEgypt2030
https://www.youtube.com/channel/UC1ewQS_xcJhEhOwMDEFJFXw
https://www.youtube.com/channel/UC1ewQS_xcJhEhOwMDEFJFXw
https://www.facebook.com/sdsegypt2030/
https://www.facebook.com/sdsegypt2030/
https://plus.google.com/u/0/115889359398850774141/posts
https://plus.google.com/u/0/115889359398850774141/posts
http://www.sdsegypt2030.com/

