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: مةمنهجيةةةة ادةةةداد اسةةةتراتيجية التنميةةةة المسةةةتدا
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لكل محور تم تحديد

الهدف 
(نكونن أنريد ين أ)

سية الرئيالقضايا الُملحة ما هي 
ا  عليهالتي 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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....الرؤية لمحور -1

06/06/20167

.......وقادرة على ..... تتميز بـ .. 2030مصر بحلول عام 



الفرعيةاألهداف -2
التعريفالهدف
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مثال توضيحي التعريف نوع مؤشر القياس

النتائج

المخرجات

المدخالت

تهدددددددف رلددددددى معرقددددددة مسددددددتوى تحقددددددق
يم أثرها النتيجة المرجوة عن طريق تقي

الفعلي الملموس

جدددات تهدددف رلدددى تقيددديم مسدددتوى المخر 
المحققدددددددة مقارندددددددة بدددددددالمخطط بهددددددددف 

تحقيق النتائج المنشودة

ي مددن تهدددف رلددى تقيدديم الوضدد  الحددال
تدددددددددوقر المدددددددددوارد والقيدددددددددام باألنشدددددددددطة
واألعمددددددددددددددال المطلوبددددددددددددددة للو ددددددددددددددول 

ائج للمخرجددددات الالزمددددة لتحقيددددق النتدددد
النهائية المرجوة

عددددم انقطدددا /انقطدددا : لنتيجـــةا•
خدمة الكهرباء عن المواطنين

ـــاس النتيجـــة• متوسدددط: وحـــدة قي
عددددددددد سددددددداعات انقطدددددددا  خدمدددددددة 

الكهرباء عن المواطنين

وجدددددود قددددددرة رنتاجيدددددة : المخـــــر •
ة قائضددددددة مددددددن الكهربدددددداء لتغطيدددددد

الطلب
حجددددم : وحــــدة قيــــاس المخــــر  •

قائض القدرة اإلنتاجية

المدددوارد المطلوبدددة مدددن : المـــدخل•
د الوقدددددود لتشدددددغيل محطدددددات توليددددد
ك الكهربددددددددداء لتغطيدددددددددة االسدددددددددتهال

المحلي
ــــاس المــــدخل • حجددددم : وحــــدة قي

اإلنتددددددددا  المحلددددددددي مددددددددن الوقددددددددود 
المطلوب وحجم االستيراد

06/06/20169

مؤشرات قياس األداء -3



مستوى تقدم المؤشر ألداءتصميم بطاقة تعريفية لمؤشرات قياس ا

:تعريف مؤشر القياس

قيمة الوضع 
:الحالي

:2020هدف 

:2030هدف 

الجهة المسؤولة عن القياس

المسؤولة عن المستهدفالجهة

الجهات المشاركة

معادلة قياس المؤشر

وحدة قياس مصدر التعريف
المؤشر

دورية القياس

:الذي يخدمه المؤشرالهدف االستراتيجي

06/06/201610



معادلة قياس المؤشر

معدل التضخم السنوي

:تعريف مؤشر القياس

:قيمة الوضع الحالي

:2020هدف 
8

:2030هدف 

تقدم المؤشرمستوى 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز
الجهة المسؤولة عن 

القياس

البنك المركزي المصري 
المسؤولة عن الجهة

المستهدف

المالية وزارة

وزارة التجارة الداخلية والتموين 

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات 

الصغيرة

الجهات المشاركة

وحدة قياس المؤشرمصدر التعريف
٪

المعدل الدوري للقياس

ياستقرار أوضاع االقتصاد الكل:شرالذي يخدمه المؤ الهدف االستراتيجي

ــــــام القياســــــية ألســــــعار  ــــــي األرق ــــــر ق ــــــيس التغي يق
السـلع )المستهلكين وهي اسـعار البنـود االسـتهالكية

(والخدمات التي تشتري ألغراض الحياة اليومية

11.8

3–5

شهري
ــــــــام القياســــــــية ألســــــــعار ) األرق

ام عـ-المستهلكين عام المرجـع 
عام المرجع(/القياس

بئـة الجهاز المركزي للتع–محلي 
العامة واإلحصاء 

11

مثال لمؤشر قياس أداء 

متضمن بمحور التنمية 

االقتصادية
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، (الجهات المشاركة–تحقيق المستهدف –القياس )جدول مفصل عن أدوار الجهات بشأن 
وذلك لكل مؤشر قياس أداء بكاقة المحاور 
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مؤشر قياس 249
أداء

مؤشر على 28
مستوى المدخالت

مؤشر على 63
مستوى المخرجات

مؤشر على 75
مستوى النتائج 
االستراتيجية



:التي تواجه تحقيق األهداف المختلفة من حيثتصنيف التحدياتتم 

البيئة التشريعيةالبنية التحتيةالموارد

ميدددد  التحددددديات المتعلقددددة بج
ا نواعهددددددأالمدددددوارد بمختلدددددف 

بمدددددددددا قدددددددددي  لدددددددددك المدددددددددوارد 
يعيةالبشرية والمالية والطب

بنيددددة التحددددديات المتعلقددددة بال
ا  األساسدية الخا دة بالقطد

سددددددواء كانددددددت هدددددد   البنيددددددة
ملموسة أو غير ملموسة 

(Hard or Soft 
Infrastructure)

التحددددددددددددددددددددديات المتعلقددددددددددددددددددددة 
بالتشدددددددددددددددريعات بمختلدددددددددددددددف

يننواعهددا سددواء كانددت قددوانأ
قددددددددددددددددددرارات أو لددددددددددددددددددوائ  أو

قدددات مؤسسدددية لتن ددديم العال
بين األطراف المختلفة

06/06/201614

التحديات-4

ب

أ

 

د

تأثير  التحدي
الحالية

سرعة
التقدم

اإلجراء 
المتخذ

مرتف 

مرتف 

منخفض

منخفض

مرتف 

منخفض

مرتف 

منخفض

المحاقظة

الدعم 
والتعجيل

تقليل 
األولية

اإلنهاء



إعداد قائمة بالسياسات 
والبرامج المقترحة

تحليل قاعلية 
ةالبرامج المقترح/

اختيار السياسات
أو البرامج/و

ورش عمل مشتركة

رعددددداد قائمددددة شدددداملة بكددددل •
أو البدددددددرامج/السياسدددددددات و

المقترحددددددددددددددددددددة لمواجهددددددددددددددددددددة 
ون التحديات التي تحول د

تحقيدددددددددددددددددددددددق األهدددددددددددددددددددددددداف 
االستراتيجية

ت ددددددددددددددددددددددنيف وتحليددددددددددددددددددددددل •
أو البددددددرامج/السياسددددددات و

رلمسدددددددددتوى التددددددددد ثيوققدددددددددا
وسهولة التنفي 

أو/اختيددددددار السياسددددددات و•
م البددرامج  والت كددد مددن عددد

تكرارهدددددددددددددددددا و تقسددددددددددددددددديمها 
بالنسددددددددددددددددددددددبة لعالقتهددددددددددددددددددددددا 

امبالقطاعي الخاص والع

123

ة كل لمواجه( الموجودة حاليًا والمقترحة ) أو البرامج المختارة /السياسات وبقائمة مختصرة 
تحدي يعوق الوصول إلي األهداف االستراتيجية المرجوة

06/06/201615

البرامج والمشروعات-5



المسئولة الجهة 

الجهات المساندة

2030

:أو البرنامج/وصف السياسة و

:  أو البرنامج/العناصر األساسية للسياسة و

20202025 2015

ةمستوى التكلف$

أو البرامج المقترحة لمواجهة التحديات/إعداد بطاقات وصف السياسات و

06/06/201616



غ القائمة استخدام التكنولوجيات الحديثة التي ي عب استخدامها قي المداب•
.حاليا  

.ورق  الجودة وزيادة القيمة المضاقة, زيادة اإلنتاجية •
مايتهم وح, ورق  مستوى دخول العاملين قيها, تحسين  روف وبيئة العمل•

. حيا  
.رزالة التلوث الناتج عن عمليات الدباغة•
.الحفا  علي منطقة مجرى العيون لما لها من طاب  أثري وتاريخي•
ل تستهدف الحكومة االنتهاء من المرحلة األولى بالكامل من المشرو  خال•

االنتهاء من تنفي  أعمال 2018/2017العامين القادمين بحيث يتم بنهاية عام 
ة، البنية األساسية الداخلية والخارجية ومحطات المعالجة للمرحلة الثاني
األولى وتخ يص وتسكين أ حاب المدابغ قي الوحدات اإلنتاجية للمرحلة

.بالكامل
نقل نشاط الدباغة من منطقه م ر 2030تستهدف الحكومة بحلول عام •

د، القديمة رلى الروبيكي إلقامة مدينة متخّ  ة لدباغة و ناعة الجلو 
ألف 20، وتوقر 2مليون قدم200رلى 95ومضاعفة الطاقة اإلنتاجية من 

نهاء مشكلة التلوث بمنطقة م ر القديمة .قر ه عمل، وا 

بالروبيكيمشروع مدينة الجلود 

بمنطقةئمةالقاالمدابغانتقالتشجي خاللمنالوطنيةلل ناعةجا بةمدينةرنشاء
لمنتجلالمضاقةالقيمةوزيادةالقطا لتطويرالجديدةالمدنيةاليالعيونمجري

.العالميةاألسواققيالتناقسيةالقدرةلهيحققبماوتنميتهالم ري
الجهة المسؤولة 

الجهات المساندة

2030

:و ف المشرو 

:  العنا ر األساسية للمشرو 

وزارة التجارة وال ناعة •
الهيئة العامة للتنمية )

(ال ناعية

20202025

عالية

2016

$

وزارة المالية•
القطا  الخاص•

17

لمشروع متضمن مثال 

اديةاالقتصبمحور التنمية 
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روع مش/ ، وذلك لكل برنامج(الجهات المساندة–القياس )جدول مفصل عن أدوار الجهات بشأن 
بكاقة المحاور 
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اعتماد منهجية التخطيط بالمشاركة فى إعداد االستراتيجية

لخبراءاقيهاشاركيالتالعملوورشجلساتمنكبيرةمجموعةتعقد•
وزاراتالوممثليالمدنيوالمجتم الخاصالقطا وممثليميينيواألكاد
.الدوليةوالتمويلالتنمويةوالمن ماتالمختلفة

حيث،المجتم قئاتمنكبيرةمجموعاتعنممثلينالعملقريقضم•
رعدادقيدورا  اإلعاقة ويواألشخاصوالمرآةللشبابكان

.االستراتيجية

ممثليمتضبحيثالمختلفةالمحاورلمناقشةالعملمجموعاتتشكلت•
وجهاتتوعرض.ال هنيللع فجلساتقيالمختلفةالتنميةشركاء
لتخر ياناألحبعضقيوالمتضاربةاألحيانأغلبقيالمختلفةالن ر

.محددةوبرامجوأهدافموحدةبرؤيةالنهايةقيالعملمعلومات

وا لالتتماالستراتيجيةرعدادمراحلمنمرحلةكلمننتهاءاالبعد•
تاحةاإلعالمم  زارةللو اإللكترونيالموق علىمرحلةكلمخرجاتوا 
التعليقاتو المقترحاتلتلقىاإلجتماعيالتوا ل فحاترطالقتمكما
قىهامنستفادةلالدوريبشكلمخرجاتمنمنهاإلنتهاءيتمماعلى

.المخرجاته  مراجعة

ودوليةليةمحكثيرةمحاقلقيالمجتمعيللحواراالستراتيجيةُعرضت•
عمل،المجموعاتعملنتائجالمعنيةوالهيئاتالوزاراتكاقةوراجعت
.واآلراءالمالح اتكاقةالنهائيةالوثيقةوتضمنت
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عدد من شركاء التنمية الدوليينمن مشاركة ودعم 

ةوالتنميالتمويلمؤسساتمنكبيرعددأبدى•
والمشاركةة،االستراتيجيبإعدادكبيرا  رهتماما  الدولية

... ياغتهاقى
محورمراجعةقىالدوليةالعملمن مةساهمت•

التشغيلبيتعلقوماعامبشكلاالقت اديةالتنمية
.خاصبشكلالالئقوالعمل

والبنكواليابانيةاألمريكيةالمعونةهيئاتشاركت•
ورةالمشوتقديمالمختلفةالعملورشقىالدولي
تفادةالمسبالدروسيتعلقماخا ةالفني،والدعم

  هقيهاتعملالتىالمختلفةالدولتجاربمن
.الدوليةالهيئات

برنامجك ااإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجدعم•
ةواالجتماعياالقت اديةللتنميةالمتحدةاألمم

ةاألمميواألهدافالوطنيةاألهدافبينالمقاربة
.المستدامةللتنمية
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عنممثلياالستراتيجيةرعدادقيشارك•
األممومن مة,للمرأةالقوميالمجلس
.للمرأةالمتحدة

ملفاتالمنالعديداالستراتيجيةتضمنت•
نو البقضاياتهتمالتيوالموضوعات
.االجتماعي



لتالياقي إعداد االستراتيجية على النحو خبير شاركوا 200أكثر من 

15
على مستوى اجتما  

وزاري 

100
عملورشة 

50
اجتما 

يتحضيري وتنسيق

أكثر من 
200

قي المجاالت خبير 
المختلفة 

االستراتيجية  منهجية إعداد األطراف المشاركة

الحكومة

القطا  الخاص

المجتم  المدني 
والمن مات الدولية

22

ءاألكاديميين والخبرا

الشباب



:مراحل ادداداستراتيجية التنمية المستدامة

2030رؤية مصر 
3
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: لمسةتدامةالمالمح الرئيسية السةتراتيجية التنميةة ا

2030رؤية مصر 
4
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الرؤية

ومتوازن تنافس ياقتصادذات2030عامبحلول مصر 

دالةالععلىقائمة،واملعرفةاالبتكار علىيعتمدومتنوع

زن متايكولوجينظامذاتواملشاركة،االجتماعيواالندماج

تنميةاللتحققواإلنساناملكانعبقريةتستثمر ومتنوع،

.املصريينحياةبجودةوترتقياملستدامة

26
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...2030مصر بحلول عام 



2030رؤية مصر : المستدامةمحاور استراتيجية التنمية 
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ا
ادي البعد االقتص: أوال



ةاالقتصاديالتنمية محور -1

يتميز منضبطسوق اقتصاد..املصري االقتصاديكون 2030عامبحلول 

دام،مستاحتوائينمو تحقيقعلىوقادر الكلي،االقتصادأوضاعباستقرار 

 ويكون املعرفة،علىويعتمدوالتنوعبالتنافسيةويتميز 
ا
 فاالعبا

ا
 االقتصادفيعال

 ضافة،املالقيمةوتعظيمالعاملية،املتغيراتمعالتكيفعلىقادر العالمي،

 اإلجمالياملحليالناتجمنالفردنصيبويصلومنتج،الئقعملفرصوتوفير 

املرتفعاملتوسطالدخلذاتالدول مصافإلىالحقيقي

30

جية
راتي

الست
ف ا

هدا
األ

استقرار أوضاع االقتصاد الكلي

تحقيق نمو احتوائي ومستدام

زيادة التنافسية والتنوع واالدتماد دلى المعرفة

تعظيم القمة المضافة

التكيف مع يلعب دور فّعال في االقتصاد العالمي قادراً دلى
المتغيرات العالمية

توفير فرص دمل الئق ومنتج

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

دمج القطاع غير الرسمي الى االقتصاد



داء
 األ

اس
ت قي

شددددرا
 مؤ

هدددم
أ

(٪)الحقيقيالنمومعدل

4.2
الوض  الحالي

10
2020

12
2030

12.8
الوض  الحالي

10
2020

5
2030

11.5
الوض  الحالي

7.5
2020

2.28
2030

(٪)البطالةمعدل

(٪)اإلجماليالمحليالناتجرلىالكليالعجزنسبة
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3436.3
الوض  الحالي

4000
2020

10000
2030

(أمريكيدوالر)اإلجماليالمحليالناتجمنالفردن يب

11.8
الوض  الحالي

8.0
2020

3-5
2030

(٪)التضخممعدل

4.4
الوض  الحالي

2.5
2020

 فر
2030

(٪)المدق الفقرخطتحتالسكاننسبة

(٪)القوميالفقراءلمقياسوققا  الفقراءنسبة

92.7
الوض  الحالي

85.7
2020

75
2030

(٪)اإلجماليالمحليالناتجرلىالعامالديننسبة

12.5
الوض  الحالي

15
2020

18
2030

26.3
الوض  الحالي

23
2020

15
2030

(٪)اإلجماليالمحليللناتجال ناعيةالمضاقةالقيمةنسبة

12.5
الوض  الحالي

20
2020

30
2030

(٪)المحلياتتدير ال يالعاماالستثمارنسبة
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ري
 
 الم

 اد
القت

ت ا
وما

مق

موق  م ر الجغراقي االستراتيجي1

الطاقة البشرية وكبر حجم السوق االستهالكي

المقومات السياحية

كبر حجم المساحة غير المستغلة

تواقر العديد من  قرص االستثمار الحقيقي المستدام

تنو  االقت اد الم ري

الثروة المعدنية

 البة االقت اد الم ري أمام األزمات
تواقر  موارد الطاقة المتجددة
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ري
 
 الم

 اد
القت

ت ا
وما

مق

السياسات النقدية1

سياسات التشغيل

تنو  االقت اد الم ري

السياسات المالية

ة التجدددددار –ال دددددناعة )سياسدددددات علدددددى المسدددددتوى القطددددداعي 
–راعدة الز –االت االت وتكنولوجيا المعلومدات –الخارجية 

النقددل –ة التمددوين والتجددارة الداخليدد–السددياحة -الميددا  والددري
)...



هم 
أ

ات
روع

مش
 وال

مج
لبرا
ا

تنمية محور قناة السويس.
رنشاء العا مة اإلدارية الجديدة.
تنمية أربعة ماليين قدان.
شركة سيناء لالستثمار والتنمية.
تنمية الساحل الشمالي الغربي.
المثلث ال هبي للثروة المعدنية قي جنوب م ر.
محاور التنمية الجديدة.
بناء مليون وحدة سكنية قي رطار برنامج اإلسكان االجتماعي.

34

:ةأمثلة للمشروعات القومي

:أمثلة لبرامج ومشروعات على المستوى القطاعي

التجمعات ال ناعية المتخ  ة لل ناعات ال غيرة والمتوسطة.
مدينة الجلود بالروبيكي.
مدينة األثاث بدمياط.
جيةرنشاء نقطا تجمي  ومراقق تخزين للسل  االستراتي.رنشاء المناطق التكنولوجية.
تشجي  تحول القطا  السياحي رلى القطا  األخضر.
ئية بدمياطالمركز اللوجيستي العالمي لتجارة وتداول و ناعة الحبوب والغالل والسل  الغ ا.
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ا
ماعيالبعد االجت: ثانيا



:محور العدالة االجتماعية-5

اة فووي تكووون مصوور مجتمووع عووادل متكوواتف يتميووز باملسوواو ... 2030بحلووول عووام 

ة مووون الحقوووق والفووورص االقتصوووادية واإلجتماعيوووة والسياسووية و ووو على درجووو

شووووارية االنووودمامل املجتم ووووي، مجتمووووع قووووادر علووووى يفالوووة حووووق املوووووا نين فووووي امل

، ويحفو  والتوزيع العوادل فوي ضووع معوايير الكفواعة واإلنجواز وسويادة القوانون 

ووووفر آليوووات الحما يوووة مووون فووورص الحووورام االجتمووواعي املبقوووي علوووى القووودرات، وي 

شووووووة مخوووووا ر الحيووووواة، ويقوووووووم علوووووى التووووووازي بمسوووووواندة  ووووورائح املجتموووووع امل م

.ويحقق الحماية للفئات األولى بالرعاية

36

جية
راتي

الست
ف ا

هدا
األ

تعزيز االندماج المجتمعي

تحقيق المساواة في الحقوق والفرص

تحقيق الحماية للفئات األولى بالرداية



داء
 األ

اس
ت قي

شددددرا
 مؤ

هدددم
أ

البشريةالتنميةمؤشرقيالجغراقيةالفجوة

0.086
الوض  الحالي

0.06
2020

0.043
2030

31
الوض  الحالي

20
2020

10
2030

3436.3
الوض  الحالي

4000
2020

10000
2030

واالستهالكالدخلتوزي مؤشر

(أمريكيدوالر)اإلجماليالمحليالناتجمنالفردن يب

37

129
الوض  الحالي

100
2020

60
2030

الجنسينبينالفجوةمؤشرقيالدوليالترتيب

60
الوض  الحالي

70
2020

80
2030

(٪)الحكومةقيالثقةمؤشر

سياألساالتعليماستكمالقرصمؤشرقيالجغراقيةالفجوة

7
الوض  الحالي

4
2020

2
2030

8.2
الوض  الحالي

4
2020

2
2030

17
الوض  الحالي

10
2020

5
2030

األطفالبينالوقياتنسبةقيالجغراقيةالفجوة

الفقرخطتحتالسكاننسبةقيالجغراقيةالفجوة

26.3
الوض  الحالي

12
2020

 فر
2030

(٪)الفقرخطتحتالمعيلةالمرأةنسبة

4.4
الوض  الحالي

2.5
2020

 فر
2030

(٪)المدق الفقرخطتحتالسكاننسبة



ات
روع

مش
 وال

مج
لبرا
م ا
أه

38

لمجتمعيمراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بتحقيق العدالة االجتماعية واالندما  ا.
رق  مستوى المؤسسية قي الشراكة بين الدولة والمجتم  المدني.
تطوير وتوسي  نطاق عمل أجهزة الدولة المعنية بالشفاقية والحماية.
  كفاءة من ومتي الحماية االجتماعية والدعم وتوسي  نطاق ت ثيرهارق.
تقليص الفجوات المجتمعية والنوعية والجيلية .
تحقيق التوازن قي التوزي  الجغراقي للخدمات.
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ا
يالبعد البيئ: ثالثا



:محور البيئة-9

 البيئيالُبعديكون ...2030عامبحلول 
ا
 محورا

ا
لقطاعاتاكافةفيأساسيا

عدالةويدعمالطبيعيةاملواردأمنيحققبشكلواالقتصاديةالتنموية

قوق حيضمنو مافيهاواالستثمار ل ااألمثلواالستغاللاستخدام ا

واألنشطةاإلنتاملمصادر تنويععلىويعملفيها،القادمةاألجيال

 دة،جديعملفرصوتوفير التنافسية،دعمفيويساهماالقتصادية،

فةنظيبيئةتوفير معاجتماعيةعدالةويحققالفقر،علىوالقضاع

.املصري لإلنسانوآمنةوصحية

40

يجي
ترات

الس
ف ا

هدا
األ

ة

اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الطبيعية لددم االقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص دمل جديدة

الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات

الحفاظ دلى توازن النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي واإلدارة الرشيدة والمستدامة لها

مةع ضةمان توافقهةا تنفيذ مصر اللتزاماتها الدولية واإلقليمية تجاه االتفاقيات البيئة ووضع اآلليات الالزمةة لةذل 
مع السياسات المحلية 



داء
 األ

اس
ت قي

شددددرا
 مؤ

هدددم
أ

20
الوض  الحالي

40
2020

80
2030

/  ميكروجرام157
3م

الوض  الحالي

-15٪
2020

-50٪
2030

دارتهبانت امجمعهيتممانسبة البلديةفاتالمخلمنمناسببشكلوا 
(٪)ال لبة

قيالقةالعالدقيقةال دريةاألتربةمنالتلوثأحمالخفضنسبة
(٪)الهواء

41

20
الوض  الحالي

30
2020

40
2030

164
الوض  الحالي

250
2020

500
2030

المائيةاردالمو رجمالي/المستخدمةالتقليديةغيرالمائيةالمواردنسبة
(٪)المستخدمة

ناعيةال االنبعاثاتلر دالقوميةبالشبكةالر دمواق عدد

(المتجددة)الع بةالمائيةالمواردمنالفردن يبمتوسط
/  3م650

السنة
20202030الوض  الحالي

/  3م750
السنة

/  3م950
السنة
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ات
روع

مش
 وال

مج
لبرا
م ا
أه

تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية لمن ومة ردارة الموارد المائية.
  دامة من ومددة قددي رنشدداء وتطددوير البنيددة األساسددية الالزمددة لتحقيددق اسددتالتوسدد

.الميا 
وجددده نحدددو تنفيددد  ر دددالحات السياسدددة الماليدددة واسدددتخدام األدوات االقت دددادية للت

.أنماط استهالك أكثر استدامة للموارد المائية والطبيعية
  كفاءة من ومة ردارة المخلفات ال لبة ودعم تحقيق استدامتهارق.
لمناخيددة تطددوير السياسددات الالزمددة للحددد مددن تلددوث الهددواء ومكاقحددة التغيددرات ا

.وحماية البيئة
تغيددرات تطددوير البنيددة األساسددية لدددعم جهددود الحددد مددن تلددوث الهددواء ومكاقحددة ال

.المناخية
  زيددددادة مشدددداركة القطددددا  الخدددداص واألهلددددي قددددي جهددددود  ددددون وحمايددددة التنددددو

.البيولوجي
رق  كفاءة حماية المناطق الساحلية والبحرية.
اتطوير من ومة التخلص من المخلفات الخطرة ورق  كفاءتها ردارته.



امة لما التوافق مع األهداف األممية للتنمية المستد

2030وحتى 2015بعد 
5

43



مدى التواقق بين مجموعتي األهداف
 ين األهددداف األهددداف التنمويددة األمميددة وبددبددين التددام راعددت االسددتراتيجية التنسدديق

.الوطنية

 مد  األهدداف 2030رؤيـة مصـر : استراتيجية التنمية المستدامةتتواقق أهدداف
نيددة االسددتراتيجية الوطبشددكل عددام بحيددث تسدداهم ( SDGs) اإلنمائيددة المسددتدامة 

.م رالمستدامة قي األممية اإلنمائية تحقيق األهداف قي 

 مدن )مؤشدر مشدترك 50ما يقدرب مدن وعلى مستوى مؤشرات قياس األداء، هناك
اعد و يسد(. مؤشر مقترح ألهدداف التنميدة المسدتدامة ل مدم المتحددة150رجمالي 

.مياعالالتوحيد قي المؤشرات المستخدمة على سهولة المقارنة و المتابعة 

06/06/201644



مؤشر مستحدثالمؤشراتاألهدافالمحاور

مؤشر مشترك 

 & SDS بين

SDG

موقف إتاحة 

البيانات 

المطلوبة

●√مؤشر توزيع الدخل واإلستهالك
●√الترتيب الدولي في مؤشر الفجوة بين الجنسين
x√■نسبة السكان بالمناطق العشوائية غير اآلمنة

x■نسبة االطفال بال مأوى
x■نسبة المشاركة السياسية والمدنية للشباب
x√■نسبة المشاركة السياسية والمدنية للمرأة

x■مؤشر سهولة العمل المدني
x■مؤشر المسئولية اإلجتماعية للشركات

x■الفجوة الجغرافية في جودة التعليم

محور العدالة 

االجتماعية

مجتم  عادل متكاتف يتميز بالمساواة قي الحقوق 
تماعية والسياسية  رص االقت ادية واإلج ف وال

ة من االندما  المجتمعي، قادر على  وب على درج
توزي  العادل  ة وال واطنين قي المشارك كفالة حق الم
جاز وسيادة القانون،  قي ضوء معايير الكفاءة واإلن
راك اإلجتماعي المبني على  رص الح ويحفز ق

وقِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة،  القدرات، وي
رائ  المجتم   وازي بمساندة ش ويقوم على الت
رعاية المهمشة ويحقق الحماية للفئات األولى بال

المؤشراتموقف إتاحة البيانات المطلوبة لتقدير 

متوفرة      بيانات غير  xبيانات متوفرة ● 



مؤشر مستحدثالمؤشراتاألهدافالمحاور

مؤشر مشترك 

 & SDS بين

SDG

موقف إتاحة 

البيانات 

المطلوبة

xمعامل إمداد الطاقة األولية بالنسبة إلجمالي االستهالك المخطط
xمتوسط مدة االنقطاع عن العمالء
●√نسبة التغير في كثافة الطاقة للدولة

xنسبة الخفض في انبعاثات غازات االحتباس الحراري من قطاع الطاقة
نسبة المشتركين في الكهرباء إلجمالي الوحدات السكانية والتجارية 

●√والصناعية
●√نسب مزيج الوقود األولي للدولة

●نسب مزيج الوقود إلنتاج الكهرباء
●√قيمة الدعم المضاف ألسعار الوقود

x■كفاءة نقل وتوزيع المنتجات البترولية

أن ي ب  قطا  الطاقة قادرا  على تلبية كاقة 
وارد  متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من م
دا )تقليدية  ؤة منه الطاقة وتع يم االستفادة الكف
ومتجّددة( بما يؤدي رلى المساهمة الفعالة قي دق  
عدالة االجتماعية  تناقسية الوطنية وال االقت اد وال
ادة قي  هم قي الحفا  على البيئة م  تحقيق ري وال

رشيدة  مجاالت الطاقة المتجّددة واالدارة ال
تمّيز بالقدرة على االبتكار  وارد، وي مستدامة للم وال
ليمية  رات المحلية واإلق ت قلم م  المتغّي تنبؤ وال وال
واكبة  دولية قي مجال الطاقة و لك قي اطار م وال

تحقيق األهداف الدولية للتنمية المستدام

محور الطاقة

المؤشراتموقف إتاحة البيانات المطلوبة لتقدير 

متوفرة      بيانات غير  xبيانات متوفرة ● 



مؤشر مستحدثالمؤشراتاألهدافالمحاور

مؤشر مشترك 

 & SDS بين

SDG

موقف إتاحة 

البيانات 

المطلوبة

●√معدل النمو الحقيقي )%(
●مؤشر التنافسية العالمي )ترتيب(

●نسبة صافي الميزان التجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(
●معدل نمو القيمة المضافة الصناعية )%(

●√نسبة القيمة المضافة الصناعية للناتج المحلي اإلجمالي )%(
●الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي كنسبة من الناتج العالمي )%(

●مؤشر ممارسة األعمال )ترتيب(
●√معدل البطالة )%(

●√نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف دوالر(
x■معدل النمو الحقيقي في األقاليم االقتصادية المختلفة

ري ..  بحلول عام 2030 يكون االقت اد الم 
رار اوضا   اقت اد سوق منضبط يتميز باستق
وائي  االقت اد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احت
و  ويعتمد على  تن تميز بالتناقسية وال مستدام، وي

رقة، ويكون العبا  قاعال  قي االقت اد العالمي،  المع
رات العالمية، وتع يم  قادر على التكيف م  المتغي
رص عمل الئق ومنتج،  وقير ق القيمة المضاقة، وت
رد من الناتج المحلي اإلجمالي  وي ل ن يب الف
الحقيقي رلى م اف الدول  ات الدخل المتوسط 

رتف  الم

محور التنمية 

االقتصادية

المؤشراتموقف إتاحة البيانات المطلوبة لتقدير 

متوفرة      بيانات غير  xبيانات متوفرة ● 



ملخص موقف إتاحة البيانات المطلوبة لتقدير المؤشرات

06/06/201648

المؤشرات عدد المؤشرات 
المستحدثة 

المؤشرات 
متوقرة غير المؤشرات ة المؤشرات الغير متوقر *المشتركة

ومشتركة
ي قالمؤشرات غير المتوقرة 
نيةاستراتيجية التنمية الوط

239814685481اجمالي
1534413التنمية العمرانية 

3-14113الشفاقية 

2919419217العدالة االجتماعية

12-12-3714المعرقة

21311312الصحة

4-14144الطاقة

24-24-2924الثقاقة

التعليم

5-16535قبل الجامعي

9-9-179الفني

1-12111العالي 

1-17141التنمية االقتصادية 

---5-18البيئة

المؤشرات المشتركة هي التي تضمنتها كل من أهداف التنمية المستدامة واالستراتيجية الوطنية*



البيانات على المستويين القومي واالقليمي
 تاحة البيانات على المستوى االقليمي أهمية توقير وا 

ى القددومي، تددوقر نتددائج أكثددر دقددة مقارنددة باسددتخدام المتوسددطات علددى المسددتو •
.خا ة مؤشرات االقت اد الكلي والعدالة االجتماعية

جتماعيدة مما يساعد علدى وضد  السياسدات المالئمدة للقضدايا االقت دادية واال•
.والتي تختلف باختالف االقاليم

06/06/201649



طيهاالتحديات التي تواجه تقدير المؤشرات وآلية تخ
 لمؤشدددرات االبياندددات وتقددددير تدددواقر الخبدددرات القدددادرة علدددى جمددد  : بشدددريةتحدددديات

وتحليلها
 ودمجهاتواقر قواعد البيانات.
  نفيددد  هددد   رطدددار للتنسددديق بدددين الجهدددات المعنيدددة علدددي النحدددو الددد ي يسدددم  بتوضددد

.كفاءةاألهداف بشكل أكثر 
 ديدد األولويدات وتحوتقدير االحتياجات من المؤشرات قي تحديد الفجوات االستفادة

ورسم السياسات

06/06/201650



خطة العمل
 مددددني متضدددمنة المجتمددد  ال)عقدددد ورش عمدددل مكثفدددة بدددين الجهدددات المختلفدددة

وآليددة لمناقشددة المؤشددرات( واألكدداديمينوالخبددراءوالقطددا  الخدداص والحكومددة 
.والمتابعةدمجها قي من ومة التخطيط 

 جهةعلى البيانات المطلوبة وكيفية جمعها ودور كل االتفاق.
 الدوليةالتمويل الالزم والدعم الفني من المؤسسات توقير.
  نة خطدددددة عمدددددل قوميدددددة لتجميددددد  البياندددددات وتقددددددير المؤشدددددرات متضدددددموضددددد

رير م ددددددفوقة المسددددددئوليات وتحديددددددد المدددددددى الزمنددددددي واالتفدددددداق علددددددى التقددددددا
(.مضمونها والمنهجية المتبعة إلعدادها ودوريتها)

 قليمددددي موحددددد وتبددددادل الخبددددرات والمعلو االتفدددداق مددددات علددددى موقددددف عربددددي وا 
.والموارد

10/20/201551



: تدامةالتنمية المساستراتيجيةآليات تطبيق 

2030مصر رؤية 
6
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رطار حاكم 
مرجعية و 

تخطيطيه

مرجعية 
تنفي ية

مرجعية 
رقابية

استراتيجية 
التنمية 
:  المستدامة

رؤية م ر 
2030

ة ورقابيةتستخدم كأداة تخطيطية وتنفيذيوثيقة حية االستراتيجية 
وزارة التخطيط 

والمتابعة واإل الح 
اإلداري

مجلس النوابالحكومة 
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مرجعية 
االلتزامات 
الدولية



2030صـر رؤيـة م: المسـتدامةبين استراتيجية التنميـة المنهجي الترابط يمثل 
أحــد أهــم لدولــةلوالمكانيــة والزمنيــة والخطــط القطاعيــة االســتراتيجيات ومختلــف 

عوامل نجاح التطبيق 
المستوى 

القومي 
المخرجات

2030رؤية م ر : المستدامةاستراتيجية التنمية 

ة العمراني للتنميالمخطط 

مةخطط التنمية المستدا
(  الخمسية والسنوية)

الخطط القطاعية والزمنية والمكانية آلية ومنهجية واضحة لربط 

وزارة المالية التخطيط والمتابعة واإل الح اإلداريوزراة 

مخططات مكانيةموازنة البرامج واألهدافالخططاعتماد معايير 

54

خطط قطاعية 
(خمسية وسنوية)

مخططات استراتيجية 
وتف يلية 

(خمسية وسنوية)



مموكمممةوالحولضمممان اسممتمرارية التن يمم   ب تحديممد لالسممتراتيجية يجممدة الجي 

ؤشمرات التن ي  وتقيس مدى تحقمق مجهة فوق حكومية تتولى مهام متابعة 

بشكل دوريوتحديث االستراتيجيةقياس األداء 

 ميةةة تسةةمية أو تتسةيس جهةةة فةةوق حكوقتةةرا  ايةتتي

تيجية تتةةولى مهةةةام متابعةةة تنفيةةةذ وتحةةديث االسةةةترا

مةةن ة لالسةةتراتيجيالجيةةدة الحوكمةةة لضةةمان تحقيةةق 

. يالرقابخالل فصل الدور التنفيذي دن الدور 

 التاليةتتولى هذه الجهة المهام :

. وتحليلهاجمع البيانات •

. والتقييمتقارير المتابعة صدار ا•

الدوريةةةة لاهةةةداف وللمسةةةتهدفات المراجعةةةة •

.الكمية

يجيةوحدة متابعة تن ي  وتحديث االسترات

وزارات أجهزة ومؤسساتمحليات

رئيس الدولة مجلس النواب
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الحكومةمنظمات األعمال
منظمات

المجتمع المدني



بدأنا التن ي 
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دعم المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

برنامج العمل الالئق

ة تطويؤ منظومة التجار

الداخلية

دعم مشاركة القطاع 

الخاص في إنتاج 

للطاقة المتجددة

دمج م هوم التنمية 

المستدامة في المناهج 

التعليمية المحتل ة

برنامج تكافل وكرامة

روع البدء في تطبيق مش

لالتأمين الصحي الشام

اإلعداد إلطالق صندوق 

إبداع

برنامج اإلسكان 

االجتماعي

المجلس الوطني 

للتغيرات المتاخية

بناء جيل جديد من 

المدن المستدامة

المشروعات القومية 

للخروج من الحيز 

الضيق

زيادة التغطية للقرى 

المصرية من خدمات 

مياه الشرب والصرف 

الصحي



مجموعة كبيرة من التحدبات
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التحديات التمويلية

أساليب جديدة ومبتكرة للتمويل

المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

التحديات البشرية

منظومة جديدة لبناء وتنمية القدرات

التحول لإلدارة بالنتائج

التحديات اإلحصائية

نظام متطور للرصد والمنابعة وتقييم األداء وقياس األثر

التحول لموازنات البرامج واألهداف

تحديات مختل ة في مجاالت 

المياه-الطافة 
التغيرات المناخية–النمو االفتصادي -التشغيل 
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www.sdsegypt2030.com


