


2030رؤية مصر : املستدامةالتنمية اسرتاتيجية 

ستدامةمسارات جديدة لتوفري بياانت مؤشرات التنمية امل

 مصر ىفالراهن ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة املوقف 
2018ام االعمال اجلارية واملتوقع انتهاءها بنهاية الربع االول لع



مسارات جديدة لتوفري بياانت
املستدامةمؤشرات التنمية 

(املياه والصرف الصحي)SDGsمن أهداف التنمية املستدامة إنتاج مؤشرات الهدف السادس: خامساً 

مشروع تفعيل دور المحليات : رابعاً 

 ً إعداد أول استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات: ثالثا

.ءإنشاء وحدة التنمية المستدامة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصا:ثانياُ 

المستدامةتشكيل اللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزاراء لمتابعة أهداف التنمية: أوال



وزارة البيئة -2وزاراة التضامن االجتماعى              -1

وزارة التنمية المحلية -4وزارة االستثمار والتعاون الدولى        -3

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى -6وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى    -5

(مقرر اللجنة)وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى -7

رئيس المجلس القومى لالمومة والطفولة-9رئيس المجلس القومى للمراة   -8

وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -11وزارة الخارجية -10

وزارة المالية -13وزارة الصحة والسكان 12

المجلس القومى لشئون االعاقة-15الجهاز المركزى للمحاسبات -14

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء -16

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار-17

عكككة تشككككيل اللجنكككة الوطنيكككة التابعكككة لكككرئيس مجلكككس الكككوزاراء لمتاب: أوال

مككك  الجهكككات والتكككم  كككمت ممثلكككي  2030أهكككداف التنميكككة المسكككتدامة 

:التالية

مؤشرات جديدة لتوفري بياانتمسارات /اتبع
املستدامةالتنمية 



التقرير الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية

مؤشرات جديدة لتوفري بياانتمسارات /اتبع
املستدامةالتنمية 

قامتتمجهورية تترهمعتتية بيعدرهعالتترةرهة وطي تتيهة تتيولهة  تتيل هة   ه تتاههه➢

(VNR 2016)2030يفهإواةهأجنرةهة ونمدرهةملسورةمرهحوىهلامه.

  ةةةهألتترهة وطي تتيهة   ه  ةةةهة وبتتا لهة تتر   ه ةباتتواماةهعا وبتتا لهمتت هه➢

.ة وخ دطه ةجلرا هةمليكزيه لوببئرهة بامره ةإلحعاءهيفهمعي

متهليضهة وطي يهيفه ةشهلملهمياتبرهمتممجهمرتاةكنهمتقهة ط تاصهة تا ههههههه➢

. ةجملوم هةملرن ه لررهكبريهمقهة ربةءهةملوخععن

ةملترلهه) ة ترفهةاتاريهلرتيههههه(هة طضتاءهللتىهة رطتيههه)ة ترفهة   هه:هةكزهة وطي يهللىهثالثرهأهرةفهفطتطه➢

(.ة بملهةملناخ ) ة رفهة اا ثهلريه(ه ةجملومباتهةحمللدرهةملسورةمر

.2016 ي ديه–متهتطر مهة وطي يهيفهةملنورىهة سداا هةفد هةملسويىهيفهندي يةكه➢



التقرير الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية

مؤشرات جديدة لتوفري بياانتمسارات /اتبع
املستدامةالتنمية 

يولهعالترةرهة وطي تيهة تهههة لجنرهة يوندرهملواعبرهتنردت هأهترةفهة ونمدترهةملستورةمرهحا دتاههههههتطيمه➢

.2018ة  يل هة اان ه بامهه

:ههت همقهةملسوررفهأله يكزهة وطي يهة اان هللىهمخسرهأهرةفهمقهة ونمدرهةملسورةمرههة ممدره ➢

اةهواقترهنظدرتره ععاتبههه)،ه ة ترفهة ستاع ههه(ةملداههة نظدرره ة نظافرهة عتيدره)ة رفهة سارسه

،ه ة ترفهة اتان ههه(ةملستورةمرهةملرله ةجملومبتاتهةحمللدترههه)،هه ة رفهةااريهلريه(مبطي ر

(.ةاداةهيفهة رب)،ه ة رفهة امسهلريه(ةباورالكه ةإلنواجهةملسئيبل)لريهه

.2018 ي ديه–ةملنورىهة سداا هةفد هةملسويىهيفهندي يةكهمقهةملسوررفهتطر مهة وطي يهيفه➢



ية وحدة التنمإنشاء : اثنيا  /اتبع
املستدامة

بتوفيرعلقيتفيمابالجهازالمختلفةاإلداراتبينالتنسيق1.

ةالتنميمؤشراتلحسابالالزمةواإلحصاءاتالبيانات

.المستدامة

بعضبياناتتوفيرتواجهالتيالتحدياتأهمرصد2.

.الجهودوتوحيدالمؤشرات

عمالشراكاتوتعزيزالمستدامةالتنميةأهدافتقييم3.

مابالوطنيةالبياناتومصادراالحصائيالعملشركاء

.تحقيقهانحوالمحرزالتقدمقياسعملياتيخدم

:داف التاليةاملستدامة ابجلهاز لتحقيق األهالتنمية مت إنشاء وحدة 



تدامةالمسالتنميةأهدافومتابعةلرصدإحصائيةتقاريرإعداد1.

2030.

رصدلمتكاملةبياناتقاعدةوبناءالوصفيةالبياناتتوثيق2.

.المستدامةالتنميةاهدافومتابعة

راتمؤشرصداحتياجاتلتلبيةالقدراتبناءبرامجأهمتحديد3.

.الجهازأولويات م لو عها2030المستدامةالتنمية

التنميةأهدافمؤشراتحولوندواتعملورشعقد4.

.الوطنماالحصائمالنظامعناصروتوعيةالمستدامة

:امةاملستدمهام وحدة التنمية 

ة وحدة التنميإنشاء : اثنيا  /اتبع
SDGsأهداف املستدامة ملتابعة 



.التخطيطوعمليةالوطنيةالسياسةفياإلحصاءاتدمج1.

.والمعلوماتاإلحصاءأهميةعنللمجتمعاإلحصائيالوعيرفع2.

لتنمية،البرامجالالزمةالمعلوماتلتوفيراإلحصائىالنظاموتكاملتنسيق3.

وفيروتعليهاالحصولوسهولةالبياناتمنالمستخدميناحتياجاتوتلبية

تنميةالأهدافتحقيقفيالمحرزالتقدملرصدوالدقيقةالحديثةالبيانات

.المستدامة

.صائىاإلحالعملفىوالمعلوماتالبياناتلمستخدمىومستمرحقيقىإشراك4.

للمعاييرقاوفالبياناتنشرفيالمنتجيناإلحصائيينالشركاءمعالتنسيق5.

.الدولية

أهداف االسرتاتيجية

طوير لتإعداد االسرتاتيجية الوطنية : اثلثا  
اإلحصاءات



:الوطنياإلحصائيالنظامتقيم1.
PARIS21التنميةأجلمنالشراكةمنظمةبدعوةالجهازقام

األممولجنة،AfDBاألفريقيالتنميةبنك)أخرىومنظمات

االقتصاديةواللجنة،UNECAألفريقيااالقتصاديةالمتحدة

فىمشتركةمهمةإلى(ESCWAآسيالغربيواالجتماعية

يةاإلحصائالمجاالتمختلففىدولىخبير11وشملت.مصر

سبتمبر17إلى13منالفترةفيالمذكورةالمنظماتمن

.اإلحصائىبالنظامالراهنالوضعلتقييم2015

يجيةمرحلة تصميم االسرتات

طنية لتطوير إعداد أول اسرتاتيجية و : اثلثا  /اتبع
اإلحصاءات



:للتقييمالتقريرالنهائمومناقشةعرض.2

الخبراءأعدهوالذى2016يناير13إلى12منالفترةفي

دميومستخمنتجيمناإلحصائيالنظامشركاءكلبحضور

بليةالمستقالخطواتودراسةتحديدالىباالضافةالبيانات

.العملإلستكمالالمطلوبة

يجيةتصميم االسرتاتمرحلة /اتبع

طنية لتطوير إعداد أول اسرتاتيجية و : اثلثا  /اتبع
اإلحصاءات



:سبقماإلمباإل افة.3

اليمودعماإلفريقي،التنميةبنكمنفنيدعمعلىالحصول•

.الدوليالبنكمن

.يةاالستراتيجتصميمفريقأعدهاالتىالطريقخارطةإعداد•

.لالستراتيجيةأولىكمرحلةقطاعات(9)عدداختيار•

علىافباإلشرسيقومالذياإلداريالهيكلتشكيلعلىاالتفاق•

.االستراتيجيةتصميم

يجيةتصميم االسرتاتمرحلة /اتبع

طنية لتطوير إعداد أول اسرتاتيجية و : اثلثا  /اتبع
اإلحصاءات



اهليكل اإلداري لتصميم االسرتاتيجية
الوزير

جيةاللجنة العليا لالسرتاتي
اتيجيةفريق تصميم االسرت 

اللجان القطاعية الفرعية 
ة لوزارة التخطيط واملتابع
واإلصالح اإلداري 

اللجان القطاعية الفرعية 
للبنك املركزي املصري

اللجان القطاعية الفرعية 
لوزارة املالية

اللجان القطاعية الفرعية 
للجهاز املركزي للتعبئة

العامة واإلحصاء

اللجان القطاعية 
ئةالفرعية لوزارة البي

اللجان القطاعية الفرعية 
لوزارة التنمية احمللية

اللجان القطاعية 
حةالفرعية لوزارة الص

اللجان القطاعية 
عليمالفرعية لوزارة الت

اللجان القطاعية الفرعية 
لوزارة الزراعة



أعمالعلىلإلشرافلالستراتيجيةالعليااللجنةتشكيل1.

.مختارةالالقطاعاتمنممثلينتضماالستراتيجيةتصميم

.مختارةقطاعات(9)لعددالفرعيةالقطاعيةاللجانتشكيل2.

منةاالستراتيجيلعملياتالرسمياالنطالقموعدتحديد3.

.المستوىعاليةعملورشةخالل

ةاألفريقيالدولمنعددإلىاستطالعيةزياراتتنظيم4.

منمزيدألكتساباألستراتيجيةلهذهالمنفذهوالعربية

.الخبرات

ةاخلطوات املستقبلي

طنية لتطوير إعداد أول اسرتاتيجية و : اثلثا  /اتبع
اإلحصاءات



ياتدور احمللمشروع تفعيل : رابعا  

تفعيل دور مشروع 

ات المحليات لتوفير بيان

2030التنمية المستدامة 

ات توفير بيانات المخلف

الصلبة



حققوالتواإلبالغالرصدمشروعخاللمنالبيئةشئونجهازقام•

لفاتالمخقطاعبإختياراألروبياالتحادمنوالممولالناميةللدول

تباساإلحغازاتإنبعاثاتلرصدنظامتنفيذفيللبدءالصلبة

نماذجرتطويفيوالمساعدةالصلبةالمخلفاتعنالناتجةالحراري

اعهاإتبيجبالتيالجودةخطةورسمالقطاعهذامنالبياناتجمع

معلجالمقترحالمؤسسيالهيكلوكذلكالبياناتتلكجمعفي

.البيانات

عجمنماذجإستخدامعلىالمعنيةالجهاتلتدريبعملورشةعقد•

.محافظات(3)وعددالجهازمنممثليينبحضورالبيانات،

قطاع المخلفات الصلبة  

ياتدور احمللمشروع تفعيل : رابعا  /اتبع



الساحليةللمحافظاتممثلةكعينةمحافظات(6)عددإختيارتم

اءإستقصإجراءوتمالقناة،ومدنالقبليوالوجهالبحريوالوجه

:اآلتىعلىللتعرفميدانى

هاوعالقتالمحليةواإلداراتبالمحافظاتالمتاحةالبيانات1.

.2030المستدامةالتنميةبمؤشرات

.المحليةبالوحداتالمتاحةوالبشريةالماديةاالمكانيات2.

المستدامةالتنميةبأهدافبالمحلياتالعاملينإلماممدى3.

.ومؤشراتها

ياتدور احمللمشروع تفعيل : رابعا  /اتبع

املستدامةمية مشروع تفعيل دور احملليات لتوفري بياانت التن



:المختارةالمحافظاتمنممثلينتضمعملورشةعقد

ومؤشراتهاالمستدامةالتنميةبأهدافللتعريف1.

فىاتالمحليتواجهالتىالتحدياتعلىالتعرفإستكمال2.

البياناتجمع

.المحليةالوحداتفىالعاملينتواجهالتىالمشاكل3.

:تنمية املستدامةتفعيل دور احملليات لتوفري بياانت المشروع /اتبع

ياتدور احمللمشروع تفعيل : رابعا  /اتبع



ة األمم يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حالياً بالتعاون مع هيئ

:المتحدة للمياه في إنتاج مؤشرات الهدف السادس من خالل دعوة

.شركاء العمل اإلحصائي المعنيين بموضوعات المياه1.

.منظمات المجتمع المدني2.

.خبراء المياه3.

درجة تنفيذ اإلدارة )1-5-6وهو نفس األسلوب الذي تم إتباعه في إنتاج المؤشر 

.الذي سبق للجهاز إنتاجه( المتكاملة للموارد المائية

دامة اهلدف السادس من أهداف التنمية املست: خامسا  
SDGs(املياه والصرف الصحي)



%43مصرفىحسابهاتمالتىالمؤشراتاجمالىنسبة•

(مؤشر232اجمالىمنمؤشر106المؤشراتاجمالى)

الخامسالهدفهومؤشراتلهامتوفراالهدافأكثر•

.(كارواالبتالصناعة)والتاسع(الجنسينبينالمساواة)

رتبطةالموالمؤشراتبالبيئةالمتعلقةاألهدافعاموبشكل•

يدةجدومصادرآلياتعلىللتعرفتحتاجالتىهىبها

.المعنيةالجهاتمعالشراكاتوتعزيزللبيانات

الراهن ملؤشرات أهداف التنمية املوقف 
املستدامة ىف مصر 



نمية الراهن ملؤشرات أهداف التاملوقف :اتبع
املستدامة ىف مصر 



تدامةالمسالتنميةأهدافومتابعةلرصداألولاإلحصائمالتقرير1.

.مصرفم2030

.مصرفماإلحصائيةللمنظومةااليكولوجمالنظامتقرير2.

SDG))المستدامةالتنميةاهدافمرصد3. Observatory
.اليونيسفمنظمةمعوالتعاو بالشراكة

رات االنتهككاء مكك  تطبيككق اليكترونككم علككم الموبايككل يت ككم  مؤشكك4.
لتعريكككف Mobile Applicationأهكككداف التنميكككة المسكككتدامة 

.المستخدمي  بتلك المؤشرات

ية الربع االعمال اجلارية واملتوقع انتهاءها بنها
2018االول لعام 



بإعداداإلداريواإلصالحوالمتابعةالتخطيطوزارةقامت•

ريقطخارطةبمثابةلتكونالمستدامةللتنميةاستراتيجية

.2030عامحتىمصرفيللتنمية

ئاتوالهيالوزاراتكافةمعبالتعاوناالستراتيجيةإعدادتم•

الخاصالقطاعمنواسعةمشاركةإلىباإلضافةالحكومية،

.المدنيوالمجتمع

فيإطالقهاوتم2014فياالستراتيجيةإعدادفيالعملبدأ•

.2016عامبداية

2030رؤية مصر : اسرتاتيجية التنمية املستدامة



2030رؤية مصر : اسرتاتيجية التنمية املستدامة

...2030مصر بحلول عام 



2030رؤية مصر : اسرتاتيجية التنمية املستدامة

2030رؤية مصر : المستدامةمحاور استراتيجية التنمية 



2030رؤية مصر : اسرتاتيجية التنمية املستدامة

2030رؤية مصر : مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية المستدامة

.الدورية للمستهدفات هو أمر مطلوب وهاماملراجعة ▪

.مستجدات جديدة على املستوى احمللي وخاصة يف قطاع املياه والطاقة▪

(.التعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت)بيانات جديدة أكثر دقة ▪

قتصادية يف خريطة العالقات السياسية واالتغري )مستجدات على الساحة االقليمية ▪

(.يف املنطقة

والةيت  : يةالوثيقةة اااليةة لالسةياتيج   تواجه التغلب على بعض التحديات اليت ▪

أوضة   ز املختلفةة  ببةرا  مسةتوى التكامةل بةل القطاعةات     تعزيز : يتمثل أهمها يف

.لألبعاد املختلفة للتنمية املستدامة داخل كل قطاع



2030رؤية مصر : اسرتاتيجية التنمية املستدامة

2030رؤية مصر : مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية المستدامة

ة  يةتهةجلاة ر

شةةباب بعةةادة تشةةكيل فةةرل العمةةل بالقطاعةةات املختلفةةة لتت ةةم   ثيةةل أكةة  لل ▪

(.توصيات مؤ ر الشباب)

ورشة عمل ضةم  اوولةة اىلوم مة  مرحلةة التحةديع لوضة  تصةور        20مت عقد ▪
.كيفية حتديع وثيقة االسياتيجية يف ضوء املستجدات املذكورة

اديل يف ت مل ممثلل ع  وزارة البيئة والت ام  االجتماعي وخة اء اقتصة  مراعاة ▪

.مجي  القطاعات ل مان تكامل كافة أبعاد التنمية املستدامة
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ة  يةتهة طارمر

دثة مة   استكمال اوولة الثانية م  ورش العمل ملناقشة املسودات اىلوم للوثيقة احمل▪

.مثلي القطاعات املعنية

لقطاعةات  اممثلةي  البدء يف اوولة الثالثة م  ورش العمةل والةيت ت ةا باإلضةافة بم     ▪

الت املعنية  ممثلل ع  القطاع اخلاص واجملتمة  املةدني وبعةض اخلة اء يف اجملةا     

.املختلفة

رش طرح الوثيقة للرأي العام م  خالل التواصل اإلعالمي وعقد سلسة م  الندوات وو▪

.العمل




