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المقدمة. 

ًالمستدامةًالتنميةًمجالًفيًالجهازًجهود:أولا. 

ًمصرًفيًالمستدامةًالتنميةًلمؤشراتًالراهنًالوضعً:ثانياا. 

ًًللجميعًالصحيًالصرفًوخدماتًالمياهًتوافرًضمانً-السادسًالهدفً:ثالثاا

 .مستدامةًإدارةًوإدارتها

ًالنقيةًبالمياهًالمتعلقةًالمستدامةًالتنميةًمؤشراتًأهمً:رابعـاا. 

ًالمياهًقطاعًتواجهًالتيًالتحدياتً:خامساا. 

ًمصرًفيًالمياهًإدارةًعلىًالمؤثرةًالمحددات:سادساا. 

ًالصحيًبالصرفًالمتعلقةًالمستدامةًالتنميةًمؤشراتًأهمً:سابعـاا. 
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 محتــويــــــــات العــــرض



 مقدمة
231ً, غاية169ً , هدف17ً العالميةًالمستدامةًالتنميةًأهدافًتتضمن

ًبنيويوركًالمتحدةًلألممًاإلحصائيةًللجنة47ً الجلسةًفيًإقرارهاًتمًمؤشر

 . 2016 مارس11:8ً منًالفترةًخالل

 

ًمثلًالعالمًيواجههاًوالتيًالجديدةًالتحدياتًمجابهةًإلىًاألهدافًتلكًتسعى

 .األهدافًمنًوغيرهاًالنظيفةًالطاقةًباستدامةًاآلمنةًالمياهًتوفيرًتحدى

 

ًوقياسًالقادمةًاألجيالًحقوقًعلىًالحفاظًإلىًالمستدامةًالتنميةًوتهدف

ًلقياسًالمناسبةًالمؤشراتًووضعًالمجالتًمنًمجالًكلًفيًالمحرزًالتقدم

 .الزمنيةًالفتراتًخاللًالتقدمًهذا
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 أولا :جهود الجهاز في مجال التنمية المستدامة
 ًوالتىًالمستدامةًالتنميةًبمؤشراتًالمعنىًالخبراءًفريقًفىًعضواًمصر

 .عضواا28ًً منًتتكون

ًًالمنظماتًعنًممثلينًمراقب200ً , الوطنيةًاإلحصائيةًالمكاتبًعنًممثالا

 .المدنيًوالمجتمعًواإلقليميةًالدولية

ًوبصفةًالمستدامةًبالتنميةًالخاصةًالجتماعاتًمنًالعديدًفيًالجهازًشارك

ًاستعراضًبهدفًبانكوكًفي2015ً أكتوبر28ً -26 منًالفترةًخاللًًخاصة

ًاإلحصائيةًللجنة47ً الجلسةًفيًالمشاركةًوكذلكًالمقترحةًاألهدافًومناقشة

ًمؤشراتًأقرتًوالتي2016ً مارس11ً – 8 منًالفترةًخاللًالمتحدةًلألمم

 .  المستدامةًالتنمية

ًالتنميةًبأهدافًوالمعنيةًالمختلفةًالجهازًإداراتًمنًعملًفريقًالجهازًشكل

ًاإلحصاءاتًمنًإنتاجهاًيمكنًالتيًالمؤشراتًحجمًعلىًللوقوفًالمستدامة

 .المتوفرة
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 1/1 مهام فريق عمل التنمية المستدامة:

 
الصلةًذاتًاإلحصائيًالعملًشركاءًمعًوالتابعةًالتنسيق. 

 

المقترحةًللمؤشراتًالراهنًالوضعًرصد. 

 

ًبالداخلًالمستدامةًالتنميةًبأهدافًالخاصةًالفعالياتًكافةًفيًالمشاركة

 .والخارج

 

ًالمستدامــةًللتنميـــةًالوطنيــةًاإلستراتيجيةًالعتبــارًفـيًاألخــذ

ًللتنميةًالعالميةًواألهدافًأهدافهاًبينًوالترابط2030-2020لمـصر

 2030 – 2015  المستدامة
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 ثانياا : الوضع الراهن لمؤشرات التنمية المستدامة في مصر
 
ًإلنتاجًاستخدامهاًيمكنًالتيًاإلحصائيةًالبياناتًمنًالعديدًالجهازًينتج

  الخطةًأهدافًتحقيقًنحوًالمحرزًالتقدمًمدىًلقياسًالمؤشراتًبعض
. 

ًيمكنًوالتيًاإلحصائيًالعملًشركاءًلدىًالبياناتًبعضًتتوفر
 .األخرىًالمؤشراتًبعضًإلنتاجًعليهاًالحصول

ًلقياسًميدانيةًًمسوحًتنفيذًإلىًتحتاجًالتيًالمؤشراتًمنًالعديدًهناك

ًمتوفرةًغيرًبياناتًعلىًوالحصولًالمختلفةًالمتغيراتًبينًالعالقة
 .المؤشراتًبعضًإلنتاجًاإلدارةًبسجالت

ًحسابًعندًالعتبارًفيًأخذهاًيجبًضعفً/ قوةًمواطنًهناك
 .المستدامةًالتنميةًمؤشرات
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 مواطن القوة والضعف التى يجب أخذها في العتبار عند حساب التنمية المستدامة
 القوةمواطن  الضعفمواطن 

ًمنًلعددًكميةًأهدافًوجودًعدم-

ًقياسًأساسهاًعلىًيمكنًالمؤشرات

 .القطاعاتًكافةًفيًالمحرزًالتقدم
 
ًفيًوالبرامجًالسياساتًتأخذًل-

ًسيناريوهاتًكبيرًحدًإلىًالحسبان

 .األهدافًتحقيق
 
ًفيًواضحةًبدائلًوجودًعدم- 

ًبالمرونةًتتسم المجالتًمنًالعديد
   .األهدافًتحقيقًفي

التعريفًالواضحًلألهدافً-

والمؤشراتًيساعدًعلىًتحسينً

سياساتًالمتابعةًوالمراقبةًوقياسً

 .التقدمًالمحرزًنحوًتحقيقًاألهداف
 
تحسينًالنظمًاإلحصائيةًوالشراكةً-

والتعاونًبينًالجهازًاإلحصائيً

وشركاءًالعملًاإلحصائيًإلنتاجً
. البياناتًالالزمةًوالمؤشراتً  
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 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامةالهدف السادس : ثالثاا 

 

 الغــــــايــــــــــات المــــؤشــــر المصــــدر

 

للتعبئاااااااةًالعاماااااااةً يالمركااااااازالجهاااااااازًً

 .واإلحصاء

 .التعدادًالعامًللسكانً. 1

 .الدخلًواإلنفاقً.2

 

النسبةًالمئويةًللسكانًالذينًيستفيدونًمنً

تاادارًبطريقااةًالتاايًخاادماتًمياااهًالشااربً

 .مأمونة

 

تحقيقًهدفًالحصولًالجميعًبشكل6-1ًً

منصاااافًعلااااىًمياااااهًالشااااربًالمأمونااااةً

 .2030والميسورةًالتكلفةًبحلولًعامً

 

للتعبئاااااااةًالعاماااااااةً يالمركااااااازالجهاااااااازًً

 .واإلحصاء

 .التعدادًالعامًللسكانً. 1

 .الدخلًواإلنفاقً.2

 

النسبةًالمئويةًللسكانًالذينًيستفيدونًمنً

 الصحياإلدارةًالسليمةًلخدماتًالصرفً

 

تحيقًهدفًالحصاولًعلاىًخادمات6-2ًً

 .والنظافةًالصحيةًالصحىالصرفً

 

 .وزارةًالبيئةً.1

الشااااااركةًالقابضااااااةًللمياااااااهً)وزارةًاإلسااااااكان.2

 (.يالصحوالصرفً

 

ًالصاااحىالنسااابةًالمئوياااةًلميااااهًالصااارفً

 .المعالجة

 

تحساااينًنوعياااةًالميااااهًعااانًطرياااق6-3ًً

الحااادًمااانًالتلاااوقًووقااافًإلقااااءًالنفايااااتً

خفاضًنسابةً, والموادًالكيماوياةًالخطارةً

 .مياهًالمجارىًغيرًالمعالجةًإلىًالنصف

 

 العيناتًالمسحوبةًلتحليلها

الشااااركةًالقابضااااةًلمياااااهًالشااااربًوالصاااارفً.1

 .الصحي

 .الريوزارةً. 2

 

كفاااءةًاسااتخدامًفاايًالنساابةًالمئويااةًللتغياارً-

 .المياهًعلىًفترةًمنًالزمنً

اسااااتخدامًالمياااااهًإلجماااااليًالنسااابةًالمئويااااةً-

 0.المتاحة

 

ًفاااىزياااادةًكفااااءةًاساااتخدامًالميااااه4ًً -6

... صاناعةًً –زراعاةً)جمياعًالقطاعااتً

وضااااامانًساااااحبًالميااااااهًالعذباااااةً( إلااااا 

وإماااداداتهاًعلاااىًنحاااوًمساااتدامًمااانًأجااالً

 .معالجةًشحًالمياه
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 الغايـــات والمؤشــــرات المستخدمــة ومصـــادر البيــانـــــــات
المرتبطة بالهدف السادس للتنمية المستدامة   



 
الغايات والمؤشرات المستخدمة ومصادر البيانات  -تابع   

 المرتبطة بالهدف السادس للتنمية المستدامة
 الغــــــايــــــــــات المــــؤشــــر المصــــدر

 

 .جميعًالشركاءًالمعنيينًبالمياه

 

درجاااةًتنفياااذًاإلدارةًالمتكاملاااةًللماااواردً

 (. 100 –صفرً)المائيةً

 

تنفياااذًاإلدارةًالمتكاملاااةًلماااوارد5ًً  -6

المياهًعلاىًجمياعًالمساتوياتًمانًخااللً

 . التعاونًبينًالجهاتًًالمعنية

 

 .وزارةًالبيئة

 

ًاأليكولجيااااةنطاااااقًالاااانظمًًفااااىالتغياااارً

 المتصلةًبالمياهًخاللًفترةًمنًالزمن

 

ًاأليكولوجيااةإعااادةًوتاارميمًالاانظم6ًً -6

ذلاااكًالجباااالًًفاااىالمتصااالةًبالميااااهًبمااااً

الرطبااةًواألنهااارًًواألراضااىوالغاباااتً

 .ومستودعاتًالمياهًالجوفيةًوالبحيرات

 

الشاااااركةًالقابضاااااةًللميااااااهًوالصااااارفً

 .الصحي

 

مقاادارًالمساااعدةًاإلنمائيااةًالرسااميةًذاتً

 .الصحيالصلةًبالمياهًوالصرفً

 

ًالادولىالتعااونًًنظااقتعزيزًًًأ – 6 -6

ًفااىالبلاادانًالناميااةًًفااىودعاامًالقاادراتً

مجااااااالًاألنشااااااطةًالمرتبطااااااةًبالمياااااااهً

وزيااااااادةًكفاااااااءةًًالصااااااحىوالصاااااارفً

 .استخدامًالمياه

 

الشاااركةًالقابضاااةًللميااااهً)وزارةًاإلساااكانً-

 (الصحىوالصرفً

 .وزارةًاإلدارةًالمحلية-

 

التاايًالنساابةًالمئويااةًللوحااداتًاإلداريااةً

لااااديهاًإجااااراءاتًتنفيذيااااةًفيماااااًيتعلااااقً

إدارةًفاايًبمشاااركةًالمجتمعاااتًالمحليااةً

 .الصحيالمياهًوالصرفً

 

دعااااااامًوتعزيااااااازًمشااااااااركةًًب -6 -6

تحساااينًإدارةًًفاااىالمجتمعااااتًالمحلياااةً

 .الصحىالمياهًوالصرفً
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 .أهم مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه النقية: رابعـاا  

 3متوسط نصيب الفرد م

 

  م مليون )كمية المياه النقية المنتجة 

3) 

 السنة

103.4 

 

8867 2014 

101.1 

 

8889 2015 
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إجمالي كمية المياه المنتجة خالل عامي( 1)جدول رقم   
 2014- 2015  



 2015كمية المياه النقية المنتجة وفقا لمصادرها عام ( 2)جدول رقم 

كمية المياه النقية المنتجة  %

 (3 ممليون )

 البـيــــــــان

 (نيل)سطحيةً 7869 88.5

 آبار 1002 11.3

 تحلية 18 0.2

 جمـــلة 8889 100
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                                              (3 ممليون  )المنتجة  التحليةكمية مياه 

 البـيــــان

 المحـــافظة

 البحرًاألحمر 3.4

 مطروح 1.3

 شمالًسيناء 2.7

 جنوبًسيناء 10.6

 *الفيوم ---

 اإلجمالي 18

 
  2015كمية مياه التحلية المنتجة وفقــاا للمحافظة عام ( 3)جدول رقم  

 

3مليون م 0.1أقل من *   



 
2015كمية المياه النقية المنتجة والمستهلكة والفاقد عام ( 4)جدول رقم    
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(3مليون م)الكمية  %  البيان 

 كميةًالمياهًالمنتجة 8889 -

 كميةًالمياهًالمستهلكة 6081 68.4

 نسبةًالفاقد 2808 31.6
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 2014الموارد المائية المتاحة في مصر عام ( 5)جدول رقم 

2014 

                                                               

 السنـــة

 المصــــادر

 حصةًمياهًنهرًالنيل 55.5

 المياهًالجوفيةًبالواديًوالدلتا 6.7

 تدويرًمياهًالصرفًالزراعي 11.5

 تدويرًمياهًالصرفًالصحي 1.3

 األمطارًوالسيولً 0.9

  تحليهًمياهًالبحر 0.018
  2014الستخدامات من الموارد المائية المتاحة عام ( 6)جدول رقم  

 

2014 

                                                               

 السنـــة

 المصــــادر

 الزراعة 62.3

 بالبخرًمنًالنيلًوالترعًالفاقد 2.5

 الشربًوالستخداماتًالصحية 9

 المالحةًالنهرية 1.2

(3مليار م)  

(3مليار م)  



 
 

 خامساا : التحديات التي تواجه قطاع المياه
 
 
 

المعدلتًالعاليةًللزيادةًالسكانية. 
 

ارتفاعًمستوىًالمعيشةًوازديادًالطلبًعلىًالمياهًبالقطاعاتًالمختلفة. 
 

ً(.انخفاضًكفاءةًالستخدام)اإلسرافًفيًاستخدامًالمياهًفيًمختلفًالقطاعات 
 

ًلمحدوديةًالموارد الفجوةًالغذائيةًالمتزايدةًوالحاجةًلتحقيقًاألمنًالغذائيًنظراًا

 .المائيةًواألرضية
 

تدهورًشبكتيًالريًوالصرفًومحطاتًالطلمبات. 
 

ًتلوقًالمجاريًالمائيةًوتدهورًنوعيةًالمياه 
 

ً(.نقصًإيرادًوزيادةًاحتياجات)التغيراتًالمناخيةًوتأثيراتهاًالسلبيةًالمتوقعة 
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  سادساا :المحددات المؤثرة على إدارة المياه في مصر 
 

محدداتًسياسية. 

ًمحدداتًاقتصادية 

تعظيمًالعائدًالقتصاديًمعً –التكلفةًوالتمويلًالالزمً –معدلًالنموًالقتصاديًً
 .وحدةًالمياه

محدداتًاجتماعية 

الزحفً –توزيعًالقوىًالعاملةً –العاداتًالمتوارثةً –درجةًالوعيًالعلميًً
 .العمراني

محدداتًبيئية: 

التصحر –التغيراتًالمناخيةً –التلوقً  

محدداتًمؤسسية: 

.اللوائحًاإلداريةًوالتشريعاتًوثقافةًالمعرفةًونشرًالمعلومات  
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 سابعـاا : أهم مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالصرف الصحي. 
 

( 3مليون م)كمية الصرف   البيان 

 الصرفًالمجمع 5048.7

 الصرفًالمعالج 3754.2
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المعالج /كمية الصرف الصحي المجمع(7)جدول رقم   
2015عام   

 

(3مليون م)كمية الصرف المعالج   البيان 

 معالجةًابتدائية 630.2

 معالجةًثانوية 3057

 معالجةًثالثية 67

كمية الصرف الصحي المعالج وفقا لنوع المعالجة (8)جدول رقم   
    2015عام 



 
 2013/ 2012 التوزيع النسبي لخصائص الظروف السكنية وفقاا لمحل اإلقامة عام ( 9)جدول رقم  

 خصائص الظروف السكنية حضر ريف جملة

 

96.2 

2.8 
1,- 

 

93.8 

4.7 
1.5 

 

99.1 

0.5 

0.4 

 1-مصدرًمياهًالشرب:

 شبكةًعامة

 طلمبة
 أخرى

لجملةا 100 100 100  

 

89 

6.6 

4.4 

 

83 

10 

7 

 

96.4 

2.5 

1.1 
 

 2- اتصالتًالمسكنًبمرفقًالمياه:

 حنفيةًداخلًالمسكن

 حنفيةًداخلًالمبنى

 لًيوجدًاتصالًبالمرافق

 الجملة 100 100 100

 

55.2 

9.5 

25.5 

9.8 

 

25.7 

16.5 

41.9 

15.9 

 

91.5 

0.9 

5.2 

2.4 

 3- اتصالًالمسكنًبمرفقًالصرفًالصحي:

 شبكةًعامة

أهليةًشبكة  

 ترانش

*أخرى  

 الجملة 100 100 100

2013/2012بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك  –الجهاز المركزي للتعبئة ألعامة واإلحصاء :المصدر  17  



 2030- 2020الستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة ( 10)جدول رقم 
 (المياه والصرف الصحي )

2030هدف 2020هدف    المؤشر وصف المؤشر الوضع الحالي 

100%  70%  

 

50%  

 

يقيسًمدىًوصولًخدماتً

الصرفًالصحيًاآلمنةًللمواطنينً

الجودةًالمحددةًبوزارةًًوفقاًلمعايير

.اإلسكانًوالمجتمعاتًالعمرانية  

نسبةًالسكانً

المتوافرًلديهمً

 صرفًصحي

100%  95%  90 %  

يقيسًمدىًوصولًخدماتًمياهً

الشربًاآلمنًللمواطنينًوفقاً

لمعاييرًالجودةًالمحددةًبوزارةً
.اإلسكان  

نسبةًالسكانًالمتوفرً

لديهمًنظامًمياهً

 شربًآمنة
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