استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030
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اإلطار العالمي لمؤشرات قياس األداء
 يهدف اإلطار العالمي لمؤشرات قياس األداء إلى متابعة التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة .2030

 وتعد عملية توطين المؤشرات من أهم عوامل النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظرا لوجود
العديد من االختالفات بين الدول (سياسية ،جغرافية ،اقتصادية .).....ولكن تحديد بعض المؤشرات
الموحدة يُسهل عملية المقارنة والمتابعة عالميا.

 وقد تم اعتماد القائمة األخيرة لمؤشرات قياس أداء أهداف التنمية المستدامة في مارس  2017من قبل
لجنة الخبراء المسؤولة عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،وتحتوي القائمة على  232مؤشر.
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استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030
تم إعداد استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر  2030على مدار سنتين بدء من عام 2014

أطلقت جمهورية مصر العربية استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر  2030خالل احتفاالت "عام الشباب" يوم
االربعاء الموافق  24فبراير  2016تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتعد مصر واحدة من الدول الرائدة إلعالن استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة عقب اعتماد أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة خالل الجولة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في الفترة من 27-25
سبتمبر .2016
وقد تبنّت االستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسن جودة الحياة في الوقت الحاضر بما ال يخل
بحقوق األجيال القادمة في حياة أفضل .ترتكز االستراتيجية مفاهيم «النمو االحتوائي والمستدام والتنمية اإلقليمية
المتوازنة» بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة األطراف من ثمار
هذه التنمية
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محاور استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030
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لماذا استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030
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منهجية إعداد استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر2030
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أكثر من  200خبير شاركوا في إعداد االستراتيجية على النحو التالي
منهجية إعداد االستراتيجية

األطراف المشاركة
الحكومة

100
ورشة عمل

15
اجتماع على
مستوى
وزاري

القطاع الخاص

المجتمع المدني
والمنظمات الدولية
األكاديميين
والخبراء

الشباب

8

50
اجتماع
تحضيري
وتنسيقي

أكثر من 200
خبير في
المجاالت
المختلفة

يعتمد نجاح االستراتيجية على المبادئ واالعتبارات التالية

9

المبادئ الرئيسية

االعتبارات الرئيسية

رفع الوعي بأهمية االستراتيجية على المستوى الشعبي
والحصول على تأييد كافة األطراف المعنية بتنفيذها

تنبع هذه االستراتيجية من الواقع الحالي لمصر،
وعلى هذا األساس تحدد آليات للتعامل مع هذا الواقع
وكذلك التحديات المستقبلية

إشراك األطراف المعنية في صياغة االستراتيجية

هذه الوثيقة هي استراتيجية قومية وليست استراتيجية
قطاعية أو خطة عمل تفصيلية وبالتالي ال تشمل
الموازنات للمشروعات المطروحة

وجود آلية لقياس مدى تحقيق أهداف واآلثر المترتب
عليها االستراتيجية

مؤشرات قياس األداء الخاصة بكل محور ليست قائمة
شاملة إنما هي مجموعة مختارة من المؤشرات
الرئيسية والحيوية

لكل محور تم تحديد
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الرؤية

الهدف
(أين نريد أن نكون)

األهداف
االستراتيجية

ما هي القضايا ال ُملحة الرئيسية
التي ينبغي التركيز عليها

مؤشرات قياس األداء
( للنتائج  /للمخرجات  /للمدخالت )

المؤشرات التي تعكس مدى
تحقيق األهداف

التحديات

ما هي التحديات التي تعيق
تحقيق كل مستهدف

البرامج والمشروعات

اآلليات وخطط العمل

المالمح الرئيسية الستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر2030
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الرؤية

مصر بحلول عام  2030ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على
االبتكار والمعرفة ،قائمة على العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة ،ذات
نظام ايكولوجي متزن ومتنوع ،تستثمر عبقرية المكان واإلنسان لتحقق
التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
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مصر بحلول عام ... 2030

13

أوالا :البعد االقتصادي
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 -1محور التنمية االقتصادية
بحلول عام  2030يكون االقتصاد المصري  ..اقتصاد سوق منضبط يتميز
باستقرار أوضاع االقتصاد الكلي ،وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام،
ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ،ويكون العبا فاعال في االقتصاد

العالمي ،قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ،وتعظيم القيمة المضافة،
وتوفير فرص عمل الئق ومنتج ،ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع

األهداف االستراتيجية
استقرار أوضاع االقتصاد الكلي

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

تحقيق نمو احتوائي ومستدام

توفير فرص عمل الئق ومنتج

زيادة التنافسية والتنوع واالعتماد على المعرفة

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

تعظيم القمة المضافة

دمج القطاع غير الرسمي إلى االقتصاد

15

اقتصاد تنافسي ومتنوع ونمو احتوائي ومستدام
معدل النمو الحقيقي ()٪

أهـــم المؤشــــرات

أهم البرامج
والمشروعات
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4.2

10

12

الوضع الحالي

2020

2030

معدل البطالة ()٪

12.8

10

5

الوضع الحالي

2020

2030

نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()٪









11.5

7.5

2.28

الوضع الحالي

2020

2030

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.

 -2محور الطاقة
بحلول عام  ... 2030يصبح قطاع الطاقة قادرا على تلبية كافة متطلبات
التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم االستفادة الكفؤة من

مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في
تعزيز النمو االقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة االجتماعية والحفاظ
على البيئة مع تحقيق ريادة في مجاالت الطاقة المتجدّدة واإلدارة الرشيدة
والمستدامة للموارد ،ويتميّز بالقدرة على االبتكار والتنبؤ والتأقلم مع
المتغيّرات المحلية واالقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار

مواكبة تحقيق األهداف الدولية للتنمية المستدامة.

األهداف االستراتيجية
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
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طاقةةة مسةةتدامة تلبةةي متطلبةةات التنميةةة وتسةةاهم فةةي
الدخل القومي
نسبة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي اإلجمالي ()٪

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
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13.1

20

25

الوضع الحالي

2020

2030

نسبة التغير في كثافة الطاقة

0.65
الوضع الحالي

٪1.3-

٪14-

2020

2030

كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء ()٪






15

12

8

الوضع الحالي

2020

2030

تعزيز االبتكار في قطاع الطاقة.
المحطة النووية بالضبعة.
تطبيق المعايير البيئية والتوسع في القياسات المدققة.
إدارة دعم الطاقة.

 -3محور المعرفة واالبتكار والبحث العلمي
بحلول عام  ... 2030تكون مصر مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم
والتكنولوجيا والمعارف .يتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة
التنموية لالبتكار والمعرفة ،ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات اإلبتكار

باألهداف والتحديات الوطنية.

األهداف االستراتيجية
تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة
تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل لالبتكار
ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات

19

تعظةةيم العائةةد التنمةةوي لالبتكةةار والمعرفةةة وربطةة
باألهداف والتحديات الوطنية
الترتيب في المؤشر العالمي لالبتكار

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
20

99

85

60

الوضع الحالي

2020

2030

الترتيب العالمي في مؤشر قدرة الشركات على االبتكار

132

100

60

الوضع الحالي

2020

2030

الترتيب العالمي في مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي

135

100

60

الوضع الحالي

2020

2030

 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.

 -4محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية
بحلول عام  ... 2030يكون الجهاز اإلداري جهاز كفء وفعال يحسن
إدارة موارد الدولة ،ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ،ويخضع
للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له

األهداف االستراتيجية
جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية
تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق على األساليب الحديثة
نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمساءلة المجتمعية

21

جهةةةاز إداري كةةةاء وفعةةةال يقةةةدم خةةةدمات متميةةة ة
ويتسم بالشفافية
عدد المواطنين لكل موظف حكومي

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
22

13.2

26

40

الوضع الحالي

2020

2030

مكافحة الفساد (درجة) (صفر األسوأ و 100األفضل)

35

50

70

الوضع الحالي

2020

2030

سهولة ممارسة أنشطة األعمال (درجة)






59.5

70

80

الوضع الحالي

2020

2030

تطوير منظومة التخطيط والمتابعة.
تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن.
تحديث البنية المعلوماتية للجهاز اإلداري للدولة.
مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.

ثانيا ا :البعد االجتماعي

23

 -5محور العدالة االجتماعية
بحلول عام  ... 2030تكون مصر مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة
في الحقوق والفرص االقتصادية واإلجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من
االندماج المجتمعي ،مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة

والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة واإلنجاز وسيادة القانون ،ويحفز
فرص الحراك االجتماعي المبني على القدرات ،ويَوفر آليات الحماية من
مخاطر الحياة ،ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة
ويحقق الحماية للفئات األولى بالرعاية.

األهداف االستراتيجية
تعزيز االندماج المجتمعي
تحقيق المساواة في الحقوق والفرص
تحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية

24

تع ي ة االنةةدمام المجتمعةةي وتحقيةةا المسةةاواة ف ةي
الحقوق والفرص
الفجوة الجغرافية في مؤشر التنمية البشرية

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
25

0.086

0.06

0.043

الوضع الحالي

2020

2030

مؤشر توزيع الدخل واالستهالك

31

20

10

الوضع الحالي

2020

2030

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

3436.3

4000

10000

الوضع الحالي

2020

2030

 رفع كفاءة منظومتي الحماية االجتماعية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها.
 تقليص الفجوات المجتمعية والنوعية والجيلية.
 تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات.

 -6محور الصحة
بحلول عام  ... 2030يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة
آمنة من خالل تطبيق نظام صحي متكامل يتميز باإلتاحة والجودة وعدم
التمييز ,وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية
الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل
الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع

الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية االجتماعية
واالقتصادية ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية
والوقائية عربيا وأفريقيا.

األهداف االستراتيجية
النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة واإلنصاف
تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة
حوكمة قطاع الصحة

26

تطبيا نظام صحي متكامل يتمية باإلتاحةة والجةودة
وعدم التميي
نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية (دوالر)

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
27

152

300

600

الوضع الحالي

2020

2030

نسبة المواطنين المؤمن عليهم من خالل التأمين الصحي االجتماعي
الشامل ()٪

58

100

100

الوضع الحالي

2020

2030

نسبة اإلنفاق الصحي المباشر من المواطنين ()٪







59.6

40

28

الوضع الحالي

2020

2030

تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
رفع جودة تقديم الخدمات الصحية.
تعزيز البرامج الوقائية والصحة.
تمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية في إطار من الالمركزية.
تطوير قطاع الدواء.

 -7محور التعليم والتدريب
بحلول عام  ... 2030يتم إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون
تمييز ،وفي إطار نظام مؤسسي ،كفء وعادل ،ومستدام ،ومرن .وأن
يكون مرتكزا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيا
وتقنيا وتكنولوجيا ،وأن يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطالق
إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ،ومستنير ،ومبدع ،ومسئول،
وقابل للتعددية ،يحترم االختالف ،وفخور بتاريخ بالده ،وشغوف ببناء
مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات اإلقليمية والعالمية.

األهداف االستراتيجية
تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية
إتاحة التعليم للجميع دون تمييز
تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم

28

تحسةةين جةةودة نظةةام التعلةةيم بمةةا يتوافةةا م ة ال ةنظم
العالمية وإتاحة التعليم للجمي دون تميي
نسبة األمية ()35-15( )٪

٪28
الوضع الحالي

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
29

٪7

٪7

الصفر االفتراضي

الصفر االفتراضي

2020

2030

نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم ()٪
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الوضع الحالي

2020

2030

عدد الجامعات المصرية المدرجة في ترتيب أفضل  500جامعة في
العالم (مؤشر شنغهاي)








1

3

7

الوضع الحالي

2020

2030

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.
آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس /موارد للتعليم الفني.
تطبيق نظام معدالن الشهادات المصرية واالعتراف بالشهادات العليا (التدويل).

 -8محور الثقافة
بحلول عام  ... 2030من المستهدف بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في
المجتمع المصري تحترم التنوع واالختالف وعدم التمييز .وتستهدف
الرؤية تمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة
وفتح اآلفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر ،وإدراك تاريخه
وتراثه الحضاري المصري ،وإكسابه القدرة على االختيار الحر ،وتأمين
حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة .على أن تكون العناصر اإليجابية في الثقافة
مصدر قوة لتحقيق التنمية ،وقيمة مضافة لالقتصاد القومي ،وأساسا لقوة
مصر الناعمة إقليميا وعالميا.

األهداف االستراتيجية
دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة لالقتصاد
رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية
حماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه

30

ترسةةةةيق القةةةةيم الثقافيةةةةة اإليجابيةةةةة فةةةةي المجتمةةةة
المصري وحماية وصيانة التراث
مؤشر تنافسية السياحة والسفر (ترتيب)

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
31

85

70

60

الوضع الحالي

2020

2030

عدد زوار المتاحف والمناطق التراثية من األجانب (مليون زائر)

1.8

2.3

3.3

الوضع الحالي

2020

2030

الفجوة الجغرافية في عدد المراكز الثقافية لكل  100.000نسمة






1.95

1.0

0.5

الوضع الحالي

2020

2030

حزمة من البرامج تهدف لرفع الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع.
إنشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقافي.
حماية وتطوير الحرف التراثية.
حماية وصيانة التراث.

ثالثا ا :البعد البيئي

32

 -9محور البيئة
بحلول عام  ... 2030يكون البُعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات
التنموية واالقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة
استخدامها واالستغالل األمثل لها واالستثمار فيها وبما يضمن حقوق
األجيال القادمة فيها ،ويعمل على تنويع مصادر اإلنتاج واألنشطة
االقتصادية ،ويساهم في دعم التنافسية ،وتوفير فرص عمل جديدة،
والقضاء على الفقر ،ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية
وآمنة لإلنسان المصري.

األهداف االستراتيجية
اإلدارة الرشيييدة والمسييتدامة ألصييول المييوارد الطبيعييية لييدعم االقتصيياد وزيييادة
التنافسية وخلق فرص عمل جديدة
الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات
الحفييياظ عليييى تيييوازن الييينظم اإليكولوجيييية والتنيييوع البيوليييوجي واإلدارة الرشييييدة
والمستدامة لها
تنفيييذ مصيير اللتزاماتهييا الدولييية واإلقليمييية تجيياا االتفاقيييات البيئيية ووضييع ايليييات
الالزمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية
33

اإلدارة الرشةةةةةيدة والمسةةةةةتدامة ألصةةةةةول المةةةةةوارد
الطبيعية
نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة/إجمالي الموارد المائية
المستخدمة

20
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الوضع الحالي

2020

2030

أهـــم المؤشــــرات

نسبة ما يتم جمعه بانتظام وإدارته بشكل مناسب من المخلفات البلدية
الصلبة ()٪

20

40

80

الوضع الحالي

2020

2030

نسبة خفض أحمال التلوث من األتربة الصدرية الدقيقة العالقة في
الهواء ()٪

157
ميكروجرام/

م3

الوضع الحالي

أهم البرامج
والمشروعات
34






٪15-

٪50-

2020

2030

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.

 -10محور التنمية العمرانية
بحلول عام  ... 2030مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية
موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية
أكثر توازنا وتُلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.

األهداف االستراتيجية
زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان
االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية
تعظيم استغالل الموقع االستراتيجي لمصر إقليميا ً ودوليا ً

35

زيةةةادة مسةةةاحة المعمةةةور بمةةةا يتناسةةةب مةةة تةةةوافر
الموارد وحجم وتوزي السكان
عدد المدن المصرية في مؤشر شبكة االتصاالت العالمية

أهـــم المؤشــــرات
أهم البرامج
والمشروعات
36

1

5

9

الوضع الحالي

2020

2030

مؤشر فجوة اإلسكان ()٪

12

أقل من 8

أقل من 5

الوضع الحالي

2020

2030

مساحة األراضي المضافة للمعمور المصري ()٪






7

( 1مضافة)

( 3مضافة)

الوضع الحالي

2020

2030

تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية.
تحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة.
مكافحة ظاهرة العشوائيات والماطق غير اآلمنة.
تحقيق انتشار أنماط البناء األخضر والمستدام.

آليات تطبيا ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030

37

مدى التوافا بين مجموعتي األهداف
 وقد راعت الحكومة المصرية التنسيق التام بين األهداف التنموية األممية وبين األهداف الوطنية.
 تتوافق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر  2030مع األهداف اإلنمائية المستدامة
(  ) SDGsبشكل عاام بحياث تسااهم االساتراتيجية الوطنياة فاي تحقياق األهاداف األممياة اإلنمائياة
المستدامة في مصر.
 وعلى مستوى مؤشرات قياس األداء ،هنااك ماا يقارب مان  50مؤشار مشاترك (مان إجماالي 150
مؤشااار مقتااارح ألهاااداف التنمياااة المساااتدامة لألمااام المتحااادة) .و يسااااعد التوحياااد فاااي المؤشااارات
المستخدمة على سهولة المقارنة و المتابعة عالميا.

38

مدى التوافا بين مجموعتي األهداف
أهداف التنمية المستدامة
الهدف األول :القضاء على الفقر بجميع أشكاله في
كل مكان
الهدف الثاني :القضاء على الجوع وتوفير األمن
الغذائي والتغذية الم ّحسنة وتعزيز الزراعة
المستدامة

رؤية مصر  :2030المحاور

رؤية مصر  :2030األهداف االستراتيجية
 تحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية

العدالة االجتماعية والتنمية
االقتصادية

 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى
مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع
 النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة واإلنصاف

الهدف الثالث :ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

الصحة

الهدف الراب  :ضمان التعليم الجيد المنصف
والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
للجميع

التعليم

 تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان
جودة الخدمات المقدمة

 حوكمة قطاع الصحة
 تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية
 إتاحة التعليم للجميع دون تمييز
 تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم
الهدف الخامس :حقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين كل النساء والفتيات

39

التنمية االقتصادية

 تمكين المرأة وتحقيق المساواة

مدى التوافا بين مجموعتي األهداف
أهداف التنمية المستدامة

رؤية مصر  :2030المحاور

الهدف السادس :ضمان توافر المياه وخدمات
الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة
مستدامة

البيئة والتنمية العمرانية

الهدف الساب  :ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة
والمستدامة

الطاقة

رؤية مصر  :2030األهداف االستراتيجية
 تحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية
 اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الطبيعية
 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

الهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي المطرد
والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع
الهدف الثاني عشر :ضمان وجود أنماط
استهالك وإنتاج مستدامة

40

 الحد من األثر البيئي لالنبعاثات بالقطاع
 استقرار أوضاع االقتصاد الكلي
 تحقيق نمو احتوائي ومستدام
التنمية االقتصادية

 زيادة التنافسية والتنوع واالعتماد على المعرفة

 تعظيم القيمة المضافة
 دمج القطاع غير الرسمي في االقتصاد

مدى التوافا بين مجموعتي األهداف

41

أهداف التنمية المستدامة

رؤية مصر :2030
المحاور

الهدف التاس  :إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود،
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع
االبتكار

التنمية العمرانية
والمعرفة واالبتكار
والبحث العلمي

الهدف العاشر :الحد من انعدام المساواة داخل البلدان
وفيما بينها

العدالة االجتماعية

الهدف الحادي عشر :جعل المدن والمستوطنات
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة

التنمية العمرانية

الهدف الثالث عشر :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي
لتغير المناخ وآثاره
الهدف الراب عشر :حفظ المحيطات والبحار والموارد
البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة
الهدف الخامس عشر :حماية النظم اإليكولوجية
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،
وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر،
ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان
التنوع البيولوجي

البيئة

رؤية مصر  :2030األهداف االستراتيجية
 تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة
 تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل لالبتكار
 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات
 تعزيز االندماج المجتمعي
 تحقيق المساواة في الحقوق والفرص
 زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم
وتوزيع السكان
 االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية
 تعظيم استغالل الموقع االستراتيجي لمصر إقليميا ودوليا
 الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات

 الحفاظ على توازن النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
واإلدارة الرشيدة والمستدامة لها


تنفيذ مصر اللتزاماتها الدولية واإلقليمية تجاه االتفاقيات البيئية
ووضع اآلليات الالزمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات
المحلية

مدى التوافا بين مجموعتي األهداف
أهداف التنمية المستدامة

رؤية مصر :2030
المحاور

الهدف السادس عشر :التشجيع على إقامة مجتمعات
مسالمة ال يُه َّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى
العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات

الشفافية وكفاءة
المؤسسات الحكومية

رؤية مصر  :2030األهداف االستراتيجية
 جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات
المحلية والعالمية
 تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق األساليب الحديثة
 نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه
ويخضع للمساءلة المجتمعية

 زيادة مساهمة االقتصاد المصري في االقتصاد العالمي لتصبح
الهدف الساب العاشر :تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط
الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

مصر من أكبر  30دولة في مجال األسواق العالمية ،ومن
التنمية االقتصادية

ضمن أفضل  10دول في مجال االصالحات االقتصادية،
وضمن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل 10

سنوات وضمن الدول حديثة التصنيع خالل  5سنوات

42

االستراتيجية وثيقة حية تستخدم كأداة تخطيطية وتنفيذية ورقابية...
المحور

عدد المؤشرات

المؤشرات المستحدثة

المؤشرات المشتركة*

اجمالي

169

83

46

التنمية االقتصادية

30

2

4

الطاقة

13

1

4

المعرفة واالبتكار

24

13

-

الشفافية

10

3

1

العدالة االجتماعية

10

19

4

الصحة

17

3

11

الثقافة

29

24

-

البعد

االقتصادي

االجتماعي

البيئي

43

التعليم
قبل الجامعي

16

5

3

الفني

17

9

-

العالي

12

1

1

التنمية العمرانية

15

3

4

18

-

5

البيئة

االستراتيجية وثيقة حية تستخدم كأداة تخطيطية وتنفيذية ورقابية...
إطار حاكم
ومرجعية
تخطيطيه

وزارة التخطيط
والمتابعة
واإلصالح
اإلداري

استراتيجية
التنمية
المستدامة :رؤية
مصر 2030
مرجعية
رقابية

مرجعية
تنفيذية
الحكومة

مرجعية
االلتزامات
الدولية
44

مجلس
النواب

وحدة متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية
ولضمان استمرارية التنفيذ والحوكمة الجيدة لالستراتيجية يجب تحديد جهة فوق حكومية تتولى مهام متابعة التنفيذ وتقيس مدى تحقا مؤشةرات
قياس األداء وتحديث االستراتيجية بشكل دوري.

مجلس النواب
 ياااأتي اقتاااراح تسااامية أو تأسااايس جهاااة فاااوق
حكوميااة تتااولى مهااام متابعااة تنفيااذ وتح اديث
االستراتيجية لضمان تحقياق الحوكماة الجيادة
لالستراتيجية من خالل فصل الادور التنفياذي
عن الدور الرقابي.
 تتولى هذه الجهة المهام التالية:
• جمع البيانات وتحليلها.
• إصدار تقارير المتابعة والتقييم.
• المراجعاااااااااة الدورياااااااااة لألهاااااااااداف
وللمستهدفات الكمية.
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وحدة متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

منظمات األعمال

الحكومة

منظمات
المجتمع المدني

محليات

وزارات

أجهزة ومؤسسات

متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية
وفي إطار متابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030
 تم البدء في تنفيذ خطة المتابعة منذ أغسطس 2016

 تم تشكيل فرق عمل لكل محور من المحاور العشر لالستراتيجية تتضمن جميع الجهات المعنية(حكومية وغير
حكومية) لتطوير خطة متوسطة األجل( )2020-2017تُحقق أهداف االستراتيجية
 تعمل فرق العمل على ربط االستراتيجية كخطة طويلة األجل وبرنامج الحكومة كخطة متوسطة األجل وخطة

التنمية المستدامة كخطة قصيرة األجل لتحقيق التوافق بينهم وتحديد المجاالت واألهداف التي تحتاج إلى ترتيب
أولويات و/أو بذل المزيد من المجهود(ضخ المزيد من االستثمارات) .
 تعمل على إعداد خطة تدريبية لالرتقاء بمستوى القائمين على األعمال.

 تضمن جهود متابعة استراتيجية التنمية المستدامة في خلق حوار دائم بين جميع أطراف المجتمع وتوحيد
المفاهيم واألهداف على المستوى القومي.
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متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

:استراتيجية التنمية المستدامة
2030 رؤية مصر

Statistics StrategyCAPMAS

Sustainable
Development Goals
2030

Strategies of different
ministries (HE&SR, Trade
& Industry, Energy…..
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شكرا ا

www.sdsegypt2030.com :الموقع اإللكتروني

/SDSEgypt2030
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