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المنتدي السياسي رفيع المستوي بالتنمية المستدامة

“ضمان عدم ترك أي شخص وراءه” -2016لمنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ا

استعراض المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة هو منبر األمم المتحدة المركزي لمتابعة و

وأهداف التنمية المستدامة ، المعتمدة في مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

.2015سبتمبر / أيلول 25المستدامة في 

ابعة خطة عام ، الذي يعتمد إعالناً وزارياً ، القيادة السياسية والتوجيهات والتوصيات بشأن تنفيذ ومتقدم المنتدي

العلوم ز سياسات متماسكة مستندة إلى األدلة ويحفت؛ تتبع التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ؛ 2030

.والخبرات؛ و معالجة القضايا الجديدة والناشئة

؟2016ماذا حدث خالل المنتدى الرفيع المستوى لعام 

وأهداف التنمية 2030هو األول منذ اعتماد خطة عام 2016كان المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عام 

ق بلداً واستعراضات مواضيعية للتقدم المحرز في تحقي22وتضمنت هذه الدورة استعراضات طوعية لـ  .المستدامة

تصادي أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك القضايا المتداخلة ، تدعمها استعراضات اللجان الفنية للمجلس االق

.واالجتماعي والهيئات والمنتديات الحكومية األخرى



أسلوب إعداد التقرير الطوعي للبالد 

:  ضمن االتيهناك مكونات اساسية لمساعدة البلدان علي استعراض التقرير المنتدي السياسي رفيع المستوي بحيث يت

ساسية يركز فيه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير مسئول رفيع المستوي الرسائل اال: البيان االستهاللي -1

ود البالد الصادرة عن االستعراض ويتطرق الي المسائل البالغة االهمية بتنففيذ اهداف التنمية المستدامة التي ي

.ابرازها

د البالد من صفحة او صفحتين لالستعراض ونتائج تبرز اثنين أو ثالثة من الممارسات الجيدة التي يو: الموجز –2

لمجاالت إبرازها ، وأثنين أو ثالثة من التحديات التي يرغب فى ان يستمع لها البلدان االخري، وأثنين أو ثالثة من ا

.والشراكات التي يحتاج البالد فيها الي دعم  من حيث التمويل وبناء القدرات والتكنولوجيا

والغايات وصف السمات الرئيسية للسياق القطري من حيث صلتها بالتنمية المستدامة ومناقشة االولويات :المقدمة-3

.الوطنية بشأن التنمية وعالقتها باهداف التنمية المستدامة مع مناقشة التحديات الهامة

عداد يتم مناقشة المهنجية المعتمدة لالستعراض وعرض معلومات عن عملية ا: منهجية االستعراض وعملية اعداده –4

ر الوطنية االستعراض الوطني والدعم الذى تلقته الدولة والمصادر المستخدمه فى االستعراض واسلوب اعداد التقاري

.القائمة



أسلوب إعداد التقرير الطوعي للبالد 

ة تاه جميع والجهود الميذولتوليد الشعور بملكية اهداف التنمية المستدامة من خالل : السياسة وتهيئة بيئة مواتيه -5

د والجوادراج االهداف في االطر الوطنية ثم . الجهات صاحبه المصلحة البالغها واشراكها بشأن االهداف والغايات 

ية تصميم يظهر فيه كيفتحقيق تكامل االبعاد الثالثة ثم . التي بذلت من اجل ادراج االهداف فى استراتيجية الدولة 

توفير باالهداف والغايات ثم . السياسات التنموية مراعية البعاد التنمية المستدامة والمباديء التي يجب مراعاتها 

ات معلومات عن التقدم المحرز فى جميع اهداف التنمية المستدامة واالولويات التي يتم معالجتها من خالل سياس

الدعم مبتكره واوجه النجاح والتحديات والمسائل الناشئة وافضل الممارسات والمجاالت التي تقتضي المشورة و

عي التحليل المواضيثم . والتطرق الي المؤشرات العالمية المتفق عليها بما يحقق االهداف والغايات كأولويات 

وأخيرا . نةلتوضيح التقدم المحرز والمبادرات المتعلقة بمجاالت التركيز المواضيعي للمنتدي السياسي لتلك الس

ود اآلليات المؤسسية الستعراض معلومات عن تكييف االطار المؤسسي من اجل تنفيذ االهداف التنموية والجه

.وتوفير معلومات من اجل توزيع الجهود 2030المبذولة لتعبئة المؤسسات حول اهداف 



أسلوب إعداد التقرير الطوعي للبالد 

وطبيعة الصعوبات استنادا الي التحديات المشار اليها سوف يتم توضيح كيفية تعبئة وسائل التنفيذ: وسائل التنفيذ -6

ية القدرات التي تواجه هذه العملية والموارد االضافية الالزمة لتنفيذ اهداف التنمية من حيث التمويل واحتياجات تنم

.والمعارف المتصلة بالبيانات واالحصاءات والتكنولوجيا والشراكات

.2030استعراض الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز تنفيذ اهداف التنمية : الخطوات المقبلة -7

ة كبداية  تضمين مرفق بالبيانات باستخدام المؤشرات العالمية المقترحة من اللجنة االحصائي: المرفق االحصائي –8

اضافة الي مؤشرات ذات اولوية محددة علي المستوي االقليمي والوطنى مع االشارة الي ثغرات االحصاءات 

.الرسمية المتصلة بالمؤشرات

ددها تحليل للنتائج واالثار فى مجال السياسة العامة ومناقشة المسائل الجديدة أو الناشئة التي يح: الخالصة–9

.االستعراض 



آلية المتابعة والتقييم

أهمية إشراك 

البرلمان

البيانات والرصد

مشاركة القطاع الخاص

مشاركة أصحاب المصلحة



المنتدي السياسي رفيع المستوي بالتنمية المستدامة

-:استعراض التقرير الطوعي فى عام

.                           تدامةركز علي إعالن التوجيهات والتوصيات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المس: 2016

(ضمن مهام وزارة التعاون الدولي فى مصر)

القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء فى عالم متغير:  2017

( .14-9-5-3-2-1)ركز علي االهداف 

.مستدامة ومرنه مجتمعات التحول نحو : 2018

(  15-12-11-7-6)علي االهداف سيركز 

.(فى مصرالتخطيط والمتابعة واالصالح االداري ضمن مهام وزارة )

.والمساواةتمكين الناس وضمان الشمول : 2019

.( 17-16-13-10-8-4) علي االهداف سيركز 



المنتدي السياسي رفيع المستوي بالتنمية المستدامة

2016رسائل من مصر فى استعراض التقرير الطوعي عام 

في مواده و،2014تعهدت مصر بتحقيق التنمية المستدامة بموجب الدستور المصري-

التي 2030ضمن استراتيجية مصر أبعاد التنمية المستدامة الثالثةتضمن المختلفة

ذا تُعرض بوصفها أهدافا وطنية، ويُلزم جميع قطاعات ومستويات الحكومة في ه

.الصدد

تعزيز من خالل تبادل المعارف والخبرات بشأن االبتكار، والتمويل، وتحقيق التنمية -

بشأن والتكنولوجيا، وقبل كل ذلك، التعاون اإلنمائي الدوليالمعلومات القدرات، ونقل 

ات دون تهميش لتشمل كافة الفئتمويل التنمية لضمان تعبئة ما يكفي من وسائل التنفيذ

.أحد 



المنتدي السياسي رفيع المستوي بالتنمية المستدامة..تابع 

رسائل من مصر 

مبنية ، ي بمثابة مظلة تنضوي تحتها جميع استراتيجيات التنمية في مصره2030رؤية مصر -

؛ ة جميُع أصحاب المصلحتم وضعها بالشراكة مع . أهداف التنمية المستدامة العالميةعلي 

طار الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليون في التنمية في إ

.نهج منسق

رية تشدد استراتيجية التنمية المصرية بدرجة كبيرة على االستثمار في القدرات البش-

.والمؤسسية باعتبارها ركائز للتنمية المستدامة والشاملة

ى تبادل المعارف في إطار يمكن تكييفه حسب االحتياجات، وعلى االقتصاد الرقمي، وعل-

.البيانات المصنفة 

من االحتياجات–شح المياه –التغيرات المناخية –زيادة المواليد : )التحديات تتركز فى -

(.بعض المؤشرات–حجم العمل غير الرسمي –الطاقة 



المنتدي السياسي رفيع المستوي بالتنمية المستدامة... تابع 

“اآلليات الداعمة علي المستوي الوطني” رسائل من مصر 

ت ذات وحدات للرصد والتقييم في الوزارات التنفيذية لدعم رصد البرامج والسياسا-

.الصلة

لوزارة وحدة التخطيط االستراتيجي والرصد والتقييم، المنشأة ضمن اإلطار المؤسسي-

.التعاون الدولي

.وحدة للتنمية المستدامة داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -

.عاما للشباب2016إعالن عام -



المنتدي السياسي رفيع المستوي بالتنمية المستدامة

مصر-2018االعداد للتقرير الطوعي فى عام 

مستدامة ومرنه مجتمعات نحو التحول 

(  15-12-11-7-6)علي االهداف سيركز -

مصرفى التخطيط والمتابعة واالصالح االداري مهام وزارة ضمن -

هيئات المعنية تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يشارك فيها كل الوزارات وال-

.الحكومية البراز الدول الفاعل لكل جهة فى اختصاص عملها لتنفيذ االهداف التنموية

لمصرية ضمن الجهات المشاركة المجلس القومي للمراة باعتباره االلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة ا-

.ويستعرض ضمن مساهمته ماتم من جهود فى تنفيذ االهداف التنموية

ير الخاصة تشمل اللقاءات أصحاب المصلحة والمعنيين بتنفيذ االهداف التنموية الي جانب دراسة التقار-

.بدول أخري للتعرف علي سبل عرض  التقرير بجودة تضمن إبراز الجهود المبذولة 

تحد يراعي التقرير مراعاة منظور النوع االجتماعي فى ابراز الجهود التي تمت وايضا المعوقات التي-

ات من مسيرة التنمية الن مبدأ التنمية المستدامة يعتمد علي عدم إغفال أحد عن الركب خاصة الفئ

. المهمشة والضعيفة وذوي االحتياجات الخاصة 



2018التحديات التي تواجه الدولة فى إعداد التقرير الطوعي لعام 

.الحصول علي كل االنشطة التي تتم من اجل تنفيذ االهداف المرجوة-

.عدم توافر المؤشرات بصورة كافية حتي االن-

.دعم وحدة التنمية المستدامة داخل الوزارات مازال محدود من الناحية البشرية والمادية-
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2030رؤية مصر : استراتيجية التنمية المستدامة

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

اعتمادقبعالمستدامةللتنميةوطنيةاستراتيجيةإلعالنالرائدةالدولمنواحدةمصروتعد

فيلمتحدةالألممالعامةللجمعيةالسبعينالجولةخاللالمستدامةللتنميةالمتحدةاألممأهداف

.2016عامفىطوعيتقريرقدمتكما،2016سبتمبر27-25منالفترة

خالل احتفاالت 2030رؤية مصر : أطلقت جمهورية مصر العربية استراتيجية التنمية المستدامة
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي2016فبراير 24يوم االربعاء الموافق " عام الشباب"

الوقتفيالحياةجودةتحسنبهُيقصدعامكإطارالمستدامةالتنميةمفهوماالستراتيجيةتبّنتوقد
النمو»هيممفااالستراتيجيةترتكز.أفضلحياةفيالقادمةاألجيالبحقوق يخلالبماالحاضر

والتنميةالبناءةعمليفيالجميعمشاركةيؤكدبما«المتوازنةاإلقليميةوالتنميةوالمستداماالحتوائي
التنميةهذهثمارمناألطرافكافةاستفادةذاتهالوقتفيويضمن



: مراحل إعداد استراتيجية التنمية المستدامة 

2030رؤية مصر 

.....................................................................................
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تبنتتتتستراتتتتت مرتومو ت   تتتت  

رل نمو ترلمس در  تكإطتر تاتر ت

 مكتتتعلتامتتتةت مكتتتعلتامتتتةت

ثتتتتبعتد رتتتتر ت  وستتتتو ت تتتتة

رلبرتتدت–رلبرتتدتراص دتتر  ت) 

(رلبردترلبوئةت–راج مراةت

:أبعاد االستراتيجية 



2030رؤية مصر : استراتيجية التنمية المستدامة
ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على ، 2030مصر جديدة بحلول عام 

ذات نظام قائمة على العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة،االبتكار والمعرفة، 

امة تستثمر عبقرية المكان واإلنسان لتحقيق التنمية المستدإيكولوجي متزن ومتنوع، 

وترتقي بجودة حياة المصريين



آلية المتابعة والتقييم

شاء إن”لضمان استمرارية التنفيذ وتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة ، من المقترح •
بعة تنفيذ بخالف وحدة تتبع رئاسة الوزراء؛ وتتولى مهام متا“ وحدة مستقلة للتقييم

روعات االستراتيجية بمراجعة مؤشرات االداء وتقييم أثر السياسات والبرامج والمش
عليها وتقييم وتحقيق النتائج وتحديث االسراتيجية بشكل دوري وفقاً لمنهجية متفق

.وقياس اآلثار المترتبة على تنفيذ االسراتيجية

:تتولى هذه الجهة المهام التالية

.ضمان اتساق الخطط التنفيذية مع الرؤية واالستراتيجية-1

.إعداد قاعدة بيانات متكاملة ونظام إلكتروني-2

التدريب وبناء القدرات-3

.جمع البيانات واإلحصاءات حول مؤشرات قياس األداء-4

.المراجعة وتحليل مؤشرات قياس األداء-5

.مراجعة السياسات الكلية-6

.إعداد التقارير الفنية حول متابعة عمليات التنفيذ-7
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متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

2030رؤية مصر : وفي إطار متابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة

2016أغسطسمنذالمتابعةخطةتنفيذفيالبدءتم

ةالمعنيالجهاتجميعتتضمنلالستراتيجيةالعشرالمحاورمنمحورلكلعملفرق تشكيلتم

االستراتيجيةأهدافُتحقق(2020-2017)األجلمتوسطةخطةلتطوير(حكوميةوغيرحكومية)

وخطةلاألجمتوسطةكخطةالحكومةوبرنامجاألجلطويلةكخطةاالستراتيجيةربطعلىالعملفرق تعمل

ترتيبإلىتحتاجالتيواألهدافالمجاالتوتحديدبينهمالتوافقلتحقيقاألجلقصيرةكخطةالمستدامةالتنمية

.(االستثماراتمنالمزيدضخ)المجهودمنالمزيدبذلأو/وأولويات

األعمالعلىالقائمينبمستوى لالرتقاءتدريبيةخطةإعدادعلىتعمل.

وتوحيدمعالمجتأطرافجميعبيندائمحوارخلقفيالمستدامةالتنميةاستراتيجيةمتابعةجهودتضمن

.القوميالمستوى علىواألهدافالمفاهيم
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متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

: تدامةاستراتيجية التنمية المس
2030رؤية مصر 

–استراتيجية قومية لالحصاء الوطني 
جهاز التعبئة العامة واالحصاء

استراتيجيات الوزارات 
المختلفة

Sustainable 
Development Goals 

2030



رئيس الدولة مجلس النواب

وحدة متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

الحكومة منظمات األعمال
منظمات المجتمع 

المدني

أجهزة ومؤسساتوزارات محليات

امة وحدات التنمية المستد

داخل الهيئات الحكومية



رئيس الدولة مجلس النواب

صالحية التنفيذصالحية المراقبة

صالحية المراجعة

تقارير متابعة أداء

مجلس الوزراء تقارير تنفيذية

تقارير متابعة أداء

وزارة التخطيط واإلصالح 

االداري
تقارير تنفيذية

تقارير متابعة أداء

أجهزة ومؤسساتوزارات محليات

تقارير مراقبة 

العمليات

تقارير مراقبة 

مؤشرات محلية

تقارير مراقبة 

مؤشرات دولية

الجهاز 

المركزي 

للتعبئة العامة 

واإلحصاء

الجهاز 

المركزي 

للمحاسبات 

منظمات 

ومؤسسات 

دولية

مراقبة 

اآلليات

مراقبة 

النتائج

( 217ص 2030رؤية مصر .. المصدر )
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مؤسسات 

حكومية

مؤسسات 

غير حكومية

االتحادات 

والنقابات

المجتمع 

المدني

البنوك الوطنية 

والخاصة

منظمات 

دولية

مؤسسات 

اعالمية

القطاع 

الخاص

المجالس 

القومية

الجهاز االحصائي 

الوطني

المراكز البحثية البرلمان

والجامعات
أعضاء المجلس 

القومي للمرأة 

وفروعه 

بالمحافظات

الشباب واالطفال



التنمية المستدامةمرصد 

بئة مرصد يتبع الجهاز المركزي للتع

العامة واالحصاء لرصد اهداف 
التنمية المستدامة 

ميةمرصد يتبع بعض الوزارات وبعض المجالس القو

االستراتيجية الوطنية لالحصاء الوطني



نموذج ألحد المراصد الداعمة لتنفيذ أهداف 

2030التنمية المستدامة 

المرأة المصريةمرصد 



رأل درف

يهدف مرصد المرأة المصرية إلى متابعة تنفيذ •

المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من

:من خالل2030إلى 2017

تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على

اإلنترنت،

 إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة

المصرية وفجوة النوع االجتماعي،

حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.



 ؤشمرتت  ر ر توضعترلممدل

:متضمنةالمؤشرات •

،مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة

،مؤشرات متابعة استراتيجية التنمية المستدامة

مؤشرات مساندة  .

.عرض المؤشرات على المستويات اإلدارية المختلفة•

.عرض سالسل زمنية للمؤشرات•

.مقارنة المتحقق بالمستهدف•







شكــــــــــــــــــــــــــراً 


