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مقدمة قائمة االختصارات
القراء األعزاء

من  الجديد  العدَد  هذا  م  أقدِّ أن  البالغ  سروري  دواعي  لمن  إنه 
المتحدة  األمم  برنامج  عمل  م  يقيِّ الذي  التنمية«،  تقرير »مسارات 

اإلنمائي وشركائنا في تعزيز التنمية المستدامة في مصر.

التنمية عملية ملتصقة باإلنسان، وتضع مسارات التنمية األشخاص 
الذين  أو  أجلهم  من  نعمل  الذين  سواء  الواجهة،  في  وقصصهم 

نعمل معهم.

نعرض في هذا التقرير عديًدا من النتائج اإليجابية الملموسة التي 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مشاريع  خالل  من  قت  تحقَّ

جميع أنحاء البالد، على مدى السنوات األربع الماضية. 

واإللهام  والتصميم  اليومية  القصص  اإلنجازات  وراء هذه  وتكمن 
للمستفيدين ونظرائنا الحكوميين وشركائنا في التنمية. وقد أمكن 
تحقيق هذه اإلنجازات بفضل دعم مانحينا وسخائهم واستثماراتهم.

ألكثر من 50 عاًما حتى اآلن، يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
أساسًيا  دعًما  م  فُيقدِّ اإلنمائية،  مساراتها  في  المصرية  الحكومة 
للسياسات، للمساعدة على تحديد النهج واآلليات المبتكرة لضمان 
كرامة المصريين وازدهارهم ورفاهيتهم، مع الحفاظ على الموارد 

الطبيعية لألجيال القادمة.

مجاالت  ثالثة  على  زنا  ركَّ الماضية،  األربع  السنوات  مدى  وعلى 
رئيسية هي: النمو الشامل واالبتكار، تغّير المناخ والبيئة، االندماج 

االجتماعي والتنمية المحلية.

وطوال هذه الفترة، عملنا بال كلل لدعم خلق فرص العمل ومعالجة 
ف أي شخص عن الركب. أوجه عدم المساواة، لضمان عدم تخلُّ

 260,000 من  أكثر  خلق  على  ساعدنا  وحده،   2019 عام  ففي 
فرصة عمل لألشخاص األكثر ضعًفا اجتماعًيا في المجتمع المصري. 
ع أن يرتفع هذا العدد إلى  وبحلول نهاية عام 2022، نأمل ونتوقَّ

700 ألف وظيفة.

والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  مع  وبالشراكة 
منا الدعم الفني لصرف 2.9 مليار جنيه مصري  ومتناهية الصغر، قدَّ
قروض تمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 
ورغم جائحة COVID-19، ساعدنا أكثر من 630.100 شركة وخلقنا 

أكثر من  960.000فرصة عمل.

المبادرة  بزمام  األخذ  إلى  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وسارع 
للجائحة.  واالقتصادية  االجتماعية  مصر  استجابة  دعم  في  التقنية 
ونواصل المساعدة في جهود التعافي بمساعدة الحكومة على 
بناء القدرة على الصمود من خالل تأمين الوظائف وُسبل العيش 
والتوّسع السريع في شبكات وأنظمة وبرامج الحماية االجتماعية.

الركب،  أحد عن  وكجزء من جهودنا المستمرة لضمان عدم تخّلف 
النساء  وضع  بخصوص  رائدة  دراسة  بإجراء  الماضي  العام  كلفنا 
نوعها في هذا  أول دراسة من  اإلعاقة في مصر  -وهي  ذوات 

أنحاء  الدراسات في جميع  جًدا من هذه  قليل  البلد، وواحدة من 
العالم- ستساعدنا النتائج على زيادة فاعلية إجراءاتنا لحماية الفئات 

األكثر ضعًفا في المجتمع.

برنامج  َدَعم  الدفيئة،  غازات  انبعاث  تقليل  على  مصر  ولمساعدة 
إلى  ل  للتحوُّ جهودها  في  الحكومة  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
ساعد  المثال،  سبيل  على   2018 عام  ففي  المتجددة.  الطاقة 
في  سنوية  وفورات  تحقيق  على  مصر  الطاقة  لكفاءة  برنامجنا 
الطاقة قدرها 24.5 ميجاوات في الساعة، ما يكفي لتزويد 8000 

أسرة بالكهرباء.

ونحن فخورون أيًضا بمشاريعنا لتوفير الطاقة، فعلى سبيل المثال، 
المسابقة  ضمن   »Low Carbon« بفئة   PV-Egypt مشروعنا  فاز 
التي   2020 لعام   »EL Awards« والعشرين  الحادية  السنوية 
نظمها معهد الطاقة البريطاني، تقديًرا للمشروعات المتمّيزة في 
والمؤسسات  والخاص  الحكومي  القطاعين  من  الطاقة  قطاع 
على المستوى الدولي. هذا العام دعمنا الحكومة المصرية في 

.COP27 االستعدادات الستضافة

بعد توقف دام 10 سنوات، أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
وسنواصل  أخرى،  مرة  مصر  في  البشرية  التنمية  تقرير  مصر  في 
عملية  صميم  في  الناس  ووضع  البشرية  التنمية  في  االستثمار 

التنمية.

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر اآلن على برنامجه 
القطري الجديد للفترة 2027-2023.

االجتماعية  لآلثار  االستجابة   FutureSmartUNDP# وسيواصل 
واالقتصادية والصحية للجائحة على الناس والمؤسسات في مصر، 

ودعم التعافي اإليجابي والبّناء والتحرك لألمام بشكل أفضل. 

وسنواصل االستثمار أواًل وقبل كل شيء في البشر، باعتبارهم حجر 
عديد من شركائنا  عن كثب مع  والعمل  للتنمية،  الرئيسي  الزاوية 

في التنمية الوطنية والدولية، لتحسين حياة ماليين المصريين.

أليساندرو فراكاستي
الممثل المقيم

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

AIالذكاء االصطناعي
AmChamغرفة التجارة األمريكية

CCCPAمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم
COالمكتب القطري

CI الذكاء الجمعي
CTF مرفق العالج المركزي

EBRDالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
ENID/ El Nidaaالشبكة المصرية للتنمية المتكاملة

I4D االبتكار من أجل التنمية
ICZMاإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ICT4CCتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية المجتمعية الشاملة

IFIsالمؤسسات المالية الدولية
IFsمنهجية التنبؤ بالعقود اآلجلة الدولية
ITIمعهد تكنولوجيا المعلومات

IWMIالمعهد الدولي إلدارة المياه
LEDالتنمية االقتصادية المحلية

MAPsالتعميم ودعم السياسات
MCITوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

MoLDوزارة التنمية المحلية
MoPEDوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

MoSSوزارة التضامن االجتماعي
MSMEDAجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

MSMEsالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
MTRSاستراتيجية اإليرادات متوسطة األجل
NCWالمجلس القومي للمرأة

NSDAاألجندة الوطنية للتنمية المستدامة
NSPاالستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
ODSالمواد المستنفدة لألوزون

PVالخاليا الكهروضوئية
PwDsاألشخاص ذوو اإلعاقة

SDSاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر
SDGsأهداف التنمية المستدامة
TK&Kبرنامج تكافل وكرامة

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
UNPDF  إطار شراكة األمم المتحدة من أجل التنمية

VNRالمراجعة الوطنية الطوعية
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في مصر باألرقام

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في مصر باألرقام

المرتبة رقم 1
من ناحية الشفافية بين كيانات 

األمم المتحدة
)وفقا لمؤشر شفافية المساعدات لعام 2020(

أكثر من 50 عاما من الخبرة 
في قيادة أعمال التطوير

وتوفير المعرفة ودعم 
السياسات في مصر

45 مشاريع )جارية(
 ومدعومة من قبل برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي في 
مصر عبر 27 محافظة

30
المانحين

  78
فرًدا يعملون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

81
شريك وشريك منفذ

مع إمكانية الوصول إلى 
شبكة تنمية عالمية في

177
من البلدان واألقاليم 294 مليون دوالر 

ُرِصَدت بين
2018-2021

في عام 2020، مليون دوالر توافرت 
لتقديم الدعم المباشر للحد من التأثير السلبي 

لجائحة كوفيد - 19 في مصر
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كيف نعمل؟

الجيل الُمقبل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
برنامج قطري  المتحدة اإلنمائي استراتيجية  برنامج األمم  اعتمد   ،2018 منذ عام 
عليها  والحفاظ  المواهب  أفضل  لجذب  كبيرة  جهوًدا  ونبذل  اإلنسان،  محورها 

وتطويرها، لمساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نموذجنا هو NextGenUNDP#  الجيل الُمقبل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
المصممة  االستراتيجية،  والتحالفات  الخبرة  من  عاًما   50 من  أكثر  على  مبني 
لتحقيق نتائج إنمائية متكاملة بسرعة، وعلى نطاق واسع، خالل األوقات الهادئة 

والمضطربة، مع االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا.

التسريع من أجل أهداف التنمية 
SDGs المستدامة

مع بقاء أقل من عقد من الزمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يستفيد برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي من الحلول المبتكرة، لضمان ازدهار ورفاهية جميع الشعب 
د الطريق نحو مستقبل أخضر ومرن وشامل.  المصري. وبالتعاون مع شركائنا، نمهِّ
ترك أي شخص  للتأّكد من عدم  التمكين والشمول واإلنصاف،  نهجنا على  يعتمد 

يتخّلف عن الركب.

التنمية  أهداف  لتحقيق  تحويلية،  حلواًل  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يقدم 
المستدامة في مصر، مستفيًدا من التعاون الجماعي. من خالل برامجنا ومشاريعنا، 
للشركاء  المتاحة  والُفرص  الخيارات  وتوسيع  الوطنية  القدرات  لتعزيز  الدعم  نقّدم 

والمستفيدين في مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

مسارات التنمية - العدد الثاني: تقرير اإلنجازات
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تعزيز التنمية البشرية

ُيسهم  مما  االستراتيجية،  للتنمية  ركائز  ثالث  على   2022-2018 االستراتيجية  خطتنا  ترّكز 
بشكل مباشر في تسريع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر "رؤية مصر 2030".

وحماية  الرقمي،  التحّول  لتسريع  مبتكرة  أساليب  استخدمنا  الماضية،  السنوات  مدى  على 
البيئة والمساعدة على معالجة تغّير المناخ، ودعم النظام الصحي، وخلق فرص عمل جديدة، 
وتعزيز اإلدماج االجتماعي، وتمكين النساء والفتيات، واالستجابة لجائحة كوفيد19-، ودعم 

الحكومة والشركات والمواطنين.

مجاالت التركيز االستراتيجية

النمو الشامل 
واالبتكار

اإلدماج االجتماعي 
والتنمية المحلية

البيئة وتغير 
المناخ

تحت المجهر: يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع الشركاء، مستفيًدا 
من نقاط قوته وواليته في مجال التنمية البشرية، للتصّدي بنجاح 

للتحّديات المعّقدة في جهوده الرامية إلى القضاء على الفقر، والتعجيل 
بالتحوالت الهيكلية، وبناء القدرة على الصمود في وجه األزمات 

والصدمات، وعدم ترك أحد يتخّلف عن الركب.

10
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في العمل والفاعلية

النمو الشامل واالبتكار
في  المهارات  ومستويات  السياسات  من  قدر  أقصى  لتحقيق  تمكينية  بيئة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ُيعّزز 
للنساء  التوظيف  وقابلية  االقتصادي  للنمو  الطريق  يمّهد  مما  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  بقطاعات  مصر 
والشباب. يحّفز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االبتكارات الشبابية ويدعمها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص 
والمستثمرين واألوساط األكاديمية، ويعّزز مهارات ريادة األعمال والدعم المالي وغير المالي للشركات المتناهية 
الرشيد  الحكم  المستدام:  للنمو  األخرى  المسبقة  الشروط  بدعم  ذلك  ويستكمل  والمتوسطة.  والصغيرة  الصغر 

والشفافية والنزاهة، فضاًل عن السالم واألمن.

خلق فرص عمل للجميع
في عام 2021، دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل مباشر التوظيف وريادة األعمال، 

للفئات األكثر ضعًفا في جميع المحافظات من خالل:

  97,660
نساء

4,037
في صعيد مصر

 257,582
فرصة العمل

700 ألف فرصة عمل جديدة 
تتاح بنهاية عام 2022 الهدف: 

1213
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الشراكات من أجل التنمية
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم هي العمود الفقري ألي اقتصاد. ولدى البرنامج 
اإلنمائي شراكة استراتيجية مع وكالة تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعود تاريخها 

إلى عام 1993. 

بها ماليين  إذ يعمل  الصغر والصغيرة والمتوسطة،  المتناهية  الشركات  بيئة الزدهار  دعمنا مًعا خلق  لقد 
المصريين، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتمد عليها كثيرون في معيشتهم. 

عت شراكتنا االستراتيجية نمَو الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل  وقد شجَّ
)للنساء والرجال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة(، وتخفيف حّدة الفقر في جميع أنحاء مصر، وساعدت 
ف  ي التقنيات واالبتكارات الجديدة والتكيُّ الشركات على الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، وتبنِّ

يات الناجمة عن جائحة كوفيد- 19. مع التحدِّ

بين عامي 2020-2019 من خالل الشراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكالة تنمية 
مليار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر )MSMEDA(، ُصِرف 

جنيه مصري قروًضا لتمويل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة والتي وصلت إلى 799,530 شركة، وُخلق نحو 452,804,1 فرصة عمل.

تعمل الشراكة االستراتيجية طويلة األجل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر مع وكالة 
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA لبناء قدرات الناس على 
إدارة أعمالهم الخاصة. بين عامي 2017 و2020، عقدت وكالة تنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر 1,023 ورشة عمل 
تدريبية، بخصوص ريادة األعمال، وصلت إلى ما ال يقل 

عن  
17,139 مستفيد.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يمكنها -وبشكل مباشر- توظيف النساء والشباب: 

22.5

 من إجمالي عدد المستفيدين من النساء، و%45 من المجموع كانوا 44%
في سن تتراوح بين 20 و35 سنة.
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تأسيس مجتمع المعرفة
مــن خــالل الرقمنــة وحلــول التنميــة المبتكــرة، يســاعد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الحكومــَة المصريــة فــي 
ــد  ــب البري ــل مكت ــا، مث ــن يومًي ــن المواطني ــات التحــول الرقمــي للمؤسســات الرئيســية التــي تخــدم ماليي عملي

المصــري.

دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجهود الرامية إلى بناء قدرات أكثر من

50,000 من موظفي البريد المصري، في أكثر من 4000 
فرع بجميع أنحاء مصر، وإنشاء وظيفة المراجعة الداخلية، لتحسين وضمان نظام 

إدارة المخاطر.

التشارك الجماعي من أجل 
اإلبداع وريادة األعمال

تشجيع ريادة األعمال االجتماعية لزيادة فرص العمل 
والدخل، باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدرات عزَّ

25,000 شركة 
صغيرة ومتوسطة ورواد األعمال 

االجتماعيين، من خالل مشروع الصندوق 
المصري لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت “تعميم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من أجل تنمية المجتمع”، بالشراكة 

مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، لتصل إلى أكثر 
من 30 مليون شخص، من خالل الخدمات اإللكترونية وغير 

المتصلة باإلنترنت. وقد حصل المشروع على 23 اعتراًفا 
دولًيا باألثر المستدام.
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النزاعات  لتسوية  الدولي  القاهرة  مركز  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يدعم 
من  ُمعتمد  امتياز  كمركز  جهوده  في   )CCCPA( السالم  وبناء  السالم  وحفظ 

االتحاد اإلفريقي، وشريك معرفي في قضايا السالم واألمن. 

وقد تعاون البرنامج على تعزيز القدرة المؤسسية لـCCCPA بدعمه أمانة منتدى 
أسوان، عبر سلسلة من حلقات العمل الرفيعة المستوى التي جمعت أكثر من 
والمجتمع  والدولية  اإلقليمية  والمنظمات  الوطنية  الحكومات  من  خبير   300
المدني ومراكز البحوث، للمضي قدًما في تنفيذ برنامجي “التنمية المستدامة” 

و”استدامة السالم” في إفريقيا.

 600 من  أكثر  جمعت  التي  ونتائجه  االفتتاحي  أسوان  منتدى  على  وبناء 
مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون 70 دولة و10 منظمات دولية وإقليمية، 
وتطّلعية، في  إيجابية  أجندة   2021 عام  للمنتدى في  الثانية  النسخة  قدمت 

الوقت الذي ترسم فيه إفريقيا طريقها للتعافي بعد كوفيد- 19.

ال نترك أحدا يتخلف عن الركب
ُيســهم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي 
للنســاء والشــباب بريــف صعيــد مصــر، مــن خــالل تكويــن المهــارات الالزمــة للتوظيف 
وخلــق فــرص العمــل وســبل العيــش الريفيــة للشــباب المحلييــن، عبــر الشــبكة 

 .)ENID/El Nidaa( ــة ــة المتكامل ــة للتنمي المصري

زت ENID/El Nidaa معرفتهــا بخصــوص  علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، عــزَّ
أفضــل الممارســات لقرابــة 50 نشــاًطا مختلًفــا فــي 60 موقًعــا ريفًيــا متبايًنــا، 
ــة  ــات تنمي ــة وجمعي ــة محّلي ــر حكومي ــة غي ــن 70 منظم ــر م ــع أكث ــاون م بالتع

ــع. المجتم

4,590
فرصة عمل

ُأتيحت )%72 للنساء(

الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة )ENID/ النداء( 2019-2020

 75%
من النساء الالتى تم 

تلقيهن التدريب في صعيد 
مصر

وصلت الفاعليات 

إلى 45 قرية.

استدامة السالم واألمن
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دعم ومناصرة إضافية

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع وزارة التضامن االجتماعي على دعم تنفيذ عنصر النوع االجتماعي 
والحماية االجتماعية في برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية، والذي من المتوّقع أن يزيد من وصول الفئات 

الضعيفة وتنفيذ قضايا النوع االجتماعي والحماية االجتماعية. 

ويدعم البرنامج الوزارَة في وضع السياسة الوطنية لتمكين المرأة واألسرة في إطار برنامج تكافل وكرامة. 

برنامج وكرامة  إطار  النساء( في  )80 % من  الريفية و200 مستفيدة  القيادات  585 من  تدريب  وقد جرى 
بـ11 محافظة على “برنامج وعي للتنمية المجتمعية”، وهو برنامج شامل يعّزز الوعي والمعرفة لدى الفئات األكثر 

ضعًفا بشأن 12 قضية اجتماعية رئيسية. 

يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر وزارة التضامن االجتماعي للمساواة االجتماعية بين جميع المستفيدين 
منها، لتحقيق تغيير في السلوك االجتماعي، وتحسين النتائج للمستفيدين من تكافل وكرامة بشأن قضايا تمكين 
واإلقصاء  لإلناث  التناسلية  األعضاء  وتشويه  بهم،  واالّتجار  األطفال  زواج  مكافحة  ذلك  في  بما  واألسرة،  المرأة 

االجتماعي والنوعي.

اإلدماج االجتماعي والتنمية المحلية
ف عن الركب”، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  يستثمر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في “عدم ترك أحد يتخلَّ
للجميع، والقضاء على الفقر، والحّد من أوجه عدم المساواة وإنهاء جميع أشكال التمييز، خاصة بين األشخاص ذوي 

اإلعاقة والسكان األكثر ضعًفا. 

النمو  لتعزيز  االجتماعي،  األمان  لشبكات  برنامجها  نطاق  توسيع  في  المصرية  الحكومة  دعَم  البرنامج  ويواصل 
االقتصادي، وخلق فرص العمل وسبل العيش، وتعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. ولضمان 
ف أحد عن الركب، يعمل البرنامج على القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين، عبر برامج هادفة  عدم تخلُّ
ترّكز على النوع االجتماعي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لضمان أن تأخذ جميع جهود التنمية في االعتبار تجارب 

المرأة واحتياجاتها ومساهماتها.

20

مسارات التنمية - العدد الثاني: تقرير اإلنجازات

21



فيروس الِعَوزالمناعي )اإليدز(/ السل واالستجابات الصحية

تماشًيا مع االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والخطط االستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس 
م برنامج فيروس السل التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعَم لسلسلة من التدخالت، للمساعدة على  السل، قدَّ
الصندوق  البشرية/اإليدز والسل وعالجهما، من خالل  المناعة  المصابين بفيروس نقص  ضمان تحسين الكشف عن 

العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا.

 4 منظمات غير حكومية

عبر 3 محافظات، وصلت إلى

4,027 مستفيد

)3,531 رجل و496 امرأة( 

مع ِحزم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. 

تمهيد الطريق لحياة مستدامة

بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الدفاع، ساعد برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي على تطهير مساحة 1,674 كم2 من األلغام في 
مدينة  ُبنيت  التي   ،2019 عام  الغربي  الشمالي  الساحل  منطقة 
لية، ستوّفر هذه المدينة  العلمين الجديدة عليها، ووفًقا للتقييمات األوَّ
لجميع مدن  نقطة مركزية  عمل جديدة، وستكون  فرصة   279,375

الساحل الشمالي الغربي، وتتيح نوعية حياة أفضل لسّكانها.

في عام 2020، دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
برنامج فيروس السل في بناء قدرات 

لربط تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية بالعالج.

 120

كما دعم 2,305 مستفيد، للوصول 
إلى خدمات اختبار فيروس نقص المناعة 

البشرية،

بوا وحصلوا على معلومات لتوفير  طبيًبا وصيدلًيا تدرَّ
الرعاية والعالج الشاملين للمصابين بفيروس نقص 

المناعة البشرية.

تعزيز التنمية المحلية

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دعم وزارة التنمية المحلية في تطوير وإعادة بناء القدرات المؤسسية 
المحلية، وال سّيما إنشاء نظام إدارة محلية حديث وال مركزي، يلتزم بالحكم الرشيد من خالل دعم التمّيز في تقديم 
الخدمات العامة المحلية وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية، وكذلك التخطيط المحّلي دعًما لما يلي: 
مبادرة الحياة الكريمة وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. منذ عام 2019، دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
تطوير إطار تقييم لـ200 من القادة المحليين بالتعاون مع األكاديمية الوطنية للتدريب، وتحديث استراتيجيات التنمية 

االقتصادية المحلية الحالية لمحافظتي الفيوم وبني سويف.
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

مشاركة المرأة في جميع مجاالت المجتمع ضرورية إلحداث تغيير كبير ودائم. وتشّكل 
النساء والفتيات نسبة غير متناسبة من األشخاص الذين يعيشون في فقر، ومن المرّجح أن 

يواجهن الجوع والعنف وآثار الكوارث وتغّير المناخ.

ولدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القدرة على إدماج المساواة بين الجنسين في كل 
جانب من جوانب عملنا. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مبدأ توجيهي ينطبق على 

كل ما نقوم به.

م برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في مصر بالختم الذهبي للمساواة بين الجنسين،  وقد ُكرِّ
وهي عملية اعتماد يقودها مقّرنا الرئيسي.

بناء قدرات المرأة

المتحــدة  األمــم  برنامــج  أطلــق   ،2021 عــام  فــي 
ــرأة،  ــي للم ــس القوم ــع المجل ــراكة م ــي، بالش اإلنمائ
ــة العامــة واإلحصــاء، دراســة  والجهــاز المركــزي للتعبئ
ــة«،  ــاء ذوات اإلعاق ــد النس ــف ض ــوان »العن ــة بعن حال
وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 6000 امــرأة ضمــن برنامــج 
ــاء  ــى بن ــة عل تكافــل وكرامــة. وســاعدت هــذه العملي
للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  مــن  باحثــة   137 قــدرات 
العامــة واإلحصــاء، بمــن فيهــّن 17 مترجمــة فوريــة 

ــارة. ــة اإلش للغ

الشراكة االستراتيجية نحو تمكين المرأة

بين  المساواة  مبادئ  لتعميم  المجتمع،  وتنمية  المرأة  شؤون  وزارة  مع  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يعمل 
الجنسين وتمكين المرأة في جميع سياسات وبرامج هذه المبادرة. وبلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات 

المالية 50%. 

في عام 2019، حصلت وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA على جائزة ختم 
المساواة بين الجنسين، من المجلس القومي للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتصبح أّول مؤسسة عامة 

في مصر والدول العربية تحصل على هذه الجائزة، والثانية على المستوى العالمي. 

ى الحصول على ختم المساواة بين الجنسين إلى تحويل MSMEDA، وتحسين سياساتها المتعلقة بالتوازن بين  وأدَّ
الجنسين، باإلضافة إلى زيادة عدد الوظائف التي توافرت للنساء.

إعطاء األولوية لحماية المرأة

عالية  توعية  حملة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ذ  نفَّ  ،2019 عام  في 
مصر  في  السويد  وسفارة  للمرأة  القومي  المجلس  مع  بالتعاون  التأثير 
بعنوان “القوارب الشراعية”، لالحتفال بحملة 16 يوًما من النشاط ضد 
ر أن يبحر في نهر النيل  العنف القائم على النوع االجتماعي. ومن المقرَّ
16 قارًبا مختلًفا، يحمل 16 رسالة رئيسية تجابه العنف ضد المرأة، داعًيا 

الجميع إلى الدفاع عن حقوق النساء والفتيات.
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والُمدن  المتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  بسبب  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  من  مصر  نت  تمكَّ
وإدارة  األراضي  واستخدام  والتنقل  للطاقة  تكاماًل  أكثر  حلول  على  التركيز  النقل، مع  ومبادرات  المستدامة 

النفايات. 

يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وزارة البيئة والشركاء في التخفيف من آثار تغّير المناخ والتكّيف معه، كما 
يدّشن حمالت لالعتراف بالتنّوع البيولوجي في مصر كأصل مركزي للسياحة.

طاقة نظيفة بأسعار معقولة

ــة، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي التحــّول  ــات غــازات الدفيئ ولمســاعدة مصــر علــى خفــض انبعاث
إلــى الطاقــة المتجــددة، وفــي عــام 2018، جــرى تجّنــب 1.487 مليــون طــن مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
ــي، بالشــراكة مــع وزارة  ــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ الســنوية. ســاعد مشــروع كفــاءة الطاقــة التاب
ــا  ــو م ــاعة، وه ــون واط/س ــغ 24.5 ملي ــة تبل ــي الطاق ــنوية ف ــورات س ــق وف ــى تحقي ــر، عل ــاء مص الكهرب

يكفــي 8000 أســرة.

البيئة وتغير المناخ
تدرك مصر تزايد الضغوط  الناجمة عن تغّير المناخ والتدهور البيئي، ويشعر أشّد الناس فقًرا وضعًفا بوطأة تغّير 
المناخ وتأثيره، إذ يعانون نقَص فرص الحصول على المياه والطاقة والموارد الطبيعية األخرى، باإلضافة إلى 

التعّرض آلثار النفايات الصناعية السامة. 

أهداف  وتحقيق  الوطنية،   ”2030 “رؤية  لتحقيق  المصرية  الحكومَة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يدعم 
التنمية المستدامة بحلول عام 2030، من خالل تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية وحماية البيئة والنمو األخضر، 
بالتعاون االستراتيجي مع وزارة البيئة، وكذلك مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه االتفاقيات 
البيئية العالمية. يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على حماية التنّوع البيولوجي والموارد الطبيعية مع 

الحفاظ على ُسبل العيش.
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تحفيز استخدام الطاقة الشمسية

ب على أسطح البيوت والمنشآت.  مصر مستعّدة النتقال أسرع للطاقة إلى األنظمة الكهروضوئية التي تركَّ
ب على مدى عدة سنوات من  صلة بالشبكة” الذي ُجرِّ ى مشروع “نظم الخاليا الضوئية الصغيرة المتَّ وأدَّ
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ووزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، ووزارة الكهرباء، ومرفق 
للتنمية   2030 مصر  الستراتيجية  دعًما  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات  خفض  إلى  العالمية،  البيئة 

المستدامة، وأجندة أهداف التنمية المستدامة.

ب النظام الشمسي الكهروضوئي في )مدرسة تواصل للتعليم المجتمعي  تحت المجهر: ُركِّ
بإسطبل عنتر( بدعم من مشروع “نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة”. تقدم 

مدرسة تواصل نموذجا يدمج البعد االجتماعي للمدرسة بحّي  فقير مع إثبات أن الطاقة 
المستدامة ممكنة في جميع القطاعات.

بين عامي 2018 - 2022، ُأنِشئ 50 مشروًعا:

نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة  

2166 مشروعان  87
مشروًعا  

في القطاع 
الصناعي

مشاريع في 
قطاع السياحة

مشاريع في 
القطاع التجاري

مشاريع في 
قطاع الخدمات 

التعليمية

مشاريع في 
قطاع المباني 

العامة

في القطاع 
السكني

10.6 ميجاوات،  
وبإجمالي توفير للكهرباء قدره 17 

جيجاوات ساعة/سنة.

مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة فذت بنجاح

126
محطة للنظام الشمسي في 
15 محافظة، بسعة إجمالية 

تبلغ 
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النقل المستدام من أجل ُمدن مستدامة
اجــات فــي جامعــة الفيــوم،  فــي عــام 2019، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي خطــة رائــدة لمشــاركة الدرَّ
ــن  ــل م ــة، تقل ــر صح ــف وأكث ــل أنظ ــيلة نق ــات وس ــالب الجامع م لط ــدَّ ــر، وق ــي مص ــات ف اج ــوب الدرَّ ــاء رك إلحي
االنبعاثــات واالزدحــام المــروري. ُأنشــيء 14 كــم مــن ممــرات الدراجــات المنفصلــة فــي محافظــة الفيــوم، إلــى 

جانــب 12 محطــة للدراجــات فــي جميــع أنحــاء المدينــة والحــرم الجامعــي.

ــي الجــودة فــي إطــار مشــروع النقــل  ــي لنظــام الحافــالت عال ــح المشــروع التجريب ــام 0202، افُتت ــل ع فــي أوائ
المســتدام، ممــا يمّثــل فرصــة تجاريــة جديــدة الســتثمارات القطــاع الخــاص بقطــاع النقــل، لزيــادة اســتخدام وســائل 
ــر  ــي 6 أكتوب ــدة مدينت ــط الخطــوط الجدي ــة. ترب ــازات الدفيئ ــات غ ــل اســتهالك الطاقــة وانبعاث النقــل العــام وتقلي

ــًدا فــي النقــل العــام والجماعــي بمصــر. ــا جدي ــر نموذًج ــرو جامعــة القاهــرة، وتوّف والشــيخ زايــد بمحطــة مت

تغير المناخ
دعا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى تعميم جهود 

التكّيف مع تغّير المناخ والتخفيف من آثاره في خطط 
التنمية الوطنية المصرية، للوفاء بالتزامات مصر تجاه 

االتفاقيات البيئية الدولية.

في عام 2019، واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعَم 
الحكومة المصرية في التكّيف مع تغّير المناخ وحماية 

األراضي المنخفضة بدلتا النيل من االرتفاع المتوّقع في 
مستوى سطح البحر، وهي أولوية وطنية وفًقا لالستراتيجية 

الوطنية للتكّيف مع تغّير المناخ.

باستخدام أنظمة اإلنذار المبكر، وبدعم من 
خذت  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اتَّ

الحكومة المصرية استعدادات غير مسبوقة 
لعاصفة ميديكان )إعصار البحر األبيض 

المتوّسط( التي ضربت مصر ألول مرة في 
مارس 2020، وخفضت الخسائر البشرية 

واالقتصادية.

شهد عام 2020 بدء األعمال اإلنشائية لنظام السدود الناعمة، 
لحماية األراضي المنخفضة في دلتا النيل من الطفرات البحرية 

خالل العواصف القوية. وانتهى بناء أول 51 كيلومتًرا من 
أصل 69 كيلومتًرا مستهدفة من نظام السدود، بالشراكة مع 

وزارة الموارد المائية والري، وبتمويل من صندوق المناخ األخضر 
.)GCF(

كما أنشأنا إدارة للمناطق 
الساحلية المتكاملة باستطاعتها 

التصدي آلثار تغّير المناخ بمشاركة 
جميع الجهات الحكومية.

111 موظًفا حكومًيا شاركوا 
في برنامج تدريبي مدته 6 أشهر، 

٪40 منهم نساء، من مختلف 
القطاعات الحكومية في 8 

محافظات ساحلية.
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ايكو ايجيبت

التخّلص التدريجي من المواد 
المستنِفدة لألوزون

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على حماية التنّوع البيولوجي 
والموارد الطبيعية مع الحفاظ على ُسبل العيش. ويدعم البرنامج 

اإلنمائي أيًضا االمتثال للممارسات وااللتزامات البيئية الدولية الجّيدة 
األخرى بشأن التخّلص التدريجي من المواد المستنِفدة لألوزون، وإدارة 

المواد الكيميائية الضارة، والحفاظ على التنّوع البيولوجي.

ومن خالل العمل مع القطاع الخاص، دعم برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي التزام الحكومة بالتخّلص التدريجي من المواد المستنِفدة 

لألوزون بحلول عام 2030، بموجب بروتوكول مونتريال، مع التوّقف 
الدائم عن استخدام أكثر من 520.68 طن من مرّكبات الكربون 

الهيدروكلورية فلورية - 141 )أي ما يعادل 57.26 طن من الطاقة 
المستنِفدة لألوزون(.

دعم تقارير مصر لالتفاقيات البيئية 
متعددة األطراف

التقرير الوطني السادس عن التنّوع البيولوجي: مساعدة صّناع القرار على تتّبع 	 
األداء بشأن االلتزامات الدولية للتنّوع البيولوجي، وتعميم التنّوع البيولوجي في 

القطاعات اإلنتاجية، بما في ذلك السياحة والتعليم.

التقرير المستكمل األول الذي يقدم كل سنتين إلى اتفاقية األمم المتحدة 	 
اإلطارية بشأن تغّير المناخ.

في عام 2019، دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التزامات مصر البيئية الدولية، 
من خالل زيادة الرصد واإلبالغ المؤسسيين عبر إنتاج تقريرين رئيسيين:

م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعَم للحكومة المصرية لتعزيز السياحة البيئية، من خالل المبادرة الرئاسية  قدَّ
ذتها الوكالة المصرية لشؤون البيئة وبرنامج األمم المتحدة  “إيكو - مصر” التي استمرت 3 سنوات، والتي نفَّ

اإلنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمية.

يهدف المفهوم إلى تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة 
للمسافرين، وإعادة ربطهم بعديٍد من المواقع البيئية والمناطق المحمّية 

في مصر.  

لت ECO EGYPT إلى حملة وطنية مدتها ثالث  اعتباًرا من عام 2019، تحوَّ
سنوات بقيادة وزارة البيئة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح 
ت هذه الحملة إلى اعتماد الحكومة عّدة مراسيم، بما في  السيسي. وأدَّ

ذلك حظر المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد في جنوب سيناء. 

ُأطلقت أول حملة للحفاظ على البيئة البحرية بالشرق األوسط وشمال 
 .ECO EGYPT إفريقيا، في البحر األحمر، خالل عام 2021 كجزء من حملة

الهدف الرئيسي من هذه الحملة المساعدة على حماية البيئة البحرية والساحلية للبحر األحمر.
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كما افُتِتَحت محالت للحرف اليدوية لتبيع النساء منتجاتهّن في محمية 
وادي الجمال.

بت على  2,400 امرأة ُدرِّ
اإلنتاج والتعبئة والتغليف وتسويق السلع 

المحلية.

ُأتيح  24 قارًبا ترفيهًيا 
 AP في وادي الريان
للمجتمعات المحلية.

المناطق المحمّية
دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إنشاَء برنامج الوجهة المستدامة بالفيوم الخضراء، لتحويل بحيرة قارون ووادي 

الريان إلى وجهة خضراء قياسية دولية للسياحة البيئية.

األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المحمّيــة )PAs( هــم مفتــاح حمايتهــا، وطالمــا كان تحســين ُســبل عيشــهم 
ركيــزة أساســية للحفــاظ علــى الطبيعــة.

الحواّمة  بالطيور  الخاصة  الطيران  على طول مسار  اإلنتاجية  القطاعات  أن  االعتبار  األخذ في  ذلك  الهدف من 
المهاجرة ُتشّكل خطًرا على الهجرة اآلمنة لهذه الطيور -وبشكل أساسي أنشطة الصيد والطاقة والزراعة وإدارة 

النفايات- مع تعزيز األنشطة في القطاعات التي يمكن أن تستفيد بأمان من هذه الطيور، مثل السياحة البيئية.

الحّوامة المهاجرة في القطاعات “تعميم الحفاظ على الطيور 
اإلنتاجية الرئيسية على طول الوادي 

ع بالبحر األحمر.” المتصدِّ
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دعم السياسات العامة ألهداف التنمية المستدامة
 )MAPs( دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، من خالل تعميم وتسريع ودعم السياسات
عات، والتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ما ُيسهم في تطوير اإلطار التوجيهي العام للخطة  لتحديد الُمسرِّ

 .)NSDA 2030( الوطنية للتنمية المستدامة
كما دعم البرنامج اإلنمائي أدوات التحليل الطويلة األجل التي تدعم عملية صنع القرار بسياسات لالستدامة والقدرة على 
ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سياسات متكاملة وأدلة كمية ضرورية لمصر،  الصمود. وباستخدام التنبؤ طويل األجل، طوَّ
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واقترحت عدة مجموعات من السياسات العامة للتعجيل بالنمو االقتصادي وتحسين النتائج 

االجتماعية والبيئية. 
وُيسهم إدخال المنهجية الدولية للتنبؤ بالعقود اآلجلة ودعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالستشراف، في وضع سياسات 
التنمية في االستعراض الوطني  التقني لعملية  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم  م  أفضل وجاهزة للمستقبل. وقدَّ

الطوعي لعامي 2018 و2021. 
م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مدخالت فنية بخصوص تأثير كوفيد19- في أهداف التنمية المستدامة، والتقدم  كما قدَّ
الُمحَرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأثير إصالحات عام 2016، وكوفيد19-، وحزمة التحفيز في االقتصاد المصري.

 sDG استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة
لتحقيق األجندة الوطنية للتنمية المستدامة NSDA في 

مصر لعام 2030
تكمــن القيمــة المضافــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي دوره التكاملــي مــع 4 وكاالت شــريكة لألمــم 
ــد تكاليفهــا ذات  ــة المســتدامة، وتحدي ــل أهــداف التنمي ــَر اســتراتيجية تموي المتحــدة، إذ يقــود البرنامــج تطوي
األولويــة، وتقييــم تمويــل التنميــة )AFD( التــي تمّثــل اللبنــات األساســية لإلطــار التمويلــي الوطنــي المتكامــل 

 .)FFNI( فــي مصــر

الناس في مركز التنمية:

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021

شــرع برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي في 
تطويــر تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2021 بعنوان 

»التنميــة، حــق للجميع: مســارات مصــر وآفاقها«.
ًقــا لقضايــا التنمية البشــرية  م التقريــر تحليــاًل متعمِّ يقــدِّ

الرئيســية مثــل: االســتثمار في رأس المال البشــري، 
وتمكيــن المرأة، واإلصالحــات االقتصادية. 

تغّطــي األعــوام بين )2011-2020( فتــرة حرجة في 
تاريخ مصــر الحديث. 

يســتند تقرير التنمية البشــرية لمصر 2021 إلى إعالن 
»الحــق فــي التنميــة« الذي اعتمده األمين العام لألمــم المتحدة في عام 1986.

ــذة خالل هذه  م التقريــر اســتعراًضا تحليلًيــا للسياســات المعَتمــدة والمنفَّ يقــدِّ
الفتــرة وأثرهــا فــي المصرييــن. وبنــاء على هــذه النتائج وعلى برنامــج العمل 

الحكومــي، فإنــه يطــرح مجموعــة مــن السياســات للمســتقبل، من شــأنها أن تزيد من 
تعزيــز عمليــة التنميــة البشــرية التــي بدأتها مصر.

التنمية حق للجميع:
مصر المسيرة والمسار

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021
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القائمة  المساواة  عدم  أوجه  تفاقم  إلى   19  - كوفيد  ى  أدَّ
وخلق أوجه جديدة منها، مما أضرَّ بشدة باألشخاص األكثر ضعًفا. 
في  مصر  إنجازات  عرقلة  على  القدرة   19 كوفيد-  جائحة  تحمل 
ما يتعلق باستقرار االقتصاد الكّلي والتنمية المستدامة. وقد تكون 
هذه اآلثار شديدة خاصة في المناطق الريفية وبين األشخاص ذوي 
اإلعاقة وكبار السن، بسبب انخفاض مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة 
أو عدم الوصول إلى الموارد والخدمات والمعلومات. كما تواجه النساء 
وفقدان  والوفيات،   19 كوفيد-  بعدوى  لإلصابة  أكبر  خطًرا  شات  المهمَّ

ُسبل العيش، وزيادة العنف.

عمل  فرص  خلق  مع  انتشاره،  من  والحّد  الفيروس  مكافحة  إلى  حاجة  هناك 
وتوليد دخل أكثر توازًنا بين الجنسين، للتخفيف من اآلثار المدّمرة الُمحَتملة التي قد 
ُيحدثها كوفيد- 19. بشأن الفئات السكانية الضعيفة، وبشأن تحقيق أهداف التنمية 
الفيروس  يعرقل  أال  ضمان  على  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عمل  المستدامة، 

التقّدم الذي أحرزته مصر في أثناء االستعداد للمستقبل الذي تريده ما بعد الجائحة.

التصدى لجائحة كوفيد- 19

يستجيب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للجائحة من خالل:

حماية المواطنين من 
الفيروس

دعم االستراتيجية الوطنية من 
أجل تمكين المرأة

دعم جهود تشخيص 
واختبار كوفيد- 19 على 

المستوى الوطني

 تسريع وتيرة
التحّول الرقمي

دعم المشروعات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة والشركات

الوضع الطبيعي الجديد بعد كوفيد- 19
َدَعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجهوَد الرامية إلى بناء القدرات الداخلية في الوزارات الرئيسية، لفهم السياقات 

رة بعد كوفيد وآثارها في المستقبل. المتغيِّ

استخدام  مستقبل  مثل  كوفيد،  بعد  ما  المهمة  القضايا  بخصوص  الدولية  السياسات  حوارات  البرنامج  قاد  كما 
البيانات الضخمة لصنع السياسات القائمة على األدلة، ومستقبل المهارات في العصر الرقمي، ودور التعليم التقني 

والمهني.

حماية سبل العيش

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دعم الحكومة المصرية في تطوير حلول مالية رقمية، للمساعدة على 
الحّد من انتشار كوفيد- 19 والتخفيف من آثاره االجتماعية واالقتصادية بين الفئات األكثر فقًرا وتهميًشا.

ولضمان عدم تخّلف أحد عن الركب، دعم البرنامج توفير المعدات الصحية كمساهمة أساسية في استجابة الحكومة 
لجائحة كوفيد- 19.

كما دعم البرنامج وزارَة التضامن االجتماعي من خالل االستفادة من الشبكات الواسعة ل »برنامج واي«، للدعوة 
للسلوك الصحيح تجاه جائحة كوفيد- 19 في المجتمعات األكثر حرماًنا.

ولدعم تعافي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل أسرع وأقوى من الجائحة، بنى برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي قدرات المستفيدين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خالل مواد التعّلم اإللكتروني، 

ال لمنتجاتهم وخدماتهم عبر اإلنترنت.  مما يضمن االنتقال الفعَّ
كما أجرى البرنامج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، أكبر مسح وطني بخصوص تأثير كوفيد19- في 
الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وُأرسل تحليل البيانات والتوصيات إلى وزارة التخطيط والتنمية 
الفئات  الجائحة في  تأثير  للتخفيف من  القائمة على األدلة بعد كوفيد،  االقتصادية، إلثراء عملية صنع السياسات 

األكثر ضعًفا.
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وضع الناس في قلب الحدث
زت مبادرة )كماما( -وهي مبادرة مجتمعية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالشراكة  استجابة لجائحة كوفيد- 19 حفَّ
مع مختبر التمويل البديل التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )AltFinLab( ومؤسسة نيا )Neya(- تبرعات األفراد 
والشركات ودعم مؤسسة مصر للتنمية المتكاملة )ENID/El Nidaa(، في تحويل نشاط مصنع المالبس الجاهزة 
الجائحة  عليها في صعيد مصر وسط هذه  المرتفع  الطلب  لتلبية  الطبية،  الكمامات  إنتاج  إلى  قنا  في محافظة 

العالمية.

311,550
جنيه مصري ُأنفق

1,009,815
قناع ُأنتج

 600
بن  نساء ُدرِّ

17
قرية استفادت

 بـ119 فرصة عمل

تأمين وظائف ألكثر من  

200
من النساء المستفيدات 

الذكاء االصطناعي.. الطالئع الجديدة
وسط جائحة كوفيد- 19، يعد 7 ماليين مصري من ذوي اإلعاقة من بين الفئات األكثر ضعًفا.

دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية، إلطالق 
روبوت دردشة بلغة اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.

)واصل( Wasel هي خدمة اختبار آلية تستخدم روبوت 
لألشخاص  منصًة  االصطناعي،  الذكاء  وتكنولوجيا  الدردشة 
التطبيق  أعراضهم من خالل  ذوي اإلعاقات السمعية، الختبار 

اإللكتروني.

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مساعدة األشخاص 
ل وصولهم  ذوي اإلعاقة على أن يصبحوا عوامل للتغيير، ويسهِّ
والتعليم  التوظيف  ذلك  في  بما  العامة،  الخدمات  إلى 

والخدمات الصحية.

لقد رأيت Wasel Chatbot والخدمة الجديدة لـ
COVID-19، متوافرة بلغة اإلشارة. لقد استفدت كثيًرا 

من المعلومات التي توّفرها ومن استخدامها”.

-مستخدم )واصل(. الجهات المانحة: حكومة المملكة المتحدة 
وشركة جهينة وأفراد
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الحلول الطبية باستخدام التكنولوجيا الرقمية
تعمل التكنولوجيا الرقمية على تمكين االستجابات السريعة لجائحة كوفيد19- باستخدام أدوات العصر الرقمي. 
في إطار هذا الهدف انضمَّ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى شركة المصرية لالتصاالت ضمن “مبادرة مليون 
وُتعتبر  مجاًنا.  ُبعد  عن  استشارة  مليون  لتقديم   ،AlTibbi “الطيبي”  مؤسسة  مع  بالتعاون  مجانية”،  استشارة 
المبادرة أكبر حملة استشارات طبية مجانية عبر منصة إلكترونية ومكالمات صوتية ورسائل نصية، وقد نجحت في 

تقديم استشارات رقمية، كان أكثرها بخصوص كوفيد- 19.

حماية الكوكب 
من الفيروس

في عام 2020، افتتحت وزارة البيئة مرفق معالجة مركزًيا لمعالجة النفايات الطبية في محافظة الغربية، 
المحظورة دولًيا  الثابتة  العضوية  الملّوثات  انبعاثات ضارة تتكّون من  توليد  الطبية دون  النفايات  لتعقيم 

بموجب اتفاقية ستوكهولم.

النفايات  على فصل  الطبي  الطاقم  ب  ُدرِّ وقد  يومًيا،  الطبية  النفايات  من  أطنان   5 بأمان   CTF يعالج 
الطبية، كما ُجّهزت 5 مستشفيات نموذجية باألجهزة المناسبة لتمكين أفضل فرز للنفايات الطبية، وكذلك 
ر برنامج تدريبي عبر اإلنترنت بخصوص إدارة المخلفات الطبية وسيجري توسيعه ليشمل جميع موظفي  ُطوِّ

إدارة النفايات في المستشفيات المصرية.

اتجاهات جديدة – مختبر 
لتسريع األعمال

المستقبل ينادي.. ونحن نجيب
إن سرعة وديناميكيات وتعقيد المشكالت االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية اليوم تختلف اختالًفا جوهرًيا. 

وأسرع  أكبر  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بنى   ،2019 عام  في 
المستدامة،  التنمية  تحّديات  بخصوص  العالم  في  تعليمية  شبكة 

وهي مختبرات التسريع اإلنمائي لبرنامج األمم المتحدة.

المتحدة اإلنمائي  لبرنامج األمم  التابع  ُأطلق مختبر تسريع األعمال 
في مصر في وقت سابق من عام 2021، ويعمل حاضنًة للمستقبل 
ر للشركاء  التنمية المستدامة ومحفًزا للتغيير، إذ يوفِّ بشأن تحّديات 
تطلق  التي  التنمية  مشكالت  لمعالجة  جديدة  مناهج  المحليين 
العنان لقوة االبتكارات المحلية والذكاء الجماعي والتجريب. يعمل 
وجوانب  الفقر  من  والحّد  المناخ  تغّير  معالجة  على  التسريع  مختبر 
الحوكمة لمواجهة التحّديات االجتماعية والبيئية لتسريع التقّدم نحو 

أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن خالل العمل جنًبا إلى جنب مع مجموعة واسعة من الشركاء، 
تنموية،  لمشكالت  شاملة  حلول  تجربة  من  التسريع  مختبر  تمّكن 
مع  بالتعاون  استكشاف  رحلة  وبدء  مستدامة،  منتجات  وابتكار 
مشروع المنح الصغيرة ومركز بحوث الصحراء لمعالجة قضية الملوحة 
في )سيدي سالم( والخروج بأفكار مبتكرة للمحاصيل الذكية مناخًيا. 
ل تعاون جديد مع منظمات مختلفة لالستفادة من النظم  وقد تشكَّ
البيئية والذكاء الجماعي للشباب، لدعمهم في رسم خرائط للحلول 

المجتمعية المحلية بجميع أنحاء مصر.

مسارات التنمية - العدد الثاني: تقرير اإلنجازات

4243



 Rise Egypt و Greenish حلول رسم الخرائط مع شركتي
الذكاء الجمعي ورسم خرائط الحلول والتجريب جزٌء من العرض الجديد الذي يقّدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

للحكومات والنظام البيئي لالبتكار.

فعلى سبيل المثال، تعاون مختبر تسريع األعمال التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر مع شركتي 
جرينش Greenish ورايز إجيبت Rise Egypt خالل أول مهرجان للبيئة الخضراء من أجل:

خالل السنة األولى من المختبر، انغمس المشاركون بعمق في تعلم ما هو ناجح وما هو غير ناجح، عندما يتعلق 
األمر بتعزيز المرونة االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات الضعيفة في دلتا النيل؛ المتضرر األكبر من تغّير المناخ.

تحديد ورسم خريطة لالبتكارات الشعبية المحلية في جميع أنحاء مصر، للتصّدي للتحديات البيئية.

خلق وإيجاد شبكة من مصّممي خرائط الحلول في جميع أنحاء مصر.

إثبات كيف يمكن الستخدام العمل الجماعي للتعلم والتواصل، أن يوّسع من نطاق الحلول المحلية.

الجوائز
يساعد االعتراف، سواء كان خارجًيا أو داخلًيا، البرنامَج اإلنمائي على البقاء في المسار الصحيح ومواصلة التحّسن. 

في ما يلي بعض الجوائز وشهادات التقدير التي تلقيناها خالل عام 2021:

حصل مشروع مصر الكهروضوئية على جائزة معهد الطاقة البريطاني لفئة الكربون المنخفض في عام 2020.

اختيرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية المجتمعية الشاملة مرشًحا نهائًيا لجوائز القمة 
.Champion Projects 2021 العالمية لجوائز مجتمع المعلومات

حصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر على ختم المساواة بين الجنسين، بالتزامن مع تحّسن التوازن 
بين الجنسين داخل جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وخلق مزيد من فرص العمل 

للنساء.

 Energy Globe حصل مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر على جائزة
لعام 2020، لمنع الطيور من االصطدام بتوربينات الرياح، وُيظهر هذا المشروع وعود مصر بحماية الطبيعة.

يستفيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من شهادات السياحة اإليكولوجية الُمعَترف بها دولًيا، لزيادة المعايير 
مون فيها  واجتذاب مزيد من الزّوار في آن واحد، وتعزيز االستدامة المالية والحماية في المواقع التي يتقدَّ

بطلب للحصول على شهادات.

برنامج الوجهة المستدامة للفيوم الخضراء، لتحويل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على إنشاء  ساعد 
بحيرة قارون ووادي الريان إلى وجهة خضراء دولية قياسية للسياحة البيئية. األشخاص الذين يعيشون في 

المناطق المحمية )PAs( هم مفتاح حماية هذه المناطق نفسها. لطالما كان تحسين ُسبل عيشهم ركيزة 
الطبيعة هناك. للحفاظ على  أساسية 

ى مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بخصوص “تعميم التنوع البيولوجي في قطاع  في عام 2019، أدَّ
السياحة”، بالشراكة مع وزارة السياحة وغرفة الغواصين ووكالة السياحة المصرية، إلى أن تكون مصر أول 

ق شهادة الغوص األخضر لحماية الشعاب المرجانية. دولة في الشرق األوسط تطبِّ

كانت مصر البلد الوحيد الذي اختير لدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التابع لوزارة البيئة، إلكمال تجارب 
اآلالت التي اشتراها البرنامج اإلنمائي بنجاح  وال تستخدم تلك اآلالت مواد مستنفدة لألوزون. وسيجري نقل 
أفضل الممارسات إلى نيجيريا وبالد اخري. يستمر التخّلص التدريجي في عام 2020، من تصنيع رغوة البولي 

يوريثان، مما ُيسهم أيًضا في الحّد من تقنيات انبعاثات غازات الدفيئة.
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االستثمار في التنمية
يتموضع البرنامج اإلنمائي مع شركائه كرائد فكري في تحديد النهج واآلليات المبتكرة، مما يمّهد الطريق لشراكات وإنجازات جديدة. نحن نعتمد على دعم 

شركائنا أكثر من أي وقت مضى لمؤازرة الشعب المصري في الخروج من الوباء وبناء مستقبل أفضل للتنمية دون ترك أحد خلف الركب.

نوّد أن ُنبدي تقديَرنا لجميع الحكومات الشريكة، والمؤسسات المالية الدولية، وأسرة األمم المتحدة في مصر، وشركاء التنمية، والمؤسسات األكاديمية، 
الن محور تركيز النتائج المحققة  والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وُنعرب عن تقديرنا البالغ للتحالف وااللتزام االستراتيجيين لحكومة مصر، اللذين ُيشكَّ

في هذا التقرير.

أفضل شركائنا

الحكومات

مصر	 
كندا	 
إيطاليا	 
اليابان	 
هولندا	 
النرويج	 
السويد	 
سويسرا	 
المملكة المتحدة	 

المجتمع المدني

مؤسسة القلب الكبير	 
الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة	 
 فاب الب مصر	 
مؤسسة مصر الخير	 

الشركاء األكاديميون
جامعة القاهرة	 
جامعة النيل	 
الجامعة األمريكية بالقاهرة	 
الجامعة البريطانية بالقاهرة	 

المؤسسات الوطنية

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 
وزارة البيئة	 
وزارة الخارجية	 
وزارة الصحة	 
وزارة التعاون الدولي	 
وزارة التنمية المحلية	 
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية	 
وزارة التضامن االجتماعي	 
وزارة التجارة والصناعة	 
وزارة الموارد المائية والري	 
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 	 

والمتوسطة ومتناهية الصغر
 البريد المصري	 
الهيئة العامة للتخطيط العمراني	 
مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات 	 

وحفظ السالم وبناء السالم
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء	 
معهد تكنولوجيا المعلومات	 
المجلس القومي لحقوق اإلنسان	 
المجلس القومي لألشخاص ذوي 	 

اإلعاقة
المجلس القومي للمرأة	 
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت	 
مركز التكنولوجيا واالبتكار وريادة 	 

األعمال

شركاء التنمية

حياة الطيور الدولية	 
االتحاد األوروبي	 
 مرفق البيئة العالمية	 
صندوق المناخ األخضر	 
بروتوكول مونتريال	 
األمم المتحدة في مصر	 
 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية	 

القطاع الخاص

غرفة التجارة األمريكية في مصر	 
 	)CIB( البنك التجاري الدولي
التحدي العالمي للمياه	 
صندوق روكفلر براذرز	 
مؤسسة ساويرس	 
فودافون مصر	 
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UNDPEgypt

www.eg.undp.org

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو منظمة األمم المتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنهاء الظلم والفقر وعدم المساواة وتغّير المناخ. 
ومن خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلًدا، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة لإلنسان والكوكب.

UNDP.Egypt


