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التقدم الذي أحرزته مصر نـحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية دراسة مرجعية أنتجت فى إطار اإلعداد للتقرير الوطني للتنمية 
البشرية لعام 2015.

حقوق النشر 2015، برنامج األمم املتحدة االنمائى و وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح االدارى

التحليل الوارد فى هذه الدراسة اليعكس بالضرورة  آراء برنامج األمم املتحدة االنمائى او وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح 
االدارى، واملؤلفون مسؤولون عن اآلراء التى طرحوها فى هذا التقرير

جميع الحقوق محفوظة، واليجوز نسخ أي جزء من هذا املطبوع، أو تخزينه فى أي نظام من أنظمة استرجاع البيانات، أو نقله 
بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل، إلكترونية كانت أو ميكانيكية، أو عن طريق التصوير الضوئى، أو التسجيل أو بأي وسيلة 

أخرى، دون إذن مسبق أو دون اإلشارة الى هذا املصدر 

  (http://www.printright.biz/) طبع بواسطة: برنت رايت للدعاية واالعالن
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تصدير

، من خالل تحديد ثمانية أهداف قابلة للقياس 
ً
 وإنصافا

ً
 ببناء عالم أكثر ازدهارا

ً
في عام 2000، أقرت األمم املتحدة التزاما

وذات إطار زمني محدد، والعمل على تحقيقها بحلول عام 2015، فيما يعرف باألهداف اإلنمائية لأللفية. 

. فما 
ً
حرز تقدم عالمي كبير نحو تحقيق هذه األهداف النوعية، إال إنه كان متفاوتا

ُ
 مضت، أ

ً
وبعد اعتمادها منذ 15 عاما

 من الصحة والتعليم، ويقف انعدام 
ً
 خطيرا

ً
زال أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر مدقع؛ ويواجه العديد حرمانا

 أمام تحقيق التقدم. كما يهدد فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور املوارد الطبيعية، واملخاطر 
ً
املساواة الكبير عائقا

الشديدة للتغير املناخي، بنقض اإلنجازات املتحققة وتقويض املكاسب املقبلة.

 على طريق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. فقد أصدرت عدة تقارير وطنية عن 
ً
 هائال

ً
وقد حققت مصر تقدما

األهداف اإلنمائية لأللفية توثق التقدم املحرز وتقف على  الثغرات، كان آخرها التقرير الصادر عام 2010 بمناسبة 
تقييم منتصف املدة. ويلزم بذل املزيد من الجهود لتحقيق استدامة للمكاسب اإلنمائية وتعزيزها، مع التركيز بشكل 
أكبر على املجتمعات املحرومة، والتشديد بقوة على تعجيل خطى التقدم في املساواة بين الجنسين وتحسين نوعية 

الخدمات االجتماعية. 

وفي ظل عالم يشهد تغيرات جذرية مع ظهور تحديات ومطالب جديدة، عملت الدول األعضاء في األمم املتحدة، بما 
فيها مصر، على تحديد رؤية جديدة للمستقبل - أهداف التنمية املستدامة للقضاء على الفقر املدقع، والتي ستراجعها 
الجمعية العامة لألمم املتحدة وتصادق عليها هذا العام. وتتطلع هيئة األمم املتحدة العاملة في مصر إلى مساندة مصر 

في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

 ”إستراتيجية التنمية املستدامة: رؤية مصر لعام 20٣0“، والتي تمثل خارطة 
ً
وعالوة على ذلك، أعدت مصر مؤخرا

 قادمة. وتعد مؤشرات األداء الرئيسية، املحددة لقياس 
ً
طريق شاملة ومتكاملة للتنمية املستدامة على مدى 15 عاما

التقدم على طريق تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية املستدامة وأهداف ركائزها االثنتي عشرة الرئيسية، متسقة مع 
أهداف التنمية املستدامة.   

تستند هذه  املطبوعة إلى دراسة مرجعية للدكتورة هدى النمر والدكتور أحمد عاشور أنتجت من أجل التقرير الوطني 
للتنمية البشرية لعام 2015 املعني بالعدالة االجتماعية، املرتقب صدوره، والذي يلخص وضع مصر على طريق تحقيق 

األهداف اإلنمائية لأللفية.

أشرف العربي                                                                         أنيتا نيرودي 

وزير التخطيط، واملتابعة                                           املمثلة املقيمة 
واإلصالح اإلداري                                       لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
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مقدمة

قامت األمم املتحدة في سبتمبر 2000 بإصدار إعالن األمم املتحدة لأللفية والذي تبنته نـحو 18٩ دولة على مستوى 
العالم ومن بينها مصر، وما ال يقل عن 2٣ منظمة دولية. ويهدف هذا اإلعالن إلى تحقيق الحد األدنى من التنمية بحلول 
  Millennium Development Goals عام 2015، من خالل تبني ثمانية أهداف رئيسية -األهداف اإلنمائية لأللفية
، وتعزيز املساواة 

ً
(MDGs) - تتمثل في القضاء على حدة الفقر والجوع، وضمان تعميم التعليم األسا�سي الشامل عامليا

بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات األطفال، وتحسين الصحة اإلنجابية، ومكافحة فيروس نقص املناعة (اإليدز) 
وغيره من األمراض املزمنة، وضمان االستدامة البيئية، وإقامة شراكة عاملية من أجل التنمية.

 التالية إلعالنها، ونـحن نقترب 
ً
وقد التزمت مصر كغيرها من الدول بتحقيق هذه األهداف خالل الخمسة عشر عاما

من املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية املحدد له نهاية عام 2015، وقبل البدء بتنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة Sustainable Development Goals (SDGs) والتي ستنبني أولوياتها وأهدافها على ما تم الوصول إليه من 
إنجازات نـحو تحقيق أهداف األلفية، وعلى الدروس املستفادة من تطبيقها، وعلى أهم التحديات التي حالت دون تحقيق 
تلك األهداف، تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته مصر نـحو تحقيق األهداف اإلنمائية 
 في االعتبار تأثير التطورات التي شهدتها البالد خالل األعوام 

ً
 منذ إعالنها، اخذا

ً
لأللفية، بعد مرور أربعة عشر عاما

القليلة املاضية على هذا التقدم. كما تتناول الورقة أهم السياسات والبرامج التي اتبعتها الدولة لتحقيق تلك األهداف، 
وأهم التحديات التي حالت دون تحقيقها، وإمكانيات التغلب عليها. كما تستعرض الورقة أهداف التنمية املستدامة، 

وأهم التحديات التي يمكن أن تواجه مصر عند تطبيق تلك األهداف، وكيفية االستعداد لتطبيقها.
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 : التقدم الذي أحرزته مصر نـحو تحقيق األهداف 
ً
أوال

اإلنمائية لأللفية

نجحت مصر في تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية على املستوى القومي، وعلى مستوى العديد من األقاليم 
 عن أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة 

ً
واملحافظات، كما أنها في سبيلها لتحقيق بعض األهداف بحلول عام 2015. فضال

نـحو تحقيق البعض اآلخر منها وهناك حاجه لتحقيق تقدم فى بعض النواحى األخرى،غير أن الظروف السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية التي شهدتها مصر خالل السنوات القليلة املاضية حال دون تحقيق التقدم املنشود من تلك 
خص الجدول التالى 

ٌ
 نحو تحقيق بعض هذه األهداف، و يل

ً
 ملحوظا

ً
األهداف، ومن ناحية أخرى لم تحقق مصر تقدما

موقف تحقيٌق مصر لألهداف اإلنمائية لأللفية:

تم تحقيقه األهداف
بالفعل

يصعب
تحقيقه 

الهدف األول )القضاء على الفقر املدقع والجوع(

نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني	 

توفير العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع	 

الهدف الثاني )تحقيق تعميم التعليم األسا�سي الشامل(

معدل القيد الصافي لألطفال بمرحلة التعليم االبتدائي	 

معدل القيد الصافي لألطفال بمرحلة التعليم اإلعدادي	 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور	 

الهدف الثالث )تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة(

 نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي	 

 حصة النساء من األعمال مدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي	 

 نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية 	 

الهدف الرابع )تقليل وفيات األطفال(

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة	 

 نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة املحصنين ضد الحصبة	 

الهدف الخامس )تحسين الصحة اإلنجابية(

 معدل وفيات األمهات	 

 معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة	 

الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة	 

 الحاجة غير امللباة في وسائل تنظيم األسرة	 

الهدف السادس )مكافحة اإليدز واملالريا واألمراض األخرى(

 معدالت اإلصابة والوفيات املرتبطة بمرض املالريا	 

 معدالت اإلصابة والوفيات املرتبطة بمرض السل	 

الهدف السابع )كفالة االستدامة البيئية(

 نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة 	 

 ما تم إنجازه بالنسبة لكل هدف من األهداف اإلنمائية لأللفية.
ً
وفيما يلي نستعرض بشكل أكثر تفصيال
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الهدف األول:

القضاء على الفقر املدقع والجوع 

الغايات:

الغاية )1-أ(: تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد إلى النصف.

املؤشرات:

• نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني.	

•  نسبة السكان تحت خط الفقر املدقع.	

• نسبة فجوة الفقر.	

•  من السكان من االستهالك القومي. 	
ً
نصيب الخمس األكثر فقرا

الغاية )1-ب(: توفير العمالة الكاملة املنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب.

املؤشرات:

• نسبة مساهمة الفرد العامل في الناتج املحلي اإلجمالي.	

• نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان.	

• نسبة العاملين الذين يعيشون بأقل من دوالر باليوم.	

• نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة املساهمين في نفقاتهم إلى مجموع العاملين.	

الغاية )1-ج(: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين 1990 و2015.

املؤشرات:

• نسبة انتشار نقص الوزن بين األطفال دون الخامسة.	

• نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى من استهالك الغذاء.	

الغاية )1-أ( نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد

نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني واملدقع:

رغم أن هدف األلفية يتطلب العمل على خفض معدالت الفقر بنهاية عام 2015 إلى نصف املستوى الذي كانت عليه 
 منذ عام 2005/200٤ 

ً
 لخط الفقر الوطني لم تشهد انخفاضا

ً
خالل سنة األساس (1٩٩1/1٩٩0) فإن نسبة الفقراء وفقا

حتى عام 201٣/2012، حيث ارتفعت نسبة الفقراء من 1٩.٦٪ عام 2005/200٤ إلى 21.5٦ ٪ عام 200٩/2008. وقد 
يعزى هذا االرتفاع إلى ما شهدته نهاية هذه الفترة من أزمات مالية واقتصادية وغذائية، وما ترتب عليها من تداعيات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية. ومنذ عام 2011 شهدت نسبة الفقر قفزة كبيرة حيث ارتفعت إلى 25.2٪ خالل عام 
2011/2010 ثم إلى 2٦.٣٪ خالل عام 201٣/2012 ،  أي أن هذا العام شهد زيادة قدرها 22٪ في نسبة الفقر عما 
كانت عليه عام 200٩/2008، وهو ما يعني وجود نـحو 21.٧ مليون مواطن غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم 

األساسية الغذائية وغير الغذائية. 
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هذا ومع تزايد نسبة الفقراء في مصر فإنها تخطت ضعف املستوى املستهدف الوصول إليه بنهاية عام 2015 وهو ٪12.1 
(حيث إن نسبة الفقر في سنة األساس 1٩٩1/1٩٩0 كانت تبلغ  نـحو ٪2٤.٣).

وتؤكد تلك التطورات عدم امكانية تحقيق مصر لهدف األلفية املتعلق بخفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني 
إلى النصف بحلول عام 2015، وفي نفس الوقت فهي تشير إلى ضرورة أن يظل هدف الحد من الفقر البند األول على 

قائمة أولويات أهداف التنمية املستدامة  املتوقع البدء في العمل على تنفيذها ابتداًء من عام 201٦.

)٪( 
ً
شكل رقم )1/1(  تطور معدالت الفقر جغرافيا

املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك، سنوات مختلفة. 

 لخط الفقر املدقع رغم ما شهدته 
ً
 لخط الفقر الوطني فإن نسبة الفقراء وفقا

ً
وعلى النقيض من نسبة الفقراء وفقا

خالل الفترة 2005/200٤ – 200٩/2008 من ارتفاع (من نـحو ٣.٦٪ إلى ٦.1٪) فإن نسبتها خالل الفترة 2011/2010 – 
 قدره 2٦.٧٪ عما 

ً
 حتى وصلت إلى ٤.٤٪ (جدول رقم 1/1) محققة بذلك انخفاضا

ً
 ملموسا

ً
201٣/2012 قد شهدت انخفاضا

كانت عليه عام 200٩/2008. ويعني ذلك وجود نـحو ٣.٦ مليون نسمة غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الغذائية 
األساسية حتى لو تم تخصيص كل إنفاقهم للغذاء فقط.

وتشير تطورات نسبة السكان شديدي الفقر إلى إمكانية تحقيق مصر لهدف األلفية على املستوى القومي والبالغ  ٪4.1 
بحلول عام 2015

ويالحظ التفاوت الشديد بين أقاليم ومحافظات الجمهورية من حيث معدالت الفقر املدقع، حيث تبلغ نسبة السكان 
شديدي الفقر في ريف الجمهورية عام 201٣/2012 نـحو 5.٩٪ مقابل نسبة قدرها 2.2٪ في الحضر، كما يرتفع متوسط 
 بين 

ً
هذه النسبة في الوجه القبلي إلى ٩.٦٪، في حين تصل ألدناها في الوجه البحري (0.5٧٪). ويزداد هذا التفاوت اتساعا

 الفقر املدقع بين سكان محافظات بورسعيد والسويس ودمياط واإلسماعيلية، فإنه يصل 
ً
املحافظات، فبينما يختفي تماما

ألعلى مستوياته في محافظات أسيوط (2٤.8٪)، وقنا (1٩.5٪)، وسوهاج (٪12) .

لذا يمكن القول بأنه رغم إمكانية تحقيق مصر لهدف األلفية املتعلق بالسكان شديدي الفقر على املستوى القومي  يأتي 
االهتمام بالفقراء الذين مازالوا يعانون من الحرمان، وبحجم التفاوت الكبير في نسبة الفقر فيما بين أقاليم ومحافظات 
 على ضرورة وضع هدف القضاء على الفقر املدقع في قائمة 

ً
الجمهورية، على رأس أولويات الحكومة. . األمر الذي يؤكد أيضا

أولويات أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 2015. 
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العوامل املسئولة عن ارتفاع معدالت الفقر الوطني 

فيما يلى نستعرض العوامل التى أدت إلى ارتفاع معدالت الفقر الوطنى

تذبذب وانخفاض معدالت النمو االقتصادي 	 

 للغاية خالل الفترة 2000/1٩٩٩ – 201٤/201٣. حيث لم تتجاوز نسبته 
ً
 شديدا

ً
 شهد معدل النمو االقتصادي تذبذبا

 من عام 
ً
 من عام 2000/1٩٩٩ وحتى عام 2005/200٤، إال أن هذا املعدل قد أخذ في التحسن التدريجي بداية

ً
5٪ بدءا

200٦/2005 حتى وصل إلى نـحو ٧.2٪ في عام 2008/200٧. ورغم هذا االرتفاع فإن تأثيره لم ينعكس على معدل الفقر 
 ملا شهدته هذه الفترة من عدم التوزيع العادل لثمار التنمية.  إال أن هذا املعدل ما لبث أن تراجع مع األزمة 

ً
بالتحسن نظرا

االقتصادية العاملية في 200٩/2008 إلى ٤.٧٪، وارتفع مرة أخرى في 2010/200٩ إلى 5.٤٪. ثم شهدت األعوا القليلة 
 في  معدل النمو االقتصادي الذي وصل إلى أدنى مستوى له، ليبلغ 1.8٪ عام 2011/2010، ثم 

ً
 شديدا

ً
املاضية تراجعا

 حتى عام 201٤/201٣ (شكل رقم 2/1). ويعد االنخفاض الشديد في هذا املعدل خالل السنوات 
ً
يستقر عند 2٪ تقريبا

الثالثة األخيرة من أحد األسباب الرئيسية في ارتفاع معدالت الفقر في مصر خالل تلك الفترة. وجدير باإلشارة أن العام 
الحالي (201٤ / 2015)، قد شهد بداية تحسن في األوضاع االقتصادية في أعقاب استكمال خارطة الطريق السياسية 
 عن التحسن التدريجي في النشاط االقتصادي استجابة 

ً
، فضال

ً
وانتخاب رئيس للجمهورية ن واستعادة األمن تدريجيا

 ومنها تنفيذ حزمتين لتحفيز االقتصاد والتمهيد لتحقيق العدالة 
ً
للجهود اإلصالحية املتعدة التي تبنتها الحكومة مؤخرا

االجتماعية، وإصدار قانون االستثمار الجديد، والتوجه نحو ترشيد دعم الطاقة، وعقد مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد 
املصري في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، والبدء في تنفيذ عدد من املشروعات القومية الكبرى وعلي رأسها حفر 
قناة السويس الجديدة والبدء في تنمية محور القناة، وإطالق عدد من املبادرات التي تستهدف التشغيل، خاصة للشباب. 
 خالل العام املالي 2015/201٤ حيث من املتوقع أن 

ً
 كبيرا

ً
 علي معدل النمو الذي حقق ارتفاعا

ً
وقد أنعكس ذلك إيجابيا

يصل إ لي ٤.2٪. كما أنه من املستهدف أن يواصل النمو ارتفاعه ليصل إلي 5٪ عام 2015/201٦.

شكل رقم )2/1(  تطور معدل النمو االقتصادي 2000/1999 – 2014/2013 )٪(

وقع
مت

املصدر: وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، تقرير متابعة األداء االقتصادي، سنوات مختلفة.

سوء توزيع الدخل وعدم عدالته 	 

يرجع السبب في ارتفاع نسبة الفقر وتفاوته إلى سياسات توزيع الدخول غير املحابية للفقراء أو محدودي الدخل 
ويستدل على ذلك من ارتفاع نسبة أعلى 20٪ من الدخل ألقل 20٪ من الدخل من ٣.٩ عام 2005/200٤ إلى ٤.2 عام 
201٣/2012. كما أن ارتفاع مؤشر جيني في الريف من 2٣ إلى 2٤ ما بين عامي 200٩/2008 و201٣/2012، وكذا في 
الحضر من ٣0 إلى ٣٣  خالل ذات الفترة يؤشر على تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة الالمساوة واتجاه توزيع 

.
ً
 وليس األقل دخال

ً
الدخول لصالح الفئات األكثر دخال
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انخفاض معدالت االستثمار واالدخار	 

يرجع السبب الرئي�سي في  تراجع معدالت النمو االقتصادي خالل السنوات األخيرة، ومن ثم ارتفاع نسب الفقر إلى 
تراجع معدالت االدخار في املجتمع املصري وتواضع معدالت االستثمار وزيادة الفجوة التمويلية فيما بينهما، لتصل غلى 
 على إتاحة فرص 

ً
8.8٪ في عام 201٤/201٣ بعد أن كانت 2.٣٪ في عام 2005/200٤. وقد أثر تراجع االستثمارات سلبا

 على نسب البطالة والفقر في املجتمع 
ً
عمل جديدة أو حتى استيعاب البطالة القائمة في املجتمع املصري، ومن ثم أثر سلبا

ككل. وتجدر اإلشارة إلى ارتفاع  كل من معدل االدخار واالستثمار خالل الربع األخير من العام املالي 2015/201٤ 
(شكل رقم ٣/1) مع بداية تحسن األوضاع االقتصادية. وتستهدف خطة 201٦/2015 زيادة كل من معدل االستثمار 

واإلدخار   إلي  1٤.٧٪ و ٧٪ علي الترتيب.

شكل رقم )3/1(  تطور معدل االدخار واالستثمار خالل الفترة 2000/1999 – 2014/2013 )٪(

      

املصدر: وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، تقرير متابعة األداء االقتصادي، سنوات مختلفة. 

تراجع االستثمارات الحكومية وعدم العدالة في توزيعها 	 

 خالل الفترة (2001/2000 – 
ً
 ملحوظا

ً
شهدت نسبة االستثمارات الحكومية إلجمالي االستثمارات العامة تراجعا

2008/200٧) حيث تراجعت من ٤٩.٤٪ إلى نـحو ٣5.٣٪. ورغم أنها ارتفعت لتسجل نـحو 51.٦٪ في عام األزمة العاملية 
200٩/2008 بعد أن قامت الدولة بضخ حزم استثمارية لتحفيز ودعم االقتصاد املصري، إال أنها ما لبثت أن انخفضت 
مرة أخرى لتسجل أدنى مستوى لها خالل عام 2011 / 2012، وهو ٣٣٪ غير أنها عاودت االرتفاع منذ عام 2012 / 
201٣  إلي أن وصلت إلي ٣٧٪ خالل العام 2015/201٤، ومن املستهدف أن تبلغ ٤٣.2٪ خالل عام 201٦/2015 (شكل 
رقم ٤/1). يضاف إلي ذلك عدم عدالة توزيع االستثمارات الحكومية وتركزها في املحافظات الحضرية والوجه البحري 

وانخفاضها الشديد في محافظات الصعيد واملحافظات الحدودية. 

شكل رقم )4/1(  تطور نسبة االستثمار الحكومي إلجمالي االستثمارت في مصر  2000/1999 – 2014/2013 )٪(

املصدر: وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، تقرير متابعة األداء االقتصادي، سنوات مختلفة. 
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ارتفاع معالت التضخم والبطالة	 

 خالل السنوات القليلة املاضية، وبخاصة أسعار السلع 
ً
 كبيرا

ً
شهد معدل التضخم في جمهورية مصر العربية ارتفاعا

الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب األكبر من إنفاق كافة الشرائح الدخلية وخاصة 
الضعيفة منها،، حيث إن ارتفاع أسعار هذه السلع يؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية واستهالك األسر. فقد ارتفع 
الرقم القيا�سي العام ألسعار املستهلكين (يناير 2010 = 100) من 11٦.٤٪ عام 2011 إلى 1٣٧.٩ عام 201٣، والرقم 
القيا�سي ألسعار الطعام والشراب من 10٩.٩٪ إلى 15٦.٤٪ على التوالي، في ذات الوقت الذي صاحبه انخفاض نسبة 
اإلنفاق على الغذاء من ٣٩.٩٪ من إجمالي اإلنفاق العائلي عام 2011 إلى نـحو ٣٦٪ عام 201٣/2012 1. وهو األمر الذي 

أدى إلى ارتفاع أعداد ونسب الفقر خالل تلك الفترة. 

شهدت كذلك السنوات األخيرة ارتفاع في معدالت البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف 
في ظل األحداث واالضطرابات األمنية وتراجع معدالت االستثمار، حيث ارتفع معدل البطالة االجمالى إلى نـحو ٪1٣.٣ 
ونـحو ٣٩٪ كمعدل بطالة بين الشباب في عام 201٣ / 201٤، كما أنه وصل بين اإلناث إلى 2٤.2٪ بعد أن كانت هذه 
املعدالت الثالث تقدر بنحو 8.٧٪ و25.٤٪ و 1٩.٣٪ على الترتيب في عام 200٩/2008 (شكل رقم 5/1). األمر الذي قد 
يفسر ارتفاع نسب الفقر خالل تلك الفترة.2 وإن كان معدل البطالة قد تراجع إلي 12.8٪ في مارس 2015 مع البدء في 
توفير العديد من فرص العمل من خالل املشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها الدولة وكذا املشروعات الجديدة التي 

تم تأسيسها من قبل القطاع الخاص في العام املالي الحالي استجابة لتحسن املناخ االقتصادي بالدولة.

شكل رقم )5/1(  معدل البطالة اإلجمالي والبطالة بين الشباب  2001/2000 – 2014/2013 )٪(

وقع
مت

املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة، أعداد مختلفة.

1  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي ، 201٤

2  قاعدة بيانات البنك الدولي، www .worldbank.org تاريخ الدخول 11/1٩/201٤.
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ً
بطء تنفيذ برنامج استهداف القرى األكثر فقرا

هناك العديد من التحديات األخرى التي تواجه الحد من الفقر ويأتي في مقدمتها ارتفاع معدل النمو السكاني وبخاصة 
في الريف وارتفاع نسب األمية وتدني مستويات التعليم خاصة بالريف وارتفاع حجم األسرة وزيادة عدد املناطق 
 من التدابير التي من شأنها التصدي ملشكلة ارتفاع معدالت الفقر، وذلك على 

ً
العشوائية . وقد اتخذت الحكومة عددا

النحو التالي:

السياسات واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة املصرية من أجل خفض حدة الفقر 

اإلصالح الشامل لسياسات األجور والدخول.	 

إصالح منظومة دعم السلع التموينية.	 

إصالح منظومة دعم الخبز.	 

إصالح منظومة دعم املنتجات البترولية.	 

رفع قيمة معاش الضمان االجتماعي.	 

اتباع سياسة استثمارية أكثر عدالة في خطة العام املالي 2015/201٤.	 

دعم املزارعين.	 

الغاية )1-ب(: توفير العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب:

متوسط مساهمة الفرد العامل في الناتج املحلي اإلجمالي

 في الفترة من 2001/2000 وحتى 
ً
شهد متوسط مساهمة الفرد العامل في الناتج املحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة ارتفاعا

 
ً
2010/200٩ حيث ارتفع من 18.٩ ألف جنيه إلى نـحو 21.85 ألف جنيه للعامل بمتوسط زيادة سنوي قدره ٣2٩ جنيها

 للعامل 
ً
للعامل باألسعار الثابتة. وانخفض متوسط املساهمة خالل الفترة 2011/2010 – 201٣/2012 إلى 185 جنيها

. ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو السنوي في الناتج املحلي اإلجمالي وكذا في عدد العمالة خالل الفترة األولى 
ً
سنويا

بنحو ٦٪ و 2٪ على التوالي، وخالل الفترة الثانية بـنحو ٣٪ و1٪ على التوالي، وهو األمر الذي يؤكد على انتعاش االقتصاد 
املصري وتأثيره اإليجابي خالل الفترة األولى عنها في الفترة الثانية.

نسبة العاملين الذين يعيشون بأقل من دوالر باليوم*:

 إلحصاءات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء من واقع بحث القوى العاملة في فبراير 201٤،  بلغت نسبة 
ً
وفقا

املشتغلين بالقطاع الخاص غير الرسمي أو غير النظامي** نـحو ٤٧٪ من إجمالي املشتغلين. وال تتجاوز نسبة العاملين 
املشتركين من خالله في التأمينات اإلجتماعية 11.٦٪، ونسبة املشتركين في التأمين الصحي 1.٦٪، ونسبة العاملين 

بعقود قانونية 1.٤٪ من إجمالي نسبة املشتغلين بالقطاع غير الرسمي.

وحتى العاملين في القطاع الخاص الرسمي والذين تبلغ نسبتهم نـحو 25.1٪ من إجمالي املشتغلين، ال تتعدى نسبة 
املشتركين منهم في التأمينات اإلجتماعية ٤٤٪، ونسبة املشتركين في التأمين الصحي 2٤.٩٪، ونسبة العاملين بعقود 
قانونية منهم ٤5.٤٪٣. وهو األمر الذي يشير إلى ضعف وهشاشة فرص العمل املتاحة من جهة، واتجاه األفراد إلى العمل 
بالقطاع غير الرسمي من جهه ثانية، وكذا عدم توافر شروط أساسية تضمن حقوق العمال من جهة ثالثة سواء من 

ناحية العقود القانونية املتاحة لهم أو اشتراكهم في التأمينات االجتماعية أو الصحية. 

*  ال تتوافر بيانات مباشرة منشورة عن هذا املؤشر

**  يقصد بالقطاع غير النظامي ذلك القطاع الذي يتم العمل به بدون مسك الدفاتر التجارية أو الحصول على رخص ملزاولة املهن

٣ الجهاز املركزي للتعبئة العام واإلحصاء، النشرة الربع سنوية لبحث العمالة بالعينة، فبراير 201٤.
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نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة املساهمين في نفقاتهم إلى مجموع العاملين:

ارتفعت نسبة األفراد العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة (العمالة الهشة) إلى مجموع العاملين 
املشاركين في قوة العمل من نـحو 11٪ عام 200٩ إلى نـحو 1٤.٩٪ في عام 201٣، وهو األمر الذي يشير إلى انخفاض 

نسب التوظف لدى الغير، واتجاه األفراد إلى العمل لحسابهم الخاص.

 
ً
 سلبيا

ً
في ضوء ما سبق يمكن القول بأن تراجع معدالت النمو االقتصادي خالل السنوات القليلة املاضية،  قد ترك أثرا

على سوق العمل ، ممايعني عدم قدرة مصر على تحقيق هدف األلفية املتمثل في تحقيق التوظيف املنتج وتوفير العمل 
الالئق للجميع. مما يؤكد أهمية  إدراج هدف توفير فرص العمل الالئق واملنتج وتوفيره للجميع ضمن أولويات أهداف 

.
ً
التنمية املستدامة  التي سيبدأ العمل بها قريبا

 

الغاية )1-ج(: نسبة السكان الذين يعانون من الجوع:

عدد األطفال ناق�سي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات

تزايدت هذه النسبة بمعدل نقطة مئوية واحدة فيما بين املسح السكاني الصحي ألعوام 2000، 2005، 2008، حيث 
ارتفعت من ٤٪ إلى 5٪ إلى ٦٪ وثبتت عند هذا املستوى خالل مسح 201٤ ويعني ذلك أن مصر بحاجة ملزيد من الجهد 
لتتمكن من تحقيق هدف األلفية بحلول عام 2015. وتشير البيانات أن مصر قد استطاعت بالفعل تحقيق هذا الهدف 
خالل في ظل ثبات هذه النسبة، حيث كانت محققة لهذا الهدف (خفض نسبة ناق�سي الوزن إلى النصف – من نـحو ٩.٩٪ 

إلى نـحو 5٪ - فيما بين عامي 1٩٩2 و2015) بالفعل عامي 2000 و2005.

يعد كذلك قصر القامة (التقزم) عرض لسوء التغذية لدي األطفال، كما تشير نتائج املسح الصحي لعام 201٤ إلى أن هناك 
 من بين كل خمسة أطفال يقل سنهم عن خمس سنوات يعاني من قصر القامة (نصف هؤالء األطفال يعانون من قصر 

ً
طفال

 نحو 8٪ من األطفال أقل من خمس سنوات 
ً
قامة حاد)، كذلك يعاني طفل من بين كل أربعة أطفال من األنيميا،. ويعاني أيضا

 منذ عام 2000.
ً
 متزايدا

ً
 عاما

ً
من النحافة نتيجة لسوء التغذية، وترجع خطورة هذا املؤشر إلى أنه يأخذ اتجاها
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الهدف:

تحقيق تعميم التعليم األسا�سي الشامل

الغاية:

كفالة تمكن األطفال في كل مكان سواء الذكور أو اإلناث من إتمام مرحلة التعليم األسا�سي بحلول عام 2015

املؤشرات:

• صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي.	

• صافي نسبة القيد في التعليم اإلعدادي.	

• نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف األول ويصلون إلى الصف األخير من التعليم االبتدائي	

• معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.	

معدل القيد الصافي لألطفال بمرحلة التعليم االبتدائي

 خالل األعوام األخيرة، فبعد أن وصلت 
ً
 متواصال

ً
شهد معدل القيد الصافي لألطفال بمرحلة التعليم االبتدائي انخفاضا

إلى إمكانية 
َ
نسبة القيد الصافي لألطفال بمرحلة التعليم االبتدائي خالل عام 2011/2010 إلى نـحو ٩5.٤٪ ، مشيرا

 بعد هذا العام، حيث 
ً
 متناقصا

ً
 عاما

ً
تحقيق مصر لهدف األلفية بهذا الشأن بحلول عام 2015، إال أنها قد أخذت اتجاها

انخفضت بنحو ٤.8 نقطة مئوية عما كانت عليه خالل عام 2011/2010 لتصل إلى ٩0.٦٪ عام 201٤/201٣، وهو ما 
يشير إلى صعوبة تحقيق مصر لهدف األلفية بحلول عام 2015.

معدل القيد الصافي لألطفال بمرحلة التعليم اإلعدادي

 بعد 
ً
 نسبيا

ً
وعلى النقيض من معدل القيد الصافي باالبتدائي فإن معدل القيد بمرحلة التعليم اإلعدادي قد شهد تحسنا

عام 2011/2010، حيث بلغ متوسط تلك النسبة خالل السنوات 2012/2011 – 201٤/201٣ نـحو 82.1٪، ويزيد 
هذا املتوسط بنحو 12 نقطة مئوية عن مثيله الذي تحقق خالل الثالث سنوات السابقة لهذه الفترة. وعلى الرغم من 
 عن هدف األلفية، وهو األمر الذي يشير إلى صعوبة 

ً
هذا التحسن في معدل القيد في التعليم اإلعدادي إال أنه مازال بعيدا

تحقيق هدف األلفية خالل العام الحالي.

نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف األول ويصلون إلى الصف األخير من التعليم االبتدائي

ارتفعت نسبة األطفال الذين التحقوا بالسنة األولى وأكملوا الدراسة حتى السنة السادسة االبتدائية من 8٤٪ عام 
1٩٩1/1٩٩0 حتى وصلت إلى ٩٧.2 ٪ عام 2011/2010,. مما يشير إلى إمكانية تحقيق مصر لهدف األلفية بمنع التسرب 
 مرة أخرى ليصل إلى ٩5٪ في عام 201٣/2012. وعلى الرغم من ذلك 

ً
بحلول عام 2015. إال أن هذا املعدل تراجع قليال

فقد يكون من املمكن أن تحقق مصر هدف األلفية إذا تم تركيز الجهود للحيلولة دون استمرار تسرب التالميذ خالل 
هذه املرحلة. 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور:

بلغ معدل األمية عام 201٣ نـحو 2٦٪ للفئة العمرية 10 سنوات فأكثر، أي بما يقرب من 1٧ مليون نسمة على مستوى 
الجمهورية منهم 11 مليون نسمة من النساء يمثلون ٦5٪ من األميين في مصر. ومن العوامل اإليجابية، تضاؤل أن معدل 
األمية بين الشباب في الفئة العمرية (15 – 2٤ سنة)، حيث بلغ 8.٦٪ باملقارنة مع الفئة العمرية (٦0 سنة) فأكثر، حيث 
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بلغ املعدل ما يقرب من ٦5٪ بما يعكس إمكانية القضاء على ظاهرة األمية في املستقبل. هذا ويزداد معدل األمية في 
الريف عنها في الحضر بشكل كبير، حيث تبلغ ٣1٪ في الريف مقابل 1٩٪ في الحضر.

ونخلص مما سبق إلى صعوبة أن تحقق مصر هدف األلفية املتعلق بتعميم التعليم األسا�سي الشامل بحلول عام 2015 
لكل من الذكور واإلناث. وال تزال تحتاج إلى جهود كبيرة لتحقق تلك األهداف. وجدير بالذكر أن األهداف اإلستراتيجية 
لوزارة التربية والتعليم تستهدف رفع معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم االبتدائي إلى نـحو ٩8٪ واستيعاب جميع 

التالميذ املنقولين من التعليم االبتدائي باملرحلة اإلعدادية وذلك بنهاية عام 201٦ / 201٧.

 ولكن  التحدي األكبر الذي يواجه التعليم في هذه املرحلة يتمثل في انخفاض جودة التعليم والذي يعكسه العديد من 
املؤشرات نذكر منها - على سبيل املثال- ما يلي٤:

 / فصل، يرتفع هذا املتوسط 	 
ً
ارتفاع متوسط كثافة الفصل في التعليم االبتدائي لعام 201٣ / 201٤ إلى ٤٣ تلميذا

 للفصل في املدارس الحكومية.5
ً
من ٣2 في املدارس الخاصة إلى ٤٤ تلميذا

 / فصل في نـحو ٣٦٪ من جملة املباني التعليمية، وهذا 	 
ً
ارتفاع كثافة الفصل باملرحلة اإلعدادية ألكثر من ٤1 طالبا

ينعكس مما ال شك فيه على كفاءة االستيعاب.

٣0٪ من جملة املعلمين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي لم يحصلوا على التأهي التربوي الالزم مما يشير إلى 	 
ضرورة اتساق املؤهالت والتخصصات مع اإلحتياجات التدريسية الفعلية.

٣5٪ أو يزيد من تالميذ مرحلة التعليم اإلعدادي ال يجيدون القراءة والكتابة مما يؤكد على ضعف مستوى الخدمة 	 
التعليمية بمرحلة التعليم األسا�سي على وجه الخصوص.

جمود العديد من املناهج التعليمية عن مسايرة االتجاهات الحديثة وارتباطها بمجتمع التعليم واقتصاد املعرفة.	 

٤   وزارة التربية والتعليم، مرجع الخطة اإلستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، 201٤ ص ٣٤ - ٤٣.

5   وزارة التربية والتعليم، الكتاب اإلحصائي السنوي 201٣ / 201٤.
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الهدف:

تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة
الغاية:

إزالــة التفرقــة بيــن الجنســين علــى مســتوى التعليــم االبتدائــي والثانــوي، ويفضــل أن يتــم ذلــك مــع حلــول عــام 
2005، وفــي جميــع مراحــل التعليــم مــع حلــول عــام 2015 كحــد أق�ســى.

املؤشرات:

• نسبة البنات إلى البنين في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي.	

• حصة النساء من األعمال مدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي	

• نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية	

نسبة البنات إلى البنين في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي

ارتفعت نسبة البنات املقيدات في التعليم إلى البنين على املستوى القومي خالل عام 201٤/201٣ إلى نـحو ٣.٪102، 
10٧.٤٪ في املرحلتين اإلبتدائي والثانوي على الترتيب مقابل نسبة قدرها ٧٩.٧٪، ٧٣.٦٪ خالل عام 1٩٩0على التوالي.

ومن ثم يمكن القول بأن مصر قد حققت بالفعل هدف األلفية املتعلق بتعزيز املساواة بين الجنسين في مرحلتي التعليم 
االبتدائي والثانوي العام على املستوى القومي وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية.

حصة النساء من األعمال مدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي

تشير اإلحصاءات إلى أن نسبة النساء الالتي يعملن بأجر في القطاع غير الزراعي خالل عام 201٣/2012 على املستوى 
القومي بلغت نـحو 1٩.2٪من إجمالي العاملين بأجر، حيث لم يحدث أي تغيير في هذه النسبة مقارنة بعام 1٩٩0/ 1٩٩1. 
وتعد هذه النسبة  منخفضة إذا ما قورنت بنسبتها على املستوى العالمي، حيث بلغت نـحو ٤0٪ خالل عام 2012 ٦. مما 
يشير إلى عدم توقع تحسن هذه النسبة بشكل ملموس في املدى القصير، ومن ثم عدم قدرة مصر على تحقيق هدف 

األلفية فيما يتعلق بتعزيز املساواة بين الذكور والنساء في سوق العمل.

نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية

رغم أن املرأة املصرية تمثل نـحو ٤٩٪ من جملة السكان، ورغم عدم وجود قيود قانونية أو دستورية على مشاركة املرأة 
السياسية، حيث يتيح لها الدستور حرية الترشح لكافة االنتخابات سواء املحلية أو النيابية أو حتى رئاسة الجمهورية  
إال أن مشاركتها في الحياة السياسية كانت ضعيفة للغاية، حيث لم تتعد نسبة السيدات في مجلس الشعب ٣٪ من إجمالي 
األعضاء فيما قبل 2010. أما بعد ثورة يناير 2011 وخالل املرحلة اإلنتقالية فقد تم إلغاء كوتة املرأة وكذلك تعديل 
قانون مجل�سي الشعب والشورى. ورغم ما شهدته انتخابات مجلس الشعب من إقبال كبير للمرأة كناخبة فإن عضويتها 
بمجلس الشعب لم تزد عن 11 سيدة بما يمثل نسبة 2٪ من إجمالي األعضاء عام 2012، كما لم تزد نسبتها عن 1.٤ ٪ 

من إجمالي األعضاء بمجلس الشورى خالل ذات العام.

ويشير ذلك إلى أنه من غير املمكن تحقيق مصر لهدف األلفية فيما يتعلق بهذا الشأن بحلول عام 2015.

٦  األمم املتحدة, تقرير األهداف االنمائية, مرجع سبق ذكره, ص21.
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التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية22

الهدف:

تقليل وفيات األطفال
الغاية:

لثين في الفترة ما بين 1990 و2015.
ُ
تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الث

املؤشرات:

• معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة.	

• معدل وفيات األطفال الرضع. 	

• نسبة األطفال البالغين  من العمر سنة واحدة املحصنين ضد الحصبة. 	

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: 

حققت مصر نتائج إيجابية ملموسة في تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، حيث اتخذ هذا املعدل 
 
ً
، إذ انخفض من 81 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 1٩٩5 إلى نـحو 2٧ حالة عام 201٤ محققا

ً
 متناقصا

ً
 عاما

ً
اتجاها

نسبة انخفاض قدرها ٦٦٪ خالل تلك الفترة. ٧

التفاوتات الجغرافية

 لنتائج املسح الصحي لعام 
ً
رغم االتجاه العام لتناقص الفجوة فيما بين مناطق ريف وحضر الجمهورية، إال أنه وفقا

201٤ ُيالحظ أنها مازالت تسّجل وجود فروق كبيرة فيما بين الوجه القبلي والبحري، حيث يوجد أعلى معدل وفيات 
لألطفال دون الخامسة في الوجه القبلي بمعدل قدره ٣8 حالة في مقابل معدل قدره 2٦ حالة لكل ألف مولود حي في 

الوجه البحري. أما أقل معدل وفيات وهو 20 حالة فتحقق في املحافظات الحضرية.

أما على مستوى ريف وحضر الجمهورية، فرغم أن معدالت انخفاض الوفيات في الريف كانت أكبر من مثيلتها بالحضر، 
فقد سجل الريف أعلى معدل للوفيات وهو ٣٤ حالة مقارنة بالحضر الذي ينخفض فيه معدل الوفيات لنحو 2٣ حالة 
فقط لكل ألف مولود. ورغم ارتفاع الوفيات في الريف عنه في الحضر فإنه قد حقق (والحضر كذلك) بالفعل هدف 

األلفية املفروض الوصول إليه عام 2015 وهو ٤٤ حالة وفاة لكل ألف مولود حي.

معدل وفيات األطفال الرضع:

 
ً
 مع ذات االتجاه النزولي الذي شهده معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة وبنفس معدل التناقص تقريبا

ً
تماشيا

انخفض معدل وفيات الرضع من نـحو ٦0 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 1٩٩5 إلى نـحو 22 حالة عام 201٤. وهو 
ما يشير إلى أن مصر ستكون قادرة على تحقيق هدف األلفية املفروض الوصول إليه (وهو 21 حالة وفاة) عام 2015.

التحديات التي تواجه خفض معدالت وفيات األطفال: 

ارتفاع نسبة األمية وخاصة فيما بين النساء. 	 

ارتفاع نسبة الفقر وخاصة بريف محافظات الصعيد.	 

سوء تغذية األم وخاصة باملناطق الفقيرة.	 

Ministry of Health and Population, Egypt Demographic and Health servey, 2014 Main Findings  7
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سوء تغذية األطفال. 	 

القصور في مرافق البنية التحتية. 	 

هناك عوامل أخرى مسئولة عن ارتفاع نسبة وفيات األطفال الرضع منها عمر األم وقت الحمل، وفترة املباعدة 
بين الوالدات.

نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة املحصنين ضد الحصبة:

ت الدولة سياسات التطعيم اإلجباري لجميع األطفال حديثي الوالدة بناء على املعايير التي وضعتها منظمة الصحة 
ّ
تبن

 .(B) العاملية، وذلك بالتطعيم ضد أمراض الدرن والدفتريا والتتانوس وشلل األطفال والحصبة وااللتهاب الكبدي الوبائي

 لنتائج مسح 201٤ نـحو ٩5.8٪ (مقابل نسبة قدرها 
ً
بلغت نسبة تغطية التطعيم ضد الحصبة على املستوى القومي وفقا

 لنتائج مسح 2008)، مع عدم وجود تفاوتات واضحة في التغطية بهذا التطعيم فيما بين املناطق الجغرافية 
ً
٩8٪ وفقا

املختلفة. وتعني النسبة الحالية للتغطية بالتطعيم ضد الحصبة أن مصر لن تحقق هدف األلفية املفروض الوصول إليه 
 على مرض الحصبة بحلول 

ً
عام 2015 (وهو نسبة 100٪) ، هذا وقد أوضحت وزارة الصحة أن مصر ستق�سي تماما

عام 2018. 
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الهدف:

تحسين الصحة اإلنجابية

الغايات:

الغاية )5-أ(: خفض معدل وفيات األمهات بسبب الحمل والوالدة بمقدار ثالثة أرباع في الفترة من 2015-1990

املؤشرات:

• معدل وفيات األمهات	

• نسبة الوالدات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة	

• معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة	

الغاية )5-ب(: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

املؤشرات:

• معدل الوالدات لدى املراهقات	

• الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة	

• الحاجة غير امللباة في وسائل تنظيم األسرة	

الغاية )5-أ(: خفض معدل وفيات األمهات بسبب الحمل والوالدة بمقدار ثالثة أرباع في الفترة من 
2015-1990

معدل وفيات األمهات:

 خالل الفترة 1٩٩٣/1٩٩2 – 201٣.إال أن معدل االنخفاض األكبر حدث 
ً
 كبيرا

ً
 متواصال

ً
شهد هذا املعدل انخفاضا

خالل العشر سنوات األولى من تلك الفترة حيث انخفض عام 200٣ إلى نحو ٣٩٪  مما كان عليه خالل عام 1٩٩2 / 
1٩٩٣. ثم وصل انخفاضه حتى وصل إلى 5٣ حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي عام 201٣، مقارنة بنحو ٦8 حالة وفاة 
عام 200٣ وُيشير ذلك أن مصر رغم االنخفاض في نسبة الوفيات لن تحقق هدف األلفية املفروض الوصول إليه (وهو 

٤٣.5 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي) عام 2015.

التفاوت الجغرافي في معدل وفيات األمهات

 عام 201٣، حيث ترتفع معدالته 
ً
 واضحا

ً
 ملكان اإلقامة تفاوتا

ً
وعلى املستوى املحلي شهد معدل وفيات األمهات وفقا

(تتراوح بين ٦0 – ٦5 حالة لكل 100 ألف مولود) في محافظات الغربية وبني سويف وقنا وأسيوط وسوهاج وشمال 
سيناء، بينما تصل ألدناها (تتراوح بين 2٤- ٣٧ حالة لكل ألف مولود) في محافظات بورسعيد والسويس واإلسماعيلية 

والوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر األحمر.

نسبة الوالدات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة:

 خالل الفترة األخيرة حيث ارتفعت إلى 
ً
 ملحوظا

ً
شهدت نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف أخصائيين صحيين تطورا

 بنحو 
ً
 للمسح الصحي 201٤ مقابل نسبة قدرها ٧٩٪ فقط خالل املسح السابق له، أي أنها سّجلت تحّسنا

ً
نـحو ٩2٪ وفقا

 مما يشير إلى أنه على املستوى القومي تقترب مصر من تحقيق هدف األلفية بحلول عام 2015.
ً
2.٦ نقطة مئوية سنويا
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معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة:

 في 
ً
 ملحوظا

ً
لم يشهد معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة – على عكس مؤشرات الصحة اإلنجابية األخرى – تقدما

 لنتائج مسح 
ً
 للمسح الصحي لعام 1٩٩1 إلى نـحو 5٩٪ فقط وفقا

ً
خالل أكثر من عقدين حيث ارتفع من نـحو ٤8٪ وفقا

201٤. كما لم تشهد العشر سنوات األخيرة أي تقدم في هذه النسبة، حيث تراوحت بين 5٩٪ و٦0٪. ويعني ذلك أنه من 
بين كل عشر سيدات متزوجات تتراوح أعمارهن بين 15 – ٤٩ سنة مازال أربع منهن لم يستخدمن أي شكل من وسائل 
تنظيم األسرة، ومع االنخفاض الحالي في مستوى االستخدام فإنه من الصعب أن تحقق مصر على أي من املستوى 
القومي أو املحلي هدف األلفية الخاص باستخدام وسائل تنظيم األسرة(وهو ٧2٪ ويمثل مستوى انتشار وسائل تنظيم 

األسرة الالزم لتحقيق 2.1 إجمالي نسبة خصوبة عام 201٧)  بحلول عام 2015 .8

التفاوت الجفرافي في معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة 

رغم انخفاض هذا املعدل، فمازالت هناك تباينات واضحة بين األقاليم، حيث يحقق إقليم الوجه القبلي أدنى مستوى 
وهو 50٪ في مقابل نسبة استخدام قدرها نـحو ٦٤٪ في محافظات الوجه البحري.أما أقل استخدام لوسائل تنظيم 
األسرة فكان في ريف الوجه القبلي حيث تصل نسبته إلى ٤٧٪ فقط في مقابل نسبة قدرها 5٩٪ و٦٤٪ في حضر كل من 
الوجه القبلي والبحري على التوالي. وعلى مستوى املحافظات تصل هذه النسبة ألدنى مستوياتها في محافظتي سوهاج 

وقنا، حيث بلغت نحو ٣1٪ و ٣8٪ في كل منهما على التوالي

الغاية )5-ب(: تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة:

 في مصر عن ذي قبل، حيث تشير نتائج املسح الصحي لعام 201٤ 
ً
إن زيارات املتابعة قبل الوالدة أصبحت أكثر انتشارا

أن نسبة الحوامل الالتي قمن بأربع زيارات على األقل لرعاية الحمل بلغت نـحو 8٣٪، أي أن ثماني سيدات من بين كل 
عشر سيدات يقمن بهذه الزيارة. وقد سجلت هذه النسبة قفزة كبيرة مقارنة بمثيلتها بمسح 2008 والتي بلغت ٦٧٪ 
 بنحو ٣.2 نقطة مئوية، كما أنها تضاعفت بنحو ثالث مرات عما كانت عليه عام 1٩٩5 

ً
وهو ما يعني أنها زادت سنويا

(28٪). وُيشير ذلك إلى أن مصر قد تقترب من تحقيق هدف األلفية على املستوى القومي بحلول عام 2015 مما يتطلب  
بذل املزيد من الجهود وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت التي تساعد على تحسين هذه النسبة، وخاصة في ظل تردد 
نـحو ٩0٪ من النساء ملتابعة الحمل بعدد زيارات يقل عن األربع مرات من جهة، وتحقيق العديد من املحافظات لنسب 
 عن اقتراب البعض منها من نسبة ٩٧٪ 

ً
تفوق ٩0٪ للنساء الالتي يتابعن الحمل بعدد ٤ زيارات منتظمة على األقل، فضال

من جهة أخرى .

الحاجة غير امللباة لوسائل تنظيم األسرة:

يشير هذا املؤشر إلى السيدات القادرات على الحمل واإلنجاب ولكن ليس لديهن الرغبة في اإلنجاب ألسباب مختلفة منها 
التباعد بين املواليد أو التوقف عن اإلنجاب بشكل نهائي، ومع ذلك ال يستخدمن أي شكل من وسائل تنظيم األسرة، 
وقد تم تطبيق هذا املؤشر ضمن أهداف األلفية منذ عام 2005. تصل نسبة السيدات املتزوجات الالتي لديهن حاجة 
 للمسح الصحي لعام 201٤ إلى نـحو 12.٦٪ من إجمالي السيدات املتزوجات (15-

ً
غير ملباة لوسائل تنظيم األسرة وفقا

 عن مثيلتها في كل من املسح الصحي لعام 2008 (11.٦٪) ومسح عام 2005 (٣.٪12)، 
ً

٤٩ سنة) وتزيد هذه النسبة قليال
وتعني هذه النسبة أن هناك واحدة من ضمن كل ثماني سيدات لديها حاجة غير ملباة لوسائل تنظيم األسرة.

8  برنامج األمم املتحدة اإلنمائى، ومعهد التخطيط القومى، تقرير التنمية البشرية ملصر 2008، العقد االجتماعي في مصر، دور املجتمع املدني، 2008 ص ٣٦.
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التحديات التي تواجه تحسين الصحة اإلنجابية: 

تتأثر الصحة اإلنجابية للمرأة بالعديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية نذكر منها:

السلوكيات الثقافية واملجتمعية التي مازالت تشّجع على زيادة عدد األطفال وقصر فترات تباعد الحمل، والزواج 	 
ر. 

ّ
املبك

انخفاض نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة وخاصة بالريف ولدى النساء.	 

ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض مستوى املعيشة بريف محافظات الصعيد ولدى النساء على وجه الخصوص.	 

نقص الخدمات والرعاية الصحية وخدمات تنظيم األسرة وانخفاض كفاءة املتاح منها وخاصة باملناطق الريفية 	 
والنائية.

انخفاض الوعي الصحي وخاصة لدى النساء غير امللمات بالقراءة والكتابة.	 

تراجع الدور اإلعالمي خالل السنوات األخيرة في التوعية بأهمية الصحة اإلنجابية والنفاسية. 	 
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الهدف:

مكافحة اإليدز واملالريا واألمراض األخرى

الغايات:

 مــن 
ً
الغايــة )6-أ(: وقــف انتشــار فيــروس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز بحلــول عــام   2015 وبــدء انـــحساره اعتبــارا

ذلــك التاريــخ. 

املؤشرات:

• معدل انتشار  فيروس نقص املناعة البشر ية في صفوف السكان الذين  تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة	

• استخدام الواقي الذكري في آخر ممارسة جنسية عالية الخطورة	

•  نسبة السكان الذين تتراو ح أعمارهم بين 15 و 24 سنة و يمتلكون معارف دقيقة شاملة عن فيروس نقص	

• املناعة البشر ية/اإل يدز	

• نسبة اليتامى الذ ين يرتادون املدارس إلى غير اليتامى ممن تتراو ح أعمارهم بين 10 سنوات و 14 سنة	

الغايــة )6-ب(: تعميــم إتاحــة العــالج مــن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز  بحلــول عــام 2010 لجميــع مــن 
يحتاجونــه.

املؤشرات:

•  نســبة الســكان الذيــن بلغــت إصابتهــم بفيــروس نقــص  املناعــة البشــرية مراحــل متقدمــة وبإمكانهــم الحصــول علــى  عقاقيــر 	
مضــادة للفيروســات الرجعيــة

 من 
ً
الغاية )6-ج(: وقف انتشار املالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بحلول عام   2015 وبدء انـحسارها اعتبارا

ذلــك التاريخ .

املؤشرات:

• معدالت اإلصابة والوفيات املرتبطة باملالريا	

• نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت  ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات	

• نسبة األطفال  دون سن الخامسة املصابين بحمى ويعالجون باألدوية  املناسبة املضادة للمالريا	

• معدالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات املرتبطة به	

• نسبة حاالت السل التي اكتشفت وتم شفاؤها في إطار  العالج قصير الدورة الخاضع لإلشراف املباشر.	

الغاية )6-أ(: وقف انتشار فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز بحلول عام   2015 وبدء انـحساره 
 من ذلك التاريخ. 

ً
اعتبارا

معدل انتشار فيروس نقص املناعة البشرية في صفوف  السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة

 في مصر، (حيث إن معدل اإلصابة به مازال يقل عن 0.01٪ من 
ً
 صحيا

ً
ال يمثل فيروس نقص املناعة (اإليدز) خطرا

إجمالي عدد السكان)، رغم االرتفاع السنوي في عدد الحاالت املكتشف إصابتها بالفيروس والتي بلغت عام 201٤ نـحو 
825 حالة (ارتفع هذا العدد إلى نـحو ٩81 حالة بعد تحديث البيان خالل شهر فبراير 2015 .٩ 

٩   مرجع لوزارة الصحة و السكان، املركز القومي ملعلومات الصحة والسكان، بيانات غير منشورة
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الغاية )6-ب(:  تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز  بحلول عام 2010 لجميع 
من يحتاجونه.

انتهجت وزارة الصحة والسكان ممثلة في البرنامج الوطني ملكافحة اإليدز إستراتيجية جديدة للحفاظ على معدل 
االنتشار املنخفض لإليدز في مصر، وذلك بتحديث الدليل الوطني للرعاية اإلكلينيكية والعالج في عام 201٣/201٤ 
لتتما�سى مع التوصيات املعدلة من منظمة الصحة العاملية، وتحديث إستراتيجية منع انتقال العدوى من األم للجنين 

من خالل توفير الوعي السليم للسيدات املترددات على مراكز رعاية الحمل وتنظيم األسرة. 

 لجهود الدولة للقضاء على اإلصابة باإليدز انضمت مصر خالل عام 201٤ إلى الحملة العاملية لإليدز لتحقيق 
ً
واستمرارا

ثالثة أصفار بحلول عام 20٣0 وهى صفر إصابات جديدة بالفيروس، وصفر وفيات، وصفر وصمة العار. والتمييز.10

نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24  سنة ويمتلكون معارف دقيقة شاملة عن فيروس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز

 من بين كل خمسة شباب وواحدة من بين كل عشرين شاب لديهم معرفة شاملة صحيحة عن فيروس نقص 
ً
إن واحدا

 لنتائج املسح السكاني الصحي لعام 2008 وهو األمر الذي يتطلب املزيد من االهتمام اإلعالمي 
ً
املناعة/ اإليدز وفقا

وحمالت التوعية املستمرة خاصة في املناطق األكثر عرضة لإلصابة باملرض.

الغاية )6-ج(:وقف انتشار املالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بحلول عام   2015 وبدء انحسارها 
 من ذلك التاريخ .

ً
اعتبارا

معدالت اإلصابة والوفيات املرتبطة باملالريا

ال يمثل مرض املالريا مشكلة خطيرة في مصر كما هو الحال بالنسبة ملرض اإليدز، حيث أقرت منظمة الصحة العاملية 
 هو من الحاالت 

ً
أن مصر قد قضت على املالريا في عام 1٩٩8. ولذا فإن ما يسجل من بعض حاالت اإلصابة باملالريا حاليا

الوافدة من الدول اإلفريقية. حيث بلغت كافة الحاالت املصابة باملرض نـحو ٣٧٦ حالة فقط في عام 201٤، جميع هذه 
الحاالت وافدة من الخارج عدا 22 حالة فقط ملصريين، وهو األمر الذي يؤكد على ضرورة تفعيل إجراءات الحجر 
الصحي على املوانئ البرية والبحرية والجوية، للحد من توافد الحاالت املصابة إلى مصر ومن ثم يمكن القول بأن مصر 

قد حققت هدف األلفية املتعلق بوقف انتشار املالريا في مصر.

معدالت اإلصابة والوفيات املرتبطة بالدرن / السل	 

تقوم وزارة الصحة بجهود كبيرة للحد من انتشار اإلصابة بالدرن، ومنها فرض تطعيم إجباري على جميع األطفال 
حديثي الوالدة بتطعيمهم ضد اإلصابة بهذا املرض خالل أسبوعين فقط من الوالدة، واألخذ بالطرق الحديثة في 
العالج. وهو األمر الذي أسهم في انخفاض معدالت اإلصابة باملرض من نـحو ٣٤ حالة إصابة عام 1٩٩0 إلى  1٩ حالة 
في عام 2010، ثم إلى 1٧ حالة فقط لكل 100 ألف من السكان في عام 201٤. أي أنه تم تخفيض معدل اإلصابة إلى نحو 
النصف خالل تلك الفترة. وانخفض كذلك معدل الوفاة باملرض بصورة كبيرة. حيث تراجع من نـحو أربع حاالت عام 
1٩٩0 إلى 1.1 حالة في عام 2010 ثم إلى نـحو 0.٤٦ حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان في عام 201٤. ويعني ذلك أن 
مصر قد حققت بالفعل هدف األلفية املتعلق بخفض معدالت انتشار السل ووفياته بنسبة 50٪ مما كانت عليه عام 

.1٩٩0

http://www.roayahnews.com 10  األمم املتحدة: مصر تعلن نهاية اإليدز عام 20٣0 مأخوذ من
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نسبة الحاالت املصابة التي حصلت على األدوية املالئمة وتم شفاؤها	 

شهدت نسبة الشفاء من مرض الدرن في مصر زيادة مستمرة حتى وصلت عام 2012 إلى 8٧٪ وذلك بعد األخذ بالنظام 
العالجي قصير األمد تحت املالحظة املباشرة املعروف باسم (DOTS)، وتجاوزت مصر بذلك الهدف املحدد لنسب 
الشفاء (الهدف العالمي لنسبة الشفاء هو 85٪). وهو ما يعني أن مصر قد حققت بالفعل هدف األلفية بخصوص نسبة 

الشفاء من مرض السل.  

وجدير باإلشارة إلى توطن  العديد من األمراض األخرى فب مصر يأتى في مقدمتها مرض التهاب الكبد الوبائي ومرض 
السرطان، حيث ترتفع نسب اإلصابة بها إلى معدالت خطيرة قد تهدد األمن القومي ملصر إذا لم يتم التعامل معها بالقدر 

الكافي.
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الهدف:

كفالة االستدامة البيئية
الغايات:

غاية )7-أ(: إدماج مبادئ التنمية املستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانـحسار فقدان املوارد البيئية.

املؤشرات:

• نسبة  مساحة األرا�سي املغطاة بالغابات.	

• مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد ولكل دوالر من الناتج املحلي اإلجمالي.	

• استهالك املوارد املستنفدة لألوزون.	

• نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة.	

• نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة.	

غاية )7-ب(: الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010.

املؤشرات:

• نسبة املناطق البرية والبحرية املحمية.	

• نسبة األجناس املهددة باالنقراض.	

غاية )7-ج(: تخفيض نسبة االشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على مياة الشرب اآلمنة وخدمات 
الصرف الصحي األساسية إلى النصف بحلول عام 2015.

املؤشرات:

• نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياة للشرب محسنة.	

• نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة.	

غاية )7-د(: تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 ملعيشة ما ال يقل عن 100 مليون من سكان األحياء الفقيرة. 

املؤشرات:

• نسبة سكان الحضر املقيمين في أحياء فقيرة.	

غاية )7-أ(: إدماج مبادئ التنمية املستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانـحسار فقدان املوارد 
البيئية.

نسبة  مساحة األرا�سي املغطاة بالغابات الشجرية واألحزمة الخضراء.

وصلت مساحة الغابات الشجرية عام 2012 إلى نـحو 1٧ ألف فدان موزعة على نـحو ٣٤ غابة في سبعة عشر محافظة 
(شكل رقم (1/٧)) يضاف إلى ذلك قيام الدولة بالبدء في تنفيذ مشروع الحزام األخضر حول القاهرة الكبرى بطول 100 

كم ومن املخطط أن يزرع به 550 ألف شجرة لالستفادة كذلك من مياه الصرف الصحي املعالجة.
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شكل رقم )1/7(  مساحة الغابات الشجرية في جمهورية مصر العربية بالفدان

املصدر: - الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بيانات الجهاز.
جهاز شئون البيئة، تقرير حالة البيئة في مصر 2012.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد ولكل دوالر من الناتج املحلي اإلجمالي.

شهدت كمية االنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود األحفوري في مصر زيادة مطردة فقد 
 في عام 1٩٩1/1٩٩0 إلى نـحو 22٦ مليون طن خالل عام 2012/2011، أي 

ً
ارتفعت من نـحو ٧5 مليون طن سنويا

بمعدل زيادة سنوي قدره ٩.٦٪،، في ذات الوقت الذي ارتفع فيه متوسط نصيب الفرد من هذه االنبعاثات من نـحو ٤.1 
 قدره 8.٤٪ ، ورغم 

ً
 معدل زيادة سنويا

ً
طن في عام 1٩٩1/1٩٩1 إلى نـحو ٣.88 طن للفرد في عام 2012/2011 مسجال

 مقارنة بمثيله في املناطق املتقدمة 
ً
 كثيرا

ً
ذلك يعد نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر منخفضا

 عام 2011 11. في ذات الوقت شهد مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر من الناتج 
ً
والذي يبلغ نـحو 11 طنا

 حيث تراوح بين ٣.0-٤.0. 
ً
 سنويا

ً
بتعادل القوة الشرائية تذبذبا

استهالك املوارد املستنفدة لألوزون.

قامت مصر باتخاذ خطوات فاعلة في معالجة ظاهرة تآكل طبقة األوزون، حيث تم تخفيض نسب استهالك كافة املواد 
املستنفدة لطبقة األوزون إلى املستويات التي حددها بروتوكول مونتريال. حيث قامت الدولة بحظر استيراد الهالون 
عام 2010 واملواد الكلورفلوروكربونية  عام 2011، وبالنسبة لأل يرسوالت الطبية تم التحول إلى بدائل أخرى لها 
  لبرنامج زمنى تدريجى 

ً
صديقة للبيئة مع نهاية عام 201٣. مع العمل على وقف استخدام املواد الكلورفلوروكربونية وفقا

يخفض نسبة استهالكها فى يناير  2015 بمقدار 10 ٪ من مستوى االستهالك عام 2010/200٩ ، وتصل نسبة الخفض 
إلى  ٪٣5 فى عام 2020 ، ثم إلى ٦٧.5 ٪ فى عام 2025 ، ثم ٩٧.5 ٪ فى عام 20٣0 ، ومن املتوقع أن تصل النسبة إلى 100٪ 
عام 20٤0 . كما تستهدف الدولة الخفض التدر يجى فى استخدام مادة بروم يد امليثيل واستخدام بدائ ل أخري صديقة 

للبيئة.

نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة.

تصل نسبة استهالك مصر من املياه إلجمالي حجم املوارد املائية عام 201٣ نـحو ٧5.5٪ مقابل نسبة قدرها ٧0.٦٪ عام 
2005. ومع الزيادة املستمرة في أعداد السكان والتي لم يقابلها زيادة مماثلة في املتاح من املوارد املائية أصبحت مصر 
، حيث تناقص نصيب الفرد في مصر 

ً
 بمقدار ألف متر مكعب للفرد سنويا

ً
تقع تحت حد الفقر املائي والذي يقدر عامليا

 فقط عام 201٣ وهو ما يعادل 
ً
 مكعبا

ً
 عام 2005 إلى نـحو ٦٩0 مترا

ً
 مكعبا

ً
من موارد املياه املتجددة من نـحو ٧٦٩ مترا

٦٩٪ من حد الفقر املائي.

11  األمم املتحدة, تقرير األهداف اإلنمائية، مرجع سبق ذكره.
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غاية )7-ب(: الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2010.

نسبة املناطق البرية والبحرية املحمية

قامت مصر بمضاعفة عدد املحميات الطبيعية لترتفع من نـحو 15 محمية عام 1٩٩0 إلى نـحو ٣0 محمية طبيعية عام 
2012 بإجمالي مساحة بلغت نـحو 1٤٦ ألف كم2 تمثل نـحو 1٤.٧٪ من مساحة مصر اإلجمالية، وتقارب هذه النسبة 
مثيلتها على مستوى العالم والتي قدرت عام 201٣ بنحو 1٤.٦٪ من مساحة اليابسة كما تفوق مثيلتها باملناطق املتقدمة 
والتي تبلغ فيها النسبة نـحو 1٤٪ من مساحة اليابسة12. ومع ارتفاع نسبة مساحة املحميات في مصر إلى ضعف ما كانت 
عليه عام 1٩٩٤ (٧.2٪ من مساحة األرض) يمكن القول بأن مصر سوف تحقق النسبة املو�سى بها من قبل اتفاقية 
التنوع البيولوجى للمحميات الطبيعية (وهي أال تقل نسبة املناطق املحمية من املناطق األرضية عن 1٧٪ بحلول عام 
2020)، كما أن نسبة مساحة املحميات الطبيعية للمناطق األيكولوجية البحرية لم تتعد في مصر 1.٧٪ فقط – وصلت 
 عن النسبة املو�سى بها من قبل االتفاقية (وهي أال تقل نسبة 

ً
هذه النسبة إلى ٩.٧٪ على مستوى العالم – وهي تقل كثيرا

املحميات الطبيعية للمناطق األيكولوجية البحرية عن 10٪ بحلول عام 2020 .1٣

غاية )7-ج(: تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على مياة الشرب اآلمنة 
وخدمات الصرف الصحي األساسية إلى النصف بحلول عام 2015.

نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب اآلمنة 

تستهدف هذه الغاية خفض نسبة السكان العاجزين عن الحصول على مياه شرب آمنة إلى النصف بحلول عام 2015، 
وقد حققت مصر بالفعل هدف األلفية املفروض الوصول إليه خالل عام 200٩/2008 على املستوى القومي وعلى 
مستوى معظم املحافظات، حيث ارتفعت نسبة األسر التي تحصل على مياه آمنة للشرب (من خالل الشبكة العامة) من 
٧٩.٩٪ عام 1٩٩2 إلى ٩٤.٧٪ عام 200٩/2008* على املستوى القومي، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة األسر التي تحصل 
على مياه شرب آمنة وتحقيق مصر لهدف األلفية، فإنه يجب عدم إغفال وجود أكثر من 5٪ من األسر تتحصل على 
املياه من مصادر أخرى (طلمبات ، آبار، ....) غير الشبكة العامة، كما أن هناك أكثر من ٧٪ من األسر ال تتصل مساكنها 

بمرفق املياه. 

نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على خدمات صرف صحي آمنة

يتمتع ما يقرب من نصف األسر فقط في جمهورية مصر العربية بخدمات صرف صحي آمنة. ترتفع هذه النسبة إلى نـحو 
85٪ في الحضر، بينما تنخفض إلى 2٤٪ فقط في الريف الذي مازال 5٩٪ من سكانه يعتمدون على الترنشات في الصرف. 

وبورسعيد  والسويس  (القاهرة  الحضرية  واملحافظات  الجيزة  محافظة  أن  يالحظ  املحافظات،  مستوى  وعلى 
واإلسكندرية) ترتفع فيها نسب التغطية لتصل في أدناها إلى 8٧.5٪. في حين تتصدر محافظات الوجه القبلي النسب 
الدنيا في معدل التغطية، حيث تصل في بني سويف إلى نـحو 10.٧٪ فقط يليها قنا 1٣.1٪ ثم املنيا 1٦.1٪ ثم أسيوط 

1٧.٤٪ وسوهاج ٪1٩.٦.

12  األمم املتحدة, األهداف اإلنمائية، مرجع سبق ذكره , ص٤٣

1٣  جهاز شئون البيئة, تقرير حالة البيئة في مصر, 2012, ص2٧٩.
*ارتفعت نسبة األسر التي تحصل على مياه آمنة للشرب عام 2012/2011 إلى نـحو 8.٩٦٪.
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غاية )7 – د( تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 ملعيشة ما ال يقل عن 100 مليون من سكان 
األحياء الفقيرة.

نسبة سكان الحضر املقيمين في أحياء فقيرة

تضم العشوائيات في مصر املناطق غير املخططة (تمثل حوالي ٩5٪ من الكتلة العمرانية بالقرى املصرية ونسبة 5،٣٧٪ 
من الكتلة العمرانية باملدن املصرية) واملناطق غير اآلمنة (التي تتواجد في أماكن خطرة على الحياة والصحة)، وتتمثل 
أهم التحديات التي تواجه قاطني تلك العشوائيات في ارتفاع نسبة الفقر والحرمان بينهم وما يقترن بذلك من ظواهر 
سلبية أخرى، حيث كشفت دراسة حديثة لليونيسيف1٤ أن نسبة الفقر تصل بين األسر قاطني تلك العشوائيات إلى 
نـحو ٤2٪، وأن ٤1٪ من األطفال باملناطق العشوائية غير اآلمنة ال يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي اآلمن، 
يقل هذا املعدل عن 5٪ في املناطق غير املخططة، كما تقدر نسبة الحرمان الحاد من بعد التعليم بنحو ٣٧٪ في املناطق 
.
ً
العشوائية غير املخططة، وترتفع هذه النسبة إلى ٤٣٪ في املناطق غير اآلمنة وذلك فيما بين األطفال بين 12 – 1٧ عاما

 وقد قامت الدولة حتى فبراير 201٤ بتطوير عدد 58 منطقة عشوائية، وذلك بمساحة 52٣.2 فدان يقطنها حوالي 2٩.٦ 
ألف وحدة سكنية (منها 15.٦ ألف وحدة تم إنشاؤها) بتكلفة 1.52٧ مليار جنيه وتضم حوالي 11٩ ألف نسمة، وجار 
تطوير ٦8منطقة، وذلك بمساحة ٦٣8.٣ فدان وتضم نـحو ٣2.٦ ألف وحدة سكنية ويقطنها حوالي1٣1 ألف نسمة، 
 عددها 101 منطقة، بمساحة ٧11.٣ فدان وتضم عدد ٤5.0٩ ألف وحدة سكنية. 

ً
وهناك مناطق يجرى تطويرها ذاتيا

ويتبقى نـحو 15٩ منطقة بمساحة ٣21٩.8 فدان، وتضم عدد 1٤0.٣ ألف وحدة سكنية. وتجدر اإلشارة إلى قيام 
الحكومة بمضاعفة االستثمارات املخصصة لتطوير املناطق العشوائية في أطار خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية 

للعام املالي 2015/201٦. 

 إلستراتيجية الدولة لتطوير املناطق العشوائية ستصبح مصر بحلول عام 2018 بال مناطق عشوائية غير آمنة. 
ً
ووفقا

وفي ظل تلك الجهود جاءت مصر ضمن أفضل 20 دولة في العالم من حيث جهود تحسين أوضاع العشوائيات، إذ وصلت 
إلى املرتبة الخامسة في مؤشر انخفاض نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في العشوائيات وذلك بعد كل من أندونيسيا 

واملغرب واألرجنتين وكولومبيا.15

 وجدير باإلشارة أن الجهود التي بذلتها مصر خالل العقد املا�سي لتحسين حالة البيئة وتحقيق هدف األلفية الخاص 
 لدليل األداء البيئي العالمي لعام 2012 (EPI) حيث أصبحت 

ً
باالستدامة البيئية قد انعكس في تقدم ترتيبها العالمي وفقا

تحتل املركز ٦0 على مستوى العالم مقابل املركز 85 في عام 200٦، كما احتلت املركز األول على املستوى العربي بعد 
أن كانت تحتل املركز التاسع عام 200٦ 1٦

ومع ذلك مازالت هناك مجموعة من التحديات تواجه االستدامة البيئية يمكن حصر أهمها فيما يلي:

ارتفاع معدل نمو السكان وما يرتبط به من زيادة الطلب على املوارد الطبيعية وعلى خدمات البنية األساسية 	 
وأهمها املياه والصرف الصحي.

ضعف الوعي البيئي لدى املواطنين نتيجة لألمية، وضعف مردود برامج وأنشطة التوعية البيئية مما ساعد على 	 
ارتفاع نسبة التلوث – وخاصة بالنسبة لتلوث الهواء باألتربة- عن الحدود املسموح بها في العديد من املناطق، 

وانتشار القمامة في الشوارع.

1٤  منظمة األمم املتحدة للطفولة، تقرير األطفال متعدد األبعاد، مرجع سبق ذكره.

15  جهاز شئون البيئة, تقرير حالة البيئة، مرجع سبق ذكره، ص ٣2٩.

1٦  املرجع السابق، ص2٧٦-ص280

الهدف السابع: كفالة االستدامة البيئية



انخفاض مستوى املعيشة وخاصة باملناطق الريفية مما يحد من قدرة املواطنين على مد توصيالت املياه والصرف 	 
من الشبكات العامة إلى املنازل أو كسح البيارات منها.

ضعف فعالية السياسات البيئية والقصور في تطبيقها.	 

 على التغطية الكاملة لكافة املنازل واألسر بالصرف الصحي اآلمن - في املدى القريب- حيث 	 
ً
عدم قدرة الدولة ماليا

تشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة تحقيق الهدف املتعلق بالصرف الصحي املتضمن في األهداف اإلنمائية بحلول 
عام 2015 تقدر بنحو 120 مليار جنيه.1٧

1٧  هبة هندوسة, تحليل املوقف: التحديات التنموية الرئيسية التي تواجه مصر, 2010, ص15.
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الهدف:

تطوير شراكة عاملية للتنمية
الغايات:

الغاية )8-أ(: امل�سي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد  بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز.

.
ً
الغاية )8-ب(: معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا

املساعدة اإلنمائية الرسمية:

• ، كنســبة مئويــة مــن الدخــل القومــي  اإلجمالــي 	
ً
صافــي ومجمــوع املســاعدة اإلنمائيــة الرســمية التــي تقــدم للبلــدان األقــل نمــوا

للــدول املانـــحة األعضــاء فــي لجنــة املســاعدة  اإلنمائيــة التابعــة ملنظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي.

• نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية الكلية املخصصة  حسب القطاع واملقدمة من الدول املانـحة األعضاء في  لجنة 	
املســاعدة اإلنمائيــة التابعــة ملنظمــة التنميــة والتعــاون  االقتصــادي إلــى الخدمــات االجتماعيــة  األساســية (التعليــم األسا�ســي 

والرعايــة الصحيــة األوليــة  والتغذيــة وامليــاه اآلمنــة والصرف الصحي) 

• نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير املشروطة  املقدمة من الدول املانـحة األعضاء في لجنة املساعدة  اإلنمائية 	
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

• املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان النامية  غير الساحلية كنسبة من دخلها القومي اإلجمالي	

• املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها دول الجزر  الصغيرة النامية كنسبة من دخلها القومي اإلجمالي.	

الغاية )8-ج(: معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول  الجزرية الصغيرة النامية.

الغاية )8-د(: املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية 

املؤشرات:

• الوصول إلى األسواق	

• نســبة مجمــوع واردات البلــدان متقدمــة النمــو املعفــاة مــن  الرســوم الجمركيــة (حســب القيمــة وباســتثناء األســلحة)  مــن 	
البلــدان الناميــة والبلــدان األقــل نمــاء.

• متوســط التعريفــات الجمركيــة التــي تفرضهــا البلــدان  متقدمــة النمــو علــى املنتجــات الزراعيــة واملنســوجات  وامللبوســات 	
الــواردة مــن البلــدان الناميــة.

• تقديرات الدعم الزراعي املقدم في بلدان منظمة  التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي كنسبة مئوية  من ناتجها املحلي اإلجمالي.	

• نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة لبناء القدرات  التجارية.	

• القدرة على تحمل الديون	

• مجمــوع عــدد البلــدان التــي وصلــت إلــى مرحلــة اتخــاذ  القــرار لصالــح البلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون، وعــدد البلــدان التــي 	
وصلــت إلــى نقطــة إنجــاز املبــادرة  املتعلقــة بتخفيــف أعبــاء ديــون البلــدان الفقيــرة املثقلــة  بالديــون (مبــادرة الهيبــك).

• ــزم بتخفيفــه فــي إطــار  املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون واملبــادرة  متعــددة 	
ُ
مقــدار عــبء الديــون الــذي الت

األطــراف لتخفيــف عــبء الديــن.

• تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات  السلع والخدمات.	

الغايــة )8-ه(:  التعــاون مــع شــركات املســتحضرات الصيدالنيــة إلتاحــة العقاقيــر  األساســية بأســعار ميســورة فــي 
البلــدان الناميــة.

الغايــة )8-و(: التعــاون مــع القطــاع الخــاص إلتاحــة فوائــد التكنولوجيــات الجديــدة،  وبخاصــة تكنولوجيــا 
وااإلتصــاالت. املعلومــات 

• الخطوط الهاتفية لكل 100 نسمة 	

• املشتركون في شبكات الهاتف الخلوي لكل 100  نسمة 	

• مستخدمو اإلنترنت لكل 100 نسمة.	
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.
ً
الغاية )8-ب(: معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا

املساعدات واملنح اإلنمائية:

 خالل 
ً
 سنويا

ً
شهدت نسبة املساعدات اإلنمائية التي تم توجيهها إلى مصر كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي تذبذبا

الفترة 1٩٩2-2010، حيث تراوحت بين 0.22٪ و 0.٣٣٪، وقد وصلت أدناها (0.2٪) عام 2011 (شكل رقم 1/8)، 
ورغم أن نسبة املساعدات اإلنمائية إلى مصر قفزت خالل عام 2012 إلى نـحو 0.٧٪، إال أنها مازالت تمثل أقل من ٪1 

من الدخل القومي للدولة وهو ما يشير إلى  ضآلة حجم هذه املساعدات بالنسبة لالقتصاد املصري. 

شكل رقم )1/8(  نسبة صافي املساعدات اإلنمائية الرسمية للدخل القومي اإلجمالي في مصر  )٪(

OECD-DAC، World Bank :املصدر
www.oecd.org/dac/stats

الغاية )8-د(:املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية.

الوصول إلى األسواق العاملية

 بصور مطردة حيث ارتفع من ٧.8 مليار 
ً
 متزايدا

ً
شهد امليزان التجاري خالل الفترة 200٤/200٣ – 201٤/201٣ عجزا

 من 
ً
، وبدءا

ً
دوالر في عام 200٤/200٣ إلى نـحو 25.1 مليار دوالر عام 2010/200٩ بنسبة زيادة سنوية ٣٧٪ تقريبا

 ، وهو ما يشير إلى أن الزيادة في عجز امليزان 
ً
 بنسبة 8٪ سنويا

ً
 متزايدا

ً
عام 2011/2010 إلى 201٤/201٣ حقق عجزا

التجاري أصبحت تنمو بمعدل أقل بعد عام 2011/2010.

القدرة على تحمل الديون

 من عام 2001 حتى عام 2010 حيث ارتفع من 2٦.٦ مليار دوالر 
ً
 بدءا

ً
 تصاعديا

ً
 عاما

ً
شهد الدين العام الخارجي اتجاها

إلى نـحو ٣٣.٧ مليار دوالر، أي  بمقدار نـحو ٧8٩ مليون دوالر زيادة سنوية خالل تلك الفترة. وقد شهدت السنوات 
 في حجم الدين من ٣٤.٩ مليار دوالر عام 2011 إلى نـحو ٣٤.٤ مليار دوالر في العام التالي. ثم 

ً
القليلة املاضية، انخفاضا

عاود لدين العام الخارجي ارتفاعه  في عام 201٣ بشكل كبير، قدر بنسبة 25.٦٪ عن العام السابق ليصل إلى نـحو 2.٤٣ 
مليار دوالر.

كما تغير هيكل الدين العام الخارجي، حيث بلغت نسبة الدين قصير األجل في عام 200٣ نحو ثالثة أضعاف ما كانت 
عليه عام 201٣. كما ارتفعت قيمة الدين العام الخارجي للصادرات بعد عام 200٩ إلى مستوى خطير، حيث أصبحت 

تستحوذ على ما يقرب من ٩0٪ من الصادرات عام 201٣.
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الغاية )8 – و( التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا 
املعلومات وااإلتصاالت.

التطور في قطاع ااإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 املاضية، حيث ارتفع حجم 
ً
 خالل األربعة عشر عاما

ً
 ملحوظا

ً
شهد قطاع ااإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تطورا

مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالى إلى نـحو  2.٤٪ وبلغ حجم استثماراته 22 مليار جنيه، منها 1٤.1 مليار جنيه استثمارات 
في مجال ااإلتصاالت، و8 مليارات جنيه استثمارات في مجال تكنولوجيا املعلومات. وتقدر مساهمة القطاع الخاص 
بنحو 20 مليار جنيه بنسبة حوالي ٩0٪ من إجمالي استثمارات القطاع، منها 1٣ مليار جنيه في مجال ااإلتصاالت، و٧ 
مليارات جنيه في تكنولوجيا املعلومات وتقدر االستثمارات الحكومية في هذا القطاع بنحو 2 مليار جنيه خالل عام 

.201٤/201٣

وقد انعكس ذلك على ارتفاع عدد مستخدمي شبكات اإلنترنت في مصر إلى نـحو 52.5 فرد لكل مائة فرد عام 201٣/201٤ 
بعد أن كان عدد مستخدمي اإلنترنت نـحو فردين فقط من كل مائة فرد عام 1٩٩٩. ويعزى هذا االنتشار الواسع 
إلى التطور الكبير والسريع الذي تشهده دول العالم، ومنها مصر، في مجال تكنولوجيا املعلومات وااإلتصاالت وتنامي 
 عن اتجاه أسعار تكنولوجيا املعلومات وااإلتصاالت لالنخفاض مع زيادة املنافسة التي 

ً
املضمون والتطبيقات، فضال

 
ً
يشهدها هذا القطاع. ورغم ارتفاع هذا املعدل فإنه مازال يقل عن مثيله بالدول املتقدمة والذي يصل إلى نـحو ٧8٪ وفقا

لتقرير األهداف اإلنمائية األلفية الدولي لعام 201٤.

كما شهدت نسبة انتشار التليفون املحمول في مصر طفرة كبيرة خالل السنوات األخيرة، حيث ارتفع عدد خطوط 
املحمول لنحو 11٧.٧ خط لكل مائة فرد من السكان بعد أن كان نصيب كل مائة فرد من السكان خط واحد فقط في 
عام 1٩٩٩ (شكل رقم 2/8). وفي ذات الوقت تراجع عدد خطوط التليفونات الثابتة لنحو 8 خطوط لكل مائة فرد من 
 لكل مائة من السكان عام 200٧/200٦. وذلك في ضوء إنتشار التليفونات املحمولة 

ً
السكان مقارنة بحوالي 15 خطا

وتفضيل املواطنين لها عن التليفونات الثابتة (األرضية).

شكل رقم )2/8(  مستخدمو شبكة اإلنترنت لكل 100 من السكان )٪(

املصدر: وزارة ااإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، الكتاب السنوي، إصدارات مختلفة.
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اإلجراءات والسياسات التي تنتهجها الدولة لإلسراع في تحقيق أهداف األلفية

سعت مصر بجدية إلى اإلسراع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية إلحداث التنمية املتوازنة واملستدامة وخاصة 
في أعقاب ثورة الثالثين من يونيو 201٣، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة السياسية واألمنية واالقتصادية 
التي واجهت الدولة. وملواجهة هذة التحديات الكبيرة أخذت الحكومة على عاتقها أولوية تحسين الظروف االقتصادية 
واملعيشية للمواطنين والتي تمثلت في إصالح املوزانة العامة للدولة دون املساس بمحدودي الدخل أو الفقراء، وإصالح 
التشوهات في منظومة الدعم وبخاصة دعم الطاقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وقامت الدولة كذلك بإصالح 
منظومة الحماية االجتماعية برفع معاش الضمان اإلجتماعي بنحو 50٪ من قيمته السابقة.  وتم تطوير منظومة دعم 
 عن توسيع مساحة االختيار امام املواطنين وزيادة السلع املتاحة 

ً
السلع التموينية لتحقيق استهداف أفضل فضال

لالختيار مع زيادة جودتها وخفض تكلفتها، مع إضافة املواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى عام 2011،  كما 
قامت الدولة كذلك بتحديد حد أدنى لألجر لجميع العاملين بالدولة يقدر بنحو 1200 جنيه للدرجة السادسة في السلم 
الوظيفي، وتحديد حد أق�سى للدخل يمثل ٣5 مرة ضعف الحد األدنى يطبق على كافة الوزارات والهيئات واملؤسسات. 

 خطة استثمارية للعام املالي الحالي 2015/201٤ تقدر بنحو ٣٣٧ مليار جنيه، تنفذ الحكومة 
ً
اعتمدت الدولة أيضا

منها مشروعات استثمارية في مجال البنية األساسية والتنمية البشرية والتنمية املكانية تقدر تكلفتها بنحو 1٣1 مليار 
جنيه، ويسهم القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 20٦ مليارات جنيه موزعة فيما بين القطاعات واألقاليم املختلفة 
 للعدالة االجتماعية في توزيع ثمار 

ً
 للتنمية االقتصادية املستدامة املعتمدة على جهود املصريين الذاتية، وضمانا

ً
تحقيقا

التنمية بين جميع املصريين في األقاليم واملحافظات املختلفة.

كما طرحت الدولة العديد من املشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة وتوفير فرص 
العمل الالئق باملجتمع والتحفيز على استغالل اإلمكانات املتاحة وتنميتها. ويأتي في مقدمة هذه املشروعات مشروع 
حفر قناة السويس الجديدة التمثل نقطة عبور جديدة للمجتمع املصري، ويكون بداية التنمية الحقيقية ألقليم قناة 
السويس، وذلك بعد أن قام املصريون بتمويل هذا املشروع بنحو ٦٤ مليار جنيه خالل ثمانية أيام فقط من بدء طرح 
تمويل املشروع من خالل شهادات استثمار قناة السويس، كما يتضمن املشروع حفر ستة أنفاق أسفل قناة السويس 

لربط أقليم القناة ومحافظات سيناء بالقاهرة.

 آخر من املشروعات القومية املتمثلة في تطوير شبكة الطرق واإلنفاق والكباري والتي تمتد 
ً
 عددا

ً
وتنفذ الحكومة حاليا

لنحو ٣200 كم يتم إضافتها لشبكة الطرق، وزراعة واستصالح نـحو مليون فدان كمرحلة أولى من خطة متوسطة 
املدى تشمل تنمية ما يقرب من ٤ مليون فدان في مناطق مختلفة بالجمهورية، تضاف إلى األرا�سي الزراعية املصرية، 
والبدء كذلك في إعداد املخططات اإلستراتيجية لتنمية الساحل الشمالي الغربي واملثلث الذهبي وتنمية جنوب الوداي.

ونتيجة للجهود السالف اإلشارة إليها فمن النتوقع أن يرتفع معدل النمو االقتصادي ليصل إلي ٤.2٪ خالل العام املالي 
2015/201٤ مع تحسن أداء قطاع السياحة وكذا الصناعات التحويلية، وانخفاض معدل البطالة ليصل إلى ٪12.8 
خالل الربع الثالث من العام املالي، مع ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار في العام املذكور بما يشير إلى عودة الثقة مرة 

أخرى في االقتصاد املصري.

 على العديد من التقارير الدولية اإليجابية من وكالة ستاندر أند بورز ومؤسسة 
ً
وقد أنعكست هذه التطورات إيجابيا

فيتش ومؤسسة موديز التي أشارت إلى تحسن تصنيف مصر اإلئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة لالقتصاد املصري، 
وكذا التقرير املبدئي لبعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر لتقييم إجراءات اإلصالح االقتصادي واإلجتماعي 

.
ً
التي انتهجتها الحكومة املصرية مؤخرا

الهدف الثامن:  تطوير شراكة عاملية للتنمية
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: أهداف التنمية املستدامة
ً
ثانيا

 مع االقتراب من املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ومن أجل مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية الراهنة واملستقبلية سعى املجتمع الدولي إلى تشكيل مجموعة جديدة من األهداف التنموية للفترة من 201٦ 
إلى20٣0 تحل محل أهداف األلفية التي ينتهي العمل بها بنهاية عام 2015. وقد امتدت عملية التحضير ألهداف التنمية 
املستدامة عدة سنوات ، ومن املنتظر إعالن هذه األهداف خالل الدورة رقم 2٩ للجمعية العامة لألمم املتحدة خالل 
الفترة 25-2٧ سبتمبر 2015، والتي يحضرها رؤساء وملوك وقادة دول وحكومات العالم لتنبي هذه األهداف والبدء في 

 القادمة.   
ً
تنفيذها خالل الخمسة عشر عاما

وفي سبيل إعداد أهداف التنمية املستدامة املقترحة اعتمدت األمم املتحدة منهج املشاركة من أسفل إلى أعلى من كافة 
الجهات أصحاب املصلحة ، حيث أجرت األمم املتحدة مجموعة متنوعة من العمليات التشاورية (شملت املشاورات 
العاملية والقومية واملوضوعية واملسوحات واستقصاءات الرأي عبر اإلنترنت) التي تعد األشمل على نـحو غير مسبوق. 
وقد أشرف على املشاورات الوطنية والعاملية مجموعة األمم املتحدة اإلنمائية، وعلى املشاورات اإلقليمية املفوضات 
اإلقليمية. وقد اشترك في هذه الحوارات كل من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، وكل من املجتمع املدني، 
والشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات وأصحاب الفكر والرأي، والبرملانيين، والفقراء واملهمشين بهذه الدول وذلك 

من أجل بناء شعور بامللكية املشتركة لهذه األهداف.

 ونعرض فيما يلي أهداف التنمية املستدامة املقترحة: 
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. . 1

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. . 2

ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.. ٣

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع . . ٤

تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. . 5

ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. . ٦

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة. . ٧

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع. . 8

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار. . ٩

الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها. . 10

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود واالستدامة. . 11

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. . 12

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره. . 1٣

حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نـحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة. . 1٤

حماية النظم األيكولوجية البرية، وترميمها، وتعزيز استخدامها على نـحو مستدام، وإدارة الغابات على نـحو . 15
مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرا�سي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. 

التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة وإتاحة إمكانية وصول . 1٦
الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات.

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة. . 1٧
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وباستعراض تلك األهداف وغاياتها يالحظ ما يلي : 

تحقق أهداف التنمية املقترحة التكامل بين األبعاد الثالثة (االقتصادية واالجتماعية والبيئية) للتنمية املستدامة، 	 
وتؤكد في ذات الوقت على أن اإلنتاج واالستهالك املستدام وإدارة املوارد الطبيعية وحمايتها من املتطلبات األساسية 

للتنمية املستدامة.

 من 	 
ً
استتهدف جانب كبير من هذه األهداف الوصول إلي الهدف األمثل( وليس إلى نصف الطر يق كما  كان مستهدفا

األهداف اإلنمائية لأللفية)  حيث استتهدفت القضاء على الجوع والفقر ووفيات حديثي الوالدة واألطفال دون 
 عن حصول الجميع على خدمات املياه والصرف الصحي 

ً
سن الخامسة، والقضاء على التفاوت بين الجنسين، فضال

والطاقة الحديثة، ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية.

ارتفعت الطموحات مع أهداف التنمية املستدامة حيث لم يقتصر األمر على التركيز على العمل بل اختص بالذكر 	 
العمل الالئق، امتد كذلك هدف الغذاء من مجرد توفير الغذاء إلى تأمين التغذية املحسنة، كما اتسع هدف التعليم 
 هدف التصنيع ليشمل 

ً
ليشمل اكتساب املتعلمين للمعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، امتد أيضا

تعزيز البحث العلمي واالبتكار. 

 بين بلدان العالم وأنه يمكن للجميع 	 
ً
 مشتركا

ً
 عامة بمعنى أنها تمثل طموحا

ً
تعد أهداف االستدامة املقترحة أهدافا

إدراجها وبما يتفق مع خصوصيتها وأولوياتها ضمن سياستها القومية. 

تعد أهداف التنمية املستدامة أكثر شمولية من األهداف اإلنمائية لأللفية حيث تجاوزت قضايا الفقر والصحة 	 
والتعليم لتمتد إلى قضايا التصنيع الشامل واألمن الغذائي والطاقة والصرف الصحي واملياه واملدن واملستوطنات 

 عن قضايا السالم وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون. 
ً
البشرية، فضال

إن القضايا التي شملتها أهداف التنمية املستدامة تم تناولها بمنظور أعمق حيث تخطى الكثير منها األهداف 	 
الكمية لتأخذ البعد النوعي كذلك، كما حدث عند تناول التعليم الجيد، واملستوطنات اآلمنة، والطاقة الحديثة 

واملستدامة، والعمالة املنتجة وغيرها من األهداف. 

 	 
ً
 إلى جنب فقد تضمنت األهداف املقترحة هدفا

ً
وحيث إن التنمية املستدامة ومعالجة التغير املناخي يسيران جنبا

 حول التغير املناخي والذي يلزم الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره، كما احتل املناخ 
ً
مباشرا

مكانة بارزة في النص التمهيدي لتقرير فريق الشخصيات البارزة. 

 ألهمية البيانات واملعلومات لتنفيذ األهداف ومتابعتها فقد ركز أحد أهداف التنمية املستدامة على تعزيز 	 
ً
نظرا

قدرات البلدان النامية لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثقة ومفصلة، 
وكذا الحق في الحصول على املعلومات، كما احتلت تلك القضية مكانة بارزة في النص التمهيدي لتقرير فريق 

الشخصيات البارزة.

 في األهداف اإلنمائية لأللفية، 	 
ً
 بالجانب التوزيعى – والذي كان مفتقدا

ً
تولي أهداف التنمية املستدامة اهتماما

كما تركز على النتائج وليس فقط على اإلنجازات ، وتركز كذلك على الحد من التفاوتات النوعية واالجتماعية 
والجغرافية.

اهتم العديد من األهداف بالفئات الضعيفة واملهمشة وبصفة خاصة املرأة واألطفال العاملة واملهاجرات من 	 
النساء وذلك عند تناول قضايا الفقر والجوع، واملياه والصرف الصحي اآلمن، وتوفير العمل الالئق. 

 على أهمية السعي نـحو القضاء 	 
ً
 لكل من الفقر والجوع تأكيدا

ً
 منفصال

ً
خصصت أهداف التنمية املستدامة هدفا

على كل منهما، حيث إنهما مازاال موجودين على قمة أولويات أجندة التنمية العاملية فيما بعد 2015.

 

 أهداف التنمية املستدامة
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بعض التحديات التي يمكن أن تواجهها مصر عند تطبيق  أهداف التنمية املستدامة

تحديات علي املستوي الدوليأ. 

استمرار الركود في العديد من دول االتحاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية، وضعف معدالت النمو بها، وتراجع 	 
فرص العمل املولدة، مع تباطؤ النمو  في الصين ودول شرق آسيا.  

عدم تنفيذ البلدان املتقدمة واملنظمات املانـحة اللتزاماتها في مجال املساعـــدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية  	 
 ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصلت 

ً
 الكامل، حيث إنه وفقا

ً
لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التنفيذ

املساعدات اإلنمائية الرسمية من 2٣ لجنة مساعدة إنمائية تابعة للمنظمة إلى نـحو 1٣٣.5مليار دوالر في عام 2011 
أي ما يمثل نـحو 0.٣1٪ من إجمالي الناتج القومي املجمع للدول، وهو أقل بكثير من هدف 0.٧٪ الذي حددته األمم 

املتحدة18

تحديات علي املستوي  املحليب. 

توفير الكوادر البشرية القادرة علي متابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في كافة الوزارات والهيئات املنوطة بتلك 	 
املهام.

وضع إطار للتنسيق بين الجهات املعنية علي النحو الذي يسمح بتنفيذ هذه األهداف بشكل أكثر كفاءة.	 

توفير املعلومات والبيانات الالزمة لقياس التطور نحو تحقيق هذه األهداف.	 

تحديات مرتبطة بطبيعة أهداف التنمية املستدامةج. 

 و1٦٩ 	 
ً
يعد عدد األهداف والغايات املقترحة التي يتضمنها اإلطار العام ألهداف التنمية املستدامة وهو 1٧هدفا

، حيث تراوحت األهداف ما بين صحة األطفال واألم واملحيطات والبحار.
ً
 كبيرا

ً
غاية يعد عددا

 إذا ما اختصت كل غاية بمؤشرين فقط) 	 
ً
إن كثرة الغايات ومؤشرات قياسها (التي قد تتعدى الثالثة مائة مؤشرا

قد يطيل الفترة الزمنية الالزمة إلجراء عملية املتابعة لقياس التقدم املحرز في تنفيذ تلك األهداف وكذا إلعداد 
تقارير املتابعة، األمر الذي قد يحد من كفاءة عملية التنفيذ لهذه األهداف. 

يمكن أن تواجه عملية قياس مؤشرات تتبع التقدم املحرز في األهداف اإلنمائية املقترحة بصعوبة توفير  البيانات 	 
الدقيقة واملوثقة الالزمة وذلك إما بسبب عدم توفر البيانات، أو لعدم دقتها، أو لوجود ثغرات في البعض منها، 
أو لعدم االمتثال للمعاير املنهجية في تقديرها، أو افتقتاد لتنظم دقيقة لتستجيلها، أو  لغياب البيانات  الكمية 
التفصيلية وخاصة تلك املتعلقة بالفئات املهمشتة والضعيفة وباملناطق النائية والعشوائية، أو لطول الفترة التي 

يستغرقها إعداد وإصدار البيانات والتي قد تمتد ألكثر من خمس سنوات ( التعدادات، املسوح السكانية الصحية).

من املتوقع أن تواجه مصر صعوبات في تحقيق بعض أهداف التنمية املستدامة املقترحة ذات السقف الكمي املرتفع 	 
بحلول عام 20٣0 وخاصة فيما يتعلق بحصول الجميع على خدمات الصرف الصحي،وتوفير فرص العمل بشكل 
كامل والئق، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وكفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة 
وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة على قدم املساواة مع الرجل. ويرجع ذلك إما بسبب حاجة بعض تلك األهداف 
الستثمارات ضخمة (الصرف الصحي والعمالة الكاملة)، أو بسبب موروثات وعادات اجتماعية ( املشاركة الكاملة 

للمرأة).

      .http: // Arabic . people. Com. Cn/ 31659/ 7854085. html 18   تقرير إخباري : قمة (ريو+ 20) بداية جديدة للتنمية املستدامة على الصعيد العالمي
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كيف استعدت مصر لتطبيق أهداف التنمية املستدامة؟ 

منذ إعالن األمم املتحدة عن التفكير في طرح مجموعة جديدة من األهداف اإلنمائية في إطار أجندة التنمية ملا بعد 
2015 تحل محل األهداف اإلنمائية لأللفية والتي سيحل املوعد النهائي لها في نهاية العام الحالي، شاركت مصر بفاعلية 
على كافة املستويات العاملية واإلقليمية واملحلية في معظم الفعاليات واملشاورات واملؤتمرات املتعلقة بمناقشة اإلطار 

العام لتلك األهداف .

أ. 
ً
االستعداد محليا

تركز الحكومة جهودها خالل الشهور القليلة املتبقية من العام الحال على تسريع خطى تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية، وإزالة العقبات التي تحول دون الوصول للمستوى املنشود لبعض تلك األهداف و يأتي في مقدمتها األهداف 
املتعلقة بالحد من الفقر، والبطالة، وانتشار األمية. وبجانب ذلك تقوم الحكومة برصد الدروس املستتفادة من تطبيٌق 
األهداف اإلنمائية لأللفية  في مصر، حيث إن تلك الدروس تعد ركيزة أساسية لنجاح مصر في تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة فيما بعد 2015.

وفي هذا اإلطار نود اإلشارة إلى أن الحكومة لن تتوقف عند تحديد األهداف التي لم تحقق مصر التقدم املنشود بشأنها 
ولكن سوف تقوم أيًض بإجراء الدراسات التحليلية لألهداف التي تم بالفعل إنجازها وفقا للمستويات املنشودة وذلك 
لرصد نقاط القوة والضعف والوقوف على مدى تحقيق هذه األهداف بكفأة من حيث تكلفة إنجازها، ومدى قابلية هذا 
اإلنجاز لالستدامة، ومدى تنفيذها بالكامل وعلى كافة املستويات الجغرافية ولكل الفئات االجتماعية وفئات الدخل 

املختلفة.

وفي هذا اإلطار قامت وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري بتبني مشروع قومي إلعداد ”إستراتيجية التنمية 
 القادمة. وتمثل هذه 

ً
املستدامة: رؤية مصر 20٣0“، لتصبح اإلطار الحاكم للتنمية املستدامة خالل الخمسة عشر عاما

 للعمل خالل الفترة القادمة، لتوحيد الجهود نحو هدف واحد ويمثل خارطة طريق تنموية متكاملة 
ً
اإلستراتيجية برنامجا

للدولة املصرية. كما تم إعداد اإلستراتيجية من خالل منهج التخطيط التشاركي، حيث لعب املجتمع املدني والقطاع 
 في صياغة اإلستراتيجية وبالتعاون مع كافة الطراف املعنية ذات الصلة من حكوميين واصحاب خبرة 

ً
 رائدا

ً
الخاص دورا

وأكاديميين وشباب ومنظمات تنموية محلية ودولية. وتتميز اإلستراتيجية بوجود عدد كبير من مؤشرات قياس األداء 
التي تشير إلى مدى التقدم الذي يتم إحرازه لتحقيق األهداف املرجوة لكافة محاور اإلستراتيجية. وتتما�سى الغالبية 

العظمى من مؤشرات قياس األداء مع أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 2015. 

وتجدر اإلشارة إلى قيام وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري بوضع خطة محددة لتنظيم وعقد مجموعة من 
اللقاءات التشاورية املحلية – وذلك بجانب ما يتم من مشاورات تنظمها وزارة الخارجية املصرية بهذا الشأن – يدعى 
لحضورها ممثلون عن الحكومة وأجهزتها التنفيذية، والسلطات املحلية، ومنظمات املجتمع املدني، واملراكز الفكرية 
والجامعات، والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب املصالح، على أن يمثل في هذه اللقاءات كافــة الفئات وبصفة خاصة 

الشباب واملــرأة، وذلك من أجل مناقشة ما يلي:

* اختيار وتحديد أولويات أهداف التنمية املستدامة )وما قد يتطلبه ذلك من اإلبقاء أو الحذف أو اإلضافة 
 ملا يلي من املعايير:

ً
أو الدمج لبعض األهداف( وذلك وفقا

مدى التقدم املحرز فيما حققته مصر من األهداف اإلنمائية لأللفية.	 

مدى تناغم األهداف املقترحة مع أولويات األهداف والغايات التي تتضمنها إستراتيجية التنمية املستدامة: رؤية 	 
مصر 20٣0، وخطط التنمية املستقبلية.

مدى تناغم األهداف املقترحة مع ما يتضمنه دستور عام 201٤ من توجهات ومبادئ.	 

 أهداف التنمية املستدامة



التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية48

حجم التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية واملستقبلية التي يمكن أن تواجهها مصر.	 

ضمان تحقيق التوازن بين الواقعية والطموح الذي تنشده األهداف وغاياتها.	 

مدى توافق أو تعارض األولويات املقترحة مع نتائج املشاورات التي أجرتها مصر بالتعاون مع األمم املتحدة بصدد 	 
هذه األهداف.

حجم املخاطر والتهديدات التي تواجه األمن القومي املصري واألمن اإلنساني.	 

*  اختيار وتحديد أولويات غايات تحقيق أهداف التنمية املستدامة التي يمكن  تحقيقها وقياسها وتكييفها 
وصياغتها بما يتفق مع السياق الوطني واملحلي والواقع اإلقليمي.

قيام جهات التنفيذ املعنية من وزارات و مؤسسات  علي املستوي املركزي واملحلي، كل في إطار عمله وتخصصه 	 
البدء بمناقشة ودراسة تلك األهداف وغاياتها إلبداء الرأي بشأنها وتحديد الطموح املطلوب بلوغه بكل غاية في ظل 
الظروف املحلية الراهنة واملستقبلية، وتحديد املؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس التقدم املحرز في تحقيق 
تلك الغايات، وكذا تحديد متطلبات تنفيذ تلك األهداف والغايات من استثمارات أو بيانات أو تشريعات أو تنفيذ 
 عن االستعداد التخاذ اإلجراءات الالزمة 

ً
شراكات محلية ودولية أو اتفاقيات إقليمية وغيرها من املتطلبات. فضال

لضمان دمجها ضمن خططها التنموية املختلفة ووضع برنامج عمل لتنفيذها من خالل تولي مهام متابعة تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة، علي أن تدرج نتائج تلك املهام ضمن تقارير املتابعة السنوية لألجهزة التنفيذية. وتجدر 
اإلشارة في هذا اإلطار، أن تتولي وزارة التخطيط والنتابعة واإلصالح اإلداري مهمة تقييم ومتابعة تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة علي املستوي القومي واملحلي بناًد علي تقارير متابعة الوزارات واملحليات وغيرها من الجهات املعنية، 
مع األخذ في األعتبار أهمية إدماج منظمات املجتمع املدني في عملية املتابعة وإصدارها لتقارير موازية بجانب التقارير 

الرسمية.

إن شمولية وضخامة أهداف التنمية املستدامة املقترحة جعل من عملية التعبئة (الشعبية واملؤسسية) حول هذه 	 
األهداف أكثر صعوبة1٩ لذلك تعمل الدولة علي نشر الوعي لدي مختلف الجهات والفذات حول تلك األهداف وأهمية 

العمل علي تحقيقها.

مع تعدد وتشابك غايات األهداف املقترحة، ومن ثم الحاجة إلى نوعية جديدة من املؤشرات التي تقيس مدى التقدم 	 
في تحقيق تلك الغايات،  تسعي الجهات املعنية نحو تشجيع املبادرات البحثية الرامية إلي إعادة النظر في منهجيات 
. نذكر منها علي سبيل املثال مؤشرات الفقر 

ً
قياس املؤشرات ليس فقط الجديدة منها ولكن الجاري استخدامها أيضا

املادي والفقر البشري. والعمل كذلك على تشجيع املبادرات البحثية الرامية إلى تحليل العالقات والروابط املتداخلة 
بين األهداف والغايات واآلثار املترتبة على تلك العالقات وما قد يترتب على دمج أو حذف البعض منها. 20

كما تعكف الحكومة املصرية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة  لتحسين بيئة األعمال ومناخ االستثمار وإزالة ما يواجه 	 
رجال األعمال واملستثمرين - وخاصة الصغار منهم - من معوقات مما يعطي رسالة طمأنة إليهم لتوجيه مزيد من 
 عن إقرارها لحوافز منافسة لالستثمار في املناطق ذات األولوية 

ً
استثمارتهم للتنمية خالل املرحلة القادمة، فضال

كسيناء ومحافظات الصعيد، وفي املشروعات املهمة كمشروعات تحلية املياه ومحطات الكهرباء ومحطات مياه 
الشرب والطاقة الجديدة واملتجددة والبنية األساسية ليس فقط ألن مصر تعاني من عجز كبير فيها، ولكن ألنها 
تندرج كذلك ضمن القضايا التي تتناولها أهداف التنمية املستدامة املقترحة من جهة، وعامل مشترك لتحقيق 

الكثير من تلك األهداف من جهة أخرى. 

  MDGS to SDGS: Top 10 Differences/ Global Advocacy : Bottom – up, Gender – Focused Development for All 1٩
                        http:/advocacy. thb.org /2014/08/mdgs-to sdgs/ مأخوذ من      

20 املصدر السابق
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يتطلب متابعة تحقيق أهداف التنمية املستدامة العمل على توفير إطار متين شفاف للرصد واإلبالغ واملساءلة 	 
يشارك فيه العديد من أصحاب املصلحة لضمان أن تتم بفاعلية متابعة مسار التقدم نـحو تحقيق األهداف 

التنموية .

 	 
ً
اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين نوعية البيانات املفصلة وتحسين تغطيتها وتوافرها لضمان عدم ترك أحـد متخلفا

عن ركب التنمية21 ويساير هذه الخطوة العمل على تعزيز القدرات اإلحصائية القادرة على إعداد مؤشرات إنمائية 
 كذلك. وقد يتطلب ذلك تبني 

ً
 ولكن دوليا

ً
 للمقارنة ليس فقط محليا

ً
 وصالحة للقياس وصالحة أيضا

ً
 عاما

ً
تلقى قبوال

وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجهات املعنية ملشروع بحثي 
حول البيانات واإلحصاءات املطلوبة لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وغاياتها وقياس مؤشراتها. 
يتناول حصر املتاح منها وسبل تطويرها، واملطلوب إضافته من البيانات ودوريتها، وتحديد الجهات املسئولة عن 
ذلك، وسبل وآليات تجميع وتحليل وإعداد قواعد تلك البيانات، واحتياج ذلك من القدرات واملهارات اإلحصائية 

واالستثمارات وسبل تمويلها.

ً
 ودوليا

ً
االستعداد إقليميا

تسعى  مصر بصفة دائمة إلى املشاركة الفاعلة في كافة املنتديات وجلسات التشاور العربية واإلقليمية املتعلقة 	 
بأهداف التنمية املستدامة املقترحة لتعزيز الجهود العربية الرامية إلى تضمين األولويات التنموية العربية بأجندة 

التنمية العاملية ملا بعد 2015. 

وتأخذ الحكومة املصرية في اعتبارها بذل املزيد من الجهد بالتعاون مع دول الجنوب من أجل تنمية القدرات 	 
التفاوضية مع الدول املتقدمة واملنظمات الدولية من أجل تعديل الشروط الجائرة وااللتزامات املتشددة التي 
اضطرت دول الجنوب إلى قبولها السيما في منظمة التجارة العاملية من أجل الظفر بشروط أكثر مالءمة في مجاالت 

التجارة واالستثمار وامللكية الفكرية وقضايا الديون والعون الدولي22

وهناك تأكيد على أهمية التعاون مع دول الجنوب من أجل إنشاء مؤسسات تمويلية جديدة في إطار تعاون الجنوب 	 
- الجنوب على غرار مصرف مجموعة دولBRICS، وبنك االستثمار اآلسيوي للبنية األساسية مما يزيد من فرص 

تمويل استثمارات التنمية املستدامة2٣

ومن املقترح أن تتبنى  مصر في إطار آليات التعاون اإلقليمية والدولية فكرة وجود منبر تفاعلي ألهداف التنمية 	 
املستدامة (SDGsLive) على غرار املوقع التفاعلي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP  Live) تدعمه منظمة األمم 
املتحدة ومختلف شبكاتها وآلياتها الخاصة باإلحصاء أو بالرصد أو باإلبالغ2٤ ليس فقط لقياس التقدم املحرز 
صوب غايات وأهداف التنمية املستدامة في الدول النامية ولكن ملواجهة ما قد يقابل تنفيذ تلك األهداف من 

معوقات والعمل على تذليلها.

21   األمم املتحدة، الجمعية العامة، تقرير الفريق العامل املفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة املعني بأهداف التنمية املستدامة، ٩٧0 / ٦8 الفقرة 1٧ أغسطس 201٤ ص 22

22   إبراهيم العيسوي، نموذج التنمية املستقلة، مركز دراسات الوحدة العربية، أوراق عربية رقم 2٩، أغسطس 2012، ص 22.

 United nations, the road to dignity by2030- Ending Poverty, Transforming all lives and protecting the planet, synthesis report of the secretary- general on the post- 2015 Agenda,  2٣
.New york, December 2014,P26

2٤  األمم املتحدة، جمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة، االستدامة البيئية من أجل رفاهية اإلنسان في خطة التنمية ملا بعد عام UNDP/ EA/INF/8,2015، نيروبي، مايو201٤. ص 21
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