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الدعم المؤسسي

التدريب والتوظيف 
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 والحد من الفقر
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 إجمالي اإلسهام الفعلي
في 2016: 56.2 مليون دوالر

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة المالية بصياغة 
خارطة طريق للمشتريات العامة والضرائب والتدقيق الداخلي،  

             وحساب الخزانة الموحد، والميكنة الكاملة لكشوف  
             المرتبات، وإعداد الميزانية البرنامجية.

شجع  جهاز تنمية 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة والمتناهية 
الصغر. التدريب والمبيعات 

والتسويق للشركات 
 الصغيرة من خالل

 94 تدريب و76 معرضا. 
مع 66 من مشاريع 

التنمية المجتمعية 
الجديدة في المناطق 

الفقيرة، وبدء مشروع األشغال العامة للمجتمعات 
المضيفة لالجئين السوريين في إطار الخطة اإلقليمية 

لالجئين والصمود.

على المهارات الزراعية والمهنية والخدمات األساسية
)70 في المائة من النساء(

)47.2 في المائة من النساء( 

تشتغل بمبادرات جديدة في مجال الوظائف وسبل العيش.

 )70 في المائة من النساء(؛

 تعزيز القدرات المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات
  الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. 

واستراتيجية النوع االجتماعي التي أطلقت في عام 
2016، والتدريب على مراعاة النوع االجتماعي لإلدارة العليا، 

ووحدة للمتطوعين، ووحدة لالتصاالت، ووحدة المسؤولية 
االجتماعية للشركات. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسين 

االستهداف والحد من التسرب في الموارد العامة.

 تعزيز المهارات والوظائف للنساء والشباب في قنا 
والمحافظات القريبة من صعيد مصر:

 شخص 
تم تدريبهم

 قروض للمؤسسات الصغرى 
والصغيرة
 خلق

وظيفة

خلق وظائف 
جديدة

قرية

فدانا جاهزة للتجمعات 
البشرية ومشاريع التنمية

بما يشمل الزراعة واإلسكان وما إلى ذلك.

من المناطق التي تم تطهيرها من األلغام

فدانا إضافيا



 االبتكــــار 
من أجل التنمية 
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 تيسير 
تقديم

معسكر االبتكار لمصر:

تعزيز النظم لوصول

مكتب 
بريد

وقد وصلت ورش عمل اإلبتكار إلى:  

مليار 
جنيه

أكثر من

مليون 
معاش

)523 امرأة(

شاب

إلى السوق المصرية.

تم تدريبهم على 
الحلول المستدامة.

 صرفت شهريًا من خالل مكاتب البريد بعد مكينة 
المعاشات التقاعدية الحكومية والقطاع الخاص.

التوسع في عدد الخدمات التي يتم تقديمها وتعزيزها، 
مما أدى إلى زيادة القدرة على تقديم الخدمة

لحوالي
في استخدام برنامج نظم المعلومات 

للمدارس في المحافظات.

جرى تدريبهم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واالبتكار؛ 
وتدريبات ريادة األعمال / التدريبات المهنية

حصلوا على شهادات القيادة 
ودرجات ماجستير في اإلدارة.

تأسست وحدة االتصال عن بعد التابعة لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية التي 

تربط بين واحة سيوة، ومستشفى الشاطبي لألطفال

لهم اصول يحتفظون بها في النظام البريدي بمقدار

4G

 االبتكــــار 
من أجل التنمية 

تدريب الشباب

 تحديث مكاتب البريد

 استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل تطوير شامل للمجتمع

8

730
220
703

23
500

150

26
800

2،539
22،000

1،307

5،5

125

ورش عمل

الخدمات 
المعلوماتية

عبر الرسائل 
النصية

 خدمات 
عبر االنترنت

 الخدمات من 
خالل منفذ واحد

تدريب

مليون 
عميل

حالة طبية 
تم فحصها

من موظفي 
الوزارات

 عميل لكل 
مكتب بريد

مشارك

تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية 
من خالل الهواتف المحمولة؛

و
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 الحوكمة
والشفافية
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 الحوكمة
والشفافية 

نموذج للتنمية تم اختباره وتطبيقه
في صعيد مصر )قنا واألقصر( من خالل شبكة 

مصر للتنمية المتكاملة، وتم الوصول إلى 

ويتم تكرار هذا النموذج وعرضه كنموذج في المنتدى الدولي 
للشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال في نيروبي.

 خطة التنمية الحضرية االستراتيجية الوطنية - 2052،

استراتيجية التنمية الحضرية بالقاهرة الكبرى،

الخطة العمرانية االستراتيجية للفيوم، بني سويف، والمنيا، 
ومنطقة قناة السويس، ومنطقة شمال الصعيد.

تلقى البرلمانيون تدريبا على مدونة قواعد السلوك لموظفي 
 الخدمة المدنية، باإلضافة إلى تدريب المدربين على

  مدونة قواعد السلوك لموظفي وزارة التخطيط
 والرصد واإلصالح اإلداري.

الميكنة التجريبية  لمحكمة األسرة التي أطلقت في 
األقصر بما يعزز كفاءة النظام.

 وواصل مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات 
وحفظ السالم جهوده الرامية إلى زيادة عدد النساء  

المشاركات في التدريب على
تدريبات ما 

قبل االنتشار

ونشرها في أفريقيا؛ وشملت الموضوعات حقوق اإلنسان 
، ووالية بعثة حفظ السالم، وقضايا النوع االجتماعي، 

واالستغالل الجنسي، واإليذاء، وغير ذلك.

حلقة  عمل للقضاة 
ومناقشة التحديات 
في محاكم األسرة.

في الفيوم وسوهاج واإلسماعيلية والمنيا لتوليد 
الدخل على المستوى المحلي.

تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية طويلة 
األجل للهيئات االنتخابية، من خالل إدخال عملية 
إلدارة االنتخابات ذات مصداقية وشراء مركز البيانات 

استضافة تسجيل الناخبين وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات األخرى بما يسمح للجنة 
االنتخابية العليا والسلطة االنتخابية

 الوطنية المقبلة بالعمل باستقاللية.

 من الشباب والنساء

خطط حضرية استراتيجية 
تم استكمالها

7،000

120
٪20 10

7
قوات حفظ 3،000

السالم المصرية

4
نشر

 نماذج التنمية 
االقتصادية المحلية
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المساواة بين الجنسين 
وتمكيــن المرأة 
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 المساواة بين الجنسين 
وتمكيــن المرأة  

تدرج المساواة بين 
الجنسين و تمكين المرأة 
في جميع مشاريع برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي.

تم إطالق حملة تمكين المرأة «تاء مربوطة»، 
مع وصول اإلعالنات التلفزيونية إلى

وقد شدد البرلمان على تجريم ختان اإلناث وتصل العقوبة 
إلى السجن المشدد

تم تنفيذ حلقات عمل لتنمية القدرات 
مع مايكروسوفت بشأن توظيف المرأة:

)60٪ من النساء ( عن أنحاء البالد

باإلضافة إلى تحويل 
الجريمة من جنحة 

إلى جناية.

على منصات التواصل االجتماعي.

من خالل التليفزيون.

مليون 
شخص

ماليين 
شخص

مكاتب جديدة 
للمساعدة القانونية

مكتبا للمساعدة 
القانونية في 

مصر
أنشئت من خالل 

دعم برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

منها

بما يجعل اإلجمالي:
محاكم 

لألسرة

فتح

سنوات

19
19 39 8

33

7-5

في

()
لخدمة

97،292
23،552

 70٪ من النساء
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بيئــــة
مستدامة
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تغير المناخ والتخفيف من آثاره

بيئــــة
مستدامة

أدى تنفيذ اتفاق باريس إلى زيادة القدرة 
على إنتاج تقارير االتصال الوطنية الالحقة التي 

تدعم السياسات والتدابير الوطنية المتعلقة 
بتغير المناخ على المستوى االستراتيجي.

دعم الحكومة في إنجاز استراتيجية 
وطنية للتنوع البيولوجي 2030.

وتجري وزارة البيئة حاليا على 
توسيع نطاق المشروع 

التجريبي المتعلق 
بالطاقة الحيوية الذي 

أطلقه برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي محليًا، 

توسيعا يشمل جميع 
أنحاء مصر.

دعم إعادة تأهيل وإدارة

افتتاح متحف وادي الحيتان ومتحف تغير 
المناخ، وهو األول من نوعه في الشرق األوسط.

وقد اجتذب أكثر من 

ودعم توليد الدخل للمجتمع المحلي.
ســـــائح

واستكمال بناء القدرات ودعم قرار توسيع 
نطاق عملية حماية الساحل الشمالي وإدارته.

سوف تحذو حذوها 

 تقوم بتحويل جميع مبانيها إلى الليد. وقامت عدة 
وزارات أخرى بتغيير أنظمة اإلضاءة في المقر الرئيسي 

وعلى األقل

ساعدنا الحكومة على إطالق برنامج وطني 
لتحويل إنارة الشوارع إلى أنظمة إضاءة فعالة.

أعلن وزير الكهرباء أن ذروة الحمل الكهربائي لم تزد هذا العام 
في حين  كان متوسط نسبة االرتفاع بين

على مدى العقد الماضي.

حلول هندسية 
مبتكرة

 محمية محمية

وزارات أخرى 

وزارات

2

1530

٪10-5

3

4

100،000
التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية

من

الليد هو الصمام الثنائي الباعث للضوء وله العديد 
من المزايا يتفوق بها على مصادر الضوء المتوهجة، 

مع انخفاض استهالك الطاقة ، والعمر األطول ، 
وخفض فواتير الكهرباء وتقليل النفقات.
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