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عن المركز
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابوع لمجلوس الووزراء الموصووووووري

شووهد مركووز المعلومووات ودعووم اتخوواذ القوورار التووابع لمجلووس الوووزراء المصووري -منوول نش و ت عووام
 –1985عدة تحوُّ الت؛ ليشواكب الت يورات التوي مو هر بهوا المجتموع المصوري .فقود اخوت

فوي مرحلتو

األولوووا ( )1985-1999بتطووووير البنيوووة المعلوماتيوووة فوووي مصووور .ثوووم كوووان إنشووواء وزارة االتصووواالت
وتكنولوجيووا المعلومووات عووام ( )1999نقطووة تحوووُّ ل رئيسووة فووي مسوويرت ؛ ل شيووؤدي دوره كمش ؤسس وة
فكر ) (Think Tankتدعم جهود مش تخل القرار في شتا مجاالت التنمية.
ه
ً
تميوزا فوي مجوال دعوم اتخواذ
يتبنوا المركوز رميوة مفادهوا أن يكوون المركوز األكثور
ومنل ذلو الحوين،
القوورار فووي قضووايا التنميووة الشوواملة ،وإقامووة حوووار مجتمعووي ه
بنوواء ،وتعزيووز قنوووات التوا وول مووع
الموا ن المصري اللي ي َشعدُّ زاية التنمية وهودفها األسوما؛ األمور الولي يؤهلو لالضوطالة بودور
أكبوور فووي

ه
وفعاليتهووا ،وترسووي مجتمووع
وونع السياسووة العامووة ،وتعزيووز كفوواءة جهووود التنميووة

المعرفة.
وفي سبيل تحقي ذل  ،يحمل مركز المعلومات ودعم اتخواذ القورار علوا عاتقو مهموة أن يكوون
داعمً وا لكول متخولي القوورار .وحتوا يتسونا لو ذلو  ،فإنو يسوعا باسووتمرار ألن يكوون أحود أفضوول
مؤسسووات الفكوور ) (Think Tankعلووا المسووتوع المحلووي واإلقليمووي والوودولي .وقوود واكووب ذل و
اعتو إ
وي بوودوره الجوووهري كمؤسسووة فكوور ،وهووو مووا هوور جليووا فووي نتووائة «برنووامة
وي ودولو و
وراف إقليمو و
مراكووز الفكوور والمجتمعووات المدنيووة ()Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP
بجامعووة بنسوولفانيا األمريكيووة» التووي تووم اإلعووالن عنهووا فووي فبرايوور 2021؛ حيووث تووم اختيووار مركوووز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون:
ً
استجابة لجائحة «كوفيد »-19لعوام ( 2020ال
▪ ضمن أفضل  20مركز فكر علا مستوع العالم
يوجد ترتيب مش حدد للقائمة).
▪ فووي المرتبووة  21موون بووين  64مركووز فكوور علووا مسووتوع العووالم كصوواحب أفضوول فكوورة أو نموووذج
جديد قام بتطويره خالل عام ً ،2020
أخلا بعين االعتبار أن ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم
ً
وفقا لهلا المعيار.
تصنيف
▪ في المرتبة  14من إجمالي  101مركز فكر علا مستوع إفريقيا والشرق األوسغ لعام .2020
جاء هلا التقرير لير د إنجازات وجهود الدولوة المصورية خوالل السونوات السوبع الماضوية ،حيوث
نفوولت الدولووة وال تووزال العديوود موون المشووروعات القوميووة التووي تجوواوزت تكلفتهووا الووو  6تريليونووات
جني و  .وي و تي ذل و

فووي إ ووار مسوواعي القيووادة السياسووية إلعووادة رسووم خريطووة مصوور التنموي وة،

وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية علا ربوة الو ن كافة ،بموا يسوتجيب لمشوكالت الحاضور
وتحديات المستقبل.

الووم جهووود البنوواء والتنميووة جميووع منوواحي الحي واة
فوووي مصووور بوووال اسوووتثناء لتحقيووو هووودف محووودد ،هوووو
تعظوويم قوودرة الدولووة فووي كافووة المجوواالت موون أجوول

ت ييوووووور الواقووووووع وبنوووووواء اإلنسووووووان سووووووع ًيا لحاضوووووور
ومستقبل أفضل لمصر وللمصريين.

الرنيك بل ال تاح السيسي
الادوة التب ياية بمااسية ذكرع نصر أكتوبر
 06أ توبر 2021

إن الدولوووة المصووورية تتبنوووا اليووووم مسووو لة التعوووافي األخضووور
وإدماج البعد البيئي في مشوروعات التنميوة ،فضو ًلا عون تبنوي
التحوووول الرقموووي ،والميكنوووة الخا وووة لجميوووع الخووودمات التوووي
تقووودمها الدولوووة ،مووون منطلووو

إيموووان الحكوموووة أن هووولا هوووو

المستقبل اللي نطمح ب لكافة الموا نين.
رنيك اج ك ال زرا المصري
الب لي
الل ت ر اص
فعالية إ الق تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية في
مصر للعام  14 | 2021سيتمير 2021
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"فلووو تش شعهت وودت مصوور وتوووفرت فيهووا أدوات
العمووران لكانووم سوولطان الموودن ورئيسووة
بالد الدنيا".
( رفا ة ال ه ااويا رائاد التااوير فا القصار الحادي ا وال اول مان
مؤلاه "تخ يأ اقبريز ف ت خيأ باريز"ا الصادر ا )1834

ي يااا لو تُقُهشدت مصر وتوفرت فيهاا أدوات القماراي لكا ا سا اي المادي ورئيساة با د الاد يا .ياذا ماا
أو ا ا به الماكر المصري /رفا ة رافاع ال ه ااويا الاذي يُقاد أحاد قاادة الاهضاة الق مياة ورائاد التااوير
ف مصر والقالم القرب خ ل ال ري التاسع لرا ف مؤلاه األشهر "تخ يأ اقبريز فا ت خايأ بااريز"ا
الصااادر ااا  .1834والموااز ياااا أ ااه نالاللاا يق ال ل ال ش ال ون اصالالر االالن يُحسالالن اسالالت اع ا اردهالالا
وة ظي ها ،ةصبك نبراسًا اُت قلًا ،وقانلًا زاًّرًا بين ب لان العالم.
وبقد ود زماية طوي ة مرت خ لها مصر بالكبير من اال تصاراتا و مدت ل قديد من التحادياتا ااع
شقب مصر القظيم التاريخ مرتين خ ل أ وا ق ي ةح تارة ادما ثار ضد الاساد وطالب بح ه ف الحرية
ادما تمس بهويته وتحصان بوطايتاها فباار
والكرامة والقدالة االجتما ية ف  25يااير 2011ا وتارة أخر
ضد اققصالا والرجقيةا والاكر الظ م ف  30يو يو .2013
وبقد فترة حُكم ا ت الية امتدت قرابة القا ا تول خ لها السيد المستلار /ادل ماصاور الحكاما رئيساا
مات خ ابه األخيار  -بمااساية اختتاا الاتارة الرئاساية اال ت الياة
مؤقتا لجمهورية مصر القربيةا حم
يو األربقال الموافان  4يو ياو  – 2014األمال فا الوادا فا قولاه "إ اا لق ا ث اة بايي المسالتقبم يحمالم
لهذا ال ن هلًا اشرقًاا وإي ا أرضه مخضية بدمال األبريالا وسمامه تلوبها بقاق الوياو ا لكان
أري ب ا دي سااتقود ساامرال ب ااوي الاياالا خضاااارال ب ااوي أ صاااي الزيتاااويا سااماميا ااافيةا تيق ا بريااا
الاجا واألملا دوما ما ا ”.
وف  8يو يو 2014ا مع تولش السيد الرئيس /يد الاتا السيسا رئاساة جمهورياة مصار القربياةا طالاب
مُخاطيااا جمااو المصااريين أي يُقياااوه ب ااوة لبنالالا و ننالالا الالالذي نح الالم ب ال ا و سااتظل فيااه بظ ا ل الحاان
والقاادل والقاايع الكااريما و تاساام فيااه ريااا الحريااة وااللتاازا ا و مااس فيااه المساااواة وتكااافؤ الااارص
وجااودا ح ي يااا ودسااتور حياااةح ألي ساااياة الااوطن واحاادةا فاااي ج ا جو ااا جميقااا .ف ا يُمكاان لدماار أي
يست يم من طر واحدح و ه دا اجتما يا بين الدولة ممب ة ف رئيساها ومؤسسااتها وباين اللاقب
لتيسيس مه ريتنا ال نية الملنية الحليثة.

وماذ ل الحينا بدأت دروب الوطن تحيا مرح ة جديدةح لياال الدولة الوطاية المد ية الحديبة التا صايو
إليها جميقاا مع إدراك وا ٍ من قيل اللقب المصري بي اا جميقا تز بخارطة طريان ليااال المسات يلا
التااا يُظ هاااا اقرادة والتصاااميم ااا القمااالا والتقااااوي الماااااتح ماااع الجمياااعح لتخ شااا ااال الق ياااات
والصقوباتح حت اقم جميقا ببمار التامية.
ل د مرت  7ساوات زمايةا ةحقق ًّالها إنجازات ةنم ية ة ق ُمر الزانا تضافرت خ لهاا الجهاودح
لتح ين هضاة مُساتح ة للاقب أبا ّ .ور ام ظام ماا شاهدته رباو مصار مان جهاد تاماوي ح ي ا فا
جميع ربو هاا فاي الدولة المصرية حكومة وشاقيا ال تازال لاديها الكبيار مان ال ماو ق جااز أ يار يتخ ا
ااي السمال .بيد أي لا يت اب التوقاد ليرياةح لاتيمال ماا ح اااه ساويا مان إضاالات تاموياة رئيساة
استكمال مسيرة الياال والاهضة ير ساوات مديدة قادمة.
خ ل يذه الاترةح لتكوي و ا لاا
وف ا ضااول توجيهااات الساايد الااد تور /مص ا ا ماادبول رئاايس مج ااس الااوزرال بهااذا اللااييا قااا مر از
المق ومااات ود اام اتخااا ال اارار بتاايااذ جهادٍ بحبا لتوثياان أياام إ جااازات الدولااة المصاارية خا ل الساااوات
السيع الماضيةا فا جمياع ماااح التامياة و ا مساتو محافظاات الجمهورياة افاةا و لا بالتقااوي
الاحو اآلت :
مع مخت د الجهات والهيلات الحكومية .وقد خ ُأ إل إصلار باقة ان الكت

▪

▪
▪

 23تابااا يسااتقري أباارز جهااود الدولااة ا مسااتو  5محاااور تامويااةا بواقااع  23ق ا ااا تاموياااا وي ا :
التامية اليلريةا والتامية االقتصاديةا والتامية المجتمقيةا والتامية المكا ياةا والمرافان واللايكات.
مستو المحافظات.
ما تم إ دار ت رير لكل ق ا تاموي يستقري الجهود الرئيسة
خ ل الساوات السيع الماضية
 27تابا يتااول الجهود واق جازات الرئيسة الت تح
الا  23ق ا ا تامويا المُحددة س اا.
جميع المحافظاتا تو
تاباااي يُ ادشماي ااورة إجماليااة ت خيصااية ألياام مااا ح تااه الدولااة
مؤشرات األدال الرئيسة.
التاموية والمُحافظاتا بالتر يز

ا مسااتو

الّ ماان ال

مستو

ا ااات

وفااا ياااذا الم اااا ا ااااي لزاماااا يااااا أي ُؤ اااد أي اللول الالة المص الالرية الق ي الالة المُث الالابر ةص الالنل اض الالرها
أ بر
واستقب ها وفق نهج ةنم ي شااما يُظ ه اق ي القالم لح وع اق سايا والذي يا وي
ماان  13ح ااا لإل سااا ية (بمااا ف ا ل ا الحاان ف ا الحياااة دوي تميياازا وح ااوع ال ااالا والحاان ف ا الوااذالا
وح ااوع األشااخاص وي الهماام دوي تميياازا وحمايااة الحياااة الخا ااة) .ت ا الح ااوع الت ا تسااتاد إليهااا
األيدا اق مائية األممياة "أيادا التامياة المساتدامة  "2030التا تُمبشال د اوة المياة ل قمال مان أجال
الا را وحماية و ب األريا وضماي تمتفاع جمياع األفاراد بالسا واالزدياارا تما ترجمتهاا
ال ضال
جميقا ف  17يدفا أمميا ت تز مصر بها جميقا.
اتصااالاا قام ا الدولااة المصاارية بترجمااة يااذه الح ااوع ف ا دسااتوريا الااوطا الصااادر ااا 2014ا ورميتهااا
المساات ي ية  2030ا والتا تقكااس الخ ااة االسااتراتيجية طوي ااة المااد ح لتح ياان ميااادئ وأياادا التاميااة
المستدامة ف ل المجاالت .وفا ساييل تااياذ ت ا الرمياةا أط ا الحكوماة المصارية بر اام م هااا
الااذي يحماال اااواي "مصاار تا اان"ح ليكااوي إطااارا تاايااذيا لجهااود مصاار التامويااةًّ .تااًالالا ،ةةالالم ال الل
امتل  ،والعمم يحلو ايام لي ل أفضم ،وهل أ ثر ازدهارًا ل ننا الحبي .
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ال ييااة بقاادد  18مستلااا جامقيااا مو جي اا
شام ة أقسا ومستلايات ال وارئ.

2034

منشووووو ة

ااااادد المالاااااات الصاااااحية التابقاااااة ل
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التك اة اقجمالية المُاصرفة ل ميادرة الرئاسية
"سااا " واألماااراي يااار
ل ضاااال ااا فيااارو
السارية.

"

ر اية صحية شاا ة

الالال
الالال
الس الالالال والكراا الالالة والمس الالالاوا
ينعم بالصحة ...ت ا يا القياارات التا اتخاذت
ماهااا "ماظمااة األماام المتحاادة" شااقارا لهااا ماااذ
تيسيسااااهاا و ا اااا بمبابااااة ال ياااااة األولاااا التاااا
ااان ماهاااا القاااالم حاااو تااايمين حيااااة اااحية
ا
لجميع شقوبه.
ثم جال اإل ان العالمي لحق ق اإلنسانا الذي
ا تمدتاااه الجمقياااة القاماااة لدمااام المتحااادة فااا
ديسمير 1948ا وتحديدا ف الماد  25ماه ليؤ د
ااا حااان اق سااااي فااا الحصاااول ااا الر اياااة
ن
الصااحيةح حي ا ااأ ا أ ااه "لك الش شااخأ ح ا ٌّ
فااا مسااااتو مقيلااااة يكااااا لضااااماي الصااااحة
اااااقيد
والرفاياااااة لاااااه وألسااااارتها وخا اااااة ااااا
المي لا والم يسا والمساكنا والقااياة ال يياةا
والخدمات االجتما ية الضروريةا ولاه الحانف فيماا
ييمن باه الووائال فا حااالت الماري أو القجاز أو
الترمفاال أو اللاايخوخة أو ياار ل ا ماان الظاارو
الخارجة ن إرادته والت تا ده أسياب يله".
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ف يذا السياعا يُلار ادة إل الحن ف الر اياة
الصااحية "ت ااو الحكومااات بتهيلااة الظاارو التا
يمكاااان فيهااااا لكاااال فاااارد الحصااااول اااا الر ايااااة
الصاااااحية المااساااااية والميساااااورة التك ااااااة ات
الجودة المااسية ف التوقي المااسب".

أ ه "ت ر الدول األطرا
ص المادة  12ماه
ف يذا القهد بحن ل إ ساي ف التمتاع باي
مستو مان الصاحة الجسامية والق ياة يمكان
ب و اااه"ا وياااو التقهاااد الاااذي التزمااا باااه الدولاااة
المصرية بموجب ال رار رقم  537لساة ."1981

وياااااو أيضاااااا حااااان شاااااامل يتضااااامن الم وماااااات
األساسااااية ل صااااحة مباااال الحصااااول اااا مياااااه
اللرب الميمو ةا واقمداد الكاف بالوذال اآلمان
والتوذية والمسكنا والظارو الصاحية ل قمال
والييلاااةا والحصاااول ااا التو ياااة والمق وماااات
فيما يتصل بالصحة.

ف السياع اتها أ الهد البال ان أهلاف
"الصاحة الجيادة
التنمية المستلااة 2030
والرفااااه" ق ااا ل قيماااة ياااذا الحااانا ملااايرا إلااا
ضااااارورة تح يااااان التو ياااااة الصاااااحية اللاااااام ة
وتااوفير سُاايل الحصااول ا األدويااة وال اح اات
اآلماة بيسقار مق ولة ل جمياعا فضا ا ان د ام
اليح ا والت ااوير ف ا مجااال ال احااات با تياريااا
جاازلا أساساايا ماان يااذه المسااا الت ا تتوا اب
الساحة من مستجدات.
مع ما ي رأ

وتي يااادا ااا الحااان فااا الر اياااة الصاااحيةا ف اااد
صاااا جميااااع المواثياااان والمقاياااادات الدوليااااة
ااا حااان اق ساااااي فااا الحصاااول اااا
األخااار
الر اياااة الصاااحية ال زماااةح انهالالا العهالالل الالاللولي
الخالالالال بالالالالحق ق االقتصالالالادية واال تما يالالالة
والثقافية الذي تم إقراره بموجاب قارار الجمقياة
القامااااة لدماااام المتحاااادة ديساااامير 1966ح حياااا

واتساقا مع االتااقيات الدولية لح اوع اق ساي
يهاااا الدولااة المصاااريةا ف ااد أقاار
دقااا
التااا
المُلرش المصري يذا الحن األ يلا فا المالاد
 18ان اللست ر المصري لعال .2014
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أ ه "لكل مواطن الحن فا
ما أ دت المادة
الصاااحة وفااا الر اياااة الصاااحية المتكام اااة وف اااا
اااا
لمقاااايير الجااااودةا وتكااااال الدولاااة الحاااااا
مرافاااان الخاااادمات الصااااحية القامااااة التاااا ت ااااد
خااادماتها ل لاااقب ود مهاااا والقمااال ااا رفاااع
االتها وا تلاريا الجوراف القادل".
فااا الساااياع اتاااها أ اااد الدساااتور ااا أي ت تاااز
الدولااة بتخصاايأ سااية ماان اق ااااع الحكااوم
ل صاااااحة ال ت ااااال ااااان  %3مااااان الااااااات ال اااااوم
اقجمااااااال تتصااااااا د تاااااادريجيا حتاااااا تتااااااان مااااااع
المقدالت القالمية .وت تاز الدولاة باقاماة ظاا
تاايمين ااح شااامل لجميااع المصااريين يو اا
اااااااال األماااااااارايا وياااااااااظم ال ااااااااا وي إسااااااااها
المااااواطاين فاااا اشااااترا اته أو إ ااااااليم ماهااااا
طي ا لمقدالت دخولهم.
وتي يدا

9
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ان

بيشكاله المخت اة لكل إ ساي فا
ت ديم الق
حاااالت ال ااوارئ أو الخ اار ا الحياااة .مااا ألااز
الدولااااااة بتحسااااااين أوضااااااا األطيااااااالا وييلااااااات
التمريقا والقام ين ف ال ا الصح .
ليس يذا فحسبا بل أ د الدستور أيضا خضاو
جميااع المالااات الصااحيةا والماتجااات والمااوادا
ووساااااائل الد اياااااة المتق اااااة بالصاااااحة لرقاباااااة
الدولاااااةا وتلاااااجع الدولاااااة ملاااااار ة ال اااااا ين
الخااااص واألي ااا فااا خااادمات الر اياااة الصاااحية
وف ا ل ا وي.

93.5

مليوووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووو

ا ق ااا الصااحة
قيمااة اق ااااع القااا
بمواز ااة القااا المااال 2021/2020ا وف ااا
ليياي وزارة المالية.

قا من يذه الاصوص الدستوريةا حر ا
وا
الدولااااااااة فاااااااا رميتهااااااااا ل تاميااااااااة المسااااااااتدامة
"رؤيالالة اصالالر  "2030ا ضااماي جااودة الخاادمات
الصااااحية المُ دمااااةا وأي يتمتااااع اااال المصااااريين
بحيااااة اااحية سااا يمة خمااااةح مااان خااا ل ت ييااان
اااح متكامااال يتمياااز باقتاحاااةا والجاااودةا
ظاااا
و اااد التمييااازا وقاااادر ااا تحساااين المؤشااارات
الصاااحية ااان طريااان تح يااان التو ياااة الصاااحية
اللاااااام ة لجمياااااع الماااااواطاينا ولتكاااااوي مصااااار
رائاااادة فاااا مجااااال الخاااادمات واليحااااو الصااااحية
ربيا وإفري يا.
و اااا إثاااار أياااادا الرميااااةا تااااام إص الالالاللار قان الالالال ن
التأايالالن الصحالالالي الشالالالاام الالالال 2018ا والااااذي
يهاااااد إلااااا حصاااااول جمياااااع المواطايااااان ااااا
خدماااااات ر اياااااة حيااااة ات جااااودة اليااااةح ف اااد
ييلاااات
م ا الدولااة بموجيااه ا إ لااال ث ا

مسااااات ة تتولااااا إدارة ظاااااا التيميااااان الصحااااا
االجتمااااا اللااااااملا حيااااا ُ تااااام الاصااااال بيااااان
تمويااال الاظاااا ا وت ديااام الخدماااةا والرقاباااة اا
جاودة تيديتهاا.
و اااب قاااا وي التااايمين الصاااح اللااااملا ااادر
الق الالان ن رق الالم  151لس الالنة  2019بلااايي "إنش الالا
الهيئالالالة المصالالالرية ل شالالالرا الم الالالل واإلاالالاللاد
والتمالال ين ال ب الالي وإدار التكن ل ي الالا ال بي الالة
وهيئة اللوا المصرية" ،وتُقدف الهيلة المصارية
ل لاااارال ييلااااة امااااة اقتصااااادية لهااااا شخصااااية
ا تياريااة وتتيااع رئاايس مج ااس الااوزرالا وتل امل
اختصا اتها ما ي :
▪ تاقيااااااال الخ اااااااخ والسياساااااااات الخا اااااااة
باألدوياااااااة والتكاولوجياااااااا ال يياااااااةا ومتابقاااااااة
تاايااااااذيا طي ااااااا ل ااااااوا ين المقمااااااول بهااااااا
والاظم الصحية المح ية والدولية.
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▪ وضاااع الموا ااااات والمقاااايير االسترشاااادية
ل جهاااات ال الياااة فااا إ اااداد احتياجاتهاااا مااان
المستحضرات والمست زمات ال يية.
▪ التاسااااااااين مااااااااع شاااااااار ات المستحضاااااااارات
والمساات زمات ال ييااة الخاضااقة ألحكااا ياذا
ال ااا وي لتقزيااز المخاازوي االسااتراتيج ال ي ا
ل دولااااةا وتتااااول الهيلااااة أيضااااا وضااااع باااارام
التسااااااجيل اقلكترو اااااا و ُظمااااااه ل لاااااار ات
المح يااة أو األجاييااة التاا تقماال فاا المجااال
ووضاااع قا ااادة بيا اااات متكام اااة ل تكاولوجياااا
ال يية ف المرا ز والمستلايات والمخاازي
وجميااع المالااات الصاااحية القامااة لمتابقاااة
االحتياجات واالستقمال والصيا ة.
▪ و اااأ ال اااا وي أيضاااا ااا أي يُساااتيدل اااأ
الا اااارة األخياااارة ماااان المااااادة  23ماااان قااااا وي
تاظااااايم التااااايمين الصاااااح اللاااااامل الصاااااادر

11
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بال ا وي رقم  2لسااة  2018والخااص باا"تاوفير
األدوية والمست زمات ال يياة ال زماة لت اديم
خدمات الر اية الصحيةا ولها ف ساييل لا
إ لااااااال الصاااااايدليات داخاااااال المستلااااااايات
والتقاقاااد ماااع الصااايدليات القاماااة والخا اااة
وف ااا ألحكااا ال ااا وي  127لساااة  1955بلاايي
مزاولة مهاة الصيدلة" .بالاأ اآلت :

تاااااوفير المستحضااااارات والمسااااات زمات ال يياااااة
ال زمااة لت ااديم خاادمات الر ايااة الصااحيةا ا أي
تتاول الهيلااة المصاارية ل لارال الموحااد واقمااداد
والتمااااااوين ال ياااااا وإدارة التكاولوجيااااااا ال ييااااااة
م يااااات اللاااارالا ولهيلااااة الر ايااااة فاااا سااااييل
تح ياااااان أ راضااااااها إ لااااااال الصاااااايدليات داخاااااال
المستلايات والتقاقد ماع الصايدليات القاماة
والخا ااااااااااة وف ااااااااااا ألحكااااااااااا ال ااااااااااا وي رقاااااااااام
 127لساة  1955بليي مزاولة مهاة الصيدلة.

وطي ااا لهااذا ال ااا ويا فهيئالالة الالاللوا المصالالرية
تتاااااول االختصا اااااات الم اااااررة لاااااوزارة الصاااااحة
والسكاي والهيلات القامة والمصالح الحكومياة
فيمااااا يخااااأ تاظاااايم تسااااجيل وتااااداول ورقابااااة
المستحضرات ال ييةا والمواد الخا الت تادخل
ف ا تصااايقهاا وتهااد الدولااة ماان إ لااائها إل ا
ت وير الماظومة الصحيةا وتوفير الدوال بلاكل
مااااتظما ومواجهاااة الممارساااات االحتكارياااة فااا
ال ا ا وتامية الصاا ات ال يية.

ف السياع اتها تم المواف ة فا يولياو 2020
ا ملاارو قاارار رئاايس مج ااس الااوزرال بلاايي
التااااارخيأ ل هيلاااااة المصااااارية ل لااااارال الموحاااااد
واقماااااداد والتماااااوين ال يااااا وإدارة التكاولوجياااااا
ال ييااااة بتأس الالاليك شالالالالر ة اس الالالاهمة باسالالالالم
"الش الالالر ة المص الالالرية لاس الالالتثمارات ال بي الالالة"،
يكاااوي رضاااها د ااام لااااس الهيلاااة واقساااها

مقهاااا فااا تااياااذ بقاااق اختصا ااااتهاح وماهاااا
ال يا با ال وتوزياع المستحضارات ال يياة التا
ت ااااااو الهيلااااااة بتاااااادبيرياا باقضااااااافة إلاااااا إدارة
ماظوماااة المخاااازي االساااتراتيجية التااا تالااالها
الهيلة باالشتراك مع أجهزة و يا ات الدولة.
وحي إي ظا التالأاين الصالحي الشالاام اياة
مستهدفةا ف بد من استكمال مسيرة التامياةا
رأسها د ام اليحا الق ما ا ف اد
والت ييت
بااذل الدولااة جهااودا حبيبااة لااد م اليحا الق ما
ف ا ال ااا الصااح ا ود اام وإثاارال الملاارو ات
اليحبيااااة الم دمااااةا وقاماااا فاااا يااااذا السااااياع
با ااادار الق الالان ن رق الالم  214لس الالنة 2020ا بلااايي
تاظاااااااااااايم اليحااااااااااااو ال ييااااااااااااة اق يايكيااااااااااااةا
والاذي يُاقداف خا اوة مان الاخا اوات الامهمة الت
تساااير فيهاااا الدولاااة المصااارية لموا ياااة األبحاااا
ال يية القالمية.
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ياظم ال ا وي خليات مل اليح الق ما ا ويؤ اد
ا مجمو اة
د جواز إجرال اليح ال ي
مقيااااة مااان اليلااار أو ااا الالاااات المساااتح ة
حماية إضافية إال إ ا اي اليح ضرورياا ويتق ان
بااااايمراي خا اااااة بهاااااما وماااااع تاااااوافر المياااااررات
الق ميااة واألخ قيااة ل سااتقا ة بهااما وبلااري ة
المواف ة المستايرة ماهم.
الحصول

ا أحاد
وطي ا ل ا ويا فا ا اي اليحا ال يا
مااان الالاااات المساااتح ة حماياااة إضاااافية فيجاااب
الحصااول ا مواف ااة ماان الوالاادينا أو ماان لااه
الوالية أو الو اية ف حاال وفااة أحاد الوالادين أو
اه وف اا
يهما أو من الممبل ال ا و ا و لا
ل ضوابخ واقجرالات الت تحدديا ال وائح.
لاااااااام ي ااااااااد األماااااااار اااااااااد المااااااااواد الدسااااااااتورية
والتلااااريقيةا باااال اتخااااذت الدولااااة خاااا ل الاتاااارة
( )2020 - 2014مجمو ااااااااااة ماااااااااان السياسااااااااااات
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ااااااااددا ماااااااان الياااااااارام
واقجاااااااارالات وأط اااااااا
والمياااااادرات الصاااااحية التااااا تساااااتهد تح يااااان
األياااادا االسااااتراتيجية ل ااااا الصااااحةا والتاااا
تتق ااان باااالاهوي بالصاااحة القاماااة ل ماااواطاين
فااااا إطاااااار مااااان القدالاااااة واق صاااااا ا وتح يااااان
التو ية الصحية اللام ة.
ف ااااد وضااااق الدولااااة االسالالالتراةيجية الق ايالالالة
ل س الالالالالالالالكان وخ تهاااااااااا التاايذياااااااااة الخمساااااااااية
()2020 - 2015ا والتااا ترتكاااز ااا مجمو اااة مااان
المحاااااور المتق ااااة بتاظاااايم األساااارة والصااااحة
اق جابيةا وإتاحة خدمات تاظيم األسرة بالتاايمين
الصاااح وجمياااع المستلاااايات والمؤسساااات
الق جيااااة الحكوميااااةا وتااااوفير ر اااايد ااااا ماااان
وساااااائل تاظااااايم األسااااارةا فضااااا ا ااااان القمااااال
اااااا دماااااا ال ضااااااايا السااااااكا ية فاااااا م يااااااة
التق يم والتو ية.

و ظرا إل أي قضية الصحة اق جابياة واحادة مان
أياام ال ضااايا الت ا تااؤثر ف ا التاميااة االقتص اادية
واالجتما يةا إ أي الاسال ال ت يتماتقن بصاحة
إ جابية جيدة أ بر مي ا إلا االساتبمار فا الصاحة
والتق اايم لهاان وألطاااالهنا ف ااد ايتما الدول اة
ب ضااية الصااحة اق جابيااةح حي ا أ اادر المج اس
ال ااوم ل سااكاي االسااتراتيجية ال وميااة ل صااحة
اق جابيااااة ()2020 - 2015ا والتاااا تتضاااامن ث ثااااة
محاور أساسيةا ي :
▪ دعم النظام الصحي وتعزيزه.

من  2010وحت 2018ا إ تراجع من  54حالاة وفااة
لكاال  100ألااد مولااود ح ا ااا  2010إل ا  52حالااة
ا  2014ثم إل  43حالة خ ل ا .2019
وفااااا اقطاااااار اتاااااهح جاااااالت الخ اااااة التاايذياااااة
ل ملرو ال وم لتامية األسارة ()2023 - 2021ا
والت ا تسااتهد االرت ااال بجااودة حياااة المااواطن
المصري من خ ل ضايخ الاماو الساكا ا لت او
مجمو ة من المحاورا وي :
▪ التمكين االقتصادي للسيدات.

▪ رفع الوعي المجتمعي.

▪ التوووووووووووحول الرقمي.

▪ تطووووير بووورامة الصوووحة اإلنجابيوووة والجنسوووية
للمراهقين والشباب ودعمها.

▪ التوودخل الخدموووووووي.

و اااا إثاااار يااااذه االسااااتراتيجية ا خاااااق مقاااادل
وفيااات األمهااات ا خااضااا م حولااا خا ل الات ارة

▪ التدخل التشريعي.
▪ التدخل الثقافي ،واإلعالمي ،والتعليمي.
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7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميووووووة البشريووووووة
قطوووووووووووووووووووووووووواة التعلوووووووووووووووووووووووووويم
األساسوووووووووووووووووووووي والفنوووووووووووووووووووووي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

500

مليووووووووووووووووووووووووووووووون
دوالر

قيموووووة دعوووووم تنفيووووول االسوووووتراتيجية الو نيوووووة
الشووووواملة لتطووووووير التعلووووويم قبووووول الجوووووامعي
في مصر.

29.8

مليوووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووو

إجموووووالي تكلفوووووة إنشووووواء وإحوووووالل وتوسوووووعة
المدارس خالل الفترة (.)2021 – 2014

140

مليووووووووووووووووووووووووووووووون
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووو

إجموووالي تكلفوووة إنشووواء المجموووع التكنولووووجي
المتكامل بمحافظة الفيوم.

16

| التنمية في مصر | التوجهات االستراتيجية

30

مليوووووووووووووووووووووووووون
دوالر

إجمووووالي االسووووتثمارات المش خصصووووة إلنشوووواء
مصوووونع لصووووناعة التابلووووم فووووي مصوووور لخدمووووة
العملية التعليمية.

20

مليوووووووووووووووووووووووون
يوووووووووووووووووووووووووووووورو

إجموووالي تكلفوووة إنشووواء المجموووع التكنولووووجي
المتكامل بمحافظة أسيوط.

57.7

ألووووووووووووووووووووو
مدرسووووووووووة

إجمووالي عوودد موودارس التعلوويم قبوول الجووامعي
علووووووووا مسووووووووتوع الجمهوريووووووووة حتووووووووا عووووووووام
.2021/2020

"

ةنميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن

"التق اايم يح ارشر الاكاار ويوسشااع األُفاانا ويااو اماال
أساس ا الحتاارا الااذاتا وماتااا ل رخااال ولقااالم
قا من ت ا الرمياةا شاددت
م ئ بالارص" ...ا
المواثياااان الدوليااااة اااا ضاااارورة إتاحااااة التق اااايم
وتحساااياه باااالمجتمعا بماااا يُساااهم فااا هضاااة
األمما ويُقزز الارص الدا مة ل بتكار.
ف ا يااذا الصااددا أ ااد اإل الالان العالالالمي لحق ال ق
اإلنسان ف المادة  26ماه أي لكلش شخأ ح اا
فا التق اايما ويجااب أي يُااوفر التق اايمُ مجا اااا ا
األقل ف مرح تيه االبتدائياة واألساساية .ويكاوي
ساييل
التق يمُ االبتدائ إلزامياا ما حا لآلبالا
األولوياااةا حااانف اختياااار اااو التق ااايم الاااذي يُق ااا
ألوالدياااامح صاااا المااااادة أيضااااا اااا أي يكااااوي
التق اايم الااش ا والمها ا متاحااا ل قمااو  .ويكااوي
التق اايمُ القااال مُتاحااا ل جميااع تيقااا لكاااالتهما
ما أ دت أي التق يمُ يجب أي يساتهد التامياة
الكام ااااااة للخصااااااية اق ساااااااي وتقزيااااااز احتاااااارا
ح وقه وحرياته األساسية.
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ما يجب أي يقزشز التااايم والتساامُح والصاداقة
بااااين جميااااع األمااااما وجميااااع الالااااات القاصاااارية
أو الديايةا وأي يؤيشاد األ لا ة التا تضا ع بهاا
األمم المتحدة لحاظ الس .
وقااااد جااااال لاااا مُتساااا ا مااااع أهالالاللاف التنمي الالالة
المُسالالالتلااة 2030ح حياااا أشااااار الهااااد الرابااااع
ماهاااا إلااا "ضاااماي التق ااايم الجيااادا والمُاصااادا
واللااااملا وتقزياااز فااارص الاااتق فم ماااد الحيااااة
ل جمياااع" .وا سااام لااا الهاااد إلااا  8اياااات
رئيساااة -تصاااب فااا مصااا حة وجاااودة الماظوماااة
التق يمياااة -ويااا األيااادا التااا دأبااا الحكوماااة
تح ي ها وف اا ل دساتور المصاريا
المصرية
و"رمياااة مصااار "2030ا وتحااا مظ اااة اساااتراتيجية
التق ااااااايم قيااااااال الجاااااااامق 2030 – 2014ا التااااااا
وضقتها وزارة التربية والتق يم والتق يم الاا .
و يها تمب الواية األول فا ضاماي "اجانيالة
التع الالاليم االبت الالاللاني والث الالالان ي" بحياااا يتسااااا
لجميااع الاتياااتا والاتياااي الو ااول المجااا إل ا

تق ااايم ابتااادائ وثاااا وي ماصاااد و اااال الجاااودةا
يُاض إل تائ تق يمية فقّالة.

ولتح ياان ت ا الوايااةا ااأ اللسالالت ر المص الري
الصاااادر اااا  2014فااا الماااادة  19مااااه ااا "أي
التق يم إلزام حتا هاياة المرح اة البا وياة أو ماا
يُقادلهاا وتكاال الدولاة مجا ياة التق ايم بمراح اه
المخت اة ف مؤسسات الدولة التق يميةا وف ا
ل اااا وي"ح أ ااااد الدسااااتور أيضااااا أي الدولااااة ت تااااز
بتخصيأ ساية مان اق اااع الحكاوم ل تق ايم
ال ت اااال اااان  %4ماااان الاااااات ال ااااوم اقجمااااال ا
تتصاااااا د تااااادريجيا حتااااا تتاااااان ماااااع المقااااادالت
القالمياااة .وتلااار الدولاااة ياااه لضاااماي التااازا
والمقايااااد القامااااة والخا ااااة
جميااااع الماااادار
بالسياسات التق يمية لها.
ولتح ين اصر الجودة والاقاليةا ص الخ اة
االساااااااااااتراتيجية ل تق ااااااااااايم قيااااااااااال الجاااااااااااامق
( )2030 – 2014ا ضاارورة ت ااوير بيلااة الااتق فم
وتزويديا وإثرائها بالت ايات الم وبة.
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ياااذاا باقضاااافة إلااا تحساااين التق ااايم مااان خااا ل
تحسااين المك اوشي التكاولااوج باادلا ماان المرح ااة
االبتدائيااةا وإ لااال وحاادة ت ااُسم وحاادة التق اايم
(Smart Education - Smart
والااتق فم الااذ
) Learningبرئاسااااااااة وزياااااااار التربيااااااااة والتق اااااااايم
والتق اايم الاا ا ا و ل ا بموجااب قاارار وزياار التربيااة
والتق اايم رقااام  222لسااااة  .2014مااا تااام ت اااوير
ظا التق يم والم ررات الدراسية بالصد األول
االبتادائ بموجاب قاارار وزيار التربيااة والتق ايم رقاام
 343لساة .2018
أمااا الوايااة البا يااةا فر اازت ا "المسالالاوا ف الي
الحصال ع ال ةع الاليم يالالل فالالي ار الالة االالا قبالالم
االبتلاني" بح ول اا 2030ا و لا بهاد زياادة
جايزياااة الااااعل ل تق ااايم االبتااادائ ح تماشااايا ماااع
ت ا الوايااةا ص ا المااادة  80ماان دسااتور 2014
أيّ لكال طاال الحان فا التق ايم الميكار فا
مر ز ل اولة حت السادسة من مارها ويحظار
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تلويل ال ال قيل تجااوزه سان إتماا التق ايم
األساس ا ما يحظر تلاوي ه فا األ ماال التا
تقرضه ل خ ر.
مااااا أ اااادت "رؤيالالالالة اصالالالالر  "2030اااا ضااااارورة
وأيمياااااة إتاحاااااة ريااااااي األطااااااال فااااا المرح اااااة
القمرياااة مااان أقااال مااان اااا إلااا  6أ اااوا  .وفااا
الساااياع اتاااها أشاااارت االساااتراتيجيات الحا ماااة
والموجشهااة لااا"الخ ااة االسااتراتيجية ل تق اايم قياال
الجااااااااامق  "2030–2014إلاااااااا إتاحااااااااة الااااااااارص
المتكام ااة السااااااتيقاب وتقااااا يم جميااع األطاااال
مااان ااااااامر  5إلااا 18ا وتحساااين قااادرة المدرساااة
االحتاا بهم والحد من تسربهم .وبموجب
قاارار وزياار التربيااة والتق اايم رقاام  342لساااة 2018
تااام اليااادل فااا ت اااوير ظاااا التق ااايم والم اااررات
بمرح اااااااة ريااااااااي األطااااااااال بمساااااااتوييها األول
والبا .

ااا
وفيماااا يخاااأ الواياااة البالباااةا ف اااد صااا
ضماي "المسالاوا فالي الحصال ع ال التع اليم
التقني ،والمهنالي ،والعالالي بتك الة ايسال ر "ا
ماان خ ا ل ضااماي تكااافؤ الااارص لجميااع الاسااال
والرجااال ف ا الحصااول ا تق اايم ت ا ا ومها ا
و اااااااال الجاااااااودة وميساااااااور التك ااااااااة بح ااااااااول
ا .2030
وف ا ضااول ل ا ا أ اادت المااادة  20ماان الدسااتور
المصري 2014ا أي ت تز الدولة بتلاجيع التق ايم
الااااااا والت اااااا والتااااادريب المهاااااا وت اااااويرها
والتوسع ف أ وا ه افةا وف اا لمقاايير الجاودة
القالمياااةا وبماااا يتااساااب ماااع احتياجاااات ساااوع
القمااال .و صااا الخ اااة االساااتراتيجية ل تق ااايم
قياال الجااامق 2030 – 2014ا اا ضاارورة إيجاااد
باية مُحدثة لتخصصات التق يم الااا ا والتادريب
المهااااا تتماشاااا مااااع االتجايااااات المقا اااارةا
وتتوافاان مااع مت يااات سااوع القماال ماان خ ا ل

مااااه مُ اااور لجمياااع التخصصااااتا يساااتاد إلااا
تكاولوجيااا المق ومااات واالتصاااالت ف ا م يااات
التق يم والتق فم.

قيد الواية الخامسةا ف اد جاالت لتؤ شاد
و
الال ميالالل أشالالكاع التمييالالز
ضاارورة "القضالالا
وال ارق بين الجنسين فالي التع اليم" وضاماي
المسااااواة فااا الو اااول إلااا جمياااع مساااتويات
التق يم والتدريب المها ل الاات الضاقياةا بماا
فاااا لاااا األشااااخاص وو الهمااااما واللااااقوب
األ يةا واألطاال المستضاقاوي وتي يادا ا
ت الواية.
يااذاا وقااد ص ا "رميااة مصاار  "2030ا ضاارورة
أي يكااوي التق اايم "بجااودة اليااةا ومُتاحااا ل جميااع
دوي تميياااااازا مرتكاااااازا اااااا المااااااتق شم الممكاااااان
تكاولوجياااااا وفاااا إطااااار ظااااا مؤسساااا اااادل
و ااااادلا يُسااااهم فاااا باااااال شخصااااية متكام ااااة
لمواطن مُقتز بذاته".
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الرمياة فا بُقاديا المرتكاز ا
ت
وقد اتس
ت ااوير ماظومااة التق اايم األساس ا والاا ا م اع
مياااادئ اق ااا ي القاااالم لح اااوع اق سااااي ات
الص ة باالتق يما وحاددت اساتراتيجيتها فا إطاار
الهد الرابع من أيدا التامية المستدامة.
فاا السااياع اتااها قااررت الدولااة إ لااال فصااول
لااااذوي االحتياجااااات الخا ااااةا بموجااااب قاااارار وزياااار
التربيااااة والتق اااايم رقاااام  420لساااااة  2014بلاااايي
التق ااايم الخااااصا باقضاااافة إلااا قياااول الت مياااذ
التق اايم القاا ا
وي اق اقااة اليسااي ة بماادار
و ل ا بموجااب قاارار وزياار التربيااة والتق اايم رقااااااام
 42لساة .2015
ااذل تاام دم ا ال ا ب وي اق اقااة اليسااي ة
التق يم الاا ا بموجب قرار وزيار التربياة
بمدار
والتق يم رقم  229لساة .2016
وأ اادت االسااتراتيجية المصاارية فاا يااذا الصاادد
حاارص الدولااة ا تضاامين الهااد القاشاار ماان
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أيدا التامية المستدامةا والمقا با "الحد من
أوجُه د المساواة".
ف سياع متصالا اساتهدف الواياة السادساة
والمتق ااة بااا "اح ال ايايالالة بح ال ع الالال "2030ا
ضااااماي أي جميااااع اللااااياب و سااااية يياااارة ماااان
اليااالوينا رجالااا و سااال يجياادوي ال اارالة والكتابااة
والقم يات الحسابية.

و ص المادة  25من الدستور الصادر اا 2014
ااااا أي الدولاااااة ت تاااااز بوضاااااع خ اااااة شاااااام ة
ل ضااااال اااا األميااااة الهجائيااااة والرقميااااة بااااين
الماااااااااواطاين فااااااااا جمياااااااااع األ ماااااااااارا وت تاااااااااز
بوضااااع خليااااات تاايااااذيا بملااااار ة مؤسسااااات
المجتمااااع المااااد ا و لاااا وف ااااا لخ ااااة زمايااااة
محددة.
ذل أ ادت رمياة مصار  2030ياد محاو األمياة
الهجائيااااااة والرقميااااااةا وتقزيااااااز خاااااااق مقاااااادل
التسرب من التق يم األساس .

أما الواياة الساابقة ف اد شاددت ا "التع اليم
االالالالن أ الالالالم التنميالالالالة المسالالالالتلااة والم ا نالالالالة
العالمية"ا وتضما حصاول جمياع المتق ماين
ا المقرفااة والمهااارات ال زماة لتقزيااز التاميااة
المسااااتدامةا بمااااا فاااا لاااا ا ح ااااوع اق سااااايا
والمساواة بين الجاسينا وتقزيز ث افة الس ا
وت اادير التاااو الب اااف ا ومسااايمة الب افااة ف ا
التامية المستدامة.

المرتي ااااااة بااااااها فضاااااا ا اااااان تحسااااااين ال اااااادرة
التاافسااااااية ل ماظومااااااة التق يميااااااةا وتمكااااااين
ب من المهارات ال وويةا مان خا ل ا تمااد
ال
وثي اااة رسااامية مُق ااااة لتق ااايم ال واااات األجايياااة
بمصاااااارا باقضااااااافة إلاااااا مهااااااارات الرياضااااااياتا
والق ااااو ا وتكاولوجيااااا المق وماااااتا فضاااا ا اااان
ضرورة تضمين المهارات الحياتية ل اري الحاادي
والقلرين.

مااا ص ا رميااة مصاار  2030ا ضاارورة تااوفير
تق اااايم قااااادر اااا باااااال اللخصااااية المتكام ااااة
وإطاااا ع إمكا اتهااااا إلاااا أقصاااا مااااد لمااااواطن
مساااتايرا ومياااد ا ومساااؤولا وقابااال ل تقددياااةا
ح وأ اادت "الرميااة" أيضااا أياادا
ويحتاار االخاات
إ اااااادة ااااايا ة وييك اااااة ظاااااا التق ااااايم قيااااال
الجاااامق ا لتح يااان األيااادا المرجاااوّة وضاااماي
تكامُاااااااال السياساااااااااات وال اااااااارارات وال اااااااااوا ين
والتلااااااريقات الماظشمااااااة ل تق اااااايم والجوا ااااااب

فااا الساااياع اتاااها صااا "الخ اااة االساااتراتيجية
ل تق يم قيل الجامق  "2030 – 2014ا ت اوير
المااي بما يوفر مسااحة واساقة مان الخياارات
اقبدا  .وتمكيااه مان
ل البا وتامية قدرته
المهااارات ال زمااة قت اااي ال وااة القربيااةا إضااافة
األقلا وامت ه
إل تق م لوة أجايية المية
القمال الجااد ماع اآلخارينا و لا فا
ال درة
إطااااار التر يااااز اااا باااااال اللخصاااايةا أ باااار ماااان
االستيقاب وحاظ المق ومات.
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مااا أ اادت الخ ااة ضاارورة التو اال إلاا الصااي
التكاولوجياااة األ بااار فا ياااة فااا اااري المقرفاااة
المسااتهدفة وتااداولها بااين ال الااب والمق مااين
ومااان ير اااب مااان أبااااال المجتماااعا خ اااوة فااا
تح ين التامية المستدامة.
اتصاااالاا ف اااد اساااتهدف الواياااة البامااااة "بن الالا
وة ال ير االاللارم شالالاا ة و انالالة"ا وباااال وترقي اة
مرافااان التق ااايم التااا ترا ااا احتياجاااات األطااااال
واق اقاااااااااة و اااااااااو الجااااااااااسا وتاااااااااوفر بيلاااااااااات
تق يمياااااة خمااااااة وخالياااااة مااااان القااااااد وشاااااام ة
وفقالة ل جميع.
فاااا يااااذا الصااااددا صّاااا الخ ااااة االسااااتراتيجية
ضرورة
ل تق يم قيل الجامق 2030 – 2014ا
التو فااال إلااا مقالجاااات يااار ت يدياااة لمواجهاااة
ال صاااااااور فااااااا ااياااااااة المياااااااا والتجهياااااااازات
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المدرسيةا والتصدي ل حاد مان الكبافاات القالياة
ل اصاااولا وأ ااادت الخ اااة تاااوفير بيلاااة مدرساااية
جا باااااة وماضاااااي ة وخمااااااةا خالياااااة مااااان القااااااد
والسااا و يات يااار المر اااوب فيهااااا وتقمااال فااا
ساااااييل احتاااااوال ال ااااا ب وإشااااايا احتياجااااااتهم
التربوياااة والتق يمياااة وتاااوفير الخااادمات والر اياااة
المتكام ة ل الب.

التق اايم
ولتح ياان مياادأ اللاامولية فاا ماادار
قيل الجامق ا أ ادت الخ اة أيضاا ضارورة إ اادة
اال تيااااااااااار لد لاااااااااا ة الرياضااااااااااية والب افيااااااااااة
واالجتما ية والااية ف مخت اد مراحال التق ايما
وا تياااار وجاااود الم اااب والمساااار والمكتياااات
وال ا ات المجهزة لتامية المهارات فا مخت اد
المجاالت مسيلة تتساو فا أيميتهاا ماع بااال
الاصول والمقامل اليحبية.

وأخيااااراا ف ااااد تمحااااورت الوايااااة القاشاااارة حااااول
"زيالالاد المعالالرول االالن المع مالالين الم الال ه ين
فالالي الالاللوع الناايالالة"ا و لاا ماان خاا ل التقاااوي
الاااادول لتاااادريب المق مااااين فاااا ت اااا الي اااادايا
وال سايّما األقاال مااواا والاادول الجزريااة الصااويرة
الااميةا و صّ المادة  22مان الدساتور المصاري
الصاااادر اااا  2014ااا أي المق ماااينا وأ ضاااال
ييلااة التاادريسا ومقاااو يهم الر ياازة األساسااية
ل تق يما تكال الدولاة تامياة ااالاتهم الق مياةا
ومهاااراتهم المهايااةا ور ايااة ح ااوقهم المادياااةا
بما يضمن جودة التق يم وتح ين أيدافه.
اتصااااالاا أ اااادت رميااااة مصاااار  2030تقزيااااز اااااالة
المق مااااينا وإ ااااادة ييك ااااة المواز ااااة وتقظاااايم
المخصصااات الماليااة الدا مااة ل جوا ااب الاو ي اة
فاااا القم يااااة التق يميااااةح لتحسااااين المخرجاااااتا
اليايااااااااة التلااااااااريقية
باقضااااااااافة إلاااااااا إ اااااااا
ل ماظوماااااة التق يمياااااةا والتميفاااااز القاااااالم فااااا

ااااا ة الماااااي والوساااائل التق يمياااةح وأ ااادت
"الخ ااااة االسااااتراتيجية ل تق اااايم قياااال الجااااامق
 "2030 – 2014اااا التاميااااة المهايااااة اللااااام ة
ة ل مق مينا بما يح ن
والمستدامةا والمُخ
التجديااااااد المقرفاااااا والمهااااااا ل مق اااااام اااااال 5
ساااوات و ااولا إلاا المق اام المااايرا والمرشاادا
والمُيساار لقم يااة الااتق فم .باقضااافة إل ا التر يااز
المقالجات اللام ة ل ضايا المق ماين بماا
يح ن تحسين األدال التق يم .
شددت الخ ة أيضاا ا إ اادة يادساة الاظاا
التق يماااا ح لتح ياااان الاا يااااة واال ساااايابية بااااين
اا ره وح اتها وإ اداد وتامياة قياادات القمال
الترباااوي واقداريا والتر ياااز ااا اق اااداد المتمياااز
لمدير المدرسة وال يادات ف المساتو األ ا ا
لتكااااوين قائااااد مااااتمكن ماااان المهااااارات اقداريااااةا
والماليااةا والاايااةا والتكاولوجيااة المت دم اةا ماان
خ ل ظا يد م التمكين.
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سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميووووووة البشريووووووة
قطوووووووووواة التعلووووووووويم العوووووووووالي
والبحوووووووووووووووووووووووث العلموووووووووووووووووووووووي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

94

%

نسووووبة الزيووووادة فووووي الجامعووووات الخا ووووة
واألهليوووووووووة خوووووووووالل الفتووووووووورة – 2015/2014
.2020/2019

30

مليوووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووو

االعتموووووادات الماليوووووة للتوسوووووع فوووووي إنشووووواء
الجامعات األهلية عام .2021/2020

11

مليوووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووو

الموازنة التقديرية لو  113مستشفا جامعيوا
ً
تابعوووا لمنظوموووة التعلووويم العوووالي والبحوووث
العلمي.
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3

مليووووووووووووووووووووووووووووارات
جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تكلفوووووة إنشووووواء  18كليوووووة جديووووودة ومعهووووودين
بالجامعات الحكومية.

21.1

مليووووووووووووووار

جنيوووووووووووووو

تكلفووووووة إنشوووووواء جووووووامعتي الجاللووووووة بووووووالعين
السخنة والعلمين الجديدة.

497

كلووووووووووووووووووية
ومعهوووووو ًدا

إجمووالي عوودد الكليووات والمعاهوود بالجامعووات
الحكومية حتا عام .2020/2019

"

نح االسالتثمار فالي البشالر

البشالالر هالالم الثالالرو الحقيقيالالة ل االالم ،تي ااور يااذا
الماهاو وفاان ماا جااال فا الت رياار األول ل تاميااة
اليلاارية الصااادر اان األماام المتحاادة ااا 1990ا
والاااذي أ اااد أي الاماااو االقتصاااادي فااا حاااد اتاااه
وسي ةا ولكاه ليس الهد الرئيس ل تامية.
فالتاميااة اليلاارية م يااة توساايع اااع خيااارات
اليلااارا ومااان الممكااان أي تكاااوي ياااذه الخياااارات
متويااارة ياااار الااازمنا إال أي يااااااك ث ثاااة خيااااارات
رئيسة ل يلرا ي  :توفير حياة حيةا والحصاول
ااا المقرفاااةا والو اااول إلااا الماااوارد ال زماااة
ل قيع ف مستو الئن .ومن ثم إ ا ا يذه
الخيااااارات الب ثااااة ياااار متاحااااة فساااايكوي يااااااك
القدياااد مااان الاااارص التااا لااان يسااات يع اليلااار
الو اااول إليهااااا فك ماااا اسااات ا اليلااار ساااب
ال درات والمهارات والتمتاع باالارص الساتخدا
المهاراتا اتساع ااع خيااراتهم .ومان يااا
ت
يمكن ال ول إي التامية اليلرية تقكاس التاوازي
بين ال درات والارص.
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و يااها يُق ادف التق اايم أياام مصااادر االسااتبمار ف ا
المااال اليلااريا ويااو طرياان التاميااة ومماار
رأ
القياااور لتحساااين و ياااة الحيااااة وبااااال اق ساااايا
وقااااد ا اااا يااااذه أحااااد األياااادا الرئيسااااة التاااا
ا مان خ لهاا الدولاة ليااال شاياب مصاري
ا
الاهوي بدولته.
قادر
وجال د م التق يم القال واليحا الق ما ا يحاد
أياام وأباارز ال اارع الت ا س ا كتها الدولااة لتح ياان
يذا الهد  .و ياها م ا الدولاة ا االيتماا
بااالتق يم القااال ا وإتاحتااها وتحسااين جودتااها ماان
خ ا ل القديااد ماان الجهااود واالسااتراتيجيات ا
مخت د المستويات.
وقد تج ا ايتماا الدولاة باالتق يم القاال ود ام
اليحا الق ما ا فا جهوديااا الاادموب ل ضااما
اا
إل ا مخت ااد المواثياان الدوليااة التاا م ا
ترسيخ الحن ف التق ايم القاال ا وفا م ادمتها

اق ااا ي القاااالم لح اااوع اق سااااي الصاااادر اااا
1948ا والاااذي أ ااادت الماااادة  26ااا ضااارورة أي
يكاااااوي "التق ااااايم القاااااال مُتاحاااااا ل جمياااااع تيقاااااا
لكااااااالتهم"ا وأي "يساااااتهد التق ااااايمُ التامياااااة
الكام ة للخصية اق سايا وتقزيز احترا ح وع
اق ساي والحريات األساسايةا وأي يقازشز التااايم
والتساااااااامح والصاااااااداقة بااااااااين جمياااااااع األماااااااام
وجميع الالات".
لااااام يكااااان لااااا الميبااااااع الااااادول الوحياااااد الاااااذي
ا ضم إلياه الدولاة فا إطاار جهودياا ل يتماا
بالماظومة التق يميةح حي ا ضم مصار أيضاا
إلااااااا القهاااااااد الااااااادول ل ح اااااااوع االقتصاااااااادية
واالجتما ياة والب افيااةا الصاادر ااا  1966والااذي
ااأ ف ا المااادة  13اا "جقاال التق اايم القااال
قد المساواةا تيقا ل كاالةا
متاحا ل جميع
بجميااااع الوسااااائل المااسااااية وال ساااايما باألخااااذ
تدريجيا بمجا ية التق يم".
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لم ت تصر جهود الدولاة فا د ام التق ايم القاال
اا
الصقيد الدول ح حي
واليح الق م
يااااااك جهااااود موازيااااة اااا المسااااتو الااااداخ ا
ترسيخ لا الحانا
م من خ لها الدولة
جال ف م ادمتها الدساتور المصاري لقاا 2014ا
والاااذي اااأ فااا الماااادة  21مااااه ااا أي "تكاااال
الدولااة اساات ل الجامقااات والمجااامع الق ميااة
وال وويةا وتوفير التق يم الجامق وف ا لمقايير
الجاااودة القالمياااةا وتقمااال ااا ت اااوير التق ااايم
الجاااامق وتكاااال مجا يتاااه فااا جامقاااات الدولاااة
ومقايدياا وف ا ل ا وي".
ف ا المااادة اتهااا أ ااد الدسااتور أي "ت تااز الدول اة
بتخصيأ ساية مان اق اااع الحكاوم ل تق ايم
الجااااامق ال ت اااال اااان  %2ماااان الاااااات ال ااااوم
اقجمااااااال تتصااااااا د تاااااادريجيا حتاااااا تتااااااان مااااااع
المقااااادالت القالمياااااة" .اااااذل تقمااااال الدولاااااة
اااا تلااااجيع إ لااااال الجامقااااات األي يااااة التاااا
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ال تسااتهد الااربحا وت تااز الدولااة بضااماي ج اودة
التق اااااايم فاااااا الجامقااااااات الخا ااااااة واألي ياااااااة
والتزامهاااااا بمقاااااايير الجاااااودة القالمياااااةا وإ اااااداد
وادريااا ماان أ ضااال ييلااات التاادريس والياااحبينا
وتخصااايأ ساااية افياااة مااان وائاااديا لت اااوير
القم ية التق يمية واليحبية.
ولااد م اليح ا الق م ا ا أ ااد الدسااتور ف ا المااادة
 23مااااااه ااااا أي "تكاااااال الدولاااااة حرياااااة اليحااااا
الق م ا ح وتلااجيع مؤسساااتها با تياااره وس اي ة
لتح ياااااان الساااااايادة الوطايااااااةا وباااااااال اقتصاااااااد
المقرفاااااااااةا وتر ااااااااا اليااااااااااحبين والمختااااااااار ينا
وتخصأ له سية من اق ااع الحكاوم ال ت ال
اااان  %1ماااان الاااااات ال ااااوم اقجمااااال تتصااااا د
تدريجيا حتا تتاان ماع المقادالت القالمياة .ماا
تكاااااااال الدولاااااااة سُااااااايل المساااااااايمة الاقالاااااااة
ا ين الخاص واألي ا ا وإساها المصاريين
ل
ف الخار ف هضة اليح الق م ".

فاااا سااااياع متصاااالا وبا تيااااار أي التق اااايم حاااان
مؤسس لياق ح اوع اق ساايا ووساي ة ال اا
اهااا ق مااال الح ااوع األساسااية األخاار ا ف ااد
طرحااا رمياااة الدولاااة ل تامياااة المساااتدامة "رمياااة
مصر  "2030ضمن أيدافها االستراتيجية القمل
اا ت ااوير التق اايم فااا إطااار ظااا مؤسسااا
ُدلا و ادلا ومستدا ا ومري.
وجااال ايتماااا الرميااة بماظوماااة التق اايم القاااال
واليحاااا الق ماااا ضاااامن الهااااد االسااااتراتيج
الرابع لتامية المقرفاة واالبتكاار واليحا الق ما
ر اااااائز أساساااااية دا ماااااة فااااا تح يااااان التامياااااة
االحتوائية المستدامة.
وحددت االستراتيجية ث ثة أيدا
التق يما وي :

فر ية لت اوير

▪ االس الالالالتثمار ف الالالالي بن الالالالا البش الالالالر وق الالالاللراةهم
اإلبلا يالالة ،ماان خااا ل باااال ال اادرات الق مياااة
والقم يااااةا وف ااااا ألحااااد الاااااظم التق يميااااة
والمهاية ف القالما ومن ما ن أي التق يم
الجياااااد لكااااال الالاااااات االجتما ياااااة يمكااااان أي
يُسهم ف تح ين دالاة الاماو االحتاوائ مان
احيةا وتوسيع فرص الحراك االجتماا لاد
جيل اللياب من احية أخر .
▪ التح ي الالز الال االبتك الالار ونش الالر قافت الال  ،مااان
خ ا ل رفااع اااالة القاصاار اليلااري وتمكياااه
ماااان موا يااااة البااااورة الصاااااا ية الرابقااااة فاااا
ال ااادرة ااا االبتكاااار ورياااادة األ ماااالا وفاااتح
خفااااااااااااع جديااااااااااادة فااااااااااا بااااااااااااال المقرفاااااااااااة
بلااااااايي الت اااااااورات التكاولوجياااااااة الحديباااااااةا
وبرالات االخترا .
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▪ د الالم البح الالم الع م الالي ف الالي ةحقي الالق التنمي الالة
المسالالتلااة ،ياااتم لااا مااان خااا ل االيتماااا
بيولويااااااات التاميااااااة فاااااا مجاااااااالت الصااااااحةا
والتق يما وساوع القمالا والياياة األساسايةا
وتوليااد التكاولوجيااا الحديبااةا ورفااع ال اادرة
التاافسااااية ل قتصاااااد الااااوطا ا إضااااافة إلاااا
االيتماااا ب ضاااايا الواااذالا والميااااها والييلاااةا
وال اقة المتجددة.
تُلااير يااذه الرميااة إلا أي الدولااة تضااع ت اوير
التق ااايم القاااال واليحااا الق مااا فااا ق اااب
م يااة التاميااة المسااتدامةا بمااا يُسااهم فاا
تااوفير فاارص ل امااو القااادلا والحصااول ااا
فرص لاو ية حياة أفضل.
و ا المسااتو المؤسس ا ا ف ااد تمب ا رميااة
وزارة التق اايم القااال واليحا الق ما فا تااوفير
م وطاية حديبةا
"ماظومة تق يم الٍ وبح
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موا ية آلخر المستجدات الق مية والتكاولوجياةا
ومتاا ااااة إيجابيااااا مااااع محي هاااااا و ااااولا إلاااا
مجتمع قائم ا اق تاا واالساتخدا المساتمر
ل مقرفة" .ومن خ ل يذه الرميةا وضق الدولة
اااددا ماااان األياااادا الرئيسااااة التاااا سااااق إلاااا
تح ي هاا ويتمبل أبرزيا ف :
▪ لاااااار مظ ااااااة التق اااااايم القااااااال فاااااا ربااااااو
الجمهورية افة.
▪ تح ين جاودة القم ياة التق يمياة فا مخت اد
جوا يها.
▪ إدماااا تكاولوجياااا المق وماااات واالتصاااال فااا
القم ية التق يمية.
▪ الاهوي بالماظومة اليحبياة فا مؤسساات
التق يم القال .

▪ خ ااااان ااااادد مااااان التخصصاااااات الييلياااااة ُت يااااا
احتياجات المجتمع من التداخل والتماز .
▪ إ

الماظومة التلريقية ل تق يم القال .

▪ االرت اااااال بجاااااودة الخااااادمات المراف اااااة التااااا
ت ااااااااادمها مؤسساااااااااات التق ااااااااايم القاااااااااال
(المستلااااااااااااااايات الجامقيااااااااااااااة – مرا ااااااااااااااز
االستلااااارات – الوحاااادات والمرا ااااز اق تاجيااااة
والخدمية).
فااااا ساااااياعٍ متصااااالا لتح يااااان ت ااااا األيااااادا ا
اااا واساااتراتيجيات لت اااوير
وضاااق الدولاااة خ
التق اايم القااال ود اام اليحاا الق ماا ا جااال فاا
م ااااادمتها "االسالالالالالتراةيجية الق ايالالالالالة لت الالالالال ير
التع الاليم العالالالي "2030ا والت ا ترتكااز ا تحااول
الجامقات من مُسته ل مقرفة إل مُات لهاا

وتح ياااان الم لمااااة بااااين التخصصااااات وسااااوع
القمااااااال ااااااا المساااااااتو ال اااااااوم ا وتتمبااااااال
المساااااارات الرئيساااااة لهاااااذه االساااااتراتيجية فااااا
اآلت :
▪ اإلةا الالالالالالة :تتضااااااامن زياااااااادة فااااااارص اقتاحاااااااة
بمؤسسات التق ايم القاال و لا مان خا ل:
إ لال مؤسسات تق يم ال جديدةا وإ لاال
باارام أ اديميااة جدياادة متمياازة تخااد سااوع
القملا والتوسع ف برام التق يم ان بُقادا
وت وير التق يم الماتو .
▪ القب ع :يتمبل الهاد الارئيس لهاذا المساار
با وتحسين اتجاياتهم قييال
ف تهيلة ال
االلتحاااااااااع بااااااااالتق يم األ اااااااااديم ا وت ااااااااوير
سياسااااااات و ظاااااام ال يااااااول بالمؤسسااااااات
التق يمية.
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▪ أ ض الالالالالالالالا هيئ الالالالالالالالة الت الالالالالالالاللريك والقي الالالالالالالالادات
الجااعي الالالة :تسااااق الدولااااة ماااان خاااا ل يااااذا
المساااااار إلااااا د ااااام وت اااااوير قااااادرات ييلاااااة
التاااادريس وال ياااااداتا وت ااااوير ظااااا الماااااح
واليقبات الخارجية.
▪ اإلداري ن والقيالادات اإلداريالة :ي او الهاد
االسااااااتراتيج لااااااذل المسااااااار اااااا تاميااااااة
مهارات الموارد اليلرية لإلدارياين وال يااداتا
ااان طريااان إ لاااال مر اااز دولااا لتامياااة
و لااا
مهارات وقدرات اقداريين وال يادات اقدارية.
▪ ال الالا  :الهااد االسااتراتيج لهااذا المسااار
ياااااو تامياااااة وتقزياااااز قااااادرات ال الاااااب ااااا
ممارساااة األ لااا ة الق مياااة بالمؤسساااات
التق يميااة فااا إطاااار أخ قاا و اااح ا وتقزياااز
الاااااروابخ باااااين الخاااااريجين وجهاااااات التولاااااد
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المخت ااااةا و لااا مااان خااا ل برلمااااي ط بااا ا
وييلة ربخ ال الب والخريجين بسوع القمال
مح يااا وإق يميااا ودولياااا ومر ااز تاميااة وت ااوير
إبدا ات اللياب وريادة األ مال.
▪ الجال د واال تمالالاد :تسااق الدولااة ماان خا ل
يااااذا المسااااار إلاااا إتاحااااة التخصصااااات وف ااااا
الحتياجااااااات سااااااوع القماااااال والتوجااااااه حااااااو
االقتصااااااد المقرفااااا والتكاولاااااوج ا و اااااذل
االرت اااال بيسااااليب التق ااايم والاااتق م وأ مااااس
الت ااااااااويما و لاااااااا ماااااااان خاااااااا ل اااااااادد ماااااااان
الملاااااارو ات والميااااااادرات أيمهااااااا إ لااااااال
جمقيااات الصااداقة بااين مؤسسااات التق اايم
القاااااال ا وت اااااوير اليااااارام األ اديمياااااة وفااااان
مت ياااااات ساااااوع القمااااالا ومااااااح تاااااراخيأ
ممارسااة المهاان المخت اااةا وماظومااة د اام
وت وير وتيييل المؤسسات التق يمية.

▪ التالاللويم :تتمباال األياادا االسااتراتيجية لهااذا
المسااار ف ا التوسااع ف ا باارام اللاارا ة م اع
الجامقات األجايية المتميازةا وتلاجيع تياادل
أ ضااااااال ييلااااااة التاااااادريس مااااااع الجامقااااااات
ب األجا ب ل دراساة فا
األجاييةا وجذب ال
مصاارا و لاا ماان خاا ل ااد اللاارا ات بااين
الجامقااااااات المصاااااارية و ظيرتهااااااا األجاييااااااةا
وبروتو اااااوالت ل تياااااادل األ ااااااديم ا وإ لاااااال
بقاااااااااق الجامقاااااااااات المصااااااااارية األجايياااااااااة
الملتر ةا وإ لال فرو ل جامقات المصرية
بالخااار ا فض ا ا اان إقامااة ملاارو ات بحبي اة
ممولة دوليا باللرا ة مع جامقات أجايية.
▪ الح م الالالالالالة واإلدار الم سس الالالالالالية :تهاااااااد
الدولاااااة بهاااااذا المساااااار إلااااا تقزياااااز المرو اااااة
واالستجابة فا إطاار واضاح مان المحاساييةا
وت اااااوير الهيا ااااال التاظيمياااااة لمؤسساااااات

التق اااايم القااااال ا وإيجاااااد ااااو ماااان التكاماااال
والتاسااااااين بااااااين التق اااااايم القااااااال واليحاااااا
الق مااا والتق ااايم الت اااا ا مااان خااا ل ت اااوير
ُظاام ولااوائح التق اايم القااال ا ومر ااز ليحااو
ودراسااااات ت ااااوير التق اااايم القااااال ا ومر ااااد
ل تق ااااااااايم القاااااااااال ا والت اااااااااوير والتحااااااااادي
المساااتمر ل مخ اااخ القاااا ل تق ااايم القاااال
وخلياااات فقالاااة ل متابقاااةا فضااا ا ااان إ لاااال
مج ااس قااوم ل تاسااين بااين التق اايم القااال
والجهات ات الص ة.
▪ المستشالالالالالالالالالالالال يات الجااعيالالالالالالالالالالالالة لخلاالالالالالالالالالالالالة
المجتمل :تسق الدولة ف يذا المساار إلا
ت اااوير أدال وجااااودة القمااال بالمستلااااايات
الجامقيااةا وتحسااين ظاام إدارتهااا اان طرياان
اقدارة المؤسساااااااااااااااااية بالمستلاااااااااااااااااايات
الجامقيةا وتمويل التوسقات بها.
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▪ التع الاليم العالالالي التقنالالي الت بيقالالي :يسااق
إل ا ت ااوير الياارام والم ااررات بمااا يتااان م اع
مت يات سوع القملا وباال قادرات متميازة
لهيلاااااة التااااادريس باااااالتق يم القاااااال الت اااااا
الت يي ا ا و ل ا ماان خ ا ل اادد ماان الياارام
من بياهاا بر ام اقرشاد الوليا بماظومة
التق اااايم القااااال الت ااااا الت يي اااا ا وبر ااااام
التااادريب فااا مكااااي القمااالا وبر اااام تيييااال
ييلااااااة التاااااادريس بااااااالتق يم القااااااال الت ااااااا
الت يي ا ا فض ا ا اان ملاارو ت ااوير ما ااي
التق يم القال الت ا الت يي .
▪ ةكن ل ي الالا المع ا الالات والتع الاليم :تساااق
الدولاااة فااا ياااذا الصااادد إلااا تحساااين ُظااام
االتصاااااااااااالت والمق ومااااااااااات فاااااااااا مجااااااااااال
إدارة التق ااااايما و م ياااااات التق ااااايم والاااااتق فم
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واليحااااا الق مااااا ا و لااااا مااااان خااااا ل ُظااااام
إلكترو ية لت ييم إ ااجاز أ ضاال ييلاة التادريس
واقداريااااااااين وال الاااااااابا و اااااااااالة شاااااااايكات
ومرا ز مق ومات مؤسسات التق يم القاال ا
والاااااربخ باااااين ت يي اااااات ظااااام المق وماااااات
اقدارية واستكمالهاا و ُظم لتاقيال اليواباات
اقلكترو يااااااااااااااااااةا والمكتيااااااااااااااااااة الرقميااااااااااااااااااةا
وميكاااااااة المكتياااااااتا والمسااااااتود الرقماااااا ا
فضاااااااااا ا اااااااااان إ لااااااااااال بقااااااااااق الياااااااااارام
األ اديمية االفتراضية.
اتصاااالاا لاااد م وتح يااان أيااادا الدولاااة فااا مجاااال
اليحاااا الق ماااا ا وضااااق وزارة التق اااايم القااااال
واليحا الق ما ا خ ااة اساتراتيجية طموحااةا ويا
"االسااااااتراتيجية ال وميااااااة ل ق ااااااو والتكاولوجيااااااا
واالبتكار ."2030

وتستهد يذه االستراتيجية إ اداد قا ادة مياة
وتكاولوجيااة فقالاااةا مُاتجااة ل مقرفاااةا قااادرة ااا
االبتكاارا لهاا مكا اة دولياةا تادفع االقتصااد الاوطا
ل ت ااد المسااتمرا بمااا يح اان التاميااة المسااتدامةا
ومضاااااا اة اق تاااااا المقرفااااا وتحسااااان الجاااااودة
ل تصاادي ل تحااديات المجتمقيااةا وزيااادة تاافساااية
الصااااااا ة الوطاياااااة .وتتمبااااال المحااااااور الرئيساااااة
لها فيما ي :
▪ الحري الالالالالالة اي اديمي الالالالالالة ،والتااااااا مااااااان شاااااااي ها
المحافظاااااااااة ااااااااا اسااااااااات لية الجامقاااااااااات
ومؤسساااات اليحااا الق مااا التخاااا قاااراراتهم
فيما يخأ ماظومة اليح الق م بها.
▪ إ اق رية البحم الع مي ،بما ال يتاااف ماع
ال يم األخ قية.
▪ الش افية واياانة الع ميالة لتح يان تقامال
أمااااينا وواضااااحا و ااااادع مااااع اااال مااااا يتق اااان
بقم ية اليح الق م .

▪ ارا الالالالا ق الالالال ق النش الالالالر والم كي الالالالة ال كري الالالالة
وال يم األخ قية ل يح الق م .
جاااالت ت ااا الخ الالة االس الالتراةيجية لتكااااوي دلي اااا
ل تحااارك فااا اتجااااه المسااات يل فااا مجاااال اليحااا
الق ماااا ا مااااان خااااا ل ر اااااد الم ومااااات المتاحااااة
ل ماظومة الوطاية ل ق او والتكاولوجياا واالبتكاار
الوطاياااةا وطاااار خ اااخ وبراماااا تاايذياااة باليااااات
محاددةا بالتاساين والتوا اال مااع جمياع الجهااات
المقاية الوطاياة والدولياة.
إيجااد يواة ل رباخ الكامال والمساتمر
وة
بيااان ق اااا اليحاااو والتكاولوجيااا واالبتكااارا وبيااان
ق اااااا الصاا اااااة والخدمااااااتا وباالسااااتاادة مااااان
الم ومااااااات اليلااااااارية والماديااااااة التااااااا تم كهاااااااا
المؤسساااات األ اديمياااة الماتلااارة فااا مخت اااد
أ حاااال مصااارا بماااا يؤ اااد توجاااه الدولاااة إلااا تكاااوين
اااا المقرفااااة يح اااان ل مجتمااااع
اقتصاااااد ميااااا
المصري ما يصيو إليه من ت د وازديار.

 7سنوووووووووووووووات موووون اإلنجووووووووووووووازات

| 36

37

▪ د م وةنمية الم ارد البشرية وت وير الياياة
التحتية ل رت ال باليح الق م .

وف يذا السياعا تم تحديد مسارين رئيسين ترتكز
يهمااااا االسااااتراتيجيةا اااال ماهمااااا يمباااال ايااااة
اسااااتراتيجيةا يتمباااال المسااااار األول" :تهيلااااة بيلااااة
محازة ودا مة ل تميز واالبتكار ف اليح الق ما ا
بمااااا يؤسااااس لتاميااااة مجتمقيااااة شااااام ةا وإ تااااا
مقرفااة جدياادة تح اان ريااادة دوليااة"ا ويت ااب ل ا
المسار تح ين أيدا استراتيجية دة أبرزيا:

▪ االرةقا بالبحم الع مي اليحو األساسيةا
والييايةا والمسات ي يةا واالجتما ياةح لتح يان
مسااتو ااال ماان التميااز يُسااهم ف ا تح ي ان
ريادة إق يمية ودولية.

▪ ةحالالالليم انة االالالة القالالال انين والتشالالالريعات
وال الالالالال انك الحا م الالالالالة قدارة م يااااااة اليحاااااا
الق ماا وسياسااااتهاا ود ااام قضاااايا الم كياااة
الاكرية والضوابخ المهاية.

▪ د الالالالالالم االسالالالالالالتثمار فالالالالالالي البحالالالالالالم الع مالالالالالالي
ورب ااااااااااه بالصاااااااااااا ةا وخ ااااااااااخ التاميااااااااااةا
واحتياجااااات المجتمااااعا وتقزيااااز اللاااارا ة مااااع
ال ا ات المخت اة.

▪ صالالالياهة هيكالالالم ةنةيمالالالي فا الالالم لماظوماااة
اليحا الق ما يحاادد المسااؤولياتا والمهااا
والق قااااااات الييايااااااة بااااااين جميااااااع األطاااااارا
المقاية باليح الق م .

▪ نشر الثقافالة الع ميالة فالي المجتمالل ،ورباخ
ياة مياة
التق يم باليح الق م لتكوين
تاااد م التاكيااار الق مااا ا وتقااازز ث افاااة اليحااا
ب.
الق م لدي ال
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بيامااا يسااتهد المسااار البااا ا "إ تااا المقرفااة
و ل وتوطين التكاولوجياا"ا و لا لإلساها فا
التاميااااااة االقتصااااااادية والمجتمقيااااااةح ويت ااااااب
ياااااااذا المساااااااار تح يااااااان ااااااادد مااااااان األيااااااادا
االستراتيجية أبرزيا:
▪ رفااااع اااااالة ماظومااااة ال اقااااة فاااا مصاااارا
ااااااان مصاااااااادر جديااااااادةا وترشااااااايد
واليحااااااا
االسته ك.
▪ تااااااايمين اساااااااتمرار تاااااااوافر الميااااااااه الكافياااااااة
واالستدامة الييلية.
▪ ت اااوير الماظوماااة الصاااحية ل رت اااال بصاااحة
ورفايية المواطن.

▪ د اام ماظومااة التق اايم والااتق فمح ق تااا رأ
اقبدا واالبتكار والتميفز.
مال بلري قادر
▪ تمكين الت يي ات التكاولوجيةا وت وير وبااال

ال درات ف الق و اليياية والمتداخ ة.
▪ مقالجااااة الاجااااوة الوذائيااااة وملااااك ة األماااان
الوذائ .
فااا سااااياع متصاااالا ولاااد م جهااااود الدولااااة فاااا
ت اوير التق ايم القاال ود ام اليحا الق ما ا تام
ضاايخ التلااريقات الحا مااة لماظومااة التق اايم
القااال واليح ا الق م ا ا و ل ا ماان خ ا ل حزمااة
من ال وا ينح ماها:
▪ قاااااا وي إ لاااااال فااااارو الجامقاااااات األجايياااااة
والمؤسسااااات الجامقيااااة بجمهوريااااة مصاااار
القربية رقم  162لساة .2018
▪ تقاااديل بقاااق أحكاااا رقااام  161لسااااة 2012ا
با لال مدياة زويل ل ق و والتكاولوجيا.
▪ قاااا وي إ لاااال و الاااة الاضاااال المصااارية رقااام
 3لساة .2018
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الثقافال الالالالالالالالالالة ال الالالالالالالالالالق لال الالالالالالالالالالكم
ا ا الالن

"الح ااوعُ الب افي اةُ ال ا ا اهااا لكرامااة اق ساااي
ولتاام شخصيته ف حرشية" ...من يذا الما ان
جال اإل ان العالمي لحق ق اإلنسان وتحديادا
فا المااادة  22مااه ليُق ا ماان قيماة الب افااة فا
المجتمقااااتا ويؤ اااد أي حمايتهاااا وتقزيزياااا يااا
أحد م تضيات ح وع اق ساي.
ولضماي وترسيخ الحن اق ساا فا الملاار ة
ف ا الحياااة الب افيااةا واال تاااا بااالترا الب اااف ا
اد اق ي القالم لح وع اق سااي فا الماادة
اا أي "لكاال شااخأ
 27ماااه ليؤ ااد ماارة أخاار
حن الملار ة الحرة ف حياة المجتمع الب افياةا
وف ا االسااتمتا بااالااويا واقسااها ف ا الت ااد
الق م وف الاوائد الت تاجم اه".
يااذاا وقااد شاادد ف ا المااادة اتهااا ا أي "لكاال
شاااخأ الحااان فااا حماياااة المصاااالح المقاوياااة
م أو أدب أو فاا
إ تا
والمادية المترتية
من اقه".
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وإدرا ااا ماان الدولااة باايي الح ااوع الب افيااة جاازلا ال
يتجزأ من ح وع اق سايا وبدور الب افة والااوي
فاااا تحسااااين األخ قيااااات بااااالمجتمع واالرت ااااال
بالذوع المصريا وقق مصر ا لا اق ا ي
القااااالم لح ااااوع اق سااااايا لضااااماي وترساااايخ
الملار ة ف الح وع الب افية.
ولاام يكاان يااذا اق ا ي يااو األول ماان و ااه الااذي
توقشااااع يااااه مصاااارا حياااا ا ضاااام الدولااااة إلاااا
مخت ااد الصااكوك الدوليااة لح ااوع اق ساااي الت ا
ااااا تقزياااااز الب افاااااة والاااااااوي فااااا
شاااااجق
المجتمقاااااتا وفاااا م اااادمتها العه الالالل ال الالاللولي
الخالالالال بالالالالحق ق االقتصالالالادية واال تما يالالالة
والثقافيالالالة الصااااادر ااااا 1966ا والااااذي أ ااااد فاااا
المااااادة  15ماااااه اااا حاااان اااال إ ساااااي فاااا "أي
يلااااارك فاااا الحياااااة الب افيااااةا ويتمتااااع باوائااااد
الت اااد الق مااا وبت يي اتاااها وأي يساااتايد مااان
حماية المصالح المقاوياة والمادياة الااجماة ان
أي أثاار م ا أو فا ا أو أدب ا ماان اااقها مؤ اادا
ضارورة مرا ااة الادول األ ضاال التادابير التا

ساتتخذيا بوياة ضاماي الممارساة الكام اة لهاذا
الحااانا وأي تلااامل ت ااا التااادابير التااا تت يهاااا
يا ة الق م والب افة وإ ماميما وإشا تهما.
فااا الساااياع اتاااها ا ضااام مصااار إلااا اإل الالان
الع الالالمي بش الالأن التنالالال الثق الالافي الاااذي أقرتاااه
ماظمة اليو سكوا والت أ دت ف المادة األول
مااااه ااا أي "التااااو الب ااااف ا بو ااااه مصااادرا
ل تيااادل والتجديااد واقباادا ا يااو ضااروري ل جاااس
اليلااااريا ويايواااا اال تاااارا بااااه والتي يااااد يااااه
لصالح األجيال الحالية واألجيال ال ادمة".
مااا أ ااد فاا مادتااه البا يااة اا ضاارورة ضااماي
التاا ااال الماساااجم والر ياااة فااا القااايع مقاااا
فيما باين أفاراد ومجمو اات وي يوياات ث افياة
متقاااااااااددة ومتاو اااااااااة ودياامياااااااااةا موضاااااااااحا أي
السياساااات التااا تلاااجع ااا دمااا وملاااار ة
جميااع المااواطاين تضاامن التماسا االجتمااا ا
وحيوياااة المجتماااع الماااد ا والتقددياااة الب افياااة
الت ال يمكن فص ها ن اقطار الديم راط .
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وف المادة البالباة مااه أ اد ا دور الب افاة فا
تح يااان التامياااة بمخت اااد مجاالتهااااح حيااا اااأ
ا أي "التاااو الب اااف يوسشااع اااع الخي اارات
المتاحااة لكاال فااردح فهااو أحااد مصااادر التاميااةا وال
ي تصااار ااا الاماااو االقتصاااادي فحسااابا وإ ماااا
يُلااااااكل أيضااااااا وسااااااي ة لي ااااااو حياااااااة فكريااااااةا
و اطايةا وأخ قيةا وروحية مُرضية".

وبا تياريااا ح ااا ماان ح ااوع اق ساااي أ ااد اق ا ي
أي "الدفا ن التااو
ف المادة الرابقة ماه
الب اااااف واجااااب أخ قاااا ال يااصاااال اااان احتاااارا
رامة األشخاص" .فهاو ياتاري االلتازا بااحترا
ح اااوع اق سااااي والحرياااات األساسااايةا وخا اااة
ح اااااااوع األشاااااااخاص الماتماااااااين إلااااااا أق يشاااااااات
والماتمااين إل ا جما ااات السااكاي األ ا يين .وال
يجاااوز ألحاااد أي يساااتاد إلااا التااااو الب ااااف لكااا
ياتهااا ح اااوع اق سااااي التااا يضاااماها ال اااا وي
الدول أو لك يحدّ من اقها.
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فااا الساااياع اتاااها ا ضااام مصااار إلااا اة اقي الالة
صالالال ن التالالالراا الثقالالالافي هيالالالر المالالالادي التابعالالالة
ل ي نس الالالالك ا والتااااا ا تماااااديا الماااااؤتمر القاااااا
ل يو سكو ف أ تاوبر 2003ا ويا اتااقياة مقاياة
ااااا التااااارا الب ااااااف يااااار المااااااديا
بالحااااااا
الصقيد المح والوطا والادول
والتو ية
بييميااااة التاااارا الب اااااف ياااار الماااااديا وأيميااااة
الت دير المتيادل لهذا الترا .
ااااااااادق الدولاااااااااة المصااااااااارية ااااااااا
اااااااااذل
اتااقيااة مايالالة ةن ال أشالالكاع التعبيالالر الثقالالافي
وةعزي الالالز ا التاااا ا تماااادتها اليو سااااكو فاااا ااااا
2005ا ودخ اا حيّااز التاايااذ فاا ااا 2007ا وياا
االتااقيااااة المقايااااة بتقزياااااز اال تاااااا الماصاااااد
بمجمو ااة واسااقة الا اااع ماان أشااكال التقيياار
الب ااااااف مااااان القاااااالم أجماااااع وتح يااااان تياااااادل
ماصااااد ل ممت كااااات والخاااادمات الب افيااااة فاااا
القالم.

وبماااا أي الب افااااة ياااا التااا تُتاااارجم يا ااااااا وياااا
القاصاار المُؤسااس لهويتااااا وبا تيااار أي ترساايخ
ااااميم سياسااااات التاميااااةا وياااا
الب افااااة فاااا
السييل الوحياد لتح يان تامياة شاام ة لإل ساايا
ف اااد ة الالمد إدرال الثقافالالالة يوع ا الالر ف الالي الالاللوع
اي مالالاع الالاللولي ل تنميالالة المسالالتلااةا و لااا
ضاااامن أياااادا التاميااااة التاااا ا تماااادتها األماااام
المتحدة ف سيتمير .2015
ير المسيوعح ظرا ألي حماية
جال يذا اال ترا
الب افااة وت ويرياااا ايااة ف ا ح ادّ اتهااا ووسااي ة
ل مسااايمة المياشاارة ف ا تح ياان جاازل يياار م ان
أياادا التاميااة المسااتدامة .والواقااع أي القماال
بيياادا التاميااة يساامح أيضاااا بجااا فوائااد يااار
مياشرة مان الب افاةح فيداياة مان التارا الب ااف
و ااولا إل ا الصاااا ات الب افيااة واقبدا يااةا جااد
أي الب افااة تمكشاان وت ااود ا حااد سااوال األبقاااد

االقتصاااااااديةا واالجتما يااااااةا والييليااااااة ل تاميااااااة
المستدامة.
والجاادير بالااذ ر أي يااذا اقدرا ا لاام يكاان الخ ااوة
األولااا التااا تؤ اااد ااا دور الب افاااة فااا تح يااان
التاميااااااة المسااااااتدامةح حياااااا سااااااي ه "إ الالالالالان
هالالان ج " الااادا إلااا تقزياااز قيماااة الب افاااة فااا
سياسااااات التاميااااة المسااااتدامةا وتاااام ا تماااااده
خ ا ل المااؤتمر القااالم الااذي ظّمتااه اليو س اكو
ا  2013ف مدياة "يا وجو" الصياية.
ل الماااا ا ااا الب افاااة يااا الياياااة التحتياااة ليااااال
الق اال وزيااادة الااو لااد اللااقب ليكااوي أ باار
قادرة ا الاهااوي باالمجتمع وتح يان ال اارة
المالودة ف جميع مجاالت الحيااةا ف اد أ ادت
دور الب افة والاااوي وضارورة تقزيزيماا فا
الدستور المصري الصادر ا .2014
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وقااد جااال ل ا تحدياادا ف ا المااادة  47الت ا ص ا
اااا الهوياااااة
اااا أي "ت تااااز الدولااااة بالحاااااا
الب افية المصرية بروافديا الحضارية المتاو ة"ا
اا أي "الب افااة
و ااذل المااادة  48التاا صاا
حاان لكاال مااواطنا تكا ااه الدولااة وت تااز بد مااه
وباتاحة المواد الب افية بجمياع أ وا هاا لمخت اد
فلات اللقبا دوي تمييز بسايب ال ادرة المالياة
أو الموقع الجوراف أو ير ل  .وتاول ايتماماا
خا ا بالمااطن الاائية والالات األ بر احتياجا".
ماااا صااا أيضاااا فااا الماااادة  49ااا أي "ت تاااز
يهاااااا ور ايااااة
الدولااااة بحمايااااة اآلثااااار والحاااااا
مااط هااااا و ااايا تهاا وترميمهااااا واساااترداد ماااا
يااااه ماهاااااا وتاظاااايم التا يااااب اهااااا
اسااااتول
يه".
واقشرا
و اااذل صااا الماااادة  50ااا أي "تااارا مصااار
الحضاااري والب اااف ا المااادي والمقاااويا بجميااع

45

| التنمية في مصر | التوجهات االستراتيجية

تاو اتااااه ومراح ااااه الكياااار ا المصاااارية ال ديمااااةا
وال ي يااةا واقساا ميةا ثااروة قوميااة وإ سااا يةا
ياااااه و ااااايا تها و اااااذا
ت تاااااز الدولاااااة بالحااااااا
الر اااايد الب اااااف المقا اااار المقماااااري واألدباااا
والاا ا بمخت ااد تاو اتااها واال تاادال ا أي ماان
ل جريمة يُقاقب يها ال ا وي".

ولااام تظااال ت ااا الماااواد حييساااة الدساااتورا ف اااد
قاماااا الدولااااة بترجمتهااااا فاااا رميتهااااا ل تامياااااة
المسااااتدامة "رميااااة مصاااار "2030ا والتي يااااد اااا
ضااااااارورة تضاااااااامياها فااااااا سياسااااااااات الدولااااااااة
أ اه
المخت اة .وف يذا الصددا أقرت الدولة
بح ااول ااا  2030ساايكوي يااااك ماظومااة قاايم
ث افياااة إيجابياااة فااا المجتماااع المصاااري تحتااار
ا وتمكااان الماااواطن المصاااري
التااااو ا واالخااات
مااان الو اااول إلااا وساااائل ا تسااااب المقرفااااةا
وفتح اآلفاع أمامه ل تاا ل مع مق يات المه
المقا ر.

يذاا باقضافة إلا إدراك تاريخاه وتراثاه الحضااري
المصاريا وإ ساابه ال ادرة ا االختياار الحار فا
ممارسااة وإ تااا الب افااة .ا أي تكااوي القاا اار
اقيجابية ف الب افة مصدر قوة لتح ين التاميةا
وقيمة مضافة ل قتصاد ال وم ا وأساسا ل وة
مصر الاا مة إق يميا و الميا.
وتهااد الدولاااة مااان خااا ل ت اا الرمياااة إلااا رفاااع
اااااااااالة المؤسسااااااااات الب افيااااااااة والقااااااااام ين
بالماظومااااة الب افيااااة اااان طرياااان تقظاااايم دور
المؤسسااات الب افيااة وتيثيرياااا وتوساايع اااع
و ولها لمخت د فلات المجتمعا وتقزياز التارا
بكافاااة أ وا اااه مااان خااا ل ضاااماي حماياااة التااارا
الحضاري ورفع الو الخارج والداخ به.
لتح ياان رميااة الدولااة واألياادا التاا تضاااماتهاا
تقمااااال الحكوماااااة ااااا تقزياااااز قااااايم المواطااااااة
وتقمين الوالل واال تمال ل هوية المصريةا فض ا
اان االرت ااال بلاات المجاااالت الب افيااة والاايااة

بلاااااااكل إبااااااادا ميتكااااااار وتامياااااااة الموياااااااوبين
والميااد ين .وتسااق وزارة الب افااة ماان يااذا إل ا
باال اق سااي المصاري وترسايخ الهُوياة الب افياة
والحضاااااريةا و لاااا ماااان خاااا ل  7باااارام ث افيااااة
متكام اااة ت تاااز بالقمااال بهاااا ااا ماااد األ اااوا
األربقة من  2018إل 2020ا وي :
▪ بر ام تقزيز ال يم اقيجابية ف المجتمع.
▪ بر ام تح ين القدالة الب افية.
▪ بر ام تامية المويوبين والميد ين.
▪ بر اااام تح يااان الرياااادة الب افياااة (قاااوة مصااار
الاا مة).
▪ بر ام د م الصاا ات الب افية.
▪ بر ام ت وير المؤسسات الب افية.
▪ بر ام حماية وتقزيز الترا

الب اف .
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ااااا وة ااااا لااااا ا أ ااااادت الدولاااااة مااااان خااااا ل
"االس الالالتراةيجية ال ني الالالة لحق الالال ق اإلنس الالالان"ا
التااا أ اتهاااا فااا سااايتمير 2021ا ااا الح اااوع
الب افيااة ل مااواطن المصااريا با تياريااا ح اا ماان
ح اااوع اق سااااي األساساااية إلااا جا اااب الح اااوع
السياسيةا االقتصاديةا االجتما يةا والب افية.
ما أقرت اللولة لدًا ان الق انين الت سق
من خ لها لتقزيز المااا الب ااف ا وتاوفير اقطاار
ال ااا و المااسااب لهاااا وجااال ف ا م دمااة ت ا
ال اااوا ينا ال اااا وي رقااام  138لسااااة 2017ا والاااذي
يقماااال اااا إتاحااااة المااااواد الب افيااااة فاااا شااااات
مجاالت الااوي واآلداب و لاريا.
إ اادة تاظايم المج اس األ ا
أ ال ا وي
ل ب افاااةا والاااذي يااااأ فااا الا ااارة األولااا مااان
المااادة البا يااة ا "تخ اايخ السياسااية القامااة
ل ب افااااة فاااا حاااادود السياسااااة القامااااة ل دولااااةا
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والتاساااااين باااااين األجهااااازة الب افياااااة فااااا أوجاااااه
لاااااطها المخت اااااة"ح لااااذا فهااااو بمبابااااة سااااييل
ق ااااداد اسااااتراتيجية جدياااادة ماهااااا فيمااااا يتق اااان
بمجااااال ر ايااااة الميااااد ين فاااا الااااااوي والق ااااو
االجتما ية.
فاااا السااااياع اتااااها وافاااان مج ااااس الاااااواب فاااا
أ ساااا س  2020اااا ملاااارو ال ااااا وي الااااذي
ت اااادم بااااه وزارة الب افااااة إلاااا مج ااااس الااااوزرال
الساااتحدا جاااائزة جديااادة تحااا مُسااام "جاااائزة
الدولاة ل مياد الصاوير" تُمااح سااويا لمان ي ااد
ماتجااا فكريااا أو ماديااا ميتكااراا ولاام يتجاااوز مااره
 18اما ف مجاالت الب افاة والاااوي .ويُقادف ياذا
إ جاااازا جديااادا ل دولاااة المصااارية يجساااد التزامهاااا
بر اية وتلجيع الاعل ويتماش مع الاصوص
الدساااتورية التااا تمااااح الحااان فااا الب افاااة لكااال
ماااااواطن ماااااا تكاااااال حرياااااة اقبااااادا ل اهاااااوي
بالااوي واآلداب وحماية اق تا الب اف والاا .

ختاماااا ف ااي الب افااااة حاااان لااااكل مواطاااانا تكا ااااه
الدولااةا وت تااز بد مااه وباتاحااة المااواد الب افياااة
بجمياااع أ وا هاااا لمخت اااد فلاااات اللااااقب دوي
تميياااااااز بساااااااايب ال ااااااادرة المالياااااااةا أو الموقاااااااع
الجوراف ا ا أو ياار لااا  .ومااان ثااام ت تاااز الدولاااة
باي ل ايتمااا خاااص بالمااطاان الاائيااة والالااات
األ باااار احتياجااااا وتكاااال الدولاااة مرا اااااة األ ماااااس
اااد
الب افياة والييلياة ل مجتماع المح اا ا و لاا
وضااااااع وتااياااااااذ خ اااااااخ التامياااااااة االقتصادياااااااة
والقمرا ياااااة ل مااطااااان الحدودياااااة والمحروماااااةا
اااا الهويااااة
فت تااااز الدولااااة بموجيااااه بالحاااااا
الب افيااااااااااة المصريااااااااااة بروافديااااااااااا الحضاريااااااااااة
المتاو اااااااااة و ااااااااا تااااااااارا مصااااااااار الحضااااااااااري
والب افاااا ا المااااادي والمقااااويا بجمياااع تاو اتااه.
مااااااا ت تااااااز الدولااااااة بموجااااااب الدسااااااتور بااااااي ل
ا مكو اااات التقددياااة
ايتماا خااص بالحااا

الب افياااااااة .ويقال الالالالالرر اللسال الالالالالت ر ريال الالالالالة اإلبال الالالالاللا
ال نال الالالالالي وايدبال الالالالاليا وي اااااااز الدولاااااااة بالاهاااااااوي
بالاااوي واآلداب ور اياة الميد يان.

"

الثقافالالة الالق لكالالم االال ا ن ،ةك الال
اللولالالالالالة وة تالالالالالزل بل مالالالالال وب ةا الالالالالة
المالالال اد الثقافيالالالة بجميالالالل أن ا هالالالا
لمخت ف فئات الشع  ،دون ةمييز
بسالالب القالاللر الماليالالة أو الم قالالل
الج رافالالالالالي أو هيالالالالالر لالالالالال  .وةالالالالال لي
اهتمااً الالا ًّاصب الالا بالمن الالا ق الناني الالة
وال ئات اي ثر ا تيا ًا.
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التنميووووووة البشريووووووة
قطووووووووووواة تمكووووووووووين الموووووووووورأة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

56

%

ساااااااية الاساااااااال القاااااااام ت فااااااا السااااااا
الدب وماس .

64

%

سااااية الاسااااال المُسااااتايدات ماااان ال ااااروي
متاايية الصور ف الربع البا من ا .2020

161

حملوووووووووووووووووووووووووووووة

اااادد حماااا ت طاااارع األبااااواب اااا مسااااتو
الجمهوريااااااةا والتاااااا اسااااااتهدف  1.2م يااااااوي
سيدة.
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28

%

ساااية تمبيااال الاساااال فااا اليرلمااااي المصاااري
ا .2020

134

ألوووووووووووووووووووووووووووووووووو
مسوووووووووووووووتفيدة

ااادد المساااتايدات مااان مياااادرة بهياااة لقااا
مريضات سرطاي البدي.

47.5

%

ساااية الاساااال ال تااا يم كااان حساااابات باكياااة
ا .2021

"

نهض الالالالالالة لي الالالالالالل ل م الالالالالالرأ
المصرية

الجاس محظور بموجب ال
أسا
التمييز
مقاياادة ت رييااا ماان مقاياادات ح ااوع اق سااايا
بماااا فااا لااا القهاااد الااادول الخااااص باااالح وع
المد ياااة والسياسااايةا والقهاااد الااادول الخااااص
بااااالح وع االقتصااااادية واالجتما يااااة والب افيااااةا
ال ذاي ياصايا بموجب الماد الثالثة الملتر ة
حن الرجال والاسال ف التساوي ف
بياهما
التمتع بجميع الح وعا وباقضافة إل ل ا فااي
ياااك اتااقيااات وييلااات مُكرساة ق مااال ح اوع
المرأةا والت من أبرزيا:
الالالال التمييالالالالز
▪ ال جنالالالالة المعنيالالالالة بالقضالالالالا
ا تاايااذ
ضالالل المالالرأ  :ومهمتهااا اقشاارا
االتااقيااة المقايااة بال ضااال ا التمييااز ضااد
المااااااااارأةا وتضااااااااام ال جااااااااااة فري اااااااااا مكو اااااااااا
مااااان  23خييااااارا مسااااات ا فااااا مجاااااال ح اااااوع
ااا ياااذه
المااارأة مااان دول مخت ااااة ااادق
االتااقية.
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ااااا الااااادول األطااااارا فاااااا
ياااااذاا ويايوااااا
االتااقية أي ت د ل أربقة أ وا ت ارير تيين
بالتاصاااااااايل امتبالهااااااااا ألحكااااااااا االتااقيااااااااةا
وتسااتقري ال جاااة يااذه الت ااارير ويجااوز له اا
أيضاااااااا الاظااااااار فااااااا اد اااااااالات اال تها ااااااااتا
والتح ين ف حاالت اال تها اات الجسايمة أو
الماهجية لح وع المرأة.
ال التمييالالز ضالالل الم الرأ :
▪ اة اقيالالة القضالالا
والت تُقد اللر الدول لح وع المارأةح حيا
تحااادد ماااا يلاااكل تمييااازا ضاااد المااارأةا وتضاااع
بر امجاااااااااا ل قماااااااااال الااااااااااوطا ماااااااااان أجاااااااااال
إ هااااال يااااذا التميياااازا وقااااد ا تماااادتها األماااام
المتحدة ف ا 1979ا ودخ حياز الاااا فا
سيتمير .1981
▪ الخبير المسالتقم المعنالي بمسالألة العنالف
ضل المرأ  :قررت األمم المتحدة تقيين خييار
مست ل مقا بيسياب و واقب القااد ضاد

المرأة ف ا 1994ا والاذي يح ان فا حااالت
القاد ضاد المارأة وير ادياا ويو ا بح اول
ق هال يذا القاد ويقزز ت الح ول.
▪ وف ا 2010ا اين مج اس ح اوع اق سااي
فريقًالالا اا ًالالا اعنيبالالا بمسالالألة التمييالالز ضالالل
المرأ ف ال ا وي وف الممارسةا باقضاافة
إل تقزيز إلوال ال وا ين الت تميز ضاد المارأة
أو الت لها تيثير تمييزي يها.
قا من ميدأ الحن ف التاميةا أ الهد
وا
الخاامس مان أيادا التامياة المساتدامة لدماام
المتحااااااادة اااااااا "ةحقيالالالالالالالق المسالالالالالالالاوا بالالالالالالالين
الجنس الالالالالالالين وةمك الالالالالالالين النس الالالالالالالا وال تي الالالالالالالات"
والمقااارو بالهاااد ال اااائم بذاتاااها أل اااه مكااار
لتح ين يذه الوايات ولضماي ح وع المرأة فا
جمياااع أ حاااال القاااالمح مماااا خ ااان الحاجاااة قجااارال
تويياارات قا و يااة وتلااريقية مي ااةا وماان بااين
ايات يذا الهد ستقري اآلت :
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▪ ا تماد سياسات وتلريقات قاب ة ل ااا .
▪ ضماي تكافؤ الارص ف جميع المجاالت.
التمييز ضد المرأةا وحمايتها من
▪ ال ضال
أي ممارساااااات ضاااااارة ضاااااديا مبااااالح الااااازوا
الميكرا والختايا والزوا ال سري.

▪ اال تاارا بالقماال ياار ماادفو األجاار والقماال
المازلااا مااان خااا ل تاااوفير الخااادمات القاماااة
والياياااااااااة التحتيااااااااااة وسياساااااااااات الحمايااااااااااة
االجتما ية.
▪ الحااااان فااااا الماااااوارد االقتصاااااادية والم كياااااة
والخدمات المالية.
▪ تقزياااااااز اساااااااتخدا التكاولوجياااااااا التمكياياااااااة
واالتصاالتا ولم تكان المارأة المصارية بمااي
مدار السايع
ن يذاا ف د شهدت مصر
ساااوات الماضااية ت اادما إيجابيااا م حول اا ف ا
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مجااال د اام وتمكااين الماارأةا والمساااواة بااين
الجاسااينا يرجااع لاا إلاا اقرادة السياسااية
الدا مااااة والمسااااا دة ل ضااااايا الماااارأةا وإلاااا
ترجمااااة الحقالالالال ق اللسالالالالت رية إلااااا قاااااوا ينا
واسااااتراتيجياتا وباااارام تاايذيااااة ت ااااو بهااااا
جهات حكومياة و يار حكومياةا وخ ان مسااحة
وماااااا م ئاااام لتضااااافر جهااااود افااااة شاااارائح
المجتمااااااااااع ماااااااااان مؤسسااااااااااات أ اديميااااااااااة
وتلاااااريقيةا والمااااارأة فااااا الرياااااد والحضااااارا
باقضافة إلا القدياد مان الادا ين إلا تمكاين
افة األ قدة.
الاسال والاتيات
اان اللسالالت ر المصالالري لعالالال 2014ا
وبالحاادي
ف ااد أرس ا مااواده باااال مجتمااع قااوي اجتما يااا
يضاامن ل ماارأة المصاارية الحصااول ا ح وقهاا
دوي تمييزا ويُاسح المجاال ل تمكاين السياسا ا
واالقتصاديا واالجتماا ا والب ااف ا ويكاال لهاا
الحماية من افة أشاكال القااد أو الممارساات
الضارة الت قد تتقري لها.

وجاااالت الم الالاد الحادي الالة ش الالر مااان الدساااتور
تؤ اااد أي "تكاااال الدولاااة تح يااان المسااااواة باااين
المااااارأة والرجااااال فااااا جمياااااع الح اااااوع المد ياااااة
والسياسية واالقتصادية واالجتما ية والب افياة
وف ا ألحكا الدستور".
ماااااا أي "رؤي الالالالة اص الالالالر  "2030ترتكاااااز ااااا بااااااال
مجتمااع ااادل يتميااز بالمساااواة بااين الجاسااينا
وضااماي الح ااوع والااارص المتساااوية ماان أجاال
تح ياااان أ اااا درجااااة ماااان اال اااادما االجتمااااا ا
وتح ين الحماية ل الات األول بالر اية.
و يااها فماان ما اان إيماااي الدولااة باايي اساات رار
مصاار وت اادمها ال يمكاان أي يتح اان إال ماان خ ا ل
ملاااااار ة المااااارأة فااااا المجاااااال القاااااا اا ااااال
أساس ا ا ف ااد أط ا االسالالتراةيجية ال نيالالة
لتمكالالين المالالرأ المصالالرية  2030ف ا بدايااة ااا
ه اما ل مرأة المصرية.
2017ا والذي تم إ

"

" لَّدت اصر التزااها الق ي بترسيخ

دور المرأ
هن

شري

فعَّاع واتساو ،ال

ن في ةحقيالق التنميالة البشالرية

المستلااة".
رنل أب الحسن
الممثم المقيم لبرنااج ايام
المتحل اإلنماني
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اتصاااالاا تساااق االساااتراتيجية إلااا التي ياااد ااا
التااازا مصااار بح اااوع المااارأة ووضاااقها موضاااع
التااياااااذ وف اااااا لماااااا أقرتاااااه المواثيااااان الوطاياااااةا
ات الدولياة التا التزما بهاا
واالتااقيات واق
الدولةا ماا تساق االساتراتيجية إلا االساتجابة
ل حتياجااااات الاق يااااة ل ماااارأة المصااااريةا خا ااااة
الا يااااااارةا والمقي اااااااةا والمُسااااااااةا والمقاقاااااااةا
ااااد
با تياااارين الالاااات األولااا بالر اياااةا و لااا
وضااع الخ ااخ التامويااة ماان أجاال تااوفير الحماياة
الكام ة لهانا واالساتاادة الكام اة مان ال اقاات
والمااوارد اليلااريةا والماديااة لتح ياان مياادأ تكااافؤ
الارص ما أ يه الدستورا
و يال  ،ةرةكالز االسالتراةيجية
رنيسة وهي ا ضحة التالي:

ال أربعالة احالاور

▪ التمكين السياسالي ل مالرأ وةعزيالز أدوارهالا
القيادي الالالالالة ياااااايت لاااااا ماااااان خاااااا ل تحايااااااز
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الملار ة السياسية ل مارأة بكافاة أشاكالهاا
ا المساتويين
بما ف ل التمبيال الايااب
الااوطا والمح اا ا وماااع التمييااز ضااد الماارأة
ف ت د الماا اب ال يادياة فا المؤسساات
التاايذيةا وال ضائية.
▪ التمكين االقتصادي ل مالرأ يايت مان خا ل
تاميااة قاادرات الماارأة لتوساايع خيااارات القماال
أمامهاااا وزيااادة ملااار تها فاا قااوة القماالا
وتح ياان تكااافؤ الااارص ف ا توليااد الاس اال
فااا افاااة ال ا ااااتا بماااا فااا لااا ال اااا
الخاااااصا وريااااادة األ مااااالا وت ااااد الماا ااااب
الرئيسة ف الهيلات القامة واللر ات.
▪ التمكين اال تما ي من خ ل تهيلة الارص
لملااااار ة اجتما يااااة أ ياااار ل ماااارأة وتوساااايع
قدراتها ا االختياارا ومااع الممارساات التا
التمييز ضد المرأة أو الت تضر بها.
تكر

مااا أي التمكااين االجتمااا يكااوي ماان خاا ل
ح اوقهن
مسا دة الاسال ف الحصول
فااااا المجااااااالت المخت ااااااةا وتاااااوفير خااااادمات
التق ااايم والصاااحة ل مااارأةا و اااذل مساااا دة
المااارأة التااا تقااايع لروفاااا اااقية بماااا فااا
لاااا الماااارأة المُساااااة والمقاقااااةا وتمكااااين
اللابات وزيادة ملار تهن االجتما ية.
▪ ماية المرأ ويكوي ل من خا ل ال ضاال
اااا الظااااواير الساااا يية التاااا تهاااادد حياتهااااا
وساااا متها و رامتهاااااا وتحااااول بياهااااا وباااااين
الملااار ة الاقالااة فاا افااة المجاااالتا بمااا
فاا لاا جميااع أشااكال القاااد ضااد الماارأةا
وحمايتهاااااا مااااان األخ اااااار الييلياااااة التااااا قاااااد
تااؤثر بالساا ب يهااا ماان الااحيااة االجتما يااة
أو االقتصااااااديةا وتااااااأ االساااااتراتيجية ااااا
ساااايقة ميااااادئ تسااااق فاااا مجمو هااااا إلاااا
ت يأ الاوارع بين الجاسين وي :










المساواة أما ال ا وي.
الح وع السياسيةا بماا فا لا
التصوي والترشيح واال تخابات.

الحان فا

الح ااااااوع التق يميااااااةا بمااااااا تتضااااااماه ماااااان
المساااااواة فاااا فاااارص التق اااايما وقااااوا ين
التق يم اقلزام .
ح ااااوع القماااالا بمااااا فاااا لاااا حاااان ت ّ ااااد
الماا ب القامةا واألجر المتساوي.
قوا ين حماية األمومة بما تلام ه مان حان
تاظاايم األساارةا وحظاار ختاااي اق ااا ا وزوا
األطاالا وال وا ين الماظمة لإلجهاي.
ال وا د ال ا و ياة الماظماة ل مسااواة باين
الجاسين.
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▪ ة ال ير ةرةيبالالات انة االالة ايسالالر  ،بمااا فاا
الازوا ا وحان التوقياع ااد
ل المواف ة
الاازوا ا وحاان األ ف ا حضااا ة أطاالهاااا ورفااع
سن الحضا ة لدباال والياات.
يذاا وتُقدف مصر ي الدولة األول ف القالم الت
أط ا اسااتراتيجية وطايااة لتمكااين الماارأة بمااا
يتوافااان ماااع أيااادا التامياااة المساااتدامةح مماااا
يؤ اد إيماااي الدولااة بالادور الرائااد ل ماارأة المصارية
ف الاهوي بالمجتمعا وضرورة تمكياها.
وقاااد ا تمااادت الدولاااة االسالالالتراةيجية ال نيالالالة
لتمك الالالالالين الم الالالالالرأ المص الالالالالرية 2030ا با تياريااااااا
خري اااة طريااان ل حكوماااةح لتااياااذ افاااة اليااارام
واأل لاااا ة الخا ااااة بتمكااااين الماااارأةا وتهااااد
االسااتراتيجية الوطايااة لتمكااين الماارأة  2030باايي

تصاايح الماارأة المصاارية بح ااول ااا  2030فا ااا
رئيسا ف تح يان التامياة المساتدامة فا وطان
يضاامن لهااا افااة ح وقهااا التا ا هااا الدسااتورا
ويح ااان لهاااا حماياااة ام اااة ويكاااال لهاااا دوي أي
تمييااااااااز الااااااااارص االقتصاااااااااديةا واالجتما يااااااااةا
والسياسااية الت ا تمكاهااا ماان االرت ااال ب اادراتها
وتح ين اتهااا ومان ثام ال ياا بادوريا فا إ ا ل
شيي الوطنا ويت ب ل :
ق قهالا
▪ اسانل المرأ في الحص ع ال
القان نية اا ة وبشكم سريل ،ماع إ اال
ايتماااا خااااص ل مااارأة المهملاااة والا يااارة
والمقاقاااااااااةا وتقاااااااااديل قاااااااااوا ين األحاااااااااوال
اللخصاااية بالصاااورة التااا تضااامن حصاااولها
ااا ح وقهاااا وتقظااام فااارص زياااادة التااارابخ
األسري.

االستراتيجية الو نية لتمكين المرأة المصرية 2030
 .1التمكين
السياسي

 .2التمكين
االقتصادي
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 .3التمكين
االجتماعي

 .4حماية المرأة

▪ تويياار ث افااة المجتمااع حااو الماارأة ماان خ ا ل
ال ضاااااال ااااا افاااااة أوجاااااه اقساااااالة التااااا
تواجههاااااا وتصااااحيح الصااااورة الذيايااااة التاااا
ن المرأة المصرية.
تلك ها وسائل اق
▪ تياااا افاااة فلاااات المجتماااع لتمكاااين المااارأة
مساااااااؤولية جما ياااااااةا وتلاااااااجيقهم ااااااا
الملااار ة فا تح ياان لا وخا ااة ماان قيال
الرجال واللياب.
▪ ةجليالالل الخ الالا الالالليني فيمالالا يتع الالق بالاللور
الم الالرأ ف الالي المج الالاع الع الالال وأي يتهاااا لت اااد
الماا اااب القاماااةا و لااا فااا إطاااار تحااادي
الخ ااااااب الااااااديا ليتوافااااان مااااااع مت يااااااات
القصر.
لذاا تام إ لاال "ارصالل المالرأ المصالرية" لي او
بر ااااد المؤشاااارات التاااا تقكااااس مااااد تح اااان
أهالاللاف اسالالتراةيجية ةمكالالين المالالرأ المصالالرية

2030ا مسااااتادا اااا المق ومااااات الااااواردة ماااان
خااا ل تجمياااع قاااايم المؤشاااراتا و رضاااها اااا
موقاااع إلكترو ااا ا وإ اااداد مجمو اااة مااان الت اااارير
الدورياااة حاااول وضاااع المااارأة المصاااريةا والاجاااوة
الاو ياااةا والت ااااد الماجااااز حااااو تح ياااان أياااادا
االسااااااتراتيجيةا باقضااااااافة إلاااااا حصاااااار و ااااااري
الدراساتا و تائ المسو المتق ة بالمرأة.
مجمو ات مان المؤشاراتا
ويضم المر د ث
تتمبااااال فااااا ح مؤشااااارات متابقاااااة االساااااتراتيجية
الوطايااااااااة لتمكااااااااين الماااااااارأة المصاااااااارية 2030ا
ومؤشرات التامياة المساتدامة 2030ا و ادد مان
المؤشااارات المساااا دةا فضااا ا ااان أي المر اااد
يتااايح م ار اااات باااين وضاااع اق اااا والاااذ ورا مااان
خ ل اري المؤشارات ا مساتو الماااطنا
ما يسمح بم ار ة الوضع الحال بالمساتهد
ااااااا ماااااااد تح يااااااان المساااااااتويات
ل وقاااااااو
المتوققة لكل مؤشر.
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وفااااا أ ااااااب إ ااااا ي اااااا  2017اماااااا ل مااااارأة
المصرية تم إط ع م ة "ةالا ارب الة" ل تي ياد
ااا دور المااارأة المصااارية الرائاااد والااادا م ألبااااال
شاااقيها ااا مااار القصاااورا وتلاااجيع التمكاااين
االجتما ا والسياس ا واالقتصادي ل مرأة.
واتخذت الحم ة مان ياذا الحار األبجادي شاقارا
لهاااااا ااااا ييلاااااة را اااااين متقاااااا ينا و ااااااحب
يااااااااذا اللااااااااقار شااااااااقار خخاااااااار يحماااااااال جم ااااااااة
"الت الالالالالالالا المرب الالالالالالالة س الالالالالالالر ق ة الالالالالالال "ا ويقااااااااا
أي " و اااا أ باااا لاااام يقاااااد يلااااكل ائ ااااا أماااااا
ت قات ".
جاادير بالااذ را أي حم ااة "ةالالا ارب الالة" ال تخاطااب
الماارأة ف ااخ باال المجتمااع بيساارها وتسااق إل ا
تويير ظرة المجتمع إلا دور المارأةا وخ ان و ا
ااا بهااد مسااا دة الماارأة ود مهااا فاا افااة
المجااالتا وتااابع الحم اة أ باار مان  48م يااوي زائاار
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اااا وسااااائل التوا اااال االجتمااااا
شاشات الت يازيوي.
 12م يوي

ا وأ باااار ماااان

بمااا أي يااد يااذه الحم ااة يااو تويياار وجهااة ظاار
المجتمااااع تجاااااه الماااارأةا والتو يااااة باااادوريا فاااا
المجتماااااع وتوييااااار الاااااو والاكااااار المجتمقااااا
وتقديل الس وك القا إل األفضلا فهذا الااو
مااااان الحمااااا ت يت اااااب االساااااتمرارية والتواجاااااد
بلااكل يياار ف ا افااة وسااائل الد ايااة واق ا ي
حت تح ن الحم ة أيدافهاا وف يذا اقطار ف د
تم ا االسااتقا ة بااي بر ماان وسااي ة إ ميااة م ان
أجاال أي تصاال الحم ااة اق يااة إل ا افااة فلااات
ث اااااافتهما و ااااااداتهما
المجتماااااع ااااا اخااااات
وت الياااديم ماااع التر ياااز ااا قااااوات الت يازياااوي
الاضااائية وسااي ة أساسااية لقااري التاويهااات
لمااا يتمتااع بااه الت يازيااوي ماان ا تلااار واساع بااين
مخت د فلات المجتمع المصري.

مااا تتضاامن الحم ااة أيضااا ماال مجمو ااة ماان
األ لاااا ة الميدا يااااة فاااا الجامقااااات واألمااااا ن
القامااااة ل توا اااال مااااع الجمهااااور المسااااتهد
ااات الخارجيااة ف ا اللااوار ا
باقضااافة إل ا اق
مخت د وساائل
و ذل تاظيم حم ة مكباة
التوا ل االجتما ا باقضافة إل ل تستقين
الحم ااة بمجمو ااة ماان اللخصاايات القامااة ف ا
مجاااااااالت مخت اااااااةح ماهااااااا :الاايااااااةا والب افيااااااةا
والرياضاايةا الااااا ين واق ميااين و اااا ال اارار
وقاااادة الااارأي فااا المجتماااع المصاااريا وساااو
ت اااو ت ااا اللخصااايات باااد م الحم اااة قضااااال
مصداقيةا وا تلار واسع ل رسائل الخا اة بهااح
اقهاا
مما يضمن استمرارية الحم ةا واتساا
باااااين فلاااااات المجتماااااع المساااااتهدفة .وتمب ااااا
رسائل الحم ة ومضموي التاويهات الت يازيو ية
ف اآلت :

المر ة ايول
المقلاالالالالالالة :يرماااااااز ياااااااذا اق اااااا ي إلااااااا ال ياااااااود
االجتما ياة التا تحاايخ باالمرأة و ي هااا فا مكاااي
ماااااوحع تقاااااا فياااااه وتساااااتاجد ل خااااارو مااااااه
لاكتلد بقد ل أي يذا المكاي ما يو إال حر
الا "ة" وقد جح المرأة بالاقل فا الخارو مااه
لتااااراه بماظااااور إيجاااااب ماااان الخااااار ا وقااااد تماااا
إضافة مات بيرة لهاا مقاايٍ ملاجقة ل مارأة
مبل ماة "ق يالة" و"اثالابر " و يريااا ويُقاد ياذا
ااااااات
اق اااااا ي االفتتاااااااح م دمااااااة لياااااااق إ
الحم ةح مما يسهل من فهم فكرتها.
المر ة الثانية
التح الالالالر  :تا سااااام ياااااذه المرح اااااة إلااااا ث ثاااااة
تاويهاااات تهاااد إلااا محارباااة لاااايرة التحااار ا
ات وي التال :
ير ث ثة إ
و ل
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▪ اإل الالان ايوع :موجاااه ل مااارأةا و لااا لخ ااان
تو ياة لاد المارأة لتلاجيقها ا التمسا
بح هاااا فااا الحيااااة بصاااورة طييقياااةا و اااد
ماان حرما هااا ماان
السااما لجريمااة التحاار
ت ا الح ااوعا ويااد و يااذا اق ا ي الماارأة إل ا
ممارسة حياتها بلكل طييقا ح ساوال ا ا
طاليةا أو ربة مازلا أو ام ة.

▪ اإل ان الثاني :موجه ل مجتمعا و لا لخ ان
و ا مجتمق ا إيجاااب ياادفع المجتمااع كاال
والتصااادي لاااه ومساااا دة
لمواجهاااة التحااار
الماارأة و اااد التخ ااا اهااا فااا جمياااع أ حاااال
المجتمااااااااع اللااااااااار والقماااااااال ووسااااااااائل
ت و يريا.
الموا
▪ اإل الالالان الثال الالالم :موجااااه ل متحاااار ا و لاااا
مااااان خااااا ل رساااااالة اااااادمة وقوياااااة ياااااااجئ
ويادرك ماهاا واقاب التحار
بها المتحار
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والت تقود

يه و

المجتمع أ مل.

المر ة الثالثة
ةمكين المالرأ  :وتتكاوي ياذه المرح اة مان ث ثاة
اتح ي موضحة التال :
إ
▪ اإل ان ايوع :يهد إل تمكين المارأة ا
المسااتو االقتصااادي ماان خاا ل تلااجيقها
القمل لتح ين اتهاا وتحسين مساتو
مقيلتها.
▪ اإل ان الثاني :يهد إل تمكين المرأة ا
المسااتو االجتمااا ا و لاا ماان خاا ل إبااراز
دور المرأة ف المجتمع ن طرين تلجيقها
ا رفااع مسااتوايا التق يم ا والب اااف ا وأي
يااااذه الخ ااااوة لاااان تااااؤثر ساااا يا اااا دوريااااا
األساااري بااال ستساااا ديا ااا ال ياااا بهاااذا
أ مل وجه.
الدور

اإل الالان الثالالالم :يهااد إل ا تمكااين الماارأة ا
المسااااتو السياساااا ا ماااان خاااا ل تقزيااااز ح هااااا
فاااااااا الملااااااااار ة السياساااااااايةا وح هااااااااا فاااااااا
الترشح واال تخاب.
فض ا ا اان ل ا ا ا اا مجمو ااة ماان ال ااوا ين
المهمة المساواة بين الجاسين وتمكين المارأة
ف الارص والح وعح والت من أبرزيا ما ي :
▪ قا وي االستبمار رقم  72لساة .2017
▪ قاااااااا وي التااااااايمين الصاااااااح اللاااااااامل رقااااااام
 2لساة .2018
▪ ال ااااا وي رقاااام  10لساااااة  2018بلاااايي ح ااااوع
األشخاص وي اق اقة.
▪ قا وي المواري رقم  219لسااة  2017بتقاديل
أحكا ال ا وي رقم  77لساة .1943

"

"الم الالرأ هالالالي ضالالالمير اياالالالة ونبضالالالها،
والحالالالالارم ايايالالالالالالالالن

الالالالالالالالال اله يالالالالالالالالة

المصالالال الالرية ...هالالي السالالنل واياالالم فالالي
الالم أزاالالة االالرت بهالالا اللولالالة ...و انالال
واازال  ،اللر ال اقية ..أاال م ان
يحاوع النيم ان زيمة هذا ال

ن".

الرنيك بل ال تاح السيسي  -ا ت الية
المرأ المصرية وايل المثالية
 21اارم 2021
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محووووووووووووووووووووووووور
التنميووووووووووووووووووة
االقتصوووووادية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
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7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة االقتصادية
قطوووووووووووووووووووووواة االسوووووووووووووووووووووتثمار

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

2.7

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووار

يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورو

إجمااااااال االسااااااتبمارات الموجهااااااة لملاااااارو
خ اااين مو وريااال القا ااامة اقدارياااة الجديااادة
من أ توبر.
والساد

28.4

ألوووووووووووووووو
شووووووووووركة

ااادد اللااار ات الجديااادة التااا تااام تيسيساااها
خ ل القا المال .2021/2020

7.5

مليووووووووووووووووووووووووووووارات
دوالر أمريكووووووووووووووي

ااااف تااادف ات االساااتبمار األجايااا المياشااار
خ ل القا المال .2020/2019
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مليوووووووووووووووووووووووووون
دوالر أمريكوووووي

قيماااة اتاااااع د ااام رواد األ ماااال وزياااادة حجااام
االئتماي المتا ل ملارو ات الااشالة وتمكاين
المرأة ا .2019

560.2

مليوووووووووار
جنيوووووووووو

إجمااااااااال االسااااااااتبمارات القامااااااااة المااااااااااذة
باألساااقار الجارياااة ااا مساااتو الجمهورياااة
خ ل ا .2021/2020

15.2

مليوووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووو

اا
إجمااال االسااتبمارات القامااة المااااذة ب
قااااة السااويس باألسااقار الجاريااة خ ا ل القااا
.2021/2020

"

االسالالالالالالتثمار نمالالالالالال

يالالالالالالا

ي ياااااااا يُقااااادف االساااااتبمار مُحر اااااا رئيساااااا ل اماااااو
والتاميااااة المسااااتدامةا فهااااو يُسااااهم فاااا خ اااان
فاارص القماالا وابتكااار ماتجااات وخاادمات جدياادةا
وتح يااان مساااتويات أ ااا مااان الااادخل والباااروةا
و يااااار لااااا مااااان مكتسااااايات تُقااااازز مااااان الحااااان
اق سااااا فاااا التمكااااين االقتصااااادي واالزديااااار
االجتما .
تيجااة لهااذاا تصاايو الدولااة ألي يصاايح "االساتبمار
أسااا وب حيااااة فااا وطاااااا"ا يجاااذب جمياااع فلاااات
المجتمااع المح ا والاادول ا وحت ا يتسااا لاا ا
اختاااااارت الدولاااااة القمااااال ااااا تاااااوطين ماااااو
"اقتصاااد ريااادة األ مااال"ا والااذي يُمباال اق اادارة
األ بر ت ورا القتصااد المقرفاةا ف ماا ااي األخيار
يقتيار "المقرفااة" يا اصاار اق تااا األ باار أيميااة
والمُحااارك الااارئيس ل اماااوا فااااي "اقتصااااد رياااادة
الماااااال اليلاااااري
األ ماااااال" يُق ااااا أيمياااااة رأ
ا اساتخدا ت ا المقرفاة
الرياديا الذي ي و
ف توليد أ ل ة ريادية وفرص استبمارية.
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فالبابااا أي الدولاااة المصااارية تُ ااادر أيمياااة الااادور
الااذي ي ااو بااه ال ااا الخاااص ف ا دفااع م يااة
التاميااااااااة االقتصااااااااادية واالجتما يااااااااةا وتاايااااااااذ
ملرو ات من شي ها توفير فارص مال جديادة
ل ليابا ورفع مستويات مقيلة المواطاين.
اتساقا مع ل ا تتياا الدولاة مسااريا ال ماو
حاااااااااااااااو ةالالالالالالالالالالالالالال ين االسالالالالالالالالالالالالالالتثمار المُعالالالالالالالالالالالالالالزز
ل تنمي الالالالالالة المس الالالالالالتلااةا الاااااااذي يُ ااااااان ياااااااه
مُساااااااااااااااااااام "االسااااااااااااااااااااتبمار المسااااااااااااااااااااؤول"
)(Responsible Investmentح ف إشارة إل ت ا
االسااااااااااااااتبمارات التاااااااااااااا تُق اااااااااااااا المقااااااااااااااايير
الييلياااااااااااااااااااااة واالجتما ياااااااااااااااااااااة والحو ماااااااااااااااااااااة
(Environmental, Social and Governance,
)ESGا لضاااااماي تولياااااد وائاااااد مالياااااة تاافسااااايةا
يُصاااحيها تاايثيرات مجتمقيااة إيجابيااة ف ا المااد
الزمااااا ال صااااير والمتوسااااخ وال وياااال .وحتاااا
يتساااا لااا ا بااادأت الدولاااة فااا تاااوطين أ مااااس
"االستثمار المس وع" الت ييت ف م دمتها:

▪ االسالالتثمار المسال وع ا تما يبالالا والح مالالة
(Environmental, Social and Governance,
)ESGا المتق اان بمرا اااة المقااايير االجتما ي اة
والييلياااااة فااااا ت يااااايم الاااااارص االساااااتبمارية
وحو ماة مالااات األ ماالا ماان باين المقااايير
االجتما يااااااااة الرئيسااااااااة المُتيااااااااااة -الصااااااااحة
والس مة المهايةا و دالة التوليد واألجور-
ا مقااايير
ف ا حااين يا ااوي الجا ااب الييل ا
مبااااااااااال جاااااااااااودة اقدارة الييلياااااااااااةا و ااااااااااااالة
اسااااااتخدامات ال اقااااااةا والااايااااااات وإ ااااااادة
تدويريا.
▪ االس الالتثمار ايًّض الالر )(Green Investmentا
أماوال فا أ اول أو
الذي يرتيخ بضخ رمو
أ ل ا ة اسااتبمارية ماخاضااة الكربااوي ل حااد
ماااااان الت ااااااو الييلاااااا ا وتخصاااااايأ المااااااوارد
المتاحة بكاالة بما ف ل ال اقاة والميااها
وأخيااارا تلاااارك فياااه جمياااع فلاااات المجتماااع
وتستايد من تائجه.
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▪ االسالتثمار ايًّاقالي ()Ethical Investmentا
والم صاااود باااه اااد ملاااار ة االساااتبمارات
ال ائمااة فا أ لا ة ياار أخ قيااة أو ال تمتباال
التااقيااااات ومقاياااادات دوليااااة قاماااا مصاااار
بالتوقيع يهاا بما ف ل – مباال -اق ا ي
القاااالم لح اااوع اق ساااايا وإ ااا ي ماظماااة
القماااال الدوليااااة بلاااايي الميااااادئ والح ااااوع
األساساااية فاااا القمااالا وإ اااا ي رياااو بلاااايي
الييلة والتاميةا و يريا.
االستبمارات المسؤولة
وف سييل توطين ت
حادٍ ساوال– باذل الدولاة
–الوطاية واألجايية
المصرية جهاودا حبيباة خا ل السااوات الماضاية
فاا سااييل تهيلااة الييلااة االسااتبمارية المصااريةا
اسالارين رنيسالين .يتمبال المسالار
بالتر يز
ايوع ف الالالالي الح الالالالار الالالالال اس الالالالتقرار النةالالالالالال
االقتصادي وصم د لتح يز الق ا الخالالا
يااار تااياااذ إ اااا حات ييك ياااة جذرياااة ل اهااااوي
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مارح تين
بالماظومة االقتصاديةا وجال ل
متتااااليتينا ب الاللأت المر الالة ايول الال فااا اااوفمير
2016ح حيااااا اتا ااااا الحكوماااااة المصااااارية ماااااع
اااااا قااااااريٍ ب يمااااااة
ااااااادوع الا ااااااد الاااااادول
 12م ياااااار دوالر أمريكااااا ا يراف اااااه تااياااااذ بر اااااام
االقتصاااادي بهاااد اساااتقادة
شاااامل لإل ااا
است رار االقتصاد الك ا وإ اادة مصار إلا مساار
الامو االقتصادي ال وي والمُستدا .
وبلكل أ بر تحديادا اساتهد الير اام تحساين
أدال سااااوع اااار القم ااااة األجاييااااةا وت اااايأ
القجاااااز فااااا المواز اااااة القاماااااة ل دولاااااة والااااادين
الحكااااوم ا ورفااااع مقاااادل خ اااان فاااارص القماااال
الجدياااااادةا ال ساااااايما بااااااين الاسااااااال واللاااااايابا
وح ي ااةا لاام يكاان يااااك مااار ماهااا ل تقاااف م ان
ملك ت ييك ية مزماة ا ماها االقتصاد ف
ودا ا قكس سا يا ا أدائاه
مد
مصر
الك ومستو رفاية مواطايها.

وبالاقااالا نجح الال اصالالر ف الالي ة بيالالق البرن الالااج
و قق أهلاف الرنيسةا ما أفض إل تحسان
وضااع االقتصاااد المصااري تحساااا م حولااا ماااذ
القاااا 2016ا ماااد وما بتحمااال اقدارة الحكومياااة
ح واتخا ال رار
المسؤولية ن بر امجها اق
بتياااااا سياساااااات وإجااااارالات حاسااااامة وجريلاااااةا
وبمسااا دة وو ا اللااقب المصااري الااذي أدرك
لحاضره ومست ي ه.
ضرورة اق

أيضاا ارتاق قيمة الجايه المصري أما الادوالر
األمريك ا أل ا مسااتو لهااا ماااذ بدايااة ت يياان
االقتصااادي  -حيا سااجل سااقر
بر ااام اق ا
الصر ما دوي  16جايها ل دوالر األمريك الواحاد
فااا ماتصاااد ديسااامير  2019ل مااارة األولااا مااااذ
تحرياااار سااااقر الصاااار ا مح ااااا بااااذل مكاسااااب
ترا ميااااة إجماليااااة تاااااوع الااااا %16ا م ار ااااة باااايد
مستو له ف ماتصد ديسمير .2016

فاااا سااااياعٍ متصاااالا ا تماااال الير ااااام وتي اااادت
جاحاتاااه فااا تح يااان اسااات رار االقتصااااد الك ااا
وتقااااااف الاماااااوح حيااااا وا ااااال الااااااات المح ااااا
اقجماااال ماااوه المُ ااارد مااااذ بداياااة اق ااا حاتا
ليسجل  %5.6فا اا 2019/2018ا ويكاوي باذل
األ اااا بااااين ب ااااداي اللاااارع األوسااااخ وشاااامال
إفري يا.

فاااا الوقاااا اسااااها سااااج الميزا يااااة القامااااة
ل ساة المالياة  2019/2018فائضاا أولياا قادره %2
مااااااان الااااااااات المح ااااااا اقجماااااااال – باساااااااتباال
مدفو ات الاائدةا ما ساار مقادل التضاخم فا
االتجااااه الصاااحيح حيااا ساااجل  %4.8فااا هاياااة
القا المال  2021/2020م ار اة باحاو  %21.2فا
ا .2018/2017
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األ بااااار مااااان لااااا ا أساااااهم ت ااااا اق ااااا حات
الهيك ياااااة فااااا إضااااااال المزياااااد مااااان الصاااااامود
والمرو اااااة االقتصاااااادية فااااا مواجهاااااة تااااادا يات
جائحاااة " وفياااد"19-ا حتااا أي االقتصااااد المصاااري
أ اااايح االقتصاااااد الوحيااااد فاااا ما ااااة اللاااارع
األوسخ الذي سجل مقدل ماو إيجااب فا اا
 .2020ور ااااااااام اق جاااااااااازات االقتصاااااااااادية يااااااااار
المساايوقة التاا تح اا خاا ل ساااوات بر ااام
االقتصااااديا فااااي اق جااااز األ بااار أيمياااة
اق ااا
يتمبااال فااا الصِ الالب ة المص الالرية الت الالي أض الال تها
ي الال ح حتااا أي السااايد "دياياااد مالياااا " رئااايس
اليا الدول قد ر ف وق سابن بيي "مصر
تقتير مو جاا يحتاذ باه ا مساتو الما اة
والي داي الاامية".
وتجااااادر اقشاااااارة إلااااا أي مصااااار أضاااااا "وجهاااااا
إ سااااااا يا لإل اااااا حات االقتصااااااادية" ل تخايااااااد
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من حدة تيثيراتها ير المر اوب فيهاا ا جمياع
المااااواطاين بصاااااة امااااةا والالااااات ماخاضااااة
الدخل والمُهملاة ا وجاه الخصاوصا ويُقازو
ااا ماهاااا اقدارة
لااا إلااا الا سااااة التااا ا
المصرية ويتمبل جويرياا فا أن "اإلصالاح" لالن
يسالالالتقيم إ ا لالالالم يالالال ر إيجابًالالالا الالال المالالال ا ن
العالالادي ،الالالذي يسالالتحق فرصًالالا وفيالالر لعالالي
ريم.
وإيما ا من الدولاة المصارية بايي بر اام اق ا
االقتصاااادي يايوااا أي تساااتتيقه مجمو اااة مااان
حات الهيك يةا حت ال تصيح مقدالت ماو
اق
اقتصادي وقتيةا تخا بقد حينا بدأت المر الة
االقتصااااادي مااااع إطاااا ع
الثاني الالالة ماااان اق اااا
الحكوماااااااة المصااااااارية فااااااا اااااااا  2021بر اااااااام
اق ااااا حات الهيك ياااااة ات األولوياااااة ل قتصااااااد
المصري.

وباقضاااافة إلااا االساااتمرار فااا تياااا حزماااة مااان
التدخ ت الماؤثرة ا جا اب ال اب الك ا وفا
م دمتها السياسات الا دية والماليةا من خا ل
إزالاة التلااويات واالختااقاات الهيك يااةا يتضاامن
الير ااااام –ألول ماااارة -زا الالالة ا الالالن السياس الالالات
الم الال ر بش الالكم رن الاليك الال ان الال الع الالرل
الك الاليا لتحساااين مساااتويات اق تاجياااةا وضاااماي
تح ياان مقاادالت مااو اقتصااادي مُسااتدا ا ييخ اذ
بقين اال تيار اليقد الييل .
ااااراحة ل ماااارة
ااااذل ا أ اااان الير ااااام الااااوطا
األولااا  -ااان توجاااه الدولاااة حاااو تقزياااز االقتصااااد
األخضرا بما يتماش مع رؤية اصر 2030ح حيا
يااااايت اليقاااااد الييلااااا لاااااا ل رئااااايس فااااا ااااال
ق ا اااااااات التامياااااااةا تح ي اااااااا ألمااااااان الماااااااوارد
ال ييقيااةا واسااتو لها األمباالا وماان ثاام مرا ااة
ح وع األجيال ال ادمة.

اتصااالاا حاادد الير ااام ث ثااة ق ا ااات اقتص اادية
ات األولويااةا والمتمب ااة ف ا  :ق ااا الصاااا ات
التحوي يااااة بياااااة التكاولوجياااااا وق ااااا الزرا ااااةا
وق ا االتصاالت وتكاولوجيا المق ومات.
ياااااذاا ويا اااااوي المس الالالالار الث الالالالاني الالالال ةعزي الالالالز
االسالالالالالالتثمارات العااالالالالالالة المُحابيالالالالالالة ل ق الالالالالالا
الخالالا فالبابا يااا أي القديااد مان المؤشاارات
االقتصااادية الوطاياااة ا اا قاااد شااهدت تراجقاااا
ماااذ ااا 2011ا ومبااال لاا مااو الاااات المح اا
اقجمااال الح ي ا الااذي سااجل  %2.2ااا 2013ا
بقد أي اي مُ درا له من واقع الت ديرات الدولية
أي يسجل  %4.9ف القا اسه.
فض ا ا اان ماااا االسااتبمار الااذي لاام يكاان مواتيااا
وقتلاااذا األمااار الاااذي أثااار سااا يا ااا االساااتبمارات
الخا ااااااة –المح يااااااة واألجاييااااااة– وأفضاااااا إلاااااا
تراجقها.
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وماااان أجاااال دفااااع المسااااار التامااااويا وتقااااويق
القجااااز فاااا االسااااتبمارات الخا ااااةا حتاااا تقااااود
مقااادالت ماااو االقتصااااد المصاااري إلااا اتجايهاااا
الصااقوديا ف ااد ب ا حجاام االسااتبمارات القامااة
المااااذة باألسااقار الجاريااة إلا  560.2م يااار جايااه
خااااا ل اااااا 2021/2020ا و لااااا م ار اااااة بحجااااام
االسااتبمارات القامااة المااااذة باألسااقار الجاريااة
المُ ااادّرة باحاااو  110.5م ياااارات جاياااه خااا ل ااااا
2014/2013ا وإ مالا لما ن االستبمار األخضار –
الاااذي أ ااان ااااه الير اااام الاااوطا لإل ااا حات
الهيك يااة ات األولويااة  -ةسالالتهلف اصالالر زي الاد
االسالالالتثمارات الخضالالالرا  ،نسالالالبة االالالن م الالالة
االستثمارات العااةا من  %15ف القا المال
2021/2020ا لتصااال إلااا  %30فااا القاااا الماااال
2022/2021ا لتي ااااا بقاااااد لااااا  %50مااااان جم اااااة
االستبمارات القامة باهاية يو يو .2025
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ومااان أمب اااة ياااذه االساااتبماراتا ت ااا الموجهاااة
لملااااارو خ ااااا مو وريااااال القا ااااامة اقدارياااااة
الجدياااااادة و 6أ تااااااوبر بتك اااااااة  2.7م يااااااار يااااااوروا
ومتوقع أي يستايد ماه  650ألد را ب يوميا.
ااال ياااذه الاتاااائ االقتصاااادية – و يرياااا – جاااذب
اااا
أ ظااااار المؤسسااااات الدوليااااةا وا قكساااا
ل تي ياد
ظرتها ل قتصاد المصريا مبال
أحد الت ارير الصادرة ن باا "ساتا درد تلاارترد"
– لاااااااارته و الااااااااة "ب ااااااااوميير " – أي االقتصاااااااااد
المصااااااري سيصاااااايح واحاااااادا ماااااان أياااااام لاااااار
اقتصااااادات اااا مسااااتو القااااالم بح ااااول ااااا
2030ا ليتخ ا اتجااه المح ا اقجمااال حاااجز ال اا
 8.2تري يو ات دوالر أمريك ا األمر الذي يؤي ه ألي
ال مان االقتصااد الروسا ا والياباا ا
يت د
واأللما .

األ بااار مااان لااا ا ةحس الالن التص الالنيف االنتم الالاني
السالاليادي ل لولالالة المصالالريةا الااذي يُقاااد بمباباااة
شامل ل جدارة االئتما ية لدولة ماا تجدر
م يا
ا
مؤسسات ت و
اقشارة ياا أ ه يوجد ث
لاااا ا ياااا " :مااااوديز" )(Moody’sا و"سااااتا درد أ ااااد
بااورز" )(Standard & Poor'sا و"فيااتع" )(Fitchا
وثمااة قاااة وثي ااة باااين ت ييماتهااا .ياااااا يمكااان
االستلااهاد بت ييمااات و الااة "مااوديز" – مب اال –
خ ل الاترة الماضيةح حيا أ ادرت الو الاة حاو
 17ت رياااار "رأي ائتمااااا " ماااااذ أ تااااوبر 2015ا اااادر
خخرياااا فااا  29يولياااو 2021ا وخااا ل ياااذه الاتااارةا
قام الو الة بخاق التصايد االئتماا لمصار
ف ا  31يااااير 2011ا ماان ) (Ba1إل ا )(Ba2ا ثاام إل ا
) (Ba3ف ا  16مااار ا ثاام إل ا ) (B1ف ا  27أ تااوبرا
ثم إل ) )B2ف  21ديسمير من القا اسه.
أيضااااا شاااهد اااا  2013ا خااضاااا خخااار إلااا الالاااة
) (B3فاااااا فيراياااااار 2013ا ثاااااام خاضاااااا الو الااااااة

تصاااياها لمصاار ماااارة أخاار إلاااا ) (Caa1فااا 21
يذا
المؤسسة
2013ا يذا وقد أب
مار
التصايد ) (Caa1حتا  7أبريال 2015ا اادما بادأت
رح ااة الصااقودا مااع قيااا الو الااة برفااع التصااايد
االئتماااا السااايادي لمصااار إلااا )(B3ا ثااام رفقتاااه
ماارة أخاار إل ا ) (B2ف ا  17أبرياال 2019ا ليساات ر
يه حت تاريخها مع ظرة مست ي ية مست رة.
وال ش أي الدولة قد تيا جهودا ديدة لتقزياز
توجههاااااا االساااااتراتيج ا حاااااو جقااااال االساااااتبمار
أس وب حياة ل جميعا ما ت اه تح ان جاحاات
دياادةا يااذا وماان بااين المسااارات الرئيسااة الت ا
طرقتها الدولة خا ل السااوات السايع الماضاية
– ومسااتمرة ف ا تقزيزيااا – اال ماان :تهيلااة ماااا
األ ماااااالا وتحساااااين بيلاااااة ممارساااااة األ ماااااالا
وتقزياااز األ لااا ة الريادياااةا واالرت اااال بالماااااطن
الحاااارةا وتحايااااز االسااااتبمار الق اااااريا وتالاااايخ
االستبمار ف سوع األوراع المالية.
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

6.9

مليوووووووووووووووووارات
دوالر أمريكووي

حجم االستبمارات المخصصة ق لال ما ة
اااااا ية روسااااية فاااا الما ااااة االقتصااااادية
ل ااة السويس بيورسقيد.

1.1

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووار
دوالر أمريكووووووووووي

إجمااااااال تك اااااااة إ لااااااال مجمااااااع األسااااااما
بيا سويدا والذي تم افتتاحه ا .2018

26

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
دوالر أمريكوووووووووووووووووووي

إجمال حجم الصادرات الصاا ية ير اليترولياة
المستهدفة ف مصر خ ل ا .2022/2021
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4.7

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووارات

دوالر أمريكووووووووووووووووووووي

إجماااااال حجااااام التياااااادل التجااااااري باااااين مصااااار
ودول االتحاد األوراس ا .2020

5.4

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووارات
جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

إجمال تك اة إ لال  13مجمقا ااا يا جديادا
فاا  12محافظاااة فاا إطاااار الميااادرة الرئاساااية
لتلويل اللياب.

29.3

مليووووووووووووووووووووووووووار
دوالر أمريكوووي

إجماااااااااااال حجااااااااااام الصاااااااااااادرات السااااااااااا قية
المصرية ف هاية ا .2020

"

ةنمي الالالالالة ص الالالالالنا ية ةجاري الالالالالة

لمااا ا ا "أياادا التاميااة المسااتدامة"ا بمبابااة
د ااوة الميااة ل قماال ا إ هااال الا اارا وحمايااة
الكو با وضماي تمتع جميع اللقوب بالس
واالزديار بح اول اا  .2030فااي إمكا ياة تح يان
ل تيت بتكامل األيدا السيقة لر ل تامية
المسااااتدامةا الدا مااااة ل سااااتدامة االقتصااااادية
واالجتما ية والييليةح "والتي ةُعرف أيضًا باسم
"ايهلاف العالمية" ،والتي اُ تملت في ايام
المتحل ال ."2015
فاااااا يااااااذا الصااااااددا أ اااااادت أهالالالالالاللاف التنميالالالالالالة
المسالالتلااة  2030ااا أيمياااة تح يااان التامياااة
الصاااا يةا وتقزياااز دور التكاولوجيااا واالبتكاااار فااا
المكاااوي الصاااااا ا و لاااا با تيااااره أحااااد الر ااااائز
يها االساتدامة االقتصاادية
الرئيسة الت ت و
ل دولا وترتيخ بالرفايية االجتما ياة لمواطايهااا
ما تصُاب أيضاا فا اليُقاد الييلا بالدرجاة األ يارح
بما يؤ د ضرورة ت وير ق اا الصااا ةا تماشايا
مع الت ور التكاولوج القالم .
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فاااا السااااياع اتااااها ااااأ الهااااد البااااامن اااا
"العمم الانق ونم االقتصاد" مما يُلير إل
تقزيااز الامااو االقتصااادي الاااردي وف ااا ل ظاارو
الوطايااةا و مااو الاااات المح ا اقجمااال باس اية
األقل ساويا ف أقل الي داي موا.
%7
ويتح اااااان لااااااا ماااااان خااااااا ل تقزيااااااز اق تاجياااااااة
االقتصااااااااديةح مااااااان خااااااا ل التاوياااااااعا واالرت اااااااال
بمساااتو التكاولوجيااااا واالبتكاااارا والتر ياااز ااا
ال ا اااااااات ات ال يماااااااة المضاااااااافة القالياااااااةا
وال ا ات بيااة القمالاةا باقضاافة إلا تقزياز
السياسات المُوجهة وب التاميةا والت تاد م
األ لااااا ة اق تاجياااااةا وفااااارص القمااااال ال ئااااانا
ومياشاارة األ مااال الحاارةا وال اادرة ا اقباادا ا
ااا
والتلاااجيع ااا إضااااال ال اااابع الرسااام
الملاااااااارو ات متااييااااااااة الصااااااااور والصااااااااويرة
ومتوساااا ة الحجاااامح بمااااا فاااا لاااا ا ماااان خاااا ل
الحصاااول ااا الخااادمات المالياااةا وتقزياااز قااادرة
المؤسساااااات المالياااااة المح ياااااة ااااا تحساااااين

إمكا ية الو ول إل الخدمات المصرفيةا
بااال ا ياذاا شاادد الهاد التاسااع مان أياادا
التامياااااة المساااااتدامةا ااااا أيمياااااة "الصالالالالنا ة
واالبتكالالالالالالار"ح حيااااااا تمبشااااااال االساااااااتبمارات فااااااا
الصااااااا ةا والياياااااة التحتياااااةا واالبتكاااااار وامااااال
حاسمة ل اماو االقتصاادي والتامياة .وياو الحاال
أيضااااا فاااا الت ااااد التكاولااااوج الااااذي يُقاااادف ح ااااا
مُساااتداما ل تحاااديات االقتصاااادية والييلياااةح مااان
حي دوره فا تاوفير فارص مال جديادةا وتقزياز
االة استخدا ال اقةا وف ضول ل يساق
الهااد التاسااع ماان أياادا التاميااة المُسااتدامة
إل تح ين ما ي :
▪ تقزيز التصايع اللاامل والمُساتدا ل جمياعا
وتح يااان زياااادة ييااارة بح اااول اااا 2030ا فااا
حصااة الصاااا ة ف ا القمالااةا والاااات المح ا
اقجمال ا بما يتماش ماع الظارو الوطاياةا
ومضا اة حصتها ف أقل الي داي موا.
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▪ إقامة بُا تحتية جيدةا وموثوقةا ومساتدامةح
بما ف ل الياا التحتياة اقق يمياة والقاابرة
ل حااادودح لاااد م التامياااة االقتصاااادية ورفايياااة
اق ساااااايا ماااااع التر ياااااز ااااا تيساااااير سُااااايل
و ااول الجميااع إليهااا بتك اااة ميسااورة و ا
قد المساواة.
▪ زيااادة فاارص حصااول الملاارو ات الصاااا ية
اويرة الحجام و يرياا مان الملاارو ات –وال
ساااايما فاااا الي ااااداي الااميااااة -اااا الخاااادمات
المالياااةا بماااا فااا لااا االئتما ياااات ميساااورة
التك ااااااةا وإدماجهاااااا فااااا س سااااال ال يماااااة
واألسواع.
▪ تحساااين اليُاااا التحتياااة وتحااادي الصااااا ات
بح ااااااااول ااااااااا 2030ح ماااااااان أجاااااااال تح ياااااااان
اسااااااتدامتهاا مااااااع زيااااااادة اااااااالة اسااااااتخدا

79

| التنمية في مصر | التوجهات االستراتيجية

المااااااااواردا وزيااااااااادة ا تماااااااااد التكاولوجيااااااااات
والقم يااااات الصاااااا ية الاظياااااة والساااا يمة
بيلياا مع قيا جميع الي داي باتخاا اقجارالات
ة وف ا ل دراتها.
ات
▪ تقزيااااز اليحاااا الق ماااا ا وتحسااااين ال اااادرات
التكاولوجيااااة فاااا ال ا ااااات الصاااااا ية فاااا
جميااع الي اادايا وال ساايما الي ااداي الاامياةا بمااا
ف ل تلجيع االبتكار وزيادة دد القام ين
فااااا مجاااااال اليحااااا والت اااااوير لكااااال م ياااااوي
شاااخأا وتقظااايم إ اااااع ال اااا ين القاااا
اليح والت وير.
والخاص
▪ االة وجود بيلة مواتية من حي السياساتح
ل تاوياااااااااع الصااااااااااا ا واليحااااااااا واالبتكاااااااااارا
وإضااااااافة قيمااااااة ل ساااااا ع األساسااااااية فاااااا
الي داي الاامية.

ولترساايخ ت ا األياادا وتهيلااة الييلااة ال ا و يااة
لهاااا جااال اللسالالت ر المصالالري الصااادر ااا 2014ا
مُتسااا ا ماااع أيااادا التامياااة المساااتدامةح حيااا
ااااأ فاااا الم الالالاد  28ماااااه اااا أي :األ لاااا ة
االقتصاااادية اق تاجياااةا والخدمياااةا والمق وماتياااة
م ومااااااااااات أساسااااااااااية ل قتصاااااااااااد الااااااااااوطا ا
وت تاااااز الدولاااااة بحمايتهااااااا وزياااااادة تاافسااااايتهاا
وتاااااوفير المااااااا الجاااااا ب ل ساااااتبمارا والقمااااال
ااااااااا زياااااااااادة اق تاااااااااا ا وتلاااااااااجيع التصاااااااااديرا
وتاظيم االستيراد.

وتاااااول الدولاااااة ايتماماااااا خا اااااا بالملااااارو ات
المتوساااا ة والصااااويرة ومتااييااااة الصااااور فاااا
تاظايم ال اا يار
المجاالت افةا وتقمل
الرسم وتييي ه.

مااااا صاااا المالالالالاد  27ماااان الدسااااتور اااا أيّ
الاظا االقتصادي يهاد إلا تح يان الرخاال فا
الاااي د مااان خااا ل التامياااة المساااتدامة والقدالاااة
االجتما يةا بما يكال رفع مقدل الامو الح ي
ل قتصااااد ال اااوم ا ورفاااع مساااتو المقيلاااةا
وزيااادة فاارص القماالا وت ياال مقاادالت الي الااةا
وال ضااال ا الا اارح وي تااز الاظااا االقتص اادي
بمقااااايير اللاااااافية والحو مااااةا ود اااام محاااااور
التااافسا وتلااجيع االساتبمارا والامااو المتااوازي
جورافيااااا وق ا يااااا وبيلياااااا وماااااع الممارسااااات
االحتكاريااةا ماااع مرا ااااة االتااازاي الماااال والتجااااري
والاظا الضريي القادلا وضيخ خلياات الساوعا
و االااة األ ااوا المخت اااة ل م كيااةا والتااوازي بااين
مصااالح األطاارا المخت اااةا بمااا يحاااظ ح ااوع
القام ينا ويحم المُسته .
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فاا سااياعٍ مُتصاالا جااالت أياادا اسالالتراةيجية
التنمية المُستلااة "رؤية اصر  "2030تماشيا
مع اقطار الدول لتقزيز التامياة الصااا يةح حيا
ا ةحقيالق "اقتصالاد قال ي
أ الهد البالا
ةنافسالالي واتن ال "ا والااذي يا ااوي ا تح ياان
مو اقتصاادي قاائم ا المقرفاةا ومُساتاد إلا
التحااول الرقم ا ا باقضااافة إل ا رفااع درجااة مرو اة
وتاافسااية االقتصااادا وزيااادة مقاادالت التلاويل
وفاارص القماال ال ئاانا وتحسااين بيلااة األ مااالا
وتقزيااز ث افااة ريااادة األ مااالا فض ا ا اان تح ي ان
اللمول المال ح و اأ الهاد الراباع أيضاا ا
تقزيز "المقرفة واالبتكار واليح الق م "ح بحيا
تتخااذ مصاار المقرفااةا واالبتكااارا واليح ا الق م ا
ر اااائز أساساااية ل تامياااةا وقاااوة الدولاااة وريادتهاااا
ورفايياااة اق ساااايا و لااا مااان خااا ل االساااتبمار
فااااا اليلااااارا وبااااااال قااااادراتهم اقبدا ياااااةا ورفاااااع
مسااتو مصاار دوليااا فا مجاااالت االبتكااارا و لاار
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ث افتااه ود اام اليحااا
والتامية.

الق ماا ا ورب ااه باااالتق يم

وتحاااا مظ ااااة لاااا اقطااااار الاااادول والمح اااا ا
أط اااا الدولاااااة اسالالالالتراةيجية ةعزيالالالالز التنميالالالالة
الص الالالنا ية والتج الالالار الخار ي الالالة ()2020 - 2016ا
ااااة ماااان رميااااة أساسااااية وياااا "أي تكاااااوي
ما
التامياااااااااة الصاا ياااااااااة يااااااااا قاطااااااااارة التامياااااااااة
االقتصااادية االحتوائيااة والمساااتدامة فااا مصاارا
والتاااااا ت ياااااا ال ااااااب المح اااااا ا وتد اااااام مااااااو
الصااااااادراتا لتصيااااااح مصاااااار ال ياااااا فا اااااا فاااااا
االقتصاااااد القالمااااا وقاااااادرة ااااا التكيفااااد ماااااع
المتويّااارات القالمياااة"ح ويتح اان لاا ماان خاا ل
دأب الدولاااة ااا توفيااااار المااااااا الم ئااام ل اماااااو
الصاا اااااااا المسااااااااتدا ا ال ائاااااااام اااااااا تقزيااااااااز
التاافساااااااااية والتااااااااااو ا والمقرفاااااااااة واالبتكاااااااارا
وتوفياار فاارص القماال ال ئ ة والمُاتجااة.

فاااا ضااااول لاااا ا حااااددت االسااااتراتيجية بقااااق
األياااادا الرئيسااااة لتح ي هااااا خاااا ل الساااااوات
الخمسح وي :
▪ زيادة مقدل الامو الصاا

ليصل إل .%8

▪ زياااادة ساااية مساااايمة الااااات الصااااا
 %18إل  %21ف الاات المح اقجمال .

مااان

▪ زيااااااااااااادة مسااااااااااااايمة ال ااااااااااااا الخاااااااااااااصا
وق ااااااااا الملاااااااارو ات متااييااااااااة الصواااااااار
والصويااارة والمتوسااا ة فااا الااتااا المح اا
اقجمال .
▪ زياااااادة مقااااادل ماااااو الصاااااادرات ليكاااااوي %10
ساويا.
▪ توفير  3م يين فر ة مل الئ ة وماتجة.
▪ تحسين األدال المؤسس .

ما وضق االستراتيجية حزمة مان السياساات
الت تام ا تااهاجاهااح لتح يان أيادا ورمياة الدولاة
وتتمبااااال ت ااااا السياساااااات فااااا وضاااااع تدابياااااار
تلااااريقيةا وإجرائياااةا ومؤسسااااية ل قماااال اااا
خ اااان ماااااا أ مااااال مُاااواتٍ ل تاميااااة المالااااودةا
وتااايطير الحوافاااااز المُوجهاااااة ل ا اااااات بقياهاااااا
بلاااااارس ربااااااخ الحصااااااول اااااا ت اااا الحوافااااااز
بتح يااااااااان المُسااااااااااتهدفات المالااااااااااودة فاااااااااا
ال ا ااات المات اااة.
وفيما يخأ السياسات الصاا يةا فها تتمبال
ف ا تقمياان الصاااا ة المح يااة لتح ياان التكاماال
باااين س سااال التورياااد المح ياااةا واال ااادما فااا
س سل التوريد القالمية بت يين حزمة متكام ة
وشااااااام ة ماااااان التاااااادابيرح لتلااااااجيع األ لاااااا ة
اق تاجيااااة الصاااااا ية فاااا ال ا ااااات الصاااااا ية
ات األولوية الوا دةا والتا يمكاهاا المسااايمة
فا تح يان التامياة المساتدامة.
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ا
وف لل حرص وزارة ق اا األ ماال القاا
ر ايالالة صالالنا ة ايل اني ال ل ف ا مصاارا با تياريااا
واحاادة ماان أياام أ ل ا ة التصااايع المُسااتهد
التقويااال يهااااا أط ااا الدولاااة اساااتراتيجيتها
لت ااوير اااا ة األلومايااو حت ا ااا  2026ا
خمسة محاورا تتمبل ف :
▪ المح الالالالالالالالال ر ايوع :ت ااااااااااوير شاااااااااار ة مصاااااااااار
لدلوماياو ا ماان خا ل إحا ل الجاازل األ ياار ماان
الخ يا ال ديمة ا مارح تين بتك ااة ت ديرياة
حااااو  13م يااااار جايااااها مااااع إدخااااال تكاولوجيااااا
جدياااادة أقاااال اسااااتخداما ل اقااااة الكهربائيااااة
(التاااا تمباااال حااااو  %40ماااان تك اااااة اق تااااا )ا
و ل ب اقة إ تاجية  250ألد طن.
▪ المحالالالالال ر الثالالالالالاني :إ لاااااال مجماااااع لصااااااا ة
األلومايااو وما ااة لوجسااتية ف ا الصااقيدا
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فااااااا إطاااااااار التوساااااااع فااااااا زياااااااادة ال يماااااااة
المضااافة لخااا األلومايااو باادلا ماان تصااديره
مادة خا ف خ.
▪ المح الالالال ر الثال الالالالم :زياااااادة ال اقاااااة اق تاجياااااة
لدلومايااااااااو ياااااااار إ لااااااااال مصااااااااا ع ماااااااان
جا ااااااااب ال ااااااااا الخاااااااااص ل توسااااااااع فاااااااا
اا ة األلومايو .
▪ المحالال ر الراب الالل :حااال األزماااات التااا تواجههاااا
ااااااااا ة األلوماياااااااو مااااااان ارتااااااااا أساااااااقار
طاقة الكهربال.
▪ المح ر الخااك :زياادة حجام اادرات مصار
ماااااان األلومايااااااو و لاااااا ماااااان خاااااا ل فااااااتح
أسااااواع خارجيااااة فاااا قااااارات أوروبااااا وأمريكااااا
ال تياية وإفري يا.

و اان السياسااات التجاريااةا فتتضاامن اسااتخدا
أدوات السياسااااااة التجاريااااااة بمااااااا يتوافاااااان مااااااع
مستهدفات التامية الصاا يةا مان خا ل حماياة
وتلاااااجيع الصااااااا ات الوليااااادةا ومساااااتهدفات
تاميااااااة الصااااااادراتح بتقزيااااااز وجااااااود الصااااااادرات
المصاااااارية فاااااا األسااااااواع التصااااااديرية الحاليااااااةا
والتوجفه حو األسواع الوا دة.
يذا إل جا ب تقظياام االساتاادة ماان اتااقيااات
التجااااااارة الحاااااارة سااااااوال الباائيااااااةا أو اقق يمياااااةا
أو الدوليااااةح ممااااا يساااامح ل صاا ااااات المصريااااة
بتح يااااااان وفاااااااورات الحجااااااام ال زمااااااة لتح يااااااان
التاافساية الساقرية.
فااا ساااياعٍ مُتصااالا قامااا الحكوماااة اااا 2021ا
بتااايطير  100إ الالرا ساااو تااااقكس إيجاباااا ااا

أدال ال ا ااااات الصاااااا ية ات األولويااااةا والتاااا
تقاااول الدولااااة يهااااا فاااا الاهااااوي باالقتصاااااد
الوطا ا وقد جارت مااقلاة ت ا اقجارالات ا
مستو الوزارات المخت اةا ومُساتهد القمال
ااا تااياااذيا بالتاساااين ماااع الجهاااات المقاياااةح
من أجال دفاع الجهاود الميذولاة لاد م األ لا ة
الصاااااا ية والتو ااااب اااا أباااارز التحااااديات التاااا
تواجهها.
ف ياذا الساياعا تام إ اداد خ اة مال تاساي ية
لتلاااااكيل مجمو اااااات مااااال متخصصاااااة ماااااان
الجهااات والااوزارات المتخصصااةح لدراسااة سُاايل
تاايااااذ اقجاااارالات الم ترحااااةا فضاااا ا اااان تحديااااد
مجمو اااة اقجااارالات المُ ااارر قياااا وزارة "التجاااارة
والصاا ة" بدراسة تااياذيا بصاورة مياشارة مان
خ ل الجهات واألجهزة التابقة لها.
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تتمبل المجم ة ايول من اقجرالات ف ل
المُ تااار والاااذي ياااتم تااياااذه مااان قيااال الجهاااات
والهيلاااااات التابقاااااة لاااااوزارة التجاااااارة والصااااااا ةا
والمُتمب ة فا الهيلاة القاماة ل تامياة الصااا يةا
ومر اااااااااااااز تحاااااااااااااادي الصاااااااااااااااا ةا والتمبياااااااااااااال
التجاااريا والهيلااة القامااة ل رقابااة ا الصااادرات
والااااااااوارداتا والهيلااااااااة القامااااااااة ل موا اااااااااات
والجودة.
بيامااااا تتضاااامن المجم الالالة الثانيالالالةا اقجاااارالات
التاايذيااااة المُ تاااار تلااااكيل مجمو ااااات ماااال
ملتر ة بين مج اس الااواب والاوزارات المقاياة
ل قمااااال ااااا تااياااااذياح ويااااا وزارات :المالياااااةا
األراضاااا ا الصااااحةا
الا اااالا الزرا ااااة واستصاااا
التماااااوين والتجاااااارة الداخ ياااااةا التق ااااايم القاااااال
واليحااااا الق مااااا ا التامياااااة المح ياااااةا والهيلاااااة
القامة ل ستبمار والمااطن الحرةا وجهاز تامياة

85

| التنمية في مصر | التوجهات االستراتيجية

الملااارو ات المتوسااا ة والصاااويرة ومتاايياااة
الصورا واليا المر زي.
فااا حاااين تضااام المجم الالالة الثالث الالة اقجااارالات
التاايذياااة الم تااار التاساااين بلاااي ها فااا إطاااار
اادد ماان ال جاااي الوزاريااة الت ا تاام تلااكي ها ف ا
ات الليي.
وماان بااين الااا  100إ الالرا المُ تاار قيااا الجهااات
والهيلاااااات التابقاااااة لاااااوزارة التجاااااارة والصااااااا ة
بالقمااال ااا تااياااذياا يااايت تاقيااال دور بااارام
مر اااز تحااادي الصااااا ة التااا تساااتهد ت اااوير
المصاااااااا عا واالرت اااااااال بااااااااظم إدارة المالاااااااات
الصاااا يةا وتقزيااز م يااات االسااتبمار الصاااا
باأل ل ة اق تاجية ات الص ة بتاوفير احتياجاات
السااوع المح ا ماان مساات زمات اق تااا األوليااة
والس ع الوسي ة.

يااذاا إل ا جا ااب االسااتمرار ف ا تيساايخ إجاارالات
الحصاااول ااا وحااادات بالمجمقاااات الصااااا ية
الجدياااادةا التاااا تاااام طرحهاااااا وخاااااق التكاااااليد
المتق ااة بقم يااات الت ياايم ودراسااات الجاادو ا
اقجرالات االساتمرار فا ت اوير
ما تلمل ت
ماظومااااااااة الموا اااااااااات المصااااااااريةا تماشاااااااايا
ماااااااع الموا ااااااااات الدولياااااااةا وال سااااااايما ت ااااااا
الموا ااات المقماول بهااا فا أساواع التصاادير
المستهدفة.
وياااك اادد ماان اقجاارالات باادأت الدولااة بالاقاال
فاااا تاايااااذيا لتحايااااز ق ااااا الصاااااا ة وتاميااااة
اااا سااااييل المبااااال:
ااااادراتهح ويلاااامل لاااا
حو مة ماظومة استو ل األراض ل و ول إل
أفضااال خلياااة ممكااااة ل تمااااد يهااااا بماااا يُتااايح
االساااتو ل األمبااال لدراضااا الصااااا ية بلاااكل
اماال .وف ا يااذا الصااددا تاام اتخااا مجمو ااة ماان
الخ اااااوات التاايذياااااة لتقزياااااز االساااااتاادة مااااان

األراضااااااا الصااااااااا ية لاااااااد م خ اااااااخ التامياااااااة
الصااا ية ومتابقااة مااد جديااة المسااتبمرين فا
مياشاااااارة األ لاااااا ة الصاااااااا ية المسااااااتهدفة
باألراض المخصصة لهم.
وتتضاااامن ت اااا الخ ااااوات اااادور قاااارار رئاااايس
مج ااس الااوزرال بتلااكيل لجاااة لمتابقااة موق اد
األراضااا الصااااا ية التااا ساااين وأي تااام طرحهااااا
وإ داد ماظوماة متكام اة لتقزياز االساتاادة مان
المساحات اللا رة بحي تتول ال جاة :متابقاة
اتخااااااا اقجاااااارالات ال ا و يااااااة لسااااااحب أراضاااااا
الماااااطن الصااااا ية واالساااتبمارية المُخصصاااة
ل مساااااتبمرين يااااار الجاااااادينا وإ اااااادة تخ ااااايخ
المسااااااااحات اللاااااااا رة بالماااااااااطن الصااااااااا ية
واالستبماريةا وتاايذ الياية التحتية لهاا وطرحهاا
ل سااااااتبمارا فاااااا ضااااااول االحتياجااااااات الاق يااااااة
لكاااااال محافظااااااة مااااااع وضااااااع ظااااااا تسااااااهيل
إجرالات ل مستبمرين.

 7سنوووووووووووووووات موووون اإلنجووووووووووووووازات

| 86

7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة االقتصادية
قطووووووووووووووووووووووووووواة الزراعووووووووووووووووووووووووووة
واستصووووووووووووووووالح األراضووووووووووووووووي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

750.2

مليوووووووووووووووووار

جنيوووووووووووووووووو

قيمااة الاااات المح ا اقجمااال ل ااا الزرا اة
والوابات والصيد خ ل ا .2021/2020

14

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

التك اااااااااة االجماليااااااااة لملاااااااارو االسااااااااتزرا
السمك بااير ة ياوي بمحافظاة اار اللايخ
ف وفمير .2017

3.2

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارات
جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

التك ااااة اقجمالياااة لملااارو التامياااة الرياياااة
بصقيد مصر ف وفمير .2017
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38.4

مليووووووووووووار
جنيووووووووووووو

إجمال االساتبمارات القاماة الموجهاة ل
الزرا ة خ ل القا المال .2021/2020

5.1

اا

مليووووووووووووووووووووووووووارات
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووو

إجمال الميال المُخصصة ل ملرو ال اوم
قحيال اليت و ف ا .2017

1.3

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووو

التك اااة اقجماليااة لملاارو اسااتكمال إ لااال
ااااادد  15تجمقاااااا زرا ياااااا بمحاااااافظت شااااامال
وجاوب سياال.

"

نُةالالالم زرا يالالالة أ ثالالالر

الالالا

ااأ "اإل الالان العالالالمي لحق ال ق اإلنسالالان" ف ا
الم الالالالاد 25ا ااااا أي "لكااااالش شاااااخأ ح اااااا فااااا
مساااااااتو مقيلاااااااة يكاااااااا لضاااااااماي الصاااااااحة
اااااقيد
والرفاياااااة لاااااه وألسااااارتها وخا ّاااااة ااااا
المي لا والم يسا والمسكن".
اتصااااااالاا جااااااالت أياااااادا التاميااااااة المُسااااااتدامة
مُتسااا ة ماااع ت ااا الماااادةح حيااا أ ااادت أيمياااة
وضاااارورة تح ياااان األماااان الوااااذائ بمااااا يضاااامن
الصاااحة الجياااادة والرفايياااة لدفاااارادا فضااا ا اااان
تقزيز استدامة الاظم الزرا ياةا والتامياة الرياياةا
فض ا ن ل جال بقق ت األيادا مرتي اة
اااااا ايراضالالالالالي ،والالالالالالنةم البيئيالالالالالة،
بالحاااااااا
والثرو السمكية.
ف يذا الصاددا اأ الهاللف الثالاني مان أيادا
ال الج ال "
التاميااة المُسااتدامة ا "القضالالا
وتح ين األمن الوذائ والتوذية المُحسااةح مماا
يُاضاا إلاا ضاارورة إ هااال جميااع أشااكال الجااو
وسول التوذية بح ول ا .2030
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أيضاااا أ اااد اله الاللف الث الالاني مااان أيااادا التامياااة
ضرورة حصول ال إ سااي ا
المُستدامة
الوااذال الكاااف والصااح ا ويااو مااا يت ااب تقزي از
الممارسات الزرا ياة المساتدامةا والتا تلامل:
د م ص ار المزار ين ،واالسالتثمار فالي البنيالة
التكن ل يالة لتحسالين اإلنتا يالة الزرا يالة ،إلال
انالال ضالالرور أن ةصالالبك الالالنةم الزرا يالالة فالالي
ميل أنحا العالم أ ثر إنتا ية.
ااان د ااام أيااادا التامياااة
وفااا ساااياع الحااادي
المُسااتدامة ل تاميااة واق تاجيااة الزرا يااة بجميااع
أبقادياااا ومجاالتهااااا جاااال اله الاللف الراب الالل ش الالر
المقا با "الحيا ةح المالا "ا والاذي يُلاير إلا
حاااااظ الحياااااة فاااا أ ماااااع اليحااااار والمحي اااااتا
و اااوي الماااوارد والباااروات اليحرياااةا حيااا تُمبااال
المياااه أحااد أياام مكو ااات الاااظم ال ييقيااة الت ا
تجقااااال األري اااااالحة ل قااااايعح حيااااا تُمبااااال
مصدرا رئيسا ل بروة السمكيةا ويُمبال إدارة ياذا
المورد ضرورة لتح ين األمن الوذائ القالم .

أيضا الهاد الخالااك شالر "الحيالا فالي البالر"ح
حي ا تااوفر الحياااة الاياتيااة سااية يُقتااد بهااا ماان
الواااذال اليلاااريا وتُقااادف الزرا اااة ماااوردا اقتصااااديا
رئيساااا ور اام لاا تلااهد األراضاا تااديورا ياار
مساااااايوع األماااااار الااااااذي يُاضاااااا إلاااااا جاافهاااااااا
وتصحرياا وخسارة مساحات ييرة من األراضا
الصااالحة ل زرا ااةا وتهديااد األماان الوااذائ خا ااة
ف ا المجتمقااات الا ياارةا بمااا يت ااب التص ادي
ل تويااارات المااخياااةا وتقزياااز اساااتخدا األراضااا
حو مستدا من خ ل اقدارة الرشيدة لها.
ياااذا وقاااد وضاااق ماظماااة "ايهذي الالة والزرا الالة
ل االالم المتحالالل ال الالاو" إطااارا اسااتراتيجيا حا مااا
لقم هااا ف ا مجااال الزرا ااةح اسااتاادا إل ا أياادا
التامياااة المُساااتدامة التااا تمّااا اقشاااارة إليهااااا
ود مااا لهااا أيضاااا و لاا ماان خاا ل التحااوفل إلاا
ظم ذائية وزرا ياة أ بار ااالة وشامولا وقادرة
الصمود واالستدامة من أجل إنتالال أفضالا
وة ذية أفضلا وبيئة أفضلا و يا أفضل.
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ف سياع مُتصلا أشاار العهالل الاللولي الخالال
بالحق ق االقتصادية واال تما يالة والثقافيالةا
فاااا بقااااق مااااواده إلاااا ضاااارورة تح ياااان األماااان
الوذائ لجميع األفرادا وتحسين الصحة القاماة
من جا ب الدول األطرا .
ف اااااااد جاااااااالت الم الالالالالالاد  11مااااااان لااااااا القهاااااااد
الدول ا والاذي ي ار فياه الادول األطارا بحان ال
شخأ ف مستو مقيلا الئان لاه وألسارتها
ياااوفر ماااا ياااا بحااااجتهم مااان الواااذالا والكساااالا
والمايو ا وبح ااه فا تحساين متوا اال لظروفاه
المقيليةا وتتقهد الدول األطارا أيضاا باتخاا
التدابير ال زمة ق اا يذا الحن.
ماااا جااااالت الرؤيالالالة االسالالالتراةيجية لمصالالالر فاااا
األراضا مُتس ا ة م اع
ق ااا الزرا ااة واستص ا
الميادئ الدوليةح حي صّا المالاد  29مان
ت
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اللس الالالالت ر المصالالالالالري ااااا أي "الزرا اااااة م ااااا ش
و
أساس ل قتصاد الوطا ا وت تز الدولة بحماية
الرققة الزرا ية وزيادتهاا وتجريم اال تادال يهااا
ما ت تز بتامية الريادا ورفاع مساتو مقيلاة
ساكا ه وحماايتهم مان المخااطر الييلياةا وتقمال
ا تاميااة اق تااا الزرا ا والحيااوا ا وتل اجيع
يهماا يذاا وت تاز الدولاة
الصاا ات الت ت و
بتااااوفير مساااات زمات اق تااااا الزرا اااا والحيااااوا ا
وشااارال المحا ااايل الزرا ياااة األساساااية بساااقر
مااساااااب يح ااااان ياااااامع رباااااح ل اااااا ا و لااااا
باالتااع مع االتحادات والجمقيات الزرا ياةا ماا
ت تااااز الدولااااة بتخصاااايأ سااااية ماااان األراضاااا
المستصااااااااا حة لصاااااااااوار الا حاااااااااين وشاااااااااياب
والقاماااال
الخاااريجينا فضااا ا ااان حماياااة الاااا
اااه اا الاحاااو
الزرا اا ماان االساااتو لا و لاا
الذي ياظمه ال ا وي.

وأشارت "رؤية اصر  "2030ف أحد أيادافها إلا
إقامااة ماظومااة زرا يااة مُسااتدامة يحااد أياادا
تح ين االستدامة الييلياة مان خا ل اال ت اال إلا
أ ماس استه ك وإ تا أ بر استدامة.
اتصااااالاا ف ااااد اسااااتحدث الدولااااة اااادة قااااوا ينا
وقااااااراراتح لتحسااااااين إ تاجيااااااة ق ااااااا الزرا ااااااةا
ا الرققااة الزرا يااة وزيادتهاااا مااا تاام
والحاااا
تقديل بقق التلريقاتا ومن بياها ما ي :
▪ قاارار رئاايس جمهوريااة مصاار القربيااة بال ااا وي
رقااااااام  126لسااااااااة  2014با لاااااااال " اااااااادوع
التكافاااااال الزرا اااااا " وتكااااااوي لااااااه اللخصااااااية
اال تياريااة المساات ةا ويهااد الصااادوع إل ا
تو ية األضرار الااتجة ن الكوار ال ييقية
و يريااا ماان مخاااطر اآلفااات التا تتقااري لهااا
الحا ا ت الزرا يااة الاياتيااة والحااد ماان خثاريااا
بماااااا يح ااااان التامياااااة الزرا ياااااة المساااااتدامةا
والمحافظااااة اااا مسااااتو الاااادخل الزرا اااا

ل مساااااااااااتايدين فااااااااااا جمياااااااااااع الماااااااااااااطن
والمجتمقات الزرا ية.
▪ قاااااا وي رقااااام  14لسااااااة  2015با لاااااال مر اااااز
الزرا ات التقاقدية باوزارة الزرا اة واستصا
األراضاااا ا ويخااااتأ المر ااااز بتسااااجيل ااااود
الزرا ة التقاقدية مت ط اب أي مان ال ارفين
لاا ا فضاا ا اان التو يااة واقرشاااد والتاااروي
ل زرا ااااااااااات التقاقديااااااااااةا ووضااااااااااع مااااااااااا
استرشااااديه ل ق اااود الملاااار إليهااااا وإ لاااال
قا اااادة بيا ااااات ومق وماااااتا وإتاحتهااااا لماااان
ير ااااب فيهااااا ماااان الماتجااااين أو يااااريم ماااان
المتقااااااام ين فاااااا السااااااوعا والاصاااااال فاااااا
المااز اااات التااا تالاااي ااان تاساااير أو تااياااذ
ود الزرا ة التقاقدية أو بسييها ان طريان
التحكااايم متااا تضاااما ت ااا الق اااود شااارس
ال جول إل التحكيم لاد المر ازا ويكاوي ال ارار
الصادر ف التحكيم م زما ل رفين.
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األراضااا رقااام
▪ قااارار وزيااار الزرا اااة واستصااا
 97لساة 2017ا بتاويق السادة المحافظين
اااع محافظتااه -فاا اختصا ااات
– اال فاا
وزيااار الزرا اااة الماصاااوص يهاااا فااا قاااا وي
الزرا ة المقدل بال ا وي رقم  116لسااة 1983
وال اااااا وي رقااااام  2لسااااااة  1985بلااااايي اااااد
بالرققة الزرا ية.
المسا
األراضااا رقااام
▪ قااارار وزيااار الزرا اااة واستصااا
 773لساااة 2017ا بمقام ااة جميااع ملاارو ات
الباااااروة الحيوا ياااااة والداجااااااة وتامياااااة الباااااروة
السااامكية مقام اااة الالااااس الزرا ااا ا والاااذي
اااااااأ ااااااا أي ي تصااااااار الساااااااما باقاماااااااة
ملرو ات اق تاا الحياوا والاداجا والباروة
الساااااااااامكية اااااااااا األراضاااااااااا الصااااااااااحراوية
والمستصااا حة حاااديباا بلااارس تاااوافر األبقااااد
الوقائيااااااة بمواف ااااااة ق ااااااا تاميااااااة البااااااروة
الحيوا ية والداجاةا والهيلاة القاماة ل خادمات
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اليي رياااااةا والهيلاااااة القاماااااة لتامياااااة الباااااروة
السمكية أو من يمب هم بالمحافظات.
▪ قااااااارار وزاري رقااااااام  974لسااااااااة  2017بلااااااايي
تسااجيل وتااداول واسااتخدا ميياادات اآلفااات
الزرا يااااةا والااااذي ااااأ اااا أي تراقااااب لجاااااة
"مييااااااادات اآلفاااااااات الزرا ياااااااة" الممارساااااااات
المقم يااة والزرا يااة الت ا ت ااو بهااا الجهااات
المك اااة ماان قياال ال جاااة ل تي فااد ماان جودتهااا
وبماااا يتاااان ماااع الضاااوابخ التااا تحااادديا فااا
ضااول مدو ااة الساا وك الدوليااة الصااادرة اان
ماظمااااة "األ ذيااااة والزرا ااااة" التابقااااة لدماااام
المتحددة ف يذا الليي.
إلاا جا ااب ترشاايد اسااتخدا المييااداتا ويااتم
ت يياااد تاااداول واساااتخدا المييااادات شاااديدة
السااميةح حاالااا ا الصااحة القامااة والييلااة
وس مة المحا يل والماتجات الزرا ية.

األراضااا رقااام
▪ قااارار وزيااار الزرا اااة واستصااا
 290لسااااااااااااااة  2018بتااااااااااااااويق الساااااااااااااادة
المحااااافظين فاااا اختصا ااااات وزياااار الزرا ااااة
الماصاااااااوص يهاااااااا فااااااا قاااااااا وي الزرا اااااااة
رقااام  53لسااااة 1966ا المقااادل بال اااا وي رقااام
 116لساااة 1983ا وال ااا وي رقاام  7لساااة 2018
بالرققاااااة الزرا ياااااةا
بلااااايي اااااد المساااااا
خصوبتها.
والحاا
▪ قااا وي رقاام  164لساااة 2019ا لتلااديد وبااة
األري الزرا ياة بالساجن و راماة
التقدّي
تصااال إلااا م ياااوي جاياااها باقضاااافة إلااا إزالاااة
التقديات من األراض الت تم التقدي يها.

الرا ياااة فااا تصااادير إ تاجهاااا مااان المحا ااايل
الزرا ية المهمةا والتا يحادد أولوياتهاا الحجار
الزرا  .وي تصر ماح شهادة الصاحة الاياتياة
الكيا ات التصديرية التا تام تكوياديا مان
الحجر الزرا .

9.4

ماليوووووووووووين
فووووووووووووووودان

إجمال المساحة المزرو ة ف مصر
خ ل ا .2020

األراضااا رقااام
▪ قااارار وزيااار الزرا اااة واستصااا
 386لساااااة  :2021بلاااايي القماااال بماظومااااة
التكوياااد والتتياااع لجمياااع الكيا اااات التصاااديرية
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7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة االقتصادية
قطووووووووووووووووووووووووووواة البتوووووووووووووووووووووووووورول
والثوووووووووووووووووووووروة المعدنيوووووووووووووووووووووة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

204

مليووووووووووووووووووووووارات
دوالر أمريكوووووووي

إجمووووووالي تكلفووووووة تلبيووووووة احتياجوووووووات السوووووووق
المحليوووووة مووووون المنتجوووووات البتروليوووووة وال ووووواز
الطبيعي خالل السنوات السبع األخيرة.

11.4

مليوووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووو

تكلفووة إنشوواء عوودد  36خووغ زوواز بيعووي خووالل
الفتورة ( ،)2020 – 2014بإجموالي أ ووال بل وم
 905كيلومترات.

16

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
دوالر أمريكوووووووووووووووووووووووووووووووي

تكلفوووووووووووووة إنشووووووووووووواء مجمعوووووووووووووين للتكريووووووووووووور
والبتروكيماويوووووووووات بمنطقتوووووووووي (العلموووووووووين
الجديوودة – المنطقووة االقتصووادية بمحووور قن واة
السويس).
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12.1

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تكلفوووووة إنشووووواء  40مسوووووتودعً ا خوووووالل الفتووووورة
( ، )2020 – 2017بإجمووووووووالي سوووووووووعة تخزينيوووووووووة
ن من المنتجات البترولية.
 484أل

10.5

مليووووووووووووووووووووووووووووارات
دوالر أمريكووووووووووووووي

إجمالي التكلفوة االسوتثمارية لمشوروة تنميوة
حقول شمال اإلسكندرية وزرب دلتا النيل.

28

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
دوالر أمريكووووووووووووووووووووووووووووووووووي

تكلفوووة تنفيووول  37مشوووروعً ا فوووي مجوووال تنميوووة
وإنتاج ال از الطبيعي والزيم الخوام علوا مودار
السنوات السبع الماضية.

"

االس الالالالتثمار فالالالالالي البت الالالالروع
والثرو المعلنية

تساااااق مصااااار لتصااااايح مر ااااازا إق يمياااااا لتجاااااارة
وتداول اليترول والوازا وأي يصيح ق اا اليتارول
مو جاااا يُحتاااذ باااه ليااااق ق ا اااات الدولاااة فااا
التحااااادي والت اااااوير ...ت ااااا يااااا الرمياااااة التااااا
ااا مااان خ لهاااا الدولاااة ل اهاااوي ب اااا
ا
اليتاااارول واسااااتو ل اقمكا ااااات المتمياااازة التاااا
تتمتع بها مصر فا ياذا المجاالا و لا با تيااره
محر اااا رئيساااا ل اماااو االقتصاااادي وقائاااد قااااطرة
التامية بالي د ما يُ ن يه.
قااا ماان األيميااة الت ا يحت هااا ال ااا ف ا
وا
االقتصاااااد المصااااريا م اااا الدولااااة اااا ماااادار
السااااااااوات السااااااايع الماضاااااااية ااااااا تح يااااااان
االسااااااتاادة االقتصااااااادية المُب اااااا ماااااان جميااااااع
اقمكا ااات والبااروات ال ييقيااةا ل مسااايمة ف ا
التاميااااة المسااااتدامة ل ااااي دا مااااا ا ضاااام إلاااا
مخت د المواثين واالتااقيات الدولية الت تااظم
أ مااااال االسااااتبمار فاااا البااااروات ال ييقيااااة بمااااا
يُساااهم فااا تح يااان التامياااة االقتصاااادية اآل ياااةا
ا ح ااوع األجيااال
وفا الوقا اسااه الحاااا
ال ادمة.
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وقاااد جاااال فااا م دماااة ت ااا المواثيااان وال ااارارات
الدوليةا قرار الجمعيالة العااالة ل االم المتحالل
رقم  1803والاذي أ اد "حان اللاقوب واألمام فا
السااايادة الدائماااة ااا مواردياااا ال ييقياااة التااا
ااااالح التاميااااة ال وميااااة
فاااا
يجااااب أي تمااااار
ولرفايية شقب الدولة المقاية" .ما شدد ا
ضاارورة أي " يتماش ا التا يااب اان ت ا المااوارد
وإ مائهااا والتصاار فيهاااا و ااذل اسااتيراد رأ
المال األجاي ال ز لهذه األ رايا ماع ال وا اد
واللاااروس التااا تااار اللاااقوب واألمااام بم ااان
ااقيد
حريتهااا أ هااا ضاارورية أو مستحساااة ا
األ ل ة أو ت ييديا أو حظريا".
الترخيأ بت
أ د ال رار أيضا ضرورة تلجيع الممارساة الحارة
الماياادة لساايادة اللااقوب واألماام ا ثرواتهااا
وموارديااااا ال ييقيااااةا باااااالحترا المتيااااادل بااااين
ااااةا وأي
المساااااواة الم
الااادول اااا أسااااا
يرا ااا فااا التقااااوي الااادول فااا مياااداي التامياااة
ااا
االقتصاااادية ل ي اااداي الاامياااةا ساااوال جااار
ورة استبمارات امة أو خا ةا أو تياادل سا ع
أو خدماتا أو مسا دة ت اية أو تيادل مق وماات

مياااااةا أي يكاااااوي مُلاااااجقا ل تامياااااة ال ومياااااة
ا أساا
المست ة لت ا الي ادايا وأي ي او
ثرواتها وموارديا ال ييقيةا
احترا سيادتها
وقااد شاادد ال اارار ا أي "يُرا ا حساان الايااة فا
االلتزا باالتااقات المتق ة باالساتبمار األجايا
والمق ااااودة ماااان قياااال الاااادول ات الساااايادة أو
فيمااا بياهاااا وترا ا الاادول والماظمااات الدولي اة
االحتاااارا الاااادقين الصااااادع لساااايادة اللااااقوب
واألماام ا ثرواتهااا وموارديااا ال ييقيااةا وف ااا
لميباع األمم المتحدة".
ذل ا ا ضم مصر إل العهل اللولي الخال
بالحق ق االقتصادية واال تما يالة والثقافيالةا
الصاااااادر اااااا 1996ا والاااااذي أ اااااد أ اااااه "لجمياااااع
اللقوبا سقيا ورال أيدافها الخا ةا التصر
الحاار ببرواتهااا وموارديااا ال ييقيااة دو مااا إخ ا ل
بيياااة التزاماااات مايب اااة ااان م تضااايات التقااااوي
االقتصاااادي الااادول ال اااائم ااا ميااادأ المااقاااة
المتيادلااة و اان ال ااا وي الاادول ا وال يجااوز فا أيااة
حاااااال حرمااااااي أي شاااااقب مااااان أساااااياب يلاااااه
الخا ة".
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أيضااااا ا ضاااام مصاااار ااااا  1984إلاااا الميث الالالاق
الصاادر
اإلفريقالي لحقال ق اإلنسالالان والشالع
اااا  1981والاااذي اااأ ااا أي "تتصااار جمياااع
اللقوب بحرية ف ثرواتها ومواردياا ال ييقياةا
يااذا الحاان لمص ا حة السااكاي وحااديم.
ويُمااار
وال يجااوز حرماااي شااقب ماان يااذا الحاان بييااة حااال
التصاار الحار
ماان األحااوال" .وطي ااا لااها "يمااار
فااا الباااروات والماااوارد ال ييقياااة دوي مساااا
بااللتزا بتامية تقاوي اقتصادي دولا قاائم ا
االحتاااارا المتيااااادل والتيااااادل الماصااااد
أسااااا
وميادئ ال ا وي الدول ".
االحتاا
الدولة ف يذا الصدد
وقد حر
باااااااال يم الجويرياااااااة ب اااااااا اليتااااااارول والباااااااروة
المقد ية وي  :مقايير الس مةا االبتكارا االلتازا
بيخ قياااات القمااالا اللااااافية والكااااالةا فيماااا
تمب األيدا االستراتيجية لها ف :
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▪ الوفااااااال باحتياجااااااات السااااااوع المح يااااااة ماااااان
الماتجااات اليتروليااة واليترو يماويااة والبااروات
المقد ية.
▪ تح ين مقدالت الامو المستهدفة ل قتصاد
ال وم .
▪ تاايمين إماادادات اليتاارول والواااز ال ييق ا ماان
خااااااااا ل التوساااااااااع فااااااااا أ لااااااااا ة اليحااااااااا
واالستكلا .
▪ تح ياااان أ اااا قيمااااة مضااااافة ماااان البااااروات
ال ييقية.
▪ باااال ااوادر بلاارية وطايااة ات اااالة اليااةا
اااا مقااااايير الييلااااة والتاميااااة
مااااع الحاااااا
المستدامة.
▪ ت ااااااوير وتحاااااادي
مت يات القصر.

ق ااااااا اليتاااااارول ليوا ااااااب

وجالت أيدا الدولة ورميتها ف ال ا تواف ا
ماااااااااع أهالالالالالالالاللاف اياالالالالالالالالم المتحالالالالالالالالل ل تنمي الالالالالالالالة
المسالالالالالتلااة 2030ا وتحدياااااادا الهااااااد البااااااامن
الخاااص بالقماال ال ئاان و مااو االقتصااادا و ااذل
الهااد السااابع لاار الخاااص بق ااد اللاارا ات
لتح يااان األيااادا ح حيااا تتضااامن جهاااود الدولاااة
ل رت ااال بال ااا ا ااد اللاارا ات مااع الهيلااات
والمؤسسااات ا المسااتو المح ا والاادول .
ذل فاالستبمار ف اليترول والباروة المقد ياةا
يتاااااان ماااااع الهاااااد األول مااااان أيااااادا األمااااام
المتحدة ل تامياة المساتدامة والخااص بال ضاال
الا رح حي تُسهم القوائد االقتصاادية التا
يح هااا ال ااا و ساااية مسااايمته فاا الااااات
المح ل دولةا ف تحسين حياة المواطاين.
يااذاا وقااد جااال اللسالالت ر المصالالري الصااادر ااا
 2014فا الياااب الخاااص بالم ومااات االقتصااادية
ل اااي دا وتحديااادا الماااادة  28ليؤ اااد أي "األ لااا ة
االقتصاااادية اق تاجياااةا والخدمياااةا والمق وماتياااة

م ومااااات أساسااااية ل قتصاااااد الااااوطا ا وت تااااز
الدولااااة بحمايتهاااااا وزيااااادة تاافساااايتهاا وتااااوفير
المااااا الجاااا ب ل ساااتبمارا وتقمااال ااا زياااادة
اق تا ا وتلجيع التصديرا وتاظيم االستيراد".
ص المادة أيضا ا أي "تاول الدولاة ايتماماا
خا اااااا بالملااااارو ات المتوسااااا ة والصاااااويرة
ومتاايياااة الصاااور فااا المجااااالت افاااةا وتقمااال
تاظيم ال ا ير الرسم وتييي ه".
فيمااااا جااااالت المااااادة  32لتاااااأ اااا أي "مااااوارد
الدولاااة ال ييقياااة م ااا ل لاااقبا ت تاااز الدولاااة
يهااااااا وحُسااااان اساااااتو لهاا و اااااد
بالحااااااا
اسااااتازافهاا ومرا اااااة ح ااااوع األجيااااال ال ادمااااة
فيهاااا" وت تاااز الدولاااة بالقمااال ااا االساااتو ل
األمبل لمصادر ال اقةا وتحايز االساتبمار فيهااا
وتلااجيع اليح ا الق م ا المتق اان بهاااا وتقم ال
تلجيع تصايع المواد األوليةا وزيادة
الدولة
قيمتها المضافة وف ا ل جدو االقتصادية".
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ااااااذل ا أ اااااادت الدولااااااة فاااااا رميتهااااااا ل تاميااااااة
المساااتدامة "رمياااة مصااار  "2030ضااامن أيااادافها
االسااتراتيجية ا ضاارورة االسااتبمار ف ا ق ااا
اليتااارول والباااروة المقد ياااة وتح يااان االساااتاادة
المُب ااا مااااه بمااااا يُساااهم فاااا تامياااة االقتصاااااد
وتح ياان التاميااة المسااتدامةا وجااال ل ا ضاامن
الهااااد البالاااا ماااان أياااادا الرميااااة والمقاااااوي
"اقتصااااد تاافسااا ومتااااو "ا حيااا ساااق مااان
خ لااه الدولااة إل ا تح ياان مااو اقتصااادي مرتا اعا
واحتاااااااوائ ا ومُساااااااتدا ا ورفاااااااع درجاااااااة مرو اااااااة
وتاافسااية االقتصااادا وزيااادة مقاادالت التلاويل
وفاارص القماال ال ئ ااةا وتحسااين بيلااة األ م اال
وتقزيز ث افة ريادة األ مالا وإدما اليُقاد الييلا
واالجتماااا فااا التامياااة االقتصااااديةا وتح يااان
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االسااااتدامة الماليااااةا فضاااا ا اااان التحااااوّل حاااااو
المقرفة.
االقتصادات الرقمية وال ائمة
و يااها م ا الدولااة لترجمااة يااذه األياادا ماان
خ ا ل االسااتبمار ف ا اليتاارول والبااروة المقد يااةا
وتااياذ ملاارو ات فق يااة ا أري الواقااع بمااا
االقتصاد والمواطن المصري.
يقود بالااع
اتصااااالاا ولتح ياااان ت اااا الرميااااةا تاو اااا جهااااود
الدولة ب ا اليترول والبروة المقد ياة لتلامل
مخت ااااد المسااااتويات وفاااا م اااادمتها مجاااااالت
اليح ا واالستكلااا واق تااا ا م يااات التكرياار
واليترو يماويااااااااتا أ لااااااا ة الا ااااااال والتوزياااااااع
والتساااااوينا االساااااتبمار فااااا الباااااروة المقد ياااااة
والتا يب ن المقادي.

اتصاالا وضااق الدولااة اسااتراتيجية متكام ااة ماان
 3محاااور رئيسااة لتحوياال مصاار إل ا مر ااز إق يم ا
ل اقةا وتمب ت المحاور ف :
▪ المح الالالال ر ال الالالاللاًّ ي :يلااااامل تلاااااكيل لجااااااة
حكومية تضم جميع الجهات المهاية لدراسة
الملاارو ماان جميااع الجوا ااب ووضااع خ ااة
لتح ياان يااذا الهااد ورميااة فا إطااار ملاارو
ت وير وتحدي ق ا اليترول.
▪ المحال ر السياسالالي :يتضاامن توقيااع مااذ رات
تاااااايم مااااع الاااادول بالما ااااة ل تقاااااوي فاااا
مجال ال اقة والواز.

▪ المح الالال ر ال ن الالالي والتج الالالاري :يتضاااامن جهااااود
التااااااوي مااااع دول الجااااوار بما ااااة شاااارع
المتوسااخ لج ااب الواااز المااات بهااا لتساايي ه
ف مصر وإ ادة تصديره.

يذاا باقضافة إل التوسع ف شيكات خ وس
األ ابيااااااااااااااااب وت ااااااااااااااااوير ورفااااااااااااااااع اااااااااااااااااالة
الماااوا ئ بالساااواحل المصااارية وزياااادة ساااقات
التخااازينا فضااا ا ااان تساااوية قضاااايا التحكااايم
الدول .
وطي ا لهذه المحااورا ف اد تضاما اساتراتيجية
وزارة اليترول والبروة المقد ياة اددا مان الا ااس
الرئيسة والت جال أبرزيا فيما ي :
▪ جاااااذب المزياااااد مااااان االساااااتبمارات لتالااااايخ
م ياااااااات اليحااااااا واالستكلاااااااا بجمياااااااع
مااطن الجمهورية قضافة احتياطات بترولية
جديدة.
▪ اقساارا بملاارو ات تاميااة الح ااول ل قماال
ا زيااادة مقاادالت إ تااا الزيا الخااا والواااز
ال ييق .

 7سنوووووووووووووووات موووون اإلنجووووووووووووووازات

| 102

▪ التوسااع ف ا ت ااوير مصاااف التكرياار ال ادمااة
وإ لااال مصااا ٍ ووحاادات تكرياار جدياادة لت ييااة
احتياجات السوع المح ية.
▪ التوساااع فااا اساااتخدا الوااااز ال ييقااا فااا
الماازل والمحاال التجارياة والحاد مان اساتيراد
اليوتاجاز.
▪ اساااااتو ل الياياااااة األساساااااية والتساااااهي ت
المتاحة سوال ل زي الخاا أو الوااز ال ييقا
أو الماتجات اليترولية اواة لتحويل مصار إلا
مر ااااز إق يماااا لتجااااارة وتااااداول ال اقااااةا مااااع
اساااااتكمال ت اااااوير التساااااهي ت الم وباااااة
وإضاااافة ساااقات تخزياياااة بماااا يتااساااب ماااع
حجم الالاس.
▪ ت وير وتاويع ما االتااقياات اليترولياة بماا
يتااسااب مااع اال ما ااة لجااذب المزيااد ماان
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االساااتبمارات وتقظااايم االحتياجاااات اليترولياااة
واق تا وتقظيم القائد ماها.
▪ زيااااادة سااااب المكااااوي المح اااا فاااا مخت ااااد
األ لاااااا ة اليتروليااااااة سااااااوال فيمااااااا يتق اااااان
بالملرو ات والمهمات والمقدات و يريا.
ف سياعٍ متصالا أ ادرت الدولاة مجمو اة مان
ال اااااوا ين وال ااااارارات التااااا تُساااااهل مااااال وزارة
اليترول والبروة المقد يةا وتتيح الار ة لتح ين
االستاادة ال صو من يذا ال اا وماا باه مان
مميزات وإمكا اتا ومن أبرزيا اآلت :
▪ قا وي الباروة المقد ياة رقام  145لسااة 2019ا
والاااااذي اااااأ ااااا القدياااااد مااااان الضاااااما ات
ل مستبمرين الجادين ف مجال التقدين.
▪ قاااارار رقاااام  1435لساااااة  2017بزيااااادة أسااااقار
المحروقات.

▪ قااااااارار رئااااااايس الجمهورياااااااة بال اااااااا وي رقااااااام
 198لساااااااااة  2014با اااااااادار قااااااااا وي البااااااااروة
المقد ية يقمل بيحكا ال اا وي المرافان فا
شااااايي الباااااروة المقد ياااااة وخاماااااات الماااااااجم
والمحااااجر والم حااااتا ويساااري ااا الماااواد
الاوويااااااة والاظااااااائر المُلااااااقة التلااااااريقات
الماظمة لها دوي يريا.
▪ قاااارار رئاااايس الااااوزرال رقاااام  1021لساااااة 2015
بليي تحديد سقر بيع الواز ال ييق الماورد
لصاا ة الزجا المس ح.
▪ قرار رقم  636لساة  2014بليي تحدياد ساقر
بيااع الواااز ال ييق ا المسااتخد ف ا الماااازلا
وماان خ لااه يُحاادد سااقر بيااع الواااز ال ييقاا
المورد لتوليد الكهرباال بساقر  3دوالرات لكال
م يااوي وحاادة حراريااة بريا يااة سااوال للاار ات

إ تاااااا الكهرباااااال والتابقاااااة لاااااوزارة الكهرباااااال
وال اقة أو اللر ات األخر .
▪ قرار رقم  1160لساة  2014بليي تحديد سقر
بياااااع الياااااازينا وقااااارار رقااااام  1161لسااااااة 2014
بلاااااااايي تحديااااااااد سااااااااقر الواااااااااز ال ييقاااااااا
المضووس المستخد وقود ل سيارات.
▪ ال ئحة التاايذياة رقام  108لسااة  2020والتا
تضااما ا أحكامااا امااةا تاااأ ا أي أحكااا
يااااذه ال ئحااااة تسااااري اااا تااااراخيأ اليحاااا
واالسااااااتو ل لخامااااااات المااااااااجم والمحاااااااجر
والم حات الت تصدر من الس ة المختصة
بحساااااب األحاااااوالا اااااا أي تاااااؤول حصااااااي ة
اقيجااارات واقتاااوات والرسااو الم ااررة بهااذه
ال ئحااااااة فيمااااااا يخااااااأ المااااااااجم والمحاااااااجر
والم حات إل الخزا ة القامة ل دولة.
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دوالر أمريكوووووووووووووووي

إجمال تك اة إ لال المتحاد المصاري الكييار.

320

مليوووووووووووووووووووووووووووون
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووو

إجمااال تك اااة أ مااال الحااار وإزالااة المخ اااات
ل مسار بالكامل من طرين الكيا .

9.2

ماليوووووووووووووووووووووووووووووووووين
سووووووووووووووووووووووووووووووووووووائح

إجماااال ااادد الساااائحين الوافااادين إلااا مصااار
خ ل ا .2020/2019
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5

آالف قطعوووووووووووووووووووووة

أثريووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

تم استرداديا من الواليات المتحدة األمريكياة.

250

مليووووون
جنيوووووووووو

إجماااااااال تك ااااااااة إ لاااااااال المتحاااااااد اآلتاااااااو
بمحافظة المايا.

812

مليووووووووووون
جنيوووووووووووووووو

إجماااااااااال تك ااااااااااة إ لاااااااااال متحاااااااااد شااااااااار
الليخ ال وم ف أ توبر .2020

"

صنا ة سيا ة استلااة

الساليا ة ر يالالز أساسالية االالن ر الانز االقتصالاد
قااااا ماااان يااااذه الرميااااةا أولاااا
المص الالالري ...ا
الدولاااة ق اااا الساااياحة أيمياااة خا اااةا وحم ااا
اااااا ات هااااااا اااااا ماااااادار الساااااااوات الساااااايع
الماضااايةا مهماااة اساااتقادة مصااار مكا تهاااا فااا
م دمة قائمة الم ا د الساياحية ا مساتو
القاااالما وارتكااازت رميتهاااا فااا ياااذا المساااار ااا
تح ين تامياة ساياحية مساتدامةا ولتح يان ت ا
التاميااااةا ماااادت الدولااااة إلاااا إ الالالرا إص الالالا ات
هيك ية لرفع ال درة التاافسية ل اا الساياحة
بماااا يتماشااا ماااع االتجاياااات القالمياااةا وزياااادة
مستو تاافسية الم ا د الساياحية المصاريةا
فض الالال ًا الالالن االسالالالالتثمار ف الالالي ةنمي الالالة العنصالالالالر
البشري واالرت ال بمستو الخدمات السياحيةا
و ل ا ماان خ ا ل خ ااة طمااو لزيااادة الم ا ااد
امل رققة ال ر المصري.
السياحية
فااا ياااذا الساااياعا وضاااق الدولاااة اساااتراتيجية
إ مياااااة ل تاااااروي الساااااياح لمصااااارا با تيارياااااا

 | 107التنمية في مصر | التوجهات االستراتيجية

ماهجاااا واضاااحا وجدياااداح قباااراز الحيااااة بالم صاااد
الساااااياح المصاااااري با تيااااااره م صاااااد متجااااادد
ومتاااو بمااا ي دمااه ماان تجااارب سااياحية مخت اااة
ل سائحين من مخت د الالات القمرية واأل واعا
و اااذل تسااا يخ الضاااول ااا أي مصااار م صاااد
سياح خمن يتمتع بياية سياحية قويةا إل جا ب
الااااوي الحديبااةا والسااياماا والمساار ا والحاار
التراثياااااةا والاقالياااااات الرياضااااايةا و يرياااااا مااااان
مصادر الجذب السياح .
باقضاافة إلا إباراز الخياارات الساياحية المترا مااة
ل قاصاار اليلااري وملاارو ات اليايااة األساس اية
السااااياحية ال ويااااة التاااا ت ااااو بهااااا الدولااااة فاااا
ت ا االسااتراتيجية
مخت ااد المجاااالت .واتس ا
مع "رؤية اصر "2030ا والت أ دت دور السياحة
ف تح ين أيادا التامياة المساتدامة بيبقادياا
االسااتراتيجية ماان خ ا ل دفااع الامااو االقتصاااديا
والمحافظاااااة ااااا الماااااوارد مااااان خااااا ل اق تاااااا
واالسته ك المُستدامين.

مااا تواف اا رميااة الدولااة ف ا يااذا المجااال مااع
أهالالالالالاللاف التنميالالالالالالة المسالالالالالالتلااة 2030ح حيااااااا
تُسهم السياحة بصورة مياشارة أو يار مياشارة
فاااااااا جميااااااااع األياااااااادا المرتي ااااااااة بالتاميااااااااة
المسااااتدامةا وتاااام إدراجهااااا اااا وجااااه التحديااااد
ضااامن الواياااات فااا األيااادا  8و 12و14ا والتااا
تتق اان بااالامو االقتصااادي اللااامل والمُس اتدا ا
واالسته ك واق تا المُستدامينا واالساتخدا
المُستدا ل محي اتا واليحارا والموارد اليحرية.
الرمية مع الميثاق العالالمي
ت
ذل اتس
يًّاقي الالات الس الاليا ة الاااذي ا تمدتاااه الجمقياااة
القامااة لماظمااة السااياحة القالميااة ااا 1999ا
وتاااام اال تاااارا بااااه ماااان قياااال الجمقيااااة القامااااة
لدمااام المتحااادة اااا 2001ا وقاااد جاااالت مياااادئ
الميباع التال :
▪ الم الالالالاد  :1ملاااااار ة الساااااياحة فااااا الاهااااام
الملااااااااااااترك واالحتاااااااااااارا بااااااااااااين الاااااااااااااا
والمجتمقات.

▪ المالاد  :2الساياحة وساي ة لتح يان الاردياة
والجما ية.

▪ الماد  :3السياحةا امل من وامل التامياة
المستدامة.
▪ الم الالالالالاد  :4السااااااياحةا مسااااااتخد أساساااااا
ل ترا الحضاريا ومسايم ف ت ويره.
▪ المالالالاد  :5السااااياحةا لاااااس مايااااد ل ي ااااداي
المضياة والمجتمقات المح ية.
▪ الم الالاد  :6التزاماااات أ اااحاب المصااا حة فااا
التامية السياحية.
▪ الماد  :7الحن ف السياحة.

▪ الماد  :8حرية الحر ات السياحية.
▪ الماد  :9ح اوع القماال ورجاال األ ماال فا
مجال السياحة.
▪ الم الالاد  :10تااياااذ مياااادئ المدو اااة القالمياااة
ألخ قيات السياحة.
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قاا ماان ياذا الحااراك القاالم حااو تقظاايم
وا
دور السياحة ف مخت د مااطن القالما ف د أقرّ
المُلارّ المصااري يااذا الاادور األ اايل فا المااادة
 49من اللست ر المصريا مااديا "ت تز الدولاة
يهاااا ور ايااة مااط هااا
بحمايااة اآلثااار والحاااا
ياه
و يا تهاا وترميمهاا واسترداد ما اساتُول
ماهااااااااا وتاظااااااايم التا ياااااااب اهاااااااا واقشااااااارا
ياااه .ويحظااار إيااادال أو ميادلاااة أي شااا ل ماهاااا.
واال تاادال يهااا واقتجااار فيهااا جريمااة ال تسا خ
بالت اد ".
قااااا ماااان ت اااا المحاااادّدات ال ا و يااااةا جااااال
وا
برن الالالالااج اإلص الالالالاح الهيك الالالالي لت الالالال ير ق الالالالا
السالالالاليا ة فالالالالي نالالالال فمبر  ،2018اطاااااار تااياااااذي
لت يياااااان السااااااياسااااااااااااات القامااااااة يتضاااااااااااامن
أيااادافا واضاااحةا وإجااارالات تاايذياااة لتح ي هااااا
وقااد شاامل الير ااام أيضااا رميااة شااام ة تقماال
اااا تح ياااان تاميااااة سااااااااااياحية مساااااتدامة ماااان
خ ا ل ااايا ة وتاايااذ إ ااا حات ييك يااة تهااد
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إلااا رفاااع ال ااادرة التاافسااااية ل اااا السااااياحة
المصاااااري وتتماشاااا مااااع االتجايااااات القالميااااةا
والتاااا يايباااان ماهااااا الهااااد األشااااااااامل ل ااااا
السااااااااياحة المتمبااال فااا " :ة ظي الالف وا الالل الال
ايقالالالالم االالالالن الالالالم أسالالالالر اصالالالالرية فالالالالي ق الالالالا
السيا ة واينش ة المرةب ة ب ".
وتجااادر اقشاااارة إلااا أي الير اااام برمتاااه يتضااامن
خمسة محاور رئيسة ف سييل االرت ال بصاا ة
السااياحة والتااروي لآلثااار المصااريةا وتتمب ال ت ا
المحاور ف اآلت :
▪ اق

المؤسس .

▪ اق

التلريق .

▪ التروي والتاليخ السياح .
▪ الياية التحتية واالستبمار.
▪ موا ية متويرات

اا ة السياحة الميا.

وجااادير بالاااذ ر أي التامياااة الساااياحية المساااتدامة
تٌقااادف أحاااد التوجهاااات الحديباااة التااا لهااارت ااا
الساااااحة الدوليااااة مااااؤخرا تيجااااة التويفاااارات التاااا
شااهدتها بيلااة الم ا ااد السااياحية خ ا ل اآلو ااة
األخياارة .و يااها ايتم ا القديااد ماان دول القااالم
الساااااياحية بتااياااااذ خ اااااخ التامياااااة الساااااياحية
المساااااتدامةا ومحاولاااااة إرسااااااال د ائمهاااااا فاااااا
الم ا اااد الساااياحية المخت ااااةح بهاااد التو اااب
ااا السااا ييات الااتجاااة ااان التامياااة الساااياحيةا
وقااد ترتااب ا ل ا االسااتقا ة باايدوات التاميااة
السااياحية المسااتدامةا والتااا يتمثالالم أ الالل أهالالم
ر انزها في التخ ي السيا ي المستلال.
اتصااااالاا يُمبّاااال التخ اااايخ السااااياح المسااااتدا
وسااااااي ة ل تاسااااااين بااااااين مخت ااااااد ال ا ااااااات
المرتي ااااة ب ااااا السااااياحةا وتح ياااان التااااوازي
الم وب ف ضول الموارد المحدودةا وتقظايم
اآلثاااار اقيجابياااة ل تامياااة الساااياحية المساااتدامةا
وتخاياااد خثارياااا السااا ييةا حيااا ُ تت اااب تامياااة

ااب الس اياح
المااااطن السااياحية وتهيلتهااا ل
ا ااااااااات االقتصااااااااادية
تخ ي ااااااااا شااااااااام ا ل
المخت اااااة بهااااذه المااااااطنا وضاااارورة التاسااااين
فيمااا بياهاااا مااع ضاارورة األخااذ ف ا اال تيااار اآلث اار
اقيجابيااااة والساااا يية ل تاميااااةا وةكمالالالالن أهميالالالالة
التخ الالي السالاليا ي فالالي( :االساااتو ل األمبااال
لإلمكا اات والمااوارد المخت اااةا والمحافظااة ا
قيم و اادات وت الياد المجتماعا والمساا دة فا
الارص والمخاطر الت من المتوقع
التقر
حاادوثها ف ا المساات يل) .ا وة ا ل ا ا فاااي
الدولة تسق جايدة إل االستاادة من ال الرل
المتا الالالة ف الالالي ق الالالا الس الالاليا ة المس الالالتلااة،
والتي ةتمثدم في:
▪ ف الالالرل قافي الالالة :ماااان خاااا ل االسااااتاادة ماااان
االيتما المتزايد لاد األفاراد بالت ااس الصاور
لملار تها ا مواقاع التوا ال االجتماا ا
الساياحة فا الادول
واالستاادة من ا تقاا
الت يتم فيها تصوير األف القالمية.
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▪ فالالرل اقتصالالادية :ماان خ ا ل االسااتاادة ماان
ااااااا الاااااااااادع
ارتااااااااا ال اااااااب القاااااااالم
ماخاضااة ومتوس ا ة األسااقارا واالسااتاادة
اااا سااااياحة
ماااان ارتاااااا ال ااااب القااااالم
الموامرات تس ن الجيال ورح ت السااري.
▪ ف الالرل ةرفيهي الالة :مااان خااا ل االساااتاادة مااان
التاادففن الكييااار ل سااايا مااان دول خسااايا لااادول
القالم من خ ل تلجيع اللار ات الساياحية
اآلسااااايوية وتاااااوفير رحااااا ت لهاااااا إلااااا مصااااارا
واالسااااااتاادة ماااااان روا سااااااياحة المقاااااااري
والمااااااؤتمرات الميااااااا والاهااااااوي بسااااااياحة
المقاري والمؤتمرات.
يااااذاا وقااااد سااااق الدولااااة إلاااا تكبيااااد الجهااااود
لموا ية المتويرات الضخمةا والت ور الكييار فا
ااااااا ة الساااااياحة المساااااتدامة حاااااول القاااااالما
وماااااان أباااااارز الخ الالالالال ات المن الالالالالذ نح الالالالال ه الالالالالذا
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الشأن نجل اآلةي:
▪ التوسااااااع فااااااا شااااااايكة الاااااااااادع المصااااااارية
الحاصالالالالال ة الالالالال شالالالالالهاد فنالالالالاللق النجمالالالالالة
الخضرا ا وي إحاد اللاهادات التا ت يان
المقاايير الدوليااة ل سااياحة المسااتدامةا لرفااع
ال اقاااااااة االساااااااتيقابية ل اااااااااادع الخضااااااارال
إلاااا  %10ماااان إجمااااال ال اقااااة االسااااتيقابية
ف مصر.
▪ التقااااااوي ماااااع وزارة الييلاااااة وبر اااااام األمااااام
المتحاااادة اق مااااائ ومرفاااان الييلااااة القااااالم
لتاقيل اشرو داج إ را ات ظ التنال
اا
البي لالال ي بق الالا السالاليا ة ل حاااا
التاااو الييولااوج وخاااق التاايثيرات الس ا يية
اااا المااااوارد
ل يايااااة التحتيااااة لهااااذا ال ااااا
ال ييقياااااةا ود ااااام مصااااار واجهاااااة المياااااة
ل سياحة الييلية.

▪ قيالالال و الالل السالاليا ة الخضالالرا بالتنسالاليق
ال بعض البالرااج ال نيالة لقمال دراساات
تاصاااي ية ااان اساااتخدامات ال اقاااة والميااااه
ف دد  9فاادع ف مااطن سياحية مخت ااة
لمسااااااااا دة الااااااااااادع اااااااا تيااااااااا خ ااااااااخ
اساااااااتبمارية مااساااااااية ل تحاااااااول إلااااااا ت ااااااا
التكاولوجياااتا وت ااديم د اام فا ا لااا  10فاااادع
الستخدا ال اقة اللمسية لتوليد الكهربال
ب درة  150ي ووات لكل فادع.
▪ إضالالالافة أنمالالالاي سالالاليا ية ليالالالل فااا إطااااار
التامياااة المساااتدامة واساااتو ل الم ومااااات
الساااااااااياحيةا وت يياااااااااة احتياجاااااااااات الساااااااااوعا
ومت ياااااات الساااااائحينح و لااااا فااااا ضاااااول
ااااااا ة الساااااياحة
التوياارات التا طاارأت ا
المياااااا وال اااااب المتزاياااااد ااااا مبااااال ياااااذه
األ ماااااااس والمتمب ااااااة فاااااا الااااااااادع الييليااااااة
المقروفة باسم "." Eco lodges

▪ التع الالاون االالالل وزار البيئالالالة فالالالي إ الالالار رؤيالالالة
وزار السالالالالاليا ة لتن يالالالالالذ أهالالالالاللاف التنميالالالالالة
المستلااة الت وضاقتها ماظماة الساياحة
وزارة الساياحة واآلثاار
القالميةح حي شاار
محماد ووادي الحيتااي
ف إ ي محمياة رأ
ضاامن ال ائمااة الخضاارال ألول ماارة بالتقاااوي
ال ييقة.
مع االتحاد الدول ل حاا
▪ إ اق اشرو ةح يم الينة شالرل الشاليخ
إل الينة ًّضرا بالتاساين ماع وزارة الييلاة
ومحافظااة جاااوب سااياال بتموياال ماان مرفاان
الييلة القالم ا ويااذه بر ام األمام المتحادة
اق مااائ خ ا ل الاتاارة ()2026 - 2021ا ويتااااول
يااااذا الملاااارو تاايااااذ حزمااااة ماااان األ لاااا ة
ااع مديااة شار اللايخا اادارة
الييلياة فا
المخ ااااااااااتا وترشاااااااايد اسااااااااتخدا المياااااااااها
اااااا الييلااااااة اليحريااااااةا وا تماااااااد
والحاااااااا
ت يي ات الا ل المستدا .
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محووووووووووووووووووووووووور
التنميووووووووووووووووووة
المجتمعيووووة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
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7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة المجتمعية
قطوووووووووووووووووووووووووووووواة رعايوووووووووووووووووووووووووووووة
الشوووووووووووووووووووباب والرياضوووووووووووووووووووة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

2.8

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

التك ااااة الت ديرياااة ق لاااال المديااااة الرياضاااية
بالقا مة اقدارية الجديدة ف مايو .2021

2329

ميداليووووووووووووووووووة

إجماااال ااادد المياااداليات التااا حصااا
مصر ف الاترة ( - 2018يو يو .)2021

4374

يهاااا

ً
مركوووووووووووووووووووووووزا
إجمااااال اااادد مرا ااااز اللااااياب اااا مسااااتو
الجمهورية حت ا .2020
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2.6

مليوووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووو

تك اااة اال تهااال ماان الملاارو ال ااوم لت اوير
الم ب بمرا ز اللياب واأل دية الرياضاية فا
يو يااااو .2021

7.3

مليوووووووووووووووووووووووووووارات
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تك اااة الملاارو ات ال وميااة المُااااذة ب
اللياب والرياضة ف الاترة (.)2021 – 2014

1.5

ااا

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تك اااة إ لااال الصااالة المو اااة وم اار االتح ااد
المصري لكارة الياد واأل اديمياة اقفري ياة لكارة
اليد ف ديسمير .2020

"

الشبا

شر ا وقاد ...

إي اللاااياب وطااااقتهم الحيوياااة بمباباااة الوقاااود
السااااتمرار ت ااااور المجتمقااااات التاااا يقيلااااوي
فيهاااا ويااو مااا أ ااده جاادول أ مااال ال ااري الحااادي
والقلرين لدمم المتحدة فا الاصال الخاامس
والقلااارين المقاااا باااا"األطااااال واللاااياب فااا
التّامية المستدامة"ا موضحا أي يااك حاجاة إلا
اااع ال اارار المتق اان
ملااار ة شااياب اليااو فا
بيمور الييلة والتاميةا باقضافة إل تاايذ اليارام
واأل ل ة.
فا سااياع متصاالا ي ااو بر ااام األماام المتح ادة
ل لااااياب الكااااائن فاااا مدياااااة يويااااورك بتاسااااين
ماال األماام المتح ادّة مااع اللااياب .ويهااد إل ا
تقزيااز ح ااوع اللااياب وت قاااتهم وباااال الااو
الصقيد القالم .
حول وضقهم
يااذاا ويقماال الير ااام أيضااا اا زيااادة الااارص
اع ال رار وسي ة
أما اللياب ل ملار ة ف
لياال الس وتح ين التّامية.
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مااان ياااذا الما ااانا اتخاااذ مج اااس األمااان التاااابع
لدمم المتحدة قالرار التالاريخي ايوع االن ن ال
رقالالم  2250لسالالنة 2015ا والااذي يقتاار فيااه باادور
اللااياب الحيااوي ف ا ماااع لااوب الازا اااتا ماان
خااا ل تقزياااز ملاااار ة اللاااياب فااا بااااال السااا م
واألماااان الاااادوليينا وحاااا الاااادول األ ضااااال اااا
الاظااااار فااااا السُااااايل الكاي اااااة لزياااااادة التمبيااااال
اللاااامل ل لاااياب فااا م ياااات ااااع ال ااارارات
جميع المستويات.
مااا د ااا المج ااس بموجااب القالالرار  2419الصالالادر
الالالال  2018إلاااا ضاااارورة التاايااااذ الكاماااال ل اااارار
2250ا وأ د ضارورة قياا جمياع الجهاات الاا اة
ات الص ة بالاظر فا سُايل إدماا اللاياب فا
التااوي بليي اتااقات الس وتاايذيا.
وألي الصاااااااااايوة القالميااااااااااة لخ ااااااااااة التاميااااااااااة
المساااتدامة  2030تسااات ز مرا ااااة دور اللاااياب
فااا جمياااع األيااادا والوايااااتا تساااق الدولاااة

المصااااارية إلااااا ت ييااااان اس الالالالتراةيجية "ش الالالالبا
"2030ا والتاااا أط تهااااا األماااام المتحاااادة لااااد م
وتمكين الليابا من خا ل توحياد وحلاد جهاود
الااادول األ ضاااالا وال اااا الخااااصا والمجتماااع
المااد ل سااتبمار ف ا اللااياب وإشاارا هم ف ا
جهااااااود التاميااااااةا وتقتمااااااد االسااااااتراتيجية اااااا
خمسة مجاالت رئيسة ي :
▪ فااااتح طاااارع جدياااادة ل خااااراس مااااع اللااااياب
وإشرا هم وتقزيز أ واتهم.
▪ زياااااادة تر ياااااز األمااااام المتحااااادة ااااا حصاااااول
التق يم والخدمات الصحية.
اللياب

▪ تمكااااااين اللااااااياب اقتصاااااااديا فاااااا م دمااااااة
اساااتراتيجيات األمااام المتحااادة التاموياااةا مااان
التدريب والولائد.
خ ل التر يز
▪ القماال بجااد لضااماي احتاارا ح ااوع اللااياب
وتقزيز ملار تهم المد ية والسياسية.
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▪ ماااح األولويااة لااد م اللااياب فاا الصااارا ات
واألزمات اق سا يةا بما فا لا ملاار تهم
ف م يات الس .
التاميااة المجتمقي اةا
ولمااا اااي اللااياب أسااا
أولااا الدولاااة المصااارية ايتماماااا بالواااا لهااام فااا
إطااااار اليُقااااد االجتمااااا لسياساااااتها التامويااااةح
بويااة التي يااد ا أيميااة دورياام ف ا المجتمااعا
وضاارورة ملااار تهم فا جميااع مجاااالت التامياة
اللام ة الت تلهديا الي د.
الواقااااع أي يااااذا االيتمااااا ياااار المساااايوعا جااااال
ت يي ااا لميااادئ اللسالالت ر المصالالري لقااا 2014ا
وتحدياادا المااادة  82والت ا تاااأ ا أيّ "الدولااة
تكاااااااال ر اياااااااة اللاااااااياب والااااااااعلا وتقماااااااال
اااااا ا تلااااااا مااااااواييهما وتاميااااااة قاااااادراتهم
الب افيااااااااةا والق ميااااااااةا والااساااااااايةا واليد يااااااااةا
واقبدا ياااةا وتلاااجيقهم ااا القمااال الجماااا
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والت و
القامة".

ا وتمكياهم مان الملاار ة فا الحيااة

مااااا يتماشاااا يااااذا االيتمااااا مااااع اسااااتراتيجية
الدولاااة ل تامياااة المساااتدامة "رمياااة مصااار "2030ا
والتاااا تاااام إط قهااااا فاااا فيراياااار 2016ح لااااتقكس
الخ اااااة االساااااتراتيجية طوي اااااة الماااااد ل دولاااااة
لتح ين مياادئ وأيادا التامياة المساتدامة فا
مخت د المجاالت.
تمباال الهااد البااا ف ا "رؤيالالة اصالالر  "2030ف ا
تح يااااااااان العلال الالالالالالالالة واالن الالالالالالالاللاال اال تم الالالالالالالالا ي
والمشالار ةا ويتح ان لا مان خا ل المساااواة
ف الح وع والاارصا وتح يان القدالاة المكا ياة
وساااد الاجاااوات التاموياااة الجورافياااةا وةمكالالالين
المالالالالالرأ والشالالالالالبا ا والالااااااات األ باااااار احتياجاااااااا
وضاااااماي ح اااااوقهم السياسااااايةا واالجتما ياااااةا
واالقتصادية.

أيضاااااااا يتح اااااان ماااااان خاااااا ل د اااااام الملااااااار ة
المجتمقيااة ف ا التاميااة لجميااع الالاااتا وتقزيااز
رو الااوالل واال تمااال ل هويااة المصاارية وتاو هااا
الب ااااف ا وتقزياااز اللااامول الرقمااا  .و ااا ياااذا
الاحاااااااوا ااااااااي اللاااااااياب إحاااااااد الالاااااااات التااااااا
استهدف الدولة تمكياها سياساياا واقتصاادياا
ومجتمقيااااااا بمااااااا يُح ااااان القدالااااااة االجتما يااااااة
ويضمن ملار تهم ف تامية المجتمع.
فاااااا سااااااياع متصاااااالا جااااااالت "االس الالالالالتراةيجية
ال نيالالة لحقالال ق اإلنسالالان"ا التاا تاام إط قهااا
ف ا ساايتمير ااا 2021ا لتي ااد ا التاازا الدولااااة
بر ايااااااة اللااااااياب والاااااااعلا وتسااااتهد زيااااادة
تمكياهاااام ماااان الملااااار ة فاااا الحياااااة القامااااةا
وزياااادة ساااب التلاااويل باااين اللاااياب وت اااوير
قاااادراتهم بمااااا يتااسااااب مااااع مت يااااات سااااوع
القملا فض ا ن تقزيااز جهااود االرت اااال بصحاااة
اللااياب ولياقتهاام اليد يااة.

وتو ااا ياااذه االساااتراتيجية المع الالايير اللولي الالة
التي لدةها انةمة اياالم المتحالل ل شالبا
با تياريااااا ام ااااا أساساااايا ورئيسااااا فاااا تح ياااان
التامياااااة المساااااتدامة فااااا الي اااااداي المخت ااااااةا
وتتمبل ت المقايير ف :
▪ الت كير النقليا المتمبل فا قادرة اللاياب
اااا تخ ّاااا الحااااواجزا و لااااد التااقضااااات
والتحيفزات.
▪ الت اصالالالالم وصالالالالنا ة الت ييالالالالرح تيجاااااة تزاياااااد
لاااااس اللااااياب فاااا مخت ااااد دول القااااالما
مااااد وما بارتياااااس واساااااع بمخت ااااد وساااااائل
التوا ل االجتما .
▪ االةصاعا با تياار أي اللاياب دائماا ماا يكو اوا
شر ال فا إيصاال خ اة التامياة إلا أقارا هم
ومجتمقاااتهم المح يااةا و ياار مخت ااد الاادول
والمااطن.
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▪ االبتكالالالالالارا أي ت اااااديم وجهاااااات ظااااار جديااااادة
ومخت اة.
▪ القيالالاد ا حي ا تُلااير الخياارات التاريخيااة ااادة
إلاا أ اااه ااادما ياااتم تمكاااين اللااياب ااالٍ فااا
موققااها وتزويااديم بمخت ااد أدوات المقرفااة
الت تُ قهم ا ح اوقهما يمكااهم حياهاا
تولش قيادة التويير ف مجتمقاتهم وب دا هم.
أمااا بالاسااية ل رياضااةا فها تُسااهم بلااكل يياار
فاااا تح ياااان التاميااااة والساااا ا و لاااا بااااالاظر
إلاااا دوريااااا فاااا تلااااجيع التسااااامح واالحتاااارا ا
ومساااااايمتها فااااا تمكاااااين المااااارأةا واللااااايابا
واألفااااااارادا والمجتمقاااااااات .ماااااااا تُساااااااهم فااااااا
ب ااو األياادا المالااودة ف ا مجاااالت الصااحةا
والتق يما واال دما االجتما .

بتساااااخير الرياضاااااة أل اااااراي التامياااااة والسااااا
بالت ريااااااب بااااااين اليلاااااار اااااان طرياااااان الرياضااااااةا
ود ااااااام مياااااااادرات تساااااااخير الرياضاااااااة أل اااااااراي
الس ا بدلا من المااسيات الرياضية الضاخمة
و ولا إل األ ل ة اللقيية.
لذاا فاي ايتما الدولة بالرياضاة ال يُساهم ف اخ
ف ا تااوفير فوائااد اجتما يااة و ااحية ل مااواطاينا
فهاا ال تاااؤثر اا ال ياقاااة اليد يااة تااايثيرا مياشااارا
أيضا لاد األطااالا و اوار
فحسبا بل تور
السن خيارات أساليب حياة حية.
قاااا مماااا ساااينا حر ااا الدولاااة ااا لااار
ا
ث افاااة ممارساااة الرياضاااة داخااال المجتماااع باااين
اللاااياب والماااواطاينح حيااا تُقااادف الرياضاااة أحاااد
المحااااور الرئيساااة لتح ياااان أيااادا اسااااتراتيجية
الدولة من خ ل التامية الرياضية ل مجتمع.

ول المااااا قااااا مكتااااب األماااام المتحاااادة المقااااا

" اليااو القااالم ل لااياب يااو احتاااال خاااص يقتاار بامكا ااات اللااياب ف ا مصاار الااذين
يلااك وي حااوال  %60ماان السااكاي .مااا أ ااه احتاااال خاااص فاا ااا  2021حياا يتااااول
إمكا ااات اللااياب ف ا تحوياال الاااظم الوذائيااةا واسااتقادة و ااب األري وحمايااة األروا ح
حي يلكل إشراك اللياب ف اتخا قرارات مستايرة بليي الخيارات الوذائية المحارك
ورال تسريع تاايذ أيدا التامية المستدامة".
إلينا بان فا
الماس ة الم يمة لدمم المتحدة ف مصر
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ويو اته ما أ يه الدستور المصاري الصاادر
ا  2014ف الماد 84ا حي أ اد أي" :ممارساة
الرياضااة حاان ل جميااعا و ا مؤسسااات الدولااة
والمجتماااااااااع ا تلاااااااااا الموياااااااااوبين رياضااااااااايا
ور اااايتهما واتخاااا ماااا ي اااز مااان تااادابير لتلاااجيع
ممارسة الرياضة".
والرياضاااة إحاااد أيااام أدوات تح يااان رمياااة مصااار
االسااتراتيجية ل تاميااة المسااتدامة "مصاار "2030ا
الماااال
و لااا مااان خااا ل دورياااا فااا تكاااوين رأ
االجتمااا الااذي يُلااير إلا حا اال جمااع وتاا ُال
الموارد اليلرية ل مُجتماع مان مقاار ا وخياراتا
ومهااااااراتا وقااااادرات والتااااا دو هاااااا ال يُمكااااان أي
يح ادُ أي تويياار أو تاميااة ألي جا ااب ماان جوا ااب
الحياة.
ول الماااا ظااارت الدولاااة إلااا الرياضاااة با تيارياااا
مساايلة "أماان قااوم "ا ف ااد أول ا الدولااة لت ال ير
الجان الال التش الالريعي ل رياض الالة اهتمااً الالا بال ً الالاا
ف د استهد ال ا وي رقم  7لساة 2020ا جميع

مستو الجمهوريةح لضاماي
مرا ز اللياب
تح ين أوجه لاطها ف إطار السياسة القامة
ااااات التاااا تضااااقها الجهااااات
ل دولااااةا والمخ
المسلولة.
ماان الضاارورة اقشااارة ياااا إلا أي ايتمااا الدولااة
باللاااااااااااياب ااااااااااااحيه تويفااااااااااار جاااااااااااويري فااااااااااا
باية الخ اب الرسم الموجه حو جيل اللاياب
ورسااالة الدولااة تجااايهما ف اام يقااد األماار مرتي اا
 حصااااريا  -بالرياضااااة والالاااااطات اليد ياااااةا وإيا اااا مااااا تاااازال متضااااماة فاااا خ اااااب الدولااااة
وسياساتها وايتماماتهاا لكن الخ اب والتاكير
تجاوز ل إل التقامل مع الم اات األخار التا
تاارتيخ اليااو بايتمامااات وأولويااات الليااااب ف ا
الجوا ااااب السياساااايةا واالقتصاااااديةا والب افيااااةا
وماااا تتضاااماه مااان سياساااات رئيساااة تلاااجيع
ور اية االبتكارا واقبدا ا وت وير المهاراتا وبااال
الذات لد اللياب وإدماجهم ف الحيااة القاماة
وتمكياهم ف مخت د المجاالت.
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سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة المجتمعية
قطوووواة التضوووامن االجتمووواعي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

11.8

11.6

ألوووووووو

85

ألووووو
طااااااااااااااال مكاااااااااااااااول

أسااااااارة بدي اااااااة اف اااااااة

مااااهم تحااا

%
سااان  18اماااا.

تخصووووووووووووووووووووووووووووووي

55.5

%

مااااااان مواز اااااااة  2021/2020ليااااااارام الحماياااااااة
االجتما ية.

259.3

مليوووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووو

إجمااااال المقاشااااات الماصاااارفة خاااا ل ااااا
.2021/2020
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جهوووووووووووووووة

تيييااااااااااااااااااااااااال أل اااااااااااااااااااااااااحاب الهمااااااااااااااااااااااااام.

19

مليوووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووو

المواز ة المخصصة ل د م الا دي ا .2021

"
يا

ريمة ل جميل...

يُولاااااد اليلااااار أحاااااراراا ومتسااااااوين فااااا الكراماااااة
والح ااااوع .وياااام قااااد وُييااااوا الق اااال والوجاااادايا
و ايهم أي يُقامال بقضااهم بقضاا بارو اقخااال.
ت اااا ياااا ال ياااااة األولاااا فاااا "اق اااا ي القااااالم
لح اااااوع اق سااااااي"ا التااااا ا تمااااادتها الجمقياااااة
القامة لدمم المتحدة ف ديسامير 1948ح لتُق ا
سمة اق سا ية ف جميع اليلر.
ليس يذا فحسبا ف د أ دت المادة  22من يذا
اق ااا ي أي "لكااالش شاااخأا بو ااااه ضاااوا فااا
المجتمااعا قبالالا فالالي الضالالمان اال تمالالا يا وماان
ح شاااه أي تُاااوفر لاااه -مااان خااا ل المجهاااود ال اااوم
والتقاوي الدول ا وبما يتاان ماع ييكال الش دولاة
وموارديااااا -الح ااااوعُ االقتصاااااديةُا واالجتما يااااةُا
والب افياااةُ التااا ال اااا اهاااا لكرامتاااها ولتااااام
شخصيته ف حرشية".
ويايواااااا أي تسااااااتهد ت اااااا الح ااااااوع جميااااااع
اللااااقوبح حتاااا يسااااق اااال فاااارد وييلااااة فاااا
المجتمع إل توطيد احترا يذه الحريات.
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الدولة بتح ين القدالة االجتما يةا وتاوفير سُايل
التكافاال االجتمااا ا بمااا يضاامن الحياااة الكريمااة
لجميااااع المااااواطاينا اااا الاحااااو الااااذي يُاظمااااه
ال ا وي".

فااا ياااذا الساااياعا يُلاااار اااادة إلااا "الحااان فااا
الضماي االجتما " بو اه الحاااان ف الحصول
يهاا
االستح اقاتا دا أو يااا والحااا
باادوي تميياازا لضااماي الحمايااة ماان أمااور حياتيااةح
ماهاااااا يااااااب الااااادخل المااااارتيخ بالقمااااال تيجاااااة
الماااريا القجااازا األموماااةا اللااايخوخةا أو اااد
ااية الد م األسريا خا اة لدطااال والياالوين
المُقااالين .وتي ياادا ا حاان الضااماي االجتم اا
ااادة ضااامن انة ا الالة ايه الاللاف
جاااالت أيااادا
اإلنمانية ل ل ية  2030لتُق يذه الح وعح ف
ا
الا را ال ضاال التاا
م دمتها :ال ضال
الجااو ا ويااد الحاادّ ماان أوجااه ااد المُساااواةا
باقضافة إل ياد إ لاال المادي والمجتمقاات
القمرا ية المُستدامة.

اتصاااالاا تااااأ الماااادة الساااابقة لااار ااا أ اااه
"لكل مواطن ال يتمتع باظاا التايمين االجتماا
الحن ف الضماي االجتما ا بما يضمن له حياة
ريمااااةا إ ا لاااام يكاااان قااااادرا اااا إ الااااة اسااااه
وأساااااارتها وفاااااا حاااااااالت القجااااااز اااااان القماااااال
واللاايخوخةا والي الااة .مااا تقماال الدولااة ا
مااسااااااب لصااااااوار الا حااااااينا
تااااااوفير مقااااااا
والقماااال الااازرا يينا والصااايادينا والقمالاااة يااار
الماتظمةا وف ا ل ا وي".

و ظاااااارا ألي "التضااااااامن االجتمااااااا " يُقاااااادف أحااااااد
المُ ومااااااات الرئيسااااااة ألي مُجتمااااااعا ف ااااااد أقاااااار
المُلر المصري يذا الحان األ ايلا فا الماادة
البامااااة مااان اللس الالت ر المص الالريا التااا ماادياااا
التضامن االجتما ا وت تز
"ي و المجتمع

لترساااااايخ ياااااااذه الح ااااااوع الدساااااااتوريةا تصااااااايو
رؤي الالالة اص الالالر  2030إلاااا ضااااماي المساااااواة فاااا
الح ااوع والاااارصا وتاااوفير المااااااااوارد فااا جميااااع
د
المااطن الجورافيةا ف الريد والحضرا ا حا ٍ
سوال.
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يااااذاا باقضااااافة إلاااا تمكااااين الماااارأة واللااااياب
والالات األ بر احتياجاا ود ام ملاار ة ال فلاات
المجتمع ف التامية.
و ياااها بااادأت الدولاااة المصااارية خااا ل السااااوات
الماضااية ف ا تااوطين "الالالنهج المكالالاني يهالاللاف
(The Territorial
التنمي الالالالة المس الالالالتلااة"
Approach to the Sustainable Development
ما ان ماااده أي تح يان
)Goalsا الذي يرتكز
أيدا التامياة المساتدامة ييادأ بخ اوات حبيباة
مستو المح يات (المدي وال ر ).

تقاااود أيمياااة ياااذا الااااه فااا أ اااه يُساااا د ااا
تقظااايم اقمكا اااات التااا تمت كهاااا المجتمقاااات
المح ياااةا وتقزياااز الو اااول بلاااكل أفضااال إلااا
الحرياااات األساساااية التااا يايوااا أي يتمتاااع بهاااا
جميااااع الساااااكايا و اااااه يرا اااا خصو اااااية ااااال
ما ةا واحتياجات وطموحات أفراديا.

فيااااالر م ماااان أي "أياااادا التاميااااة المسااااتدامة
)Sustainable Development Goals, "2030
)SDGsا التاا ت تاااز الحكوماااة المصااارية با جازيااااا
إل المستو الوطا  -ما
موجهة ف األسا
يو حاال الي اداي المت دماة والاامياة– فااي الخيارة

فااااا ياااااذا اقطاااااار أشاااااارت "ماظماااااة التقاااااااوي
االقتصادي والتامياة" إلا أي  105ا األقال مان
مساااتهدفات األيااادا السااايقة لااار– والياااال
ااادديا حاااو  169مساااتهدفا– لااان تتح ااان بااادوي
مستو المح يات.
ميادرات تاموية

يوع االالالالالالالالالالالالالالر ...
"المالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا ن"
يخت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار
اش الالالالالالالالالالالالالالالالالالرو اة
ض الالالالمن "ة الالالال ير
الق الالالالالالر " ي الالالالالالم
" يا ريمة"
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التاموية المح ية والدولياة تؤ اد أي "القمال ا
المسااااااتو المح اااااا " يُقاااااادف ر ياااااازة المساااااات يل
المساااااتدا ا الاااااذي ي ماااااح إلياااااه ااااال ماااااواطن
مصري.
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لااذل ا ا تسااب يااذا الاااه زخمااا قويااا ف ا اآلو ااة
األخياارة ضاامن جهااود التاميااةا حتا أ اايح يُ اان
يااااااااااه "التااااااااااوطين" )(Localizationا أو "رح ااااااااااة
الذات"()Journey to Self-Relianceح
اال تماد
ف وق تي د فياه الادور الحاسام ل مادي وال ار
الصاااويرة ال موحاااة والميتكااارة مُحااارك رئااايس
ل تامية المستدامة ف القالم.

ال ش أي الميادرة الرئاسية "حياة ريماة لتامياة
قر الريد المصري"ا الت أط ها السايد رئايس

الجمهورية ف  15يوليو ا 2021ا إيذا ا بتدشين
الجمهورياااة المصااارية الجديااادةا جاااالت تجسااايد
لااااذل الما اااان اااا الواقااااع المصااااريح حيااااا
"أ نل الجهال د القرويالة"
تُر شز ف األسا
التااا تحتاااا إليهاااا ال رياااةا خا اااة الالاااات األولااا
بالر ايااااااااةا مااااااااع تلااااااااجيع ملااااااااار ة األفااااااااراد
والمؤسسااااااات فاااااا تاايااااااذيا فاااااا إطااااااار ماااااان
المسااؤولية االجتما يااةا ور ااد أدائهااا وت ييم اها
واالحتااااااال باتائجهاااااا اقيجابياااااةا ماااااع ملااااااار ة
تائجها ل ستاادة ماها.
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تيسيساااا ااا لااا ا يُمكااان ال اااول بااايي إطااا ع
ميااادرة "حياااة ريمااة لت ااوير الريااد المصااري" ال
اا ان الجمهورياة الجديادةا ولكااه
يُقدف ف خ إ
يُمبشل أيضاا إط لاة أ بار رحاباة ا إ جااز "أيادا
التامية المُستدامة "2030ا وفن ه يستاد إلا
تامية المح يات.

تهااد يااذه الميااادرة الوطايااة إلا رفااع مسااتو
المقيلاااة فيمااااا يزيااااد ااا  4الف قريالالالةا تُقاااادف
موطاا أل بر من  58ا يال ن اصالري –أي أ بار مان
صاااااد ساااااكاي الجمهورياااااة– خااااا ل السااااااوات
المُ ي ااااااااةا بتك اااااااااة تتخ اااااااا حااااااااااجز
الباااااااااا
الال  700ا يار ني اصري.
المشروة القومي لتطوير الري

المصري  :2021نطاق الت طية

ميادرة مُتقددة ف أر ا هاا ومتكام ة ف تيثيرياا مع اليدل بي بر المرا ز ف را

مستو الجمهورية مرح ة اج ة

لعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودد

المر ة
ايولالالالالالال

52

ً
وووووووووووووركزا
مووووووووووو
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1413
ً
قريووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

بإجمووووووووووووووووووووووووووووووالي

10

آالف مسوووووووووووووووووووووتفيد

▪ االرت اااال بالمساااتو االجتماااا
والييل لدسر المستهدفة.

أط ااان السااايد رئااايس الجمهورياااة مياااادرة "حيااااة
ريمااة" ف ا البااا ماان يااااير 2019ح لتااوفير جميااع
الخدمات المجتمقياة ل الاات األ بار احتياجاا ا
مساااااااتو الجمهورياااااااة لتلااااااامل مااااااان ضااااااامن
مساااتهدفات أخااار الر اياااة الصاااحيةا والتق ااايما
والسكن .لتيدأ بقد ل مرح ة جديدة من دورياا
الااوطا فا يوليااو  2021لت ااوير الريااد المصااريا
ال ر األ بر ف را.
بالتر يز

▪ تااااااوفير فاااااارص ماااااالح لتااااااد يم اساااااات لية
المااااواطاينا تحاياااازيم ل اهااااوي بمسااااتو
المقيلة ألسريما وتجمقاتهم المح ية.
▪ إشاااقار المجتماااع المح ااا بااااارع إيجااااب فااا
مستو مقيلتهم.

ياااذاا وتصااايو مياااادرة "حيااااة ريماااة" إلااا تح يااان
دةا تتمبل ف اآلت :
أيدا

▪ تاظاااايم اااااو المجتمااااع المااااد ا وتقزيااااز
الب ة ف مؤسسات الدولة افة.

▪ التخايااد اان اياال المااواطاين بالتجمقااات
األ باااااااار احتياجااااااااا فاااااااا الرياااااااادا والمااااااااااطن
القلوائية ف الحضر.

▪ االستبمار ف تامية اق ساي المصري.
▪ سااد الاجاااوات التاموياااة بااين المرا ااازا ال ااار ا
وتوابقها.

▪ التامياااة اللاااام ة ل تجمقاااات الرياياااة األ بااار
احتياجاااا بهاااد ال ضاااال ااا الا ااار متقااادد
األبقااااااادح لتااااااوفير حياااااااة ريمااااااة مسااااااتدامة
مستو الجمهورية.
ل مواطاين

أكثر 20
من

ا االقتصااااديا

▪ إحياال قاايم المسااؤولية الملااتر ة بااين جميااع
الجهات اللاريكةح لتوحياد التادخ ت التاموياة
ف المرا زا ال ر ا وتوابقها.

مبادرة رئاسيوووووووووة
متنوعة في زمن قياسووووي

تكافل وكرامة

حيوووووواة
كريمة

مصوووووووووور
الرقمية

مبووووووووادرة 100
مليون حة

التمويل العقاري
مبادرة إحالل المركبات المتقادمة
التعليم التكنولوجي
اتحضر لألخضر
ت هيل الشباب للقيادة
مبادرة "كلنا واحد"
مبادرة حياة كريمة
برنامة تكافل وكرامة

مبادرة التمويل العقار ي
مبادرة سجون بال زارمين وزرامات
مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة مصر الرقمية
المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
مبادرة لدمة التنوة البيولوجي في القطاعات المختلفة
مبادرة نور حياة

الحملة القومية للقضاء علا فيروس سي والكشو
عن األمراض زير السارية
الكشوووو المبكوووور عوووون األمووووراض المزمنووووة واالعووووتالل
الكلوي
المستشفيات النموذجية
مبادرة حة المرأة المصرية
القضاء علا قوائم االنتظار

مبادرة الكش المبكر عن األنيميا والسمنة والتقزم
الحملة القومية للقضاء علا الديدان المعوية لطالب
المدارس االبتدائية
مبادرة عالج فقدان السمع
المبادرة الرئاسية لصحة األم والجنين
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"

في إ ار د م لمبادر " يا ريمة" ،أ ق االةحاد ايوروبالي م الة " قال
ةنةم الالي" لت الال فير ًّ الاللاات ووس الالانم ةنة الاليم ايس الالر بالمج الالان ل سالالاليلات
بالقر والمنا ق اي ثر ا تيا ًا في  9احافةات.

المشروة القومي لتطوير الري
ة

01
02
03
04
05
06

المصري  :2021محاور العمل

ير ارافق البنية ايساسية والخلاات اال تما ية
الصر

الصح ومياه اللرب

الكهربال واق ارة القامة
ال رع والكياري
تو يل الواز ال ييق ل ماازل
الوحدات الصحية والمستلايات
مرا ز اللياب

07
08
09
10
11
12

المدار
االتصاالت
تي ين التر وتيييل المصار
المجمقات الزرا ية
مجمقات الخدمات الحكومية
ت وير األسواع والمواقد

التنمية االقتصادية وة فير فرل العمم

01
02
03

إ لال المُجمقات الصاا ية
التيييل المها
توفير ملرو ات ات ائد اقتصادي

04
05
06

تدوير المخ اات
التامية الزرا ية  /السمكية
ت وير الري الح

التلًّات اال تما ية وة فير سكن ريم

01
02
03

131

سكن ريم
محو األمية وتق يم الكيار
حم ت التو ية الب افية والرياضيةا والتيييل
الااس واالجتما
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04
05
06

تجهيز القرائس وسداد الديوي
ال وافل ال يية واليي رية
تيييل وي االحتياجات الخا ة

أليميتهااا اليالوااةا قام ا "ييلااة األماام المتحاادة"
باااادرا "مياااادرة حيااااة ريماااة :مجتمقاااات قروياااة
مُسااااتدامة" اااا ماصااااتها الدوليااااةح لتتاااايح ماااان
خ لهااااا أفضاااال الممارسااااات الدوليااااةا المُقاااازشزة
أليدا التامية المُستدامة.
وقاااااد أبااااارزت ماصاااااة األمااااام المتحااااادة أي ياااااذه
المياااادرة تساااهم فااا إ جااااز سااايقة مااان أيااادا
التامية المستدامة 2030ح وي :

"

ة الالم إدرال المب الالادر الرناس الالية
" يالالالالالا ريم الالالالالة" بنجالالالالالاح ف الالالالالي
انص الالالالالالة ش الالالالالالرا ات التنمي الالالالالالة
التابع الالالالالالالة لمنةم الالالالالالالة ايا الالالالالالالم
المتحل  ،والتالي ةعالرف باسالم
"الشالالرا ات االالن أ الالم ةحقيالالق
أهلاف التنمية المستلااة".

Source: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=36683
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ف ا أ تااوبر 2021ا أشااادت الساايدة "إي ياااا با وفااا"ا
المُاساااان المُ اااايم لدماااام المتحاااادة فاااا مصاااارا
بميادرة "حيااة ريماة"ا التا و ااتها بي هاا األ يار
ماان و هااا ا مسااتو القااالما لكو هااا تهااد
إل تحسين جودة حياة مواطا الريد.
فااا ساااياع متصااالا أط ااا الدولاااة اااددا مااان
االسااتراتيجيات الوطايااة لتقزيااز ح ااوع التضااامن
االجتماااااااااا ا فااااااااا م ااااااااادمتها "اس الالالالالالالالتراةيجية
التضالالالالالالالاان اال تم الالالالالالالا ي لخلاالالالالالالالة المجتمالالالالالالالل
المصالالري" ،الت ا ترتكااز ا ث ثااة محاااور رئيسااةا
تسااق الدولااة بموجيهااا إلا إ لااال شاايكة أم ااي
اجتما ل مواطنح من خ ل د م األسر الا يرة
وحمايتهاااااااا ور ايااااااة محاااااادودي الاااااادخلا ورفااااااع
مسااااااااتو مقيلااااااااتهما وتحسااااااااين مسااااااااتو
الخدمات الت ت اد لهاما باقضاافة إلا تلاجيع
ال اااا األي ااا ا وملاااار ته فااا تح يااان تامياااة

ح ي ياااة ل مجتماااعا وتاااوفير المرو اااة ال زماااة لاااه
ل يا بدوره.
فااا ساااييل تح يااان لااا ا تا اااوي االساااتراتيجية
ااا ث ثاااة محااااور رئيساااةا تتمبااال فااا الحماياااةا
والر ايةا والتامية .أيضااا تياا الدولاة الكبيار مان
الجهود التاموياةا التا اساتهدف بهاا ق ا اات
بقياها من المجتماع المصاريا وأولتهاا ايتماماا
بالواا فا م ادمتها :األطااالا وأ احاب الهماما
والقمالة ير الماتظمة.
فاااا سااااياعٍ متصاااالا ف ااااد أفااااردت لهاااام الدولااااة
المصاارية أُطاارا تلااريقية ومؤسسااية تاصااي ية
فااااا م ااااادمتها لتقزياااااز ح اااااوقهم التضاااااامايةا
باقضااااافة إلاااا إطاااا ع القديااااد ماااان الميااااادرات
والملااارو ات التااا تحتااار خصو اااية ااال فلاااة
ماهم.

"

هالالذا البرنالالااج "رانالالل" وسيسالالهم فالالي
ةحقيالالق ةحسالالن ا ح ال ر فالالي اجالالاالت
التع يم والصحة وفرل العمم.

السيدة /إيلينا بانوفا
المش نس المش قيم لألمم المتحدة في مصر
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"

ةهالاللف وزار التضالالاان المصالالرية إل ال
ةرسالالالاليخ ا الالالالاهيم ايبالالالال وايا ا الالالالة
اإليجابيالالة ضالالمن التالاللًّات المتع قالالة
بالحمايالالة اال تما ي الالة وبالالرااج ةنمي الالة
ل الالالالة المبك الالالالر  ،ويعك الالالالك ه الالالالذا
ال
البرنااج ايهلاف التي ةسع ابادر
ي الالالا ريم الالالة لتحقيقه الالالا ف الالالي الق الالالر
والمحافةات.

الرعايوووووووووووووة

الحمايوووووووووووووووة

الي نيسيف

▪ تح ين الحد األد

من أمن الدخل األساس ف ييلة د م

دي.

▪ تيمين الخادمات االجتما ياة األساساية فيماا يتق ان بالر اياة الصاحية والتق يمياةا ميااه اللاربا
الصر الصح ا األمن الوذائ ا والسكن.
▪ اقدما االجتما

ن طرين التلويلا وإتاحة فرص لزيادة الدخل.

▪ الوقاية من التاك

األسري.

▪ ر اية األطاال بدوي ر اية أسرية داخل ماظومة أسرية.
▪ تمكين اللياب من الملار ة ف ال ضايا الوطاية.

▪ تمكين المساين من اال خراس والملار ة ف المجتمع.

التنميووووووووووووووة

▪ تحايز الجمقياتا المؤسسات األي يةا ال
▪ التوسفع ف

ا الخاصح ل يا بالدور االجتما

.

م يات اققراي متااي الصورح ققامة ملرو ات التامية.

▪ توفير ا تمادات إضافية لمرا ز التدريبا ورفع قدرات القام يين ف مجال التامية.
▪ ميكاة الخدمات ات الص ة بالصاا ات الحرفية.
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7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة المجتمعية
قطووووووووووووووووووووووووواة التموووووووووووووووووووووووووين
والتجوووووووووووووووووووووارة الداخليوووووووووووووووووووووة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

500

مليوووووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووووو

ال يمااة اقجماليااة ق تااا الوااذال ف ا مصاار ف ا
القا المال .2018/2017

11

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار

جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
تك اة إ لاال الما اة ال وجساتية بمحافظاة
اليحيرة.

63.7

مليوووووووووووووون

مسووووووتفيد
دد المستايدين من الي اقات التموياية فا
مصر حت ا .2020
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832

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تك اة ميكاة قوا د بيا ات اللار ات ال ابضاة
ل صاااا ات الوذائياااة وشااار ات السااا ع ضااامن
ماظومة التحول الرقم .

610.7

ماليووووووووووووووووووين
جنيوووووووووووووووووووووووو

وامع (مريوس  -الصياحية
تك اة إ لال ث
– القامرية) بمحافظة اقسكادرية.

84.5

مليوووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووو

إجمال قيماة د ام السا ع التموياياة بالمواز اة
القامة ل دولة ف القا المال .2021/2020

"

ايا الالالالالالالالالالالالالالالالالالن ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالذاني..
الت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزال م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ي

"لكل شاخأ الحان فا مساتو مقيلاة يكاا
لضاااماي الصاااحة لاااه وألسااارتها ويلااامل المي ااال
والم يس والمسكن والر اية ال يياة والخادمات
االجتما ية الضرورية" .يكذا أقارت الا ارة األولا
ماااااان المالالالالالاد  25لإل الالالالالان العالالالالالالمي لحق الالالالال ق
اإلنسالالان ااا 1948ا و ل ا تي ياادا ا أي األماان
الوذائ حن رئيس لكل إ ساي.
ثاام يهااا إ الالان رواالالا بشالالأن اياالالن ال الالذاني
العالالالميا اااا 1996ح ليؤ ااد أيضاااا اا حااان ااال
إ سااااي فااا الحصاااول ااا أ ذياااة سااا يمةا بماااا
يتااااان مااااع الحاااان فاااا الوااااذال الكاااااف ا والحاااان
األساس لكل إ ساي ف التحرر من الجو .
ما أ د اق ي أي تح يان األمان الواذائ مهماة
ااا ايااال ااال
مر يااة ت اااع مساااؤوليتها األولاا
حكومااة .ويتقااين اا ت اا الحكومااات أي تهياائ
الييلة المواتيةا وتضع من السياسات ما يضمن
الساااااا م واالساااااات رار االجتمااااااا ا والسياساااااا ا
واالقتصادي.
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قااا ماان يااذا االلتاازا الاادول ا سااق الدولااة
ا
المصاارية إل ا تقزيااز األماان الوااذائ با تياااره أحااد
األبقاااااااد الرئيسااااااة لدمااااااان اق سااااااا ا وباااااااذل
جهااااااودا حبيبااااااة لت ييااااااة احتياجااااااات المااااااواطاين
مان مخت ااد أ ااوا السا عا وخا ااة االسااتراتيجية
ماها.
أ اادت الدولااة التزامهااا بهااذا فاا المالالاد  79ماان
الدسااتور المصااري لقااا 2014ا والت ا تاااأ ا
أي "لكاال مااواطن الحاان فاا ااذال ااح و ااا ٍا
ومااااال ظياااادا وت تااااز الدولااااة بتاااايمين المااااوارد
الوذائيااة ل مااواطاين افااة .مااا تكااال الس ايادة
الوذائية بلكل مُستدا ".
ولترسيخ يذا الحان الدساتوريا أولا الدولاة فا
أيدافها ل تامية المستدامة "رؤية اصر "2030ا
األمان الواذائ ايتماماا خا اااح حيا جاال الهااد
الساااابع مااان الرمياااة والخااااص بتح يااان السااا
واألماان المصااريح مؤ اادا أي الدولااة تضااع أولوي اة
قصاااااااو لدمااااااان بماهوماااااااه اللاااااااامل ااااااا

المسااتويين الااوطا واقق يم ا ضاارورة حتميااة
لتح ياااااااااان التاميااااااااااة المسااااااااااتدامة والحاااااااااااا
لاااا األماااان الوااااذائ
اااا رأ
يهاااااا وياااايت
ل مواطن.
يذاا وتُول الدولة المصرية ايتماما ييارا لتاوفير
السااااا ع واالحتياجاااااات األساساااااية ل ماااااواطاينا
وتقتمااد فا يااذا ا الي اقااات التمويايااةا التا
تُقدف إحد أيم أ وا الد م الحكوم المُ د إلا
المواطاينا والت يتم التقامل مقها ير مكاتاب
التموين الماتلرة ف جميع المحافظات.
قااا ماان إدرا هااا باايي تحسااين توزيااع الااد م
وا
والحااد ماان توجيهااه إلاا ياار مُسااتح يها سااو
يكااوي لااه أثاار فا مواجهااة مقاادالت الا اار وتقزياز
االساات رار االجتمااا ا تقماال الدولااة ا إ ااادة
ييك ة وتصحيح ماظوماة الاد م القياا ل سا ع
الوذائياااة األساساااية التموياياااةا مااان خااا ل ااادد
من السياسات.
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ييت ف م دماة ت ا السياسااتا إي اا القمال
باظاااا الاااد م القياااا وتحوي اااه إلااا ظاااا د ااام
دي مياشرا أو ظا ل د م ن طرين وبو ات
الوااااااذالا واتيااااااا أساااااا وب االسااااااتيقاد لحصاااااار
المستح ين ل د ما ويو ما تم بالاقل من خ ل
ماظوماااة التماااوين الجديااادة الم ي اااة فااا اااا
.2019

لاايس يااذا فحساابا ف ااد وافاان مج ااس الاااواب
فااااا ياااااااير  2017ااااا ق الالالالان ن إنش الالالالا الهيئ الالالالة
الق ايالالالالة لسالالالالااة ال الالالالذا ا و اااادرت ال ئحااااة
التاايذيااااة ل ااااا وي الهيلااااة بموجااااب قاااارار رئاااايس
مج اااااس الاااااوزرال رقااااام  412لسااااااة 2019ح تااااااأ
الماااااادة  3بااااااد  1بال اااااا وي رقااااام  1لسااااااة 2017ا
با دار قا وي الهيئة الق اية لسااة ال الذا ا
والت ا تماااح الهيلااة االختصا ااات والص ا حياتح
لوضااع ال وا ااد الم زمااة لس ا مة الوااذالا وف ااا
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ل مقايير الدولية المقمول بهاا وبماا ال يتقااري
ماااع المت ياااات الوطاياااةا ويصااادر بتحدياااد ياااذه
ال وا اااد قااارار مااان مج اااس إدارة الهيلاااةح وتُقااادف
الهيلااة ال وميااة لس ا مة الوااذال ييلااة مساات ة
اان طرياان
تهااد إل ا حمايااة ااحة المسااته
التي د من أي الوذال المااتّ ا والمصااّعا والماوزّ
أو المتااااداول فاااا السااااوع يح اااان أ اااا مقااااايير
الس مة والصحة.
وف ا 2018ا أقر مج س الاواب قا اوي حماياة
المساااته رقاام  181لساااة 2018ا يااوفر ال ااا وي
الحماية ل مواطاين واال ضاياس ل ساوعا ويواجاه
الس ع مجهولة المصدر الت تمد األسواعا ما
يهاااااتم بقاااااد تقاااااري المساااااته ألي أضااااارار
ااحيةح حي ا تاااأ المالالاد الثالثالالة ماان ال ااا وي
اااا إلاااازا المااااورد ب وا ااااد الصااااحة والساااا مة
ومقايير الجودة وضما اتها ل مسته .

ويااذا الاااأ يُقاادف ااة و يااةح حياا إ ااه بمبابااة
رسالة تحايز وتلجيع ل مستبمر الجادا وتحمياه
من السا ع الرديلاة مجهولاة المصادرا والتا تاؤثر
ماتجه ف األسواع.
ماا يحما المساته فا حصاوله ا فااتورة
اللرالا وإثيات أي رسو أو ضاريية فيهااا ويجار
ااد الحصااول يهااا تح ا أي لاار  .وف ا ل ا
حماياااة لح اااوع الدولاااة فااا الضااارائب ماااا يُ اااز
ال ا وي احب المالية التجارية بضارورة وضاع
الضاااوابخ الخا اااة بجهاااااز حماياااة المسااااته ا
ورفقهااااا ماااان مكا هااااا يُقاااادف مخالاااااة تسااااتوجب
الق ااااب والوراماااةا ياااذاا ويُ اااز ال اااا وي ضااارورة
تااوافر ق ااع الويااار الخا ااة بالساا ع واسااترجا
السااا قة المقيياااة خااا ل  30يومااااا ولااايس ماااا
ياااأ ال ااا وي الحااال خ ا ل  14يومااا ف ااخ وماان
حن المسته استيدالها أو رد قيمتها.

يااااأ ال اااا وي أيضاااا ااا تجاااريم حجاااب السااا ع
االساااتراتيجيةا وتصااال العق ب الالة إل الال  3سالالن ات
ماان أجاال حمايااة محاادودي الاادخلا وماان بااين أياام
ااااا سااااارية الييا اااااات
مميزاتاااااه أيضاااااا الحااااااا
والمق وماااااات الخا اااااة بالمساااااته ا وأال ياااااتم
تااداولهاح حي ا تاااأ المااادة  29باااري رامااة ال
ت ل ن  30ألد جايه وال تتجاوز م يوي جايها ف
ااا ت ااا الساااريةا ماااا أ اااه
حالاااة اااد الحااااا
أ ه تجاوزات شار ات "التاايم شاير"ح حيا وضاع
ضاااااوابخ لقم هاااااا و اااااد تحصااااايل أياااااة مياااااال
من المواطاين.
ماان ضاامن التقاادي ت ا يااذا ال ااا وي تاظاايم
مااااااال مرا اااااااز الصااااااايا ةا والتااااااا ااااااااي يقاااااااا
المواطااااوي مااان وجاااود فوضااا بهااااا باااالزا ااال
اااااا ع أو مساااااتورد لسااااا قة مقيااااااةا وخا اااااة
الس ع المقمرة أي يكوي له مر ز يا ة إجياري.
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اتصاااااالاا تااااام إلااااازا المساااااتوردين أو الصاااااا قين
لاتارة زماياة
بت ديم شهادة ضاماي ل مساته
ن ت األ مال.

وقتهااا تخضااع ل ااا ويا و ااذل إلاازا اللاار ات
الق ارية باق ي ن ملرو اتها بقاد الحصاول
ترخيأ الياال.

يااااااااذاا وشاااااااامل ال ااااااااا وي تجااااااااارة الساااااااايارات
المساااااتقم ة ااااان طريااااان المقاااااريا فيلزماااااه
بالكلاااد ااا السااايارة المساااتقم ة فااا مر اااز
خدمة متخصأا وإ ادار شاهادة فاياة ماصا ة
ل مساااته ماااع الق ااااد بحالاااة الساااايارة "إال إ ا
ش ل خخر"ا وف حالاة اقخا ل
اتان ال رفاي
باللااهادة أو باايي باااد ماان باوديااا سااتوقع ا
المقري رامات مالية ضخمة.

وإلااا جا اااب ماااا ساااين ااارها ترتكاااز اس الالتراةيجية
اللولالة فالي ق الا التمال ين والتجالار اللاًّ يالةا
والت ا تسااير ف ا طرياان تح ي هااا خ ا ل المرح ااة
الحاليااة وال ادمااة ا اادة محاااور رئيسااة وي ا
التال :
▪ زيااااادة اااادد الساااا ع التمويايااااة إلاااا أ باااار ماااان
 100س قة.

وألول مااارة ياااتم تاظااايم التجاااارة اقلكترو ياااة يااار
مواقاااع التوا ااال االجتماااا مااان خااا ل قاااا ويا
بلرس أي تكوي التجارة مح ية وليس دوليةا إال
إ ا اااي يااااك فاار ماان فاارو اللاار ة فا مصاارا

▪ اال تهااااااال ماااااان ت ااااااوير جميااااااع المجمقااااااات
االساااته ية والي الاااة التموياياااة ااا أحاااد
الاااااُظم القالميااااة فاااا التخاااازينا والتسااااوينا
وتوققات السوع.

| التنمية في مصر | التوجهات االستراتيجية

▪ متابقااة ت يياان ماظومااة بيااع الخيااز المُااد م
ف جميع محافظات الجمهورية.
▪ اال تهاااااال مااااان ت اااااوير الصاااااوامع واللاااااوي
اوامع وشاوي حديباة
الترابيةا وتحوي هاا إلا
مت ورة الست يال محصول ال مح المح .
▪ ت اااوير اللااار ات التابقاااة ل لااار ة ال ابضاااة
ل صاااااا ات الوذائيااااةح ل ماافسااااة ب ااااوة فاااا
السوع المصرية والتصدير ل خار .
▪ طااااااااار أراضااااااااا الم اااااااااور التجااااااااااري ااااااااا
المساااااااتبمرينح ق لاااااااال س سااااااال تجارياااااااة
ومااطن لوجستية.
فاااا السااااياع اتااااها تقماااال الدولااااة اااا وضاااااع
مجمو ااة ماان الياارام االقتصاااديةح والتا تهااد
إلااااا ساااااد الاجاااااوة باااااين ال ااااااب ااااا السااااا ع

والمقاااااروي ماهااااااا خا اااااة فااااا لااااال التزاياااااد
السكا ا بما يح ن اال تاال الذات ويضاع مصار
ا بداياة طرين األمن الوذائ المستدا ح حيا
وضااااق خ ااااة اسااااتراتيجية ةتض الالالمدن ًّمس الالالة
ب الالالالالالرااج أساس الالالالالالية ل الالالالالالل م ق الالالالالالا التم الالالالالال ين
والتج الالالار اللاًّ ي الالالة تتمباااال فاااا ح تااااوفير األماااان
الواااااذائ ا التوساااااع فااااا الماااااااطن ال وجساااااتية
وس سااال اقمااادادا ت اااوير ورفاااع ااااالة ق اااا
التجارة الداخ يةا د م الس ع األساسايةا وضايخ
األسواع وحماية المسته .
وفيماااا يخاااأ األمااان الواااذائ ا وضاااق الدولاااة
برن الالالالالالالااج ايا الالالالالالالن ال الالالالالالالذاني لتااااااااوفير الساااااااا ع
االسااتراتيجية فا األسااواع بيسااقار مااسااية فا
إطاااار ًّ الالة ال الالل م الس الال عيا وتكاااوين مخااازوي
يُااااؤمن الحااااد األد اااا ماااان الساااا ع االسااااتراتيجيةا
فضااا ا ااان إحااادا تواز اااات فااا ساااوع السااا ع.
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اتصااالاا يحااول ل ا
و ل من خ ل:

دوي الممارسااات االحتكاري اةا

▪ التاساااااااين ماااااااع وزارة الزرا اااااااة واستصااااااا
األراضاااا بلاااايي التوسااااع فاااا زرا ااااة ال مااااح
باظاااااااا الزرا ااااااااة التقاقدياااااااة ق تااااااااا حااااااااو
 3.5م يااين طاان ساااويا بمااا يااا باحااو ث اا
االحتياجااااااات الك يااااااة ل سااااااوع ماااااان ال مااااااحا
واليالوة حو  10.5م يين طن.
▪ إجرال التقاقدات ال زمة مع الجهات الخارجية
فا وقا ميكارح لضااماي تورياد مياات ال ماح
اقضااافيةح لت ييااة احتياجااات السااوع المح يااةا
والت تمبل حو  7م يين طن ف الساة.
▪ تااااوفير ال اااادر المااسااااب ماااان الصااااوامع فاااا
ماااااوا ئ االساااااتيراد ومرا اااااز تجمياااااع ال ماااااحا
و لاااا ماااان خاااا ل إ لااااال صالالال اال اعلنيالالالة
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ليثالالةا وت اااوير الصاااوامع المح ياااة ال ائماااةا
وزيااادة سااقتها التخزيايااةا بمااا يضاامن تااوفير
مخزوي استراتيج .
▪ خااااق الااقاااد مااان الم ااااحن والمخاااابزا مااان
خاااا ل ت ااااوير الم اااااحن ال ديمااااةا وتاقياااال
ال اااوا ين الحا ماااة ااا المخاااالاين ل وا اااد
واالشتراطات الموضو ة.

▪ تقزياااااااااااااااز ال ااااااااااااااادرة المالياااااااااااااااة ل لااااااااااااااار ة
ال ابضاااة ل صااااا ات الوذائياااة بهاااد تاااوفير
السااا ع التموياياااةا ماااا يُمكاهاااا مااان اساااتيراد
مت يااااااات السااااااوع المح يااااااة ماااااان الساااااا ع
االسااتراتيجيةا و اا رأسااها السااكر والزيااوت
واألرز.
▪ اسااتكمال س سااال مصاااا ع تقيلاااة وتو ياااد
السكرا والمواد الوذائية الجافة.

▪ زيااادة سااية اسااتخرا دقياان ال مااح ماان %82
إلااااا %86.5ح مماااااا يساااااا د فااااا تاااااوفير حاااااو
 560ألااد طاان قمااح ساااوياا وبالتااال خاااق
سية ال مح المستورد من  %68إل .%61
أمااااااا اااااان برن الالالالالااج الت س الالالالالل ف الالالالالي المن الالالالالا ق
ال س الالالالالالتية وساس الالالالالالم اإلا الالالالالاللادا فيهاااااااد
ل و ااااول إلاااا اااال شاااارائح المجتمااااع وتو يااااة
جميع المحافظات المصريةا و ل من خ ل:

▪ طر إ لال جهاز قوم لتاظيم ال وجساتيات
تحااا مظ اااة وزارة الا ااال لضاااماي اقشااارا
والتاساااين باااين جمياااع الجهاااات ات الصااا ة
بالاس المااطن التجارية  /ال وجستية.
▪ اساااتكمال الحصااار الااادقين لجمياااع األساااواع
الموجودة (جم ة وتجزئة).

ا الظارو والقوامال الماؤثرة فا
▪ التقرف
تحديد مواقع وموا اات المرا ز ال وجساتية
بالمحافظااااات المخت اااااة باااااال اااا مقااااايير
موضااو يةا ماهااا ماظومااة الا االا ومقاادالت
التلااااااااويلا وأيميااااااااة المواقااااااااع والمرا ااااااااز
الصاا ية.
▪ التوسااااع فاااا ت ييااااان ظااااا اللاااارا ة ماااااع
ال ااااا الخاااااص بااااين جهاااااز تاميااااة التجااااارة
الداخ ياااااةا واللااااار ات الخا اااااة فااااا إ لاااااال
وإدارة وتلاااااااااااااويل الماااااااااااااااطن التجارياااااااااااااة
وال وجستية.
▪ التاساااين ماااع الجهاااات ات الصااا ةح لتوحياااد
مقااايير ماااح المواف ااات والتااراخيأ وساار ة
اسااااااااااتخراجهاا وماااااااااااع تضااااااااااارب وتااااااااااداخل
االختصا ات.
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اااان برن الالالااج ة الالال ير ورف الالالل الالالا
وبالحاااادي
ق ا التجار اللاًّ يةا فهو بر ام يهاد إلا
اسااتدامة إتاحااة الماتجااات التمويايااة ل مااواطاين
وتحسااااين ااااورة الخاااادمات الحكوميااااةا و لاااا
من خ ل:
▪ تحسااااااين جااااااودة خاااااادمات مكاتااااااب السااااااجل
التجاري مان خا ل ملارو رباخ ودما قوا اد
بيا ات السج ت التجاريةا وميكاة ُظام مال
ياذه المكاتابا واساتحدا الخادمات الخا اة
باساااااتخرا شاااااهادات الييا اااااات دوي الت ياااااد
بالموقع الجوراف .
▪ رفاااع اااااالة المكاتااااب التمويايااااة فاااا جميااااع
المحافظاااااتا ماااان خاااا ل تاااادريب القااااام ينا
وتااوفير التجهياازات ال زمااة ف ا إطااار ملاارو
مكاتب الخدمة اللام ة ل مواطاين.
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▪ ت ااااوير ماظومااااة الساااا ع الوذائيااااة الجدياااادة
لضاااااااااااماي اساااااااااااتمرار إتاحاااااااااااة  60سااااااااااا قة
سااا ع ف ااخ فاا اااا
تمويايااة م ار ااة بااب
.2017/2016
▪ ضااماي اسااتمرار تلااويل ماافااذ توزيااع الخي ازا
التااا تساااتهد فصااال اق تاااا ااان التوزياااعا
واليااااااال اااااادديا  1800مااااااااذا وتااااااوفر حااااااو
 7.2خال فر ة مل ل لياب.
▪ التوسااااع فاااا إ لااااال ماافااااذ جدياااادة لتوزيااااع
الساااااا ع التمويايااااااةا مااااااع تاويااااااع الماتجااااااات
المقروضة وإتاحتها بيسقار مااسية.
▪ ت ااوير جااودة الخاادمات المتق ااة بالق مااات
التجارياةا والامااا الصاااا ية مان خا ل ظااا
اللياك الواحد ل ق مات التجارية.

اااقيد ضاااماي و اااول د ااام السااا ع إلااا
و ااا
مُسااااتح يها مااااع ضااااماي جااااودة وتاااااو الساااا ع
الوذائياة لمساتح الاد ما يقمال برنالااج د الم
تح ين ل من خ ل:
الس ل ايساسية
▪ اسااااتكمال ملاااارو تا يااااة وتاااادقين بيا ااااات
الي اقااااااة الذ يااااااةح وف ااااااا ل ا اااااادة الييا ااااااات
الحالياااااةا وطي اااااا لت ريااااار الخ اااااة متوسااااا ة
المد ل تامية المستدامة الصادرة ان وزارة
التخ اااااااايخ والتاميااااااااة االقتصااااااااادية لقااااااااا
.2020/2019
▪ التح ن من س مة الييا اات الخا اة باضاافة
الموالياااااد ااااا ب اقاااااات التماااااوينا وتوقياااااع
وبااااات راد ااااة اااا ماااان يُ ااااد مق ومااااات
ير س يمة.
اتصالاا دشا الدولاة "برنالااج ضالب ايسال اق
و ماي الالالة المس الالالته " بهااااد إحكااااا الرقابااااة

السااوقيةح لضاايخ األسااقار والحااد ماان التضااخما
و ل بتاقيل اآلت :
▪ زياااااادة الحمااااا ت التاتيلاااااية فااااا األساااااواع
قحكا الرقابة ومااع حااالت الت اب والواع
والموااااااالة فااااا األساااااقارا و اااااري السااااا ع
ماتهيااة الصا حية أو الرديلااةا وإ اااا ال ااوا ين
المخالاين والمت يين ف السوع.
▪ التوسع ف الميادرات الت تستهد محارباة
الواااا لح مباااال :ميااااادرة وزارة الداخ يااااة لتااااوفير
بيسقار ماخاضة.
مست زمات المدار
▪ تاقيااااااااااااااال دور الجمقياااااااااااااااات التقاو ياااااااااااااااة
االسته يةا وتحايز دم الوحدات التقاو ياة
الصاااويرة فااا يا اااات أ يااار تحظااا بامكا اااات
فايااااةا وإداريااااةا وماليااااة تُمكشاهااااا ماااان التاااايثير
الاقال ف السوع وضيخ األسقار.
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التنميوووووة المجتمعية
قطووووووووواة العدالووووووووة واألموووووووون

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

500

مليووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووو

إجمااال الميااال المخصصااة لت ااوير  4.5خال
قريااة فاا جميااع أ حااال الجمهوريااة اا ماااد
 3ساوات بداية من ا .2021

178

مليوووووووووووووووووووووووووووون
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووو

تك ااااة إ لاااال مجماااع محاااا م باهاااا الجديااادة
يو يو .2017

392

محكمووووووووووووووووووووة

إجمال دد المحا م
حت هاية ا .2020

مستو الجمهورياة
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156.9

مليوووووووووون
جنيووووووووووووووو

إجماااااال التك ااااااة الت ديرياااااة ق لاااااال مجماااااع
محا م بور فاؤاد الجزئياةا ومان الم ارر اال تهاال
ماه ا .2022

262

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووون
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تك ااااة إ لاااال الاظاااا ال ضاااائ الموحاااد فااا
 47محكمة.

387

قسووووووووووووووووووووووووووووووووووومً ا
ً
ووووووووووووووووووووووووووووووووووزا
ومركو

إجمااااال اااادد أقسااااا ومرا ااااز اللاااارطة
مستو الجمهورية حت هاية ا .2020

اااا

"

إنس الالالالالالالالان اص الالالالالالالالري ا الالالالالالالالن

"الاااا ُ جميقااا سااوالٌ أمااا ال ااا ويا يتساااووي
ف حنش التمتفع بحماية ال اا وي دو ماا تمييازا ماا
يتساووي فا حانش التمتفاع بالحماياة مان أيش تميياز
ياته ا يااذا اق ا ي وماان أيش تحااريق ا مباال
يااذا التمييااز"ا يكااذا جااالت المااادة السااابقة ماان
اإل ان العالمي لحق ق اإلنسانح ل تي ياد ا
تمتاااع الجميااااع بالمسااااواة أمااااا ال اااا ويا وقااااد
اتساان مااع الهااد القاشاار ماان أياادا التنميالالة
المُس الالتلااة والاااذي يُلاااير إلااا الحااادش مااان أوجُاااه
د المساواة.
ف الصدد اتها ص الماد  3من اق ا ي اتاه
أي لكل فرد الحن ف الحياة والحرشياة وفا األمااي
اا شخصااهح مااا يُلااير إلاا أيميااة تقزيااز ر ااائز
األمن ف الدول من أجل حماية األشاخاصا وقاد
ارتي ا ت ا المااادة بالهالاللف السالالادم شالالر
ماااااان أياااااادا التنمي الالالالالة المُس الالالالالتلااة المقااااااا
بضاااارورة تح ياااان "الساااا والقدالااااة وتلااااكيل
مؤسسات قوية".
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وفااا ح ي اااة األمااارا جاااال الت ُ الال االس الالتراةيجي
ل لولالالالة اُتس الالالقًا ا الالالل ل الالال الت الالال الع الالالالميح
لتقزيز األمن والقدالة مان خا ل تح يان التامياةا
وتضاامين ح ااوع اق ساااي ف ا مخت ااد أبقادياااا
والتي ياد ا وجاود ظااا قضاائ وقااا و قاوي
يقزشز من الااا إل القدالة.
وباال يها أول الحكومة ايتماما خا ا قرسال
األمن والقدالة ف مصرح بدلا من تيطير الميادئ
الحا مااااة لااااذل فاااا مااااواد الدسااااتور المصااااري
لقااااا 2014ا وحتاااا االسااااتراتيجيات والميااااادرات
والسياسااات التااا يُاااااس بهااا تحساااين ماظوماااة
مستو الدولاة كالا تي يادا
األمن والقدالة
ح وع المواطن المصري.
ن اقريا ات الت وضاقها الدساتور
وبالحدي
المصااري لتح ياان ت ا المسااا وضااماي الح ان
األ اايل ف ا األماان والقدالااة ل مااواطاينا يتض اح
اا أي "الحياااة اآلماااة
أي المالالاد  59قااد صاا

حاان لكاال إ سااايا وأي الدولااة ت تااز بتااوفير األماان
وال مي ياااااااة لمواطايهااااااا ولكاااااال م اااااايم اااااا
أراضيها".
و ذل جالت الماد  86لتؤ اد ا أي "الحااا
ااااا األمااااان ال اااااوم واجااااابا والتااااازا الكافاااااة
بمرا اته مسؤولية وطاياةا يكا هاا ال اا ويا وأي
الاااااادفا اااااان الااااااوطنا وحمايااااااة أرضااااااه شاااااار
وواجب م د ".
وجااااالت الم الالالاد  237لتي ااااد اااا التاااازا الدولااااة
بمواجهاااااة اقرياااااابا بكافاااااة اااااوره وأشاااااكالها
وتق ب مصادر تموي ها وفن بر ام زما محددا
با تياره تهديدا ل وطن ول مواطاينا ماع ضاماي
الح وع والحريات القامة.
وياااااااظم ال ااااااا وي أحكااااااا وإجاااااارالات مكافحااااااة
اقريااااااااب والتقاااااااويق القاااااااادل ااااااان األضااااااارار
الااجمة اه.
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قاااا مااان لاااا ا أفاااردت الدولاااة لماظومااااة
وا
األماان أياادافا خا ااة ف ا اسااتراتيجيتها ل تاميااة
المسااااااتدامة "رؤي الالالالالة اصالالالالالر  ،"2030والتاااااا تاااااام
إط قهاااااا فااااا فيرايااااار 2016ح لاااااتقكس الخ اااااة
االساااااتراتيجية طوي اااااة الماااااد لتح يااااان مياااااادئ
وأياااااادا التاميااااااة المسااااااتدامة فاااااا مخت ااااااد
المجاااااالتا وتسااااق ت اااا الرميااااة إلاااا االرت ااااال
بجاااااودة حيااااااة الماااااواطن المصاااااريا وتحساااااين
مسااااااااتو مقيلااااااااته فاااااااا مخت ااااااااد ااااااااواح
الحياااااةا و لاااا ماااان خاااا ل التي يااااد اااا ترساااايخ
ثما يااااااة أياااااادا رئيسااااااة ماااااان بياهاااااااا تح ياااااان
"السال وايان المصري".
ييت لا الهاد اساتاادا إلا صاوص الدساتور
الدولة
السابن اقشارة إليهاا ومن خ لها أ
أولويااة قصاااو لدمااان بماهومااه اللاااامل ااا
المساتويين الاوطا واقق يما ا ضارورة حتميااة
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يهااااا
لتح يااان التامياااة المساااتدامة والحااااا
وقد تضمن أيضا أبقاادا أخار لدمان واالسات رار
السياسااا ا واالقتصااااديا واالجتماااا ا والييلااا ا
واألمااان المق وماااات ا فضااا ا ااان تااايمين الحااادود
المصريةا ومكافحة اقرياب والجريماة الماظماة
واقتجار باليلر.
ا أري الواقاعا وضاق الدولاة
ولترجمة لا
اسااتراتيجيات ديااادة تُمكاهاااا ماان إرساااال األمااان
اااا مخت ااااد المسااااتوياتا وجااااال فاااا
الااااوطا
م ااااااادمتها اسالالالالالالالتراةيجية (اُقاربالالالالالالالة) شالالالالالالالاا ة
لمُ ا هالالة اإلرهالالا ا بحي ا ال ي تصاار األماار ا
المُواجهااة األمايااة فحساابا وإ مااا يمتااد ليلاامل
ذل األبقاد االقتصادية واالجتما ية والب افياة
والتق يميااة والتاموياااةا مااع إيااا ل اليُقااد الاكاااري
واألياااديولوج األولوياااة ال زماااة با تيااااره المُحااااز
الرئيس الرتكاب األ مال اقريابية.

اااا ت اااا االسااااتراتيجية ماااان ضاااارورة
وقااااد ا
اااااااا مُ ومااااااااات الدولااااااااة الوطايااااااااة
الحاااااااااا
ومُؤسساتهاا واحترا ميدأ المسؤولية الرئيساة
ل دولااااااةا ومر زياااااااة دور مُؤسسااااااااتها الوطاياااااااة
المقاية با اا ال ا وي ف سياع جهود مُكافحة
اقريااااب والت ااار ا وضااارورة احتااارا ماااا يتصااال
بميدأ سيادة الدول ف يذا الليي.
االستراتيجيةا فاي مواجهة اقريااب
وطي ا لت
ومُقالجااة الجااذور المُس ايشية لااه تت ااب مُواجهااة
افااة التاظيمااات اقريابيااة دوي اسااتباالا و ااد
الاصاال أو التمييااز بااين القماال اقرياااب المااادي
وبااااين الاكاااار أو الخ اااااب المُت اااار التحريضاااا
المُؤدي إل اقرياب.
يااذا إل ا جا اابا ضاارورة التو اال إل ا اتااااع حااول
تقريد لإلرياب و د استيداله بيي تو يد خخرا

أو ترساااايخ مُصاااا حات مو وطااااة ماااان شااااي ها
التميياااااز يااااار المُيااااارر باااااين مُخت اااااد التاظيماااااات
اقريابياااااة مبااااال مُصااااا ح "جما اااااات الت ااااار
القايد" بدلا من الجما ات اقريابيةح حي ياؤدي
ياااااذا إلااااا التخاياااااد مااااان وطاااااية جااااارائم ياااااذه
الجما ات أو تيريريا.
وف ااا لهااذه االسااتراتيجيةا اتخااذت الدولااة القديااد
ماان السياسااات ا المسااتو الااوطا ا والت ا
ا سم إل دة محاور رئيسة من بياها:
قاااا مااان
الماظوماااة التلاااريقيةا ا
▪ إ ااا
رميااااة الدولااااة باااايي مكافحااااة اقرياااااب ال تُقاااادف
التزاماااا ااا ات هاااا لحماياااة أماهاااا ال اااوم
فحسااابا وإ ماااا يساااتهد أيضاااا حماياااة أحاااد
الميااااادئ األساسااااية لح ااااوع اق ساااااي ويااااو
الحن ف الحياة.
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▪ الماظومااااااة الوقائيااااااة والمواجهااااااة الاكريااااااة
لإلرياااابا يااار ااادد مااان المياااادرات والجهاااود
لتصويب الخ اب الديا .

الحدش من أشكال القيودية المقا رةا والتا تُقا ف
د
اآلي أحااد أباارز ا تها ااات ح ااوع اق ساااي وحريات اه
األساساااية فااا ضاااول ماااا تااااُأ ياااه المواثيااان
الدولية واقق يمية لح وع اق ساايا والتا تاوال
إ ااداريا تيا ااا ماااذ إ لااال األماام المتحاادة اااا
1945ا وحت الوق الراين.

▪ مكافحاااة تمويااال اقريااااب وتجاياااد ماابقاااها
والمواجهااة االقتصااادية واالجتما يااةح ت يي ااا
ل سااااتراتيجية اللااااام ة ل تصاااادي لإلريااااابا
وإيما اااااا بااااايي التامياااااة المساااااتدامة والرخاااااال
االقتصااادي واالجتمااا يُسااايماي فاا خ اان
بيلة طاردة لإلرياب.

ويُقاااادف اقتجااااار باليلاااارا بموجااااب ت اااا المواثياااان
الدولياااةا إضااارارا مياشااارا باااالحن فااا اللخصاااية
ال ا و ياااة واألمااان والكراماااة اق ساااا يةا وا تها اااا
ل ح وع ول حريات المحميةا ويُقدف اقتجار باليلر
أيضا جريمة متقددة الجوا ب و ات أبقاد تماس
األماااااان ال ااااااوم ا والساااااايادة الوطايااااااةا وأماااااان
واست رار المجتمقات بلكلٍ مياشر إ ت ترفهاا
يا اااااات إجرامياااااة ات ييا ااااال تاظيمياااااةح ت اااااو
بالتحايُااال ااا الضاااحايا واختيااااريم مااان الالاااات
المهملاااة والضاااقاال فااا المجتماااعا وياااو ماااا
يقاااااااااززه ا تلاااااااااار اااااااااد المسااااااااااواة و يااااااااااب
أوجُه القدالة.

▪ الم ح ااااااة األمايااااااة ل تاظيمااااااات اقريابيااااااةح
لت اااااويق قااااادرتها ااااا ارتكااااااب القم ياااااات
اقجرامية.

وف ا إطااار دأب الدولااة ا تقزيااز األماان بجميااع
أشااااكاله وأبقااااادها ايتماااا الحكومااااة المصاااارية
مُمب ة ف مؤسساتها المقاية بمحارباة "اقتجاار
باليلر"ا و يها تم إط ع االساتراتيجية الوطاياة
لمكافحااااة اقتجااااار باليلاااار ()2021 - 2016ح بويااااة
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لاااذاا أ اااد الدساااتور المصاااري لقاااا  2014أيمياااة
تقزيااز ح ااوع المااواطن وحرياتااها ضااما ا لتح ي ان
القدالاةا ومااع ا تلاار مباال ت ا الجارائم .و يااها
أ اايح ت ا الح ااوع تتمتااع بالحمايااة الم ااررة
وف ا ل اظا ال ا و المصريا والت تتمبال فا
الرقابااة ال ضااائية ا دسااتورية ال ااوا ينا والتا
تتواليا المحكمة الدستورية الق يا.
االستراتيجية ف إطاار حارص
وقد تم إط ع ت
الدولااة المصاارية ااا االسااتاادة ال صااو مااان
أوجه التقاوي الدول المتاحة بم تض المواثيان
الدولية الاافذةا إضافة إل التاسين الكامال باين
األجهاااازة الحكوميااااة و ياااار الحكوميااااةح لمقرفااااة
األساااااياب التااااا تاااااؤدي لت ااااا الجريماااااة ووضاااااع
الق وبات لها.
ف ساياع متصالا أط ا "ال جنالة التنساليقية
ال نية لمكافحة وانل الهجر هير الشر ية

واإلةج الالار بالبش الالر" فااا اااا  2020الجااازل الباااا
ل حم اة الوطايااة ل تو ياة بجريمااة اقتجاار باليلاار
تح ا شااقار "مقااا ضااد اقتجااار باليلاار" الت ا ت ام
اق ي اها ف مايو .2019
الحم ةا تاايذا ل ستراتيجية الوطاية
وتح ت
لمكافحاااااااااااة اقتجاااااااااااار باليلااااااااااار ()2021 - 2016ا
اااااان الجريمااااااة ياااااار
المااااااواطاين اااااا اقباااااا
الخ ااااااوس الساااااااخاة لااااااا "المج ااااااس الااااااوطا .
ل اولة واألمومة"ا و"المج س ال وم ل مرأة"ا
و"المج س ال وم لح وع اق ساي".
وفا أ تااوبر 2020ا جحا مصارا بااد م المجتمااع
الااااادول ا فااااا تمريااااار ملااااارو قرارياااااا بقااااااواي
"مكافحاااة الجريماااة الماظماااة يااار الوطاياااة ضاااد
الممت كااااات الب افيااااة"ا خاااا ل المااااؤتمر القاشاااار
لدطاارا ف ا اتااقيااة "األماام المتحاادة لمكافحااة
الجريمة الماظمة ير الوطاية" ف فيياا.
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و ااااا مساااااتو تحساااااين أدال مؤسساااااات
الس ة ال ضاائية وزياادة خادماتهاا أط ا
الدولااااة اسااااتراتيجيات دياااادة تُمكاهااااا مااااان
إرساااال القدالاااةا وجاااال فااا م ااادمتهاح وضاااع
مج ااااس إدارة اااااد ال ضاااااة "اس الالالتراةيجية
ة الالالالالالالالال ير القض الالالالالالالالالا "2023 – 2019ا والتاااااااااا
تتضاااااامن رميااااااة ومحاااااااور واضااااااحة لت ااااااوير
ماظومااة ال ضااال المصااريا بمااا يتوافاان مااع
خ ااخ الدولااة المصاارية ل تاميااة المسااتدامة
"رمية مصر ."2030
وت ااااااو ت اااااا االسااااااتراتيجية
أساسيةح تتمبل ف :

اااااا محاااااااور

▪ تح ين القدالة الااجزة.
▪ د م است

ل ال ضال.

▪ وضااع رميااة مؤسسااية شااام ة ومتكام ااة
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لقم يااااااة ت ااااااوير مسااااااتديمة ل ساااااا
ال ضائية.

ة

مااااا تتضاااامن االسااااتراتيجية خ ااااة لت ااااوير
الماظومااااة ال ضااااائيةا تتساااان مااااع أياااادا
التنميالالالة المسالالالتلااة العالميالالالة ،وبخا ااااة
البن الالالالل الس الالالالادم ش الالالالر الخالالالالال بت الالالال فير
إاكانيالالالة ال صالالال ع إلالالال العلالالالالة ل جميالالالل،
وبن الالالالالالالا ا سس الالالالالالالات فعَّال الالالالالالالة وًّاض الالالالالالالعة
ل مسا لة.
وماان بااين أياادا ت ا االسااتراتيجية ترس ايخ
اسااااااات ل السااااااا ة ال ضاااااااائية وحيادياااااااة
أ ضااااائهاا وتااااوفير بيلااااة دا مااااة ل ساااات ل
أدال
ال ضاااااائ ا وت ااااااوير ماهجياااااة ل يااااااا
أ ضاااااااال السااااااا ة ال ضاااااااائية وت ويريااااااااا
وتييياااااال وتاااااادريب أ ضااااااائهاا وتقزيااااااز ث ااااااة
المجتمع المح والدول بها.

وأيضاااا مااان أيااادا االساااتراتيجيةا زياااادة ااااالة
أ ظمة إدارة الاد و ا واالرت اال بجاودة تح ي اات
الايابااة وتصاارفاتها واألحكااا ال ضااائيةا وت ااوير
ورفااع اااالة الجهاااز اقداري ل س ا ة ال ضااائية
ومقااااااو ال ضاااااالا وتقزياااااز وت اااااوير ال ااااادرات
المؤسسااية ل محااا م والاياباااتا وت ااوير اليايااة
التحتية بالمحا م والايابة القامة.
تم إطا ع اسالتراةيجية النيابالة العااالة ل تحال ع
الرقمي ف أ توبر 2021ح بهد تيسير اقجرالات
اااا الماااااواطاينا وتحساااااين ت اااااديم الخااااادمات
إلاايهما وتح ياان القدالااة الااااجزةا واالرت ااال باايدال
الايابة القامة ود م اتخا ال رار بها.
وأيضا تقزيز الب ة فيهااا وترسايخ مياادئ الازاياة
واللااااااااااافيةا ومكافحاااااااااة الاساااااااااادا وتقزياااااااااز
التكامااااال ماااااع مؤسساااااات الدولاااااةا ااااالُ لااااا

باستخدا ت ايات التحول الرقما فا إطاار رمياة
مصر .2030
ياااذاا وأ اااا الاياباااة القاماااة تااياااذ اساااتراتيجية
ساواتا
التحول الرقم بلكل امل خ ل ث
مراحل تاته األول ماها (الماد
من خ ل ث
ال رياااااااااب) باهاياااااااااة سااااااااايتمير 2022ا والماااااااااد
المتوسخ باهاية سايتمير 2023ا والماد اليقياد
ف سيتمير .2024
تُقااااادف "اسالالالالتراةيجية النيابالالالالة العااالالالالة ل تحالالالال ع
الرقم الالي" أحاااد الخ اااوات الاقالاااة حاااو التحاااول
الرقماااااا ا والتاااااا تياااااادأ باسااااااتخدا التكاولوجيااااااا
الحديبااااااة فاااااا التقاماااااال مااااااع جميااااااع الييا ااااااات
والمق ومات ومقالجتها رقميااح ومان ثام تتحاول
ث افاااااااة المؤسساااااااةا وتتويااااااار ييلتهاااااااا وخلياااااااة
القمل بها يا.
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وف ا السااياع اتااها ياايت ل ا ماان أجاال االرت ااال
بالماظوماااةا وتيساااير وتحساااين ت اااديم أ مالهاااا
وخااادماتهاا وسااار ة إ جازيااااا ومكافحاااة مخت اااد
ور الاسادا ود م اتخا ال رارا وتح ين الترابخ
التكامُل الاقّال مع
الداخ اللاملا وة
بااااق األجهااازة والمؤسسااااتا ااالف لااا لتااايمين
حياة ريمة ل مجتمع المصري.

وف سياع ل ا ت ور أدال مصر ف المؤشارات
القالمية ل حو ماة والقدالاة الصاادرة ان الياا
الادول ح حيا تحسان الترتيااب الملاوي لمصار فا
مؤشااااااار "سالالالالالالياد القالالالالالالان ن" مااااااان  29.33فااااااا
ا 2014ا ويو ما اي يُقدف أد مستو لاها إلا
 39.90فا ااا  .2020وتجادر اقشااارة يااا إلا أي
مؤشاااار "ساااايادة ال ااااا وي" ير ااااز اااا مااااد ث ااااة
المتقااااااااام ين والتاااااااازامهم بت يياااااااان ال ااااااااوا ين
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ف ا المجتمااعا وباااألخأ إ اااا الق ااودا وح ااوع
الم كيةا و مل اللرطةا والمحا م.
وفيماااااا يتق ااااان بتح يااااان العلالالالالالالة واالنالالالالاللاال
اال تمالالا ي واشالالار ة الم ال ا نين فالالي الحيالالا
السياسالالالية واال تما ي الالالةا ف ااااد ااااأ الهااااد
البااااااااا ماااااااان أياااااااادا اسااااااااتراتيجية التاميااااااااة
المستدامة "رؤيالة اصالر  ،"2030ا أي األجاادة
الوطايااة تسااق إلاا تح ياان القدالااة ماان خاا ل
تح ياان المساااواة ف ا الح ااوعا وتااوفير المااوارد
فاااا الريااااد والحضاااار اااا حااااد سااااوالا وتقزيااااز
اللمول المال .
و يها تُقدف القدالة االجتما يةا والحدّ مان جمياع
أشااكال ااد المساااواة جاازلا ال يتجاازأ ماان جهااود
تح ين التامية ف مصر.

وقااااااد شااااااك ميااااااادئ العلال الالالالالة اال تما ي الالالالالة
والمس الالالاوا ا الر ياااازة األساسااااية لرميااااة "مصاااار
"2030ا إلااا جا اااب التي ياااد ااا ةك الالاف ال الالرل
ل جميالالل بوااق الاظاار اان الجاااسا أو الاادينا أو
القاارعا أو الساانا أو اق اقااةا أو مسااتو الاادخلا
أو الموقااع الجورافاا ا وسااد الاجااوات التامويااة
الجورافياااةا وتمكاااين المااارأة واللاااياب والالاااات
األ باااار احتياجاااااا وضااااماي ح ااااوقهم السياسااااية
واالجتما ياااااة واالقتصااااااديةا ود ااااام الملاااااار ة
المجتمقيااة ف ا التاميااة لجميااع الالاااتا وتقزيااز
رو الااوالل واال تمااال ل هويااة المصاارية وتاو هااا
الب اف ا فض ا ن تقزيز اللمول الرقم .
ما تؤ د مواثين المواز ة القامة ل دولاة ضارورة
تح ين القدالة االجتما ية وترسايخ
الحاا
مياااااادأ المواطاااااااة اسااااااتراتيجية ثابتااااااة ل دولااااااة
المصاااااريةح لتقزياااااز شاااااقور الماااااواطن بايتماااااا

الدولة باه ور ايتاها وتح يان القدالاة باين مخت اد
الالات االجتما ية.
أمااااااا اااااان تح ياااااان العلال الالالالالة الج رافي الالالالالة فاااااا
المجاااالت افااةا فماااذ ااا  2018تاام إحااراز ت ااد
ملاااهود فااا ت ااايأ الاجاااوة االقتصاااادية باااين
المااطن الحضرية والرياية.
وفاااا سااااياقها ا خاضاااا مقاااادالت الا اااار فاااا
ياه فا
المااطن الرياية بدرجاة أ يار مماا ا ا
المااااطن الحضااريةح حي ا ا خاض ا ماان %38.4
فااااااا  2018/2017إلااااااا  %34.78فااااااا 2020/2019ا
اااة ملوياااةا مُ ار اااة با خاااااي
با خاااااي 3.6
ة ملوية ف المااطن الحضرية.
1.6
ويقااااا لااااا ت ااااايأ الاااااارع باااااين الا ااااار فااااا
المااااااااااطن الريايااااااااة م اباااااااال الحضاااااااارية ماااااااان
ة.
ة ملوية إل 11.8
13.8
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مااااا دأباااا الدولااااة المصاااارية اااا ماااادار ساااايع
ساااوات ا تااوطين التاميااة لت ياال التااوتااات
الجورافية.
اب الالالالالالالالال
وفاااااااااا ااااااااااا 2021ا تاااااااااام ةخصالالالالالالالالالي
 500ا ي الالالار ني الالال اص الالالري " حااااو  32م يااااار دوالر
أمريكاااا " لت ااااوير  4500قريااااة فاااا جميااااع أ حااااال
الاااااي د ااااا ماااااد  3سااااااواتح لساااااد الاجاااااوة
الحضاارية الريايااةا وت يااال الهجاارة الداخ يااة إلااا
المدي الكييرة بحبا ن الارص والحياة األفضل.
ااااااقيد اكافح الالالالالة ال ق الالالالالر وةعزي الالالالالز
أمااااااا اااااا
المسالاوا والشالم ليةح تاام إحاراز ت ادف م حااو
فاااا تقزيااااز الحااااد ماااان الا اااارا والمساااااواة بااااين
الجاساااينا وال صالال ع المتكالالاف إلااا الخااادمات
األساسااااااااية اااااااا مااااااااد الساااااااااوات ال ي ااااااااة
الما ضية .وقد م الدولاة المصارية فا اا
تقزيز خليات محو جميع أشكال التميياز
2021
داخاااااااال الحكومااااااااة لضااااااااماي اللاااااااامولية فاااااااا
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المؤسسااات الحكوميااةح و لا ماان خا ل إ لااال
"و الالاللات ةكالالالاف ال الالالرل" فاااا  34وزارة وييلااااة
حكوميااةا وتتاااول وحاادات تكاااافؤ الااارص مهماااة
حصاار ودراسااة الملااك ت الت ا يتقااري لهااا أي
مولاااد تيجاااة ل تميياااز الااااو ا واقتااارا ح اااول
لت الملك ت.
وتك ي ااااااا لت اااااا الجهااااااود والسياسااااااات و اااااال
"مقاماااااال جيااااااا " فاااااا مصاااااار ااااااا 2019ا إلاااااا
0.29ح ممااا اااد مصاار ف ا المرتيااة البا يااة بااين
دول اللاارع األوسااخ وشاامال إفري ياااا والمر ااز
الخاااامس باااين الي اااداي الماخاضاااة ومتوسااا ة
الااادخل .ويُقاااادف "مقاماااال جيااااا " ماااان الم اااااييس
" دالاة توزياع
األ بر شيو ا المُساتخدمة ل ياا
الدخل ال وم ".
الدولاااااة المصااااارية فااااا إطااااا ع
يكاااااذا شااااار
سياساااات واساااتراتيجيات "اكافح الالة ال س الالاد"
لتحقيق العلالة والحد من ا تلار الاساد.

و ياااااها أط ااااا مصااااار المرح اااااة البا ياااااة مااااان
"االس الالتراةيجية ال ني الالة المص الالرية لمكافح الالة
ال ساد "2022 - 2019ا والت تم إ داديا اساتاادا
إل دراسة تحديات المرح ة األول ""2018 - 2014ا
ااااا القدياااااد ماااان التجاااااارب الدولياااااة
واالطاااا
وأفضاال الممارساااتا وتحديااد أ سااب األساااليب
الحالة المصرية.
الت تا ين
وقااد أشااادت األماام المتحاادة بااالجهود المصاارية
فاااا يااااذا الصااااددا حياااا أدرجاااا "االسااااتراتيجية
الوطاياة األولا "2018 - 2014ا احااد ممارسااات
مصر الااجحة ف ماع الاساد ومكافحته.
باقضااافة إل ا ل ا ا تاام توقيااع بروتو ااول تقاااوي
مااان قيااال المج ااااس ال اااوم لح اااوع اق ساااااي
وييلة الرقابة اقدارية ف ديسامير 2020ا ويصاوشر
لاا التعالالاون فالالي اكافحالالة ال سالالاد با تياريااا
جزلا ال يتجزأ من الاهوي بح وع اق ساي.

إثر قرار رئيس الوزرال بتوسايع
وقد جال ل
اااااااع ماااااال "ال جن الالالالالة ال نيالالالالالالة لمكافحالالالالالالة
ال ساد" ف ديسامير 2019ح ا ال ت تصار ف اخ
ا الكيا ااات الحكومياة ات الصا ةا وإ ماا تمتااد
لتلاااامل شاااار ال ماااان المجتمااااع المااااد ح مباااال
االتحاااااااد القااااااا ل ماظمااااااات ياااااار الحكوميااااااةا
ومؤسساااااة "مصااااار الخيااااار"ا وال اااااا الخااااااصا
وجمقية "شياب األ مال المصريين" ومؤسساة
"سو إي ين ال ا و ية ل تامية".
ف ا يااذا الصااددا زاد الترتيااب الملااوي لمصاار فاا
مؤشااار "االسااات رار السياسااا و يااااب القااااد /
اقرياااب" مااان  8.57فااا ااا  2015إلااا  11.32فااا
اااااا 2020ا ويااااادل لااااا المؤشااااار ااااا ماااااد
ساااااااااااااايادة ال ااااااااااااااا وي وتح ياااااااااااااان القدالااااااااااااااةا
وا تلاااااار اااااد االسااااات رار السياسااااا والقااااااد
بدوافع سياسية.
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2000

مصووووووول

سااااقة مسااااجد الاتااااا الق اااايم بالقا اااامة
اقدارية الجديدة.

"
أًّ

إنسانية ل جميل...

"إي التساااامح يقاااا االحتااارا وال ياااول والت ااادير
ل تاااو البااري لب افااات الماااا وألشااكال التقيياار
ول صاات اق سا ية لدياا" ...يكاذا جاالت الماادة
األولااا ف الالي إ الالان المب الالادت بش الالأن التس الالااك
والااذي أقرتااه ماظمااة اليو سااكو ااا 1995ا وقااد
جاااال ياااذا اق ااا ي ليُق ااا مااان قيماااة التساااامحا
ويؤ ااد جم ااة ماان الميااادئ ياايت ف ا م اادمتها أي
التسااامح ال يقااا التسااايلا باال احتاارا وت ااادير
ل تاااو الوا ا ف ا ث افااات يااذا القااالم وأشااكال
التقيياار وأ ماااس الحياااة الت ا يقتمااديا اق س اايا
فالتساااامح يقتااار بح اااوع اق سااااي القالمياااة
وبالحريات األساسية لآلخرين.
و يااااها ف ااااد أ ااااد اق اااا ي أي "التسااااامح يتقاااازز
بالمقرفاااةا واال اتاااا ا واالتصاااالا وحرياااة الاكااارا
والضااااميرا والمقت اااادا فهااااو الوئااااا فاااا سااااياع
 .ويااااو لاااايس واجيااااا أخ قيااااا فحساااابا
االخاااات
وإ مااا واجااب سياس ا وقااا و أيضااا .ويااو أيض اا
الاضااي ة الت ا تُيسّاار قيااا الس ا ا ويُس اهم ف ا
إح ل ث افة الس محل ث افة الحرب".
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ولااام يكااان ياااذا اق ااا ي ياااو األول مااان و اااه فااا
قيم التسامح والتقاايعا فها قايم
التي يد
محوريااااااة أ اااااادتها الصااااااكوك الدوليااااااة لح ااااااوع
اااا مااااد الساااااوات
اق ساااااي التاااا وُضااااق
الماضيةا والت تؤ د أيمية قياا الادول بصايا ة
تلاااااااااااااااريقات جديااااااااااااااادة ااااااااااااااااد الضااااااااااااااارورةح
لضااااااماي تح ياااااان التسااااااامح والمساااااااواة فاااااا
المقام ة وتكافؤ الارص لجميع الالات واألفراد
ف المجتمع.
وإدرا اااااا مااااان الدولاااااة لمحورياااااة قااااايم التساااااامح
والتقاااااايع فااااا تقزياااااز االسااااات رار باااااالمجتمع
قااااا أيضااااا ماااان دوريااااا الريااااادي
المصااااريا وا
ومكا تها الدولياةا وققا مصار ا القدياد مان
المواثياااان الدوليااااة التاااا أ اااا قاااايم التسااااامح
والتقااااايعا وجااااال فاااا م دمااااة ت اااا المواثياااان
اإل ان العالمي لحق ق اإلنسان الذي أ د ف
الماااااادة البا ياااااة مااااااه ااااا أي" :التساااااامح ااااا
مساااتو الدولاااة ي تضااا ضاااماي القااادل و اااد

التحيااااز فاااا التلااااريقاتا وفاااا إ اااااا ال ااااوا ين
واقجاااارالات ال ضااااائية واقداريااااةا ويااااو ي تضاااا
أيضا إتاحة الارص االقتصادية واالجتما ياة لكال
شااااااااخأ دوي أي تميياااااااازا فكاااااااال اسااااااااتيقاد أو
تهمااايع إ ماااا ياااؤدي إلااا اقحيااااسا والقدوا ياااةا
والتقصب".
وماان خاا ل يااذا اق اا يا أ اادت انةمالالة اياالالم
المتحالالالل أي مسااااؤولية لاااار التسااااامح وماااااع
التقصااااب وخ اااااب الكراييااااةا ت ااااع اااا اااااتن
الاادول ماان خاا ل التلااريقات وال ااوا ين وإتاحااة
الاااارص االقتصاااادية واالجتما ياااة لكااال شاااخأ
دوي أي تمييز.

فااا الساااياع اتاااها ا ضااام الدولاااة إلالال العه الالل
الالالالالالالالاللولي الخالالالالالالالالال بالالالالالالالالالحق ق االقتصالالالالالالالالادية
واال تما يالة والثقافيالةا والاذي دخال حياز الاااا
أيمية ترسيخ
ف  3يااير ا 1976ا حي أ د
التسامح ف المجتمع ف مادته البا ية.
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اتصاااالاا صااا ت ااا الماااادة ااا تقهاااد الااادول
األطااارا بااايي "تضااامن جقااال ممارساااة الح اااوع
الماصوص اا ايااها فا ياذا القهاد بريلاة مان أي
تمييااااز بساااايب القاااارعا أو ال ااااويا أو الجاااااسا أو
ال وةا أو الدينا أو الرأي سياسيا أو ير سياس ا
أو األ ااااال ال اااااوم أو االجتماااااا ا أو الباااااروةا أو
الاسبا أو ير ل من األسياب".

ولضااااماي تح ياااان التسااااامح والتقااااايعا أقاااارت
ميالل
ال
اللولة باالة اقية اللولية ل قضالا
أشالالكاع التمييالالز العنصالالريا والت ا جااالت لتؤ ااد
أي "اليلاار يولاادوي جميقااا أحاارارا ومتساااوين ف ا
الكرامااة والح ااوعا وأي لكاال إ ساااي حاان التمتااع
بجميااع الح ااوع والحريااات الم ااررة فيااها دوي أي
تمييااز ال ساايما بساايب القاارع أو ال ااوي أو األ ال
ال اااوم "ا ومااان خااا ل االتااقياااة تقهااادت الااادول
أيضااا بقااد تلااجيع أو حمايااة أو تيييااد أي تمييااز
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اصاااري يُصااادر ااان أي شاااخأ أو أياااة ماظماااةا
واتخا تدابير فقالة ق ادة الاظر ف السياساات
الحكومية ال ومية والمح يةا وتقديل أو إلوال أو
إب اااال أياااة قاااوا ين أو أ ظماااة تكاااوي مؤدياااة إلااا
إقامااااة التمييااااز القاصااااري أو إلاااا إدامتااااه حيبمااااا
يكوي قائما.
ولما اي إرسال التسامح فا المجتماعا يت اب
شاااامول مخت ااااد الالااااات حتاااا لااااو لاااام يكو ااااوا
مواطا الدولةا ف د ا ضم مصر إلال اة اقيالة
الالالالال  1951الخاصالالالالة ب ضالالالالل الا ئالالالالينح لتؤ اااااد
شمول التساامح ل جلاين وطاالي ال جاولح حيا
أ ااادت االتااقياااة ااا حااان ال جلاااين فااا التمتاااع
بالقدياااد مااان الح اااوع والمزاياااا فااا الااادول التااا
ي جااؤوي إليهاااا وفا الم اباال ماقا يااذه الاادول
من ممارساة أي تميياز بحان ال جلاينا فضا ا ان
ضرورة احترا حرية ممارسة شقائريم الدياية.

أو أ لاااااااااا تهما أو خرائهاااااااااام المقياااااااااار اهاااااااااااا
أو مقت داتهم".

و ماااا ياااو الحاااال فااا ال جلاااينا جاااالت اتااقياااة
ح اااااوع ال اااااال التااااا ا ضااااام إليهاااااا الدولاااااة
المصاااارية أيضاااااا لتؤ اااااد اااا التساااااامح و اااااد
ممارسااة أي ممارسااات اصاارية ضااد األطاااالح
حياااا صاااا فاااا المااااادة البا يااااة ماهااااا اااا أي
"تحتاار الاادول األطاارا الح ااوع الموضااحة فاا
يااااذه االتااقيااااة وتضااااماها لكاااال طااااال يخضااااع
لواليتهاااا دوي أي اااو مااان أ اااوا التمييااازا بواااق
الاظااار ااان اصااار ال اااالا أو والدياااها أو الو ااا
ياها أو لاو هما أو جاساهما أو لواتهما
ال ا و
أو دياهما أو رأيهم السياس ا أو أ هم ال اوم
أو االجتما ا أو جزيما أو أي وضع خخر".

واتا اااا مخت ااااد ت اااا االتااقيااااات والمواثياااان
لار مان
الدولية مع ماا أ اده الهاد السااد
أهالاللاف اياالالم المتحالالل ل تنميالالة المسالالتلااةا
والااذي يح ا فيااه الاادول ا القماال ا إيجاااد
ح اااااول دائماااااة ل حاااااد مااااان القااااااد والصااااارا اتا
وا قدا األمن واالست رارا و ل من خ ل إ ا ل
سااايادة ال اااا ويا وتقزياااز قااايم ح اااوع اق ساااايا
فوف ااا لدماام المتحاادة ال تاميااة مسااتدامة بادوي
است رار وتسامح.

أي "تتخذ الدول
اتصالاا أ دت االتااقية أيضا
األطرا جميع التدابير المااسية لتكاال ل اال
الحماياااة مااان جمياااع أشاااكال التميياااز أو الق ااااب
مااااارخز والااااادي ال اااااالا
ال ائماااااة ااااا أساااااا
أو األو اايال ال ااا و يين يااها أو أ ضااال األس ارةا

يااااااذاا وقااااااد جااااااال الدسااااااتور المصااااااري الصااااااادر
ااااا  2014ليُرسااااخ قيمااااة التسااااامح بااااالمجتمع
المصاريا حيا ااأ فا المااادة  9ا أي "ت تااز
الدولاااااة بتح ياااااان تكااااااافؤ الااااااارص بااااااين جميااااااع
المواطاينا دوي تمييز".
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ما أ د فا الماادة  53ا أي" :الماواطاين لاد
ال ااااا وي سااااوالا وياااام متساااااووي فاااا الح ااااوع
والحريااااات والواجيااااات القامااااةا ال تمييااااز بياااااهم
بسيب الدينا أو الق يادةا أو الجااسا أو األ الا
أو القاااااارعا أو ال ااااااويا أو ال وااااااةا أو اق اقااااااةا أو
المساااتو االجتماااا ا أو اال تماااال السياسااا أو
الجوراف ا أو ألي سيب خخر".

▪ الق الالالالالان ن رق الالالالالم  25لس الالالالالنة 2018ا والخاااااااص
با لااال "المج ااس األ ا لمواجهااة اقرياااب
والت اااااار "ا لمكافحااااااة الت اااااار واقرياااااااب
بجمياااع اااوره وأشاااكالها ومخت اااد الكيا اااات
اقريابيةا وقد وضع يذا ال ا وي ُصاب أ يُااه
الح ااااوع األساسااااية لإل ساااااي التاااا ال يجااااوز
التقااااادي يهاااااا حتااااا فااااا أحاااااوال مكافحاااااة
ا
اا مان رمياة واضاحة ت او
اقرياب ما
التاااوازي باااين مكافحاااة اقريااااب واحتااارا ت ااا
الح اااااااااااوعا مااااااااااان خااااااااااا ل تياااااااااااا قوا اااااااااااد
اااا اقطااااار القااااا
وإجاااارالات محااااددة تُي اااا
ل لااااار ية اقجرائياااااةا وتخضاااااع قاااااوات إ ااااااا
ال ااااا وي قشااااارا الساااا ة ال ضاااااائية دوي
ا اراديا بيي إجرال.

ياااااذاا وقاااااد الالالالا ت العليالالالالل االالالالن التشالالالالريعات
المصرية خ ل الساوات السيع الماضيةح لتقزز
قيم التسامح ف المجتمع المصريح وماها:

▪ القانالالالالالالال ن رقالالالالالالالم  190لسالالالالالالالنة  2020بلااااااايي
إ لاااال ييلتااا أوقاااا الكايساااة الكاثوليكياااة
وال ائااة اق جي ياة.

اااذل ا تيااار الدساااتور فااا الماااادة اساااها أي:
"التميياااز والحاااق ااا الكرايياااة جريماااة يقاقاااب
يهااااا ال ااااا ويا وت تااااز الدولااااة باتخااااا التاااادابير
ال زمااااة ل ضااااال اااا جميااااع أشااااكال التميياااازا
وياااظم ال ااا وي إ لااال ماوضااية مساات ة لهااذا
الوري".
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▪ القان ن رقم  142لسنة  2019لتقديل بقاق
أحكاااا قاااا وي الماظماااات الا ابياااة القمالياااة
رقم  213لساة 2017ا ليماح القمال الحن فا
تكاااوين الا اباااات التااا تضااامن ح اااوقهم دوي
تمييااز ضااديما و ااأ ا حظاار ح هااا أو حاال
مج ااااس إدارتهااااا إال بحكاااام قضااااائ ا مااااا تاااام
الازول بالحد األد ا الم اوب لتكاوين ال جااة
الا ابيااة إلااا خمسااين ام ااااا و ااذل الاااازول
بالحااد األد ا الم ااوب فا باااق التاظيمااات
الا ابية.
▪ القان ن رقم  82لسالنة  2016بلايي مكافحاة
الهجرة ير اللر يةا ويو ال ا وي الذي يُجار ُ
جميع أشكال تهريب المهاجرين وي ررُ ح هام
فااا القاااودة ال و ياااةا ويُ اااز الدولاااة بتاااوفير
التدابير المااسية لحماية ح وقهم.

▪ القان ن رقم  197لسالنة  2017لتقاديل بقاق
أحكااااااا قااااااا وي إ لااااااال المج ااااااس ال ااااااوم
لح وع اق ساايا و لا لتقزياز اسات له مان
حيااااااا طري اااااااة تلاااااااكي ها وأدامه لمهاماااااااها
واست ل مواز تها باقضافة إلا ماحاه الحان
فاااااااااا زيااااااااااارة السااااااااااجوي وسااااااااااائر أمااااااااااا ن
االحتجاز والمؤسسات الق جياة واق ا حيةا
وإبااااااا الاياباااااااة القاماااااااة ااااااان أي ا تهااااااااك
لح وع اق ساي.
▪ القان ن رقم  80لسنة  2016الخاص بتاظيم
بااااال وتااارميم الكااااائسا والاااذي تضااامن وألول
ماااارة تحدياااادا ماضااااي ا ل وا ااااد واقجاااارالات
ترخيأ بيي
الت يتقين اتيا ُها ل حصول
مااااااااال مااااااااان أ ماااااااااال اليااااااااااال المتق اااااااااة
بالكايسة.
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اتصااااالاا فجهااااود الدولااااة فاااا مجااااال التسااااامح
والتقااااااايع ليساااااا حييسااااااة مااااااواد دسااااااتورية
وقا و يااااااة فحساااااابا باااااال تاااااام التي يااااااد يهااااااا
وترساااااايخها فاااااا اسااااااتراتيجية مصاااااار ل تاميااااااة
المستدامة.
وقد جال الهاد الباا مان "رؤيالة اصالر ،"2030
ليؤ ااد اا السااق لتح ياان القدالااة واال اادما
االجتماا والملاار ةا ويااو ماا ياضا إلا د اام
الملاااااار ة المجتمقياااااة فااااا التامياااااة لجمياااااع
الالاااااتا وتقزيااااز رو الااااواللا واال تمااااال ل هويااااة
المصريةا وتاو ها الب اف .
واسااتكمالا لتحر ااات الدولااةا أط ا الدولااة ف ا
 11سااااااااايتمير " 2021االسالالالالالالالالتراةيجية ال نيالالالالالالالالة
لحق ق اإلنسان"ا وي االستراتيجية األول من
و هااااااا فااااااا مصااااااارا وتتميااااااز بي هاااااااا متكام اااااااة
وطوي اااة األمااادا حيااا تقمااال محاورياااا الرئيساااة
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اااااا ترساااااايخ التسااااااامح بااااااالمجتمع واحتاااااارا
الح اااااوع المد ياااااةا والسياسااااايةا واالقتصااااااديةا
واالجتما يااااةا والب افيااااةا وتااااد م مااااا ت ااااو بااااه
الدولة ف مجاالت ح وع المرأةا وال الا و وي
الهمما واللايابا و ياار السانا و اذل التب ياد
وباال ال درات ف ح وع اق ساي.
إجمالااااااا تسااااااتاد االسااااااتراتيجية إلااااا اااااادد ماااااان
المياااااادئ األساساااااية الماصاااااوص يهاااااا فااااا
الدسااااااااااااااتورا والمسااااااااااااااات رة فاااااااااااااا قضااااااااااااااال
المحا اااام الق ياااااا والمتضماااااة فاااا االتااقيااااات
الدوليااااة واقق يميااااة لح ااااوع اق سااااايا وتتمبااال
ت الميادئ فيما ي :

▪ ح اااااااوع اق سااااااااي متي ااااااا ة فااااااا الكراماااااااة
اق ساااااااااااا يةا ويااااااااااا المياااااااااااةا متراب اااااااااااة
ومتلاااابكة و يااار قاب اااة ل تجزئاااةح إ يقااازز ااال
ماها اآلخر.

▪ االسااتاادة ماان إطااار مراجقااة الجاارائم األشااد
خ ااااورة التاااا توقااااع اهااااا وبااااة اق اااادا
بمرا اااااة الظاااارو المجتمقيااااةا والدراسااااات
المتخصصاااااةا وبماااااا يتاااااان ماااااع االتااقياااااات
الدوليااااة واقق يميااااة لح ااااوع اق ساااااي التاااا
يها مصر.
دق
▪ د التمييزا و االة ح وع اق سااي فا إطاار
من المسااواةا وتكاافؤ الاارصا واحتارا ميادأ
المواطاة.
الحكااام فااا الدولاااةا
▪ سااايادة ال اااا وي أساااا
واسااااااات ل ال ضاااااااالا وحصاااااااا تها وحيدتاااااااه
ضاااما ات أساساااية لحماياااة ح اااوع اق سااااي
والحريااات األساساايةا وت تااز الدولااة بتح ياان
لاااااا ماااااان خاااااا ل تلااااااريقاتا وسياساااااااتا
وأ ظمةا وأحكا قضائية فقالة.

▪ الديم راطيااااة وح ااااوع اق ساااااي متراب اااااايا
ويقزز ل ماهما اآلخر.
▪ تقزياااااز الحكااااام الرشااااايدا ومكافحاااااة الاساااااادا
وإرسااااال قاااايم الازايااااة واللاااااافيةح لضااااماي
التمتاااااااااااع بح اااااااااااوع اق سااااااااااااي والحرياااااااااااات
األساسية.
▪ الحااان فااا التامياااة حااان مااان ح اااوع اق ساااايا
وبموجيه يحن لكل إ ساي ولجميع اللاقوب
الملااااااااااااار ة واقسااااااااااااها فاااااااااااا تح ياااااااااااان
التامياااااة اللااااااام ةا والتمتاااااع بقوائااااااد يااااااذه
التامية.
▪ ضاااارورة وفااااال جميااااع األفااااراد فاااا المجتمااااع
بواجياتهم ومسؤولياتهم تجااه احتارا ح اوع
اآلخرين وحرياتهم األساسية.
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7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة المكانيوووووووة
قطوووووووووووووووووووووووواة اإلسوووووووووووووووووووووووكان
والمجتمعوووووووووات العمرانيوووووووووة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

79.5

مليووووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووووو

ا ق ااا اقسااكاي
قيمااة اق ااااع الحكااوم
والمرافاااااااااان المجتمقيااااااااااة بمواز ااااااااااة ااااااااااا
.2021/2020

7.8

مليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارات
جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

إجماااااال تك ااااااة تااياااااذ المرح اااااة البا ياااااة مااااان
اقساااكاي االجتماااا بما اااة الااااا  800فاااداي
بمدياة أ توبر الجديدة.

بتكلفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

486
ألووووووووووووو

إجماااااااال ااااااادد وحااااااادات
اقسااااااااااكاي االجتمااااااااااا
وحووووووووووووودة المااذة حت ا .2020

121.2

مليوووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووو

بتكلفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

82.7
ألووووووووووووو

إجماااااااال ااااااادد وحااااااادات
اقساااااااااكاي المتوساااااااااخ
والاااااااخر الماااااااذة حتااااا
وحووووووووووووودة ا .2020
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25.8

مليووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووووووووووو

"

الحالالالالق فالالالالي سالالالالكن اانالالالالم

يمباااال الساااااكن الم ئاااام الاااااذي ي ياااااّ احتياجاااااات
المااااواطن األساساااايةا تحااااديا الميااااا فاااا لااااال
التوسافع الحاضري القالم ا اما يٌقدف جازلا مهماا
ف ا م ياااة التامياااة اللاااام ة ألي دولااةا ور ي اازة
أساساية لت اد األمم ورقيهاااا ومان ثام ف اد تاام
اال تاااارا بحااان الحصاااول ااا السااااكن الم ئااام
ألي مواطن ف جميع أ حال القاالم با تيااره ح اا
مااان الح اااوع األساساااية لإل سااااي الماصاااوص
يها ف مخت د المقايدات الدولية.
يااذاا وقااد أ اادت المااادة  25ماان اق ا ي القااالم
لح ااوع اق ساااي ا أي "لك الش شااخأ ح ااا ف ا
مستو مقيل ا ٍ لضماي الصحة والرفاياة
اااااقيد المي ااااالا
لاااااه وألسااااارتها وخا اااااة ااااا
والم اااااااايسا والمسااااااااكنا والقاايااااااااة ال ييااااااااةا
والخدمات االجتما ية الضروريةا ولاه الحانف فيماا
ياايمن بااه الووائاال فا حاااالت الي الااةا أو المااري
أو القجااازا أو الترمفااالا أو يااار لااا مااان الظااارو
الخارجة ن إرادتها والت تا ده سيل يله".
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ا وة ا ل ا ا يت ااع الهاااد الحااادي لاار
ماااااان أياااااادا التامياااااااة المسااااااتدامة األمميااااااةا
والمقااااا بااااا "مااااادي ومجتماااااقات مح يااااة خمااااااة
ومستدامة"ا إل حصااول جميااع فلااات المجتماع
مساا ن وخدماات أساساية خمااة وميسورة
التك اااااة بح اااااول اااااا 2030ا والتي ياااااد ااااا دور
ق ااااا اقساااكاي فااا موا يااااة التحاااارك الساااريع
وتمكيان القدالاة االجتما ية.
قااا مااان يااذا الحاااراك القااالم حاااو تاااوفير
وا
السااااااكن الم ئاااااام ل مااااااواطاينا أقاااااارّ المُلاااااارش
المصااري يااذا الحاان األ اايل ف ا المااادة  78ماان
الدستور المصري الصادر ا 2014ا والتا تااأ
اااا أي "تكااااال الدولااااة ل مااااواطاين الحاااان فاااا
المسااكن الم ئاام واآلماان والصااح ا بمااا يحاااظ
الكرامااة اق سااا ية ويح ااان القدالااة االجتما ياااة.
وت تااااز الدولااااة بوضااااع خ ااااة وطايااااة لإلسااااكاي
ترا اااا الخصو ااااية الييليااااةا وتاااااظم اسااااتخدا
أراضااا الدولاااة وماااديا باااالمرافن األساساااية فااا

إطاااار تخ ااايخ مرا ااا شاااامل ل مااادي وال ااار ا
واسااااااتراتيجية شااااااام ة لتوزيااااااع السااااااكايا بمااااااا
يح ااان الصاااالح القاااا ويضااامن تحساااين و ياااة
الحيااااااة ل ماااااواطاينا ويحااااااظ ح اااااوع األجياااااال
ال ادمة".
وتجدر اقشارة إل أي مصر تُقدف من أوائال الادول
الت سق حاو دما الاارم القالمياة فا األطار
التاموياااة الوطاياااةا ووضاااق األياادا التاموياااة
القالمياااااة صاااااب أ ياهاااااا اااااااد يا ااااااة ت اااااا
األياادا ح األماار الااذي يظهاار ج يااا فا القديااد ماان
الوثاااائن واالساااتراتيجيات الوطاياااةا ومااان أيمهاااا
رميااة مصاار  2030والت ا ت مااح إل ا باااال خري ااة
مرا يااااة شااااام ةا تُح ّاااان باااادوريا التااااوازي بااااين
ال اقاااةا والميااااها واألريا وتصااايح قاااادرة ااا
مضا اة مساحة القمرايا وإ ادة توزيع التامية
والساااكاي لتقظااايم اساااتخدا الماااواردا وإحااا ل
وت وير المااطن القلوائيةا ورفع جودة الحيااة
واستدامتها.
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مااا م ا الدولااة ا تح ياان األماان السااكا
ل مواطن بما يتوافان ماع االساتراتيجية الوطاياة
لح اااااوع اق سااااااي التااااا أط تهاااااا الدولاااااة فااااا
ساايتمير 2021ا والتا تؤ ااد فا الياااد السااابع مان
المحااااااااور البااااااااا ماهااااااااا والمقااااااااا بااااااااالح وع
االقتصاااااادية والسياساااااية ااااا التااااازا الدولاااااة
المصااااااارية بتاااااااوفير الساااااااكن الم ئااااااام واآلمااااااان
والصاااااااح ل ماااااااواطاينا بماااااااا يكاااااااال الكراماااااااة
اق سا يةا ويُح ن القدالة االجتما ية.
واسااااااتكمالاا تيااااااا وزارة اقسااااااكاي والمرافاااااان
والمجتمقات القمرا ياة اساتراتيجية تتوافان فا
أياااادافها مااااع توجهااااات الدولااااة لياااااال ماظومااااة
ساكاية متكام اةا وتوسايع قا ادة المساتايدينا
و لااا مااان خااا ل اال تمااااد ااا مجمو اااة مااان
اقجرالاتا يتمبل أبرزيا ف اآلت :
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▪ تاااوفير ماااا مخت ااااة مااان بااارام اقساااكاي
لمواجهااة ال ااب المتزايااد ا القمااراي ف ا
الريااااد والحضاااارا والحاااادش ماااان اآلثااااار الساااا يية
ل اماااااااو القمرا ااااااا يااااااار المخ اااااااخ لتاااااااوفير
المسااكن الم ئاام لكاال مااواطن بمااا يتااس اب
مع مستو دخ اه (إساكاي اجتماا ا وساكن
مصاااااارا ودار مصاااااارا وبياااااا الااااااوطنا وإتاحااااااة
األراض ل الات ال ادرة).
▪ تااياااذ المرح اااة األولااا مااان المااادي الجديااادةا
وماااان أيمهااااا "القا اااامة اقداريااااة الجدياااادةا
والق مااااااااين الجدياااااااادةا وتوشااااااااك ا وشاااااااارع
بورسقيدا والليخ زاياد الجديادةا والماصاورة
الجديدةا وحدائن أ توبرا وواحاة أ تاوبرا و ا ار
بواارب أساايوسا و اارب قااااا وم ااوي الجدياادةا
و رب با سويد".

▪ إ مال ماظومة التخ يخ القمرا ا فا لال
تقدد التحديات التا تواجاه سياساات التامياة
القمرا ية ف مصرا وأيمها تصا د الكبافات
الساكا يةا فضا ا اان التصاادي لظااايرة الامااو
القلااااوائ ا و لاااا ماااان خاااا ل تاايااااذ باااارام
متكام ااة لت ااوير المااااطن القلااوائية والح ادش
ماها.
▪ االيتماااااا بخااااادمات الياياااااة التحتياااااةح إيما اااااا
باأليمية ال صو الت تحت هاا ت ا الخادمات
فااا تهيلاااة الييلاااة ال زماااة لتحساااين مساااتو
مقيلة المواطنا وتاوفير بيلاة احية وخمااة
له وألباائه.
▪ تااياااذ ااادد مااان اق ااا حات التلاااريقية فااا
مجاالت اقسكاي والياال والتساجيل الق ااري
وتاظاااااايم مرفاااااان مياااااااه اللاااااارب والصاااااار
الصح .

▪ تح يااان التاااوازي باااين ياااد الدولاااة فااا د ااام
باارام اقسااكاي االجتمااا لمحاادودي الاادخل
ماااان جهااااةا وبااااين مسااااؤوليتها فاااا تلااااجيع
ال اااا الخااااص ااا الملاااار ة فااا تاااوفير
خااادمات اقساااكايا ورفاااع جودتهاااا مااان جهاااة
أخر .
يااذاا وقااد أط ا الدولااة "اسااتراتيجية اقسااكاي
فااا مصااار" فااا أ تاااوبر 2020ح تزامااااا ماااع اليااااو
القاالم ل موئال -يحتاال القاالم بااليو القاالم
لإلسكاي ف شهر أ توبر مان ال اا  -والتا تام
إ اااااداديا مااااان قيااااال وزارة اقساااااكاي والمرافااااان
والمجتمقاااات القمرا ياااة بالتقااااوي ماااع بر اااام
األمم المتحدة ل مستوطاات اليلرية.
وتحااااااادشد ياااااااذه االساااااااتراتيجية مجمو اااااااة مااااااان
السياساااات والاااارم المسااات ي ية لمسااااؤوليات
الدولةا بما يتااد السياسات الساب ة.
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 4محاور رئيسةا ومحاور
وترتكز االستراتيجية
دا م لكل السياساتا ما يو موضح التال :
▪ يختااااأ المحالالالال ر ايوع باالرت ااااال بالماااااطن
السااااااااااكاية ال ائمااااااااااة وخا ااااااااااة الماااااااااااطن
القلوائيةا والتا تساايي فا لهاور بقااق
الملاااااك ت االجتما ياااااة واالقتصاااااادية مااااان
مااااااطن ات خ اااااورة اجتما يااااة أو بيلياااااة أو
مااطااااااان يااااااار خمااااااااةا مااااااان حيااااااا ساااااا مة
المالاتا وا تلار األ ل ة االقتصادية اير
الرسامية بهاا.
▪ بياماااااااا يختاااااااأ المح الالالالال ر الث الالالالالاني بالوحااااااادة
الساااااااكاية مااااااان حيااااااا خصائصهاااااااا و اااااااو
اااا الر يااااد السااااكا
المسااااكن والحاااااا
واالساتو ل األمبال لااها واساتو ل الوحاادات
اللاااا رةا وسااان ال وا يااان ال زماااة ل رحهااااا
ف ساوع اقسكايا وتاظيام حيااتها.

▪ يااااذاا ويتاااااااول المحالالالال ر الثالالالالالالم سياساااااات
التقامااال ماااع فلاااة إساااكاي محااادودي الدخااالا
ود اااام الماااواطن المصاااري ماااان خااا ل إتاحااااة
أراضااا الدولااااة وال ااااا الخاااااص لإلساااكايا
باقضافة إل توفير و ياة مان اقسكاي ت ئام
الالاااااات يااااار ال اااااادرة ااااا تحمااااال تكالياااااد
الساكن.
▪ ويهاد المح ر الرابالل إل ضماااي اسااتدامة
المااااطن والوحااادات الساااكاية بصاااورة ترا اا
جميااااااااااع األبقاااااااااااد الييليااااااااااةا واالجتما ياااااااااةا
واالقتصاااااااااديةا ود اااااااام االبتكااااااااار ومرا اااااااااااة
الخصو ية ف اقساكاي.
▪ أمااااا المح الالال ر ال الالاللا م فيخااااتأ باالسااااتدامة
المؤسسية واقداريةا وتقزيز قا دة المقرفاة
والمق ومااااتح لتح يااان أقصااا ائاااد لجمياااع
السياسات.

احاور "استراةيجية اإلسكان في اصر" أ ت بر 2020

1

2

3

4

سياسات التعاام
ال انا ق
الت ير الحضري.

سياسات التعاام
ال الرصيل السكني
القانم وال لات
الشاهر .

سياسات التعاام
ال فئة إسكان
احلودي اللًّم.

سياسات ةحقيق
أهلاف المنا ق
السكنية والمسكن
المستلال.

ةحقيق االستلااة الم سسية –
ةعزيز قا ل المعرفة والمع اات
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ويااايت المخ اااخ االساااتراتيج ال وماااا ل تاميااااة
القمرا يااااة  2052مح ااااا رم وأياااادا التاميااااة
الوطايةا والت تت خأ م يا ف اال ت ال بمصر
ماااان دولااااة اميااااة إلاااا دولااااة مت دمااااةا و ااااذل
اال ت ااااال مااااان مجتماااااع "ت ياااادي" إلااااا مجتماااااع
المقرفااة المقا اارا ياااقم أفااراده بمسااتو ااالٍ
من جودة الحياةا ف ماا ديم راط تُصااي فياه
جمياااع حريااااتهم وح اااوقهم اق ساااا يةا وتتح ااان
مقاااااه القدالاااااة االجتما ياااااة باااااين جمياااااع فلاااااات
المجتمعا وقد ر از ياذا المخ اخ ا اساتدامة
التامية االقتصاديةا واليلريةا والمكا ية.
وفيما يخأ محور التامية المكا ياةا فيتياا ياذا
المخ اااخ خ اااة اساااتراتيجية تتمبااال فااا تحدياااد
الا اقات المكا ية ل تاميةا ومن ثم تحديد حادود
أساسهاح و ل بهد تحديد الحياز
األقاليم
المكاااا الكااااف لكااال إق ااايما والحجااام الساااكا
الم ئم لها ويقمل ل المخ خ وفن محورين:

▪ إنشالالا ةجمعالالات مرانيالالة ليالالل  :ويتمبااال
يذا المحور ف إ لااال مجمو ااة ماان المااادي
مخت اااااااااة األدوار ق ااااااادة توزيااااااااع السااااااااكايا
وماادي جدياادة حااول المرا ز الحضرية الكيااار ا
وماادي جدياادة امتاادادا ل تجمقااات القمرا ياااة
ال ائماااااةا ومااااااادي جديااااااادة مرا اااااااز حضااااارية
إق يميااة.
▪ ة الال ير المن الالا ق العش الال انية هي الالر اآلان الالة:
ويتمبل يذا المحور ف التقامل مع المااطن
ات الخ اااااورة القالياااااةا ماااااان خاااااا ل إ ااااااادة
ت ويااارياا ويقماال اااادوع التاميااة الحضاارية
تح ين يذا الهد .
وقااااد ا تهجاااا الدولااااة المصاااارية مجمو ااااة ماااان
اق ااااا حات التلاااااريقية والمؤسسااااايةا والتااااا
تقمااال ااا تح يااان الهاااد القاااا مااان جمياااع
ملرو ات اقسكاي.
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ومن أيم اق

حات التلريقية جد التال :

▪ قالالان ن التم يالالم العقالالاري :أد ال ااا وي رق ام
 55لسااااة  2014بلااايي تقاااديل بقاااق ماااواد
قاااا وي التمويااال الق ااااريا إلااا توسااايع دائااارة
المساااتايدين مااان ظاااا التمويااال الق ااااريا
ويهاااد ال ا اااوي إلا تيميااان اساااتمرار لااااس
التموياااال الق ااااري فااا خ اااان فاااارص تموياااال
أ ماااال الياااااالا وشااارال الق ااااارات والوحاااادات
الساااكاية ل مااواطاينا وضااماي التاازا الدولااة
بتوفاااير المسااا ن االقتصااادية لاااذوي الدخاااول
الماخاضة.
▪ قانالالالالالالالالال ن اإلسالالالالالالالالالكان اال تمالالالالالالالالا ي ود الالالالالالالالالم
التم ي الالم العق الالاري :أ اادرت الدولااة ال ااا وي
رقام  93لسااة  2018ليصيح ادوقاا "ضماااي
ود اااام لاااااس التموياااال الق اااااري"ا و"تمويااال
ااااااادوع واحااااااد
اقساااااكاي االجتماااااا " فااااا
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" اااادوع التمويااال الق ااااري" بهااااد تح ياااان
أقصااااا اساااااتاادة ممكااااااةا والتيساااااير ااااا
المواطاين والتقامال ماع جهاة إدارياة واحادةا
ويقاااتير مااان أيااام أحاااكا يااذا ال ا اااوي إيجااااد
مصادر اتية دائمة لتمويل الوحدات الساكاية
الت ت و بياائها الدولة لالة محدودي الادخل
بملاارو اقساااكاي االجتمااا دوي اال تماااد
الخزا ة القامة ل دولة.
أسااااااهم أيضااااااا ال ااااااا وي رقاااااام  17لساااااااة 2019
والمُقاادل بال ااا وي رقاام  1لساااة  2020فا شاايي
التصااااالح فاااا بقااااق مخالاااااات الياااااال وت اااااين
تيمين حياازة الماواطاينا وضاماي
أوضا هاا
حصاااولهم اااا مسااااكن مااسااابا مااااا يهااااد
ال اااااا وي إلااااا تااااايمين حياااااازة جمياااااع الق اااااارات
الم اماااة بالمخالااااة فااا ضاااول ضاااوابخ محاااددة
تضمن السا مة اق لاائيةا وتحااظ ح اوع وي
الليي.

وتجااادر اقشااااارة إلااا أ ااااه قااااد ب ااا إجمااااال اااادد
د م دي من " ادوع اقسكاي
الحا ين
االجتماااا " حتااا  30يو ياااو  2020حاااو  312ألاااد
مسااتايدا باجمااال د اام اادي ب ا  4.9م يااارات
جايها وبتمويل اري ب  30.8م يار جايه.
يااااذاا وقااااد قاماااا الدولااااة باااااط ع القديااااد ماااان
المياااادرات الحكومياااةح لتقزياااز التمويااال الق ااااري
ل ماااااواطاينا ومااااان أبااااارز ت ااااا المياااااادرات جاااااد
التال :
قا مان الادور
▪ ابادر التم يم العقاري :ا
الرئيس الذي ي او باه ال اا المصارف فا
تالاايخ التموياال الق اااريا ف ااد ارتااي اليا ا
المر ااااازي المصاااااري ضااااارورة تحاياااااز اليااااااوكا
وتلااااااجيقها ل توسااااااع فاااااا يااااااذا المجااااااالا
وتوجيههاااا ل يتماااا بمحااادودي ومتوسااا
الاادخلا و ل ا ماان خ ا ل طاار ميااادرة تهااد

ييك ا ل تموياال الق ااري
إل ا تح ياان إ ا
من خ ل إتاحة التمويل طويل األجال بيساقار
ائاااااااد ماخاضاااااااةح لضاااااااماي تاااااااوفير الاااااااد م
المااساااااب ل الاااااات المتوسااااا ة ومحااااادودة
الاادخلا و ل ا ماان خ ا ل قيااا اليا ا المر اازي
المصاااري بتخصااايأ مي ااا  10م ياااارات جاياااه
مصااااااااري لتموياااااااال ملاااااااارو ات اقسااااااااكاي
ومحاااادودي
االجتمااااا الخا ااااة بمتوساااا
الدخل.
▪ إ الالالاق المب الالالادرةين الخاص الالالتين بالتم ي الالالم
العق الالالالالالالالالالاري بأس الالالالالالالالالالعار ان الالالالالالالالالالل اخ ض الالالالالالالالالالة
ةالالاللريجي) بحاااد أقصااا لمااادة
( %8اتن الالاق
 20ساة أو ب و القميل ساان  60اماا أيهماا
أقااااربا ( %3متااااااقأ تاااادريج ) بحااااد أقصاااا
لمدة  30ساة أو ب و القميل سن المقاا
أيهما أقرب.
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▪ إ الالالالاق اب الالالالادر " ص الالالالر الث الالالالرو العقاري الالالالة
وإدارةهالالا" ااا 2021ا بر ايااة وزارة االتصاااالت
وتكاولوجياااا المق ومااااتا والجهاااات المقاياااة
األُخاااار ا وتتمباااال أيميااااة ت اااا الميااااادرة فاااا
تح ين اآلت :

•

•

•

حو ماااااااااة إجااااااااارالات ت اااااااااديم الخااااااااادمات
المرتي ااااااة بالق ااااااار ل مااااااواطاينا مباااااال:
خدمات تسجيل الم كياتا والحصول
التراخيأ والمرافن.
تساااهيل ياااذه اقجاااارالات وت اااديمها فاااا
ماااادة زمايااااة قصاااايرةا وت ياااال التقااااديات
والمخالاات.
تحساااااين ترتياااااب مصااااار فااااا المؤشااااارات
القالميااااةا وجااااذب االسااااتبمارات األجاييااااة
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مااااان خااااا ل بااااااال قا ااااادة بيا اااااات صاااااية
وجورافية موحدة برقم قوم ل ق ار.

•

المساااااااايمة فااااااا أي يكاااااااوي التخ ااااااايخ
والتامية وف اا لييا اات دقي اة فا مخت اد
المجاالتا و ذا تحساين الخادمات القاماة
والمرافن ف مدة زماية قصيرة.

▪ ابالالادر "سالالكن لكالالم المصالالريين" :تاايت يااذه
المياااااادرة ضااااامن مياااااادرات الياااااا المر ااااازي
ل تمويااال الق ااااريا والتااا تهاااد إلااا تاااوفير
الساااااكن ال ئااااان لمخت اااااد فلاااااات المجتماااااع
بالمديا وقد جح الميادرة ف :

•

اال تهااال ماان تاايااذ  27ألااد وحاادة سااكاية
بالمرح اااااة األولااااا باساااااية %83ا وب يماااااة
استبمارية تجاوزت  6.9م يارات جايه.

ويظهر ايتما الدولاة ب اا اقساكاي ج ياا فا
بيا اااااااات المواز اااااااة المقتمااااااادة ل قاااااااا الماااااااال
2021/2020ا والتااا توضاااح أي اق اااااع الحكاااوم
ا ق ااا اقسااكاي والمرافاان المجتمقيااة ب ا
حو  79.5م يار جايها وياو يُلاكشل حاو  %4.6مان
إجمال اق اااع الحكاوم ا ماا ب ا حجام اق اااع
حاااو  78.9م ياااار جاياااه بمواز اااة اااا 2020/2021ح
األماااار الااااذي يقكااااس ارتاااااا مقاااادالت اق ااااااع
ااااا ياااااذا ال اااااا ا وياااااو ماااااا يؤ اااااد
الحكاااااوم
االيتمااااا الااااذي وجهتااااه الدولااااة المصاااارية لهااااذا
ال ا بداية من ا .2014
يااذا وييااين اللااكل التااال ت ااور سااية اق ااااع
ااا اقساااكاي والمرافااان المجتمقياااة
الحكاااوم
ف ا مصاار اسااية ماان إجمااال اق ااااع الحكااوم
ف الاترة من (.)2021/2020 – 2014/2013

اإلنفاق الحكومي علا قطاة اإلسكان والمراف المجتمعية
في مصر كنسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي خالل عامي
()2021/2020 – 2014/2013

()%
4.6

2.5

2021/2020

2014/2013

المصدر :وزارة المالية.
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سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة المكانيوووووووة
قطوووووووووووووووووووووووووووواة تطوووووووووووووووووووووووووووووير
العشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائيات

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

63

مليوووووووووووووووووووووووووووار
جنيوووووووووووووووووووووووووووو

إجمال تك اة ت وير دد  357ما
خ ل الاترة (.)20121 - 2014

1.5

ة ير خماة

مليووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووو

تك اااة ملاارو بلاااير الخياار  1و 2ف ا ما
يخ القاب بمحافظة اقسكادرية.

390

ااة

مليوووووووووووووووووون
جنيووووووووووووووووووووووو

إجماااااال تك ااااااة ت اااااوير ما اااااة زرزارة بحااااا
الضاااااواح بمحافظاااااة بورساااااقيدا بمراح هاااااا
األول والبا ية والبالبة.
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318

مليووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووووووووووو

إجمااال التك اااة الت ديريااة لرفااع اااالة اليايااة
ة ف الاتارة
األساسية ل مااطن ير المخ
(.)2030 – 2014

791.4

مليوووووووووووووووون
جنيووووووووووووووووووووو

إجماااال تك ااااة ملااارو إساااكاي المحروساااةا
بمرح تياااه األولااا والبا ياااةا بما اااة الاهضاااة
بمحافظة ال ايرة ا .2018

330

مليوووووووووووووووووووووووون
جنيووووووووووووووووووووووووووووو

إجماااااال تك ااااااة ملااااارو روضاااااة السااااايدة
(تل الق ارب ساب ا) بمحافظة ال ايرة ا
.2019

"

القضا

العش انيات

االساااات رار واألماااان ل ااااارد
السااااكن يااااو أسااااا
واألسااارة ..مااان ياااذا الما ااانا مااادت مخت اااد
المواثياان الدوليااة إل ا التي يااد ا حاان اق س ااي
فاااا السااااكن الم ئااااما وجااااال فاااا م دمااااة يااااذه
المواثينا "اإل الان العالالمي لحقال ق اإلنسالان"
الصاااااادر اااااا  1948الاااااذي ا تااااار فااااا الماااااادة
 25بالسكن ال ئن قاصار مان اا ار الحان فا
ا أي
مسااتو مقيل ا مااساابا حي ا ص ا
"لك الش شااخأ ح ااا ف ا مسااتو مقيلااة يكا ا
لضااماي الصااحة والرفايااة لااه وألساارتها وخا ّ اة
ااااااقيد المي اااااال والم اااااايس والمسااااااكن
اااااا
اااااااقيد الخااااااادمات
والقااياااااااة ال يياااااااة و ااااااا
االجتما ية الضرورية".

اساتادت يااذه المااادة إلا ضاارورة تقزيااز اق مااال
الكامااال ل حااان فااا الساااكن ال ئااان قاصااار مااان
اا ااار الحااان فااا مساااتو مقيلااا مااساااب.
وتحدياااد الح اااول القم ياااة وأفضااال الممارساااات
والتحديات فيما يتق ّن بالحن ف السكن ال ئن.
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ولترساايخ يااذا الحاان اق سااا ا ا ضاام الدولااة
المصاارية لمخت ااد المواثياان الدوليااة الت ا أ اادت
وا ترفاااا بااااه وفاااا م اااادمتها "العهالالالل الالالاللولي
الخالالالال بالالالالحق ق االقتصالالالادية واال تما يالالالة
والثقافيالالة" لقااا  1966والااذي ااأ فاا المااادة
 11ماه ا أي "تُ ار الادول بحان ال شاخأ فا
مستو مقيل ا ٍ له وألسرتها يوفر ماا ياا
بحااجتهم ماان الواذال والكسااال والمايو ا وبح ااه
ف تحسين متوا ل لظروفه المقيلية"
يااذاا وتجاادر اقشااارة إل ا أي الحاان ف ا المسااكن
المااسااب يقا ا أ باار ماان تااوفير س ا د يقاايع
اق ساااي تحتااها حي ا يمتااد ليلاامل أبقااادا أخ ار
اليُقااد المكاااا ا فهااو الحااان فاا أي يحياااا
بخاا
الااارد حيااااة خمااااة و ريمااة فااا مساااكن مااسااابا
تتااااااوافر بااااااه الخاااااادمات األساسااااااية والمرافاااااان
واأل لا ة الدا مااةح وماان ياااا تاام تحديااد بقااق
القاا اار ل سااكن ياار ال ئاان ااذ ريا ف ا مااا ي ا :

▪ ضالالالمان الحيالالالاز  :إ ا اااااي ال اااااطاوي فيااااه ال
يتمتّقوي بدرجة من ضماي الحياازة تاوفشر لهام
الحمايااااااة ال ا و يااااااة ماااااان م يااااااات اقخاااااا ل
ال سري والمضاي ات.
▪ ةالالالال افر الخالالالاللاات والتجهيالالالالزات والمراف الالالالق
والبنيالالالالة التحتي الالالالة :إ ا ااااااي ال ااااااطاوي فياااااه
يات اااااروي إلااااا ميااااااه اللااااارب الميمو اااااةا أو
الصاار الصااح الم ئااما أو ال اقااة ل ه ا ا
أو التدفلاااااااةا أو اق اااااااارةا أو وساااااااائل تخااااااازين
األ ذيةا أو التخ أ من الااايات.

اتااه
ال ةحمالالم الك الالة :إ ا ا ا
▪ القالاللر
تحاااار ال اااااطاين فيااااه ماااان ح ااااوع اق ساااااي
األخر أو ت وشضها.
▪ الصالالا ية ل سالالكن :إ ا لاام يضاامن الس ا مة
الجساااادية أو يااااوفر مساااااحة افيااااةا وحمايااااة
ماان اليااردا والرطوبااةا والحاارا والم اارا والااريحا
و يريا.
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▪ ة بيالالة اال تيا الالات :إ ا لاام ييخااذ فا الحس اياي
االحتياجااااااات المحااااااددة ل الااااااات المحرومااااااة
والمهملة.
▪ الم قالالل :إ ا اااي مقزولااا اان فاارص القماالا
وخدمات الر اية الصاحيةا والمادار ا ومرا از
ر اياااااااة األطااااااااالا و يرياااااااا مااااااان المرافااااااان
االجتما يااااةا أو إ ا اااااي فاااا مااااااطن م وثااااة
أو خ يرة.
▪ الما اة ان النا ية الثقافية :إ ا لم يحتار
التقيياااار اااان الهويااااة الب افيااااة وييخااااذه فاااا
الحسياي.
اتصااالاا ماادت الدولااة المصاارية ف ا اليدايااة إل ا
ترسايخ يااذا الحان قا و يااا فا الدسااتور المصااري
الصادر ا 2014ا وتحديادا الماادة  78التا صا
اااا أي" :تكااااال الدولااااة ل مااااواطاين الحاااان فاااا
المسااكن الم ئااما واآلماان والصااح ا بمااا يحاااظ
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الكرامااة اق سااا يةا ويح اان القدالااة االجتما ي اةا
وت تااااز الدولااااة بوضااااع خ ااااة وطايااااة لإلسااااكاي
ترا اااااا الخصو ااااااية الييليااااااةا وتكااااااال إسااااااها
الميااااااادرات الذاتيااااااة والتقاو يااااااة فاااااا تاايااااااذياا
وتاظااااااايم اساااااااتخدا أراضااااااا الدولاااااااةا ومااااااادشيا
بااالمرافن األساسااية ف ا إطااار تخ اايخ مرا ا
شاااااامل ل مااااادي وال ااااار ا واساااااتراتيجية لتوزياااااع
السااااااااااكاي بماااااااااااا يح ااااااااااان الصاااااااااااالح القاااااااااااا ا
وتحسااااين و يااااة الحياااااة ل مااااواطاينا ويحاااااظ
ح وع األجيال ال ادمة".
صا المااادة أيضاااا ا أي ت تااز الدولااة بوضااع
خ اااااااة قومياااااااة شاااااااام ة لمواجهاااااااة ملاااااااك ة
القلاااوائياتا تلااامل إ اااادة التخ ااايخ وتاااوفير
اليايااااااااااة األساسااااااااااية والمرافاااااااااانا وتحسااااااااااين
و يااة الحياااة والصااحة القامااةا مااا تكااال تااوفير
المااااااوارد ال زمااااااة ل تاايااااااذ خاااااا ل فتاااااارة زمايااااااة
محددة.

وقاااااد ا قكاااااس ياااااذا االلتااااازا الدساااااتوري فااااا
اسااااتراتيجية التاميااااة المساااااتدامة :رميااااة مصااااار
ا 2015ا والت أ اد الهاد
2030ا الت ا
ااااواي "االرةق الالا بج الال د ي الالا
األول بهاااا تحااا
الم الالالالالالال ا ن المص الالالالالالالري وةحس الالالالالالالين اس الالالالالالالت
اعيشالالت " ا الحااد ماان الا اار بجميااع أشااكالها
وتااوفير ماظومااة متكام ااة ل حمايااة االجتما يااةا
ا
وتحسااين جااودة الخاادمات األساساايةا وا
ماااااان خاااااا ل يااااااذا الهااااااد لتحسااااااين مسااااااتو
المقيلااااة وال ضااااال اااا القلااااوائيات يحااااد
خليات الحد من الا ر متقدد األبقاد.
يذا الاحوا أفردت الرمية محورا ام اا يتاااول
التنمي الالالة العمراني الالالةا وخصصاااا فيااااه بر امجااااا
مسااااااااات ا لمكافحاااااااااة لاااااااااايرة القلاااااااااوائيات
والمااااااطن ياااار اآلماااااة ماااان خاااا ل وضااااع إطااااار
متكاماااال لتاميااااة المااااااطن القلااااوائية وتااااوفير

فرص القمال لساكا هاا ماع الوضاع فا اال تياار
تييياااال قاااادرات السااااكاي الب افيااااة واالجتما يااااة
واالرت اااال بهااااا ل تكيفاااد ماااع الماااااطن الم اااورة
والمحافظاااة يهااااا باقضاااافة إلااا القمااال ااا
تقزيز تاايذ قوا ين ماع لهور القلوائيات مارة
أخر .
تجدر اقشارة إل أي الرمية تستهد بح ول ا
 2030أي تكوي مصر بمساحة أرضاها وحضاارتها
وخصو اااااية موققهاااااا قاااااادرة ااااا اساااااتيقاب
سااكا ها ومواردياااا فااا لااال تامياااة مكا ياااة أ بااار
اتزا اااااا وت يياااااة ل موحاااااات المصاااااريين وارت اااااال
بجودة حياتهم.
لتح يااااااان ياااااااذه األيااااااادا ا تضاااااااما محااااااااور
اسااااااتراتيجية التاميااااااة المسااااااتدامة المرتي ااااااة
بالتامياااااة القمرا ياااااةا اااااددا مااااان اآللياااااات لحااااال
ملك ة القلوائياتا ومن أبرزيا جد اآلت :
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▪ ةأ ير ًّري ة مرانيالة ديناايكيالة اتراب الة:
اشاااتمل لااا المحاااور ااا يااادفين فااار يينا
تمبل الهلف ايوع ف وضاع خري اة قومياة
تجساد رمياة قومياة مسات ي ية لمصار تتيااياا
الدولاااةا أماااا اله الاللف الث الالاني ف اااد تحااادد فااا
وضااع رميااة إق يميااة ومح يااة لكاال إق اايم ماان
أقاااليم مصاارا و اال مدياااةح بحيا تاارتيخ برميااة
قومياااة تساااق لتامياااة الماااااطن القمرا ياااة
ال ائمااااااااااااةا وإ ااااااااااااادة ت ساااااااااااايم األقاااااااااااااليم
والمحافظااااااااااات لتتااسااااااااااب مااااااااااع الرميااااااااااة
المستو ال وم ا وتضامن
المست ي ية
الهااد اال تهااال ماان جميااع
مؤشاارات قيااا
اااااااااات القمرا ياااااااااةا واساااااااااتقماالت
المخ
األراضااااااا لجمياااااااع األقااااااااليم والمحافظاااااااات
والماادي والمااااطن االسااتبمارية الخا ااة ف ا
.2017
▪ زياد اسا ة العمران بلون " شال انيات":
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يتياااااااين ايتماااااااا االساااااااتراتيجية بمضاااااااا اة
مسااااحة القماااراي والتوساااع باااها و لااا مااان
خ ل محاور فر ا يتاااول مسااحة الاقامااااارايا
ويتاضامااااااااان ياادفاايااااااااان رئيسااااين ومؤشاااارات
ل ياسهما.

•

•

تمباال الهااد األول ف ا تخ اايخ وتامياااااة
مااااااااااادي جادياااااااااااادة الساااااااااااتيقاب الزيااااااااادة
الساااااااكا ية بااااااادوي لهاااااااور لاااااااوائياتا
وشاااامل مؤشاااار قياسااااه زيااااادة مسااااااحة
القمااااااراي فاااااا مصاااااار بحااااااوال  %5ماااااان
مساااحتها فااا  2030بواقااع  %1ااال ثااا
ساوات.
تمبل الهد البا ف دما االساتراتيجية
ال ومياااة ل ساااكاي 2015 – 2013ا والييا اااات
الديمو رافياااااااة فااااااا سياساااااااة التاميااااااااة
القمرا ية.

▪ إ الالاد ة زيالالل السالالكان لتعةالاليم اسالالتخلال
المال ارد :فا يااذا اقطاار حااددت االسااتراتيجية
يااااادفا ماااااااده إ اااااادة توزياااااع الساااااكاي ااااا
مساااااااحة األريا وتضاااااامن مؤشاااااار قياسااااااه
تحديد مااطن التامية والارص ا الخري اة
القمرا ية ف إطار رمية قومية مر ة.
▪ إ الالالالالالاع وة الالالالالال ير المنالالالالالالا ق العشالالالالالال انية:
اشااااتم االسااااتراتيجية اااا يااااد مياشاااار
ياااارتيخ بحاااال ملااااك ة القلااااوائيات مااااااده
الو ااااااول لح ااااااول جذريااااااة لت ااااااوير وتاميااااااة
المااااطن القلاااوائيةا واشااتمل ااا مؤشااار
يلااااامل إ لاااااال  7.5م ياااااين وحااااادة
قياااااا
سااكاية باهايااة  2030يااتم تاايااذيا ماان خاا ل
ال ااا الحكااوم والخاااص والتقاااو ا وحاال
ملاااااك ة القلااااااوائيات بح اااااول ااااااا 2030ا
ويتضح من خا ل ت ا الارم المتكام اة ماد
حاااااااارص الدولااااااااة اااااااا مواجهااااااااة ملااااااااك ة

القلااوائيات بلااكل مياشاارا ماان خ ا ل رميااة
حاليااة ومساات ي يةا ويُ حااظ أي االسااتراتيجية
مااااة "جذريااااة" اااااد
اااا اسااااتخدا
حر اااا
ااري خ تهااا لمواجهااة القلااوائياتا و اايح
لهوريا ف الساوات ال ادمةا وتحوي ها إلا
مااااااااطن مسااااااتدامة اجتما ياااااااا واقتصااااااادياا
وخدمياا بماا يقيار ان إرادة الدولاة ال وياة فا
مواجهة الملك ة.
▪ االس الالالتراةيجية الق ايالالالالة لإلس الالالكان :شااااهد
محاااااااااااور مضاااااااااااا اة مسااااااااااااحة القماااااااااااراي
باسااتراتيجية التاميااة المسااتدامة مص ار 2030
مولااد االسااتراتيجية ال وميااة لإلسااكايا والت ا
رساااام حاااادوديا وزارة اقسااااكاي والمرافاااان
والمجتمقاااات القمرا ياااةح لتوضااايح الم ماااح
والرمية حاول ملاك ت الساكاي بلاكل اا ا
وماهااا ب ييقااة الحااال الملااك ت المرتي اة
بالامو الحضري والاقالااااوائايااااات.
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وقاااااااد أشااااااااااارت االسااااااااااتراتيجية ال ومياااااااااااة
لإلسااااكااي إل بقااق التاحادياااااات التا تواجاه
المجتمااااع المصااااري خاااا ل الاتاااارة الم ي ااااةا
ا ميااه
وماها الزيادة السكا ية وتايثير لا
اللاااارب والصاااار الصااااح ا والت ااااو ا و مااااو
القلوائيات.

يخ ن مد ا خماة بيسقار مق ولاة ومر اة ماع بيلاة
مقيلااااااااااااية خضااااااااااااارال وم هماااااااااااااة ث افياااااااااااااا"ح
وإلااااا ضاااااماي حصاااااول الجمياااااع ااااا مساااااا ن
وخاااااااااااااادمات أساسااااااااااااااية م ئمااااااااااااااة وخماااااااااااااااة
ومجتمقاااات مساااتدامةا ورفاااع مساااتو األحياااال
الا يرة".

أوضااح االسااتراتيجية أي أباارز التحااديات الت ا
تواجااااه قضااااايا السااااكايا مرتي ااااة باسااااتمرار
التااااااااوت فاااااا المؤشاااااارات السااااااكا ية بااااااين
المااااطن الجورافيااة سااوال الريااد أو الحضاارا
ااااة حضاااااريا فاااا م اباااال
والمااااااطن المخ
الاقالااااوائايااااات.

ويت اااب القمااال مااان أجااال جقااال المااادي خمااااة
ومُسااااتدامةا وف ااااا ل هااااد الااااا  11ماااان أياااادا
التامية المُستدامةا ضاماي و اول الساكاي إلا
مسااا ن خماااةا وتحسااين الييلااة والمسااتوطاات
القلوائية و يار الرساميةا ماا يلامل تحساين
ظاااااام التخ اااااايخا وتقزيااااااز التحضاااااار اللااااااامل
والمساااااتدا وال ااااادرة ااااا التخ ااااايخ واقدارة
التلااااااااااااااار يةا والمتكام ااااااااااااااةا والمسااااااااااااااتدامة
ل مستوطاات اليلرية ف جميع الي داي بح اول
ا .2030

مااع
والجاادير بالااذ ر أي رميااة مصاار  2030اتس ا
األيااااادا األممياااااة ل تامياااااة المساااااتدامة 2030ا
والتا أشااار الهااد  11ماهااا إلا أ ااه "بح ااول ااا
2030ا ساااحتا إل ا تخ اايخ حضااري ا جديااد
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ضرورة ت يل األثر
ا و ل الهد أيضا
الييل ا ل ماادي بح ااول ااا 2030ا ماان خ ا ل الح ادش
مااااااااان إضااااااااارار األفاااااااااراد بييلاااااااااة الماااااااااديا يااااااااار
توجيه االيتما حو جودة الهوال وإدارة الااايات
الي دياااااااة و يريااااااااا فااااااا إشاااااااارة إلااااااا ضااااااارورة
ال ضاااااال ااااا الماااااااطن يااااار اآلمااااااة شاااااديدة
الخ ورة.
الميادئ
توجفهات الدولة مع ت
ويكذاا اتس
يهااااا فاااا يااااذا
والمقااااايير الدوليااااة المُتقااااار
اللااااااااييح ل تصاااااااادي لملااااااااك ة القلااااااااوائياتا
والماااااطن يااار اآلمااااة لماااا تمبش اااه مااان خ اااورة
جساايمة ا حياااة المااواطنح حي ا دأب ا اقدارة
المصااارية مااااذ اااا  2014وحتااا اااا  2021ااا
الميادئ القالمية موضاع التااياذا فا
وضع ت
ساااييل تقزياااز التامياااة االقتصاااادية واالجتما ياااةا
واالرت ال بجودة حياة المواطن المصري.

و اااا ماااادار الساااااوات الساااايع الماضااااية لاااال
التامية االجتما ياةا
المواطن يو محور وأسا
الدولاااااة فاااااا مواجهاااااة لااااااايرة
حيااااا شاااااار
القلااوائيات و رس ا ف ا سااييل ل ا موارديااا
المادياااااةا والااياااااةا والت اياااااة لتح يااااان األيااااادا
المرجاااااوة فااااا أسااااار وقااااا ح وأ ااااايح ساااااا او
القلااوائيات ياام األولاا بالر ايااة واأل باار أح يااة
حياة ريمة.
ف الحصول
ومااان يااااا جاااال دور " اااادوع التامياااة الحضااارية"
والاااااذي ا تمااااادت الدولااااااة ياااااه فااااا جهوديااااااا
لمواجهة القلاوائياتا با تيااره الاا ال الارئيس
والمُحااااااارشك األساسااااااا ل سياساااااااات واآللياااااااات
واقجرالات المُقالجاة ل ضايةا حيا تام إ لاامه
وف اااا ل ااارار الجمهاااوري رقااام  305لسااااة 2008
تحااااااا مُسااااااام " اااااااادوع ت اااااااوير الماااااااااطن
القلوائية".
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يااااذاا ويتيااااع الصااااادوع رئاسااااة مج ااااس الااااوزرال
المصريا بمهمة حصر المااطن القلوائية -بما
اااة
تلااام ه مااان ماااااطن يااار خمااااة و يااار مُخ
وأسااواع لااوائية -وتا اايح السياسااات ال زمااة
لت ويرياا وتاميتها.
ويقمااال الصاااادوع وف اااا ل اااا وي اليااااال الموحاااد
رقااام  119لسااااة 2008ا الاااذي يااااظم إطاااار مااال
الصااااااادوع وف ااااااا ألحكامااااااه بلاااااايي التخ اااااايخ
القمرا ا ا والتاسااين الحضاااريا وتاظاايم أ م اال
ا البااروة الق اريااةا باقض اافة
الياااالا والحاااا
إلااااا أ ماااااال إ اااااادة التخ ااااايخ ل ماااااااطن يااااار
ااةا والتااااوي مااع اللااا ين والما كا
المُخ
فاا إطاااار أحكاااا ااادد مااان ال اااوا ين األخااار ات
الص ة.
ف ا يااذا السااياعا يتااول الصااادوع مهمااة وضااع
الخ اااااخ واالساااااتراتيجيات مااااان أجااااال تخ ااااايخ
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المااطن مرا ياا وإماداديا باالمرافن األساساية
اح ا و هرباالا ويياشار
من مياه شربا و ر
الصاااادوع اختصا ااااته بالتاساااين ماااع الاااوزارات
والجهااااات المقايااااة ووحاااادات اقدارات المح يااااةا
وت ااو الهيلااات بامااداده بالمق ومااات والخياارات
المسا دةا والمسا دات ال زمة.
ااااذل يقماااال الصااااادوع اااا ت ااااوير وتاميااااة
ماااااااطن الت اااااوير القمرا ااااا وتاااااوفير احتياجاااااات
المااطنح مان خادماتا
ومت يات السكاي بت
وأ ل ة مجتمقية وث افية ورياضايةا إلا جا اب
تقزياز دور المجتماع الماد ا وق اا
القمل
األ مال من أجل المسايمة ف أ ماال الت اوير
القمرا ااا ا ووضاااع السياساااات واالساااتراتيجيات
التااااا تُمكااااان األخيااااار مااااان دفاااااع ج اااااة الت اااااوير
المااطن بقد إزالة الوجه
والتاميةا والحاا
القلوائ .

يااااذاا وتتمباااال المهااااا الرئيسااااة ل صااااادوع فاااا
اآلت :

▪ متابقاااااة تااياااااذ خ اااااخ الت اااااوير القمرا ااااا
ل قلوائيات بالتقاوي مع المحافظات.

▪ حصاار المااااطن القلااوائية ف ا جميااع أ حااال
جمهورية مصر القربية.

▪ تلاااجيع المجتماااع الماااد وق اااا األ ماااال
ااااااا المساااااااايمة فااااااا ت اااااااوير الماااااااااطن
القلوائية.

▪ تصايد المااطن القلاوائية مان خا ل لجااي
فاية.
▪ وضااااع السياسااااات القامااااة لت ااااوير وتاميااااة
المااطن ير اآلماة.

▪ حصااااار المالاااااات والوحااااادات الم اماااااة فااااا
المااطن ير اآلماة.
▪ وضااااااع خ ااااااة قزالااااااة الميااااااا والمالااااااات
الم امة ف المااطن ير اآلماة.

ا وضااع المخ
▪ اقشاارا
ل مااطن ير اآلماة.

▪ متابقة توفير أما ن إيوال لمن يت رر إخ ميم.

▪ وضااااع خ ااااة لت ااااوير المااااااطن القلااااوائية
ات القمرا ية مع أولوياة إزالاة
طي ا ل مخ
المااطن ير اآلماة.

▪ إ داد ت ارير دورية باتائ أ مال ال جااي الااياة
المختصاااة التخاااا اقجااارالات ال زماااة لتامياااة
وت وير المااطن ير اآلماة.

ااات القمرا يااة
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ااااادوع التاميااااة
ولتح ياااان يااااذه المهااااا ا قااااا
اساااتراتيجيات تساااتهد
الحضاارية بوضاااع ثاا
ااااااا لاااااااايرة القلاااااااوائياتا
ال ضاااااااال التاااااااا
وتحسااين جااودة الحياااة ل اطايهااا وتااوفير األم ان
واألماي لهما وي :
االستراةيجية ايولال  :ويا اساتراتيجية قصايرة
اااواي "مصاار ب ا مااااطن لااوائية
المااد تحا
ير خماة ف ا ."2018
االس الالتراةيجية الثاني الالة :اساااتراتيجية متوسااا ة
ة.
المد ا خا ة بت وير المااطن ير المُخ
االسالالتراةيجية الثالثالالة :طوي ااة المااد ح لتح ياان
التاميااااة القمرا يااااة اللااااام ةا ماااان أجاااال وقااااد
الهجاااارة ماااان الريااااد إلاااا الماااادي وماااااع لهااااور
مااطن لوائية جديدة.
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السياسالالالالاتح ف ااااد اساااااتادت
و اااا اسالالالالت
سياساااات الصاااادوع إلااا تح يااان ميااادأ القدالاااة
االجتما يةا وضماي حان الماواطن فا الحصاول
اااااا مسااااااكن خماااااانح مااااااع تحسااااااين األوضااااااا
المقيلاااية واالقتصااااديةا مااان خااا ل حزماااة مااان
اقجرالات الت تمبل أبرزيا ف اآلت :

▪ تااوطين سااكاي المااااطن القلااوائية بااااس
المواقع أو بال رب ماها.
▪ ت ااااوير المااااااطن القلااااوائية بالتقاااااوُي مااااع
المحافظات ف إطاار مان ال مر زياة لضاماي
جودة القم يات والمتابقة الاقّالة.
ااااا األحاااااوال المقيلاااااية
▪ ضاااااماي الحااااااا
واالقتصاااادية لساااكاي الماااااطن القلاااوائية
بالتزامُن مع م ية الت وير.

▪ تقااااااادد الخياااااااارات أماااااااا ساااااااكاي الماااااااااطن
القلااااااااوائية ل ختيااااااااار مااااااااا بااااااااين  3باااااااادائل
(التقويق الماال – الساكن الياديل – القاودة
إل الما ة بقد الت وير).
▪ د ااااام اللااااارا ة ماااااع مؤسساااااات المجتماااااع
الماااااد وال اااااا الخااااااص لتقزياااااز دوريااااام
التاموي.
▪ تاقياال اللاارا ة مااع الجهااات الما حااة لتاايااذ
أولويات الدولة لت وير المااطن ير اآلماة.
▪ دم ا باارام ت ااوير المااااطن ياار المُخ
مع المااطن ير اآلماة.

ااة

▪ التقاماال مااع المااااطن القلااوائية باااال ا
مت يات ل ما ة وتصاياها باين ماااطن
ااااةا وأخاااار ياااار خماااااة ال تصاااا ح
ياااار مخ
ق ادة التسكين.

ااااا األحاااااوال المقيلاااااية
▪ ضاااااماي الحااااااا
واالقتصادية لسكاي المااطن القلوائية.
▪ تلاااااااجيع ال اااااااا الخااااااااص ومؤسساااااااات
المجتمع المد ف ملرو ات الت وير.

اااات لتوسااايع ال ااارع الرئيساااة
▪ إ اااداد مخ
وخ ن أراض فضال ل خدمات.
▪ اقزالااااة الكام ااااة ل مااااااطن ياااار اآلماااااة التاااا
تُلااكل خ ااورة ا حياااة سااكا هاا ثاام إ ااادة
استخدا يذه المااطن ف أ راي أخار يار
سااكايةا أو إزالتهااا وإ ااادة تخ ي هااا وباائه اا
بلكل حضاري ثم إ ادة توطين السكاي مارة
أخر .
▪ الت وير الكامل لايقق الماااطن القلاوائية
ال اب ة ل ت وير ف وجاود قاطايهااا وإماداديا
بالمرافن ال زمة.
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▪ إزالة أ مال الياال التا تخاالد ال اا ويا ضايخ
مخالااااااااااات واشاااااااااتراطات اليااااااااااال وضااااااااايخ
التقااديات ا األراضا الزرا يااة و ا أما ك
الدولة.
▪ إ ااااادة الب ااااة بااااين الدولااااة والمااااواطاين ماااان
ال ي ات الا يرة.

وتاايااذا ل سياسااات القامااة الت ا تياته اا الدولااةا
وفااا إطاااار حااارص الدولاااة ااا ت فااا سااا ييات
تقامااااال الحكوماااااات السااااااب ة لقاااااا  2014ماااااع
المااطن القلوائيةا تام القمال ماع ياذا الم اد
من خ ل دة محاور جال ف م دمتها الحالل االن
ااان
إقااالالالة انالالالا ق شالالال انية ليالالالل ح و لااا
طريااااااان إزالاااااااة األساااااااياب ورال تااااااااام الساااااااكن
القلااوائ ا والتوسااع فاا ملاارو ات اقسااكاي
االجتمااااا ح بهااااد االرت ااااال بمحاااادودي الاااادخل
وإقامة تجمقاات مرا ياة جديادة تاوفر المساكن
الصح المااساب والييلاة الكريماة التا تتااساب
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مع الظرو
المجتمع.

االقتصادية واالجتما ية لكال فلاات

فاااا السااااياع اتااااها تاااام التص الالاللي بك الالالم س الالالم
لمخال الالالالات البنالالالالا والتعالالالاللي الالالال ايراضالالالاليح
و ل ا ماان خ ا ل ااد التهاااوي ف ا إزالااة الميااا
المخالااااة أو التقاااديات دوي اساااتباال والمتابقاااة
الدورية والر د المستمر لتااياذ اقزاالتا واتخاا
جميع اقجرالات ال ا و ية حيال المخالاين.
يذا إلا جا اب إ ادار قاا وي التصاالح فا بقاق
مخالاااات الياااال وت اااين األوضااا رقاام  17لساااة
 2019والمقدل بال رار رقام  1لسااة 2020ا والاذي
يُقاااد مااان أبااارز التلاااريقات التااا تساااتهد مااااع
لهور مااطن لوائية جديدة.
وأخياااارا جااااالت تقاااادي ت قااااا وي الياااااال الموحااااد
 119لساااااااااة 2008ا ق ااااااااادة ضاااااااايخ ماظومااااااااة
اسااااتخرا تااااراخيأ الياااااال بمااااا يضاااامن وقااااد
الامو القلوائ ل ميا .

يذاا وقاد حر ا الدولاة ا التنال الج رافالي
ف الالي إقاا الالة المشالالالرو ات الق اي الالة ،حيااا ياااتم
تاايذ الملرو ات ف مخت د أ حال الجمهوريةا
و د اقتصااريا ا المادي الكيار ا و ااي لاذل
بال األثر ف الحد من الهجرة الداخ ية.
اااادوع التامياااة الحضااارية
وبجا اااب لااا ا قاااا
بوضااااع خليااااات ماااان شااااي ها التصاااادّي لملااااك ة
القلاااوائياتا والحي ولاااة دوي لهورياااا مُجااادداا
حيااا ت اااو ت ااا اآللياااات ااا حصااار الماااااطن
والمالااااتا وتصااااياها وف اااا لدرجاااة الخ اااورةا
ومااان ثااامّ وضااااع السياسااايات القاماااةا وخ ااااخ
الت ااااوير بالتاسااااين مااااع الجهااااات ات الصاااا ةا
بهااااد تلااااجيع المسااااايماتا وأخياااارا متابقااااة
م ياااااة وإجااااارالات التااياااااذ .ياااااذا وتاااااتم م ياااااة
مستويينا ويما التال :
التصايد
الج رافي :ي او مان
المست
التصنيف
خ لاااااااه تاااااااوفير الحصااااااار التاصاااااااي القمرا ااااااا ا
واالجتمااااا ا واالقتصاااااادي ااااا مساااااتو ااااال

ما ااااااة اااااا حاااااادةا موضااااااحا بخاااااارائخ ظاااااام
المق ومات الجورافية المٌحدّثةا و لا ظارا لماا
يت يه إ داد خ خ القمل التاايذية مان بيا اات
وخرائخ لت وير المااطن القلوائية و ير اآلمااة
لٌ بلكلٍ مُاارد.
القالالالالال اي :ويااااااتم
التصالالالالالنيف الالالالال المسالالالالالت
مااان خ لاااه رسااام السياسااااتا والتااادخ ت ااا
مد اادوع التامياة
مستو الدولة كلح حي
الحضااااااارية إلااااااا تصاااااااايد القلاااااااوائيات إلاااااااا
مااااطن رئيسااةا تُمبشاال محااور األزمااةا وياا
ثا
التال :
▪ المنالالالالالا ق هيالالالالالر اآلانالالالالالة :تاااااام تحديااااااد ت اااااا
الماااااطن وف اااا ل كبافاااة الساااكا يةا وتُلاااكل
المااطن يار اآلمااة  %1مان الكت اة القمرا ياة
بالماااااديا وقاااااد تااااام ا تياااااار لااااا الااااااو مااااان
الماااااطن يت اااب تااادخ ا فورياااا وحاساااما مااان
قيل الدولة.
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الالالالالالة :تااااااوفر ت ااااااا
▪ المنالالالالالالا ق هيالالالالالالر المُخ
اللااااريحة مااااان المااااااطن الحاااااد األد اااا مااااان
السااااكن اآلماااانا وتت ااااب تاميااااة متوساااا ة
وطوي اااة األجااالا وتُلاااكل إجماااال مسااااحتها
 152ألد فدايا ماا تمبال  %37.5مان مسااحة
المدي.
▪ ايس الال اق العش الال انية :تااام حصااار وتصاااايد
األساااااواع القلاااااوائية ااااا مساااااتو مااااادي
الجمهوريااااة وتحديااااد حجاااام الظااااايرة مكا ياااااا
ويُ اادر إجمااال اادديا  1105أسااواعا وتلاامل
 306.3خال وحااااادةا وتي ااااا تك ااااااة ت ويرياااااا
 44م يار جايه.
ااااااذل دأب الصاااااااادوع اااااا تاقيااااااال اقطاااااااار
المؤسسااااا وت اااااويره فااااا شااااات محافظاااااات
الجمهوريااةح ماان أجاال ضااماي جااودة التاايااذ .ف ا
اادوع التامياة الحضارية
يذا الصددا لام يتاوا
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ن د م المحافظات فايا وت ايا ف إطار خ اخ
إطاااا ع الت ااااوير المؤسساااا لااااإلدارة المح يااااةا
لتحساااااين وتاقيااااال دورياااااا فااااا مجاااااال ت اااااوير
المااطن القلوائية.
مااا لاام يوااال الصااادوع باااال وتاميااة ال اادراتا
و اااا ل المهااااارات لااااد القااااام ينا إيما ااااا ماااان
الدولااة المصاارية بييميااة وضاارورة االسااتبمار فا
المال اليلري با تياره القاصر الرئيس ف
رأ
التامية.
وبااااال ياااها تااام إطااا ع بر اااام تامياااة ال ااادراتح
لتاادريب الكااوادر اليلاارية الاايااةا والتاايذيااة ا
المهاااااااارات األساساااااااية ال زماااااااة فااااااا م ياااااااة
التخ اااايخ وإدارة ملاااارو ات ت ااااوير المااااااطن
القلااوائية ومتابقتهاااا وقااد تاام تاايااذ مجمو ااة
القماااال والاااادورات التدريييااااة لجميااااع
ماااان ور
الجهات ات الص ة بت وير المااطن ير اآلماة.

فا ات الصاددا لام تهاتم الدولاة بتامياة اللاكل
الحضاري والصورة الجمالية ل قلوائيات ف اخا
بل أولا ايتماماا ييارا لتقزياز الخادمات و ااالة
الياية التحتيةا وت وير القاصار اليلاري فا ت ا
المااطن وأ ق شرا ات وابادرات من أجال
م ية التامياة
الت ويرا حت يتسا الحاا
ودفقهاااااااا وحصااااااول المااااااواطاين اااااا جميااااااع
الخدمات األساسية والترفيهية.

وقد استهدف ت ا االساتراتيجية إثارال حيااة
األطااااال وتحساااين جاااودة الماااادة التق يمياااة
الم دمااة لهاام ف ا المااااطن القلااوائيةا ف ا
ساان التق اايم االبتاادائ واق اادادي ماان خاا ل
تااياذ باارام رفااع ااالة األ لا ة الترفيهيااة
المسااااااتهدفةا ياااااار
والب افيااااااة بالماااااادار
إشاااااراك المجتماااااع المح ااااا والجهاااااات يااااار
الحكومية ف مسا دة المدرسة وبرامجها.

سييل المبال ولايس الحصارا اري
ويُمكن
بقق الجهاود فا ياذا اقطاارا حتا قيال إطا ع
" ادوع التامية الحضرية":

▪ توقيااااااع اتااقيااااااة تقاااااااوي بااااااين وزارة الدولااااااة
ل ت اااااااوير الحضااااااااري والقلاااااااوائياتا ووزارة
التق ااايم القاااال ا فااا اااا 2015ا تهاااد إلااا
تاااااوفير و ياااااة حيااااااة أفضااااال ااااا مساااااتو
الجوا ااااب االجتما يااااة واالقتصااااادية ل اااااطا
المااااطن القلااوائيةح و ل ا ماان خ ا ل تااوفير
الحااالت التا
ال وافل ال يية لدياال ا و ا
يااااااتم تحوي هااااااا ماااااان المااااااااطن القلااااااوائية
المستهدفة بالمستلايات الجامقية.

▪ توقياااااع اتااقياااااة تقااااااوي باااااين "وزارة الدولاااااة
ل ت اااااوير الحضااااااري والقلاااااوائيات" سااااااب ا
ووزارة "التربيااااااة والتق اااااايم" فاااااا أ ساااااا س
2015ح و لا لوضااع خ ااة األ لا ة الب افياة
والترفيهياااة موضاااع التااياااذ فااا القدياااد مااان
بالمااطن القلوائية باقسكادرية.
المدار
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ياااذاا وقاااد صااا االتااقياااة أيضاااا ااا قياااا
الجامقااااااات والمقايااااااد بتاظاااااايم مقاااااااريا
ومهرجا اااتا ومااؤتمرات ميااة فيمااا يخااأ
إ ااااادة تااااادوير المخ ااااااات الصااااا يةا وت ييااااان
ماظوماااااااااة اقدارة المتكام اااااااااة ل مخ ااااااااااات
الص ية بوجه ا ا ماع تااياذ حما ت وقوافال
تو ياااة لتقرياااد الماااواطاين بييمياااة ت ييااان
الماظوماااااة المتكام اااااة ل مخ ااااااات الي دياااااةح
حيااااا تقمااااال ت ااااا االتااقياااااة ااااا تاااااوفير
ال اقاااات اليلااارية ال زماااة ق اااداد تصاااورات
ليااااارام ومسااااااب ات تساااااايم فااااا الت اااااوير
الحضري وت وير المااطن القلوائية.

357

منطقووووووووة

إ مالي لد المنا ق هير اآلانة ال .2014
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وبجا ااب يااذاا اادر قاارار رئاايس الجمهوريااة رقاام
 461لساااة  :2015بالمواف ااة ا اتااااع التمويال
الموقااع ف ا ال ااايرة بتاااريخ  10أ تااوبر  2015بااين
حكوماااااااة جمهورياااااااة مصااااااار القربياااااااة والو الاااااااة
الار سية ل تامية بلايي بر اام تامياة الماااطن
القلوائية ود م التولد.

اااذل قااارار رئااايس الجمهورياااة رقااام  240لسااااة
 :2017بلاااااايي المواف ااااااة اااااا خ اااااااب اتااااااااع
ااااادوع المسااااا دة الاايااااة ل اااادول متوساااا ة
الدخل بين حكومة جمهورية مصار القربياة وباا
التاميااة اقفري ا بلاايي ت ااديم ماحااة لجمهوريااة
مصااااار القربياااااة ب يماااااة  560ألاااااد دوالر أمريكااااا
لتااياااااااذ ملااااااارو ت اااااااديم المساااااااا دة الااياااااااة
لت وير المااطن القلوائيةا الموقع فا فيرايار
.2017

و ظااارا لتقامااال الدولاااة مساااي ا قيااال اااا 2014
أي القلاااوائيات ليسااا ملاااك ة
ااا أساااا
فماااع ارتااااا مقااادالت الزياااادة الساااكا يةا وتزاياااد
مقاااادالت الهجاااارة ماااان الريااااد إلاااا المااااديا ازداد
ال اااب ااا الوحااادات الساااكايةا فااا لااال اااد
قاااادرة الدولااااة اااا تااااوفير مت يااااات اقسااااكاي
المااسااااب لمخت ااااد الالاااااتا خا ااااة أل ااااحاب
الاااادخول الماخاضااااة والمتوساااا ةا ممااااا ترتااااب
يه رضو أجهازة الدولاة لواقاع اليااالا وتجايال
مخالاات التخ يخ والياال.
فاااا يااااذا اللااااييا اتضااااح أي السياسااااات التاااا
اتخاااااذتها الدولاااااة مااااااذ اااااا 2014ا تٌلاااااكل فااااا
مجم هاااا اساااتراتيجية متكام اااة الجوا اااب ترا ااا
اااا
مخت اااد أبقااااد أزمااااة القلاااوائياتا و لااا
ماااا تااام التقامااال مساااي ا ماااع الملاااك ة
خااا
والاااذي يمكااان و ااااه باااا"السياساااات المجتزئاااة"ح
حيا تاام اتخااا ميااادرات تات اار ل رميااة المتكام ااةا
والتاسين بين أجهزة الدولة.

"

ة تالالزل اللولالالة ب ضالالل ًّ الالة ق ايالالة
ش الالالالالالالالالالاا ة لم ا ه الالالالالالالالالالة اش الالالالالالالالالالك ة
العشالالالالالالالالال انيات ةشالالالالالالالالالمم إ الالالالالالالالالاد
التخ الالالالالالالالالالالالي وة الالالالالالالالالالالال فير البني الالالالالالالالالالالالة
ايساس الالالية والمراف الالالق ،وةحس الالالين
ن ية الحيا والصحة العااة ،ما
ةك الالالالالالم ة الالالالالال فير المالالالالالال ارد الازا الالالالالالة
ل تن يذ ًّاع ال زانية احلد .
الدستور المصري الصادر ا 2014
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قطووووووووووووووووووووووووووواة الموووووووووووووووووووووووووووارد
المائيوووووووووووووووووووووووووووة والوووووووووووووووووووووووووووري

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

27

مليوووووووووووووووووووار

جنيوووووووووووووووووووو
إجمااال الميااال المقتماادة لتييياال وتي اين
ي ومتر.
التر بيطوال  8.2خال

5

مليووووووووووووووووووووارات
جنيووووووووووووووووووووووووووووووو

تك ااااااة إ لاااااال قااااااااطر أسااااايوس الجدياااااادة
ا .2018

2

مليووووووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووووووو

تك اااااااة إ لااااااال بحياااااارة الز اااااارة الصاااااااا ية
بمحافظة جاوب ساياال ل حماياة مان أخ اار
السيول.
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5.1

مليووووووووووووووووووووووووووووارات

جنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

إجماااال تك ااااة تي اااين وتيييااال  2000ي اااو
من التر خ ل الاترة (.)2021 – 2014

249.1

مليوووووووووون
جنيوووووووووووووو

تك اة إ لال مح تا ري الخياا بمحافظاة
سويا والاصر  4بمحافظة اليحيرة.

4

ماليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووين
فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودان

مسااااااحة األراضااااا ال ديماااااة المساااااتهد
ت اااوير وتحااادي ماظوماااة الاااري بهاااا خااا ل
 3ساوات بدلا من يوليو .2021

"

ةنمية الم ارد المانية

تُقااادف ماااوارد الميااااه القذباااة ضااامن أيااام الباااروات
ال ييقياااة لجمياااع دول القاااالما وال تايُاااع قيماااة
الميااااه القذباااة ف اااخ مااان اااوي الميااااه ضااارورية
ل حياااااةا ولكاااان أيضااااا لكو هااااا اصاااارا أساساااايا
لجميع محااور التامياة المساتدامةا وألي الماوارد
المائيااااة بياااارا مااااا تكااااوي ياااار متااااوافرة بالكميااااة
والاو ية الم وبة ف الوق المااسب.
ومن يذا الما نا فاي جميع دول القاالم تياذل
دائمااااا جهااااودا حبيبااااة لتااااوفير المياااااه الم وبااااةا
والحماياااااة مااااان أخ اااااار الجااااااا والايضاااااا اتا
ا تاوافر الماوارد المائياة
باقضافة إل الحااا
بحالة مستدامة.

يااااذاا وقااااد ا تماااادت ال جاااااة المقايااااة بااااالح وع
االقتصااااادية واالجتما يااااة والب افيااااةا فاااا ااااا
2002ا مااااااا يُساااااام بااااااا "التق ياااااان القااااااا " رقاااااام
15ا وياااو يحااادد ااااع الحااان فااا الميااااه ضااامن
اقطار الدول لح وع اق ساي.
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فاااا السااااياع اتااااها شااااكل لاااا ت اااادفما مهماااااا
حياااا إي يااااذا الحاااان لاااام ياااارد ااااره تحدياااادا فاااا
المقايدةا ولكاه أمر ورد ضامايا فا الماواد التا
تحم ا الحاان ف ا الصااحة والمسااتو المقيل ا
الم ئم.

اتصااالاا تُااول الدولااة المصاارية الهااد السااد
ماان أياادا التاميااة المسااتدامة المقاا بالميااه
أولوية قصو ا ويؤ د دستور مصر ا  2014ف
المادة  79أي لكل ماواطن الحان فا اذال اح
و ا ٍ ومال ظيد.

و تيجاااة ال تمااااد التق يااان القاااا ا أ لاااي مج اااس
ح وع اق ساي "والية المقالرر الخالال" المقاا
بحاان اق ساااي فاا الحصااول اا خاادمات مياااه
اللااارب اآلمااااة وخااادمات الصااار الصاااح ا مماااا
أدّ باادوره إل ا ا تاارا الجمقيااة القامااة بح ااوع
اق ساااااي فاااا الحصااااول اااا المياااااه والصاااار
الصح .

ماااا تلاااير الماااادة  45أي الدولاااة ت تاااز بحماياااة
بحاريااااااااا وشاااااااواطلهاا وبحيراتهااااااااا وممراتهاااااااا
المائيااةا ومحمياتهااا ال ييقيااةا وتحظاار التقاادي
يها أو ت وي الموارد المائية.

وتجدر اقشارة إل أي ا  2015قد شهد ا تمااد
أيااادا التامياااة المساااتدامةا التااا يُ اااز يااادفها
المجتمع الدول بضاماي تاوافر الميااه
الساد
والصاااار الصااااح ل جميااااع وإدارتهااااا اااا حااااو
مستدا .

و ظاارا لتقاادد التحااديات المرتي ااة بتوياار الماااا ا
وتزايااد اادرة المياااه والامااو السااكا والتوياارات
الديمو رافيااااااااااة والتوسااااااااااع الحضااااااااااري أمااااااااااا
ظاااااام اقمااااااداد بالمياااااااها فيح ااااااول ااااااا 2025ا
ساااايقيع صااااد سااااكاي القااااالم فاااا مااااااطن
تقاااا مااان اقجهااااد الماااائ ا و مااان ثااام أ ااايح
إ ادة استخدا المياه وترشايد اساتخدامها أمارا
بال األيمية.
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وتضاااااع الدولاااااة المصااااارية ت ااااا التحاااااديات فااااا
الحسااايايح حيااا أشاااار الهاااد الخاااامس لرمياااة
مصااار  2030والمتق ااان باالساااتدامة الييلياااة إلااا
ا التامياة والييلاة
مسا الدولة حو الحاا
مقااا ماان خ ا ل االسااتخدا الرشاايد ل مااوارد بمااا
يحاظ ح وع األجيال ال ادماة فا مسات يل أ بار
أمااااااا و ااياااااةا ويتح ااااان لااااا بمواجهاااااة اآلثاااااار
المترتياااة ااا التويااارات المااخياااةا وتقزياااز قااادرة
األ ظمااااة الييليااااة اااا التكياااادا وال اااادرة اااا
مواجهاااة المخااااطر والكاااوار ال ييقياااةا وزياااادة
اال تمااااد ااا ال اقاااة المتجاااددة وتياااا أ مااااس
االسته ك واق تا المستدامة.
ما وضق مصر الخ ة ال ومية قدارة الماوارد
المائياااة حتااا اااا  2037بتك ااااة ت ديرياااة ميدئياااة
 50م ياااااار دوالر أمريكااااا ا وقاااااد تتضاااااا د ياااااذه
التك اة تيجة لمقدالت التاايذ الحالية.

باقضاافة إلا لا ا تاام إ اداد "اسااتراتيجية تاميااة
وإدارة الماااااوارد المائياااااة حتااااا اااااا "2050ا فااااا
ديساااامير 2016ا والتاااا وضااااق تح ياااان األماااان
المااائ لمصاار فاا الحاضاار والمساات يل هااد
اسااتراتيج ا وتسااق االسااتراتيجية لتح ياان يااذا
الهااااااد ماااااان خاااااا ل إدارة مسااااااتدامة ل مااااااوارد
المائية.

وتقتمااااد يااااذه اقدارة المسااااتدامة اااا تاميااااة
وإدارة المااااوارد المائياااااة المحااااادودة مااااان جا ااااابا
وإدارة االحتياجاات المائيااة الحاليااة ماان جا ااب خخارا
وت ااااو ت اااا االسااااتراتيجية اااا أربقااااة محاااااور
رئيسةا وي :
▪ تاميااااة مااااوارد مائيااااة جدياااادةح حياااا شااااهدت
الاترة الماضية اتجايا وطايا متااميا لتوطين
تكاولوجيا تح ية مياه اليحر.

اصادر الميا العذبة في اصر
ةح ية الميا المالحة
وشب المالحة

ايا ايا ار
والسي ع

الميا الج فية
العميقة

ايا نهر النيم

55.5 2.1 1.3 0.35
ا يار اتر اكع

ا يار اتر اكع

المصدر :وزارة الموارد المائية والري.
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ا يار اتر اكع

ا يار اتر اكع

▪ تحسين و ية المياها وماها إ لاال مح اات
المقالجة الباائية والب ثية.
▪ ترشاااايد اسااااتخدا المااااوارد المائيااااة المتاحااااة
ورفااع اااالة ماظومااة الااري المصااريةح حياا
تياااا الدولاااة ملااارو ا قومياااا لتي اااين التااار
والتحااول لاااظم الااري الحديبااة لتح ياان أقص ا
استاادة من الموارد المائية المحدودة.
▪ تهيلااة الييلااة الم ئمااة بمااا يتوافاان مااع ب ارام
القمل والملرو ات المائيةا و ل من خ ل
الت اوير التلااريق والمؤسسا وزيااادة و ا
الماااواطاين بييمياااة ترشااايد الميااااه والحااااا
يها من ل أشكال الهدر والت و .
لااايس يااااذا فحساااابا بااال اااادر قااااا وي المااااوارد
المائية والري رقم  147لساة 2021ا والاذي يقمال
اااا تحاااادي ماظومااااة التلااااريقات وال ااااوا ين

المتق اااااة ب ضاااااايا الميااااااهح لت فااااا مقوشقاااااات
الت يياااان وإجاااارال التقاااادي ت الم وبااااة لت ييااااة
احتياجات المرح ة ال ادمة.
ويتمبل الهد الرئيس من ال اا ويا فا تحسان
تامية وإدارة الموارد المائية و دالة توزيقها
جميااااااع االسااااااتخدامات والماتاقااااااينا وتيسااااااير
تقامل الماتاقين مع أجهازة الاوزارةا بماا يح ان
أيدا التامية بمجاالتها افة.
ما تهد مواد ال ا وي إل تاظيم م ية توزياع
المياااااها وتحديااااد المساااااحات الم ااااررة ل زرا ااااةا
و ااذل تحديااد مواقااع وموا اااات ماخااذ المياااه
ومصيات المصار ا وتاظيم اساتخدا ما يااات
رفاااع الميااااها باقضاااافة إلااا تاظااايم أ ماااال الاااري
والصار باألراضا الجديادةا و اد تخصايأ أي
أرايٍ ل توسع الزرا ا األف ا قيال أخاذ مواف اة
الوزارة يها.
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ياااذاا وياااد م ال اااا وي الرمياااة المسااات ي ية قدارة
مصادر الماوارد المائياة بلاكل أ بار ااالةا حيا
يُ اااان ال اااا وي االساااتخدامات المائياااة ويضااامن
دالة توزيقها ويحدد الت ايات الم ئماة قدارتهاا
من خ ل اآلت :
▪ حظر زرا ة المحا يل اللرية ل مياه ف ير
المسااااااحات الصاااااادر بتحدياااااديا قااااارار وزاريا
و لاااااا بقااااااد التاساااااااين مااااااع وزارة الزرا اااااااة
األراض .
واستص
▪ حظاار تقااديل ظاام الااري الم ااور أو تلااويل
المساق الم ورة.
ط ميات
▪ اال تماااااد اااا مصااااادر جدياااادة ل مياااااه اااااد
التخ يخ لتاايذ ملرو ات تاموية و مرا ية
جديدة مبل:
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• المياه المُح ة بالمااطن الساح ية.
• المياه الجوفية بالمااطن الصحراوية.
• إ لاااااال ُظااااام لمقالجااااااة ميااااااه الصاااااار
الصااااح وإ ااااادة اسااااتخدامها فاااا مجااااال
الزرا ة.
▪ حظاااااار إقامااااااة ماااااازار أو أقااااااااص ساااااامكية
بالمجااااري المائياااة حاالاااا ااا مياااة الميااااه
وتوفيريا.
▪ حظر إقاماة أياة مالاات فا مخارات السايول
أو تاايذ أ مال لحجاز ميااه األم اار والسايول
الجارية ف األودية ال ييقية.
▪ االستاادة مان ميااه األم اار والسايول لاد م
الميزاي المائ .

اتصالاا مدت الدولة المصرية إل تقزيز الروابخ
مااع دول حااوي الاياالح حياا تسااايم مصاار فاا
ملااااارو ات التقااااااوي الباائياااااة التاموياااااة والتااااا
تح اان القائااد السااريع والمياشاار لمااواطا دول
حااااوي الاياااال فيمااااا يخااااأ االرت ااااال بمسااااتو
المقيلةا مبل:
▪ ملرو ات حار اآلبار الجوفية.
▪ ملاااااارو ات إ لااااااال ساااااادود حصاااااااد مياااااااه
األم ار.
▪ ملرو ات ت هير المجاري المائية.
▪ التااادريب وبااااال ال ااادرات لرفاااع ااااالة الكاااوادر
الااية.

وتتاو المجاالت التا تُ اد الدولاة ا تااياذيا
مااااا بااااين أ لاااا ة م اومااااة الحلااااائع المائيااااة
القائمة والواطسةا وإ لال سدود حصااد ميااه
األم ااااار وخزا ااااات األوديااااةا وحااااار وتجهيااااز خبااااار
المياااااه الجوفيااااة لتااااوفير مياااااه اللاااارب ل اااار
(المااساايب
والمااديا وتييياال مح ااات ال يااا
والتصرفات).
وأيضااا إ لااال مااوا الصاايد الصااويرة أل ااراي
التجااارة الييايااة لاادول اليحياارات القظم ا ا ود ام
إ لاااال مر اااز األر ااااد والتاياااؤ بالايضاااايا ود ااام
إ لال مقامل المحا اة الهيدروليكية ل مالاات
المائيةا ود م إ لاال مرا از أبحاا لق او الميااه
واألراض ا وأخيرا تادريب الكاوادر الااياة والمهاياة
ف مجال الموارد المائية.
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7

سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

التنميوووووة المكانيوووووووة
قطووووووووووووووووووووووووووووواة البيئووووووووووووووووووووووووووووة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

339.7

ألووووووووووووووووو
سووووووووويارة

اااااادد الساااااايارات المُحولااااااة ل قماااااال بالواااااااز
ال ييق حت ا .2020

279.4

مليووووووووون
جنيووووووووووووو

تك اااة تاايااذ بر ااام تاادوير المخ اااات الزرا يااة
(قااع األرز) خ ا ل الاتاارة (يوليااو  - 2014يو يااو
.)2021

30

محميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة
بيعيووووووووووووووووووووووووووووووووووة

دد المح ات ال ييقية بمخت د محافظاات
الجمهوريةا شام ة محمية جزر هر الايل.
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244

محطوووووووووووووووووووووووووة

اادد مح ااات تمااوين الواااز ال ييق ا ال ائمااة
حت ا .2020

200

مليوووووووووووووووووووووووووون
دوالر

التك ااااة الت ديرياااة لتااياااذ "ملااارو تحساااين
جااودة الهااوال ومكافحااة توياار الماااا بال ااايرة
الكير .

176.3

مليووووووووون
جنيووووووووووووو

إجمال تك اة إ لال  14مح ة وساي ة ثابتاة
ومتحر ة ل مخ اات ف الاترة (.)2021 – 2014

"

ةعزيز االستلااة البيئية

تُق ادف قضااايا الييلااة ماان ال ضااايا األساس اية الت ا
باتا تاااري اسااها ا الصااقيد اق سااا  .إ
إي التزايااااد المسااااتمر لقاااادد سااااكاي األريا ومااااا
اان
يراف اه ماان اازو دائاام ل مجتمااع حااو اليحا
حياااااة أفضاااال ل لااااقوبا واالسااااتازا المتزايااااد
ل مااوارد ال ييقيااة ف ا لاال ياااب الااو القااا
اا الييلااة والق قااة اقيجابياااة
بييميااة الحاااا
بااين اق ساااي وال ييقااة .اال لاا حمّاال الييلاااة
أ يااااال يياااارةا وساااايب القديااااد ماااان الملااااك ت
الييلياااةا التااا أدت بااادوريا إلااا اقخااا ل باااالتوازي
ال ييقااا لقاا ااار الييلاااةا و رقااال قااادرة الاظاااا
ا تجديااد اسااه ضاامن دورة الحي ااة
ال ييق ا
ال ييقية.
ف ضول لا ا شاهد ماهااو الييلااة زخماا ياايرا
خاااااا ل الق اااااااود الب ثااااااة األخياااااارة مااااااان ال اااااااري
القلريااااان والق اااااد األول مااااان ال اااااري الحاااااادي
والقلريااااانا وتجاااااوز ارتياااااس الماهااااو بت اااااو
الماظومات الييلية الذي اي سائدا ف خ.
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يااذاا وقااد أ ياااح الحديااا الياااو ااان االقتصاااد
اااااااااايا ة
األخضاااااااااارا و يايااااااااااة إدماجااااااااااه فاااااااااا
االساااتراتيجيات والسياسااااات القاماااة فااا لاااال
توجااه الماا أشااملا وقاد ا تهاااج القديااد مااان
دول القاااااااالم اااااادة سياسااااااات لتاقيااااااال ياااااااذا
الماهاااو فااا مخت ااااد ال ا ااااات متمب ااااة فااا
المجتمقاااااات المساااااتدامةا والماااااادي الصدي ااااااة
ل ييلااااااااااااةا والقمااااااااااااارة الخضاااااااااااارالا والزرا ااااااااااااة
المسااتدامة .وفاا مجاااال الصاا اااة جااد اق تااا
األ ظااادا واالسااااتبمار فااا ترشاااايد اسااااتخدامات
الميااااها وال اقااااةا ومصااااادر ال اقااااة المتجاااددةا
والتوجاااااه حاااااو االساااااتبمار فاااا وساااااائل الا ااااال
القااااااا الماااااوفرة ل اقاااااااة والصدي ااااااة ل ييلااااااةا
والساااااياحة الييلياااااةا وإ اااااادة اساااااتخدا وتدويااااار
المخ اات مان أجال تح يان التامياة المستدامة.
وفيماااا يتق ااان ب ضاااية التويااار الماااااخ بلاااكل
خاااصا ت ااو الدولااة المصاارية بجهااود يياارة ف ا
يااااذا المجااااالا بهااااد التو ااااب اااا التاااادا يات
السا يية المتوققااةا مااع االلتازا بتح ياان أياادا

التامية المستدامة األممية المتق ة بالتويرات
اتااع بااريس ل مااا
المااخيةا ف د دق
لقااا  2015اادد  189دولااة ماهااا مصاارا ويتضاامن
االتاااااع "خااااق اال يقاثاااات الكربو ياااةا والقمااال
مقاا ل تكيااد ماع خثااار تويار الماااا ا ود اوة الاادول
إلااا تقزياااز التزاماتهاااا بمااارور الوقااا ا ماااا ياااوفر
االتااع طري ا ل دول المت دمة لمسا دة الادول
الاامياااة فااا جهاااود التخاياااد مااان حااادة المااااا
والتكيااد مقهااا مااع إ لااال إطااارٍ ل ر ااد واقبا
اللاافين ن األيدا المااخية ل دول".
ويتمباال الهااد االسااتراتيج لمصاار ف ا "إدخ اال
اليُقاااااد الييلااااا ضااااامن السياسااااااتا والخ اااااخا
والياااارام ال وميااااةا وساااا و يات المجتمااااعا أمااااا
الهااااد متوسااااخ المااااد فيتمباااال فاااا "حمايااااة
المااااوارد ال ييقيااااةا والتاااااو الييولااااوج وتراثاااااا
الب اف والتاريخ ف إطار التامياة المساتدامة".
والهد قصير الماد " :خااق مقادالت الت او
ااا الصاااحة القاماااة واالرت اااال
الحالياااة ل حااااا
باو ية الحياة".

 7سنوووووووووووووووات موووون اإلنجووووووووووووووازات

| 216

وف ااا لدسااتور مصاار 2014ا تاااأ المااادة  46ا
أيّ "لكاال شااخأ الحاان فا بيلااة ااحية س ا يمةا
وحمايتهاااا واجاااب وطاااا  .وت تاااز الدولاااة باتخاااا
يهاا و د اقضرار بهاا
التدابير ال زمة ل حاا
واالستخدا الرشيد ل موارد ال ييقية بما يكال
تح ياااان التاميااااة المسااااتدامةا وضااااماي ح ااااوع
األجيال ال ادمة فيها".

أيّ "لكل مواطن الحان
بياما تاأ المادة 79
فااا اااذال ااااح و اااا ا ومااااال ظيااادا وت تااااز
الدولة بتيمين الموارد الوذائية ل مواطاين افاة.
مااا تكااال الساايادة الوذائيااة بلااكل مسااتدا "ا
وتاااأ المااادة  30ا أي "ت تااز الدولااة بحمايااة
الباااااروة السااااامكية وحماياااااة ود ااااام الصاااااايادينا
وتمكيااااااهم مااااان مزاولاااااة أ ماااااالهم دوي إلحااااااع
ااا الاحاااو الاااذي
الضااارر باااالاظم الييلياااةا و لااا
ياظمه ال ا وي".
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مااااا تاااااأ المااااادة  32اااا أيّ "مااااوارد الدولاااااة
ال ييقيااة م ا ل لااقبا ت تااز الدولااة بالحاااا
يهااااا وحُسااان اساااتو لهاا و اااد اساااتازافهاا
ومرا اة ح وع األجيال ال ادمة فيها".
اااذل ا تااااأ الماااادة  44ااا أي "ت تاااز الدولاااة
ح اوع
المصرية بحماية هر الايلا والحاا
مصر التاريخية المتق اة باها وترشايد االساتاادة
ماااه وتقظيمهاااا و ااد إياادار ميايااه أو ت ويبهااا.
ماااااا ت تاااااز الدولاااااة بحماياااااة ميايهاااااا الجوفياااااةا
واتخااا الوسااائل الكاي ااة بتح ياان األماان المااائ
ود م اليحا الق ما فا ياذا المجاالا وحان ال
مااااااواطن فاااااا التمتااااااع باهاااااار الاياااااال مكاااااااولا
ويحظاااار التقاااادي اااا حرمااااه أو اقضاااارار بالييلااااة
الاهرياااااةا وتكاااااال الدولاااااة إزالاااااة ماااااا ي اااااع ياااااه
ااا الاحاااو الاااذي ياظماااه
مااان تقااادياتا و لااا
ال ا وي".

وأخيااارا تااااأ الماااادة  45ااا أي "ت تاااز الدولاااة
بحماية بحارياا وشواطلهاا وبحيراتهاا وممراتهاا
المائيااةا ومحمياتهااا ال ييقيااة .ويحظاار التقاادي
يهاا أو ت ويبهاا واستخدامها فيماا يتاااف ماع
طييقتهااااا وحاااان اااال ماااواطن فاااا التمتااااع بهااااا
مكااااااولا ماااااا تكاااااال الدولاااااة حماياااااة وتامياااااة
ااا
المسااااحة الخضااارال فااا الحضااارا والحااااا
الباااروة الاياتياااة والحيوا ياااة والسااامكيةا وحماياااة
المقري ماها ل راي أو الخ ر.
وتتماشاا االسااتراتيجية المصاارية بلاايي الييلاااة
ماع أيادا التامياة المساتدامة األممياةا خا ااة
األيااادا المرتي اااة بالقماااال الماااااخ (الهاااد
)13ا والحيااااة تحااا الماااال (الهااد )14ا والحيااااة
ف اليار (الهاد )15ا والهااد الخاااص بال اقااة
الاظيااااااااااة وبيساااااااااقار مق ولاااااااااة (الهااااااااد )7ا
والهااااد المااارتيخ بالميااااه الاظياااااة والاظافااااة

الصحياة (الهد

)6ا و يرياا مان األيدا .

وبالاساااية لرمياااة مصااار 2030ا فهااا تهاااد إلااا
"تحسااااااان مساااااااتدا لجاااااااودة الحيااااااااة لدجياااااااال
الحاضاارةا ورفااع الااو بلاايي حمايااة ال ييقااةا
والحدّ من تيثير التوير المااخ ح بهد تاوفير بيلاة
ظياة خماة مساتدامة لدجياال المسات ي ية مان
خاااا ل ت يياااان سياسااااات إ مائيااااةا تتميااااز باااادم
القاصاااار الييلاااا والتااااوازي بااااين أولويااااات الامااااو
االقتصااااادي واليقااااد الييلاااا ا قااااادرة اااا إي ااااا
تواز هاا واال ت اال إلا
تديور الييلة والحاا
أ ماااس اسااته ك وإ تااا أ باار اسااتدامةا وحماي اة
التاو الييولوج واالستخدا ب ري ة مساتدامة
وبملار ة مجتمقية فقالةا والوفال بااللتزامات
الدولياااة الييلياااةا وإدارة ل مخ ااااات مرتكااازة ااا
مااييم الحو مة واالقتصاد الدوار و ات محتو
مقرف وت ا وبيل ال".
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ياااذاا وقاااد شاااهد ق اااا الييلاااة فااا مصااارا خااا ل
الساااااوات الساااايع الماضاااايةا تحوفلااااا جااااذريا فاااا
ان
المااااييم واسااتراتيجية القماالا والااذي اات
ايتمااااا ياااار مساااايوع ماااان ال يااااادة السياسااااية
والحكوماااة بم اااد الييلاااةا ووضاااقه ااا قائماااة
أولويااااات الدولااااة لتح ياااان التاميااااة المسااااتدامة
ورمياة مصاار 2030ا بماا يضاامن مسات يل أفضاال
ل مواطن المصري.

▪ د ااام ال مر زياااة اقدارة الييلياااةا وبااااال قااادرات
اقدارات الييلية بالمحافظات.
▪ د اام أ ظمااة اقدارة الييليااة المتكام ااة لتااوفير
بيلة حية ل مواطاين.
▪ زياااااااادة التوجفاااااااه حاااااااو التامياااااااة االقتصاااااااادية
الكربوي.
الخضرال األقل ا تمادا
▪ تاقيل سياسة التامية المستدامة متضماة
الملرو ات التاموية الييلية.

اتصااالاا فاااي الدولااة تسااق إل ا " مايالالة البيئالالة
المصالالالرية ،وًّ الالالض اعالالاللالت الت الالال ا ،ورفالالالل
ال ال ي العالالال بالج ان ال البيئيالالة" م ان
اسالالت
خ ل السياسات التالية:

▪ التصاااادي لآلثااااار الضااااارة ل توياااارات المااخيااااة
بالتاسين مع الجهات المقاية.

▪ حماياااة الماااوارد ال ييقياااةا مااان خااا ل ت اااوير
اليايااة التحتيااةا وحمايااة المحميااات ال ييقيااةا
والبروات اليرية واليحرية.

▪ تاسااين القماال بااين الجهااات الحكوميااة و ي ار
المستو المح ا ا واقق يما ا
الحكومية
والدول .
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▪ تياااا سياساااات دا ماااة ل مالاااات الصااادي ة
ل ييلااااةا وفااااري وبااااات اااا الممارسااااات
الضارة بالييلة.
▪ تاقيل وت وير الاظا التلريق الييل .
▪ االرت ال بالسا و يات الييلياة ل مجتماعا بالار
الو الييل بين األفراد والمؤسسات.
▪ إدمااا قضااايا الاااو االجتمااا ا وتاقياال دور
المرأة واللياب ف الخ خ الييلية.
وتجدر اقشارة إل أي ماصر قام بالتوقياع ا
 68اتااقياة بيلياة واليروتو والت التابقاة لهاا مان
الييلاةا وحماية حااة اق سااي
أجال الحااا
ااااااا الماااااااوارد الييلياااااااة المخت اااااااةا
والحااااااااا
وتلاارك مصار ف المااوضاات الخا ااة بوضااع
ياذه االتااقيات.

ااااع ياااذه االتااقيااات ليلااامل حماي اة
ويتااااو
الماااااال ال ييقااااا ا والتحاااااول إلاااا
وتقزياااااز رأ
اقتصااااااااد ماخااااااااق الكرباااااااويا ورفاااااااع ااااااااالة
اساااااتخدا المااااواردا وحماياااااة المواطايااااان ماااااان
الضوااااوس المتق اااة بمخااااطر الصحااااة القاماااة
المرتي ة بت و الييلة.

"

ةتخالالالذ اصالالالر ًّ الالال ات الالالاد لتسالالالريل
االنتق الالالالاع نح الالالال نم الالالال ل ةنمي الالالالة أ ث الالالالر
اًّضالالالالالالالالالرارًا ،واسالالالالالالالالالتلااة ،وارونالالالالالالالالالة،
وشم لية.
اارينا ويك ،الير البن اللولي في اصر
واليمن و يب ةي
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مليارات
جنيووووووووووو

حجاام االسااتبمارات القاماااة المااااذة فاا ق اااا
الا ل والتخزين ا .2021/2020

1848

كووووووووووووووووووبر ي

اااادد الكياااااري التابقااااة ل هيلااااة القامااااة ل
والكياااااري اااا مسااااتو الجمهوريااااة حتاااا
.2020/2019

145

اااارع
ااااا

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تك اة ال ار الكهربائ السريع (القين السخاة
– القا مة اقدارية – الق مين  -م رو ).
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إجماااااااااال حجااااااااام التجاااااااااارة القالمياااااااااة الماااااااااارة
ب ااة السويس.

126

سووووووووووووووووووووووفينة

إجمااال سااان األس ا ول التجاااري الااوطا حت ا
هاية ا .2020

"

ال الالالالالالالالالالالالالالالالرق والنق الالالالالالالالالالالالالالالالم...
ص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليك

إيما ااا بحاان جميااع اللااقوب ف ا أي يحيااوا حياااة
ريماااااةا وأي ياقماااااوا ببماااااار الت اااااد االجتماااااا
والتاميةا أ دّ "إ ي الت د واق مال فا المياداي
االجتمااا " الصااادر اان الجمقيااة القامااة لدماام
المتحااادة فااا  11ديسااامير  1969فااا الماااادة ()18
ف رة (يا) أن إنشا وة ير وة سيل شالبكات
النق الالم والم اص الالات ،ض الالرور اُ ح الالة لتحقي الالق
التقالاللل واإلنمالالا ا و ل ا ظاارا ألي ق ااا الا ال
يُقدف أحد أيم ال ا ات الخدمية الحيوياةا والاذي
يرتيخ ارتياطاا وثي اا ومياشارا بجمياع ال ا اات
األخر بالدولة.
وتُقدف شيكات الا ل القصب الرئيس الذي ت او
ااااااا أساساااااااه بااااااارام التاماااااااااية االقتصاااااااادية
واالجتما ايةح إ تتيثر اقتصادات الدول ومقدالت
الاماو بهااا بمااد ااالة شاايكات ووسااائل الا اال
بصورة ييرةا وة ا لا ا فااي ماد ااالة
شااايكات ووساااائل الا ااال تُقااادف مااان أياااام أدوات
الياية التحتية ل تامية اللام ة.
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اتصااالاا يٌقااد ل ا مااا ااأ يااه الهااد التاس اع
من األيدا اق مائياة لدلاياة 2030ا والاذي رباخ
باين الصااا ة واالبتكااار والياياة التحتياةح ظاارا ألي
الياياة التحتياة الاقالاة والمر اةا وخا اة شاايكات
اال مجتمااع اااجحا و ل ا لت يي اة
ال اارع أسااا
التحديات المست ي ية ل دول.
وفااااااا ضاااااااول ماااااااا ت اااااااد ا جاااااااال الهاااااااد األول
السااااتراتيجية رميااااة مصاااار  2030ليؤ ااااد االرت ااااال
بجاااااودة حيااااااة الماااااواطن المصاااااريا وتحساااااين
مسااتو مقيلااتها ويااو مااا يتح اان بالقديااد ماان
األدواتا ومن أيمها تحسين الياية التحتية وفا
م اااادمتها شاااايكات ال اااارع والا اااالا وتحسااااين
جودة الخادمات األساساية وماهاا وساائل الا ال
ت.
والموا
ومن يذا الما نا تام إطا ع خ اة اساتراتيجية
تساتورع لاار ساااوات ()2024 - 2014ح لتح ياان
هضة شام ة ف جميع ق ا ات الا ل (اليري -

اليحاااري – الجاااوي – الساااك الحديدياااة – الاهاااري)
ماان خا ل ت ااوير شاايكات الا اال ال ائمااة وإ ااادة
ييك تهاااااا أو تحاااااديبهاح لتوا اااااب أحاااااد الااااااظم
القالمية.
مااااا تيااااا الدولااااة المصاااارية رميااااة اسااااتراتيجية
طموحااااة فاااا ملاااارو ات الا اااال والموا اااا ت
تصاايو إل ا رفااع مسااتو الخاادمات مااع الحاااا
ااا الييلاااةا وماهاااا التوجاااه حاااو الا ااال األخضااار
المساااتدا ا با تيااااره ر يااازة أساساااية مااان ر اااائز
التامية االقتصادية المستدامة ولتح ين أيدا
التامية اللام ةا و ل ف إطار مساا الدولاة
لت يااااال اليصااااامة الكربو ياااااةا وخااااااق الت اااااو ا
ومكافحة توير الماا ا وت يل المخاطر الصاحية
الااتجة ن استخدا الوقود الت يديا و ل من
خ ل:
▪ ت اااوير شاااامل لوساااائل الا ااال والموا ااا ت
المخت اة.
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▪ االتجااه حاو اساتخدا الوااز ال ييقا وقااود
بااااااديل ل وقااااااود الت يااااااديا و ااااااذل التوجااااااه
السااااااااااااااااتخدا المر يااااااااااااااااات وال ااااااااااااااااارات
الكهربائية.
▪ وضع اساتراتيجية جديادة لتاوفير وساائل
حضارية و دي ة ل ييلة.

ال

▪ ت يااال اساااته ك ال اقاااة وا يقاثاااات اااازات
الحاااراري المرتي اااة ب اااا الا ااال
االحتياااا
ماان خ ا ل توساايع شاايكات ال اارع ل ح ادش م ان
االزدحااااااا المااااااروريا وت ياااااال زماااااان الرح ااااااة
والمسافة الم و ة.
ماااا مااادت الدولاااة إلااا تااياااذ ملااارو الا ااال
متقدد الوسائخ ويو " ل اليضاائع باين دولتاين
باساااااتخدا وساااااي ين مخت ااااااين ل ا ااااال ااااا
األقااااال"ا يحاااااد التوجهاااااات الجديااااادة والمهماااااة
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ل دولااااةا ويرتكااااز الا اااال متقاااادد الوسااااائخ اااا
التكامل بين وسائخ الا ل المخت ااةا بماا يمكان
ماان االسااتاادة بممياازات اال وساايخا ف ا إطااار
يجمااع بياهمااا ف ا س س ا ة واحاادةا وبمااا يح اان
أفضل خدمة ممكاةا ف ضول مزاياه المتقاددةا
وي التال :
▪ خاق تك اة الرح ة وزماها.
▪ ت ياااال تك اااااة الصااااادراتا وماااان ثاااامّ تحسفاااان
تاافسيتها.
▪ خاق تك اة الوارداتح مما ي ل األ يال ا
المسااااااته ا ويحساااااان مسااااااتو مقيلااااااة
المواطاين.
▪ ت ياااال جاااااز مياااازاي المااااادفو ات والمواز اااااة
القامة.

▪ زيادة حصي ة الا د األجاي .
▪ ت يياان المااااييم ال وجسااتيةا وزيااادة ا االة
ماظومة الا ل.
وخ ا ل الساااوات الساايع الماضااية اااذت الدولااة
ملرو ات ير مسيوقة ف ال ا ال وجسات ا
و ل با لال محاور ل ولوجساتيات تاربخ باين
المااااوا ئ اليحريااااة والمااااوا ئ الجافااااة والمااااااطن
ال وجساااتية مااان خااا ل ال ااارع الجديااادةا وتااياااذ
ملااااااارو قاااااااوم ل ساااااااكة الحدياااااااد ياااااااتم مااااااان
خ له إ لال ق اارات ساريقة تاربخ ماوا ئ اليحار
األحماار بااااليحر المتوساااخ ساااوال لا ااال اليضاااائع
أو الر اااااابا و اااااذل رباااااخ الماااااااطن الصااااااا ية
واالسااااااااتبمارية بااااااااالموا ئ وشاااااااايكات ال اااااااارع
الرئيسااااةح و لاااا لتح ياااان الهااااد األ ياااار ويااااو
تحوياااااال مصاااااار إلاااااا مر ااااااز ل تجااااااارة القالميااااااة
وال وجستيات.

وف إطار توجاه الدولاة ل تحاول إلا مر از ل تجاارة
القالمياااة وال وجساااتياتا تااام تااياااذ ملااارو ات
تااربخ مصاار بمحي هااا اقق يما سااوال اااي ا
المساااااتو ال ااااااري (قاااااارة إفري ياااااا) أو اللااااارع
(ما ة اللرع األوسخ).
أوس
ياااااذاا وتخ ااااااخ الدولاااااة ق لااااااال طااااارع لااااااااا
اليضائعا سوال المصريةا أو القربيةا أو األوروبية
إل ا جاااوب ووسااخ ال ااارة اقفري يااةا و ل ا ماان
خ ل ملرو "ال ايرة  -ياب تااوي" الياال طولاه
ي ااومترا المُخ ااخ تاايااذه لااربخ
حااو  10.3خال
مصر بالدول اقفري ية.
ياااذاا ويا ااان الملااارو مااان اقساااكادرية حاااو
ال اااااايرة فااااا اتجااااااه أساااااواي ماااااارا بالساااااودايا
وإثيوبياااااا وتازا ياااااا و ياياااااا وزاميياااااا وزيميااااابويا
وبوتسوا اا و ولا إل مدياة " يب تاوي" بجااوب
إفري يا.
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وتُ ااادر تك ااااة طريااان "ال اااايرة  -ياااب تااااوي" يااار
إفري ياااا باحاااو  26م ياااار جاياااها أيضاااا ت اااو مصااار
بياال طرين ب ول  1102ي ومتر ليصل إل تلاد
ير لييياا باقضافة إل باال طرين ساح ب اول
 585ي ااومترا ماان "الس ا و " ف ا اارب مصاار إل ا
"باوازي" ف شرع ليييا.

ولهذا الملرو أيمية قصو ل دولة المصاريةح
بسيب أي الربخ اليري مع ما ه الخ ي القرب
ااااااااان طريااااااااان ياااااااااذا الجسااااااااار ساااااااااتكوي لاااااااااه
مكاسااب اقتصااادية يياارةح حي ا يهااد الجساار
لإلسااااااها ومضااااااا اة التيااااااادل التجاااااااري بااااااين
الي دين.

باقضااافة إل ا ل ا ا تقماال الدولااة ف ا اتجاااه خخ ار
بااربخ ال ااار الكهرب ا المُمتااد ماان مدياااة الق اين
السااااخاة حتاااا مدياااااة مرساااا م اااارو بو اااا ة
خا اااة إلااا مديااااة السااا و ا وجاااارٍ التاساااين ماااع
الحكوماااة ال ييياااة لماااد مساااار ال اااار الكهرباااائ
حت مدياة با ازي ال ييية.

اتصالاا أ ا مصار واألردي والقاراع فا ماار
ح
2021ا اااان خااااخ بااااري يااااربخ بااااين الاااادول الااااب
بهد تسهيل التا ال وحر اة القمالاة المصارية
بين يذه الدول.

إ لال ملارو جسار باري ياربخ
وتم االتااع
بااين مصاار والسااقودية (جساار الم ا س ا ماي)ا
والذي يربخ بين إفري يا وخسيا ن طرين مصر.
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ييت ل ف إطار د م التجاارة اليياياة باين مصار
والاااادول القربيااااةا يااااذا بجا ااااب وجااااود أياااام مماااار
م حاا فاا القااالم بمصاار ويااو قااااة السااويس
الت يمر بها حوال  %12من إجمال حجام التجاارة
القالمية.

اتصااالاا أدّ ل ا إل ا وضااع مصاار ضاامن ميااادرة
الحااااازا وال ريااااان الصااااايايةح حيااااا تُقااااادف مصااااار
اااة ارتكااااز أساساااية فااا ياااذه المياااادرةح لماااا
تم كااه الدولااة المصاارية ماان إمكا ااات اقتصااادية
ييرة وباية تحتية يائ ة.

تطور حجم االستثمارات العامة المنفلة في قطاة
النقل والتخزين (باألسعار الجارية) خالل عامي
()2021/2020 – 2014/2013
(مليار جني )
105.8

ومن أجل تحويل مصر إل مر ز لوجست ل تجارة
القالميااةا ومر ااز ل اقااة أيضااا وأحااد أياام الاادول
لتجاااارة الترا زيااا ا شاااهد ق اااا الا ااال المصاااري
ت اااورا م حولاااا وبمقااادالت قياساااية ااا مااادار
األ وا السيع الماضية.
وقاااد اتضاااح لااا مااان خااا ل حجااام االساااتبمارات
القامااااة المااااااذة فاااا ق ااااا الا اااال والتخاااازين
(باألساااااقار الجارياااااة) خااااا ل السااااااوات السااااايع
الماضااايةح حيااا ازداد مااان  16.3م ياااار جاياااه اااا
 2014/2013ليصاال إل ا  105.8م يااارات جايااه ااا
.%540
 2021/2020بزيادة تتخ

16.3

2021/2020

2014/2013

المصدر :وزارة التخطيغ والتنمية االقتصادية.
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سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

المراف

والشبكات

قطووووووووووووووووووووواة االتصوووووووووووووووووووواالت
وتكنولوجيووووووووووا المعلومووووووووووات

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

60

شركووووووووووووووووووة
اادد اللاار ات المسااتايدة ماان ماصااة "فر ااتاا
رقمية".

30

مليووووووووووووووووووووووار

جنيووووووووووووووووووووووو
إجمال استبمارات المرح ة األولا لت اوير الياياة
التحتية ل تصاالت ا .2019

90

خدموووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

اااااااااااادد الخاااااااااااادمات الحكوميااااااااااااة المرقماااااااااااااة.

19.3

مليوووووووووووار

جنيوووووووووووو
حجاام االسااتبمارات القاماااة المااااذة فاا ق اااا
االتصااااااااااالت وتكاولوجياااااااااا المق وماااااااااات اااااااااا
.2021/2020

االنتهووواء
موووووووووووووووووون

18
ألوووووووووو

مياااااااااااا حكااااااااااااوم ا تااااااااااام رب ااااااااااااه
بكااااااااااااب ت األلياااااااااااا

الضوئياااااااااااااااة.

بتكلفوووووووووة

6

مليووووووووارات فاااااااااااااا جميااااااااااااااع

جنيووووووووووووووووووو

أ حال الجمهورية.

"

الح الالالالالالالالق اإلنس الالالالالالالالاني ف الالالالالالالالي
الت اصم

تُقاااااد تكاولوجياااااا المق وماااااات واالتصااااااالت أداة
أساساااية يمكااان ل حكوماااات تولياهاااا لتح يااان
األيااااادا اق مائياااااة ل تامياااااة وأيااااادا التامياااااة
المستدامةا فق سييل المبالا يمكن تولياد
تكاولوجيااااا المق ومااااات واالتصاااااالتح لتسااااهيل
إيجاد ه متكامل وح ول قاب ة ل ت وير وفقالة
مااااان حيااااا التك ااااااة فااااا ال ا اااااات الرئيساااااة
ل تاميةا مبل :الحدّ من الا را والتق ايما والر اياة
الصحيةا وإدارة الموارد ال ييقيةا وإدارة مخااطر
الكااوار ا والح ادّ ماان الت ااو ا وخ اان فاارص ماالا
وحل ملاك ت اقساكاي والا الح و يار لا مان
ال ضايا الم حة.
وياا تجدر اقشارة إلا أ اه فا ضاوي السااوات
القلاااااااار الماضاااااااايةا أ اااااااايح ال اااااااادرة اااااااا
االستخدا الاقال ألجهزة الحاسوبا واق تر ا
والتكاولوجيااااااات المتا ااااااةا المحاااااارك الاااااارئيس
ل ت ااور السااريع ف ا القديااد ماان الي ااداي وماه اا
مصر.
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اتصاااااالاا فا اااااه "لكااااال فااااارد حااااان التمتاااااع باظاااااا
اجتمااااا ودولاااا ا يمكاااان أي تتح اااان فاااا ل ااااه
الح ااااوع والحريااااات التاااا ياااااأ يهااااا اق اااا ي
القاااالم لح اااوع اق سااااي تماماااا"ح ماااا ورد فااا
المااااااادة  28ماااااان اإل الالالالالان الع الالالالالالمي لحق الالالالال ق
اإلنس الالالالالالالالان .وال شااااااااا أي ثاااااااااورة االتصااااااااااالت
وتكاولوجياااا المق ومااااتا تُواااذي ياااذا الحااانا بااال
وتُرساااخها أل هاااا تُقااازز مااان الحااان اق ساااا فااا
التوا االا والتمتااع بحياااة رحيااةا تزيااد ماان الاارص
والخيارات المتاحة لهم.
اتصااااالاا لاااام يقااااد بامكاااااي أي دولااااة تت ااااع إلاااا
موا ية الحداثة وترسيخ جهاود التامياةا أي تااجح
فا ل ا دوي أي يكااوي يااذا ال ااا أحااد ر ائزيااا
األساسية.
يقاااااازي لاااااا إلاااااا أي تكاولوجيااااااا المق ومااااااات
واالتصاالت تُحد ثورة ف جميع ماااح الحيااة.
و يااها يُمكاان ال ااول باايي تكاولوجيااا المق ومااات
واالتصااااالت تساااهم فااا تساااريع وتيااارة الت اااد

المحاااارز فاااا ةن ي الالالذ مي الالالل ايه الالاللاف ايامي الالالة
ل تنمي الالالالة المسالالالالالتلااة  2030السااااايقة لااااارا
حي توفّر الخدمات والح اول الرقمياة والوساائل
التكاولوجيااة الحديبااة القديااد ماان الااارصا والت ا
تتمبل ف اآلت :
▪ الهااااااد ( )1ال ضااااااال ااااااا الا اااااار :تاااااااؤمن
الخاادمات الماليااة الرقميااة لدساار ات الاادخل
الماااااااخاق إمكا يااااااة الو ااااااول إلاااااا أدوات
وخاادمات ماليااة م يولااة التك اااةا مااا تس اهم
فااا تحساااين مساااتو مقيلاااة األسااار التااا
المد ال ويل.
تقيع ف ف ر مدقع
▪ الهااد ( )3الصاااحة الجياادة والرفااااه :تساااا د
المااادفو ات والتمويااال الرقمااا فااا توسااايع
خياااارات الر اياااة الصاااحيةا والتقامااال بلاااكل
أفضااال ماااع حااااالت ال اااوارئ الصاااحية .ماااا
تمكّاان الت اياااات الرقمياااة ربااخ القاااام ين فااا
المجااااااال الصااااااح بالمق ومااااااات وخااااااادمات
التلخيأ.
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▪ الهد ( )4التق ايم الجياد :إتاحاة التق ايم ان
بُقااد وخ اان فاارص ل تق اايم المسااتمر ل كيااارا
مااا ت ااد ماصااات الااتق فم اقلكترو ا طرقااا
جديدة ل تفق م والتدريب.
▪ الهااد ( )7طاقااة ظياااة وبيسااقار مق ولااة:
تزياااد األ ظماااة الرقمياااة مااان إمكا ياااة توسااايع
اع الو ول إلا ال اقاة وزياادة االساتبمار
بها.
▪ الهاااد ( )8القمااال ال ئااان و ماااو االقتصااااد:
تزياااااااااد ال ااااااااااوات الرقمياااااااااة مااااااااان الاااااااااارص
االقتصاااااااديةا وتُااااااوفر فر ااااااا رائقااااااة لريااااااادة
األ مااااااااال وتدشااااااااين اللاااااااار ات الااشاااااااالةا
جذب االستبمار.
وتسا د
▪ الهااد ( )10الح ادّ ماان أوجااه ااد المساااواة:
ياااااوفر التمويااااال الرقمااااا لدسااااار ات الااااادخل
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الماااااااخاق أدوات جدياااااادة لزيااااااادة دخ هااااااما
وتساااااااهيل م ياااااااة الو اااااااول إلااااااا فااااااارص
اقتصادية واجتما ية جديدة.
▪ الهد ( )12االسته ك واق تا المسؤوالي:
تقاازز الت ايااات الرقميااة االسااته ك واق تااا
المساااتدامين مااان خااا ل تحساااياات مرتي اااة
بالمات ا وا تمااد ت اياات ياة فا المجااالت
المخت اة.
▪ الهد ( )13القمال الماااخ  :يساا د التحاول
الرقمااا لدفااارادا والمجتمقااااتا واللااار اتا
والحكومااة ا مكافحااة اآلثااار الضااارة لتوي ار
الماا واالستقداد لها.
▪ الهااد ( )15الحياااة ف ا الياار :يمكاان ل ت اي اات
الرقمية أي تسا د ف االساتخدا المساتدا
ل اظم الييلية.

▪ الهااد ( )16الساا والقاادل والمؤسسااات
ال وياااااااة :اساااااااتخدا الحكوماااااااة الت يي اااااااات
التكاولوجيااااة ل توا اااال بلااااكل أفضاااال مااااع
مواطايهاااااااا يااااااؤدي إلاااااا تحسااااااين م يااااااات
ملااااااااار ة أ ااااااااحاب المصاااااااا حة واقدمااااااااا
المجتمقاااا ا فضاااا ا اااان تحسااااين شاااااافية
المقام ت الحكوميةا وتقزيز المساللة.
تيسيسااا اا مااا ت اااد ا أولاا الدولااة المصااارية
خ ا ل الساااوات الساايع الماضااية ايتمامااا خا اا
بت اااااااااااوير ق اااااااااااا االتصااااااااااااالت وتكاولوجياااااااااااا
المق وماااتح حي ا يُق ادف ر ياازة أساسااية ل رت ااال
بجااودة حياااة المااواطاينا األماار الااذي أ دتااه رميااة
مصر 2030ح حيا وضاق ت اوير الياياة الرقمياة
يقاااااد أساسااااا لتح يااااان ياااااد الدولاااااة األولا
والمُتمبشااال فااا االرت اااال بجاااودة حيااااة الماااواطن
المصري وتحسين مستو مقيلته.

مااا جااال التحااول الرقماا يُقااد رئاايس لتح ياان
الهد البال من رمية مصر 2030ا المتمبل فا
باااال اقتصاااد قااوي وتاافس ا ومتاااو قااائم ا
المقرفااةا ماان خا ل القماال ا تح ياان التحااول
الرقماااا ا ورفااااع درجااااة مرو ااااة االقتصااااادا وزيااااادة
مقاااادالت التلااااويلا وتحسااااين بيلااااة األ مااااالا
فض ا ن تح يان اللامول الماال ا وإدرا اليُقاد
الييل واالجتما ف التامية االقتصادية.
وفاا ساااييل إ جااااز األياادا االساااتراتيجية لرمياااة
مصااااار 2030ا تياااااا الدولاااااة خ اااااة "بااااااال مصااااار
الرقميااة"ا والت ا تسااتهد ت ااوير اليايااة التحتيااة
لتكاولوجياااااا المق وماااااات واالتصااااااالتا وتقزياااااز
اللااااامول الرقمااااا ا واللااااامول الماااااال ا وبااااااال
ال اااادرات وتلااااجيع االبتكااااارا ومحاربااااة الاسااااادا
وضاماي األماان المق وماات ا وتقزيااز مكا اة مصار
المستويين اقق يم والدول .
التكاولوجية
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يذا وتُقدٌّ خ ة "بااال مصار الرقمياة" بمباباة رمياة
شااااام ة ومساااااار اساااااتراتيج ا وحجااااار األساااااا
لتحوياال مصاار إل ا مجتمااع رقم ا ا وتا ااوي يااذه
الخ ااة اا ث ثااة محاااور أساساايةا تتمباال فاا :
التحااول الرقما ا والمهااارات والولااائد الرقميااةا
واقبدا الرقم .
والجدير بالذ ر أي يذه المحاور ترتكز ا أساس
مهمااااةا وياااا  :ت ااااوير اليايااااة التحتيااااة الرقميااااة
وتوفير اقطار التلريق التاظيم .
واتصالاا جال التوجه االستراتيج ل تحول الرقم
الميادئ اآلتية:
ف الدولة المصرية مرتكزا
▪ تحسااااين جااااودة حياااااة المااااواطن ماااان خاااا ل
تحسااين لروفااه المقيلااية وت ااديم خاادمات
إلكترو يااة متقااددة ماان خاا ل جميااع الماافااذ
الرقمية و ير الرقمية.
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▪ تحوياال الحكومااة إل ا حكومااة متراب ااة رقمي اا
مااان خااا ل رباااخ األ ظماااة الرقمياااة الحكومياااة
وتحسين القمال داخال الجهااز اقداري ل دولاة
ليقمل بكاالة وفقالية.
▪ التحاوفل إل ا الحكومااة اقلكترو يااة وتقزي از قاايم
اللاااااافيةا والمحاساااايةا والمراقيااااة لجميااااع
األ ماااال مااان خااا ل التاا ااال والتلاااارك باااين
اا ااار المجتماااع المخت ااااةا بماااا فااا لااا ا
ال ا الخاصا والمجتمع المد ا و يريما.
فاا ساااياع متصاالا أولااا الدولااة ايتماماااا ييااارا
خااا ل السااااوات الماضاااية فااا الاتااارة مااان اااا
 2014إل ا 2021ا بتقزيز الياية التحتية الت اياةح
حي وجه إليها استبمارات ضاخمةا باقضاافة
إلااااا إجااااارال إ ااااا حات تلاااااريقيةا ومؤسسااااايةا
وتاظيمية ف يذا ال ا الحيوي.

يذاا وقد أد لا إلا جاا ال اا فا تح يان
اااا مكا تااااه
مقاااادالت أدال مرتاقااااةا والحاااااا
موا ف الدولةح حي ب
با تياره ال ا األ
مقااادل ماااو ق اااا االتصااااالت حاااو  %16.1فااا
القاااا الماااال 2021/2020ا ومقااادل ماااو ق اااا
المق ومااااات حااااو  %4فاااا القااااا اسااااها فيمااااا
ارتاقاااا سااااية مسااااايمة ال ااااا فاااا الاااااات
المح ااا اقجماااال مااان  %3.2فااا  2018/2017إلااا
 %5فااااا القاااااا الماااااال 2021/2020ا ماااااا مااااا
الصادرات الرقمية من  3.6م يارات دوالر أمريك
ف ا  2019/2018إل  4.5م يارات دوالر أمريك
فااا اااا 2021/2020ا و ماااا ااادد القاااام ين فااا
ال ااا ماان  233ألااد اماال ف ا ااا 2018/2017
إل  281ألد ف ا .2020/2019

ت ااااد أيضااااا ترتيااااب مصاااار فاااا مؤشاااار جايزيااااة
اللااااايكات سااااايقة مرا اااااز ليرتااااااع مااااان المر اااااز
 84المياااا اااا  2020إلااا المر اااز  77اااا 2021ا

وجالت مصار ضامن أ يار  10دول ماوا ل لامول
الرقماااااا ا مااااااا ت ااااااد ترتيااااااب مصاااااار بمؤشاااااار
"جايزياااة الحكوماااة ل اااذ ال اال ااا اا " لتصااايح
ف المر ز الا  65الميا ا .2021
يذاا وقد ب حجم االستبمارات القامة الماااذة
(باألسااااااقار الجاريااااااة) فاااااا ق ااااااا االتصاااااااالت
وتكاولوجيااااا المق ومااااات ااااا  2021/2020حااااو
 19.3م يار جايها م ار ة باا  747.6م ياوي جاياه اا
.2014/2013
ااااذل ا أسااااهم ال ااااا فاااا مواجهااااة تاااادا يات
اااااادة
جائحااااااة " وفيااااااد"19-ح حياااااا اساااااات ا
ق ا ااات اقتصااادية التكياااد والتاا اال اقيجااااب
ياااااار ت يي اتهاااااااا خا ااااااة القماااااال اااااان بقاااااادا
والتاا ت والمؤتمرات ن بقاد .ياذا باقضاافة
إلاااا الت يي ااااات الت ايااااة التاااا تاااام اسااااتحداثها
ل تقامل مع ا تلار الجائحة والكلد اها.
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سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

المراف

والشبكات

قطووووواة الكهربووووواء والطاقوووووة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

2

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار

دوالر
تك اة إ لاال مح اة محاوالت بايااي ( )1ل اقاة
اللمسااااااااااااااااااااااااية فاااااااااااااااااااااااا يولياااااااااااااااااااااااااو .2018

37.4
ااااادد ملاااااتر
ا .2020

مليووووووووووووون

مشووووووتر
شااااايكة الكهرباااااال حتااااا

203.8

هاياااااة

%

سية الزيادة فا مساايمة ق اا الكهرباال فا
الاات المح اقجمال خ ل الاترة (2014/2013
– .)2021/2020
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2

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورو

تك اااااة تاايااااذ ملاااارو مح ااااة توليااااد هربااااال
القا ااااامة اقدارياااااة الجديااااادة فااااا يولياااااو .2018

2

ميجووووووواوات لكووووووول نسووووووومة
متوساااخ صااايب الاااارد مااان ال اقاااة الكهربائياااة
المولااااااااادة سااااااااااويا خااااااااا ل اااااااااا .2020/2019

130.9

مليووووووووووووووار
كيلو وات

إجماااااال ال اقاااااة الكهربائياااااة المساااااته كة ااااال
سا ة خ ل ا .2020

"

ة يي الالالالالالالالر ا الالالالالالالالزيج ال اق الالالالالالالالة

يلااااكّل الهااااد السااااابع ماااان أياااادا التاميااااة
المساااتدامة لدمااام المتحااادة خ اااوة مهماااة فااا
إطااار الجهااود الت ا تيااذلها الماظمااة ل تر يااز ا
التحااديات المق اادةا والم روحااة ف ا المجاااالت
االجتما يااةا والييليااةا واالقتصاااديةا والسياساايةا
والمتصااااا ة اااااذل با تاااااا ال اقاااااة وتوزيقهااااااا
وبامكا ية إتاحة الخدمات المقتمدة ا اقماداد
بال اقة.
و ياااااها فااااااي ال اقاااااة ةُع الالالالل ر ي الالالالز أساس الالالالية
ل تنمي الالالة االقتص الالالادية واال تما ي الالالةح لااااذا تقاااادٌّ
تاميااااة مااااوارد ال اقااااة األوليااااة وحُساااان إدارتهااااا
واساتخدامها ماان أياام سياسااات واسااتراتيجيات
التامية المتوا ة.
وتقتماااد مصااار فااا تح يااان التامياااة االقتصاااادية
والتكاولوجيااااة اااا اااادة مصااااادر ماااان ال اقااااة
المتاحااااااةا وياااااا  :الكهربااااااالا واليتاااااارولا والواااااااز
ال ييق .
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قااا ماان لاا ا تااول الدولااة ايتمامااا يياارا
وا
بتااوفير ال اقااة الكهربائيااة لجميااع مسااتخدميها
فااا المجااااالت افاااة بيقااال تك ااااة وأ ااا جاااودة
ممكااااااة وف اااااا ل مقاااااايير القالمياااااةح لمواجهاااااة
ال اااااب ااااا ال اقاااااة الكهربائياااااة فااااا ضاااااول
توققات تزايد الحمل األقصا ا ول مساايمة فا
تح ياااااان خ ااااااخ التاميااااااة اللااااااام ةح فصاااااااا ة
اااااا ة الحضااااارة الحديبااااةا وياااا
ال اقااااة ياااا
الت اااد والرفايياااة فااا المجتماااعا ويااا
أساااا
حجر الزاوية ل ملرو ات االقتصادية الضخمة.
و ياااها فق الالل ر الالزت رؤي الالة اص الالر ل اق الالة الال
 4احاور مم رنيسة من المستهد الو ول
إليها بح ول ا 2030ح وي التال :
▪ اقدارة الرشااايدة والمساااتدامة ل ماااوارد :رفاااع
الكااااااالة مااااان خااااا ل تقزياااااز اقدارة الرشااااايدة
ل ماظوماااةا وخااااق االساااته كا وتحساااين
الخدمات الم دمة ل مواطاين.

▪ ت ييااااااة جميااااااع مت يااااااات الامااااااو السااااااكا
والتاميااااة الوطايااااة المسااااتدامةا ماااان القجااااز
والادرة إل اال تاال الذات وتوفير الكهربال.

▪ تح يااااان الرياااااادة فااااا ال اقاااااة المساااااتدامةا
وإضافة قدرات هربائية من ال اقة الجديادة
والمتجددةا والحدّ من األثر الييل ل يقاثات.
▪ زيااااادة مسااااايمة ق ااااا ال اقااااة فاااا دفااااع
االقتصااااااادا أي زيااااااادة القوائااااااد االقتصااااااادية
المح ة وجا البمار.
اااااا خمساااااية ل اقاااااة
ماااااا تضاااااع الدولاااااة خ
الكهربائيااااااااااةح األولاااااااااا ()2017 - 2012ا والبا يااااااااااة
()2022 - 2017ا والبالبااااة ()2027 - 2022ا وتقتمااااد
ت ااااا الخ اااااخ الخمساااااية ااااا ااااادة محااااااورا
من أيمها:
▪ توساايع دائاارة الااربخ الكهربااائ
افة.

ا المح ااور
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▪ تاوياااع مصاااادر إ تاااا ال اقاااة الكهربائياااةا ماااع
تقظاااايم االسااااتاادة ماااان مصااااادر ال اقااااات
المتجددة.
▪ االستخدا األمبل لمصادر ال اقة المتاحة.
▪ ترشيد ال اقة وتحسين االتها.

▪ االسااتخدا األمباال لمصااادر ال اقااة المتاحااةا
الييلة من الت و .
والمحافظة
▪ ت يية االحتياجات الكهربائية بيقل تك اة وأ
جااودة ماان خ ا ل تاايااذ اادد ماان الملاارو ات
الكير .
▪ التوسااااااع فاااااا اسااااااتخدا مصااااااادر ال اقااااااة
الجديدة والمتجددة.

و ل ا ا بمااا يح اان التاميااة المسااتدامةا ويُس اهم
ا حاان
فا حماياة الييلاة مان الت او ا والحااا
ال اقةا فض ا
األجيال ال ادمة ف الحصول
ااااااان تلاااااااجيع التصاااااااايع المح ااااااا ل مقااااااادات
والمسااات زمات الكهربائياااةا وتاااتم مراجقاااة ياااذه
االساااتراتيجية بصااااة مساااتمرةح لموا ياااة ت اااوفر
مت يات األسواع المح ية والقالمية.

▪ تقظاااايم الملااااار ة المح يااااة فاااا التصااااميم
والتر ييات وتصايع المقدات الكهربائية.

وتسااااق اسااااتراتيجية وزارة الكهربااااال وال اقااااة
المتجددة إل تح ين جم ة من األيدا ا وي :

▪ إ ادة ييك اة ق اا الكهرباال مان أجال ترشايد
االستبمارات وتحسين الخدمة.
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▪ رباااخ اللااايكة الكهربائياااة بلااايكات الملااارع
والمورب والقمن اقفري .

مصادر إنتاج الكهرباء عام 2022
اقة شمسية
%2

مصادر إنتاج الكهرباء عام 2035

الطاقة
المتجددة
%20

مركزات شمسية
%3

اقة رياح
%12

خاليا شمسية
%22

اقة نووية
%3

اقة متجددة
%42

محطات
حرارية
%80
رياح
%14

اقة مائية

محطات حرارية
%55

%6
اقة مائية
%2
المصدر :ييلة ال اقة الجديدة والمتجددة.

▪ تااد يم تو اايل الكهربااال إلاا ال اار والمااديا
واساااااتكمال تو ااااايل الكهرباااااال إلااااا الاجاااااو
والتجمقات السكاية.

▪ ت ااااااوير االسااااااتخدامات الساااااا مية ل
الذرية.

اقااااااة

▪ ت ويااااااع وتااااااوطين الاااااااظم والتكاولوجيااااااات
الحديبة ف جميع م يات ال ا .
▪ إ اااااااداد جمياااااااع المهاااااااارات الم
مهادسينا وفايينا و مال.

وباااااااة مااااااان

▪ تصاااااادير الخياااااارة المصاااااارية فاااااا التصااااااميما
والتصايعا والتااويا واق لالا والتلويل.

▪ االسااااتاادة ماااان مصااااادر التموياااال الرخيصااااةا
أفضل اللروس.
والحصول

وإدرا ا أليمية توفير ال اقة الكهربائية وإتاحتهاا
لجميااااع مسااااتخدميهاا وبتك اااااة مااسااااية تقاااازز
تاافسااااية األ لاااا ة االقتصااااادية وتتوافاااان مااااع
مسااتويات دخااول المااواطاينا ف ااد تيا ا الدولااة
اساااتراتيجية تاموياااة متكام اااة ومساااتدامة حتااا
ا  2035لد م قدرات ق ا الكهرباال وال اقاة
المتجددةا تساتهد االساتراتيجية الو اول إلا
إ تاااا الكهرباااال مااان ال اقاااة المتجاااددة باساااية
 %20ماااان إجمااااال ال اقااااة الماتجااااة ااااا 2022
و %42من إجمال ال اقة الماتجة ا .2035
يااااااذاا وتاااااايت اسااااااتراتيجية ال اقااااااة المتجااااااددة
 2035ف لل أ الدستور المصري فا الماادة
 32ا التاازا الدولااة بااا "القماال ا االسااتو ل
األمبااااال لمصاااااادر ال اقاااااة المتجاااااددةا وتحاياااااز
االسااااااتبمار فيهاااااااا وتلااااااجيع اليحاااااا الق ماااااا
المتق ن بها".
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مااا اادر قاارار رئاايس الجمهوريااةا ف ا ديساامير
2014ا بال اااااا وي رقااااام  203لسااااااة  2014بلااااايي
تحاياااااز إ تاااااا الكهرباااااال مااااان مصاااااادر ال اقاااااة
المتجااددةا والااذي ص ا المااادة البالبااة ماااه ا
أي يكاااااوي تخصااااايأ األراضااااا ال زماااااة ققاماااااة
ملاارو ات إ تااا ال اقااة الكهربائيااة ماان مصااادر
ال اقااااة المتجااااددة باظااااا حاااان اال تاااااا ا وف ااااا
ل وا د التاظيمية الصاادرة مان مج اس الاوزرال
ري الوزير المختأ.
ف يذا الليي وباال
ويكوي مااح حان اال تااا بت ا األراضا بالاساية
ل ملاااارو ات المتقاقااااد يهااااا باظااااا تقرياااااة
التوذياااة م اباااال سااااية قااادريا  %2ماااان إجمااااال
قيمة ال اقة المييقة من الملرو .
ف ا حااين ألزم ا المااادة الرابقااة المسااتبمر الااذي
يالئ مح ة إ تا طاقة هربائياااة من مصااااادر
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ال اقة المتجددة تجاوز قادرتها ( 500ياو وات)
با لااال شاار ة مصاارية تُساام شاار ة المل ارو
طي ا ألحكا قاا وي ضاما ات وحاوافز االساتبمار
الملااااار إليااااها ووف ااااا ل ضااااوابخ التاااا يصاااادريا
مج س الوزرال ف يذا الليي.
وشااااام أيضاااااا التلاااااريقات وال ااااارارات التااااا
اتخااذتها الدولااة ف ا مجااال تقزيااز وت ااوير مجااال
الكهربال وال اقة المتجددة اآلت :
▪ فااا أ سااا س 2017ا ااادر تااااب دوري رقااام
 3لسااااااااااة  2017بلااااااااايي تقاااااااااديل ال وا اااااااااد
التاظيمية الخا ة بتلجيع تيادل واستخدا
ال اقاااااة الكهربائياااااة المُاتجاااااة مااااان ال اقاااااة
اللمسية.
▪ التحاااول حاااو ال اقاااة المتجاااددة والحااادّ مااان
اال يقاثات الكربو ية.

▪ قاااااارار مه الالالالال ري بتع الالالالالليم بع الالالالالض أ ك الالالالالال
الق الالالالالان ن رق الالالالالم  135لس الالالالالنة  2014الخ الالالالالال
ب نش الالا هيئالالالة ةنميالالالة واسالالالتخلال ال اقالالالة
الجليل والمتجلد ح ليسمح ل هيلاة بتااياذا
وتلاااويلا و ااايا ة مح اااات إ تاااا الكهرباااال
مااااان ال اقاااااات المتجاااااددةا وبياااااع الكهرباااااال
المُاتجة ماهاا واللرا ة مع جهات أخر .
▪ قرار رئيس الجمهورياة رقام  583لسااة 2020ا
بلااااايي المواف اااااة ااااا اتاااااااع قاااااري باااااين
جمهوريااااااة مصاااااار القربيااااااة وبااااااا التاميااااااة
اقفري ا بلايي بر ااام د ام الكهرباال والامااو
األخضر.
اتصااالا بمااا ت ااد ا سااتقري فيمااا ي ا إ ج اازات
الدولاااة وجهودياااا فااا مجاااال الكهرباااال وال اقاااة
المتجااددة خ ا ل الساااوات الساايع الماضااية ف ا
الاترة من ا  2014إل ا .2021

"

ةمثالالم ال اقالالة الن ويالالة اصالاللر اقالالة
ا ال ق بال واالالنخ ض الكربال ن ةتبنالالا
العليالالالل االالالن الالالاللوع اآلن ،و لالالال فالالالي
إ الالالالار ه ده الالالالا الرااي الالالالة إل الالالال ب الالالال
اله الاللف الس الالابل ا الالن أه الاللاف اياالالالم
المتحالل ل تنميالالة المسالالتلااة بشالأن
ضالالالالالالمان صالالالالالال ع الجميالالالالالالل بتك الالالالالالة
الالالالالال ًّ الالالالالاللاات ال اق الالالالالالة
ايس الالالالالال ر
الحليثة الم قة والمستلااة.
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سنووووووووووووووات
مووووووووووووووووووووووووووون
اإلنجووووووازات

المراف

والشبكات

قطوووووووووووواة ميوووووووووووواه الشوووووووووووورب
والصووووووووووووووووووورف الصحوووووووووووووووووووووي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أهم المؤشرات

االنتهووووووووواء مووووووووون

1255

لمياااااااه اللاااااارب والصاااااار

الصااااااح فاااااا الاتاااااارة

من  2014حت .2021

مشوووووووووووووووووووووووووووووووروعً ا

980

مليووووووووووووووووووووووووووووون

جنيووووووووووووووووووووووووووووووووو
إجمال تك اة إ لاال مح اة تح ياة ميااه اليحار
بمدياة الضيقة بمحافظة م رو .

98.7

%

ساااية تو ياااة ميااااه اللااارب
الجمهورية ا .2021

3.5

ااا مساااتو

مليوووووووووووووووووووووووووووووووارات

جنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
تك ااااة إ لاااال مح اااة مقالجاااة ميااااه مصااار
المحسمة بسرابيو شرع قااة السويس.
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600

مليووووووووووووووووووون
جنيوووووووووووووووووووووووو

تك اة تاايذ أ بر من  176ألد و
الاترة (.)2021 – 2014

830

ة مازلية ف

مليوووووووووووووووووووون
جنيووووووووووووووووووووووووو

تك اة إ لال مح ة اليسر لتح ياة ميااه اليحار
بالوردقة ا .2018

11

مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار
متووووووووووووووووور مكعوووووووووووووووووب

مية المياااااااه الا ياااااة المُاتجاااااة
الجمهورية ا .2020/2019

مستو

"

ايالالالالالالالا صالالالالالالالالحة وصالالالالالالالرف
صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحي اانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم

يُعل الحص ع ال ايالا نقيالة وًّاللاات صالرف
صالالحي اانمالالة ماان ح ااوع اق ساااي األساسااية
ويؤ اااد ااا الاجاااا فااا مجااااالت تاموياااة مبااال
الزرا ااااااةا وال اقااااااةا والصاااااامود فاااااا مواجهااااااة
الكوار ا والصاحة اليلاريةا والييلاة فا بيار مان
الي اادايا وقااد أد الاماااو االقتصااادي والساااكا ا
ا وة ا التحااول الحضااريا إل ا زيااادة ال ااب
المياه ف حين لال حجام الماوارد دوي تويار
بل وتراجع بسيب توير الماا .
ماااان األياااادا األمميااااة
ي اااار الهااااد الساااااد
ل تاميااااااااة المسااااااااتدامة أي اقدارة المسااااااااتدامة
ل ميااااااااااااه تتجااااااااااااوز مجااااااااااارد إمااااااااااادادات ميااااااااااااه
ااااااااااااااااح
ميمو ااااااااااااااااة وخاااااااااااااااادمات اااااااااااااااار
(الم صاااااداي  1 - 6و )2 - 6إلااااا مقالجاااااة ساااااياع
الميااااه األوساااع مبااال جاااودة الميااااها وإدارة ميااااه
الصر ا و درة المياها و االة االستخدا ا وإدارة
موارد المياها وحماية وترميم الااظم اقيكولوجياة
المتص ة بالمياه.
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ماااان أياااادا
و يااااها ي ااااد الهااااد الساااااد
التاميااة المسااتدامة مهمااة طموحااةا تتمباال ف ا
"ضااماي تاااوفر الميااااه وخاادمات الصااار الصاااح
ل جمياااااع وإدارتهاااااا إدارة مساااااتدامة"ا وبحساااااب
األماام المتحااادة يمكااان تح ياان ياااذا الهاااد مااان
خ ل ت يين أربقة ميادئ:
▪ فصل مياه اللرب ن المياه المستقم ة.
▪ الو اااول إلااا ميااااه اللااارب ومقالجتهاااا مااان
أجل إزالة الم وثات الكيميائية والييولوجية.
▪ حماية الاظم اقيكولوجية ل مياه القذبة.
▪ ضماي إمكا ية الو ول إل المياه.
تيسيساااااا ااااا ماااااا ت اااااد ا ف اااااد أولااااا الدولاااااة
المصااااارية خااااا ل السااااااوات السااااايع الماضاااااية
ايتماماااا بالواااا ب اااا ميااااه اللااارب والصااار
الصاااااح ح حيااااا أ اااااد الدساااااتور المصاااااري لقاااااا

 2014فااا الماااادة  79أي لكااال ماااواطن الحااان فااا
ذال ح و ا ٍ ومال ظيد.
ما تلير المادة  45إلا أي الدولاة ت تاز بحماياة
بحاريااااااااا وشاااااااواطلهاا وبحيراتهااااااااا وممراتهاااااااا
المائيااةا ومحمياتهااا ال ييقيااةا وتحظاار التقاادي
يهاااا أو ت ويااا الماااوارد المائياااةا باقضاااافة إلااا
لااااا وضاااااق مصااااار الخ اااااة ال ومياااااة قدارة
المااوارد المائيااة حتااا ااا  2037بتك اااة ت ديرياااة
ميدئيااااة  50م يااااار دوالر أمريكاااا ا وقااااد تتضااااا د
يذه التك اة تيجة لمقدالت التاايذ الحالية.

يذا وترتكز الخ ة
التال :

أربقة محاور رئيسةا وي

▪ تاميااااة مااااوارد مائيااااة جدياااادةح حياااا شااااهدت
الاتاااااارة الماضااااااية اتجايااااااا وطايااااااا متااميااااااا
لتوطين تكاولوجيا تح ية مياه اليحر.
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▪ تحسين و ية المياها وماها إ لال مح اات
المقالجة الباائية والب ثية.
▪ ترشاااايد اسااااتخدا المااااوارد المائيااااة المتاحااااة
ورفع االة ماظومة الريح حي تيا الدولاة
ملرو ا قوميا لتي ين التار والتحاول لااظم
الري الحديبة بواري تح يان أقصا اساتاادة
ممكاة من الموارد المائية المحدودة.

▪ تهيلااااة الييلااااة المااسااااية بمااااا يتماشاااا مااااع
بااارام القمااال والملااارو ات المائياااةا و لااا
مااان خااا ل الت اااوير التلاااريق والمؤسسااا
وزيادة و المواطاين بييمية ترشايد الميااه
يهااااا ماااان جميااااع أشااااكال الهاااادر
والحاااااا
والت و .

باقضااااافة إلاااا

لاااا

ر اااازت سياسااااات الدولااااة
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الو اول بخادمات ميااه اللارب
بلكل يير
ما و ياا إل سية %100ا وضماي توقد ظا
المااوبااااتا وتوجياااه االساااتبمارات إلااا تحسااااين
جودة المياه ف بقق المااطن المقتمادة ا
اآلبااار الجوفيااةا و ااذل الو ااول باسااية تو يااة
الصاار الصااح إل ا  %95ف ا الماادي و %50ف ا
ال اااااار ا مااااااع األخااااااذ فاااااا اال تيااااااار االحتياجااااااات
المست ي ية والزيادات السكا ية المتوققة.
وماذ ا  2014وحت اا 2021ا تام اال تهاال مان
تاايااااذ  1255ملاااارو ا لمياااااه اللاااارب والصاااار
الصاااح بالمااادي والماااااطن الرياياااةا وتااام تااياااذ
أ باااااار مااان  176ألاااد و اااااااا ة مازليااااااااةا بتك اااااااااة
 600م يااااوي جايااااها و 200ملاااارو مااااد وتااااد يم
بجميااع المحافظااات اا مسااتو الجمهوريااةا
بتك اة  455م يوي جايه.

ا
يالة لميالا الشالر
ما ب و نسالبة الت
مسااااتو الجمهوريااااةا حااااو  %100( %98.7اااا
مساااتو الحضااار و %97.4ااا مساااتو الرياااد)
ااا 2021ا ف ا حااين ا ا  %97ااا 2014ا وتي ا
الكمياااة الماتجاااة مااان ميااااه اللااارب  33.6م ياااوي
متاار مكقااب ف ا اليااو ا وتي ا أطااوال اللاايكات
 180ألد ي ومتر.
ية لميا الصالرف
يذاا وقد ب و نسبة الت
مستو الجمهورية ا 2021ا حاو
الصحي
%65ا بقدما ا  %50ا 2014ا موز ة التال
( %96اااا مسااااتو الحضاااارا و ا اااا  %79ااااا
2014ا و %37.5اااااا مسااااااتو الرياااااادا و ا ااااااا
الاساااااااااية  %12اااااااااا )2014ا وتي ااااااااا ال اقاااااااااة
التصااميمية لمح ااات مقالجااة الصاار الصااح
 16.2م يوي متار مكقاب فا الياو وتي ا ال اقاة
الاق يااة حااو  13.4م يااوي متاار مكقااب فا اليااو ا

أي ما يقاادل  4.9م يارات متر مكقب ف السااةا
وأطوال الليكات  55ألد ي ومتر.
وقاااااد أساااااهم ياااااذا الحجااااام مااااان اق اااااااع يااااار
الملرو ات الت شاهدتها مصار
المسيوع
خ ا ل الساايع ساااوات الماضااية ف ا ق ااا مياااه
اللرب والصر الصح وتح ية ميااه اليحارا فا
إطاااار خ اااة الدولاااة لتااااادي القجاااز الماااائ الاااذي
ا ماه دول ديدة خ ل الاترة الماضية.
و ياااااها قامااااا الدولاااااة بالتوساااااع فااااا إ لاااااال
مح ااااات تح يااااة مياااااه اليحاااارا وإ لااااال وت ااااوير
مح ااااااات مياااااااه اللااااااربا ومح ااااااات الصاااااار
الصح ا وإ ادة االستخدا اآلمان لميااه الصار
الصااااااح بقااااااد مقالجتهاااااااا وتحسااااااين الاااااااظم
التلاااااااوي ية و ظااااااام مقالجاااااااة ميااااااااه اللااااااارب
والصر الصح .
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