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مقدمة

متثــل اســراتيجية التنميــة املســتدامة: رؤيــة مــر 2030 محطــة أساســية يف مســرة التنميــة الشــاملة يف مــر تربــط الحــارض باملســتقبل وتســتلهم 

إنجــازات الحضــارة املريــة العريقــة، لتبنــي مســرة تنمويــة واضحــة لوطــن متقــدم ومزدهــر تســوده العدالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وتُعيــد 

ــا  ــات واملزاي ــن املقوم ــتفادة م ــم االس ــتهدف تعظي ــي تس ــق الت ــة الطري ــل خريط ــام متث ــة. ك ــادة اإلقليمي ــر يف الري ــي مل ــدور التاريخ ــاء ال إحي

التنافســية، وتعمــل عــى تنفيــذ أحــام وتطلعــات الشــعب املــري يف توفــر حيــاة الئقــة وكرميــة.

وتعــد أيضــاً تجســيداً لــروح دســتور مــر الحديثــة الــذي وضــع هدفــاً أساســياً للنظــام االقتصــادي تبلــور يف تحقيــق الرخــاء يف البــاد مــن خــال 

ــر أول  ــاً. وتعت ــاً وبيئي ــاً وقطاعي ــوازن جغرافي ــزام النظــام االقتصــادي بالنمــو املت ــد عــى رضورة الت ــة وأك ــة االجتامعي ــة املســتدامة والعدال التنمي

ــة  ــم إعدادهــا مبشــاركة مجتمعي ــط باملشــاركة، حيــث ت ــد املــدى والتخطي ــط االســراتيجي بعي ــة التخطي ــاً ملنهجي ــا وفق ــم صياغته اســراتيجية يت

واســعة راعــت مرئيــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص والــوزارات والهيئــات الحكوميــة كــام القــت دعــامً ومشــاركة فعالــة مــن رشكاء التنميــة 

الدوليــن األمــر الــذي جعلهــا تتضمــن أهدافــاً شــاملًة لكافــة مرتكــزات وقطاعــات الدولــة املريــة.

وتــأيت أهميــة هــذه االســراتيجية خاصــًة يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي تعيشــها مــر بأبعادهــا املحليــة واإلقليميــة والعامليــة والتــي تتطلــب 

إعــادة النظــر يف الرؤيــة التنمويــة ملواكبــة هــذه التطــورات ووضــع أفضــل الســبل للتعاطــي معهــا مبــا ميكــن املجتمــع املــري مــن النهــوض مــن 

عرثتــه واالنتقــال إىل مصــاف الــدول املتقدمــة وتحقيــق الغايــات التنمويــة املنشــودة للبــاد.

وقــد تبّنــت االســراتيجية مفهــوم التنميــة املســتدامة كإطــار عــام يُقصــد بــه تحســن جــودة الحيــاة يف الوقــت الحــارض مبا ال يخــل بحقــوق األجيال 

القادمــة يف حيــاة أفضــل، ومــن ثــم يرتكــز مفهــوم التنميــة الــذي تتبّنــاه االســراتيجية عــى ثالثــة أبعــاد رئيســية تشــمل البعــد االقتصــادي والبعــد 

االجتامعــي والبعــد البيئي. 

كــام ترتكــز االســراتيجية عــى مفاهيــم »النمــو االحتــوايئ واملســتدام والتنميــة اإلقليميــة املتوازنــة« مبــا يؤكــد مشــاركة الجميــع يف عمليــة البنــاء 

والتنميــة ويضمــن يف الوقــت ذاتــه اســتفادة كافــة األطــراف مــن مثــار هــذه التنميــة.  وتراعــي االســراتيجية مبــدأ تكافــؤ الفــرص وســد الفجــوات 

التنمويــة واالســتخدام األمثــل للمــوارد ودعــم عدالــة اســتخدامها مبــا يضمــن حقــوق األجيــال القادمــة.
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اعتامد منهجية التخطيط باملشاركة ىف إعداد
اسراتيجية التنمية املستدامة: رؤية مرص 2030

ــيل القطــاع الخــاص 	  ــن وممث ــا الخــرباء واألكادميي ــى شــارك فيه ــل الت ــن جلســات وورش العم ــرة م ــة كب ــدت مجموع عق

ــة. ــل الدولي ــة والتموي ــامت التنموي ــة واملنظ ــوزارات املختلف ــيل ال ــدين وممث ــع امل واملجتم

ــرأة واألشــخاص ذوي 	  ــث كان للشــباب وامل ــع، حي ــات املجتم ــن فئ ــرة م ــات كب ــن مجموع ــن ع ــل ممثل ــق العم ضــم فري

ــراتيجية. ــداد االس ــة دوراً يف إع اإلعاق

تشــكلت مجموعــات العمــل ملناقشــة املحــاور املختلفــة بحيــث تضــم ممثــي رشكاء التنميــة املختلفــة يف جلســات للعصــف 	 

الذهنــي. وعرضــت وجهــات النظــر املختلفــة يف أغلــب األحيــان واملتضاربــة يف بعــض األحيــان لتخــرج مجموعــات العمــل    

يف النهايــة برؤيــة موحــدة وأهــداف وبرامــج محــددة. 

بعــد االنتهــاء مــن كل مرحلــة مــن مراحــل إعــداد االســراتيجية تــم التواصــل مــع اإلعــام وإتاحــة مخرجــات كل مرحلــة عــى 	 

ــم  ــم إطــاق صفحــات التواصــل اإلجتامعــي لتلقــي املقرحــات والتعليقــات عــى مــا يت ــوزارة كــام ت املوقــع اإللكــروين لل

االنتهــاء منــه مــن مخرجــات بشــكل دوري لاســتفادة منهــا ىف مراجعــة هــذه املخرجــات.

ُعرضــت االســراتيجية للحــوار املجتمعــي يف محافــل كثــرة محليــة ودوليــة وراجعــت كافــة الــوزارات والهيئــات املعنيــة نتائــج 	 

عمــل مجموعــات العمــل، وتضمنــت الوثيقــة النهائية كافــة املاحظــات واآلراء.

تم إطاق بوابة الكرونية ومواقع للتواصل االجتامعي لعرض االسراتيجية والتفاعل مع كافة املواطنن.	 
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مرحلة إعدادالمرحلة التحضيرية
التوجهات الرئيسية

مرحلة اختيار السياسات 
والبرامج ذات األولوية

إعداد وثيقة االستراتيجية 
والحوار المجتمعي

الحــايل 	  الوضــع  تحليــل 

االســراتيجيات  ودراســة 

عــى  إعدادهــا  الســـابق 

القومــي  الـــمستوى 

والقطاعــي، واالســراتيجيات 

أعدهــا  التــي  والــرؤى 

املجتمــع املــدين والقطــاع 

واالســراتيجات  الخــاص، 

الدوليــة.  

ــي 	  ــدات الت ــل التحدي تحليـ

الوقــت  يف  مــر  تواجــه 

الراهـــن واملسـتقـبل، محلياً 

ــاً. ــاً ودولي وإقليمي

القــوة 	  مواطــن  تحديــد 

والفــرص املتاحــة عــى كافة 

ــاً  ــاً وإقليمي ــدة محلي األصع

ــاً. ودولي

تحديـد التوجـهات الرئيسية 	 

لاستـراتيجية. 

الرئيــي 	  الهيــكل  وضــع 

ــات –  ــراتيجية )ممكن لاس

محــاور(.  – مقومــات 

صياغــة الــرؤى والغايــات 	 

الفرعيــة  واألهـــداف 

املختلفــة. للمحــاور 

ــة 	  تحويــل األهــداف الفرعي

سياســات  إىل  للمحــاور 

وبرامــج ومرشوعــات ذات  

أولويــة وتحديــد الرابطــات 

ــاور  ــن املح ــابكات ب والتش

املختلفــة عــى النحــو الــذي 

التنميــة  أهــداف  يحقــق 

املســتدامة.

مراجعــة مــؤرشات قيــاس 	 

ــدم  ــد التق ــي ترص األداء الت

أهــداف  تحقيــق  نحــو 

املحــاور.

تحديــد مســتهدفات كميــة  	 

يتــم تحقيقهــا بحلــول عــام 

ضــوء  يف  2020و2030، 

الوضــع الراهــن وأخــذاً يف 

االعتبــار الفــرص والتحديات 

وتحقيقــاً آلمــال وطموحات 

لحيــاة  املــري  املواطــن 

ــه. ــه وألبنائ ــل ل أفض

إعــداد وثيقــة االســراتيجية 	 

كـــافة  مـــع  ومراجعتهــا 

املعنيــة. األطــراف 

املـجتمعـــي 	  التواصــل 

باالســراتيجية  للتـــعريف 

والرويج لها عى املســتوين 

واإلقليمــي. القومــي 

مجلــس 	  علـــى  العـــرض 

الــوزراء.

مراحل إعداد
اسراتيجية التنمية املستدامة: رؤية مرص 2030
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منهجية إعداد
اسراتيجية التنمية املستدامة: رؤية مرص 2030

1. هدف عام
بحلول عام 2030 يتميز )املحور( بـ .... وقادر عى ......

2. أهداف فرعية 
تقسيم الهدف العام إىل مجموعة من األهداف الفرعية التي تم تعريفها بشكل محدد

3. مؤرشات قياس األداء
لكل هدف فرعي، تم تحديد عدد من مؤرشات قياس األداء عى مستوى املدخات واملخرجات والنتائج االسراتيجية. 

ــول 	  ــة للوص ــامل املطلوب ــطة واألع ــام باألنش ــوارد والقي ــر امل ــن تواف ــايل م ــع الح ــم الوض ــدف تقيي ــات: به املدخ

ــوة. ــج املرج ــق النتائ ــة لتحقي ــات الازم للمخرج

املخرجات: بهدف تقييم مستوى املخرجات املحققة مقارنة باملخطط لتحقيق النتائج املنشودة.	 

النتائج االسراتيجية: بهدف معرفة مستوى تحقق النتيجة املرجوة من خال تقييم أثرها الفعي امللموس.	 

4. املستهدفات الكمية
لــكل مــؤرش مــن مــؤرشات قيــاس األداء تــم تحديــد الوضــع الحــايل وفقــاً ألحــدث بيــان متــاح ومســتهدفات كميــة لعامــي 2020 

و 2030 يف ضــوء الظــروف الراهنــة، وبنــاء عــى الــدروس املســتفادة مــن التجــارب املامثلــة والتجــارب الرائــدة ىف كل مجــال، كــام 

تــم التأكــد مــن عــدم وجــود تعــارض أو تضــارب بــن هــذه املســتهدفات الكميــة لضــامن تحقيــق أهــداف االســراتيجية.

5. التحديات التي تحول دون تحقيق املستهدفات الكمية 
ــات التــي ميكــن أن تواجــه تحقيــق األهــداف االســراتيجية ثــم ُصِنَفــت وفقــاً لدرجــة  تــم إعــداد قامئــة شــاملة بكافــة التحدي

ســهولة التعامــل معهــا ومواجهتهــا واألثــر املرتــب عليهــا، ويف النهايــة توصلــت مجموعــة العمــل لثــاث قوائــم رئيســية للتحديات 

تشــمل:

التحديات التي يسهل التعامل معها ولكنها ذات تأثر كبر عى تحقيق األهداف املرجوة.	 

التحديات التي ليس من السهل التعامل معها ويف ذات الوقت تأثرها ليس عى قدر كبر من األهمية.	 

التحديات التي من الصعب مواجهتها وذات التأثر الضعيف.	 

ــج  ــات والرام ــال السياس ــن خ ــا م ــم مواجهته ــة ليت ــات ذات األولوي ــن التحدي ــة م ــار مجموع ــم اختي ــبق، ت ــى ماس ــاًء ع وبن

واملرشوعــات.

6. مؤرشات قياس األداء املستحدثة 
باإلضافــة إىل مــؤرشات قيــاس األداء املتاحــة، تــم تحديــد مــؤرشات قيــاس األداء املســتحدثة التــى ســيتم تحديــد منهجيــة لقياســها 

وتقديــر مســتهدفات كميــة حاليــة ومســتقبلية لهــا بالتعــاون مــع كافــة الــرشكاء املعنيــن ذوي الصلــة.

لــكل محــور مــن محــاور االســتراتيجية عقــدت مجموعــة مــن ورش العمــل 
تضمنــت كافــة شــركاء التنميــة المعنييــن لتحديــد:
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7. سياسات وبرامج ومرشوعات
تحديــد منــاذج السياســات والرامــج األساســية وبعــض املرشوعــات الهامــة التــي تتصــدى للتحديــات التــي تواجــه تحقيــق أهــداف 

االســراتيجية، وتشــمل هــذه النــامذج مــا يتــم تطبيقــه عــى أرض الواقــع حاليــاً ىف ضــوء مــدى نجــاح التنفيــذ ودرجــة الفاعليــة 

ــة الكــوادر  ــر الترشيعــي واملؤســي والتنظيمــي وتنمي ــر اإليجــايب املتوقــع، وتشــمل منــاذج الرامــج واملرشوعــات والتطوي واألث

البرشيــة، باإلضافــة إىل الرامــج واملرشوعــات التــي تتعامــل مــع القضايــا املحــددة، ولــكل مــن هــذه النــامذج تــم تحديــد مــدى 

ــج  ــات والرام ــامذج والسياس ــذه الن ــارب أو ازدواج ه ــارض أو تض ــدم تع ــن ع ــد م ــم التأكي ــام ت ــادية، ك ــة اسرش ــي وتكلف زمن

واملرشوعــات، باإلضافــة للرامــج واملرشوعــات الجديــدة املقرحــة.
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مرص جديدة بحلول عام 2030، ذات اقتصاد تنافيس ومتوازن ومتنوع يعتمد عى 

االبتكار واملعرفة، قامئة عى العدالة واالندماج االجتامعي واملشاركة، ذات نظام 

إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية املكان واإلنسان

لتحقيق التنمية املستدامة وترتقي بجودة حياة املرصين
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البعد االقتصادي
املحور األول: التنمية االقتصادية

بحلــول عــام 2030 يكــون االقتصــاد املــري .. اقتصــاد ســوق منضبــط يتميــز باســتقرار أوضــاع االقتصــاد الــكي، وقــادر عــى تحقيــق منــو احتــوايئ 

ــع املتغــرات  ــف م ــادراً عــى التكي ــي، ق ــاً يف االقتصــاد العامل ــاً فاع ــة، ويكــون العب ــوع ويعتمــد عــى املعرف ــز بالتنافســية والتن مســتدام، ويتمي

العامليــة، وتعظيــم القيمــة املضافــة، وتوفــر فــرص عمــل الئــق ومنتــج، ويصــل نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل الحقيقــي إىل مصــاف 

الــدول ذات الدخــل املتوســط املرتفــع.

املحور الثاين: الطاقة
بحلــول عــام 2030 يصبــح قطــاع الطاقــة قــادراً عــى تلبيــة كافــة متطلبــات التنميــة الوطنيــة املســتدامة مــن مــوارد الطاقــة وتعظيــم االســتفادة 

الكفــؤة مــن مصادرهــا املتنوعــة )تقليديــة ومتجــّددة( مبــا يــؤدي إىل املســاهمة الفعالــة يف تعزيــز النمــو االقتصــادي والتنافســية الوطنيــة والعدالــة 

االجتامعيــة والحفــاظ عــى البيئــة مــع تحقيــق ريــادة يف مجــاالت الطاقــة املتجــّددة واإلدارة الرشــيدة املســتدامة للمــوارد، ويتميّــز بالقــدرة عــى 

االبتــكار والتنبــؤ والتأقلــم مــع املتغــّرات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة يف مجــال الطاقــة وذلــك يف إطــار مواكبــة تحقيــق األهــداف الدوليــة للتنميــة 

املستدامة.

املحور الثالث: املعرفة واالبتكار والبحث العلمي
بحلــول عــام 2030 تصبــح مــر مجتمــع مبــدع ومبتكــر ومنتــج للعلــوم والتكنولوجيــا واملعــارف، يتميــز بوجــود نظــام متكامــل يضمــن القيمــة 

التنمويــة لابتــكار واملعرفــة، ويربــط تطبيقــات املعرفــة ومخرجــات االبتــكار باألهــداف والتحديــات الوطنيــة. 

املحور الرابع: الشفافية وكفاءة املؤسسات الحكومية
ــة ويخضــع  ــة واملرون ــة ويتســم بالشــفافية والنزاه ــوارد الدول ــال، يحســن إدارة م ــفء وفع ــازاً ك ــاز اإلداري جه ــح الجه ــام 2030 يصب ــول ع بحل

ــه. للمســاءلة ويعــي مــن رضــاء املواطــن ويتفاعــل معــه ويســتجيب ل

12
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املحور الخامس: العدالة االجتامعية
ــة والسياســية  ــة واالجتامعي ــوق والفــرص االقتصادي ــز باملســاواة يف الحق ــف يتمي ــادل متكات ــاء مجتمــع ع ــن املســتهدف بن ــام 2030 م ــول ع بحل

ــاءة  ــر الكف ــادل يف ضــوء معاي ــع الع ــن يف املشــاركة والتوزي ــة حــق املواطن ــادر عــى كفال ــع ق ــي، مجتم ــاج املجتمع ــن االندم وبأعــى درجــة م

ــر آليــات الحاميــة مــن مخاطــر الحيــاة، ويقــوم عــى  واإلنجــاز وســيادة القانــون، ويحفــز فــرص الحــراك االجتامعــي املبنــي عــى القــدرات، ويوفِّ

ــة.  ــات األوىل بالرعاي ــة للفئ ــح املجتمــع املهمشــة ويحقــق الحامي ــوازي مبســاندة رشائ الت

املحور السادس: الصحة
بحلــول عــام 2030 يتمتــع كافــة املريــن بالحــق يف حيــاة صحيــة ســليمة آمنــة مــن خــال تطبيــق نظــام صحــي متكامــل يتميــز باإلتاحــة والجــودة 

ــة  ــر لكاف ــل املبك ــاملة والتدخ ــة الش ــة والوقائي ــة الصحي ــق التغطي ــق تحقي ــن طري ــة ع ــؤرشات الصحي ــن امل ــى تحس ــادر ع ــز، وق ــدم التميي وع

املواطنــن مبــا يكفــل الحاميــة املاليــة لغــر القادريــن ويحقــق رضــا املواطنــن والعاملــن يف قطــاع الصحــة لتحقيــق الرخــاء والرفاهيــة والســعادة 

والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ولتكــون مــر رائــدة يف مجــال الخدمــات والبحــوث الصحيــة والوقائيــة عربيــاً وإفريقيــاً. 

املحور السابع: التعليم والتدريب
ــادل،  ــفء وع ــام مؤســي، ك ــار نظ ــز، ويف إط ــة دون متيي ــع بجــودة عالي ــب للجمي ــم والتدري ــة التعلي ــن املســتهدف إتاح ــام 2030 م ــول ع بحل

ومســتدام، ومــرن. وأن يكــون مرتكــزاً عــى املتعلــم واملتــدرب القــادر عــى التفكــر واملتمكــن فنيــاً وتقنيــاً وتكنولوجيــاً، وأن يســاهم أيضــاً يف بنــاء 

الشــخصية املتكاملــة وإطــاق إمكاناتهــا إىل أقــى مــدى ملواطــن معتــز بذاتــه، ومســتنر، ومبــدع، ومســئول، وقابــل للتعدديــة، يحــرم االختــاف، 

وفخــور بتاريــخ بــاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر عــى التعامــل تنافســياً مــع الكيانــات اإلقليميــة والعامليــة.

املحور الثامن: الثقافة
بحلــول عــام 2030 مــن املســتهدف بنــاء منظومــة قيــم ثقافيــة إيجابيــة يف املجتمــع املــري تحــرم التنــوع واالختــاف وعــدم التمييــز. وتســتهدف 

الرؤيــة متكــن املواطــن املــري مــن الوصــول إىل وســائل اكتســاب املعرفــة وفتــح اآلفــاق أمامــه للتفاعــل مــع معطيــات عاملــه املعــارص، وإدراك 

ــارص  ــاج الثقافــة. عــى أن تكــون العن ــار الحــر، وتأمــن حقــه يف مامرســة وإنت ــه الحضــاري املــري، وإكســابه القــدرة عــى االختي تاريخــه وتراث

اإليجابيــة يف الثقافــة مصــدر قــوة لتحقيــق التنميــة، وقيمــة مضافــة لاقتصــاد القومــي، وأساســاً لقــوة مــر الناعمــة إقليميــاً وعامليــاً.
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املحور التاسع: البيئة
بحلــول عــام 2030 يكــون البُعــد البيئــي محــوراً أساســياً يف كافــة القطاعــات التنمويــة واالقتصاديــة بشــكل يحقــق أمــن املــوارد الطبيعيــة ويدعــم 

ــال القادمــة فيهــا، ويعمــل عــى تنويــع مصــادر اإلنتــاج  ــة اســتخدامها واالســتغال األمثــل لهــا واالســتثامر فيهــا ومبــا يضمــن حقــوق األجي عدال

واألنشــطة االقتصاديــة، ويســاهم يف دعــم التنافســية، وتوفــر فــرص عمــل جديــدة، والقضــاء عــى الفقــر، ويحقــق عدالــة اجتامعيــة مــع توفــر بيئــة 

نظيفــة وصحيــة وآمنــة لإلنســان املــري.

املحور العارش: التنمية العمرانية
بحلــول عــام 2030 تكــون »مــر مبســاحة أرضهــا وحضارتهــا وخصوصيــة موقعهــا قــادرة عــى اســتيعاب ســكانها ومواردهــا يف ظــل إدارة تنميــة 

مكانيــة أكــرث توازنــاً وتلبــي طموحــات املريــن وترتقــي بجــودة حياتهــم«.

14
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مؤشرات قياس أداء التنمية االقتصادية 
حتى عام 2030

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.

هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

4.21012معدل النمو الحقيقي )٪(1

400010000  3436.3نصيب الفرد من الناتج املحي اإلجاميل )دوالر أمرييك(2

0.210.41حصة الناتج املحي اإلجاميل الحقيقي من إجاميل الناتج العاملي الحقيقي )٪(3

26.32315نسبة الفقراء وفقاً ملقياس الفقر القومي )٪(4

4.42.50نسبة السكان تحت خط الفقر املدقع )٪(5

92.785.775نسبة الدين العام إىل الناتج املحي اإلجاميل )٪(6

7.52.28 11.5نسبة العجز الكي إىل الناتج املحي اإلجاميل )٪(7

3.2610عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صايف االحتياطيات الدولية )شهر(8

3-11.885معدل التضخم )٪(9

12.8105معدل البطالة )٪(10

22.82535نسبة مشاركة املرأة يف قوة العمل )٪(11

3.53.32.4معدل الخصوبة الكي )طفل/سيدة(12

13710030مؤرش بيئة االقتصاد الكي )ترتيب(13

13110030مؤرش سهولة مامرسة أنشطة األعامل )ترتيب(14

1169030مؤرش التنافسية العاملي )ترتيب(15

5710 معدل النمو الصناعي )٪(16

ُمخرجات

12.51518نسبة القيمة املضافة الصناعية من الناتج املحى اإلجاميل )٪(17

374565 نسبة التجارة )سلعية وخدمية( من الناتج املحي اإلجاميل )٪(18

1-3-3.7 نسبة صايف امليزان الجاري إىل الناتج املحي اإلجاميل )٪(19

515357نسبة الخدمات يف الناتج املحي اإلجاميل )٪(20

136نسبة الصادرات مرتفعة املكون التكنولوجي من إجاميل الصادرات الصناعية املرية )٪(21

6.371530صايف االستثامرات األجنبية املبارشة )مليار دوالر(22

606575نسبة مساهمة القطاع الخاص يف الناتج املحي اإلجاميل )٪(23

24Outsourcing قيمة إيرادات خدمات التعهيد

 )مليار دوالر(

1.225



1617

برامج ومشروعات التنمية االقتصادية حتى عام 2030
مرشوع تنمية محور قناة السويس.. 1

مرشوع إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة.. 2

مرشوع تنمية أربعة ماين فدان.. 3

رشكة سيناء لاستثامر والتنمية. . 4

مرشوع تنمية الساحل الشاميل الغريب. . 5

مرشوع املثلث الذهبي للرثوة املعدنية يف جنوب مر .. 6

محاور التنمية الجديدة.            . 7

محور 30 يونيو ومدينة الجالة الجديدة.. 8

مرشوع استكامل املرحلتن الرابعة والخامسة ملرو األنفاق.. 9

مرشوع بناء مليون وحدة سكنية يف إطار برنامج اإلسكان االجتامعي.. 10

برنامج إصاح البيئة الترشيعية لتحسن مناخ االستثامر.. 11

الحد من الضغوط التضخمية لتحقيق استقرار أوضاع االقتصاد الكي.. 12

الصندوق السيادي »أماك«. . 13

برنامج العمل الائق.. 14

برنامج التنمية االقتصادية اإلقليمية.. 15

برنامج »إرادة«.. 16

برامج ومرشوعات لتحويل القطاع غر الرسمي إىل القطاع الرسمي.. 17

التجمعات الصناعية املتخصصة للصناعات الصغرة واملتوسطة. . 18

مرشوع مدينة الجلود بالروبييك.. 19

إنشاء مدينة األثاث بدمياط.. 20

دعم الصناعات الثقيلة. . 21

مرشوع تطوير وتنمية املناطق الصناعية مبحور قناة السويس.. 22

مرشوع الخريطة الصناعية.. 23

تأسيس مرشوعات صغرة يف مجال املنافذ والخدمات التسويقية املتنقلة.. 24

االسراتيجية الخاصة بصناعة السفن.. 25

إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية. . 26

تحقيق تحول يف قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع . 27

الخاص وتعزيز خلق فرص العمل مبر.

برنامج االقتصاد األخرض.. 28

29 ..Egytrader مرشوع إنشاء شبكة التجارة املرية

مرشوع محور االقتصاد األخرض كأداة لتحقيق التنمية املستدامة يف مر.. 30

31 ..)TDMEP( برنامج تعزيز التجارة والسوق املحي 

تحويل مر إىل محور رقمي عاملي.. 32

املرشوع القومي لإلنرنت فائق الرسعة.. 33

بناء مجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة املؤسسات.. 34

إنشاء املناطق التكنولوجية.. 35

تطوير الحوسبة السحابية.. 36

تطوير صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.. 37

تصميم وتصنيع اإللكرونيات.. 38

تنمية الريادة واألعامل.. 39

زيادة الرقعة الزراعية ودعم التصنيع الزراعي.. 40

إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع االسراتيجية.. 41

تنمية مرشوعات الزراعة السمكية.. 42

إنشاء مركز تحديث الزراعة.. 43

الرنامج القومي لتنمية الرثوة الحيوانية والداجنة والسمكية.. 44

إنشاء مجّمعات عمرانية جديدة لتحقيق التنمية املتكاملة.. 45

ترشيد استخدام املياه.. 46

تدعيم وتأهيل املنشآت الكرى ومحطات الرفع.. 47

التصّدي للتغّرات املناخية وحامية السواحل واملنشآت.. 48

تنمية املوارد املائية.. 49

تحسن نوعية املياه.. 50

التوّسع يف برامج التنمية املستدامة لخزّان الحجر الرمي النويب الجويف واملياه . 51

املسوس.

تنمية املياه الجوفية ومواجهة التعديّات عليها.. 52

برنامج تطوير شبكات الرف املُغطى. . 53

تنمية منطقة األهرامات.. 54

إنشاء منتجعات تراعي الجودة البيئية يف الصحراء الغربية.. 55

إنشاء متاحف أثرية يف مدينتي رشم الشيخ والغردقة.. 56

إنشاء منتجعات صحية صديقة للبيئة.. 57

برنامج تشجيع تحول القطاع السياحي إىل االقتصاد األخرض.. 58

إنشاء مضامر سباق وساحات بطوالت رياضية. . 59

مراجعة وتطبيق لوائح االستدامة.. 60

إنشاء تجمعات سياحية وسكنية بالساحل الشاميل.. 61

تطبيق نظام رد رضيبة القيمة املضافة لزيادة اإلنفاق عى التسوق.. 62

تطوير تطبيق سياسة السموات املفتوحة.. 63

إنشاء مراكز تدريب طبقاً للمواصفات الدولية.. 64

التنمية الترشيعية والقانونية.. 65

مرشوع إقامة املركز اللوجيستي العاملي لتجارة وتداول وصناعة الحبوب. . 66

والغال والسلع الغذائية بدمياط.

تطوير الرشكات التابعة للرشكة القابضة للصناعات الغذائية.. 67

مرشوعات الشون املطورة.. 68

مرشوعات الصوامع. . 69

بناء شبكة رصد وإنذار مبكر لألسواق.. 70

تنمية الرشاكة بن القطاع العام والخاص يف مجال التجارة الداخلية.. 71

إصاح البيئة املؤسسية الحاكمة لقطاع اإلسكان.. 72

إنشاء جيل جديد من املدن الجديدة عى محاور الطرق القومية التنموية.. 73

تطوير ومد شبكة الطرق لخدمة أغراض التنمية. . 74

تطوير مرفق سكك حديد مر. . 75

تطوير قطاع النقل البحري. . 76

تطوير قطاع النقل النهري. . 77

ُمدخات

22.522.522.5الرضائب عى الدخل )٪(25

101010رضيبة القيمة املضافة )٪(26

12,52030نسبة االستثامر العام الذي تديره املحليات )٪(27

2030  14.4معدل التكوين الرأساميل )معدل االستثامر( )٪(28

1.4323.5كفاءة االستثامر العام PIM )0-4( نقطة29

2.668قيمة مساندة الصادرات )مليار جنيه(30
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هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

100٪100٪*معامل إمداد الطاقة األولية إىل إجاميل االستهاك املخطط  )٪(1

صفرصفر*متوسط مدة انقطاع الكهرباء2

-14٪-1.3٪0.65 نسبة التغر يف كثافة الطاقة3

25٪20٪13.1٪ نسبة مساهمة قطاع الطاقة إىل الناتج املحي اإلجاميل4

املخرجات

-10٪-5٪*نسبة االنخفاض يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري من قطاع الطاقة5

15 سنة15 سنة15 سنة معامل االحتياطي لجملة  اإلنتاج من الزيت الخام6

33 سنة33 سنة33 سنةمعامل االحتياطي ملجمل اإلنتاج من الغاز7

**41.3٪كفاءة إنتاج الكهرباء8

8٪12٪15٪كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء9

100٪100٪99٪نسبة الوحدات السكنية والتجارية والصناعية املشركة يف خدمة الكهرباء10

غاز: 53٪،نسب مزيج الوقود األويل للدولة11

برول: ٪41، 

متجددة:٪1، 

فحم:2٪، كهرومائية: 

٪3

**

زيت وغاز: 91٪،نسب مزيج الوقود إلنتاج الكهرباء12

كهرومائية: ٪8، 

شمسية ورياح: ٪1

زيت وغاز: ٪27،*

كهرومائية: ٪5، 

شمسية: ٪16، 

رياح: ٪14،

فحم: ٪29،

نووية: ٪9

126.200 مليار ج. مقيمة دعم أسعار الوقود13

مؤشرات قياس أداء الطاقة حتى عام 2030

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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برامج الطاقة حتى عام 2030
تطوير اسراتيجية متكاملة للطاقة متوسطة وبعيدة املدى.. 1
إعادة هيكلة قطاع الطاقة.. 2
إعادة النظر يف اإلطار الترشيعي الحاكم.. 3
إدارة دعم الطاقة.. 4
تطوير البنية األساسية للقطاع.. 5
تعزيز االبتكار يف قطاع الطاقة.. 6
تطبيق املعاير البيئية والتوسع يف القياسات املدققة.. 7
تأهيل الكفاءات التي يحتاجها القطاع.. 8
املحطة النووية بالضبعة.. 9

19
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مؤشرات قياس أداء المعرفة واالبتكار والبحث العلمي حتى عام 2030

هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

998560الرتيب يف املؤرش العاملي لابتكار 1

0.80.851معدل كفاءة االبتكار2

10060 132الرتيب العاملي يف مؤرش قدرة الرشكات عى االبتكار3

898060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للتأثر املعريف4

696030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لنقل املعرفة5

988560الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للمنتجات والخدمات اإلبداعية6

 مخرجات

735030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت7

12110060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للبنية األساسية العامة8

655030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لاستدامة البيئية9

715030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لإلسهام املعريف10

898060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لألصول غر امللموسة11

746030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لإلبداع الرقمي12

706030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لروابط االبتكار13

13510060الرتيب العاملي يف مؤرش جودة مؤسسات البحث العلمي14

 مدخات

12310060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لائتامن15

13810060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لاستثامر16

12410060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للتجارة واملنافسة17

13110060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للبيئة الترشيعية18

1059060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لبيئة األعامل19

535030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للتعليم20

1029060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للتعليم العايل21

504030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي للبحث والتطوير22

11910060الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي الستيعاب املعرفة23

695030الرتيب العاملي يف مؤرش االبتكار الفرعي لعاملة املعرفة24

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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برامج المعرفة واالبتكار والبحث العلمي حتى عام 2030

مراجعة وتطوير القوانن والترشيعات ذات الصلة بتمكن املعرفة واالبتكار.. 1
تطوير وإعادة هيكلة منظومة املعرفة واالبتكار.. 2
تبني برنامج شامل لغرس ثقافة االبتكار واملعرفة يف املجتمع.. 3
تطوير برنامج شامل لتحفيز الرشكات املتوسطة والصغرة عى االبتكار.. 4
تفعيل الرشاكة بن الدولة والقطاع الخاص يف دعم وتحفيز االبتكار.. 5

21
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برامج الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية حتى عام 2030
تطوير منظومة إدارة القطاع الحكومي.. 1
تطوير منظومة التخطيط واملتابعة.. 2
تحسن وتطوير آليات التواصل بن الحكومة واملواطن.. 3
تطوير منظومة إدارة املوارد البرشية.. 4
تحديث البنية الترشيعية للدولة.. 5
تطوير البنية األساسية للجهاز اإلداري للدولة.. 6
تحديث البنية املعلوماتية للجهاز اإلداري للدولة.. 7
تنمية العنر البرشي بالجهاز اإلداري للدولة.. 8
تطوير الخدمات الحكومية املقّدمة للمواطنن.. 9

مكافحة الفساد يف أجهزة الدولة.. 10

هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

205070كفاءة الحكومة )درجة( )صفر األسوأ و100 األفضل(1

0.440.50.6الحكومة املستجيبة )Open Government( )درجة( )صفر األسوأ و100 األفضل(2

إنفاذ القواعد التنظيمية )Regulatory Enforcement( )درجة( )صفر األسوأ و100 3

األفضل(

0.420.50.6

مكافحة الفساد4

)درجة(  )صفر األسوأ و100 األفضل(

355070

3.944.2الشفافية يف صنع السياسات )درجة( )صفر األسوأ و100 األفضل(5

 مخرجات

عدد املواطنن لكل موظف حكومي6

 )درجة( )صفر األسوأ و100 األفضل(

13,22640

سهولة مامرسة أنشطة األعامل )Ease of Doing Business( )درجة(  )صفر األسوأ 7

و100 األفضل(

59.57080

املحاباة يف قرارات مسئويل الحكومة 8

)درجة(  )صفر األسوأ و100 األفضل(

3.73.94.2

44.34.8املدفوعات غر الرسمية والرشاوي9

 مدخات

مخصصات التدريب للعاملن بالجهاز اإلداري للدولة كنسبة من مخصصات األجور 10

واملرتبات

0.040.51

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.

مؤشرات قياس أداء الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية حتى عام 2030
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مؤشرات قياس أداء وبرامج
البعد االجتماعي
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مؤشرات قياس أداء العدالة االجتماعية حتى عام 2030
هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

0.0860.060.043الفجوة الجغرافية يف مؤرش التنمية البرشية1

3436.3400010000متوسط نصيب الفرد من الناتج املحي اإلجاميل )بالدوالر(2

312010مؤرش توزيع الدخل واالستهاك3

 ُمخرجات

12910060الرتيب الدويل يف مؤرش الفجوة بن الجنسن4

80٪70٪60٪مؤرش الثقة يف الحكومة )٪(5

742الفجوة الجغرافية يف مؤرش فرص استكامل التعليم األسايس6

8.242الفجوة الجغرافية يف نسبة الوفيات بن األطفال7

5٪10٪17٪الفجوة الجغرافية يف نسبة السكان تحت خط الفقر)٪(8

0٪12٪26.3٪نسبة املرأة املعيلة تحت خط الفقر)٪(9

0٪2.5٪4.4٪نسبة السكان تحت خط الفقر املدقع )٪(10

برامج العدالة االجتماعية حتى عام 2030
مراجعة وتطوير الترشيعات والقوانن املتعلقة بتحقيق العدالة واالندماج املجتمعي. . 1
رفع مستوى املؤسسية يف الرشاكة بن الدولة واملجتمع املدين. . 2
تطوير وتوسيع نطاق عمل أجهزة الدولة املعنية بالشفافية والحامية. . 3
رفع كفاءة منظومتي الحامية االجتامعية والدعم وتوسيع نطاق تأثرها. . 4
تقليص الفجوات املجتمعية والنوعية والجيلية. . 5
تحقيق التوازن يف التوزيع الجغرايف للخدمات. . 6

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

71.17375متوسط   العمر املتوقع عند الوالدة )سنة(1

31٪39٪ 51.8٪ معدل وفيات األمهات )٪(2

15٪20٪27٪معدل وفيات األطفال تحت سن 5 سنوات )٪(3

مؤرش مركب للحالة الغذائية لألطفال )٪(4
يتضمن هذا املؤرش ثاثة مؤرشات فرعية: )1( التقزم لألطفال أقل من 5سنوات،   

)2( الهزال لألطفال أقل من 5سنوات، )3( فقر الدم لألطفال أقل من 5سنوات

٪21 )1(
٪8  )2(

 ٪27 )3(

٪15 )1(
٪4  )2(
٪20)3(

٪10)1(
٪2  )2(
٪15)3(

الوفيات الناتجة عن األمراض غر السارية بن األشخاص الذين تراوح أعامرهم بن 5
20٪22٪24.5٪ 30 و70 سنة )٪(

1٪2٪8.9٪ قياس انتشار التهاب الكبد والحاالت املصابة )٪(6

152300600نصيب الفرد من اإلنفاق عى الرعاية الصحية )دوالر(7

28٪40٪59.6٪ اإلنفاق الصحي املبارش من املواطنن )٪(8

13.2108عدد وفيات حوادث الطرق لكل 100.000 مواطن9

22٪24٪26٪استخدام التبغ بن األشخاص من 15 سنة وأكرث )٪(10

مؤرش مركب لتوافر الخدمات الصحية األولية )٪(11
يتضمن هذا املؤرش ثاثة مؤرشات فرعية: )1( نسبة الحوامل الايت يقمن بأربع 

زيارات متابعة الحمل عى األقل، )2( معدل استخدام وسائل حديثة لتنظيم األرسة، 
)3( نسبة تطعيم األطفال باللقاح الثايث

٪83   )1(
٪58.5 )2(
٪94.2 )3(

٪85 )1(
٪64 )2(

 )3( أكرث من ٪95

٪90 )1(
٪74 )2(

)3( أكرث من ٪95

14657000عجز امليزان التجاري لصناعة األدوية واملستحرضات الحيوية )مليون دوالر(12

مخرجات

100٪100٪58٪ نسبة املواطنن املؤمن عليهم من خال التأمن الصحي االجتامعي الشامل )٪(13

95٪90٪88٪االستجابة لتعليامت اللوائح الصحية الدولية )٪(14

مدخات

مؤرش مركب للخدمات االجتامعية )٪(: يتضمن هذا املؤرش مؤرشين فرعين:15
)1( نسبة السكان اللذين يستخدمون مياة رشب آمنة،

)2( نسبة السكان املتوفر لديهم نظام رصف صحي

٪99 )1(
٪50 )2(

٪99 )1(
٪70 )2(

٪100 )1(
٪100 )2(

14.62230عدد األرسّة باملستشفيات16

مؤرش مركب للعاملن بقطاع الصحة )٪(17
يتضمن هذا املؤرش مؤرشين فرعين: )1( عدد األطباء لكل 10,000 نسمة،         

)2( عدد املمرضات لكل 10,000 نسمة 

٪8.5 )1(
٪15 )2(

٪12 )1(
٪30 )2(

٪20 )1(
٪50 )2(

مؤشرات قياس أداء الصحة حتى عام 2030

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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تطبيق التغطية الصحية الشاملة.. 1
رفع جودة تقديم الخدمات الصحية.. 2
تعزيز الرامج الوقائية والصحة.. 3
تطوير حوكمة قطاع الصحة مبا يتضمنه من وضع سياسات ومتابعة تنفيذها.. 4
متكن املحليات من تقديم الخدمات الصحية يف إطار من الامركزية.. 5
تطوير البنية املعلوماتية الداعمة ملنظومة الصحة.. 6
تطوير منظومة إدارة املوارد البرشية يف قطاع الصحة.. 7
تطوير قطاع الدواء.. 8

برامج قياس أداء الصحة حتى عام 2030

26
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هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

نسبة املؤسسات التعليمية الحاصلة عى االعتامد من هيئة ضامن الجودة )التعليم 1
قبل الجامعي( )٪(

٪4.60٪20٪60

نسبة األمية )٪(2
 )15-35 سنة(

٪28 ٪7
)الصفر االفرايض(

144/141ترتيب مر يف مؤرش جودة التعليم األسايس3
الدرجة: 2.1

30 أو أقلال يزيد عن 80 

4TIMSS علوم: 48/41ترتيب مر يف نتائج اختبار
رياضيات: 48/38

30 20

5 PIRLS تحدد الحقاً فور التصديق من وزارة الربية والتعليم والتعليم الفني ترتيب مر يف نتائج دراسات
وتحديد املستهلكات

1٪2٪6٪نسبة الترسب من التعليم قبل سن 18 عاماً )٪(6

35 طالب/فصل38 طالب/فصل42 طالب/فصلمتوسط عدد الطاب يف الفصل7

 مخرجات 

رياضياً: 65 عدد املدارس املجهزة لرعاية املوهوبن واملتفوقن8
أكادميياً: 3

رياضياً: 70
أكادميياً: 5 

رياضياً: 75
أكادميياً: 12

 يتم وضع املستهدفات باالشراك مع محور 340 دوالرنصيب الطالب من اإلنفاق العام عى التعليم ما قبل الجامعي 9
االقتصاد 

 مدخات 

80٪47٪31.3٪معدالت القيد يف رياض األطفال )٪(10

8٪5٪3٪نسبة اإلنفاق عى التعليم قبل الجامعي إىل الناتج املحي اإلجاميل )٪(11

مؤشرات قياس أداء التعليم والتدريب حتى عام 2030

برامج التعليم والتدريب حتى عام 2030
التعليم قبل الجامعي

تبني اسراتيجية لاستثامر يف التعليم، واستحداث مصادر التمويل عى مستوى الوزارة واملدرسة.. 1
تنمية الكفاءة املهنية واملهارات الفنية للمعلمن.. 2
تطوير منظومة تأهيل املدارس لاعتامد.. 3
تطبيق نظام اإلصاح الشامل للمناهج التعليمية.. 4
تطوير منظومة رياض األطفال )زيادة معدالت القيد مبرحلة رياض األطفال(.. 5
برنامج دمج ذوي اإلعاقة البسيطة يف املدارس.. 6
برنامج دعم املتفوقن واملوهوبن.. 7
وضع نظام دعم لألهايل غر القادرين.. 8
نظام التقييم الدوري ملستوى الطالب استناداً إىل املعاير العاملية.. 9

التعليم قبل الجامعي

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

1
نسبة امللتحقن بالتعليم الفني من املتفوقن يف اإلعدادية )مجموع أعى من 

)٪85
٪4٪12٪20

2
80٪60٪30٪نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون يف مجال تخصصاتهم

الدرجة: 3 /4 الدرجة: 3 /4 الدرجة: 2 /4ترتيب مر يف مؤرش البنك الدويل للتعليم الفني3

 مخرجات 

30٪16٪4٪نسبة امللتحقن بالتعليم املهني من إجاميل التعليم الفني4

تحديد التوزيع مبا يتناسب مع طبيعة كل 1929 مدرسةعدد مدارس التعليم الفني وفقاً إىل الركيبة السكانية واألنشطة االقتصادية5
محافظة من الناحية الجغرافية أو الركيبة 

السكانية

 مدخات 

20٪12٪3٪نسبة مؤسسات التعليم الفني واملهني القامئة عى الرشاكة املجتمعية6

38 طالبمتوسط عدد الطاب بالفصل7

/فصل

30 طالب

/فصل 

30 طالب

/فصل

مؤشرات قياس أداء التعليم والتدريب حتى عام 2030

برامج التعليم والتدريب حتى عام 2030

التعليم الفني والتدريب

وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص يف توفر مدارس/ موارد للتعليم الفني.. 1
تحسن جودة املنشآت التعليمية والتدريبية.. 2
مرشوع التنمية املهنية للمعلمن واملدربن.. 3
مرشوع املدرسة الجاذبة.. 4
زيادة التوعية وتحسن النظرة املجتمعية.. 5
نظام متكامل وفعال لجمع معلومات عن سوق العمل.. 6
تطوير وتفعيل اإلطار القومي للمؤهات املرية يف التعليم الفني واملهني والتدريب.. 7
إنشاء أكادميية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمن مؤهلن لتدريس التعليم الفني واملهني )كليات متخصصة(.. 8
برنامج رخصة مزاولة املهنة لخريجي التعليم الفني واملهني.. 9

التعليم الفني والتدريب

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

1
الرتيب 148/118مؤرش التنافسية العاملية »محور التعليم العايل والتدريب«

3.1  درجة

الرتيب 45 الرتيب 75 

2
نسبة املتعطلن من خريجي مؤسسات التعليم العايل من إجاميل املتعطلن 

حسب التخصص
٪35.1٪30٪20

عدد الجامعات املرية املدرجة يف ترتيب أفضل 500 جامعة يف العامل 3

)مؤرش شنغهاي(

3 جامعة واحدة

جامعات

 7

جامعات
 مخرجات 

20٪15٪13.6٪معدل منو األبحاث العلمية املنشورة يف دوريات عاملية محكمة4

80٪30٪7.50٪نسبة مؤسسات التعليم العايل الحاصلة عى االعتامد من هيئة ضامن الجودة5

45٪35٪31٪نسبة االلتحاق بالتعليم العايل من سن 18 إىل 22 سنة6

0.2٪ )البعثات نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلن عى منح بحثية يف جامعات عاملية7
الخارجية( 

٪1٪3

نسبة الطاب الوافدين من إجاميل املقيدين يف الجامعات املرية حسب 8
التخصص

٪2٪3٪6

 مدخات 

نصيب الطالب من اإلنفاق العام عى التعليم العايل 9
)وفقاً للتخصص(

7600 جنيه 
للطالب )متوسط 

)2012

يتم وضع األهداف باملواءمة مع محور 
االقتصاد ووزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي لتحديد متطلبات التخصصات 

املختلفة
35: 1:421:381معدل الطاب إىل كل عضو هيئة التدريس بناءاً عى التخصص )متوسط(10

64 جامعة50 جامعة44 جامعةعدد مؤسسات التعليم العايل طبقاً للكثافة والتخصص والتوزيع الجغرايف11

مؤشرات قياس أداء التعليم والتدريب حتى عام 2030

التعليم العايل

التعليم العايل

التوسع يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل باملشاركة مع القطاع األهي والخاص.. 1
بناء كوادر تدريسية متميزة مبؤسسات التعليم العايل.. 2
تفعيل دور مراكز البحوث مبؤسسات التعليم العايل.. 3
ربط الخريجن مبؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.. 4
تطبيق نظام معادالت الشهادات املرية واالعراف بالشهادات العليا )التدويل(.. 5
تطوير املناهج استناداً إىل اإلطار القومي للمؤهات.. 6
تحسن الجودة مبؤسسات التعليم العايل.. 7
تحديث نظم القبول مبؤسسات التعليم العايل.. 8

برامج التعليم والتدريب حتى عام 2030

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

857060 مؤرش تنافسية السياحة والسفر1

 املخرجات

0.350.20.1الفجوة الجغرافية يف عدد املكتبات العامة لكل 100 ألف نسمة2

1.951.00.5الفجوة الجغرافية يف عدد املراكز الثقافية لكل 100 ألف نسمة3

3.3 مليون زائر2.3 مليون زائر1.8 مليون زائرعدد زوار املتاحف واملناطق الراثية من األجانب4

12.7 مليون زائر9.45 مليون زائر7.5 مليون زائرعدد زوار املتاحف واملناطق الراثية من املرين5

مراجعة الترشيعات والقوانن ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحامية الراث.. 1
تطوير وإعادة هيكلة املنظومة الثقافية.. 2
تبني حزمة من الرامج تهدف لرفع الوعي الثقايف والرايث لدى املجتمع.. 3
إنشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقايف يف مر.. 4
رفع كفاءة إدارة البنية األساسية للخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها.. 5
حامية وتطوير الحرف الراثية.. 6
دعم ومتكن الصناعات الثقافية.. 7
حامية وصيانة الراث.. 8

مؤشرات قياس أداء الثقافة حتى عام 2030

برامج الثقافة حتى عام 2030

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.
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مؤشرات قياس أداء وبرامج
 البعد البيئي
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هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

80٪100٪107٪نسبة املوارد املائية املستهلكة )٪(1

950مر3/السنة750مر3/السنة650 مر3/السنةمتوسط نصيب الفرد من املوارد املائية العذبة )املتجددة(2

نسبة خفض أحامل التلوث من األتربة الصدرية الدقيقة العالقة يف الهواء 3

)٪(

-50٪-15٪157 ميكروجرام/مر3

نسبة ما يتم جمعه بانتظام وإدارته بشكل مناسب من املخلفات البلدية 4

الصلبة )٪(

٪20
كفاءة الجمع: ٪60

٪40
كفاءة الجمع: ٪80

٪80
كفاءة الجمع:٪90

نسبة املخلفات الخطرة التي يتم التخلص منها بشكل صحي )معالجة، 5
وإعادة تدوير، وتخلص نهايئ( )٪(

٪7٪30٪100

التنوع البيولوجي والبيئات6
يتضمن هذا املؤرش ثاثة مؤرشات فرعية: )1( مساحة املحميات الطبيعية 

الرية/إجاميل املساحة الرية واملسطحات املائية الداخلية، )2( مساحة 
املحميات الطبيعية البحرية والساحلية/إجاميل املساحات البحرية 

والساحلية، )3( نسبة املواقع املصنفة AZE املحمية من إجاميل املواقع 
املصنفة »والذي اليتم قياسه ملر«

٪11.1 )1(
 ٪4.3 )2(

17 )1(
10 )2(

17 )1(
10 )2(

 3,179,380نسبة االنخفاض يف معدالت املواد املستنفدة لألوزون )٪(7
1,118,780
 151,387

0
0,270

HCFC-22
HCFCV-141b
HCFC-142b
HCFC-123
HCFC-124

٪97.5٪100

276 طن مكافئ ثاين أكسيدنسبة انخفاض معدالت الزيادة املتوقعة النبعاثات الغازات الدفيئة )٪(8
الكربون

املخرجات

نسبة املوارد املائية غر التقليدية املستخدمة/إجاميل املوارد املائية 9

املستخدمة )٪(

٪20٪30٪40

80٪60٪50٪نسبة مياه الرف املعالج من إجاميل مياه الرف10

نسبة الرف الصناعي غر املطابق عى نهر النيل إىل إجاميل الرف 11

الصناعي )٪(

٪21٪16٪0

نسبة الرف الصحي املعالج وفقاً للمعاير الوطنية الذي يتم رصفه عى12
نهر النيل )٪(

٪50٪70٪100

30 محمية15-20 محمية13 محميةعدد املحميات الطبيعية التي لها خطة إدارة معتمدة ومفعلة 13

100٪100٪نسبة التقدم نحو تحقيق االلتزام باالتفاقيات الدولية املوقعة )٪( 14

مؤشرات قياس أداء البيئة حتى عام 2030
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برامج البيئة حتى عام 2030
تعزيز البنية املؤسسية والترشيعية ملنظومة إدارة املوارد املائية.. 1
التوسع يف إنشاء البنية األساسية الازمة لتحقيق استدامة منظومة املياه.. 2
تنفيذ إصاحات السياسة املالية واستخدام األدوات االقتصادية لتغير السلوك نحو أمناط إنتاج واستهاك أكرث استدامة للموارد املائية والطبيعية.. 3
رفع درجة الوعي بأهمية املحافظة عى البيئة واملوارد الطبيعية وتحفيز البدائل والتكنولوجيات الازمة لرشيد وحامية املوارد الطبيعية.. 4
رفع كفاءة منظومة إدارة املخلفات الصلبة ودعم تحقيق استدامتها.. 5
تطوير منظومة التخلص من املخلفات الخطرة ورفع كفاءة إدارتها.. 6
تطوير البنية األساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء ومكافحة التغرات املناخية.. 7
رفع كفاءة البنية األساسية واإلدارية الازمة لتطوير جهود حامية التنوع البيولوجي.. 8
متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية يف مجال البيئة.. 9

زيادة مشاركة القطاع الخاص واألهي يف جهود صون وحامية التنوع البيولوجي.. 10
رفع كفاءة حامية املناطق الساحلية والبحرية.. 11
إنشاء مجلس أعى للتنمية املستدامة.. 12
تطوير السياسات الازمة للحد من تلوث الهواء ومكافحة التغرات املناخية وحامية البيئة.. 13

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.

هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

املدخات

أقل من 5٪أقل من 10٪15٪نسبة الفاقد يف شبكات نقل املياه )٪(15

أقل من 10٪أقل من 20٪30٪نسبة الفاقد يف محطات معالجة املياه )٪(16

120 محطة92 محطة87 محطةعدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء املحيط17

164 موقععدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية18
)40 رشكة(

500 موقع250 موقع
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مؤشرات قياس أداء التنمية العمرانية حتى عام 2030

املصادر: يُرجى الرجوع للوثيقة.

هدف 2030هدف  2020الوضع الحايلاملؤرشم

النتائج االسراتيجية

100٪100٪معدل التوطن السكاين مقارنة باملستهدف يف املجتمعات العمرانية الجديدة1

2.5 مليون وحدة- مؤرش فجوة اإلسكان2
 ٪12

أقل من 5٪أقل من ٪8

+ 50٪+ 30٪1.9  مليار رحلةنسبة الزيادة يف مستخدمي وسائل النقل الجامعي العام3

3 مر2/الفرد1 مر2/الفرد0.85 مر2 /الفردنصيب الفرد من املسطحات الخرضاء يف املدن4

100٪100٪30 ألف فداننسبة  خفض التعديات عى األرايض الزراعية5

140/996550ترتيب مر يف مؤرش االتصالية العاملي 6

7GaWC 159 )القاهرة(عدد املدن املرية يف مؤرش شبكة االتصاالت العاملية

 املخرجات

300 ألف فدان معدل منو الكتلة العمرانية8
مضاف

700 ألف فدان مضاف

3٪ مضافة1٪ مضافة 7٪مساحة األرايض املضافة للمعمور املري9

100٪30٪مليون ساكننسبة انخفاض عدد سكان املناطق غر اآلمنة10

أقل من 5٪أقل من 20٪الحرض : 38٪نسبة مساحة املناطق العشوائية11

100٪70٪50٪نسبة السكان املتوفر لديهم نظام رصف صحي12

100٪<95٪<90٪نسبة السكان املتوفر لديهم نظام مياه رشب آمن13
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برامج التنمية العمرانية حتى عام 2030
إصاح البنية املؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمرانية.. 1
ربط مخطط استثامري شامل مع املخطط العمراين القومي 2052.. 2
تفعيل دور املحليات يف تنفيذ وإدارة املخططات العمرانية.. 3
تحفيز التوطن السكاين يف مناطق التنمية الجديدة.. 4
تحقيق التوازن بن العرض والطلب يف قطاع اإلسكان.. 5
مكافحة ظاهرة العشوائيات واملناطق غر اآلمنة.. 6
إحال وتجديد شبكات املرافق األساسية والتوسع يف إمداد مرافق ملناطق التنمية الجديدة.. 7
تحقيق انتشار أمناط البناء األخرض واملستدام.. 8
الحد من التجاوزات والتعديات بالعمران القائم.. 9

زيادة القدرة االستيعابية وجودة وسائل النقل الجامعي باملدن.. 10
زيادة القدرة التشيدية يف املجتمعات العمرانية الجديدة.. 11

35
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لضــامن اســتمرارية التنفيــذ وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الجيــدة يجــب تحديــد جهــة فــوق حكوميــة تتــوىل مهــام 

ــث االســراتيجية بشــكل  ــج ومراجعــة وتحدي ــق النتائ ــذ السياســات والربامــج واملرشوعــات وتحقي ــة تنفي متابع

دوري وفقــاً ملنهجيــة متفــق عليهــا وتقييــم وقيــاس اآلثــار املرتبــة عــى تنفيــذ االســراتيجية. 

تتوىل هذه الجهة املهام التالية:

ضامن اتساق الخطط التنفيذية مع الرؤية واالسراتيجية.. 1
إعداد قاعدة بيانات متكاملة ونظام إلكروين.. 2
التدريب وبناء القدرات.. 3
جمع البيانات واإلحصاءات حول مؤرشات قياس األداء.. 4
املراجعة وتحليل مؤرشات قياس األداء.. 5
مراجعة السياسات الكلية.. 6
إعداد التقارير الفنية حول متابعة عمليات التنفيذ.. 7

آلية المتابعة والتقييم

رئيس الدولة مجلس النواب

الحكومة

وحدة متابعة تنفيذ وتحديث االستراتيجية

منظمات 
األعمال

منظمات
المجتمع المدني

أجهزة وزاراتمحليات
ومؤسسات
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صالحية التنفيذصالحية المراقبة

صالحية المراجعة

رئيس الدولة
مجلس النواب

منظامت 
ومؤسسات دولية 

وزارة التخطيط واملتابعة 
واإلصالح اإلداري 

الجهاز املركزي 
للمحاسبات

الجهاز املركزي 
للتعبئة العامة 

واإلحصاء

مراقبة النتائجمراقبة اآلليات

أجهزة ومؤسساتوزاراتمحليات


