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 المحتوياتفهرس  

 أ 

امات مفضيه إىل التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة  ز  الجزء األول: الت 
 

 أ. التنمية الحضرية المستدامة من أجل اإلدماج االجتماعي والقضاء عىل الفقر 

 والقضاء عىل الفقر أوال: اإلدماج االجتماعي 
 2 ............................................ ............................................................................................................................. .التخلص من الفقر بجميع اشكاله1

ي  2
كة المتساوية.التقليل من عدم المساواة ف   5 ........................................... المناطق الحضرية عن طريق العمل عىل تحقيق الفرص والفوائد المشتر

 7  ...... .............................. .تحقيق االندماج االجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة )المرأة، الشباب، الكهول، األشخاص ذوو اإلعاقة والمهاجرين( 3

 10  .................................................................................... ضمان الوصول إىل الفراغات العامة، شاملة الشوارع، ممرات المشاة وحارات الدراجات  4

 
 ثانيا: الحصول عىل مسكن مالئم 

 15  ............ ............................................................................................................................. ة.ضمان الوصول إىل اإلسكان المالئم والميسور التكلف1

 20  ........................................................................ .................................................................. .ضمان الوصول إىل بدائل تمويلية مستدامة لالسكان2

 21  .......................... .................................. ............................................................................................................................. .تحقيق ضمان الحيازة3

 23  ........................................... ............................................................................................................................. . تنفيذ برامج لتطوير العشوائيات4

 
 عىل الخدمات األساسية ثالثا: الحصول 

ب، الرصف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة1  27  .............................................................................................. .توفتر اتصال آمن بمياه الشر

 29  ............................................................................................................... ................... .ضمان الوصول لمنظومة آمنة وكفء للمواصالت العامة2

 

ي المستدام والشامل للجميع وتوفتر الفرص للجميع   ب. تحقيق الرخاء الحضز
ي شامل للجميع   أوال: اقتصاد حضز

 33  .. ............................................................................................................................. للجميع وخاصة للشباب.تحقيق التوظيف المنتج والفعال 1

 34  ............................................................................................ ......................................................................... .دعم وتقوية االقتصاد غتر الرسمي 2

ة والمتوسطة  المشاري    ع .دعم 3  35  ................................... .......................................................................................... .......................... ........... الصغتر

 39  .......................................................................................................... ..... .................................. لألعمال واالبتكارومسؤولة   تمكينية.تعزيز بيئة 4

 
 المستدام للجميع ثانيا: الرخاء 

ى وتعزيز صناعات مبدعة وثقافية1  41    ............................................................................................................................. .تنوي    ع االقتصاد الحرص 

ي اطار احات .تطوير المهارات الفنية ومهارات ريادة االعمال لتحقيق النج2
ي حديث ف   43    ................................................................. اقتصاد حرص 

 44    ............................ .......................................................................................................... اإلنتاجية.تطوير اتصالية بير  الحرص  والريف لتعظيم 3

 

 والمرنة
ً
 ج.التنمية الحضرية المستدامة بيئيا

  أوال: المرونة، الحد من مخاطر الكوارث، تأقلم المدن والموائل البشرية
ي وتدهور التنوع الحيوي الناتج عن ذلك1

ي العشوائ   48    ..................................................................................................... .الحد من النمو الحرص 

ي 2
 52    ................................. ................................................................................................... .تطبيق إجراءات التكيف وتخفيف آثار التغتر المناخ 

ي من صنع االنسان3
 53    ..................................................................................................... .تطوير منظومات للحد من آثار الكوارث الطبيعية والتر

 متمتر  .بناء المرونة الحضرية من خالل تنفيذ بنية 4
 57    ......................................................................... تحتية ذات كفاءة مرتفعة وتخطيط مكائ 

 
 ثانيا: اإلدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية

ي المناطق الحضرية 1
 58     ..................................................................................................................... .تعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ف 

 59    .................................. ................................................................... .دعم حماية الموارد عالوة عىل خفض وإعادة استخدام وتدوير المخلفات2

 60    ............................................................................................................... .تنفيذ إدارة فعالة بيئيا للموارد المائية والمناطق الساحلية الحضرية3

ي تعزز الرقمنة، الطاقة النظيفة والتكنولوجية.تبت  توجهات مبنية عىل مفهوم  4
 60    ................................................................... المدن الذكية والتر

 

ي الجزء 
ز
 الفعال  التنفيذ : الثان

 أ.بناء هيكل الحوكمة الحضرية: إنشاء إطار داعم 

   64  ............. .. ................................................................................................. المحلية من االضطالع بأدواره .تعزيز الالمركزية لتمكير  الحكومات  1

انيات2  66  ........................................................................................................................... .الربط بير  السياسات الحضرية وآليات التمويل والمتر 

 67   ............................... ........................................................... .تطوير اطر قانونية وسياسات لتمكير  الحكومات من تنفيذ السياسات الحضرية3

ي تنفيذ الحوكمة المحلية واإلقليمية ذات المستويات المتعددة4
 68   ................................................................. .بناء قدرات الحكومات المحلية ف 

ي 5
ي اعتبارها المرأة والتنوع العمري ف 

 69   ........................................................  تنفيذ التخطيط والسياسات الحضرية.تبت  مداخل تشاركية تضع ف 

ي جميع مجاالت وعىل جميع مستويات اتخاذ القرار6
 69   .................................................................................. .تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة ف 

 

 ب. تخطيط وإدارة التنمية المكانية الحضرية 

 71  ................... ............................................................................................................................. .تنفيذ سياسات تنمية إقليمية متوازنة ومتكاملة1

ي خطط التنمية الحضرية 2
 72  ......................................................................... .......................................................... .ضمان تكامل قضايا اإلسكان ف 

ي التخطيط العمرائ  3
 74   ...... .. ............................................................................................................................. .تضمير  الثقافة كمكون ذو أولوية ف 

 76   ................................................................................ .تنفيذ امتدادات عمرانية، تكثيف، تجديد عمرائ  وإعادة تطوير مخطط للمناطق الحضرية4

ي جميع مستويات الحكومة5
، وتدريب المخططير  ف   80   ........................................................ .تحسير  القدرات لعمليات التصميم والتخطيط العمرائ 

ة والمتوسطة6  81   ........................................................................................ ...................................................................... . دعم دور المدن الصغتر

 83   . ...................... ....... ............................................................. المحركات بدون. تنفيذ وسائل مواصالت متعددة الوسائط مستدامة، شاملة بدائل 7



 المحتوياتفهرس 

 

 ب 

 ج.وسائل التنفيذ 

 أوال: حشد الموارد المالية 
 86  .......................................................................................... .تطوير اطر تمويلية لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة عىل جميع المستويات الحكومية1

ي العوائد ومصادر الدخل للحكومات المحلية2
 88   ..... ................................................................................ .تحريك الموارد الداخلية للتمويل والتوسع ف 

 89   ......... ار.صياغة منظومة واضحة وقوية لتحويل الموارد المالية من المستوى القومي إىل الحكومات المحلية بناء عىل االحتياجات واألولويات واالدو 3

 التمويل المجمع، إلخ..( .حشد وتشكيل وسطاء ماليون )مؤسسات متعددة األطراف، بنوك تنمية إقليمية، صناديق تمويل تنمية محلية، آليات 4
ي     90    ................................................................. ............................................................................................................................. للتمويل الحرص 

   

 ثانيا: تنمية القدرات
كة.توسعة فرص التعاون بير  المدن وتعزي 1  91   ....................................................................... ز التبادل بينها للوصول إىل حلول عمرانية واستفادة مشتر

 93   .................... ............ .تنفيذ برامج تنمية القدرات كمدخل فعال ومتعدد الجوانب لصياغة وتنفيذ وإدارة ومتابعة وتقييم سياسات التنمية الحضرية2

ي صياغة سياسات مبنية عىل الدالئل 3
 شاملة جمع واستخدام بيانات   –.بناء القدرات عىل المستويات المختلفة من الحكومة الستخدام البيانات ف 

 94   ........................................................................... ................................................................................................. عن الفئات المهمشة واألقلية   

ي اتخاذ قرارا4
 ت التنمية .بناء القدرات عىل المستويات المختلفة من الحكومة للعمل مع الفئات الضعيفة والمهمشة من اجل ضمان مشاركاتها الفعالة ف 

 94   ........................................... ............................................................................................................................. .................. الحضرية واإلقليمية   

امج تنمية القدرات5  96   ............................................................................................... .مشاركة المؤسسات والجمعيات المحلية كمروجير  وموفرين لتر

، التمويل واألدوات األخرى6 عية لالراض   97   ...... .............................................................. .تنفيذ برامج تنمية قدرات عن كيفية استخدام اإليرادات الشر

ي إدارة وتخطيط التمويل7
 98   ............................................................................................ .تنفيذ برامج تنمية قدرات عن الحكومات المحلية ودورها ف 

 99   .................................................................. ح التنمية الحضرية المستدامة.زيادة التعاون وتبادل المعلومات عن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لصال8

 

 ثالثا: تكنولوجيا المعلومات واالبتكار 
ونية واألدوات الرقمية للحوكمة الخاصة 1  101   ......................... بالمواطنير  .تطوير منصات رقمية تشاركية وسهلة االستخدام من خالل الحكومات االلكتر

ك للمدن واالقاليم2 ي تبت  التكنولوجيا الحديثة واالبتكار لتحسير  الرخاء المشتر
 101   ........................................................................................ .التوسع ف 

ي وسهولة  .تنفيذ أدوات رقمية، شاملة نظم المع3
، وزيادة كفاءة إدارة األراض  ي واإلقليمي

 لومات المكانية الجغرافية، بهدف تطوير التخطيط العمرائ 
 103    ............................................ ............................................................................................................................. الوصول إىل الخدمات الحضرية   

 106    ...................................................... اسات التنمية الحضرية .بناء القدرات عىل جميع المستويات الحكومية لتحقيق المتابعة الفعالة عىل تنفيذ سي4

ي عملية تجميع وتصنيف وتحليل البيانات. 5
 106................................................    دعم وتقوية جميع المستويات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدئ  ف 

 
 

 المتابعة واالستعراض : الثالثالجزء 
 

حة لمتابعة التنفيذ الفعال لالجندة الحضرية الجديدة  108 ...........................................................................................................................  األلية المقتر
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 فهرس األشكال
 رقم الصفحة                                                                                                                                                                                   اسم الجدول             

ي بير  أقاليم الج1جدول رقم )
 لمقياس الفقر الوطت 

ً
 2    ......................................................................................  (2018- 2010) مهورية ( نسبة الفقراء وفقا

ي بعض مدن الجمهورية2جدول رقم )
 10    ............................................................................ ( نسب الطرق المرصوفة ونصيب الفرد من المناطق المفتوحة ف 

 مرب  ع/نسمة( وأجماىلي االحتياجات المستقبلية حتر عام 3جدول رقم )
 11   ......  2030( إجماىلي نصيب سكان محافظة اإلسكندرية من المناطق المفتوحة )متر

ي مرص( المعدالت 4جدول رقم )
 12   ....... . .......................................................................................................................... التخطيطية للمناطق المفتوحة ف 

 15  ..................................................................................... .........  1952( معدالت بناء الوحدات السكنية )للقطاعير  العام والخاص( منذ عام 5جدول رقم )
 لعدد الوحدات ) –عام/أعمال عام  –( الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكومي 6جدول رقم )

ً
 15   ...  (2020/ 2019إىل  2016/ 2015خاص( طبقا

 لمستويات البناء واالستثمارات  –عام/أعمال عام  –( إجماىلي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكومي 7جدول رقم )
ً
 خاص( طبقا

 16   ..................................................................... ......................................................................................  (2019/ 2018إىل   2018/ 2017)                    
 لمستويات البناء )8جدول رقم )

ً
 16    ...................................  (2020/ 2019إىل  2016/ 2015( إجماىلي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع العام طبقا

ي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكومي 9جدول رقم )
   17    .. ( 2020/ 2019إىل  2016/ 2015) خاص(  –عام/أعمال عام  –( إجماىلي االستثمارات ف 

ي النطاقات المكانية المختلفة بالجمهورية )10جدول رقم )
  19      ........ . ................................... .........................  (2018/ 2017 – 2015( تطور نسبة الفقراء ف 

 لمجموعات االنفاق الرئيسية )11جدول رقم )
ً
ي لمتوسط نصيب الفرد من اإلنفاق السنوي لألرسة طبقا  19     . ...........  (2018/ 2017 – 2015( التوزي    ع النستر

      طبقا لدرجات الخطورة وعدد الوحدات والموقف  2018ديسمتر  – 2014( الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غتر األمنه من يوليو 12جدول رقم )
 24    ............................................................................................ .......................................................................................... التنفيذي لها                        

ي عملية تطوير المناطق غتر اآلمنة13جدول رقم )
 25     ............................................................................................................................. ( طبيعة التدخل ف 

وعات تمكير  المرأة وتشغيل الشباب14جدول رقم )  26    ............................................................... ............................................................................ ( مشر
ب آمنه15جدول رقم )  27    . ............................................................................................................................. ( نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه رسر
ب عن متوسط حرص  الجمهورية16جدول رقم ) ي ينخفض بها نسبة األرس المتصلة بالشبكة العامة لمياه الشر

 27    ................................................ ( المدن التر
     29     ...................................................................... .................  (2022-2017( تطور استثمارات قطاع النقل والتخزين خالل أعوام الخطط )17جدول رقم )
 29    ............................................................................. بالكيلومتر  -( 2018-2014( تطور أطوال الطرق المرصوفة عىل مستوى الجمهورية )18جدول رقم )

ي سوق العمل عام 19قم )جدول ر 
  33     ...................... ............................................................................................................................. 2019( التباينات ف 

ي مجال التدريب  20جدول رقم )
 33   ............................................................................................................................ الصناعي ( جهود الحكومة المصرية ف 

ة ومتناهية الصغر21جدول رقم ) وعات المتوسطة والصغتر ة من خالل جهاز تنمية المشر وعات الصغتر  37   ................................ .................. ( التمويل للمشر
ة ومتناهية الصغر22جدول رقم ) وعات المتوسطة والصغتر وعات متناهية الصغر من خالل جهاز تنمية المشر  37   ........................................ ( التمويل للمشر
ي مجال البحث العلمي 23جدول رقم )

ات الوضع الراهن والمستهدف ف   39   .................................................................................................. واالبتكار( مؤرسر
 40   ............................... ........................................................................... ( مكونات منظومة عمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات24جدول رقم )
ي االقتصاد المرصي25جدول رقم )

 41    .......................................................................................... ( تطور الناتج المحىل اإلجماىلي لقطاع الصناعة وأهميته ف 
  43    ................................................................................................................. دريب وتنمية المهارات الصناعية( نتائج مبادرات التعليم والت26جدول رقم )
ح الصندوق األخرص  للمناخ، المعلومات األساسية المحددة27جدول رقم ) حة ونوع الحماية لمقتر ي دلتا النيل ( البؤر الساخنة المقتر

 48    .............................. ف 
ي الرطبة والمياه الداخلية عىل ( المهددات الواقعة 28جدول رقم )

 48    .................................................................................................. النظم البيئية لألراض 
 48    ...................................................................................................................... النظم البيئية الساحلية والبحرية عىل ات الواقعة ( المهدد29جدول رقم )
وع تطوير البنية األساسية30جدول رقم )  57    ................................................... ..................................................................... ( المناطق المستفيدة من مشر
ه بيئيا واقتصاديا باستخدام محطات الطاقة الشمسية أعىل أسطح مبائ  أجهزة المدن31جدول رقم )  58    .......................................................... ( ما تم توفتر
اتي32جدول رقم ) ي اعتمادها )(: المخططات االستر

   72    ........................................................................................................  (2019 -2016جية للمدن التر
ي 33جدول رقم )  73      .. ( 2019 -2013) د والبناء واألنشطة العقارية عىل أنشطة التشيي( الناتج المحىل اإلجماىلي بتكلفة عوامل االنتاج باألسعار الثابتة والتوزي    ع النستر

انيات وموازنات الدولة )المرصوفات االجمالية ونصيب قطاع اإلسكان والخدمات المجتمعية منها  (34جدول رقم ) ي متر 
 73     مرصي..... بالمليار جنيه  –( 2021-2014ف 

اتيجية العامة واالحوزة العمرانية (35جدول رقم ) ات المخططات االستر  76     .............................................................................................................. مؤرسر
ي مقارنة بالمدن الك 36جدول رقم ) ي النمو الحرص 

ة والمتوسطة الحجم ف  ى والعمالقة( مساهمة المدن الصغتر   82     ........................................................... تر
انية استعماالت االراض  لتجمع كركر37جدول رقم )  83        .............. ............................................................................................................................. ( متر 
ة38جدول رقم )  86       ........................................................................... ( االستثمارات المستهدفة لتنفيذ أهم مكونات الخطة الحضرية الجديدة خالل الفتر
 86       .................................................................................. 2020/ 2019( االستثمارات المستهدفة ألقاليم الصعيد وشبه جزيرة سيناء عام 39جدول رقم )
ي يتم تنفيذها 40جدول رقم )

نامج التنمية المحلية بصعيد مرص والتر  العام الماىلي ( توزي    ع المخصصات االستثمارية لتر
ي سوهاج وقنا حتر

 87           ......... 2021/ 2020بمحافظتر

ة 41جدول رقم )  89       .......................................................  (2021/ 2020-2018/ 2017)( هيكل المرصوفات واإليرادات العامة لإلدارة المحلية خالل الفتر
ي تتضمن أنشطتها برامج لبناء القدرات42جدول رقم )

 96       ........................................................................................ ( المؤسسات والجمعيات المحلية التر
ي نفذتها وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع الوكالة األمريكية للت43جدول رقم )

ي مجال التخطيط للتنمية التر
 نمية ( برامج تنمية القدرات ف 

 99       .............................................................................................. ......................................................  (2016ديسمتر  –الدولية )يونيو                         
ي التنمية المجتمعية44جدول رقم )

وع تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف   99      ........... ................................................................. ( مشر
ي 45جدول رقم )

وئ  وع المركز التنافىس للتعلم االلكتر  100      ........... .............................................................................................................................  ( مشر
 



 فهرس األشكال

 د 

 رقم الصفحة                                                                        اسم الشكل                                                                                                                    

ات المفضية إىل اإلدماج االجتماعي والقضاء عىل الفقر1شكل رقم )  2      ........... ..... ...................................................................... ( المجاالت والمؤرسر
 2       ......... ..... ....................................................................................................  (2017- 1990)( تطور معدالت الفقر المدقع والفقر الكىل 2شكل رقم )
ي بير  أقاليم الجمهورية 3شكل رقم )

 لمقياس الفقر الوطت 
ً
 2      ............ ..... ................. .................................................  (2018- 2010)( نسبة الفقراء وفقا

ي بير  محافظات الجمهورية )4شكل رقم )
 لمقياس الفقر الوطت 

ً
 3       ............. ..... ..........................................................  (2018-  2017( نسبة الفقراء وفقا

ي األرقام 5شكل رقم )
 4      .......... .... ..............................................................................................  (2018-2015القياسية ألسعار المستهلكير  )( التغتر ف 

 4      .......... ..... ...............  ه مرصي(( )باأللف جني2018-  2015) 2015( متوسط الدخل السنوي لألرس باألسعار الحالية وبتثبيت عىل أسعار 6شكل رقم )
ي جمهورية مرص العربية ) 7شكل رقم )

ي ف 
 5      ......................................... ... ................................................................  ( 2017- 2004( تطور معامل جيت 

ي النا8شكل رقم )
ي جمهورية مرص العربية ) ( معدل النمو ف 

 5      ...................................... .... .......................................  (2019-2000تج المحىل اإلجماىلي ف 
 للنوع )9شكل رقم )

ً
 5      ........................ .... ............  (2018( ونصيب أقاليم الجمهورية من إجماىلي المتعطلير  )2019-2011( تطور معدالت البطالة طبقا

 للنوع )10شكل رقم )
ً
ي لمعدالت البطالة طبقا

ي محافظات الجمهورية )بطالة إناث(2018( التوزي    ع المكائ 
 6      ........................ .... .................................  ( ف 

ي لمعدالت البطا11شكل رقم )
 للنوع )( التوزي    ع المكائ 

ً
ي محافظات الجمهورية )بطالة ذكور(2018لة طبقا

 6      ........................ ... .................................  ( ف 
 6      ....................... ... .................... .....................................................................  (2017- 2015( معدالت البطالة وفقا للحالة التعليمية )12شكل رقم )
 للنوع )13شكل رقم )

ً
ي لمعدالت البطالة طبقا

(2018( التوزي    ع المكائ  ي محافظات الجمهورية )اإلجماىلي
   6      ....................... ... .......................................  ( ف 

ي ريف الجمهورية ) ( معدالت البطالة طبقا 14شكل رقم )
 7      ...................... ... ....................................................................  (2017لفئات العمر والنوع ف 

ي حرص  الجمهورية ) 15شكل رقم )
 7      ....... ... ..................................................................................  (2017( معدالت البطالة طبقا لفئات العمر والنوع ف 

ي )16شكل رقم )
ة ومتناهية الصغر للمرأة وتوزيعها المكائ  وعات الصغتر  7      . ....... ... ....................................................  (2018-  2014( تطور تمويل المشر

 لها )باأللف زائر( )17شكل رقم )
ً
 10     ......... ... ...............................................................................................  (2018( عدد الحدائق وعدد الزائرين سنويا

ي بعض مدن الجمهورية ( نسب الطرق المرصوفة إلجماىلي اطوال الطرق )بدون الط18شكل رقم )
    10     ........... ... .......................................... رق السريعة( ف 

ي بعض مدن الجمهورية19شكل رقم )
 11     ........ ... .................... ( نسبة المناطق المفتوحة إلجماىلي الكتل العمرانية ونصيب الفرد من المناطق المفتوحة ف 

 11      ............. ... ........................................................  إجماىلي نصيب سكان محافظة اإلسكندرية من المناطق المفتوحة )متر مرب  ع/نسمة( (20)شكل رقم 
ح21شكل رقم )  12     ............. .. ...................... ............................................................................................................................. ( مسار الدرجات المقتر
 14     .............. ... .................................................................................... ......................................... ( المحاور األساسية لسياسات اإلسكان22شكل رقم )
ات المفضية إىل الحصول عىل مسكن مالئم23شكل رقم )    14     ............ ... ....... .................................................................................. ( المجاالت والمؤرسر
 15     ........... .... .........  (2020/ 2019إىل  2016/ 2015) -خاص(   –عام/أعمال عام  –( الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكومي 24شكل رقم )
 لمستويات البناء 25شكل رقم )

ً
 16     ............. ... .......................  (2020/ 2019إىل  2016/ 2015)( الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع العام طبقا

 لمستويات  –عام/أعمال عام  –( الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكومي 26شكل رقم )
ً
 16     . ... .. ( 2019/ 2018إىل  2018/ 2017)البناء خاص( طبقا

ي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكومي 27شكل رقم )
 17        ... .. ( 2020/ 2019إىل  2016/ 2015) خاص(  –عام/أعمال عام  –( إجماىلي االستثمارات ف 

 18       ....... .. .................................. .......................................  (2019/ 2018( نصيب محافظات مرص من الوحدات السكنية المنفذة عام )28شكل رقم )
ي المناطق الحضرية29شكل رقم )

 18       .............. .. ................................................................. ( نصيب المحافظات من الوحدات بالنسبة لعدد السكان ف 
ي )30شكل رقم )

 19       .. .......... .. .....................................................................................  ( 2018–  1999( تطور نسبة الفقراء وفقا لمقياس الفقر الوطت 
ي حرص  وريف الجمهورية )31شكل رقم )

 لنوع الحيازة ف 
َ
ي طبقا

 22      ........... .. ....................................................................  (2017( توزي    ع وحدات المبائ 
ي الجمهورية 32شكل رقم )

 لنوع الحيازة ف 
َ
ي طبقا

 22        .......... .. .......................................................................................  (2017)( توزي    ع وحدات المبائ 
ي حرص  بعض محافظات الجمهورية )33شكل رقم )

ي لم يتم حيازتها ف 
ي التر

 22        .......... .. ...................................................  (2017( توزي    ع وحدات المبائ 
ي مرص 34شكل رقم )

 23       ........... .. .............................................................................................. ( مراحل تدخل الدولة لمواجهة مشكلة العشوائيات ف 
 24        ............ .. ... ............................................................................................................................. ............................ ( مناطق غتر امنه35شكل رقم )
 24       .............. .. ..................................................... ............................................ ( منطقة تل العقارب )روضة السيدة( قبل وبعد التطوير36شكل رقم )
 24        ............ .. ..............................................................  (2018نهاية  -2014( الموقف التنفيذي لوحدات المناطق غتر اآلمنة )منتصف 37شكل رقم )
 25       .. .. . طبقا لدرجات الخطورة وعدد الوحدات والموقف التنفيذي لها  2018ديسمتر  – 2014من يوليو ( الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غتر اآلمنة 38شكل رقم )
ي للموقف التنفيذي لتطوير المناطق غتر اآلمنة من يوليو 39شكل رقم )

 25       ...... .. .......................................... 2018ديسمتر  – 2014( التوزي    ع الجغراف 
ي للموقف التنفيذي لتطوير المناطق غتر اآلمنة )40شكل رقم )

 25          ..... .. .................................................................  (2020 – 2014( التوزي    ع الجغراف 
وع تطوير من41شكل رقم ) وع( مشر  26        ...... .. ................................................................................. طقة مشربية غيث والشيخ ميمون بعد تنفيذ المشر
وع تطوير منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون قبل بدء التطوير42شكل رقم )  26       ....... .. .......................................... .......................................... ( مشر
ب آمنه43شكل رقم )  27       ...... .. ................................................................................................................ ( نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه رسر
 لنتائج تعداد 44شكل رقم )

ً
ب وفقا      27       ....... .. .................................. ......................................................... 2017( نسب اتصال األرس بشبكة مياه الشر

ب المنتجة والمستهلكة عىل مستوى المحافظات )ألف م45شكل رقم )  27       ....... .. ...................................................................  /يوم(3( كمية مياه الشر
 لنتائج تعداد ( معدل اتصال األرس بشب 46شكل رقم )

ً
 28      ....... .. ...................................................................................... 2017كة الرصف الصحي وفقا

 28       ............. .. /يوم(3)ألف م 2017( القدرة الفعلية لمحطات الرصف الصحي وكمية المياه المعالجة للرصف عىل مستوى المحافظات 47شكل رقم )
. يوم/فرد( عام 48شكل رقم )  28       .............. ............................. ........................................................ 2017( نصيب الفرد من طاقة الرصف الصحي )لتر
امج تنمية قطاع النقل ) ( التوزي    ع النستر 49شكل رقم )  29       ............................ .. ..........................................  (2019/ 2018لالستثمارات المستهدفة لتر
 30      ........ . ............................. ...........................  (2018( نسبة أطوال الطرق المرصوفة إىل إجماىلي اطوال الطرق بمحافظات الجمهورية )50شكل رقم )
   30      ....... .................... ...............................................................  (2018( نصيب الفرد من إجماىلي اطوال الطرق بمحافظات الجمهورية )51شكل رقم )
ة من ( تطور اعداد المركبات الم52شكل رقم ) ي الفتر

 30       .......................................................... 2018وحتر  2014رخصة ونصيب الفرد من المركبات ف 
ي مرص ) 53شكل رقم )

 30       ......... ........................... .......... .............................................................  (2018-2005( تطور حوادث السيارات ومعدالتها ف 
ي التأمينات االجتماعية عام 54شكل رقم )

كير  ف 
 33       .................... .......................... ................................................. 2019( نسبة العاملير  بأجر والمشتر

ي التأمينات الصحية عام ( نسبة 55شكل رقم )
 
كير  ف

 33       ............... ............................. ....................................................... 2019العاملير  بأجر والمشتر
ة )56شكل رقم ) ي توفتر فرص العمل خالل الفتر

 34      .............. .............................. ........................................................  (2020-2018( نتائج الجهود ف 
(، 57شكل رقم ) ي لمنشآت القطاع الخاص )الرسمي وغتر الرسمي  34       ................ ...... ................... ................................................ 2017( التوزي    ع النستر
؛ حتر عام 58شكل رقم )  34       ....... ..................................... ............................................................... 2017( تطور منشآت القطاع الخاص غتر الرسمي
ة ومتناهية 59شكل رقم )  36       ............. .................................... ......................................................... 2018الصغر ( عدد المنشآت المتوسطة والصغتر
ة والمتوسطة ومتناهية الصغر60شكل رقم ) وعات الصغتر  36        ............... .............................. ( منظومة الجهات الداعمة بالتعاون مع جهاز تنمية المشر
ة والمتوسطة ومتناهية الصغر61شكل رقم ) وعات الصغتر  38       ........................................... ( منظومة الخدمات الداعمة بالتعاون مع جهاز تنمية المشر
ي  62شكل رقم )

وئ   39        ....... ...................................... ............................................................... 2020/ 2018( جهود ومبادرات منظومة التعليم اإللكتر
 39        ............................... ........... ........................................... ............................ 2020/ 2018( جهود ومبادرات منظومة البحث العلمي 63شكل رقم )
 40        ............................................... ............................. ....................... ( نتائج جهود برنامج تنمية القطاعات الرائدة ف  االقتصاد المرصي 64شكل رقم )



 فهرس األشكال
 اشكا

 ه  

 رقم الصفحة                                                                                                                                                                    اسم الشكل                         
 40        ............................. ............ . ................................................................. ...... ......................................... ( خريطة االستثمار الصناعي 65شكل رقم )
ي لالقتصادي المرصي66شكل رقم )

 41       ...... . ........... .................................................... ..................................................... ( تطور معدل النمو الحقيقر
ي االقتصادي المرصي67شكل رقم )

 41        ............. ............. ............................... ................. ......................................................... ( تطور االستثمارات ف 
؛ 68شكل رقم )  41        ................................... .................. ................................... 2019-2016( تطور هيكل القطاعات االقتصادية الحضرية للمشتغلير 
ي الحرص  باألنشطة الصناعية واالتصاالت والمعلومات والعلمية التقنية والفنون والثقافة؛ ( تطور ا69شكل رقم )

 42       ............. 2019- 2016لمشتغلير  ف 
 44         ......................... ........... ................... ............................................. 2017( بعض المؤثرات عىل االستثمار فيما بير  الحرص  والريف؛ 70شكل رقم )
(71شكل رقم )  44         ........ ....................................................... ..............................................................  ( حصاد برنامج تنمية الصعيد )المرحلة األوىلي
ة 72شكل رقم ) وعك" خالل الفتر  44        .............................. ............................ ........................................ 2020: أغسطس 2015( حصاد مبادرة "مشر
وعك"73شكل رقم ) ي للتمويل من خالل مبادرة "مشر

 45        .................. ............................................ .................................................... ( اإلطار اإلجرائ 
 45        ............. .................................................................. .......................... ............................... ( القرية النموذجية بمبادرة وزارة الزراعة74شكل رقم )
 45        ........................................... ... .......................................................................... ........................... ( مدينة األثاث بمحافظة دمياط75شكل رقم )
 45        ......................................... ..................................................................... ............................. ( الفركة والعسل األسود بمحافظة قنا76شكل رقم )

ي اعتمدتها مرص لالستجابة لتحديات تغتر المناخ77رقم )شكل 
 46        .................................................................... ( مجموعة االجراءات والسياسات التر

ي الساحل الشماىلي للدلتا78شكل رقم )
 47        ....................... .............................. ............................................... ( خريطة الخمس مناطق ذات األولوية ف 

ة79شكل رقم ) ي البحتر
ي البؤرة الساخنة ف 

ي ف 
 47        .................. ............. .............................. .................................................... ( خريطة استغالل األراض 

ي الدقهلية80شكل رقم )
ي البؤرة الساخنة ف 

ي ف 
 47        ............................ ......................................... .......................................... ( خريطة استغالل األراض 

ي كفر الشيخ( خريطة استغالل ا81شكل رقم )
ي البؤرة الساخنة ف 

ي ف 
 47         ........................ ...................................... .............................................. ألراض 

ي الدقهلية82شكل رقم )
ي البؤرة الساخنة ف 

ي ف 
 48          ......................... ......................................... ......... .................................... ( خريطة استغالل األراض 

ي بورسعيد83شكل رقم )
ي البؤرة الساخنة ف 

ي ف 
 48         ....................................... ........................................ ............................... ( خريطة استغالل األراض 

ي لمحافظة جنوب سيناء كمدخل لتنمية –كاترين   )سانت( المخطط التنموي لنطاق 84شكل رقم ) اتيحر ي إطار أعمال المخطط االستر
   الطور( ف 

 49        ............ ............................ ............................................................................................................ ................... 2030وتحديث مدن المحافظة  
وع االدارة الساحلية المتكاملة لمحمية السلوم85شكل رقم )  49         ........... . ................. ................................................ .... ...................................... ( مشر
 50        ............... ....... ......................................................... ................................................ ( اعمال الحماية لشواط  اسكندرية ورأس التر 86شكل رقم )
ي الزراعية87شكل رقم )

ي عىل األراض 
 51         ................. ............................................................. ..................................................... ( ضبط النمو العمرائ 

 53         ....................... ...................................................................................................... ............................................... ( مدن المخاطر88شكل رقم )
ي تم التعامل معها(89شكل رقم )

 54        .............................................. ........................................ .................. ......  ( االنهيارات األرضية )عدد المناطق التر
 55        .................................. .. ................................................. .................................... ( المناطق المهددة بالحياة بمحافظة البحر األحمر90شكل رقم )
  55         .......... ..................................................................................................... ............................................................ ( اخطار السيول91شكل رقم )

 56        ................. ................................................................................... ..................................................... ( المخاطر من صنع األنسان92كل رقم )ش
ات جودة الهواء لبعض المدن المصرية93شكل رقم )  56        .......................................... ......................................................... ............................ ( مؤرسر
 57        ................................ ................................ .................................. ...................................... محافظة القاهرة –( منطقة عزبة النرص 94شكل رقم )
 57          ................ ...... ...................................................................................................... ................................................ ( منطقة الوراق95شكل رقم )
 58        .............................................................. .................................................... ........ المقامة بمدينة برج العرب الجديدةCSP( محطة 96شكل رقم )
 60        ............................. ................................................................................ ..................................... .... ( المدن الذكية نموذج العلمير  97شكل رقم )
 60        ............................................................... ...................................... ....... بالمدينة والمعلومات( المنظومة الذكية لشبكة االتصاالت 98شكل رقم )
 60          ............... ................................. ....................................................... .................................................... ( العاصمة اإلدارية الجديدة99شكل رقم )
ي خالل العام الماىل/ 100شكل رقم )

 62        .................................................. 2035حتر عام  المستهدفةوالنسب  2017/ 2016( نسب مصادر الطاقة ف 
 62        ......... ..................................... ............................................................. 2017لعام  نهر النيل ( إجماىلي كميات الرصف المبارسر عىل101شكل رقم )
اء المنفذه102شكل رقم ) وعات الخرص   62        ................................................................ 2021/  20ضمن خطة الدولة االستثمارية  ( نسبة وعدد المشر
وعات103شكل رقم )  63         ............. ............................... .................................................... ......................................................... ( مراحل تنفيذ المشر
ي قنا ودمياط104شكل رقم )

ي محافظتر
وع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" ف   66       .................................................................. ( مكونات وأنشطة مشر

ات األداء105شكل رقم )  66       ..... ...... .................................................................... ........................................................... ( برنامج شارك لمتابعة مؤرسر
 66       ........................................................ 2020/ 2019( توزي    ع االستثمارات المستهدفة عىل مستوى برامج التنمية المحلية خالل عام 106شكل رقم )
ي بمناطق االمتداد( الدليل اإلرشادي لتنفيذ المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب 107شكل رقم )

 68       .............................................. األراض 
اتيجية تمكير  المرأة 108شكل رقم )

اتيجية2030( استر  70      ................ ................................... .............................................. : المحاور واألهداف االستر
ي اعتمادها ) (109شكل رقم )

اتيجية للمدن التر  73      .... ............ ..................................................................  (2019 -2016نماذج من المخططات االستر
ي عىل أنشطة التشييد والبناء واألنشطة العقارية ) (110شكل رقم )  73       ................. (2019 -2013الناتج المحىل اإلجماىلي بتكلفة عوامل االنتاج باألسعار الثابتة والتوزي    ع النستر

وع تطوير سيوة   (111شكل رقم )  74       ................ ............................................................................................ ...................................................... مشر
وعات منطقة بالط اإلسالمية بمدينة بالط  (112شكل رقم )  74       .................................................... ........................................ ........... .................. مشر
 75      ................. ................................................. ............................... .... استغالل الفراغات البينية وتحويلها إىل مناطق انشطة سياحية (113شكل رقم )
 76     .... .......................................................................................... .................................................................. اإلسالميةمدينة موط  (114شكل رقم )
ي استغالل  (115شكل رقم )

 76      ........................................ .............................................. .............................. الفراغات مع الحفاظ عىل المكون العمرائ 
 76     .................................. ............................ ............ ........................ اعادة تصميم الممرات وتطويرها لتسمح بالحركة داخل المنطقة (116شكل رقم )
ي لمركز بنها  (117شكل رقم ) اتيحر   77     ......... ....... ............................................................... ...................................................... تحديث المخطط االستر
وعات تطوير المناطق غتر المخططة (118شكل رقم ) ي بمشر

 77    ....................................................... ............... ............... اعمال تحسير  واجهات المبائ 
و (119شكل رقم )  78    ....... .............................................................................. ............................................................... إعادة تخطيط منطقة ماسبتر
 79   .................... ........................................................ ..... ............................................. بدائل التعويض والعودة للمنطقة بعد التطوير (120شكل رقم )
ى والعمالقة (121شكل رقم ) ي مقارنة بالمدن الكتر ي النمو الحرص 

ة والمتوسطة الحجم ف    81   ...................................................... مساهمة المدن الصغتر
قية (122شكل رقم ) اتيحر العام لمدينة ابوكبتر بمحافظة الشر  82   ......... ................................... ............................................................. المخطط االستر
اتيحر العام لمدينة بلقاس (123شكل رقم )  82   ................. ............................................................... ..................................................... المخطط االستر
اتيحر العام لمدينة الزرقا (124شكل رقم )  82   ........ ................................................................. ................................... ........................... المخطط االستر
ي العام لمدينة سمنود بمحافظة الغربية  (125شكل رقم ) اتيحر    83   .................................. .................................... .................................... المخطط اإلستر
ة (126شكل رقم ) ي العام لمدينة المحمودية بمحافظة البحتر اتيحر  83     ................................. ............................. ..................................... المخطط اإلستر
ي  (127شكل رقم )

 83    ...................................... .................................................................. ................................ كركر  –المخطط العام للتجمع العمرائ 
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 التنفيذيالملخص 

 ط 

 

ي إطار  إلعدادإلل قرير م ارار تاف ذ   ا   
إلقجادداد  لإلقا      إلألج اد  إلقضرااااااااااااااار افف 

ديوم بمنااراا إلألاا إلقحرضااد  قوحناااااااااااااااروط اارأ إلق عااااااااااااااار ااف باا داادإلل   اا     اا   

، ذيدم 2022(، لإلقحروق  إصدإل   درم  Quadrennial Reportس وإلأ )

ي إلقحرصااااااااااااا  قحرر تف ذ     
إلألج د   جحهو  ف ارصااااااااااااا إلقتر  ف إلقرير م إلقوطا 

إلقوط  ف انئوق ف إددإلل إلقرير م، ح ث    لذروىل إلقوج فإلقجددد .    إلقضرر ف

ذا تعاال وهر قمعااح  ط س لإلساا  اا إلقجهرأ إلقحت  ف صإلأ إلقمااوف  تحو ف  

لإلقر ح ف إلقتحمإلن ف، دالل  دىل اعاااااار عف لإلسااااااتف   إلألج د  إلقضراااااار فذ     

ي لإلقحؤسااااااناااااارأ إلقدلق ف إلقحت  ف  رقر ح ف. 
اا اؤسااااااناااااارأ إلقحجرح  إلقحدت 

ي لقيد ساااااااربحك ارصااااااا  عااااااا    تر   
إلقجددد     إلألج د  إلقضرااااااار فإددإلل   ف 

ي 
صد أ دا اؤذحم إلألاا إلقحرضد  إلقثرقث قإلس رن لإلقر ح ف إلقضرر ف    إلقا 

ي ديد   إلق     قثإلقثر  إلقحوئ إلقحناااااااااااردإلاف  اؤذحم  
،  2016  درم  إلعكوإللل   ف 

ي اا خال  إدااادإلل إلقرير م  
لإلقحمإل ق    لزإل   إلعسااااااااااااااا ااارن دااادذااا     إلقااا    إلقوطا 

اا إلقجهااااارأ     ااااار اااااف مي ااااار  إلقر ح ااااافلإلقحجرحتااااارأ إلقتحمإلن اااااف  حعااااااااااااااااااار عاااااف  

إلق ااااااار   لاحثىلي   ألإلقوزإل إل ل   إلقيطااااااار   إلقااااااادلق اااااااف  ا ظحااااااارأ  لإلقح ظحااااااارأ 

ي إلقحجرح  
 . 2014 درمإلقحدت 

لاا باااا إل إلقح طوق ذا تعااااااااااااااال اااا  إلقوج ااااف إلقوط  ااااف  يمإل  لز م إلعسااااااااااااااا اااارن  

، لصقاااع عدااادإلل  2020قتااارم    851لإلقحمإل ق لإلقحجرحتااارأ إلقتحمإلن اااف  قا  

إلقرياار  م إلق اارصاااااااااااااااااف  حراار تااف إلقرياادم إلقحضمز دىل صااااااااااااااات ااد ذ   اا  إلألج ااد   

إلأ ل  ر  إلقححر سرأ   إلقضرر ف إلقجددد  اا خال  جح  لذضو   إلقحؤمي

ف إلقج د . لقد حمصااااااك إلقدلقف إلقحماااااار ف دىل  ااااااحرن  لإلقناااااا رساااااارأ إلقترا

إلقرحث   إلقحر و  قيس  يط قيطردرأ لاؤسااانااارأ إلقدلقف إلقح رو ف لق ا  

 قط س عء ا اا مي ر  إلقر ح ف لإلقحجرح   
 
ي  درااااااااااار

ي   إلقحدت 
 حر دتزز إلق جرح ف 

لإلقحرر تف إلقحناااااارحم  إلقحنااااااري و ف قتحو ف    إلألج د  إلقضراااااار فارر تف ذ     

إلأ ل إ دإلل لإصاااااااااااااااااادإل  إلقريااار  م إلقااادل  اااف لإلقريااار  م إلقيوا اااف. دااا إدااادإلل إلقحؤمي

اا خال   ارنف    ف بمئرساف نرئ   ئيس اجوس   -لذتح  إلقوج ف إلقوط  ف  

إلقتااااارااااااف قور ط ط   ي إلإل   إلقهيئاااااف 
دىل إلقروإلصاااااااااااااااااااا  لإلقر نااااااااااااااايق    –  إلقتحمإلت 

إلأ ل  راااااااااااااااا      اار اافلإلقحراار تااف ا    إلقجهاارأ إلقحت  ااف لجح  لذضو اا  إلقحؤمي

  إلقرضرا ا إلقتح  إلقوط  ف،  حر ذتح  دىل  إلقححر سارأ لإلقنا رسارأ لخطط  

قالجرحاارداارأ لاراار تااف ذ   اا  قمإل إلأ إلقوج ااف إلقوط  ااف. لساااااااااااااااريوم إلألااارنااف  

 رقر ناااااااايق إلقحناااااااارحم ب ا   - جرن  دحو ف إصاااااااادإل  إلقرير م إلقضرىلي    –إلق   ف 

قرجحي  إلقء اارناارأ    –إلقضلوا ااف لر ا إلقضلوا ااف    –إلألطمإلف إلقحت  ااف     اار ااف

إلأ إلقح رو ااااف إلقحطو  ااااف   إلم بم   اااا  خطااااف إلقر ح ااااف لإلقحؤمي قحراااار تااااف إلبق   

إلأ  ي ارصااااااااا لجح  إلقء رنرأ إلقالزاف قريد م اؤمي
إلقضرااااااااار ف إلقحناااااااااردإلاف ف 

ر  قهاار. ل را ذمجحااف إلعنجاارزإلأ لإلقرطو    ي إلقر ح اافإلقر   اا  إلق تاال
إلقتحمإلن ااف    ف 

،  تراااااااااهر  را ذيد م  لذيي ح  اا خال     77اا خال  ار ديمب اا   اؤمي

  ارصاااااااااااااااف ذواع إلقحمذ طاف  ا بادإلف إلقر ح اف إلقجهارأ إلقضلوا اف إلقح رو اف )ل 

(،  ار إلق تض إلآلخم  جر ى ذضددد  2030إلقحناااردإلاف ل بدإلف    ف ارصااا 

 آق رأ جح  إلقء رنرأ إلقحطو  ف قريد مبر لذيي حهر. 

لاا خال     اا إلقوج ف إلقوط  ف لإلألارنف إلق   ف قهر سمرحلا إلقضلواف  

قور       إلقحدى  ط  وف  إلقحرر تف  اا  إلقضرر ف  إلقحمر ف  قو طف  إلق تر  

 اا درم    20قحد       )  2036إلقجددد  حا  درم  
 
  د إل

 
(، اا  2016درار

إلقر ح ف اا ا ظحرأ   دتح  دىل اعر عف  ر ف مي ر   إطر  حلومي  خال  

ي اجرح   
لاحثىلي إلقيطر  إلق ر  إىل جرن  إلقجهرأ إلقدلق ف إلقحت  ف   ادت 

اا بمنراا إلألاا    شراوف  رقطء       –صإلأ إلقموف لا ظواف إلألاا إلقحرضد   

إلقحرضد    إلألاا  ل منراا  إلق عر ف  قوحنروط رأ  ي إلقحرضد  
.  إلعنحرت 

إلارأ إلقدلق ف قحرص    لسينربا إطر   ي  حرن ذضييق إلبق   
إلقحرر تف ع قع ف 

ي اجربأ إلقر ح ف  مو   دراف  ل اجربأ إلقءيئف لإلقتحمإلن  
، سوإل  ف 

 
  ذضدددإل

 ف إلقحطو  ف قر ح ف  لذيي ا إلقريدم إلقحضمز لإلقرضددرأ لإلق طوإلأ إلع ر 

  إلقيرلمإلقءيئف إلقضرر ف، دالل  دىل إلقرضر ا قتيد اؤذحم إلألاا إلقحرضد   

درم   ي 
ف  إلقمإلب (  )إلقحوئ   إلقحنردإلاف  إلقضرر ف  لإلقر ح ف  ي  رعس رن 

إلقحتا 

2036 . 
 

 

 

 

 :المنهجية والخطوات المتبعة إلعداد التقرير •
 
 

لخطوإلأ   ا هج ف  دىل  ب ر   إلقرير م  ب إل  ب ددإلل  إلقوط  ف  إلقوج ف  قراك 

إلقرير م ل حرن   ي ص ررف الونرأ 
سهرارأ ط س لإلس  اا  إسربحك ف 

إلقحنرو رأ   دىل  لإلقتحمإلن ف  إلقضرر ف  إلقر ح ف  اجر   ي 
ف  إلقر ح ف  مي ر  

إلقح هج ف   لذرح ك  لإلقحضو ف.  لإلعقو ح ف   حجحودف    سرترنفإلب إلقيوا ف 

ي  شرح  دويهر إلقرير م،  
ي إلقحجربأ إلقح رو ف إلقا 

إل  إلقحر مم ا  ف  اا إلق  ر

ي ديد إلجرحردرأ تعرل  ف ا  مي ر  إلقر ح ف، لذ ظ ا إلقز ر إلأ  
لإلقروس  ف 

لإجمإل    إلقموف،  صلى  إلقحت ي ا   لإلقحنئوق ا   إلقجهرأ  ا   لإلقح رقعرأ 

 إلقروإلص  ا  إلقجهرأ إلقحت  ف قوضمو   
 
إل دىل إلقء رنرأ  إلبسمء رنرأ، ل خ ا

ي  
إلقريدم ف  إلقمإلب ف لادى  إلألل ر   قريي ا  إلقالزاف  لإلقرير  م لإلعحمر إلأ 

إلقجددد  لإلسرتمإلض إلقرجر ب    إلألج د  إلقضرر فذضييق اضرل  ل بدإلف  

إلقح رو ف  رقح رطق   إلقيطردرأ  ي 
ف  إلقحضييف  لإلعنجرزإلأ  إلق رجضف 

إلقحترح إلقح هج ف  لذروإل ق  إلقحنر رل .  إلقد لس  لإلسم  رط  د   إلقضرر ف، 

خال    اا  حف  إلقحي   إلعجمإل إلأ  ا   إلقحرص   ي 
إلقوطا  إلقرير م  عصدإل  

ل حر بو او ح    . ) ( ذوص رأ بمنراا إلألاا إلقحرضد  قوحنروط رأ إلق عر ف

امإلح    خحس  اا خال   ذا  ي 
إلقوطا  إلقرير م  إلددإلل  إلقحم ق  إن   رقع   

 :  رقررىلي  ئين ف ب رنهر  
 

 

تعاااااااااااااااحا  تعااااااااااااااال ا  إلقوج اف إلقوط  اف لإلألاارناف إلق   اف قهار   المرحلةة اوو:  •

لحرصااااااااااااااا إلقجهارأ إلقحت  اف لمي ار  إلقر ح اف لإلقروإلصاااااااااااااااا  ا  با   إلقجهارأ،  

ي إلقيطردرأ  
إل  إلقحر مم ا  ف  دالل  دىل تعل   اجحودف دح  اا إلق  ر

بهدف    إلقحؤسااااا اااااي إلقتحمإلن ف لإلقءيئ ف لإلبقرمااااارلدف لإلبجرحرد ف لإلقرط  م  

ي ذو  ا ذيي ا ا
ي ذ   ا  إلألج اد   إلقحنااااااااااااااااربحاف ف 

ر اراا  دا إلقريادم إلقحضمز ف 

ي اجربأ ذ ماااااااااااماااااااااااها اا خال   
ي ارصااااااااااا لصقع ف 

إلقضرااااااااااار ف إلقجددد  ف 

ي إلق     اا ذر  ااااخ إلدرحرل  
ذضو   إلقء رنرأ لإلعحمر إلأ إلقكح ف لإلقوص  ف ف 

. لقد ذا إلبنرهر   2020لحا  درم    2016إلألج د  إلقضراار ف إلقجددد  درم  

ي  كرو م 
 . 2020اا ب   إلقحمحوف ف 

 

إلقتحااا  لذضااادداااد إلقحهااارم اا خال     إطالقذراااااااااااااااح اااك    المرحلةةة النةة: يةةة  •

ي إلألل    إلبجرحردرأ إلقرضرااااااااااااااا ا ف، ح ث ذا ديد إلبجرحر  إلقرضرااااااااااااااا ا 
ف 

ي ،  ضراااااو  احثىلي إلقوزإل إلأ لإلقجهرأ إلقح رو ف إلقحعااااار عف  2020 كرو م  
 ف 

ي  
إددإلل إلقرير م. لخال  إلبجرحر  ذا ذو اااااااااايح  بدإلف إددإلل إلقرير م إلقوطا 

إلقر   ااا  إلق تااار  قو طاااف إلقضرااااااااااااااار اااف إلقجااادداااد  لا هج اااف إلقتحااا   قحرااار تاااف  

إلقحترحد  عددإلل إلقرير م لالونرذ  لإلقحو اااااااودرأ إلقحنااااااارهد ف لذو ااااااايح  

. لذا إلبذ اارق خال  إلبجرحاار  دىل إلسااااااااااااااام  اار  نحوص   طاارقااف  اا  جهااف  لل  

بمإلاا اا ق   إلقوزإل إلأ  ل إلقجهرأ إلقح رو ف،    3إلقرتر س إلق رصف    ر   

إلذ ج رأ إلقتراف إلقحر تف قر      رع اااااااااااار ف إىل ذو ااااااااااااي ح إلق طط لإلبساااااااااااا  

، لذ ارل  إلقريار  م إلقيوا اف 2020حا    2016دارم إلألج اد  إلقضرااااااااااااااار اف اا  

ي ن س إلق     إلقزا  ف. 
 إلقحت  ف  رقيطردرأ إلقح رو ف ف 

 

إلقروإلصااااااااااااااا  ا   ار اف إلقجهارأ إلقحت  اف   دىل  لإلشااااااااااااااارحواك  المرحلةة النة:لنةة  •

صإلأ إلقماااااوف لإلقر نااااايق ا  مي ر  إلقر ح ف بهدف ذجحي  إلقء رنرأ لإلقرير  م  

اا  داااااااادل عء ا  ذجحي   ذا   ، 
إلق    باااااااا    لخال   إلقح رو ااااااااف.  إلأ  لإلقحؤمي

ي قطردرأ إلقتحمإلن لإلبقرمااااااااااارل إلقضرصااااااااااا   لإلبجرحر   
إلقحمإلج  لإلقء رنرأ ف 

، دالل  دىل  لإلقءيئف إلقضرااااااااار ف لإلقء  ف إلقرضر ف لإلقر    بمز ط  م إلقحؤسااااااااا اااااااااي

لداارأ لإلقرجاار ب   إلعنجاارزإلأ  اارقوزإل إلأ لإلقجهاارأ إلقح رو ااف ل با إلقحااااااااااااااااي

ي اجربأ إلقر ح ف إلقتحمإلن ف إلقح رو ف. 
 إلق رجضف ف 

 

 

 

 

 

 ح



 التنفيذيالملخص 

 عزأ بااا   إلقحمحواااف دىل دياااد إلبجرحاااردااارأ إلقااادل  اااف    المرحلةةة الراةعةةة  •

ر   28لإلقر نااااااااااااااا ي اف ب ا   درااااااااااااااار   ر ق إلقتحا ، ح اث ذا دياد نضو   إلجرحاردا 

إل    ر  حعااااااااااار عف  درااااااااااار  إلقوج ف إلقوط  ف ل ارنرهر إلق   ف ل ر ق خ ر ذ نااااااااااا ي  

إلق عااااااااار ف لا ظحرأ    إددإلل إلقرير م ل منراا إلألاا إلقحرضد  قوحناااااااااروط رأ

ااا  كاراو ام   إلقا ا     ي خاال  
إلقاحاااااااادت  ااااااااار س    2020إلقاحاجاراحا     2021حاا  

قح ارقعااااااااااااااااف لارار تاف  ار اف إلقرطو إلأ إلقحرتوياف  تحو اف إدادإلل إلقرير م لصقاع  

إلأ ل  راااااااااا  إلقححر ساااااااااارأ لإلقناااااااااا رساااااااااارأ   اا خال  جح  لذضو   إلقحؤمي

إلذ ج رأ إلقر ح ف إلقضراااااااااار ف لخطط إلقتح  إلقوط  ف  إلقتراف إلقج د  لإلساااااااااا  

ي  ااااااااو  لإل
قحضو ف لذ    بر لذيي ا إلقريدم إلقحضمز لإلعنجرزإلأ إلقحضييف ف 

 إلألج د  إلقضرر ف إلقجددد . 

 

  ورير م، لإ سرقهر ق  إلق هرئ ف حنول إلق لذرح ك إددإلل  المرحلة الخ:مسة  •

نهرئ ف   ص غف  إىل  لإلقروص   قحمإلجترهر  إلقموف  صإلأ  إلقحت  ف  إلقجهرأ  إىل 

ذروإل ق دويهر ب   إلقجهرأ. ح ث قراك ذوع إلقجهرأ ب  دإل  االحظرذهر  

ذوع   بررح ا   إلقرير م  إددإلل  إل   خ ر قرم  ر ق  ثا  لاا  حرذهر، 
لاي  

إلقح مف   دىل  إلق هرئ ف  صو ذ   ي 
ف  إلقرير م  ل     حرأ  لإلقحي   إلقحالحظرأ 

ل   ن ف إلقح ممف ق قع. إلعق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ي مص 
 
الهيكل والخطوات المتبعة إلعداد تقرير مت:ةعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ف

 ط



 التنفيذيالملخص 

 ك 

ي تنفيذ  •
 
 :الجديدة  اوجندة الحضريةالتقدم ف

 

ي خال     -قارااك جحهو  اف ارصااااااااااااااا إلقتر  اف خال  إلقتياد إلألخ ا 
ل ارألخ  ف 

ي سااااااااااااااا  ااا  ذضييق    –إلقنااااااااااااااا وإلأ إلأل  تاااف إلألخ ا   
 ااارذ ااارص خطوإلأ بااارااااف ف 

إلقجددد .  ليناااارتمض ب إل إلقرير م  عاااا      إلألج د  إلقضراااار فاناااارهد رأ  

  إلقضرااااااار ف  قألج د ا مااااااا  ار ذا إنجرز  دىل صااااااات د إلق طرق ا  إلقمئينااااااا ا   

إلإلقجااااددااااد  ااااارأ إلقح رااااااااااااااا ااااف إىل إلقرضو  اا  جاااا  ذضييق إلقر ح ااااف  : إلبق   

ر  قو طف. لب      إلقضراااااااااار ف إلقحنااااااااااردإلاف، لإلقر     إلق تل
 
دغ   إلقرير م  دراااااااااار

ي قا تنارط  ذضييق ذطو  اوحوس  
طرح إلقيراردر لإلقتوإلئق لإلقيطردرأ إلقا 

 ذر    ، لإلقروصااااااااااا رأ اا  ج  ذ اي ذوع إلقتوإلئق لسااااااااااا   ذجرلزبر  
حا 

إلقتحمإلن ف إلقح اوقف لإلقض ر  إلق ر حف قكر ف إلقنااااااااا رن.  بهدف ذضييق إلقر ح ف 

ي لإلجهك إلقدلقف إلقحماااااااار ف خال   
ل  حر دىلي نناااااااارتمض  با إلقرضددرأ إلقا 

إلألدوإلم إلقحر ااا ف  رق نااا ف قور ح ف إلقتحمإلن ف لإلقجهول إلقح  لقف قوحناااربحف  

ي اترقجف ب   إلقرضددرأ: 
 ف 
 

ك إلقدلقف  ،  يد لإلجهوالتخلص من الفقر االجتم:عي   لإلدم:جفب:لنسةةةةةبة  

إلقحماااااااار ف خال  إلآللنف إلألخ ا  إلقتددد اا إلقرضددرأ اا ذ رطؤ إلبقرماااااااارل  

إلقحنااااااااارجد    19-إلقترقمي لإلآلثر  إلقناااااااااوء ف إلقحرتويف  حوإلجهف جرئضف عو  د

إلز ف للقرئ ف قحوإلجهف ذدإلد رأ إلقجرئضف،   لإلقضرجف إىل إلذ رص إجمإل إلأ إلح  

إلقمااضف لدىل عث ا احر  رن اا شاا نهر إلقر ث ا دىل إلبقرماارل إلقحرصاا  لدىل  

ي صقع شا ن 
، شا ن ارصا ف  ي ذحس ح ر  إلقحوإلط  ا 

اا إلقجوإلن  إلألخمى إلقا 

ي ذتم ااااك قه   إلألزاف إلعنناااارن ف ر ا إلقحنااااءوقف ا    
ساااارئم لل  إلقترقا إلقا 

لتعااااااااااا ا إلقرير  م إىل  ن ارصااااااااااا قد قطتك خطوإلأ    . ار ديمب اا ارئف درم

إلأ إلقر ح ااااف إل ق عااااااااااااااار ااااف  عء ا  دىل دااااد    تاااارل اهحااااف ح ااااث  مهمأ اؤمي

ي اتااااد  ل  اااارأ إلألط اااار  لاروساااااااااااااااط إلقتحم  
حاااادلس ذضناااااااااااااااا اوحوس ف 

. لتنااااا ا إلق جوإلأ ب ا  إلقج نااااا ا    إلقحروق  دا إلقح الل لإلقرضمااااا   إلقد إلتي

ى،  حر ذرااااااااااااايق  ي إلقحدن إلق  ر
ي اجر  إلقرتو ا نضو إلبنضنااااااااااااار  بسااااااااااااا حر ف 

ف 

ي إلق وإلذا إلقرتو ح ف لإلقماااض ف ب ا  إلقح رطق لإلألقرق ا احر   ااااي 
إلق جوإلأ ف 

ي إلع   برضناااااااااااااااا
لاااار  إلبجرحاااراي ل اااااااااااااااحااارن إلعذااارحاااف  اناااااااااااااااري ىلي اوحوس ف 

إلقحمناااااااااااارل ف قجحي   ئرأ إلقحجرح  ل  رصااااااااااااف إلق ي ا  لإلقحهحعااااااااااااف لصل  

ي إلق ارذا إلقحضىل  
 ف 
 
إلعدارقاف. لجاد م  ارقا عم  ن ارصااااااااااااااا قاد شاااااااااااااااهادأ إل ذ اردار

إلقتااااارم إلقحااااارىلي  5.3إلعجحااااارىلي اا   ي 
إلقتااااارم  5.6إىل    2018/ 2017٪ ف  ي 

٪ ف 

إلب2019/ 2018إلقااحاااااااارىلي   لبااو  إلقماااااااااااااااااااااارل إلأ  ،  ز اااااااارل   دااا  إلقاا اااااااارذااا   ذاا اااااااار  

٪ دارم  9.9إلق ارصاااااااااااااااف.  حار ذمإلجتاك اتادبأ إلق طارقاف اا   سااااااااااااااامثحار إلألإلب 

   20. لذمإلج  اتد  إلق يم ألل  ام  ا   2019٪ درم  7.5إىل    2018
 
درار

ي درم  29.7قينااااااج   
ي 32.5، اير نف  حر ديمب اا  2020/ 2019٪ ف 

٪ ف 

ف إىل نجارح إلقضلوااف  .  لذمج  با   إلقرطو إلأ إلعدجارب ا 2018/ 2017دارم  

ي إلقحمااااااار ف  
ي طح ح لار را  قإلصاااااااالح إلبقرمااااااارل   ف 

ذطءيق بمنراا لطا 

 دا ذ   ا  بمناراا  ذ ار ا   
 
..  راااااااااااااااال  ارقرتارلن ا  صااااااااااااااا ادلق إلق ياد إلقادلىلي

لعمإلااااف  إلقااا   إلسااااااااااااااارهااادف ذضييق إلقضحااارداااف إلبجرحااارد اااف قتااادل عء ا اا 

 إلق ئرأ إلقحنرهد ف. 

ي ارصا    نل حلا إلقيو   
  رقحتر  ا إلقدلق ف   ددم إلقحنارلإل  ف 

 
دتر ر ا   رار

ق إلأللساط لشاحر    ر ي ر إلألخمى، ح ث قا  ر ط   ل رقحير نف  دل  إلقااي

ي ا اا  داارم  
ث  ا  لإلقثالثون،  حاارجز إلع   2017لحا  داارم    2004اتاارااا  جيا 

للقااف. لقااد بحظااك ل إلسااااااااااااااااف   159اا    129لإلحروااك  اا قااع إلقحمذ ااف  قا  

ي وء ع إلقدلىلي  ن ددم إلق
ي إلقح رطق إلقضرااااار ف  حرصااااا  ك ر ا   ف 

قحنااااارلإل  ف 

ي قوح رطق إلقضراااااااااااااار ف إىل نضو  
لف    37.5   هر ح ث دماااااااااااااا  اترا  جيا 

ي . لقااد قااراااك إلقاادلقااف خال  إلقنااااااااااااااا وإلأ إلألخ ا   26.4إلقر س إىل نضو  
  بمءا 

ي ذمءا   لم   
اجحوداااف اا إلقح ااارل إلأ اا خال   جهزذهااار إلقح رو اااف، لإلقا 

 قم  اف ارصااااااااااااااا  ،  إلبجرحاراي لاار  إلقتادإلقاف لإلع 
 
ي تنااااااااااااااارهادف    2030ل يار

لإلقا 

ي إلقضيوق لإلق م   
ذضييق  اجرح  دااارل  ار ااارذس  رح ا   ااارقحناااااااااااااااااارلإل  ف 

إلبقرمااااااااااااااااارلدااف لإلبجرحاارد ااف لإلقنااااااااااااااا اارسااااااااااااااا ااف، ل اا دىل ل جااف اا إلبناادااار   

ي إلقحعااااااااار عف لإلقروز اااا  إلقترل   إلقحجرحعي 
، قرل  دىل ع رقف حق إلقحوإلط  ا  ف 

ي  اااااااااااااو  اتر  ا إلق  ر   لإلعنجرز لسااااااااااااا رل  إلق
يرنون، ل ميح  م  إلقضمإلك  ف 

إلقحءا  دىل إلقياد إلأ، لذو  ا آق ارأ إلقضحارداف اا ا ارطم إلقض ار     إلقحجرحعي 

إلئا إلقحجرح      اااارقروإلز إلقحروقتااااف لر ا إلقحروقتااااف، ل يوم    حنااااااااااااااااااارنااااد  مي

 إلقحهحعف لذضييق إلقضحردف قو ئرأ إلأللىل  رقمدردف. 
 

  الحظ  ن إلقناا رساارأ إلقناار يف   أم: ة:لنسةةبة للحلةةو  عن مةةمن م   

ي اجر  إلعساااا رن لإلقز رل  إلقناااا رن ف إلق ء ا  ل سااااتر  إلق رئد  إلقحمذ تف  رن  
ف 

ي ارصاا ألدوإلم  
 سااوء ف دىل  ااحرن ذو  ا إلقناالا إلقحينااو  إلقر و ف ف 

 
قهر آثر إل

 اإن إلقطوا    2014دادداد . ل  اار  دىل ل إلسااااااااااااااااف  دادبار إلقء ااع إلقادلىلي دارم  

 دالل  دىل   300  دىل إلقوحدإلأ إلقنااااااااااااال  ف ديد  ب ضو 
 
 قس لحد  سااااااااااااا و ر

 قس لحاااد  إ ااااااااااااااااار  اااف اطو  اااف قرغط اااف إلق وااا  إلقحوجول  ااارقناااااااااااااااوق    254

 قس    200إلقحرصااااااااااااااا ، إب  ن اتاااد  ذ   ااا  إلقوحااادإلأ إلقجااادداااد  قا  ر ط  

 إلبحر ر  إلق تىلي قووحدإلأ إلقنااااال  ف  ناااااوق  
 
. لقد  ز د حرق ر

 
لحد  سااااا و ر

ي ارصااااااااا دا  
 نم جف قز   700إلعسااااااااا رن ف 

 
ي  قس لحد  سااااااااا و ر

 رل  إلقنااااااااا رن ف 

ي إلقوحدإلأ  
 ساااااا ف. لقد  لى إلقتجز إلقضرىلي ف 

إلق ئف إلقتحر ف إلألق  اا    ت ا 

ي  ساااااااااتر  إلقوحدإلأ لصااااااااات  ف لصاااااااااو  إلق ئرأ إلق ي ا  إىل 
إىل ز رل  عء ا  ف 

. لذتحاا  إلقاادلقااف جااربااد  دىل اوإلجهااف باا إل   إلقنااااااااااااااالا إلقحيناااااااااااااااو  إلقمسااااااااااااااامي

ي ا ظواف إلقمعاااااااااار ترأ إلقحر
تويف  إلقرضد  دا طر ق إصااااااااااالحرأ ب  و ف ف 

 يطاار  إلعسااااااااااااااا اارن، دالل  دىل ذاا سااااااااااااااايس إلقمااااااااااااااا اارل ق إلقرح  و ااف إلقتياار  ااف 

 رع ااااااااااااار ف إىل إلقرترلن ا  جهرأ للق ف لإلدحف قرينااااااااااااا ا لصاااااااااااااو  إلق ئرأ  

إلق ي ا  إىل  دإلئ  ذح  و ف تناااارددبر دىل إلقضمااااو  دىل إلقحناااالا إلقحالئا،  

ي قووحدإلأ ر ا إلقمسح ف. 
 لإلقضد اا إلبنمعر  إلقتعوإلت 

ي خ
 ل    قد ذها  ل تر ر إلقروس  ف 

 
 ر إلأ إلعس رن قوحجحودرأ إلألق  لخال

دىل إلقضماااااااو  دىل سااااااالا لخدارأ دراف ل مصاااااااف دح  دىل   س قرئحف  

ي  ادإلداف  
 لق  ارأ إلقضلوااف إلقضارق اف. لقاد ذ  اك إلقضلوااف بمناراا ذض  ا   ف 

ا  إدطر  إلأللق  ف قيطر  إلعساااا رن. ل رن إلقح طق إلبقرماااارل     2014درم  

ي قطر 
ي اا ل إل  إلبساامثحر  ف 

  إلعساا رن بو ذض  ا   قوحنااربحف ب ناا ف  ك ر ف 

ي لذو  ا  م  دح  بئق لا را، خرصااااااااااف دىل 
إلق حو إلبقرماااااااااارل  إلقضي   

. لقد  قمأ إلقدلقف ع قع قرنون إلعس رن  إلقحنروى    قا إلبجرحراي  إلقحضىلي

للدا إلقرح       إلبجرحراي   إلعساا رن  صاا دلقلذا ذ ساايس    2014قناا ف    33

بهدف    2018قنااااااااااااا ف   93لإلقحنااااااااااااام د   رقيرنون   قا قإلسااااااااااااا رن    إلقتير ى

 ذو  ا اويون لحد  سل  ف قألم ا   رف إلقدخ  خال  سرف س وإلأ. 

 حااار قااارااااك إلقااادلقاااف بااا قمإل  داااد  قوإلن ا  ارتوياااف  ااارقرح  ااا  إلقتيااار  ، ح ااث  

  ك ر اا 
 
ي ذم ضهر صااااااااااا رل ق لدا إلق عااااااااااارط إلقتير   قد إل

ذو م إلقيملض إلقا 

قحناااااااار  د للدا إلقماااااااا دلق قألقناااااااارط ر ا  إلألارن اا خال  إلقر ا ا  دىل إل

ي ا رق رأ إلقء ر   
إلأ اضدل .  حر  ناااااربا قرنون إلقرمااااارقح ف  إلقحنااااادل  ق   

(  2020قنااااااااااااا ف   1لإلقحتد   رقيرنون  قا    2019قنااااااااااااا ف    17)إلقيرنون  قا  

دىل ذ ا ا  ح رز  إلقحوإلط  ا  ل ااااااااااحرن حمااااااااااوقها دىل اناااااااااالا ا رساااااااااا .  

ي ل ااهااادف إلقيااارنون إىل ذااا ا ا  ح ااارز   ااار اااف إلقتيااار إلأ  
إلقحيااارااااف  ااارقح ااارق اااف ف 

 ااااااو   ااااااوإل ط اضدل  ذرااااااحا إلقنااااااالاف إلعنعاااااارئ ف لذض ظ حيوق صل  

إلقعاااا ن. ل رن اا ب ا   با نررئا ذ ا ا  إلقض رز  إدجرل ساااا    قالساااار رل  اا 

ي إنعاااااااااااااااااار  ديااار إلأ لذااا ا ا  ح ااارز  ذواااع  
 اوإل  لإلسااااااااااااااامثحااار إلأ إلقحوإلط  ا  ف 

م   برو  ا  إلقدلقف  إلقتير إلأ اا خال  إدطر  صاااااا ف إلقمسااااااح ف قهر ل رقررىلي ذو   

قهر  ماااااو    ساااااح ف، دالل  دىل     ق حف إلقتير إلأ  تد إلقرمااااارقح    إلقحمإل ق

 لاا ثا 
 
ي قوتير  ل رقررىلي إا رن ف تناااج و  دير  ر

لذماااضيح إلقو ااا  إلقيرنوت 

إلقرتاراا  دو ا   ارقي حاف إلقضي ي اف لإلقناااااااااااااااوق اف قا . لقاد قارااك إلقادلقاف عا قاع  

ي اجااار  ذط  م إلقح ااا إ حجهول عء ا ل 
رطق إلقتعاااااااااااااااوإلئ اااف.  نجااارزإلأ دااادداااد  ف 

ذا ذط  م لإزإلقف    2018لحا  نهردف    2014  ال  إلق     اا ا رمس درم  

 قس لحااد  سااااااااااااااال  ااف. ل حلا    102.7ا طيااف  تاادل    185  إلق طو   قتاادل 

ي إلقح ارطق ر ا إلآلا اف 
إلقيو  إن اتادبأ ذ   ا  خطط إلقرط  م لإلقرادخا  ف 

ي إلق     حا    4.9ا رطق/   6قد إل ذ تك اا نضو  
 ف 
 
 درم   قس لحد  سااااا و ر

ي إلق حس ساااا وإلأ   20.5ا طيف/   37إىل نضو    2014
 ف 
 
 قس لحد  ساااا و ر

 إلألخ ا . 

 

 

 ى



 التنفيذيالملخص 

لقاااد قااارااااك إلقضلوااااف إلقحمااااااااااااااار اااف خال  إلأل  اا   دوإلم إلقناااااااااااااااااار ياااف بم   ااا  

لتوفير وضةةةةةةةةةةةةم:ن حلةةةةةةةةةةةةو  السةةةةةةةةةةةةك:ن عن الخدم:ت  دددد    مشررررت    

 اروسااااط نناااا ف إلألم إلقحرمااااوف  رقعاااا لف إلقتراف   اومةةةة:مةةةةية  
 
  ماااا  حرق ر

ب  ضرصااا  إلقجحهو  ف   ي إلقحروساااط، لذ ود ددل إلقحدن  98.7قح ر  إلقااااي
٪ ف 

ب دا   ي ديا  بهار دادل إلألم إلقحرماااااااااااااااواف  ارقعااااااااااااااا لاف إلقتارااف قح ار  إلقااااااااااااااااي
إلقا 

اد  ف،    ب نااااا ف ذ ود    42حوإلىلي    2017اروساااااط حرصااااا  إلقجحهو  ف درم  

عز باا   إلقحاادن  ٪ اا جحوااف داادل إلقحاادن  17 . لذ   دىل إلقحناااااااااااااااروى إلقيومي

ي    اا اضر ظف اطملح لشااااااااحر  لج وب سااااااااي ر  لإلقحدن  
ب ناااااااا ف  ك ر ف 

إلقناااااا رح ف اث  ادن اضر ظف إلق ضم إلألححم لاد  ف   ا ك ل تض إلقحدن  

ق ااف لإلقج ا   لإلق ض ا . ل مااااااااااااااا ااف دااراااف  مذ   نماااااااااااااااياا     حضاار ظااف إلقااااااااااااااااي

ي إلقحضر ظر
ب ف  - أ إلقضراااار ف )إلقيربم  إلساااارهالك إلق مل اا  ح ف ا ر  إلقاااااي

إلقنااااااااااااااا يس( لاضااار ظاااف إلقج ا   لإلقحضااار ظااارأ  -بو سااااااااااااااات اااد-إلعسااااااااااااااال اااد  اااف

إلقنااااااااااا رح ف اث  اضر ظف ج وب ساااااااااااي ر  لإلق ضم إلألححم لشاااااااااااحر  ساااااااااااي ر   

/  وم/ مل.  201لاطملح، دا إلقحروسط إلقيومي إلق     ود   ق  

ل  ود اروساااااط ننااااا ف إلألم إلقح دلاف  رقعااااا لف إلقتراف قورصاااااف إلقمااااا ي  

ي ديا  بهار ددل إلألم  86.16   ضرصااااااااااااااا  إلقجحهو  ف
٪، ل  ود ددل إلقحادن إلقا 

اد  ف، لصقع دا اروساط   75إلقح دلاف  عا  رأ دراف قورصاف إلقما ي  

٪ اا جحواااف دااادل  30،    ب نااااااااااااااا اااف ذ ود  2017حرصااااااااااااااا  إلقجحهو  اااف دااارم  

ي ادن ج وب للسااااط إلقماااات د لاضر ظرأ إلقدقرر  
عز خرصااااف ف  إلقحدن. لذ  

ق ف ق ض ا .  حر  مذ   نماااااااااااي   إلقح و  ف( لاضر ظف إل-ع م إلقعااااااااااايخ-)إلقااااااااااااي

ي إلقحضر ظرأ إلقضراااااااااااار ف  
إلساااااااااااارهالك إلق مل اا طرقف إلقرصااااااااااااف إلقماااااااااااا ي ف 

إلقنااااااااااااااا يس( لاضااار ظاااف إلقج ا   ذويهااار -بو سااااااااااااااات اااد-إلعسااااااااااااااال اااد  اااف-)إلقياااربم 

إلقحضر ظرأ إلقن رح ف اث  اضر ظف ج وب سي ر  لإلق ضم إلألححم لشحر   

ق    سااي ر   رع اار ف إىل اضر ظف إلقوإلل  إلقجددد، دا إلقحروسااط إلقيومي إل

/ وم/ مل.  113  ود   ق  

لقااااا قاااااع قااااارااااااك إلقضلوااااااف إلقحمااااااااااااااار اااااف بم   ااااا  اجحوداااااف  ااااااااااااااا حاااااف اا 

ب لإلقرصاااااااف اث  ذ      إلاا قرط  م خدارأ ا ر  إلقااااااااي لدرأ لإلق ر إلقحااااااااي

ب  طرقف    48ددل  ل  ا ر  مي  ا   779/ وم، ل طو   3 قس م  1185ااااااااي

ي دادل اا إلقحضار ظارأ   5او ار  ج  ا  لذ ادم  3.8بر و اف 
اويون اوإلطا ف 

اا   لإلبنرهر إلقجددد،    لإلقوإلل بحهر  سيوط لسوبر  لإلقج ا   لإلقيويو  ف   

ل  قف صااااااااااااااا ي بر و اف ذياد  ب ضو  51ذ   ا   
او ار  ج  ا ،  9.75اااااااااااااااااي

م  1160 طااااااارقاااااااف   ذ ااااااادم    2116.3/  وم،  طو   3 قس  اويون   10 ا، 

ق ف لإلقغر  ف لإلقح  ر لإلقح و  ف   ي ددل اا إلقحضر ظرأ  بحهر إلقاي
اوإلطا ف 

ي إلقيمى،    125 . دالل  دىل إقراف  لاطملح لإلقج ا  
ل  قف صااااا ي ف 

اااااااي

بارا اوا ااااااااف   1542.1 اطاو    ي   3.5 اا 
ف  إلقايامى  ااا  داااااااادل  ي 

ف  جا ا اااااااا   ااوا اااااااار  

ي س  س لإلقيويو  ف لإلقج ا  . 
 اضر ظرأ إلقغر  ف لإلق ض ا  لسوبر  ل ا 

ي قطر  إلق ي  لإلقحوإلصااااااااالأ  
لذوإلج  إلقدلقف ع قع إلقتددد اا إلقرضددرأ ف 

ي ارصاااااااااا دا  ح ث ذ   ض نناااااااااا ف اناااااااااار دمي لساااااااااارئ
  إلق ي  إلقجحراي ف 

إلقدل  إلقعاااا يهف، احر  ساااا م دا نررئا بيئ ف سااااوء ف اث  ز رل  ذووس إلقهوإل   

ي إلقح رطق  
ي  كنااااااااااااااا د إلق ر ون لإلبخر رقرأ إلقحمل  ف ف 

لإل ذ ر  إلن ترثرأ ثرت 

إلقضراار ف.  حر ذمذ ط قرااردر إلق ي  لإلقحوإلصااالأ ا  إلقيرااردر إلقتحمإلن ف اا 

ي لإلل  إلق  اا   ح اااث ذلااادس إلقتحمإلن دىل انااااااااااااااااارحاارأ ا
ضاادلل  اا   إلي 

ي ذوااع إلقح اارطق  
لإلقاادقراار، لااار  نااااااااااااااامرء  صقااع اا إلن  اارض جول  إلقض اار  ف 

 دترحاد دىل 
 
ي با إل إلقعاااااااااااااااا ن نهجار

ي إلقز إلد اف. لذر ا  إلقادلقاف ف 
لذاكلا  إلأل إلي 

ي 
نعااااااااااااااار  ادن إإلقروإلزن ب ا  ذط  م إلقحمإلكز إلقضرااااااااااااااار ف إلقيرئحف لإلقروسااااااااااااااا  ف 

ساااااااااااااااحاارد و اف  إلقجاادداد  لإلع  جادداد  اثاا  ااد  ااف إلقتوح ا  إلقجاادداد  لإلقجالقاف

ي ذضراار  إىل إلقر ط  حضاارل  ذ ح  ااف قااراااك  
باار اا إلقحاادن إلقا  إلقجااددااد  لر ا

إلقضلواف بم    بر خال  إلقناااااا وإلأ إلقيو وف إلقحر اااااا ف قددا جهول إلقر ح ف 

ي إلقحجرحترأ إلقنل  ف  ح رطق إلقروس   رقظه ا إلقمضمإلل . 
 ف 

ي 
لداارأ إلق ياا  إلقا   ذ اادم  ل  اار  دىل صقااع ذتحاا  إلقاادلقااف دىلي ذ   اا  اااااااااااااااااي

 دا ذ   ا  بمإلاا     ع ار   إلقء  اف 
 
ى  راااااااااااااااال لدارأ إلقيوا اف إلق  ر إلقحااااااااااااااااي

خطوط ساااااااااا ع    –إلألساااااااااارساااااااااا ف إلقيرئحف اا شاااااااااا  رأ إلق ي  )طمق لع ر   

قرضييق    –اوإلت    ضر اااااااف    –طمق االح اااااااف    –حاااااااددااااااادداااااااف   ج  اااااااف(  ي 
اوإلت 

ي 
إلبسااااااااااااااارغال  إلألاثاااا  قالسااااااااااااااامثحاااار إلأ لذو  ا إلقتااااددااااد اا  م  إلقتحاااا  ف 

 دا خوق ا اار  إلسااااااااااااااامثحاار   قاارل  دىلي اجااربأ إلق ياا  إلقح 
 
رو ااف،  راااااااااااااااال

ي دىل إلبقرماااااااااااااااارل   ي قطار  إلق يا . قحار قا  اا امللل إدجارتر
ذضييق إلقر ح اف ف 

. لتنااااااااااااااارهدف خطف إلقدلقف ز رل  اتد  نحو قطر  إلق ي  لإلقر ز ا   إلقيومي

ي إلقترم إلقحرىلي  8.8اا  
إىل نضو    2018/ 2017٪ اا إجحرىلي إلبسامثحر إلأ ف 

ي إلقترم إلقحرىلي  ٪ اا إجحرىلي إلبسااااااامثح12.3
. ل مااااااا ف  2022/ 2021ر إلأ ف 

دراف تنااااااااااارهدف إلق طف إدطر  ل تف ق  ف بسااااااااااامثحر إلأ إلقيطر   عاااااااااااي   

ي دىل   ألبح اف إلقيطار  إلبقرماااااااااااااااارلداف لامللل  إلعدجارتر
 
إلقتارم لإلق ار  نظمإل

ي إلقيطردرأ إلبقرمااااااارلدف إلألخمى لصقع اير نف  رألدوإلم إلقنااااااار يف قه    
 رف 

ي قا ذرجااااارلز  يهااااار إج
إلقتااااارم إلقحااااارىلي  إلق طاااااف لإلقا  ي 

حااااارىلي إلبسااااااااااااااامثحااااار إلأ ف 

او ر    185.2او ر  ج    ارصااااا  )اير نف ب ضو    40.7نضو    2016/ 2015

ي إلقتااارم إلقحااارىلي  
(. ل الحظ  ن ذوز اااا  إلبسااااااااااااااامثحااار إلأ  2021/ 2020ج  ااا  ف 

 برط  م شااااااااااااااا لاف إلقنااااااااااااااا اع إلقضاددادداف ح اث تنااااااااااااااارضوص 
 
إل  عء ا

 
 وىل إلبرحاراار

أ إلقح ماااااامااااااف قويطر  ٪ اا إجحرىلي إلبساااااامثحر إل33لحدبر  حر  ر و دىل 

ي خطف درم  
ي صقع شا لف إلقطمق إلقيوا ف لذوساتف 2019/ 2018ف 

، دويهر ف 

ل إلألن رق ب ن   . 21٪ ل27ش لف ا    ٪ دىل إلقروإلىلي

لقاد حيق با إل إلقيطار  خال  إلقنااااااااااااااا وإلأ إلقتادداد  إلقحار ااااااااااااااا اف إلقتادداد اا 

ي  
ي ايادارهار خطاف ذط  م إلقعااااااااااااااا لاف إلقيوا اف قوطمق لإلقا 

إلعنجارزإلأ، ل ارن ف 

ي درم  ذا إقمإل بر  
 ا  رساااامثحر إلأ ذماااا  إىل   4800قر ح ف  ك ر اا   2014ف 

نجاااارزباااار دىل ثالس امإلحاااا ، ل ااااد أ إلقحمحوااااف  إاو اااار  ج  اااا  قيرا    36نضو  

ي سااااا رح ر  
ل      ذ        د.  حر  2015إلقثرن ف ا هر ف  إلقحمحوف إلقثرقثف اا إلقحااااااي

. عاا قااع ذا     ع ااار   د ااارق ا ظواااف إلقنااااااااااااااا اااع إلقضاااددااددااف 2017داارم  

لإنعااااااااار  خطوط جددد  لذط  م إلقحزقيرنرأ، لإلسااااااااار حر  لذط  م خطوط  

ل إلألن ااارق، لذط  م ا ظوااااف إلق يااا  إلق هم  ق يااا  إلقم ااارب لإلق راااااااااااااااااارئ ،   ا  

ببرحارم  ارق يا   إلل ذط  م قطار  إلق يا  إلق ضم  لذضادداث إلقحوإلت   إلق ضر اف،  ل 

ي  اا خال   إلقجو   
ذط  م لذضددث إلقحطر إلأ. لذرراااااااحا إلقنااااااا رسااااااارأ إلقا 

(  1: )إلبجرحرد فذمء ربر إلقضلواف إلقحمااااااااااار ف قردد ا إلبذمااااااااااارق ف لإلقتدإلقف  

إلقتراف اا خال  إلقعااااااااوإل     اإىل إلألارك ااااااااحرن إلقوصااااااااو   نااااااااهوقف ليااااااااا 

( ذو  ا نظاااارم نياااا  داااارم آاا 2لإلأل صااااااااااااااا ااااف لاحمإلأ  عوب إلقااااد إلجاااارأ، )

ل) ر ،  إلعنرااااااارج اااااااف  3ل تااااااال قرتظ ا  إلقر   اااااااف  إلقضرااااااااااااااار اااااااف  إلقملإل ط  ( ذط  م 

 إلقحنردإلاف قم   انروى اتيعف إلقجحي . 

ي مج:  تحقيق اقتلةةةةةةةةة:د إلقدلقف إلقحماااااااااار ف    قجهول ل رق ناااااااااا ف  
 
يف  حصةةةةةةةةة 

ي إطر     شةةةةة:مل للجمي 
إلذ ج ف إلقر ح ف إلقحناااااردإلاف  ف   يد ذراااااح ك  إلسااااا  

 قوتح  إلقالئق  هدف إىل ذتز ز  م  إلقتح   2030    ف ارصاااااااااا 
 
  بمنراجر

ي ذا إلذ رصبر  
إلقالئق قوحم   لقوعاااااااااااا رب. لذرااااااااااااح ك إلقجهول لإلقح رل إلأ إلقا 

قرد    إلقعاااااا رب لذ ح ف إلقحهر إلأ ل    إلق  ر   لناااااااي  لم   رل  إلألدحر   

ذ ظ ا ل  250  اا خال    
 
إلقحهاااااار إلأ    598بمنااااااراجاااااار قم    ذتر   ااااااف  ناااااادل  

إلقر رلدف قوعااااااااااااا رب، لإطالق لزإل   إلقعااااااااااااا رب لإلقر ر اااااااااااااف  رقرترلن ا  لزإل    

إلبذمااااربأ لذل وقوج ر إلقحتووارأ ا رل   قوا ف قر ح ف إلقيد إلأ إلقمقح ف  

قعااااا رب إلقحضر ظرأ، دالل  دىل ذط  م نظرم إلقروح   إلقمااااا رد ف  لذط  م  

ي ذ   اا   ا ها قورااد  اا     12
اجح     13إلقمااااااااااااااا ااراي إلقحر مااااااااااااااا  لإلق ااد  ف 

ي 
ضر ظرأ لإذرحرهر  ي حف إدجر  ف اا رسا ف ف    اا

ل
ي ّدد
قوما ردرأ إلقماغ ا  ف 

لدرأ تعغ   إلقع رب.   إطر  ااي

إلقمإلا اااف قرو  ا إلقحنااااااااااااااااااردااادإلأ إلق   اااف لإلقرح  و اااف    إلقجهول ذتز ز    لف  إطااار  

ي إلألنعاااااااااااطف لذ ح ف إلألدحر ،
ل   ذا   قرينااااااااااا ا إلق د  ف   لمرئس  ذ     اااااااااااااي

بئيف قعااااااااااااا رب ارصااااااااااااا   رقرترلن ب ا  لزإل   إلقيوى إلقتراوف لا ظحف إلقتح   

ي اضر ظرأ  
إلقدلق ف قرو  ا لإذرحف  م  دح  بئق قوعااااا رب لإلقعااااار رأ ف 

لدرأ إلق رصااااااف إلقمااااااغ ا    إلقجحهو  ف  لذض  ا  إلقعاااااا رب دىل إنعاااااار  إلقحاااااااي

لدرأ إلقحروساااااطف لإلقماااااغ ا    لإلقحروساااااطف  رقرترلن ا  جهرز ذ ح ف إلقحااااااي

ع ا  دىل إلقحناااااااارلإل  ب ا  لار
 رب ف إلقمااااااااغم ق لونوإل  صااااااااضرب  دحر . ا  إلق  

ي إلقج ناااااااااااااا ا  قرحل ا  إلقحم   اا خال  إنعاااااااااااااار  لحد  ار ماااااااااااااامااااااااااااااف )
      ف 

ي بيئاف 
، ل اااااااااااااااحارن ححار رهار ف  إلقحضار ظارأ( قح ار ضاف  ار اف  شااااااااااااااا ار  إلقرحي ا 

ل    لإلل     ذضاااااك اظواااااف لزإل   إلقر ط ط  2030إلقتحااااا . لا ااااارل   اااااااااااااااااي

 ك



 التنفيذيالملخص 

 م 

ي ذا إطالقهر درم  لإلقر ح ف إلبقرماارلدف لإلق
، بهدف ذحل ا  إلقعاا رب  2017ا 

اا ذ سااااااااااااايس إلقحعااااااااااااار  اااا  إلق رصاااااااااااااف لإلقتح  دىل ذلريس للدا لل    رل  

ي لذ و اااا  اماااااارل  إلقدخ   لإلقحنااااااربحف  
ي ذ ح ف إلبقرماااااارل إلقوطا 

إلألدحر  ف 

ي ذو  ا اجحوداااااف اا إلق اااااداااااارأ اثااااا  إلقح ح إلقرتو ح اااااف لإلقحااااارجنااااااااااااااار ا  
ف 

لدىل نطرق  لساااااااااااااا ، للدا قد إلسااااااااااااااف اجر    رل  إلألدحر   عاااااااااااااا    دحق  

ي 
 جددد  ف 

 
ي ذيدم    ر إل

لذ ساااااايس حر اااااا رأ  دحر  قواااااااي رأ إلق رشاااااائف إلقا 

لدرأ، اا خال    ساااااااوق إلقتح . إ ااااااار ف إىل ذ و اااا  امااااااارل  ذح    إلقحااااااااي

ا رل إلأ إلقء ع إلقحمعز  إلقحرصااا  لإلقء وك إلقرجر  ف لإلقحر ماااماااف قرح     

لدرأ إلقحروساااااااااطف لإلق لدرأ  لإنعااااااااار  جهرز ذ ح ف إلقحااااااااااي ماااااااااغ ا   إلقحااااااااااي

قن ااااااف   947لار رب ف إلقمغم  حوج  قمإل   ئيس اجوااااااااااااااااااااااااس إلقوز إل   قااااااااااااااااااااااا 

ل   2018قن ف    2370لإلقحتاااااااااااااااااااااد   رقيااااااااااااااااااااااااااامإل   قا   2017   لإطالق إلقحاي

لداع . لقاد حيياك با    إلقيومي قور ح اف إلق عااااااااااااااار اف لإلبجرحارد اف  اااااااااااااااااي

ي ذو  ا  م  إلقت
لدرأ  إلقجهول نررئا إدجرب ف ف  ح  إلقالئق قوعاا رب لإلقحاااي

بر   2.3إلقجددد  ح ث  صادأ إلقضلواف نضو   اويون  مصاف دح  ذا ذو  ا

 (. 2020- 2018خال  إلق     )

 م  ذ رم إلقيطر  إلق ر  ر ا إلقمساااامي لز رل  انااااربحر
ي إلبقرماااارل     لف 

ف 

ي إطر      ف 
إلذ ج ف إلقر ح ف إلقحنااردإلاف  ف  إلقحرصاا   يد إلساارهد ك  إلساا  

ي إلبقرماااااااااارل إلقمساااااااااامي    لاا إل2030ارصاااااااااا 
قيطر  إلق ر  ر ا إلقمساااااااااامي ف 

لإلقتحااااا  دىل خ ض حجا إلقحتاااااراالأ ر ا إلقمساااااااااااااااح اااااف اا خال  ذط  م 

ي  
آق ااارأ لاا بااا إل إلقيطااار  لذو  ا إلقضوإل ز لإلقيرااااااااااااااااار  دىل إلقحتوقااارأ إلقا 

ذوإلجا  ذا سااااااااااااااايس لاحار سااااااااااااااااف إلألدحار . ل و اااااااااااااااح ذضو ا  إلقو ااااااااااااااا  إلقمإلبا  

ي قوح عاكأ إلقتراوف  
٪ اا 53 نهر ذحث  نضو  إلقيطر  إلق ر  ر ا إلقمسامي   ف 

ي إجحرىلي إلقح عاااااااااااااكأ إلقتراوف  
  لتعااااااااااااا ا  2017إلبقرمااااااااااااارل إلقحرصااااااااااااا  درم   ف 

ي اضاااار ظاااارأ إلقوجاااا  إلق ضم   
عز ف  إلقرضو الأ إىل  ن باااا   إلقح عاااااااااااااااااااكأ ذ  

ي  31.5٪( لإلقوجا  إلقي ىلي ) 46.8)
٪( ح اث ذ وق إلقح عااااااااااااااااكأ إلقتاراواف ف 

ذهر إلقتراوف   ي إلقيطر  إلق ر  ر ا إلقمساااااااامي نظ ا
مساااااااامي   إلقيطر  إلق ر  إلق  ف 

ي إلقحضااار ظااارأ إلقضرااااااااااااااار اااف إىل  
ي ح ا  ذيااا  ننااااااااااااااا رهااار ف 

٪ ايااار ناااف  20.6ف 

(. ل  ر  دىل صقع إلسااااارهد ك خطف إلقر ح ف ٪24.4 رقح عاااااكأ إلقمساااااح ف )

ي ا ظواف    2021/ 2020إلبقرمااااااارلدف قترم  
لاا إلبقرمااااااارل ر ا إلقمسااااااامي ف 

إلأ   هر ا ح ذينا ا رأ،  بحل ، لصقع اا خال  اجحودف آق ل إلبقرمارل إلقمسامي

، اث  ا رل   إلقي رل  إلقنااااااا رسااااااا ف ارق ف قرض   إلبنراااااااحرم قويطر  إلقمسااااااامي
 ا 

، لذينا ا   ي خحس ساا وإلأ قحا   رااا قالقرماارل إلقمساامي  ح ح إد ر   اار ار

إلخ   لإلقمناااااااااااااج     حر ساااااااااااااف إلألدحر  اا ح ث إلسااااااااااااار مإل  إلق   إجمإل إلأ اا

ي اجرن ف  ل 
ي لذ و ف  لإل  إلألدحر  بوج   درم، لذو  ا   إلي 

لذمار  ااااح إلقح رت 

ي 
 إلقحجحتاارأ إلقمااااااااااااااا اارد ااف إلقحطملحااف، لذوساااااااااااااااي  اظوااف   اا ساااااااااااااااتاار   از ااف ف 

  ، ي إلقيطار  ر ا إلقمسااااااااااااااامي
إلقرا اي ارأ إلبجرحارد اف قمعاااااااااااااااحا  ذغط اف إلقتحارقاف ف 

 إلقمااااا ي إلقعااااارا  قيعاااااح  إلقتراو ا  به إل إلقيطر ، ا  
لذطءيق نظرم إلقر ا ا 

غم، قرضنااااااااااا ا    ناااااااااااارند  إلق   ف لإلقحرق ف قوح عااااااااااااكأ ار رب ف إلقمااااااااااااّ
ذو  ا إلقحا

ي ذ ح اااف إلقواي  حزإلدااار  ع ااار ذهااار إلعنرااارج اااف.  حااار قااا 
رااااك إلقااادلقاااف  ااادل  بااارم ف 

إلبنراااااااااااااااحاارم إىل إلقيطاار  إلقمسااااااااااااااامي اا ح ااث إا اارن ااف إلقرتاارااا  ا  إلقجهاارز  

(، لإلبسااااااااااااااار ارل  اا إلقحا ارل إلأ إلقحيادااف اا  ي )إلقعاااااااااااااااحو  إلقحارىلي
إلقحرصاااااااااااااااف 

 دا ذين ا إلقوصو  إىل  سوإلق إلقرمد م. 
 
،  رال ي

 إلقيطر  إلقحرصف 

اناروى إلق دارأ إلقحيداف قوتحرقف ر ا  لقد  لأ ب   إلق طوإلأ إىل      

إلقح رظحف، لق قع لصااااااااا  ددل إلقتحرقف إلقحنااااااااار  د  اا إلقمدردف إلقماااااااااض ف  

  133.7داارااا ، ل ود داادل إلقحنااااااااااااااار  ااد ا اا إلقمدااردااف إلبجرحاارد ااف    9103

 قس    52.6ندل  ذود  ف، إلساااااااااار رل ا هر   460 قس درا ، دالل  دىل ديد  

ي اا خ
ي لإلق ا 

 إلقواي إلقثياارف 
 نااااااااااااااااي
 
ال  ديااد إلقحنااااااااااااااااار ياارأ،   مل، ل درااااااااااااااااار

عف ل 84درا  ل 270لاعر عف  نراا.  50مي ي  نعطف إلق ر
 جهف ف 

 

 مج:  تحقيق الرخ:ء المسةةةةةةةتدام للجمي 
 
قراك إلقضلواف إلقحماااااااار ف    وف

ي قطار  إلقمااااااااااااااا اردارأ إلقثيار  اف لإلع ادإلد اف،  
 ارببرحارم بز ارل   م  إلقتحا  ف 

ي إلقضرصاا   رألنعااطف إلقماا ردرأ إلقرض  و  
ف  ح ث ذمااردد ددل إلقحعاارغو ا  ف 

لإلقحتووارأ لإلبذمااااااااااااااربأ لإلألنعااااااااااااااطف إلقتوح ف لإلقري  ف إلقحر ماااااااااااااماااااااااااااف  

لإلألنعااااااااااااااطف إلق   ف لإلقثير  ف خال  إلقناااااااااااااا وإلأ إلقيو وف إلقحر اااااااااااااا ف، لإل ذ    

اويون   2.3إىل  ك ر اا   2016اويون اعاااااااارغ  درم    2.1ددلبا اا نضو  

  لإلسااااااااااااااريمأ إلألبح ف إلق ناااااااااااااا  ف قوحعاااااااااااااارغو ا  به    2019اعاااااااااااااارغ  درم  

ي إجحرىلي إل
ي إلبقرماااااااااارل إلقضرصاااااااااا   إلقحرصاااااااااا  د د إلألنعااااااااااطف ف 

قحعاااااااااارغو ا  ف 

ي اجاااار  ذتز ز إلببر اااار   21اناااااااااااااااروى  
٪ خال  إلقتاااارا ا  إلقحاااا عو  ا.  ااااار ف 

إلاا   لإلقمااااااااااااااا اردارأ إلع ادإلد اف لإلقثيار  اف،  ياد ذ  اك ارصااااااااااااااا إلقتادداد اا إلق ر

ي إلسرهد ك ذتز ز إلببر ر  لإلقم ردرأ إلع دإلد ف لإلقثير  ف   
لإلقح رل إلأ إلقا 

  2016دااف ذل وقوج اار إلقحتووااارأ داارم  ح ااث  طويااك بيئااف ذ ح ااف صااااااااااااااا اار

لن ف درق ف  ي ذماااااح ا لذمااااا ي  إلقدلإلئم لإلق ظا إلبق   
 ف 
 
ر مااااامااااار  اا

 
بمنراجر

 إلقي حف إلقحرر ف. 

ي  حر شاااااااااحوك إلقجهول لإلقح رل إلأ  
ذا إلذ رصبر قرط  م لذ ح ف إلقحهر إلأ    إلقا 

ي قوتحرقف إلقماااا رد ف لإلق   ف ذط  م إلقح ربا إلقحه  ف إلق   ف إلقحر ماااامااااف  
 ف 

بااار اا   إلآلىلي إلطاااف لإلقطااارقاااف إلقجااادداااد  لإلقحرجااادل  لإلقرض ا  اها إلق م  لر ا

ي إلقح ربا، لذط  م إلقحها إلقما رد ف، لذط  م امإلكز إلقرد     
، لنظرم  إلقحها 

ي إلقروح   إلقماااااااااا رد ف، لذءا  نظرم قورد     
قوحمناااااااااار  ا  اا إلقرتو ا،    إلقحها 

ي ، لإلقحنردد   إلقرض  ىلي لذطءيق بمنراا قورد     
إصدإل  ذمإلخ   ازإللقف   ف 

 ف. إلقضم 
 

المةةةةةدن  ال وا    وتةةةةة قل   المرو ةةةةةة  والحةةةةةد من مخةةةةة:لر   مجةةةةة:الت 
 
وف

إلساارهد ك إلقضلواف ل اا  خطف انااري و ف  حناائوق ف    والموا ل البشةةرية

ي انااااااااااري   إلقر ح ف دىل إلقحنااااااااااروى إلقيومي  
بيئ ف لإلجرحرد ف ل رساااااااااامثحر  ف 

ي إلقهيئاف  
. إلألام إلقا   ل   إلقضلوااف  ا جهزذهار إلقححثواف ف  لإلعقو مي لإلقحضىلي

ر ف إلقتراف قضحردف إلقعااااااااااااوإلل  لإلقرر تف قوزإل   إلقحوإل ل إلقحرئ ف لإلقم   إلقحماااااااااااا 

ي إلقح رطق إلقنااااااارحو ف.  
لدرأ قضحردف إلقعاااااااوإلل  ف  ذ     إلقتددد اا إلقحااااااااي

إلذ ج ف إلقوط  ف قورل س لإلقضد قوح رطم إلقماااااارل    درم    قإلساااااا  
 
لإلساااااارحمإل إل

ي قاااارم باااا داااادإللباااار امعز إلقحتووااااارأ للدا إلذ اااارص إلقيمإل  إلقراااارب     2011
لإلقا 

إل    إلق  ر ي  حعاااااااااااااااااااااار عاااااااف 
إلعنحااااااارت  إلقحرضاااااااد   إلألاا  ل مناااااااراا  إلقوز إل   قحجوس 

إلقوط ي ا  اا جحي  إلقيطاااااردااااارأ  ااااارقوزإل إلأ لإلقهيئااااارأ إلقحت  اااااف،  ياااااد ذا 

ي  
إداادإلل خطط إلقرل س قح اارطق إلأللق  ااف لإلقحهاادل   ح اارطم إلقرغ ا إلقح ار  

 ، إ اااااااار ف إىل 2030ل ااااااااا ب   إلقناااااااا رساااااااارأ لإلق طط إىل     ف ارصاااااااا 

إلذ ج اا  ف ذح  و ااف قر   اا  إلق طط إلقوط  ااف لإلقتحاا  دىل جا ب  إدادإلل إلسااااااااااااااا  

بر قم   إلقيد   دىل ذح      ذح    إلقماااااااا رل ق إلقحر ماااااااامااااااااف إلقترقح ف لر ا

لدرأ إلق طف إلقوط  ف قورل س، لذتز ز إلقيد   إلقحؤسااااااااااانااااااااااا ف   ذ     اااااااااااااي

 قر ح ف لإلإل   خطط إلقرل س لذ    بر. 

ط لذرتمض ارصااااااااااااااا قوتااااددااااد اا إلقح اااارطم إلقءيئ ااااف اثاااا   إل ذ اااار  اروسااااااااااااااا 

 خال  إلق     اا    3.6ل  2.8انااارو رأ ساااطح إلق ضم ب ا  
 
  1993اا سااا و ر

إللح ب ا   2010إىل 
ي لقرر إلق       

اا/   6.6  -  3.2، لإل ذ ر  ساااااااااطح إلق ضم ف 

ي جحي   نضر  إلقدقرر،  حتدبأ  تو ف 
ي إلقحضو ف ف 

قوناااااااااا ف، لبءوط إلأل إلي 

إللح اا حوإلىلي  
، إىل حوإلىلي    4ذ  

 
ي إلعسااااااااااااااال ااااااد  ااااااف رر اااااار

 3اا/قونااااااااااااااا ااااااف ف 

 ا
 
ق ي بو سااااااااات د مي

، دالل  دىل دوإلصاااااااااس ارطم ف قحناااااااااروى  ر ا/قونااااااااا ف ف 

ساااااااااطح إلق ضم إلقحد ودف  حز ااااا اا إل ذ ر  إلقحد لإلقجز  لإلقتوإلصاااااااااس  لأ 

ي 
ي إلعسااااااااال د  ف ف 

لإىل ذدا ا   2015إىل إلق  رااااااااارنرأ إلقنااااااااارحو ف إلقحدام  ف 

.  حر  لأ ز رل  ذوإلذم بءوب إلقتوإلصااس    جزإل  اا إلقطر ق إلقدلىلي إلقناارحىلي

ي لشااادذهر دىل 
ادى إلقنااا وإلأ إلقناااء  إلقحر ااا ف، إىل ذمإلج  خط إلقعااارل  ف 

  2.6 ا د د امااااا   ر   شااااا د لألك ر اا    4.5ا رطق إلقحمااااا رأ  ضوإلىلي  

ي  ا د ااااد امااااااااااااااااااا   ر  لا اااارط. لقااااد قااااراااااك إلقاااادلقااااف  
خطااااف إلعلإل      بمءا 

 -اضر ظرأ ساارحو ف )شااحر  سااي ر     8إلقحر راوف قوح رطق إلقناارحو ف قتدل 

 –إلعسااااال د  ف   –إلق ض ا     –ع م إلقعااااايخ    –إلقدقهو ف    –لا رط  –بو سااااات د 

ل  اا خال  لزإل   إلقحوإل ل إلقحرئ ف لإلقم    اطملح(، ح ث ذا ذ     إلقحاااااااااااي

اا إلأل لإلقهيئااف إلقحمااااااااااااااار ااف إلقتااراااف قضحااردااف إلقعاااااااااااااااوإلل  ل حعاااااااااااااااار عااف بمنااراا  

ي إلقحرضد   
ي   إلعنحرت 

ل  ف  . لقد  د  إلقحااااي اا خال  صااا دلق إلقح ر  إلألخرصااا 

. ل ااهااااادف  2025دااااارم  لاا إلقحنااااااااااااااارهااااادف إلسااااااااااااااارحمإل   حا     2018اااااار و  

ل  إىل إلقضد اا ا رطم إلق  ررنرأ إلقنرحو ف دىل إلقنرح  إلقعحرىلي  
إلقحاي

قحرصاااااا  ناااااا   إل ذ ر  ا نااااااوب سااااااطح إلق ضم لإلألحدإلس إلقج  ف إلقعااااااددد   

قح رطق إلقنااارحو ف قكرا  إلقنااارح   إلقحرلم  ، لل ااا  خطف ار راوف علإل   إل
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، علإل     ا ااارطم ذغ ا إلقح ااار  دىل إلقحااادى إلقط  ااا ، لإدااادإلل    آثااار  إلقعاااااااااااااااحااارىلي

ي إلقحضاار ظاارأ  
ي قر ح ااف إلقيااد إلأ قااااااااااااااااي اار  إلقر ح ااف ف  لذ   اا  بمنااراا ذااد  ار

ي قوحضر ظرأ إلقنرحو ف، للدا 
إلقنرحو ف، لإلسر حر  دحو ف إلقمصد إلقوطا 

ي  مااااااااااااااااااددياااف قوءيئااا إلقإلسااااااااااااااار ااادإلم إلقح عااااااااااااااااااكأ إلقحمناااف  
ف قرتز ز إلقرل س إلقءيا 

ي ححردف  
ل  حا  إلآلن ف    69قوحجرحترأ إلقحضو ف. لذرحث   نعااااااااااطف إلقحاااااااااااي

ي إل ا      ع وو 
إلب ف ف  ي ا طيف لقرر إلق     رسار دإلم اجحودف اا إلقجناو  إلق  

ف 

لا رط  - ا    12 دقرر إلق    تعاااااااح  اضر ظرأ بو سااااااات د  خحناااااااف ا رطق

 ا، قضحااردااف    6 ض ا   إلق  - ا    27ع م إلقعااااااااااااااايخ    - ا    12إلقاادقهو ااف    - ا    12

ي إلقحضر ظرأ إلق حس، لذحث   
٪   30إلقح رطق إلقنااااااااااااارحو ف إلقح   راااااااااااااف ف 

اا  دحر  إلقضحردف إلقحطو  ف قوح رطق إلقناااارحو ف إلقحررصاااا   . لاا إلقحروق   

ي ححردف  
ل  ف  اويون ا   انااااااطح بساااااارحمإل     140 ن تنااااااربا  دحر  إلقحاااااااي

لدرأ ذ ح  ف لساااا رح ف بهر  ضجا إلساااامثحر إلأ ذماااا  إىل    140  إقراف ااااااي

ي ذو  ا  م  دحاا .  حاار  
او اار  ج  اا ، خالف إلقتاارئااد إلبجرحااراي إلقحرحثاا  ف 

لداارأ إلقغمض ا هاار ححاارداف   ذيوم إلقضلواااف إلقحمااااااااااااااار ااف بم   اا  دااد  اااااااااااااااااي

 إلقحدن إلقناااارحو ف لإلقضد اا مربم  إلق ضم إلق ضم  دىلي شااااوإلطئهر  
شااااوإلل 

لذااا اي هااار اا  يااادإلن  جزإل  اا إلقحااادن لذتمض دحمإلنهااار قرضاااددااارأ ذااادبو   

 قتحمإلن ف إلقنر اااا . إلقءيئف إل

ي إلقز إلد اااااف، ح اااااث قاااااد أ  
إلقااااادلقاااااف  رااااااااااااااا ط إلق حو دىل إلأل إلي   حااااار ذهرا 

ي إلقز إلد اف خال  إلق      
  25ب ضو    2000-1984اتادبأ خناااااااااااااااار   إلأل إلي 

، لإل ذ   إلقحتد  حا  درم  
 
  60ق ماااااااا  إىل حوإلىلي    2007 قس  دإلن ساااااااا و ر

ي إطر  قرنون إلقء ر 
. لف 
 
  إلنرهك،  2008قنااااااااا ف    119   قا   قس  دإلن سااااااااا و ر

إلقراااااار تااااااف قوزإل   إلعسااااااااااااااا اااااارن لإلقحمإل ق   ي 
إلقتحمإلت  إلقتااااااراااااااف قور ط ط  إلقهيئااااااف 

إلذ ج ف دىل اناااااااااااروى  لإلقحجرحترأ إلقتحمإلن ف ب ددإلل إلقح ططرأ إلعسااااااااااا  

ي  ل   إلقجحهو  اااف،اااادن لقمى  
ي لحظم ب ااار     ا ااارت 

قرااااااااااااااا ط إلق حو إلقتحمإلت 

ي قيس قهر  أ خر   حدلل إلألحوز  إلقتحمإلن ف إلقحترحد   ل إلقحكا ع
 رطق إلقا 

ي طم أ دىل إلقرجحترأ  
إلأ إلقا  ي إطر   صااااااااد إلقرغ ا

. لف  ي إلذ  ر
ا طط إساااااااا  

إلذ ج ف ق     إلقضرار ف لارر تف لق رس اد  ع ر    لإل  إلقح ططرأ إلبسا  

إلأ  صااااااد لذضددث حرقف   ذضد ثهر،  رن ب د اا إلساااااارضدإلس لذط  م اؤمي

 إلقرجحترأ إلقضرر ف. 

ي 
ي لإلقاا    ناااااااااااااااااربا ف 

 حاار ذتا  إلقضلواااف    ض اتاادبأ إلقرووس إلقهوإلت 

ذاااادل م إلقح و اااارأ    إلقضمإل   ااز اااارل  مااااربم  إلبحر اااارس   ل   خال  اااااااااااااااااي

إلقز إلد ف )قش إلأل ز(، ح ث قراك لزإل   إلقءيئف للزإل   إلقز إلدف لإلسااارماااالح  

ي اا خال  قطاار  إلع
، ل جهز  إلقءيئاف  ا إلأل إلي  حضاار ظارأ،  رق شاااااااااااااااارل إلقز إلاي

ي  بقضحردف إلقحدن ف  ل جهز  إل رود ف ازإل اي إلقحضرصاااااا    قم     بمنراا ذد  ار

ي إلقضيو ف إلقمااااااااا   ف خرصاااااااااف ازإل اي اضماااااااااو  إلأل ز،  
 تض امإلكز لقمى    ف 

ق ف    –  )إلقيويو  فإلقوحدإلأ إلقحضو ف  حضر ظرأ   إلقغر  ف    –إلقدقهو ف    –إلقاي

ل  جح   ح ف )ل .  إلق ض ا ( –ع م إلقعااااااااايخ    – (  قس  500إلسااااااااارهدف إلقحااااااااااي

إلأل ز   ذتظ ا طا قش  إلقحزإل د ا  دىل ع   ااااااااف  لذااااااااد  اااااااا    ضااااااااد  ق ااااااااااااااا 

إلبساااااااااااااار رل  ا  ، قتح   سااااااااااااااحد  دراااااااااااااا  ف لدح  إلألدالف ر ا إلقريو ددف 

ي بمنااراا  صقااع  ل قرغاا دااف حيوإلناارذها،  
 قضق إلألطمإلف إلقحعاااااااااااااااار عااف ف 

 
 اااااااااااااااحاارناار

 ق د  اوسااااااااااااا جح  قش إلأل ز قترم  ل إلقرد   ،  
 
، دىل  ن  2020إلساااااااااااارتدإللإل

ل  ب  ذؤل  او  ف قش إلأل ز إىل  صااااااضرب اوإل ق  إلقرجحي . لإن  رن إلقحاااااااي

ي خ ض آثر   
 نااااااااارهدف ا رطق حرااااااااار ف  طر يف ا رمي  لإنحر  ناااااااااربا ف 

 إلقنضر ف إلقنولإل  دىل إلقتحمإلن إلقحض ط. 
 

ي امةةةةةةةةةةتخدام الموا د الط يعية
 
،  يد أم: ة:لنسةةةةةةةةةةبة لإلدا ة المسةةةةةةةةةةتدامة ف

لدرأ إلقحر راوف قورصااف إلقماا ي إلقحترقا بساا    إل   
إلبرحك إلقدلقف  رقحاااي

 رأ إلقعااااااااااااااجر ف، دالل  دىل ذط  م اضطرأ إلقرصااااااااااااااف إلقماااااااااااااا ي صإلأ  إلقغر

إلقحترقجف إلقثالث ف  حرطو   سارتي قوض ر  دىل إلقحوإل ل إلقطء ت ف. لذتر ر  

ي ذتح   طرقف 
  ك ر   لذ دم/ وم  3اويون م  2.5اضطف إلقج   إلألصااااااااا م إلقا 

ي اجار  ذيو ا  إلق ارقد    12.5اا 
اويون نناااااااااااااااحاف اا  با إلقرجار ب إلقمإلئاد  ف 

اا إلقح اار  اا خال  إداارل  إلقراادل م. لاا إلقح طط ز اارل  طاارقااف إلقحضطااف  

/ وم قرماااااااااااءح إلقحضطف إلأللىل دىل اناااااااااااروى إلقترقا اا 3اويون م  3.5إىل 

ح اث إلقطارقف إلعنرارج اف.  حار  را إلبسااااااااااااااار ارل  اا ا ار  إلقرصاااااااااااااااف إلقمااااااااااااااا ي  

ي 
لدرأ رر رأ إلقحز دف إلقرجر   ف  إلقحترقا ف  لذغ دف ارصاااااف    إلقحيراف اااااااي

ر إنعااااااااار  اضطف  إلقج   إلألصااااااااا م ثا إىل ارصاااااااااف  ضم إلق يم ح ث  را حرق  

ي 3اويون م  5قحتااارقجاااف ا ااار  إلقحرصاااااااااااااااف قواااد جاااف إلقثالث اااف  طااارقاااف  
/ وم ف 

ا طياااف إلقي ااار ، لاا إلقحيم   ن تنااااااااااااااار ااادم إلقح ااار  إلقحتااارقجاااف إلق ااارذجاااف دا  

ي ز إلدف اناااااااار
ق إلقي ر  بز إلدرأ خعاااااااا  ف اث    322حف  إلقحضطف ف   دإلن مي

ي  شاااااااااااااااجااااااار   
إلق  ااااااارذااااااارأ    إلقحاااااااربوجا  لإلقحااااااارنجو، ل تض  لإلقو حون  لإلقز رون 

ي إنرر  إلقز وأ. لذتر ر اضطف إلقرصاااف إلقمااا ي  
ل إلسااالوإلق ر   إلقحنااار داف ف 

 قرتظ ا إلبسااااااااااااااار اارل  اا اماااااااااااااااارل  إلقح اار  إلق ااددوااف لإداارل   
 
  إلئاادإل

 
لداار اااااااااااااااااي

/ وم، لذو م  3 قس م  250ا،  طرقف إلساار دإلم ا ر  إلقرصااف إلقماا ي إلقحترق

إلق اداف قحويون نناااااااااااااااحاف  حاد  اف إلقياربم  إلقجاددد ، لذي  دىل طر ق إلقت ا   

ب ظرم إلقحعااااااار عف ب ا    ر لذتر ر  ل  اضطف  را ذ سااااااايناااااااه  ،إلقيربم إلقنااااااا  ف  

ب ا  بيئاااااف إلقحجرحتااااارأ إلقتحمإلن اااااف إلقجااااادداااااد     إلقيطااااارد ا  إلقتااااارم لإلق ااااار ،

مي رأ    لإحادىإلقتحمإلن اف    رأتا إلقرار تاف قوزإل   إلعسااااااااااااااا ارن لإلقحمإل ق لإلقحجرح

ي با إل إلقحجار 
اا إلقح ار    إلبسااااااااااااااار ارل  را   ، ح اثإلقيطار  إلق ار  إلقتاراواف ف 

إل   حااد  ااف  ي    إلقحناااااااااااااااطضاارأ إلق رصااااااااااااااا 
إلقحتاارقجااف إلق اارذجااف دا إلقحضطااف ف 

 دإلن، لع قع سااااايرا   8845إلقيربم  إلقجددد  لإلقغر ف إلقعاااااجر ف  حنااااارحف  

إل   رقترصحف إل ي    إلقحنطضرأ إلق رص 
 علإل  ف. إلبسر رل  ا هر ف 

لإلعلإل     إلقاحاملنااااااااف  ااجااااااااربأ  ي 
لإلعناجاااااااارزإلأ ف  إلقاجاهاول  ذاوااااااااع  ااا  ل اااااااارقامراا 

إلقحنااااااااااااااارااادإلاااف قوحوإل ل إلقطء ت اااف  ااإن إلقاادلقااف إلقحمااااااااااااااار ااف ذتحااا  اا خال   

إلقرضاااااددااااارأ  بحهااااار   إلقرغوااااا  دىل اجحوداااااف اا   جهزذهااااار إلقح رو اااااف دىل 

اضااادللدااف إلقرح  اا  إلقالزم قر   ااا  خطط خ ض اووثاارأ إلقهوإل  لإنعااااااااااااااااار   

لإلقضاارجااف إىل اوإلجهااف داارجوااف قظااربم  إلق ضم إلق ضم     اضطاارأ إلقمصاااااااااااااااااد،

ل  قومي  
 ل إلسااااف ااااااي

 
إلقحوجول  دىلي إلقناااارح   عاااا   درم ح ث  را حرق ر

قرغا داف  اراا  إلقناااااااااااااااوإلحا  بماار   را جوءهار اا إلقغارطس اا إلق ضم،  دالل   

ي لإلإل   إلقحضح ارأ، احار  لى  دىل ني  إلقرح  ا  قمصااااااااااااااااد إلقر و  إلقءيوقو ر

إلدد  إىل  تس جهول إلقر و  إلقء .   حر تنع ارص قروء ف إلقطو  إلقح    ي يوقو ر

ي إلقحناااااااااااااري   قالسااااااااااااار رل  اا مملف ارصااااااااااااا إلقجغمإل  ف إلقحالئحف قرو  ا  
ف 

 امرل  طرقف ارجدل . 
 

ر  قو طااف إلقضرااااااااااااااار ااف إلقجااددااد   ريوم   ي اجاار  اراار تااف إلقر   اا  إلق تاال
 ااار ف 

اا خال     بن:ء هيكل الحوكمة الحضةةةةريةإلقضلواف إلقحماااار ف  رقتح  دىل  

دد  ذوجهرأ  بحهر ذتز ز إلقرضو  نضو إلقالامعز ف. لف  ب إل إلقعااا ن قراك  

ل  قرنون جددد قإللإل   إلقحضو ف   إلقضلواف إلقحماااااار ف برط  م انااااااول  ااااااااي

ا ااااارقعااااااااااااااااااااف بااااا     اجوس إلق وإلبداااااددا إلقرضو  نضو إلقالامعز اااااف، لذوىل  

ي إلق م  إلقمعر عي إلألل  لاا إلقحروق   
م   ا   دإلدف إلق   ن  را  إلقحنول  ف 

ل  إلقيرنون.   ي إقمإل  انول  ااي
ي ذ        د أ حر  إلقمعر عي إلقثرت 

إلقضلواف ف 

إلاا لإلعجمإل إلأ إلقادإلدحاف قورضو  نضو إلقالامعز اف لذحه د   اجحوداف اا إلق ر

شاارلدف، لإلبساار رل  اا  إلاا لإلقحعاار  اااا  إلبساا   إلقطر ق ق قع اا خال  إلق ر

ي  سااااااا إلقناااااا رساااااارأ لإلذ رص إلعجمإل إلأ إلق
إلاا ف  ح حوف قإلطر   نررئا ب   إلق ر

ح قرط  م ا ظواااااف إلعلإل   إلقحضو ااااف لذحل ا  إلقوحاااادإلأ  
إلقمعااااااااااااااار عي إلقحي  

  ، ي ذياااددا إلق اااداااارأ إلقتااارااااف قوحوإلط  ا 
إلقحضو اااف اا إلقي ااارم  ااادل   اااردااا  ف 

ي ذض  ا  إلقر ح ااف إلبقرمااااااااااااااااارلدااف إلقحضو ااف، لذ   اا   
إلألج ااد   لإلقحناااااااااااااااااربحااف ف 

ي ذيوم    إلقضرااااااار ف
إلقضلواف  إلقجددد . لذرراااااااحا بمإلاا إلقر ح ف إلقحضو ف إلقا 

ي اضااار ظااارأ    قاااددابم   ااا بااار  
إلقرضو  نضو إلقالامعز اااف إلعلإل  اااف لإلقحااارق اااف ف 

ي صااااااااات د ارصااااااااا  لإلق    را إلقتح   
إلقجحهو  ف  بمنراا إلقر ح ف إلقحضو ف ف 

، لينااااااارهدف ذتز ز إلقر ح ف إلقحضو ف  2021-2016   خال  إلق     إلقزا  ف 

ي ا
ي  إلقحنااردإلاف لذو  ا  م  دح  بئق لا را، لإلقضد اا إلق يم ف 

ضر ظا 

ي اا  دىل اتاادبأ  
ي ذتاارت 

ساااااااااااااااوباار  لق اار،  ااردر اار باار اا إلقحضاار ظاارأ إلقا 

 ق ر طاااااف إلق يم قتااااارم  
 
. ل  ود إجحااااارىلي إلقرح  ااااا  إلقحرااااارح  2015قو يم ل يااااار

ناااراا   ، ديااادم ا هااار إلقء اااع إلقااادلىلي قإلنعاااااااااااااااااار     957قو ر اويون للب   ار كي

 قد   
 
، لتناااااربا إلقحوإل  500لإلقرتح ا قم ااااار

 
  ار ل ر

 
زنف إلقتراف اويون للب إل

ي إطااااار  لدا إلقرضو  نضو إلقالامعز اااااف لز ااااارل   
. لف  ي

قوااااادلقاااااف  ااااارقجز  إلقحر   

 م
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 س  

ذحل ا  إلعلإل   إلقحضو اف، ذتحا  لزإل   إلقر ح اف إلقحضو اف دىل امإلجتاف خر طاف 

ي  تض 
ذوز اااا  إلبخرمااااااااااااااااارصااااااااااااااااارأ ب ا  إلقحنااااااااااااااارو اارأ إلقحضو ااف إلقح رو ااف ف 

ي دحو ااف
  إلقيطاارداارأ.  حاار تنااااااااااااااارهاادف إلقوزإل   ذطءيق ا هج ااف تعااااااااااااااااار ع ااف ف 

إلقر ط ط إلقحضىلي لبعااااااااااااا   ار را   رراااااااااااااحا  ر ف إلقيطردرأ إلقمئينااااااااااااا ف  

لإلق اااادا ااااف دىل إلقحناااااااااااااااروى إلقحضىلي )اااااد ر اااارأ إلق اااادااااارأ لإلقااااااااااااااااي اااارأ  

 لإلقهيئرأ إلقرر تف(. 

 اااااحا    ديوملذجد  إلعشااااار   إىل  ن بمنراا إلقر ح ف إلقحضو ف  مااااات د ارصااااا 

ي ق ر لساوبر    نعاطر   رقتح  دىل  
ز ز  ذتلع قع  ذتز ز إلقء  ف إلألسارسا ف ف 

ي ب   إلقحضر ظرأ.  
قراك إلقضلواف   حر  إلقر ر نااااا ف لذط  م بيئف إلألدحر  ف 

ي اا شااااااااا نهر ذتز ز  
لدرأ إلقر ح  ف إلعقو ح ف إلقا  بر سااااااااايس ددل اا إلقحااااااااااي

إلبقرمااااااااااااارل إلقحضىلي لا هر دىل سااااااااااااا    إلقحثر  ذ ح ف إقو ا ق ر  إلقنااااااااااااا يس  

لدرأ    لذ سااااايسلذ سااااايس إلقح طيف إلبقرمااااارلدف إلق رصاااااف   ددل اا إلقحااااااي

ل  إلساااارمااااالح اويون   لإلقووجناااام فد ف  إلقماااا ر لإلق دا ف  رقح طيف، لااااااي

ل  إلقحثواث    ادإلن  ارقح  ار لإلقح  ار إلقجادداد  لدادل اا إلقحضار ظارأ، لاااااااااااااااااي

ي إلقاا    نااااااااااااااارهاادف ذتز ز إلقر ح ااف إلعقو ح ااف إلقحر ااراوااف ل جح  ب ا   إلقاا بار

 إل  إلقناااحكي  
 دا إلبسااا   

 
،  راااال ي لإلقمااا راي لإلقنااا ر ي إلق عااارط إلبسااار مإل ر

  إلقووجناااام ف ف، لذ ساااايس اجحودف اا إلقمااااوإلا  لإلقح رطق   دقرر إلقجحهو  

ي  نضاار  إلقجحهو  ااف قرط  م ا ظواااف إلقرجاار   إلقاادإلخو ااف، لداادل اا إلقحاادن  
ف 

لداارأ   ي  اار ااف إلقحضاار ظاارأ. لذتر ر اااااااااااااااااي
إلقاا ع ااف لإلقحمإلكز إلقرل وقوج ااف ف 

لداارأ   اااد  ااف إلألثاارس  اادا اارط، لاااد  ااف إلقجوول  اارقمل  كي اا  با اااااااااااااااااي

 ف إلقحروإلزنف. لتعاهد شا   جز م  ساي ر  جهول ذ ح  ف  ذتز ز إلقر ح ف إلعقو ح

ي اا إلقح رظم  ن  
ر ا انااااااااااااااءوقف اا خال  شااااااااااااااق اجحودف اا إلألن رق إلقا 

ي ذ م اااااااااااااااهاار إلقظملف  
ذض ز حمعااف إلقر ياا  لإلقرجاار   لذ  س اا إلقييول إلقا 

إلقجغمإل  ف لإلقجيوسا رسا ف دىل ب   إلقح طيف.  حر حما  ب إل إلعقو ا دىل 

قتر  ف قرضييق إلقر ح ف إلقعااااااااااراوف لإلقحروإلزنف  ذح    اا خال  إلقماااااااااا رل ق إل

ي اجاربأ إلقء  اف إلألساااااااااااااااارسااااااااااااااا اف لإلقحمإل ق إلقتارااف لإلقر ح اف  
لإلقحنااااااااااااااارادإلااف ف 

 إلبقرمرلدف إلقحضو ف. 

  ذرراااااااااااااااحا  ا ظوااااف إلقر ط ط لإلقر ح اااف إلقحضو اااف ن    لاا إلقجاااد م  ااارقااا عم 

، لقرنون  2008قناااااا ف    119 قا   إلقء ر ثالثف قوإلن ا  حرلحف، تعااااااح  قرنون  

قناااااااااا ف   43   قا  ، لقرنون إلعلإل   إلقحضو ف1973قناااااااااا ف   70إلقر ط ط  قا  

ي ذرراااااااااااااااح هار با   إلقيوإلن ا   1979
. لدىل إلقمرا اا إلقجوإلنا  إلعدجارب اف إلقا 

، لتناااربا   ي لإلقحضىلي
ي ذددا إلقر ح ف إلقضرااار ف دىل إلقحنااارو  ا  إلقوطا 

لإلقا 

إلقو ااااار    ي ذحل ا  إلعلإل   إلقحضو اااااف اا 
إلاااااارذهااااار ل ق   دراااااااااااااااااااار ف  إلألج اااااد    ااااارق   

إلقجددد ، إب  ن إلقحجر   منا   ارم ذط  م ب   إلقيوإلن ا  قراحرن    إلقضرار ف

حو حف  ك ر ع ر   ل ترق ف قر     إلقنااااا رسااااارأ إلقضرااااار ف. لدىل إلقمرا اا 

 بح ف ذط  م إلعطر  إلقمعاااااااار عي قح ظحف إلقر ح ف إلقتحمإلن ف إلقحنااااااااردإلاف، إب  

ذوإل م إلع إلل  إلقناااااا رساااااا ف إلقالزاف   ن نجرح ب   إلقيوإلن ا   روقس دىل ادى

قر   اا  إلقيوإلن ا  لذو  ا إلقحوإل ل إلقحاارق ااف إلقالزاااف لذاا ب اا  إلق وإلل  إلق عااااااااااااااار ااف  

إلقحؤبوااف، لاراار تااف إلقر   اا  لذيي ا نراارئا ذطء يهاار دىل   ض إلقوإلق . لقاا إل  

تنااااااااااااااارهاااادف إلقااادلقاااف ذط  م قااارنون إلعلإل   إلقحضو ااااف إلقجاااادداااد إلقااا   داااددا 

 ااف لإلقحاارق ااف لذحل ا  لحاادإلأ إلعلإل   إلقحاارق ااف  إلقرضو  نضو إلقالامعز ااف إلعلإل  

اا إلإل   ا ظواف إلقر ح ف إلقحناااااردإلاف إلقعاااااراوف لإلقحر راوف.  حر تنااااارهدف  

داااااددا ذحل ا  إلعلإل   إلقحضو اااااف اا  إلقااااا    إلقتااااارم  قااااارنون إلقر ط ط  ذط  م 

ي ا ظواف إلقر ط ط قرو  ا إلقء  ف إلألساااااااااااااارساااااااااااااا ف لإلق دارأ  
إلقحنااااااااااااااربحف ف 

ي  إلقتراف قرضناااااااا ا  انااااااااروى اتيعااااااااف إلقحو 
إلط  ا  لج ب إلبساااااااامثحر  إلقوطا 

ي دىل إلقحناااااااااااااااروى إلقحضىلي لذو  ا إلقحز اااد اا  م  إلقتحااا  إلقالئق   لإلألج ار

ي  اار ااف إلقحضاار ظاارأ لإلقوحاادإلأ إلقحضو ااف إلقراار تااف قهاار.  
لإلقح را قوحوإلط  ا  ف 

إلقر ط ط اا خال  حزااااااف   إلقتحااااا  دىل ذط  م ا ظوااااااف 
 
لجااااار ى حااااارق ااااار

 ح ف إلقحضو ف. ار راوف اا إلقيوإلن ا  إلقحرتويف  رقر ط ط لإلقر 

ي جحي  اجربأ لدىل  
   ر ف ار  رق ناا ف قرضييق إلقحعاار عف إلقكراوف قوحم   ف 

اناااااااااااارو رأ إلذ رص إلقيمإل ،  مناااااااااااارهدف إلقدلقف ز رل  ذحل ا  إلقحم   اا ذيود 

ي لق اا   
ي إلقضلواااف لإلقيطاار  إلق اار ، ح ااث ذا ذءا 

إلقح اارصاااااااااااااااا  إلقي اارلدااف ف 

إلقحضو ف  مت د ق رأ ذ     بمنراا إلقر ح ف  آقجونرأ إلقمعرل  عوإلحد اا  

ي إلقحضااااار ظاااارأ  
ارصااااااااااااااا اا لزإل   إلقر ح اااااف إلقحضو اااااف قيرا ذتح حااااا  دىل  اااارف 

ي دحو ف  إ  الف سوبر  لق ر، ل يوم إلقدق   دىل  لم   
إلك إلقحوإلط  ا  ف  مي

لداارأ لذضااددااد إلأللق  اارأ   إلحها اااااااااااااااااي إلقر ط ط بم   إلبحر اارجاارأ لإلق  

لصاااااااا رررهر اا خال  جوناااااااارأ تعاااااااارل  دىل انااااااااروى إلقحضر ظف لإلقحمإلكز  

قرر تف، لتعاااح  ب   إلقجونااارأ احثو ا  دا    إلق ئرأ اا ق رلإلأ لام   إل

لصل  إلحر اارجاارأ خاارصاااااااااااااااااف إقخ... حاار قاارم إلقحجوس إلقيومي قوحم   باا داادإلل 

إلذ ج اااااف ذحل ا  إلقحم    
إلقتحااااا  قألدوإلم  2030 إلسااااااااااااااا   ي ذتر ر لث ياااااف 

  لإلقا 

إلقيارلااف قرحل ا  إلقحم  ، لذا ذ و س إلقضلوااف إلقحمااااااااااااااار اف بر ت ا  إلق طط  

إلاا إلذ ج ف، لذ    بر لارر تف   لإلق ر ي ب   إلبس  
لدرأ إلقحررح ف ف  لإلقحاي

.  حاار  طوق إلقحجوس إلقيومي قوحم   للزإل   إلقرتاارلن إلقاادلىلي  
 
ذ   اا باار  درااااااااااااااااار

لإلقح ردى إلبقرمااارل  إلقترقمي  اض ز ساااد إلق جو  ب ا  إلقج نااا ا   بهدف  

انااردد  إلقضلواف لإلقاااي رأ دىل إلذ رص إجمإل إلأ حرسااحف قنااد إلق جوإلأ  

ي إلقيوى إلقتراوف، لساااد  إلبقرمااارلد
، لز رل  اعااار عف إلقحم   ف  ف ب ا  إلقج نااا ا 

ي إلألجو ، لل   از د اا إلق نااااااار  إىل إلقح رصااااااا   
إلق جوإلأ ب ا  إلقج نااااااا ا  ف 

ي اناااااري   إلقتح . ل رراااااحا  اض ز 
إلقي رلدف، لإلقحنااااارلإل  ب ا  إلقج نااااا ا  ف 

 عددإلل إلقحم   قو عارط إلبقرمارل   
 
 اضو إل

 
ساد إلق جو  ب ا  إلقج نا ا    درار

ي   19-ئضااف عو  ااد تااد جاار
إلقحنااااااااااااااارجااد.  حاار  دو ااك لزإل   إلقرتاارلن إلقاادلىلي ف 

  ي حف إجحرق ف    34دا ذح       2020ذير مبر إلقنااااا و  قترم  
 
لدر   3.3اااااااي

او ر  للب   ار كي قددا ذحل ا  إلقحم   لذ ر ؤ إلق م  ب ا  إلقج ناا ا   ااحا  

 إلقحض ظف إلقجر  ف قووزإل  . 

لدرأ إلقحروساااااااااااا  طف لإلقمااااااااااااغ ا   دالل  دىل صقع  طوق جهرز ذ ح ف إلقحاااااااااااااي

ق لج وب   عف قااااي لار رب ف إلقماااغم  رقرترلن ا  اجحودف إلقناااوق إلقحعااا  

  ر ي ر  إلق وايناااااار  ا مااااااف  صااااااوأ خحناااااا ا  اويون إلام     ر ي ف    ل  

ي اجر  إلألدحر  إلقرجر  ف لإلخ   
لن ف ذر ط ب ا  إلق ناااااااااار  ف 

  38ا مااااااااااف إلق   

ي للقف   ر ي ف، ق ي  إلأل  ر  لإلقحتر ف لإلقحتووارأ ب ا   إلئدإلأ إل
ألدحر  ف 

إلكف ا  إلقحجوس   شاااااااااا   نضر  إلقير   إلأل ر ي ف. ل طويك لزإل   إلق ي   رقااااااااااي

ي   إلقيومي قوحم   لبيئاف سااااااااااااااا اع حادداد ارصااااااااااااااا ل ارقرتارلن ا  إلقء اع إلألل لتر

عدرل  إلعدحر  لإلقر ح ف ححوف  إلقنلف  ارن  قرحرن إلبنرير  إلآلاا قوحم    

 بم  إلقرضمش. ل    إلقواي  ح روس قرردر إلقحم   ب س حر إلقرمد  قظر
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، ذوإلجاا  إلقاادلقااف  وف

ي ساااااااااا    ذ     ساااااااااا رساااااااااارأ ذ ح ف إقو ح ف اروإلزنف  
إلقتددد اا إلقرضددرأ ف 

ي لار ااراوااف،  بحهاار إلقر اارلأ  
اتاادبأ إلقر ح ااف ب ا  إلألقاارق ا إلبقرماااااااااااااااارلداف    ف 

 ، ي ل لإلقحضار ظارأ إلقح رو اف ل  ا  إلقر س لإلقضرصااااااااااااااا 
إلقحمعز اف إلقعاااااااااااااااادداد  ف 

لدرأ إلقء  ف إلألساااااااارساااااااا ف  ذوز اااا  إلبساااااااامثحر إلأ إلقتراف قودلقف قرح    ااااااااااي

ي ب   إلألقرق ا،  رع ر ف إىل ذوإل   اتدبأ إلقر ر ن ف  
لإلقحمإل ق إلقتراف ف 

ي إلألقرق ا إلقح رو ف لذوإل اااااااا  قد ذهر دىل ج ب إلبساااااااامثحر إلأ إلق رصااااااااف  
ف 

لدرأ إلبقرمارلدف لذو  ا   م  دح  بئق لا را.   إلقالزاف قر سايس إلقحااي

ل   سااد     رصاا 
 
لقحوإلجهف ب   إلقرضددرأ إلبرحك إلقضلواف إلقحماار ف اؤخمإل

إلق جوإلأ إلقر ح  ااف لذوج اا  از ااد اا إلبسااااااااااااااامثحاار إلأ إلقتااراااف قرضييق باا إل 

ي ب إل 
 بم   ع ر   ب   إلبسااااااامثحر إلأ إلقتراف. لف 

 
إلقهدف ا  إلببرحرم  درااااااار

ي لزإل   إل
قر ط ط لإلقر ح اااف  إلعطااار ،  دااادأ إلقضلوااااف إلقحمااااااااااااااار اااف احثواااف ف 

ل  قرنون جددد قور ط ط إلقترم  هرا  عااا   عء ا  رق تد  إلبقرمااارلدف اااااي

إلعقو مي   قور ط ط  ذ ح  اااااااف لإلقت اااااااف  ل ااااااا دااااااادإلل خطط  قور ح اااااااف  إلعقو مي 

، ذترحد دىل ذضددد إلق جوإلأ إلقر ح  ف، لذدإل   عااااااااا   ب امعز ،   لإلقحضىلي

إلألقاارق ا  ا  ذو  ا  سااااااااااااااايس ذح  و ااف ا اارسااااااااااااااا ااف  را إ الرهاار قوحضاار ظاارأ ل 

 .
 
 ان ير

 

ي خطط إلقر ح ف إلقضراااااااااااار ف اا  ااااااااااااحا  
لذتر ر ذ را  قرااااااااااااردر إلعساااااااااااا رن ف 

 لق  ارأ إلقضلوااف إلقحمااااااااااااااار اف لاا خال   للإلأ داد   بحهار إلقنااااااااااااااا ارساااااااااااااااف  

إلذ ج ف دىل إلخرالف  إإلقوط  ف إلقضرر ف، لدحو ف   ددإلل إلقح ططرأ إلبس  

 قيارنون إلقء ار   قا 
 
ئضرا   لذتاددالذا  لب   2008قتارم    119انااااااااااااااارو ارذهار ل يار

إلقر    دف. لقد  د  إددإلل لث يف  إلقنااااااااااااااا رساااااااااااااااف إلقوط  ف إلقضرااااااااااااااار ف ذضك  

ي ل ااااارقرتااااارلن ا  بمناااااراا إلألاا 
إلقتااااارااااااف قور ط ط إلقتحمإلت  إلف إلقهيئاااااف  إمي

 ن



 التنفيذيالملخص 

، لذهدف إىل صاااااااااااا ررف 2016إلقحرضد  قوحنااااااااااااروط رأ إلق عاااااااااااار ف ا   درم  

إلقنااااااااا رسااااااااارأ إلقالزاف قو هوض  رقضرصااااااااا  إلقحرصااااااااا  دىل اناااااااااروى إلق ناااااااااق  

ي ق لون   
ك ر ل  را ل ف لذ ر ناااااااااااا ف، لدىل انااااااااااااروى إلقحدن قرلون  إلقتحمإلت 

 ك ر إننااااارن ف ل ا ر لإلساااااردإلاف لقد   دىل إلقماااااحول لإلقض ر  دىل او لثهر 

 إلقضرر  . 

ح رطق  إلق  ذضرو  دىل إلقتددد ااإلقحدن إلقحمر ف    ررقء فلجد م  رق عم  ن  

ي صإلأ إلقي حااف إلقراار    ااف، لذراااااااااااااااا إلق ث ا اا إلقحجرحتاارأ إلقحضو اف  إلقل 
ح اارت 

 رن ف ثير  ف قهر خماااااوصااااا ف ذم و  لذ روس اا ا رن إىل آخم.  صاااااو  سااااا 

لقد  إلدك لبئ  إلألدحر  إلقحمجت ف قر ط ط إلقحدن إلقرترا  ا  إلقح رطق  

إلث ااف ل دراااااااااااااااار امإلداار  ذضو اا  خماااااااااااااااارئ  إلقحلون إلق ااااااااااااااااي    إلقراار    ااف لإلق  

ي دحو اارأ إلقر ط ط لإلقر ح ااف،  
ي للاجاا  ف 

لداارأ  ل لإلقنااااااااااااااا اارت  طرح اااااااااااااااااي

.  حار   ظا قارنون إلقء ار   قا  إلق اداارأ إلقثيار  اف لإلبقر   119ماااااااااااااااارل إلقحضىلي

ي    2008قناااااااا ف  
ي شاااااااا ن قوإلدد لارطو رأ إلقض ر  دىل إلقح رطق، لإلقح رت 

ف 

لإلقح عااااااااااااكأ صإلأ إلقي حف إلقحرح ا  . لقد قراك إلقضلواف إلقحماااااااااااار ف بم     

ي  ارقحادن إلقيارئحف  
إلس إلقتحمإلت  ي اا شااااااااااااااا نهار إح ار  إلق  

دادل اا إلقح ارل إلأ إلقا 

لدارأ ذ ط ط لذط   م إلقح ارطق إلقرار    اف  ارقياربم  إلقرار    اف  اثا  اااااااااااااااااي

ي ذر را  ا   ترااااااااهر، لتعااااااااح   
لدرأ إلقا  اا خال  ذ     ددل اا إلقحاااااااااي

ل  إلقحرضس إلقيومي قوضرااااااااااااااار   إلقحمااااااااااااااار ف  
ل  ذما ا إلألثر ، لاااااااااااااااااي اااااااااااااااااي

 رق ناطرط، لذط  م إلقح رل ا، ل درار إلقرترا  ا  إلقح رطق إلقتعاوإلئ ف ر ا  

ي إلقيربم  إلقرر    ف. لذجد    فا إلآل 
إلعشاااار   إىل امإلدر  إلقضلواف إلقحماااار ف  ف 

ي إلقماااااااااااااااضمإل  إلقغر  ااااف  د ااااد ذ   اااا  اااااااااااااااااي 
لداااارأ ذط  م إلقحاااادن إلقيااااددحااااف ف 

إل إلقجاددد  إلق ارصاااااااااااااااف برا ا ا    إلألج اد  إلقضرااااااااااااااار ف ح ارل     ملإلقوإلحرأ إلبق   

ي إلقحح ا  قوحد  ف إلقيددحف ا  امإلدر  إلق تد 
لإلقحضر ظف دىل إلق نيا إلقتحمإلت 

 لإلقنلا إلق دد . قون رن لذ ا ا  إلقض رز   إلبجرحراي 

لقا ذغ اا  إلقادلقاف  بح ااف ذ ح ااف إلقيااد إلأ قتحو اارأ إلقرماااااااااااااااح ا لإلقر ط ط  

ي جحي  انرو رأ إلقضلواف، ح ث ذوقك  
، لذد    إلقح طط ا  ف  ي

إلقتحمإلت 

إلقراااااار تااااااف قوزإل   إلعسااااااااااااااا اااااارن لإلقحمإل ق   ي 
إلقتحمإلت  إلقتااااااراااااااف قور ط ط  إلقهيئااااااف 

ج رأ  لإلقحجرحترأ إلقتحمإلن ف إصااااااااادإل  اجحودف اا لبئ  إلألدحر  لإلقح ه

لإلقيامى   إلقحاااااااادن  اناااااااااااااااراوى  ي دىل  إلذ ا ر
إلبسااااااااااااااا   إلق اااااااارصااااااااااااااااااااااف  اااااااارقرا اطا اط 

لإلقحضااار ظااارأ لإلألقااارق ا، دالل  دىل إجمإل  دحو ااارأ ذاااد  ااا  لذود اااف اا 

إلقااارااا اااطااا اااط  داااحاااوااا ااااااااف  ي 
ف  إلقاااحااا اااطاااطااا ا   قااام ااا  عااا اااااااار    داااحاااااااا   ل ش  خاااال  

لإلقحااااااادن   إلقيمى  اا  قااااااارااااااااك  طرح اجحوداااااااف عء ا   .  حااااااار  ي إلذ  ر
إلبسااااااااااااااا  

مإلكز إلقه ااادسااااااااااااااا اااف  ااارقجاااراتااارأ  قور ط ط دىل إلقح ااارذااا  إلقه ااادسااااااااااااااا اااف لإلقح

ي اعار عف ددل عء ا اا 
إلقحمار ف. لب شاع  ن ب   إلق طو  قد ساربحك ف 

ي دحو ف إلقر ط ط  
ي ف 
ي اجر  إلقر ط ط إلقتحمإلت 

إلقتراو ا  لإلقحر مااامااا ا  ف 

ي  رقحعاار عف لإلكمناارب بؤب  إلقحعاار عون إلق  ر . لإلاردأ ب     إلذ  ر
إلبساا  

ي  ااااااارقحضااااااار 
إلقتحمإلت  إلقر ط ط  ظااااااارأ لإلقوحااااااادإلأ  إلق  ر  عااااااا قاااااااع علإل إلأ 

ي ا ارقعاااااااااااااااف لذضو ا  إلقيراااااااااااااااردار إلقتحمإلن اف  
ي قارااك  ادل  بارم ف 

إلقحضو اف لإلقا 

إلذ ج رأ إلقر ح  ف إلقحطو  ف. ل يوم ع قع بمنراا إلألاا  لصااااااااااا ررف إلبسااااااااااا  

ي ل اااااااااا   
ي قحرصااااااااااا ف 

إلقحرضد  قوحناااااااااااروط رأ إلق عااااااااااار ف بريددا إلقددا إلق ا 

ا ططرأ انااااااااااري و ف قوحدن إلقمااااااااااغ ا ، بساااااااااام ترب إلقز رلإلأ إلقناااااااااا رن ف  

إلقحروقتف بهر، بهدف ذضنااااااااااااا ا  جول  إلقض ر  به   إلقحدن، لذيو   ننااااااااااااا ف  

إلقهجم  ا هار. لشاااااااااااااااار ك الرا  إلألاا إلقحرضاد  قوحناااااااااااااااروط ارأ إلق عااااااااااااااار اف  

إلذ ج اف قحار ديمب اا   ي ل ااااااااااااااا  إلقح ططارأ إلبسااااااااااااااا  
ااد  اف   60 ارقياربم  ف 

، اا  ي
،  رقرترلن ا  إلقهيئف إلقتراف قور ط ط إلقتحمإلت  صاااااااغ ا  دىل امحور ا 

ر ط ط  رقحعااااااار عف لإلقر ط ط إلقعااااااارا ، لصقع حا  درم  خال  ا ربا إلق

ي إلق     اا    10، دالل  دىل  2016
لحا     2016ااااادن صاااااااااااااااغ ا   خمى ف 

ي ذضناااااااااا ا  إلأللإل  لإلقحضرساااااااااا ف ل     2020
ل  ف  . لقد سااااااااااربا ب إل إلقحاااااااااااي

ي 
، لخرصااااااااااااف ف  ي

ي دحو ف إلقر ط ط إلقتحمإلت 
قد إلأ  مق إلقتح  إلقحعاااااااااااار عف ف 

 ف إلألسااااارسااااا ف إلقيرئحف لإلقو ااااا   اجربأ ذيي ا إلقح لى لإلق دارأ إلقضرااااار 

ي خطااااااف دحمإلن ااااااف  
إلقرضو الأ ف  باااااا    إلقحاااااادن، ا  لاا  ي 

إلبقرمااااااااااااااااااااارل  ف 

إلذ ج ف شراوف.   إلس  

لر واضةةةةةةةةةةحة لومةةةةةةةةةة: ل  أإلقحمااااااااااار ف بو ااااااااااا   إلقضرااااااااااار ف    طلإلبرحك إلق ط

إلقجددد     إلألج د  إلقضرااااااااار فاا خال  ذط  م  طم ذح  و ف قر      التنفيذ

دىل جحي  إلقحنااااااااارو رأ إلقضلوا ف، ح ث  و اااااااااح بمنراا دح  إلقضلواف  

إلقجهول إلقح ااااا لقااااف    2022/ 2021-2019/ 2018 ارصااااااااااااااا ذ طوق  قو      

إلاا    إلألج ااد  إلقضرااااااااااااااار اافقر   اا    إلقجااددااد  قرح  اا  اجحودااف عء ا  اا إلق ر

 قس لحد     80تعاااااااااح  ذط  م جحي  إلقح رطق ر ا إلآلا ف،  ض ث  را ب ر   

ي دىل اناااااااااااااااروى    1100ر اف إىل ذط  م سااااااااااااااال  اف  ارع ااااااااااااااا 
ساااااااااااااااوق دعاااااااااااااااوإلت 

ا ارطق دعاااااااااااااااوإلئ اف ر ا ا ططاف  تارصاااااااااااااااحاف  ا  اضار ظاف  3إلقجحهو  اف، ل

. لاا إلقحروق     62ا طيف  حنااارحف إجحرق ف    81ب جحرىلي  
 
 قس  دإلن ذير  ر

ل لساااو  اجمى إلقتيون ي ارساااء ا
 إلبنرهر  اا ذط  م ا طيا 

 
،   رقيربم     درااار

نااراا ذ ح ااف   او اار    132بر و ااف إجحاارق ااف حوإلىلي   ج  اا . عاا قااع  عاااااااااااااااحاا  إلق ر

  30888قر اف لذوإل تهاار إلق اارقغااف    4741لذط  م إلقيمى إلقحمااااااااااااااار اف لدادلبار  

ب لإلقرصاااااااااااف   لدرأ قح ر  إلقااااااااااااي دز ف لع م لنج ، اا خال  ذ     اااااااااااااي

إلقمااااااااااااااا ي لإلق هر اار  لع اار   لطمق لإلخو ااف للحاادإلأ صاااااااااااااااض ااف لااادإل س  

ق ف  لامإلكز ش رب. دالل  دىل صقع ذا ذ     لصالأ إلقرصف إلقم ي   إلقح   

اويون ج  اااا  ارصااااااااااااااا    500قألم إلأللىل  اااارقمدااااردااااف بر و ااااف إلسااااااااااااااامثحاااار  ااااف  

 بر و ف 
 
ي إلقيمى إلألك ر  يمإل

عمااااااااااااا دلق للإل ، لذضنااااااااااااا ا  إلقظملف إلقءيئ ف ف 

او ر  ج    ارصااااااااااااا     111اويون ج    ارصااااااااااااا ، لذ مااااااااااااا      248نضو  

لدرأ إلعسااا رن، ا هر  ،  56قحااااي لدرأ إلعسااا رن إلبجرحراي
٪ قرح    اااااي

، ل٪ قإل 22.5 ٪ قإلساااااااااااا رن إلقحروسااااااااااااط.  حر  18ساااااااااااا رن إلبجرحراي إلقحرح ا 

او ااار  ج  ااا  دااارم    7.9قااارااااك إلقااادلقاااف بز ااارل  حجا إلقرح  ااا  إلقتيااار   اا  

،  2022/ 2021او اااااار  ج  اااااا  ارصااااااااااااااا  ب هااااااردااااااف    19.7إىل    2016/ 2017

  63 قس انااااااااااار  د إىل  ك ر اا   43ل ض ث  مذ   ددل إلقحنااااااااااار  د ا اا 

ن ي ذ     إلق ر
ي   قس انااااااااااار  د، ليناااااااااااربا ف 

راا إلقيطر  إلقحرىلي ر ا إلقحرصاااااااااااف 

 قرير م ارار تاف  بمناراا دحا   
 
إلقا   ديادم خاداارأ إلقرح  ا  إلقتيار  . لل يار

إلق      ونيو إلقحمحوااااااف  2019 ونيو    –  2018إلقضلواااااااف  دا  ، ذا إطالق 

ي 
ي  1371إلأللىل اا ا رل    ح ر  عر حف  ف 

.  51قر ف ف 
 
 امعزإل

  إلقحوإل ل إلقحرق ف اا  حر قراك إلقضلواف  ما ررف ا ظواف لإل اضف قرض  

ب ر  دىل إلبحر رجرأ لإلأللق  رأ    إلقحنااااااروى إلقحضىلي إلقحنااااااروى إلقيومي إىل  

ي  لصقاع    لإلألللإل   ي  اااااااااااااااو  إلقجهول إلقضارق اف قوادلقاف قاددا إلبنريار  إلقراد   ر
ف 

إلقحرصاااااا   دساااااارو   إلقإىل إلقالامعز ف إلعلإل  ف لإلقحرق ف لإلبقرماااااارلدف  حر     

 إلق رصاااف بروز اااا  إلسااامثحر إلأ  و ااا  إلقحتر  ا قذا تعااال   قج ف   حر  ،  2014

إلقر ح ااف إلقحضو ااف )بهاادف ذوز اااا  إلسااااااااااااااامثحاار إلأ بمإلاا إلقر ح ااف إلقحضو ااف دىل 

للإلل ا دحوم إلقحضر ظرأ  مااااااااااو   درلقف لاو ااااااااااود ف اا خال  ذطءيق 

اتااارلقاااف ذح  و اااف تنااااااااااااااام اااد إىل دااادل اا إلقحتااار  ا لإلقحضااادلإلأ. ذرراااااااااااااااحا  

حاارىلي  اضاادلإلأ إلقحتاارلقااف إلقرح  و ااف اروساااااااااااااااط نماااااااااااااااياا  إلقحضاار ظااف اا إج

إلاا إلقر ح ااف إلقحضو ااف، لننااااااااااااااا ااف  إلسااااااااااااااامثحاار إلأ إلق زإلنااف إلقتااراااف إلقحوجهااف ق ر

ي إلقحضر ظف،  
ي إلقحضر ظف اا إجحرىلي إلقنااااااااااا رن، لاتد  إلق يم ف 

إلقنااااااااااا رن ف 

ي إطاار   
لاوق  إلقحضاار ظااف )حاادللدااف/ ر ا حاادللدااف(. لع حوص  قاا قااع، لف 

ي    را ذ   ااا  ذ   ااا   بمناااراا إلقر ح اااف إلقحضو اااف  مااااااااااااااات اااد ارصااااااااااااااا  إلقااا    
ف 

ي 
 ق ااار لساااااااااااااااوبااار ، ذا إلبذ ااارق دىل سااااااااااااااايس ذح  ىلي قحوإلزناااف  ااا   اضااار ظا 

سااااااااااااااا وإلأ، لذا إ ال   ا     3اضار ظاف قرح  ا  بمإلاا إلقر ح اف إلقحضو اف قحاد   

.  حاار ذا ذطءيق اتاارلقااف ذح  و ااف  
 
اضاار ظااف بهاا إل إلقنااااااااااااااايس إلقرح  ىلي اياادااار

٪ ا هر ذا 30٪ اا إلقناااايس إلقرح  ىلي قوحضر ظف )40ذررااااحا ذ ماااا    

لدرأ ل وإلن   عف،  ذ مااااا ماااااهر قحااااااي لدرأ إلقحعااااا   درم إلقحضر ظف لإلقحااااااي

٪ اا 60٪ ذ مااااااااااااااا  قوحاد  اف دارصاااااااااااااااحاف إلقحضار ظاف(، ل را ذوز اااا  10ل

 قتدل إلقناا رن. لذجد  إلعشاار   إىل ق رم  
 
إلقناايس إلقرح  ىلي دىل إلقحمإلكز ل ير

ي  
لزإل   إلقر ط ط لإلقر ح ف إلبقرمااااااارلدف برتح ا ذطءيق صااااااا غف إلقرح    إلقا 

ي  بمنراا إلقر ح ف إلقح
ضو ف  مااااااااااات د ارصااااااااااا  دىل ذوز اااا   ذا إلسااااااااااار دإلاهر ف 

إلاا إلقر ح ااااف إلقحضو ااااف دىل  اااار ااااف اضاااار ظاااارأ  إلبسااااااااااااااامثحاااار إلأ إلقحوجهااااف ق ر

إلقجحهو  اف لإلقحمإلكز لإلخا   ا  اضار ظاف. لبذزإل  إلقادلقاف ذتحا  دىل ذضادداد 

ي  را ذ مااااااااااااااا ماااااااااااااااهاار قرح  اا   
صااااااااااااااا غااف ذح  و ااف قروز اااا  إلبسااااااااااااااامثحاار إلأ إلقا 

لدرأ إلقء  ف إلألسااااارسااااا ف لإلق دارأ دىل إلقحناااااروى إلقحض ، خرصاااااف  اااااااي ىلي

 س



 التنفيذيالملخص 

 ف 

 قياارنون  
 
ي قااراااك ب ياا  صاااااااااااااااالحيرهاار قإللإل   إلقحضو ااف ل ياار

  43قووزإل إلأ إلقا 

ي قا  را ذطء يهر دىل   ض إلقوإلق ، ح ث ارزإل  ذوز اااا   1979قناااااا ف  
، لإلقا 

 . إلقحمعز ب   إلبسمثحر إلأ  را دىل إلقحنروى 

ل رق نااااااااااااااا ف قر ح ف إلقيد إلأ ل    إلق  ر إلأ،  رمءا  إلقدلقف حزم اا بمإلاا  

 إلأ ل  ااارصااااااااااااااااااف إلقياااد إلأ إلقمقح اااف قوتاااراو ا   ااارقجهااارز إلعلإل    ذ ح اااف إلقياااد

قوادلقاف، ح اث قارااك لزإل   إلبذمااااااااااااااااربأ لذل وقوج ار إلقحتوواارأ اا دارم  

ف قوتااراو ا   اارقّجهاارز    2018 ح اا 
َ
ر  إلقيااد إلأ إلقمق

ِ
ف لّ  اا ّح ااِ

َ
 
ِ
باا طالق بمنااراا   ذ

رّ تاا 
 
ظاارأ لإلقحااد ر اارأ إلقراا

ِ
ضاار  ف(  إلعلإل   قواادلقااف ) حاار  يها إلقتااراو ا   اارقحا

إلأ إلعلإل  ااااف  ح ااااث  هاااادف إىل  ن  روإلكاااا  إلقتااااراو ا   اااارقاااادلقااااف ا  إلقحرغ ا

. ليعاااااااااااااااحااا    لإلقرل وقوج اااف إلقضاااد ثاااف، لذوجااا  إلقااادلقاااف نضو إلقرضو  إلقمقمي

ناااراا داااد  اضااارل   بحهااار: اضو  ذ ح اااف إلقثيااار اااف إلقمقح اااف، اضو  ذ ح اااف  إلق ر

ناظاا  باوحاااااااادإلأ  إلقاتاااااااارااوا ا   ااهاااااااار إلأ  ذا احا ااااااااف  ااضاو   إلقامقاحا ااااااااف،  إلقاحاهاااااااار إلأ 

، لاضو  ذطء ياارأ إلقتاارصاااااااااااااااحااف.  نااااااااااااااارهاادف    إلقحتووااارأ لإلقرضو  إلقمقمي

نااااراا ذتز ز إلقحهاااار إلأ إلقمقح ااااف قوحوم  ا  لثياااار ااااف إلقرتوا إلقحنااااااااااااااارحم،   إلق ر

إلم  رقحتر  ا إلقي رس ف قوجول  للدا آق رأ إلقضو حف    
دالل  دىل ذتز ز إلبق  

اومس اا   2000لإلقع ر  ف لا ر ضف إلق نرل. لقد ذا حا  إلآلن ذد     

ق ف،    10جحرىلي  إ ي اضر ظرأ: إلق ض ا ، لع م إلقعيخ، لإلقاي
إلبف اومس ف 

لإلقوإلل  إلقجددد، لإلق يوم، لإلألقرصاا، ل سااوإلن، لج وب سااي ر ، لإلقناا يس  

ذاااااد  ءها  إلقااااا   ذا  لإلعساااااااااااااااحااااارد و اااااف. ل مااااااااااااااااااا  إجحااااارىلي دااااادل إلقحراااااد   ا  

 قس    17.3 قس اراااد ب لف  إلقجهااارز إلعلإل   قوااادلقاااف    5.7 ااارقحضااار ظااارأ  

 . 2020 نو ح ر ارد ب حا  

ع قع إلسااااارهد ك ا رل   لزإل   إلقر ط ط لإلقر ح ف إلبقرمااااارلدف ذتز ز  طم  

إلقحعار عف إلقحجرحت ف لإلقعا ر  ف لإلقحنار قف، اا خال   خطف إلقحوإلطا ،  

إلقر ح اااااااف   ذوجهااااااارأ خطاااااااف  إلقرتمف دىل  ي 
إلقحوإلطا ف  لإلقرااااااا ك اااااااد دىل حق 

وف ي ذمء ربر إلقدلقف، ح ث ذيدم إلقوث يف اتووارأ اا مل
دا   إلقحنردإلاف إلقا 

إلبساااااااااامثحر إلأ إلقحوجهف اا إلقدلقف قك  اضر ظف لذوز تهر دىل إلقيطردرأ  

 دا  
 
ي    قطر ،  رااااااااااااااال

لدرأ إلقجر   ذ    بر ف  إلقح رو ف، ل بمز إلقحاااااااااااااااي

إلأ إلبقرمااااااااااااارلدف لإلبجرحرد ف قك  اضر ظف. لبو ار  ناااااااااااااردد   با إلقحؤمي

ي اضر ظر / اد  ر / قر ر ، احر 
لدرأ ف  إلقحوإلطا دىل ارر تف ب   إلقحاااااي

ي إلقر ط ط لإلقحرر تف. لف  إطر    ن
ي ا ظواا 

ي لاا إلقحوإلطا ف 
ها  دل   ف 

صقاااع   طوياااك لزإل   إلقر ط ط لإلقر ح اااف إلبقرمااااااااااااااااارلداااف ذطءيق  شااااااااااااااااار ك 

ي إلق طف إلقناااا و ف  2030
لدرأ إلقحوجول  ف  إلاا لإلقحاااااي   قورتمف دىل إلق ر

لداارأ   ي إلقحضاار ظاارأ.  ألل  ام  دحلا قوحوإلطا اراار تااف ذ   اا  إلقحااااااااااااااااي
ف 

 عاف إلقحوإلطا بم دا  لاتم اف نم جاف ارار ترا  د ر ذطءيق دىل إلأل ض لاعااااااااااااااار

  يط ق ا دحل ع  درااااااااار  2030شاااااااااار ك  
 
  لإلقمساااااااااارقف:    نك قنااااااااااك ارر تر

ي اضاااار ظرااااع  ل خاااار جهاااار . لباااا إل  
لداااارأ ذمإلباااار اهحااااف ف  إلح    اااااااااااااااااي إلق  

إلقر ح اااااااف ل تمض   لدااااااارأ ل مإلاا  إلقحااااااااااااااااي إلقحتوواااااااارأ دا  إلقرطءيق  ميح 

إلأ إلأللإل  قهر ل تمف إلقحو  لدرأ صإلأ إلأللق  ف  اجحودف اؤمي إلطا  رقحااااااي

ي    اضر ظف ل   نعرط إلقرمرل . 
 ف 

قراك لزإل   إلقر ط ط لإلقر ح ف إلبقرماااااااااارلدف خال  إلقناااااااااا وإلأ إلقيو وف     حر 

 إلقحر  ف بم     ددل عء ا اا بمإلاا ذ ح ف إلقيد إلأ شحوك: 

ي اوسااااااااااااااا  دىل إدادإلل ل إلسااااااااااااااارأ إلقجادلى إلبقرمااااااااااااااارلداف 1) ( بمناراا ذاد  ار

ط ط إلقيومي برح  ا  اا إلقو ارقاف إلألار ل اف قور ح اف  إلقر اتهاد   ارقرتارلن ا  

نراا ددل عء ا اا إلقي رلإلأ إلقحروسااااااطف   إلقدلق ف. لقد إلساااااار رل اا ب إل إلق ر

ي لزإل   إلقر ط ط لإلقر ح ف إلبقرمرلدف
 . ف 

ي إلألقاارق ا إلبقرمااااااااااااااااارلدااف إلقنااااااااااااااا تااف دىل إلسااااااااااااااار اادإلم  2)
ي ف  ( بمنااراا ذااد  ار

ي  إلقا    دادذا  لزإل   إلقر ط ط
لت  لإلقر ح اف إلبقرمااااااااااااااارلدف     إلق حوص  إلعق   

نراا إلبسااامثحر   إلقنااا و  ل  ط   ي إطر  إلق ر
لدرأ إلقر ح  ف ف  عل إل  إلقحااااي

نراا دح  إلقضلواف ل  بدإلف    ف ارصااااااااا   . لقد إلسااااااااارهدف ب إل 2030ب ر

ي إلقحضاااار ظاااارأ، لإلقتااااراو ا   
نااااراا إلقحنااااااااااااااائوق ا  دا إلإل إلأ إلقر ط ط ف  إلق ر

  إلقر ط ط لإلقر ح اف  ارقح ارذا  إلعقو ح اف قور ط ط إلعقو مي إلقرار تاف قوزإل  

 . إلبقرمرلدف

ي دىل إلسر دإلم نظرم إلقحتووارأ إلقجغمإل  ف3)   . ( بمنراا ذد  ار

إلبقارماااااااااااااااااااااارلدااااااااف  4) قاواراتار اس  اااااااارقاحا ااااااااربا اا  قاإلداالاايا ا   ي  ذااااااااد  اار بامناااااااارااا   )

ل ااااا قم  ف ارص  ع ا  دىل آق رأ إلق  
 . 2030لإلقر ط ط ف ا  إلق  

ل 5)  إلقر ط ط  دااااااارم لزإل    قوتاااااااراو ا   اااااااد وإلن  ي  ذاااااااد  ار بمناااااااراا  إلقر ح اااااااف  ( 

إلبقرمااااااااااارلدف دا إلقحهر إلأ إلقعااااااااااا مااااااااااا ف لإلإل   إلقوقك لادلنف إلقناااااااااااووك  

 لخال  . 

ي ذوقيهر إلقدلقف قرضييق انرهد رأ  
إلألج د   لاا ب ر  ررح إلألبح ف إلقا 

إلقجددد  اا خال   جهزذهر إلقح رو ف لاا خال  إلقرترلن إلقوثيق    إلقضرر ف 

سوإل  دىل إلقحنرو رأ إلقحضو ف  ل إلقيوا ف   – ا  مي ر  إلقر ح ف إلقح رو  ا   

إلقوط  ف   إلقوج ف  ق رم  إلقحي وف،  إلق      إلقحنرهدف خال   لاا  إلقدلق ف.   ل 

ذ       قحرر تف  إلقضرر فإلقحع وف  ص ررف    إلقجددد   إلألج د    رسر حر  

إلقريدماؤمي  ادى  قي رس  لإل ضف  حجا  إلقحضمز   إلأ  ذو ح  ،  ض ث 

ي إلأللإل   
إلعنجرزإلأ لإلقرجر ب إلق رجضف، دالل  دىل ذضددد اوإلطا إلقيمو  ف 

ي قد ذوإلج  إلقر      ض ث  را ذال يهر  مو    
لإلقرتمف دىل إلقحتوقرأ إلقا 

ي إلقح رطق إلقضرر ف  
سر تف قرحرن     جول  إلقض ر  لانروى إلقحتيعف ف 

ي إلقحرص . إلقحمر ف لذضيي
ي إلقء  رن إلقتحمإلت 

 ق إلقرطو  إلقح او  ف 
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ي تمكنه من  
بالرغم من امتالك االقتصاد المرصي للعديد من المقومات الت 

التنمية   أهداف  وكذا  االقتصادية  للتنمية  اتيجية  االست  األهداف  تحقيق 

ي  
ف  تتمثل  ي 

الت  الهيكلية  التحديات  من  العديد  يواجه  أنه  إال  المستدامة، 

االخ عىل  بعض  االقتصادية  والتشوهات  الكلية  االقتصادية  تالالت 

ى والبنية األساسية، وصعوبة   ، وضعف رأس المال البشر ي
المستوى الجزئ 

ات   الحصول عىل التمويل، وانخفاض مستوى التنافسية. وتعكس المؤشر

الدولية تلك التحديات ومدى الجهد المطلوب لتخطيها، حيث احتلت  

ي دول  190من    122مرص ترتيب  
 تقرير ممارسة األعمال للبنك الدولي  ة ف 

لعام    140من    116وترتيب  ،  2016لعام   العالمي  التنافسية  مؤشر  ي 
ف 

اآلونة  2016/ 2015 ي 
ف  مرص  اتبعته  الذي  التوجه  أن  بالذكر  وجدير   .

والتنفيذية  التشريعية  واإلجراءات  العامة  السياسات  ة عىل صعيد  األختر

الح  قامت  حيث   ،
ً
ا ومبشر  

ً
واعدا هذه  كان  مواجهة  عىل  بالعمل  كومة 

امج المالئمة والفعالة، حيث  التحديات من خالل وضع ال  سياسات والتر

ي ترتيب    -عىل سبيل المثال ال الحرص    –أدت تلك السياسات  
إل تحسن ف 

ي تقرير ممارسة األعمال إل المرتبة رقم  
دولة، وكذا    190من   114مرص ف 

ي تقرير التنافسية العالمية حيث تحسن  
من    93ترتيب مرص إل المرتبة  ف 

ي نهاية   141
   . (1)2019دولة ف 

ة عىل عدة  وتشتر التقارير الدولية كذلك إل ان مرص قد قطعت خطوات كبتر

ات التنمية البشرية حدوث تحسن ملموس   أبعاد مهمة حيث أظهرت مؤشر

المتوقع   ي معدل وفيات األطفال ومتوسط العمر 
الميالد والتحصيل    عند ف 

  . ي الدراسي
ف  الجنسير   بير   الفجوات  االن وتستر  نحو  التعليم  مجال  حسار   

ي النواتج التعليمية والصحية  
ى، كما تضيق الفجوات ف  ي المدن الكتر

السيما ف 

المناطق   االدماج   مما   (2)  واألقاليمبير   ي 
ف  ملموس  مستقبىلي  بتحسن   

يبشر

ة  االجتماعي وضمان اإلتاحة المتساوية لجميع فئات المجتمع وبخاصة الفقتر 

اإلعاقة.   وذوي  شوالمهمشة  الحكومة    كوال  تواجهها  ي 
الت  التحديات  أن 

ي مجموعة من االختالالت الهيكلية 
ة تتمثل ف   هي تحديات كبتر

ً
المصرية حاليا

ي االقتصاد والتنمية المجتمعية أهمها 
 : يىلي ما ف 

خالل العقود الثالثة الماضيييييية حيث اتسيييييمت هذه تذبذب معدالت النمو   •

للحيياب بييالبلييدان متوسيييييييييييييييطيية تقلييب والتوسيييييييييييييييط وعييدم الكفيياييية  المعييدالت بييال

ة، في ن ذليك لم  ي اآلونية األختر
. ورغم النمو المتسييييييييييييييييارف ف 

ً
اليدخيل األرتت تقيدميا

جم النمو إل تحسييييييييييييييين   يحول دون ارتفيياف معييدالت الفقر القومييية. كمييا لم يت 

ات الرخاء.  ي استهالك األش أوف  مؤشر
 ملموس ف 

 عن العمل  من العاطلير    %66.4حيث يندرج   ارتفاف البطالة بير  الشيييييييباب •

(. وتزييد البطيالية بير  الفئيات األرتت  2015عيام ) 29-15تحيت الفئية العمريية 

ي معدالت البطالة العامة حيث  
. ويالحظ أنه يوجد تحسيييييين مسييييييتمر ف 

ً
تعليما

كميا تحسييييييييييييييينيت  .  2019عيام   %7.9إل    2015عيام    %12.8انخفضييييييييييييييييت من  

ات البطيالية ليدى الشيييييييييييييييبياب ) و إل نح 2015عيام   %26.1( من  29-15مؤشر

،  .  2019عام    16.7% ي البطالة بير  الجنسيييييييييييييييير 
إال انه يوجد تباين واضيييييييييييييييي ف 

ي نفس الفئيييية العمرييييية  حيييييث تزيييييد بير  اإلنيييياث عنهييييا بير  الييييذكور 
  %36.5)  ف 

ي مقيييابيييل  
ي مقيييابيييل   %43.4و  2015لليييذكور عيييام    %21.8لإلنييياث ف 

لإلنييياث ف 

 (. 2019للذكور عام  10.4%

ي  •
تبة عىل عدم توافر المهارات اإلدارية    سيييييوب العملضيييييعف الكفاءة ف  المت 

الالزمية، وعيدم الربط بير  اإلنتياجيية واألجر، وعيدم مالئمية مخرجيات التعليم 

ي 
لمتطلبات سيييييييييوب العمل، مما أدى كما سيييييييييبق ذكره إل تدئ  ترتيب مرصييييييييي ف 

 مؤشر التنافسية العالمية. 

ي ذا القطاف ق، بالرغم من أن هارتفاف حجم القطاف غتر الرسييييمي  •
د سيييياهم ف 

 
ً
توفتر فرص عمييل لعييدد كبتر من الشيييييييييييييييبيياب، إال أن هييذا العمييل ال يعتتر الئقييا

 لتيدئ  األجور بيه وغيياب عواميل األمن واألميان. وقيد أثر االقتصيييييييييييييييياد غتر  
ً
نظرا

ي 
ي الدخول والتميتر  بير  الجنسييييييييير  ف 

الرسييييييييمي عىل تعميق مشييييييييكلة التفاوت ف 

 سوب العمل وتفاقم قضية الفقر. 

االختالبت  •  اين 
ً
مكانيا الهيكلية  االقتصادية الت  المشكالت  تتفاقم  حيث   ،

عن   ريفها  وف   شمالها،  ي 
ف  عنها  ي صعيد مرص 

ف  عامة  بصورة  واالجتماعية 

ي  
ي البنيان العمرائ 

ها، مما يستوجب عملية تحليل لمواطن الهشاشة ف  حرص 

أقاليم مرص   متوازنة عىل صعيد جميع  معالجته بصورة  المرصي ومحاولة 

 لالحتياج الفعىلي للمجتمعات المحلية. ومع ترتيب أ
ً
 ولويات التدخل وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصرية   الدولة  ومواجهة    حالًيا وتقوم  االختالالت  معالجة  بمحاولة 

التحديات من خالل محاور عدة، أهمها تحسير  هيكل إدارة االقتصاد الكىل  

حوكمة وإصالح  الطاقة  دعم  منظومة  هذا  القطاف    وإصالح  ويقوم  العام. 

الدولة خالل   هذا   الجزء من  المبذولة من  الجهود  وتحليل  بمتابعة  التقرير 

ي  
الفقر وبخاصة ف  أرتر ومكافحة  اجتماعي  ادماج  لتحقيق  الماضية  األعوام 

 المناطق الحضرية. 

 

 

 

 

 الدستور المرصي

 االجتماع   : التضامن8المادة 
م الدولة بتحقيق  . وتلت   يقوم المجتمع عىل التضامن االجتماعي

، بما يضمن الحياة  العدالة االجتماعية وتوفتر سبل التكافل االجتماعي
، عىل النحو الذي ينظمه القانونالكريمة لجميع   .المواطنير 

 : تكافؤ الفرص9المادة 
م الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بير  جميع الموا ، دون تميتر  تلت    .طنير 

 : المساواة11المادة 
ي جميع الحقوب 

تكفييل الييدوليية تحقيق المسيييييييييييييييياواة بير  المرأة والرجييل ف 
 ألحكام المدنية والسييييييياسييييييية واالقتصييييييادية واالجتماعية والثقافي

ً
ة وفقا

الدسيييييييييييييييتور. وتعمل الدولة عىل اتخاذ التدابتر الكفيلة بضيييييييييييييييمان تمثيل 
ي المجييالس

 ف 
ً
 منيياسيييييييييييييييبييا

ً
النيييابييية، عىل النحو الييذي يحييدده  المرأة تمثيال

ي تولي الوظييييائف العيييياميييية ووظييييائف 
القييييانون، كمييييا تكفييييل للمرأة حقهييييا ف 

ي الجهات والهيئات ال
ي الدولة والتعيير  ف 

قضيييييييييييييائية، دون اإلدارة العليا ف 
م الدولة بحماية المرأة ضيييييييييييييد كل أشيييييييييييييكال العنف،  تميتر  ضيييييييييييييدها. وتلت  

ات األشة ومتطلبييييييييات وتكفييييييييل تمكير  المرأة من التوفيق بير  واجبيييييييي
م بتوفتر الرعيييايييية والحميييايييية لممومييية والطفولييية والمرأة   

العميييل. كميييا تلت 
 
ً
 المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا

 تصادية والرخاء المجتمع  : التنمية االق27المادة 
ي البالد من خالل التنمية 

يهدف النظام االقتصادي إل تحقيق الرخاء ف 
ي المسييييييييييييتدامة والعدالة ا

الجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيق 
، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل  لالقتصاد القومي

م ا لنظييام االقتصييييييييييييييييادي معييدالت البطيياليية، والقضيييييييييييييييياء عىل الفقر. ويلت  
بمعييايتر الشيييييييييييييييفييافييية والحوكميية، ودعم محيياور التنييافسيييييييييييييييييية وتشيييييييييييييييجيع 

 وق
ً
، ومنع الممارسيييييات االسيييييتثمار، والنمو المتوازن جارافيا

ً
 وبيئيا

ً
طاعيا

ي  االحتكييييياريييييية، مع مراعييييياة االتزان الميييييالي والتجييييياري والنظيييييام الضييييييييييييييريتر
كية، العادل، وضيييييييييييييييبط فليات السيييييييييييييييوب، وكفالة األنواف المختلفة للمل

والتوازن بير  مصيييييييييييييييالي األطراف المختلفة، بما يحفظ حقوب العاملير  
م النظام االقتصيييييادي اجتم  بضيييييمان تكافؤ ويحمي المسيييييتهلك. ويلت  

ً
اعيا

الفرص والتوزيييييع العيييادل لعوائيييد التنميييية وتقلييييل الفوارب بير  اليييدخول 
ام بحد أدئ  لمجور والمعاشيييييييييات يضيييييييييمن الحياة الكريمة، وبحد  وااللت  

 للقانون أقىص
ً
ي أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا

 .ف 



اماتالجزء األول:  ز إىل التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة مفضيه الت 

2 

 

ات المفضية إىل اإلدماج 1رقم )شكل   الفقروالقضاء عىل  االجتماع  ( المجاالت والمؤشر

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية( – 2020 –ة الحضرية الجديدة جندالمتابعة لم )المصدر: إطار 

ي    أنإل  (3)  المستدامةيشتر تقرير أهداف التنمية 
االقتصاد المرصي سينمو ف 

القر   % 6إل    5حدود   المستقبل  خالل   
ً
المحىل  سنويا الناتج  ليصل  يب 

وبالرغم من انخفاض النمو  .  2030مليار دوالر عام    571اإلجمالي إل نحو  

نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، إال انه    % 3.6( إل نحو  2020/ 2019العام ) 

 بحيث م   المرصيمن المتوقع تعاف  االقتصاد  
ً
النمو  يمكن من خالل    ستقبال

أ  وزيادة  الفقر  نسبة  تخفيض  الوسىط.  المأمول  الطبقة  إل  المنتمير   عداد 

االقتصاديةبيانات  وتشتر   والتنمية  التخطيط  ي    وزارة 
ف  النمو  معدل  أن  إل 

ارتفع من المحىل اإلجمالي قد    % 5.6إل    2015/ 2014عام    %4.4  الناتج 

    يشتر وهو ما    2019/ 2018عام  
ً
إل إمكانية تحقيق مستهدفات التنمية وفقا

أخرى فقد كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاف  . من ناحية  2030لرؤية مرص  

  2011/ 2010عام    %25.2ط الفقر من  نسبة المصريير  الواقعير  تحت خ

 لمقياس    2018/ 2017عام    %32.5ثم قفز إل    2015عام    %27.8إل  
ً
)وفقا

(الفقر   ي    . (4)  القومي
 للحكومة المصرية والت 

ً
ا  كبتر

ً
ويمثل ذلك االرتفاف تحديا

وتنفذ مرص    . (5)2030بحلول عام    %15  لتكونقر  إل خفض نسبة الف  تطمي

الدولي منذ عام   النقد  بالتنسيق مع صندوب  االقتصادي  برنامجا لإلصالح 

، بدأ بتحرير سعر رصف الجنيه أمام الدوالر، وخفض الدعم عن عدد 2016

لضبط    أسعار سعيا رفعه تدريجيا عن الوقود وصوال لتحرير  و مات  من الخد

ي ال 
لرفع مستوى الخدمات  وقت نفسه تم توجيه الوفورات  المالية العامة. ف 

، مع مد شبكة حماية اجتماعية لتخفيف وطأة إجراءات   المقدمة للمواطنير 

 . (6) المجتمع اإلصالح عن الطبقات الدنيا من 

عام    من  (7)  المدقعتطور معدالت الفقر الكىل والفقر  (  2رقم )ويوضي الشكل  

 لبيانات ا  2017وحت  عام    1990
ً
ي تشتر إل انه   ،(8)  الدولي لبنك  وفقا

والت 

الزمنية  ة  الفت  الفقر خالل كامل  ي معدالت 
الملحوظ ف  التحسن  بالرغم من 

ارتفعت هذه النسبة بصورة   2017، إال انه منذ عام  2015وحت     1990من  

البيانات الرسمية للدولة كذلك.  ملحوظة وتبلغ قيمة خط  ، وهو ما تؤكده 

الجها  لبيانات   
ً
وفقا الالفقر  عن  واالحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  ة  ز  فت 

ي السنة، أي ما يعادل    8827، نحو  2018- 2017
جنيها    735.6جنيًها للفرد ف 

ي حير  تبلغ قيمة خط الفقر المدقع  
ي الشهر. ف 

جنيًها للفرد   5889.6للفرد ف 

ي السنة أي ما يعادل  
الفقر، حسب جنيًها للف  490.8ف  رد شهرًيا. كان خط 

ًيا للفرد. وتحتاج  جنيها شهر   482، هو  2015دخل واإلنفاب عام  فخر بحث لل

من   المكونة  إل    5األشة  الوفاء    3678أفراد  تستطيع  حت   شهرًيا  جنيًها 

ة   الفت  عن  واإلنفاب  الدخل  تقرير  بحسب  .  2018-2017باحتياجاتها، 

من سكان العالم   %11.3المدقع(، من    وتراجع معدل الفقراء عالميا )الفقر 

لبنك الدولي أن يزيد  ، وتوقعت تقديرات ا 2017عام    %9.2إل    2013عام  

 نتيجة لجائحة الكورونا.   2020ذلك المعدل عام 

 

 ( 2017-1990 طور معدالت الفقر المدقع والفقر الكىل )ت (2رقم )شكل 

ات التنمية العالمية ) (  2020)المصدر: مؤشر (، البنك الدولي
 

 لمقياس الفقر ( نسبة الفقراء وفق3) رقم شكل
ً
  ا

ز أقاليم  الوطنز بي 
 (2018-2010 )الجمهورية 

)المصدر: تقارير الدخل واإلنفاب، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء( 

 لمقياس الفقر 1جدول رقم )
ً
  ( نسبة الفقراء وفقا

ز أقاليم  الوطنز بي 
 (2018- 2010 )الجمهورية 

 2018/2017 2015 2012/2013 2010/2011 النطاق

 26.7 15.1 15.7 9.6 المحافظات الحضرية 

 14.3 9.7 11.7 10.3 البحري حرصز الوجه 

 27.3 19.7 17.4 17 البحري ريف الوجه 

 30 27.4 26.7 29.5 القبىل  حرصز الوجه 

 51.9 56.7 49.4 51.4 القبىل  ريف الوجه 

25.226.327.832.5 إجماىل  الجمهورية 

للتعبئة العامة واإلحصاء(  المركزيإلنفاب، الجهاز  )المصدر: تقارير الدخل وا
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 لمقياس الفقر 4)رقم شكل 
ً
  ( نسبة الفقراء وفقا

ز محافظات الجمهورية ) الوطنز  ( 2018- 2017بي 

 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(  – 2020 –الحضرية الجديدة   جندة)المصدر: إطار المتابعة لل 

 

ي التوزيييييع  (  4( و ) 3( و ) 2رقم ) واألشكال    ( 1م ) ل رقجدو   يوضي كما  
  المكائ 

التفاوتات   تظهر  حيث  الجمهورية،  ومحافظات  أقاليم  ي 
ف  وتطوره  للفقر 

ي معدالت الفقر  
ة ف  بير    الحرص  والريف من ناحية وما   ما بير  الجارافية الكبتر

بلات  و من ناحية أخرى.    القبىلي ومحافظات الوجه    البحريمحافظات الوجه  

ي  الفقر    ت معدال 
ة  ف  الوجه  2018/ 2017)الفت  حرص   ي 

ف  ادناها   البحري( 

ي ريف الوجه  14.3%)
 أن  %51.9)  القبىلي ( واعالها ف 

ً
(. إال انه يالحظ ايضا

منذ    
ً
ا تتاتر كثتر لم  الفقر  ي محافظات    2011/ 2010معدالت 

ف  اآلن  وحت  

القيمة  القبىلي الوجه   بثبات  اتسمت  ارتفاعها    –، حيث    2010منذ    – رغم 

ي ح 2018  وحت  
ي المحافظات  . ف 

ير  أنه بالرغم من انخفاض نسبة الفقر ف 

 بزيادة معدالت الفقر حيث 
ً
الحضرية، إال انها كانت المحافظات األرتت تأثرا

عام    %26.7إل نحو    2011/ 2010عام    %9.6ارتفعت هذه المعدالت من  

ما  2018/ 2017 ي هذه    يشتر ، وهو 
ف  الوسىط  الطبقة  ي 

ف  الكبتر  التآكل  إل 

 ورة خاصة وف  مرص بصورة عامة. المحافظات بص

ي حير  تتدئ   
 من حيث نسبة الفقر فيها، فق 

ً
وتتفاوت محافظات مرص أيضا

)بنسب   ودمياط  والاربية  بورسعيد  محافظات  ي 
ف  النسبة  ،  %7.6هذه 

(    % 14.6و،  9.4% كلها محافظات تقع ف  شمال مرص وف     وهي عىل التوالي

أقىص   إل  تصل  انها  إال  وسوهاج  الدلتا،  أسيوط  محافظات  ي 
ف  معدالتها 

(  %54.7و ، %55.3، %59.6، %66.7واألقرص والمنيا )بنسب  عىل التوالي

الصعيد    وهي  محافظات  أن    المرصيكلها  يالحظ  كما  مرص(.  )جنوب 

الجدي )الوادي  الاربية  الحدودية  ومطروح(  المحافظات  محافظات    وهي د 

 بارتفاف نسبة الفقر    تتسم بمساحاتها الجارافية الشاسعة، إال أنها 
ً
تتسم أيضا

من نصف سكانها. وتوضي بيانات الجهاز المركزي    أرتت يزيد عن    والذيفيها 

ة يقعون تحت   ان أرتت من ثلث سكان القاهرة والجتر 
ً
للتعبئة واالحصاء ايضا

 . (9) الفقرخط  

لإلناث    % 4وترتفع نسبة اإلناث تحت خط الفقر المدقع عن الذكور، إذ تبلغ  

بالنسبة للذكور. كما ترتفع هذه النسبة بير     %3.7مقارنة بنحو    2017عام  

ال  غتر  لنحو  الفئات  لتصل  المجتمع  ي 
ف  بنحو    % 5.1متعلمة    % 0.6مقارنة 

التعليم   اجتازت  ي 
الت  ال   . (10)  العالي للفئات  بعض هذه  ات مع وتتباين  مؤشر

ات الفقر المدقع ف    القومي معدالت الفقر   ي توضي أن عىل عكس مؤشر
ن  والت 

الفقر   )  القومي نسبة  للذكور  بالنسبة  عنه  يقل  اإلناث  لإلناث    %31.5بير  

عام    %33.5و و  % 26.7و،  2018للذكور  عام    % 31.5لإلناث  للذكور 

وتبير  (11)  ( 2015 عىل   .  للفقر  خريطة  انتاج  أهمية  ات  المؤشر هذه  جميع 

ي  
ي تعائ 

 والت 
ً
المستوى القومي توضي أهم المناطق وأهم الفئات األقل دخال

ي التوجيه الصحيي لموارد الدولة 
من الفقر، بحيث تساهم هذه الخريطة ف 

 ات السابق مناقشتها. والمبادرات األهلية بهدف معالجة االختالالت والتباين

من  اإلجمالي  المحىل  الناتج  ي 
ف   
ً
ارتفاعا شهدت  قد  أن مرص  بالذكر  وجدير 

ي العام المالي    5.3%
ي العام المالي    %5.6إل    2018ف 

، وهو االرتفاف 2019ف 

الحكومة   زيادةعن  الناتج   ف ن  الخاصة. كذلك  واالستثمارات  الصادرات 

الهي  لمجموعة من اإلصالحات  الناجي  بالتنفيذ  قامت  قد  ي  المصرية 
ف  كلية 

ي انخفاض البطالة من  
، مما ساهم ف  إل   2018عام    % 9.9االقتصاد القومي

ة ل2019عام    7.9% إلصالحات ف ن ذلك . وبالرغم من هذه النتائج المبشر

لمعيشة بالمجتمع حيث ارتفعت نسبة لم ينعكس عىل تحسن مستويات ا 

 %32.5إل نحو    2018الفقر لتصل عام  
ً
 خالل  ، وهي النسبة األرتت ارتفاعا

ي الدخل  
ة. ويمكن تفستر هذا التباين نتيجة االنخفاض ف  العشر سنوات األختر

ي األس
ي واالستهالك، حيث أدى االرتفاف ف 

عار خالل األعوام السابقة  الحقيق 

ي الدخول منذ نهاية  
نتيجة لتحرير سعر العملة المصرية إل حجب أي زيادة ف 

ي األرقام القياسية ألسعار   التاتر   (6(و)5رقم )   . وتوضي األشكال2015عام  
ف 

،  %59.3بقيمة اجمالية تقدر بنحو    2018و  2015المستهلكير  ما بير  أعوام  

ي حير  ان متوسط الدخل السن
وي الفعىلي لمش )بتثبيت األسعار عىل عام  ف 

الزمنية. وذلك عالوة عىل   %19( قد انخفض بنحو  2015 ة  الفت  ي نفس 
ف 

ي ال
ية، حيث قدر ان عدد المستفيدين  تأمينات االجتماعضعف المشاركة ف 

التأمينات االجتماعية عام   من إجمالي السكان،    %21ال يتعدى    2018من 

كز هذا الخلل بير  الفئا 
ة واإلناث وسكان المناطق ويت   . (12) الريفيةت الفقتر
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الفئات   دعم  تستهدف  ي 
الت  المبادرات  من  بمجموعة   

ً
حاليا الدولة  وتقوم 

عىل    
ً
فقرا األرتت  رئيس  والمناطق  مبادرة  أهمها  من  الجمهورية  مستوى 

ي تكافل وكرامة    )حياة كريمة(، وبرنامجر
ً
الجمهورية لتطوير القرى األرتت فقرا

 . امن االجتماعي بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرىلوزارة التض

ي األرقام القياسية ألسعار المستهلكير  )   ( التاتر 5شكل رقم ) 
(2015-2018ف   

 
  المركزي (، وتقارير الدخل واإلنفاب، الجهاز 2020دينا ارمانيوس ) -)المصدر: ورقة عمل 

 للتعبئة العامة واإلحصاء(  

وبتثبيت عىل  نوي لمش باألسعار الحالية ( متوسط الدخل الس6شكل رقم ) 
 )باأللف جنيه مرصي( ( 2018-2015)  2015أسعار 

 
  المركزي (، وتقارير الدخل واإلنفاب، الجهاز 2020دينا ارمانيوس ) -)المصدر: ورقة عمل 

 للتعبئة العامة واإلحصاء(  
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ي  وطية الي يتكافل وكرامية هي برنامجر ي براميج التحوييالت النقدييية المشر
 ا أطلقيتيهت 

تحيت مظيلة تطوييير شييبكات األميان  2015االجتماعي عام وزارة التضامين 
ي بييهدف دعم الفئات األرتت فقرا االجتماعي و

قرى صعيد مرص وف  بعض  ف 
ي المناطق المتاخمة 

ة ح لمحافظت  ي  األشيث تعيش بعض القاهرة والجتر 
ي تعا الت 

 ئ 
ي  و . من الفقر الشديد نامجر هداف اقتصادية ، واجتماعية عدة أ) تكافل وكرامة( لتر

نامجير  موجهان اساسا ال فئتير  هما : الفئة األول   هي ، وإنسانية حيث ان التر
ي األش 

لديها اطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة حت  المرحلة الثانوية،  الت 
ي الفئة  هي وهذه الفئة  تابعة الصحية،صاار يحتاجون للرعاية والم او

يطبق  الت 
عاما والذين ال  65فئة كبار السن فوب  فهي عليها برنامج )تكافل( اما الفئة الثانية 

يقدرون عىل العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة او المعاقير  اعاقة تمنعهم من 
ي  هي وهذه الفئة  تا،العمل والكسب وأيضا ال يملكون دخال ثاب

ق عليها يطب الت 
امج ت .برنامج )كرامة( ي المحافظات وهذه التر

ستهدف محارصة خريطة الفقر ف 
، وتشمل ثالث من محافظات الصعيد، والثانية  المصرية عىل عدة مراحل. األولي
ة، والمناطق ذات  ي محافظتير  بالصعيد، وبعض عشوائيات القاهرة والجتر 

ف 
ي القري

ي محاالطابع الريق 
فظة القليوبية، ومركزي الصف بة من القاهرة، خاصة ف 

ة، وذلك عىل النحو التالي بوالعياط 
 :الجتر 

 :المرحلة األوىل
 

تتضمن محافظات، أسيوط وسوهاج واألقرص، وقد بلات قيمة المساعدات 
ي هذه المحافظات  9الشهرية لعدد 

ا و 148مرارز ف 
ً
ألف جنيه. وبلغ  379مليون

ي محافظة أسيوط عدد المستحقير  ل
نامج الشهرية ف   ُياىطي الذي مرتبات التر

: صدفا، وأبو تيج، وساحل سليم، والبداري،   52 والانائمخمسة مرارز منها، هي
ا و
ً
ا و 65أشة، حصلت عىل مبلغ قيمته  537ألف

ً
ألف جنيه. بينما بلغ  634مليون

ي مرارز طهطا وجهينة وساقلته بمحاف
نامج ف  ظة سوهاج عدد المستفيدين من التر

ا و 27
ً
ي  277ألف

هذه أشة، وبلات قيمة المبلغ الذي وصل لمستحقيه ف 
ا و 69 المحافظة

ً
غ عدد األش المتقدمة للحصول عىل ألف جنيه، وبل 891مليون

ي محافظة سوهاج 
نامج ف  ألف أشة. أما محافظة األقرص فقد بلغ  39دعم التر

ي اقترصت 
نامج، والت  فالف  10عىل مركز إسنا، عدد األش المستفيدة من التر

ا و 12أشة، بمبلغ قيمته  726و
ً
ألف جنيه. وبلغ عدد المتقدمير   853مليون

ي تلك المحافظة للحصول عىل معاشات و
نامج الشهرية ف  ا  20مرتبات التر

ً
ألف

 أشة.  864و
 :المرحلة الثانية

 

ة والقاهرة، باإلضافة إل تاطي ة وتشمل أربييع محافظات هي قنا وأسوان والجتر 
نامج األش  ي محافظات المرحلة األول. ويستهدف التر

ي مناطق جديدة ف 
باف 

ي مرارز العياط وأطفيي 
ة، باإلضافة إل المستحقة ف  والصف بمحافظة الجتر 

ي منطقة منشأة 
نامج ف  ي محافظة القاهرة فقد بدأ التر

منطقة بوالب الدكرور. وأما ف 
نامج خمسة مر ي محافظة قنا يستهدف التر

ارز، هي الوقف وقفط وقوص نارص. وف 
نامج مركزين هما نرص النوبة  ي محافظة أسوان يستهدف التر

ونقادة ومركز قنا. وف 
 .أمبو وكوم

ما  2020حت  منتصف عام وكرامة  ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل
نامج نحو المليون مواطن، والمستفيدين من  2عن  ديزي مليون مواطن.  1.2تر

دمج الفئة المهمشة من المزارعير  والفالحير   ير  نامجاستطاف التر وقد 
ي المناطق المستهدفة اجتماع

 "المستأجرين" ف 
ً
وكذلك فقد توسعت الحكومة  يا

ي 
ي إطار خطة التخفيف عن ف 

عدد المستحقير  لمساعدات تكافل وكرامة، ف 
وس كورونا ًرا من أزمة فتر  . الفئات األرتت ترص 

ي يهدف النظام االقتصادي إل تحقيق ا
 البالد من خالل التنمية المستدامة لرخاء ف 

، ورفع  ي لالقتصاد القومي
والعدالة االجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيق 

مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، والقضاء عىل 
م النظام االقتصادي بمعايتر الشفافية والحوكمة، ودعم محاور   

الفقر. ويلت 
، ومنع نافسية الت

ً
 وبيئيا

ً
 وقطاعيا

ً
وتشجيع االستثمار، والنمو المتوازن جارافيا

ي  الممارسات االحتكارية، مع مراعاة االتزان المالي والتجاري والنظام الضريتر
العادل، وضبط فليات السوب، وكفالة األنواف المختلفة للملكية، والتوازن بير  

م  لعاملير  مصالي األطراف المختلفة، بما يحفظ حقوب ا ويحمي المستهلك. ويلت  
 بضمان تكافؤ الفرص والتوزيييييع العادل لعوائد التنمية 

ً
النظام االقتصادي اجتماعيا

ام بحد أدئ  لمجور والمعاشات يضمن الحياة  وتقليل الفوارب بير  الدخول وااللت  
 للقانون

ً
ي أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا

 .الكريمة، وبحد أقىص ف 

 
ي مستهل سنة 

مؤسسات وأجهزة الدولة  2019دعا رئيس الجمهورية ف 
ي لتوحيد الجهود بينهما 

بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدئ 
ك إلطالب مبادرة وطنية عىل مستوى الدولة لتوفتر والتنسيق الُمش
ت 

نامج حرص حياة كريمة للفئات المجتمعية األرتت  . ويستهدف التر
ً
احتياجا

ي المبادرة، وإعداد خطة 
االحتياجات التنموية للقرى المستهدفة ف 

التدخالت ذات الصلة، ومتابعة وتقييم أثر كافة الجهود عىل حالة 
 لوصول إل تجمعات ريفية مستدامة. التنمية وجودة الحياة ل

ي  وتنطلق هذه المبادرة من الواقع المرصي من حيث التصاعد
المطرد ف 

، مع انخفاض المستوى التعليمي  معدالت الفقر عىل المستوى القومي
ي المناطق الريفية وريف الوجه 

، وبخاصة ف  وتنام االقتصاد غتر الرسمي
 القبىلي عىل وجه الخصوص. 

-2019المبادرة )عتمادات المدرجة للمرحلة األول من وتبلغ قيمة اال
( 2022-2021مليار جنيه مرصي وللمرحلة الثانية ) 3.95( 2021
مليار جنيه موجهة إل تدخالت متنوعة منها تطوير ورفع كفاءة  9.59

المنازل، انشاء وحدات صحية وتقديم خدمات صحية واجتماعية، 
ي مهانشاء فصول تعليمية جديدة وتدريب 

، تحسير  شبكات الطرب ت 
ي عدد وخدمات المياه والرصف ا

، كل ذلك ف  ي تجمع  375لصجي
 - ريق 

كتر  عىل  -كمرحلة أول 
موزعة عىل محافظات الجمهورية مع الت 
ي محافظات الصعيد. 

 وبخاصة ف 
ً
 المحافظات األرتت احتياجا

 

ج تكافل وكرامة لوزارة  برام
 التضامن االجتماع  

 حياة كريمة 
)برنامج رئيس الجمهورية لتطوير  

)
ً
 القرى األكتر فقرا
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العرب أو  إن عدم المساواة بتعدد أشكالها طبقا للدخل أو الفرص أو النوف أو  
الكفاءة  عىل  بالسلب  تؤثر  عملية  مشاكل  إل  تؤدى  ذلك،  غتر  أو  الدين 

ي مشاكل أخالقية تتعلق بالعدل. وقد االقتصادية واال 
ستقرار بقدر تسببها ف 

ع المتتالية  المصرية  الحكومات  عدم  عملت  أشكال  لكافة  التصدي  ىل 
ي التنمية االقتصادية بير  األقالي  - المساواة  

م المختلفة وبير  مثل التفاوت ف 
للنوف    

ً
وفقا المتاحة  الفرص  ي 

ف  التفاوت  أو   ، والحرص  ي    –الريف 
بتبت  وذلك 

ي تبنت  سياس
ي خمسينات وستينات القرن الماض 

ي حير  أنه ف 
ات متنوعة: فق 

عديدة   أدوات  المصرية  األرض  الدولة  توزيييييع  ي 
ف  المساواة  عدم  لمعالجة 

أن إال   ، ي
الريق  القطاف  ي 

ف  العدالة  تحقيق  اخذت    ومحاولة  السياسات  هذه 
منج مختلف خالل السبعينات والثمانينات لمحاولة معالجة االختالالت  

ي   علقة بالهجرة من الريف إل الحرص  وما المت
نتج عن ذلك من نمو عشوائ 

ة، اتجهت الدولة إل الخصخصة وتحرير االقتصاد    اآلونة األختر
بالمدن. وف 

اسات التصدي لعدم المساواة لتحقيق نمو أعىل، وتركزت بالتالي أغلب سي
 نحو معالجة الفقر وفثاره. 

ي مرص  
المساواة ف  بإن عدم  القول  الدولية  ويمكن  بالمعايتر   

ً
يعتتر منخفضا

ب األوسط وشمال افريقيا  وبال  حيث لم يتخط   ،(13)   األخرىمقارنة بدول الشر
ي منذ عام  

(، 32حاجز االثنير  والثالثون )  2017وحت  عام    2004معامل جيت 
رقم   المرتبة  بذلك  دراسة   . (14)  دولة  159من    129واحتلت  وقد الحظت 

ي مساواة  عدم ال   أن  (15)الدولي  البنك  
ي المناطق الحضرية بمرص أرتر منه ف 

ف 
ي ريفها حيث يصل معامل 

وف  الريف   37.5نحو  للمناطق الحضرية إل  جيت 
. وبالرغم من أن هذه الدراسة تمت من خالل تحليل بيانات  26.4إل نحو  

واالستهالك واإلنفاب  وجود  2005لعام  ( 16)  الدخل  عدم  نتيجة  انه  إال   ،
ي قيمة

ات واضحة ف  ي مرص منذ عام    تاتر
، فيمكن القول 2004معامل جيت  ف 

جمهورية مازالت قائمة. كما  الفجوة بير  عدم المساواة بير  حرص  وريف ال   إن
ي المناطق  

ي مرص تظهر بصورة جلية ف 
الحظ التقرير أن فجوة عدم المساواة ف 

  
ً
وبخاصة مدن مرص الرئيسية )القاهرة واإلسكندرية    -الحضرية األرتت سكانا

 يد والسويس(. وبورسع

االقتصاد   بير   التوازن  تقييم  ي 
ف  كذلك  البشرية  التنمية  تقرير  ويساهم 

ى وتقييم جودة التنمية البشرية وبحث أوجه عدم  ومكونات رأ  س المال البشر

ا لتقرير عام  
ً
ي المجتمعات المحلية. ووفق

، ارتفع 2020المساواة االجتماعية ف 
إل   ليصل  ي مرص 

البشرية ف  التنمية  أن كان    0.707مؤشر  عام   0.701بعد 
المرتبة  2018 احتاللها  عىل  بذلك  محافظة  أصل    116،  من   

ً
  189عالميا

ي فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وألول مرة، يعد د
ولة، وال تزال ف 

ي مرص أعىل من المتوسط للدول 
 . (17) العربيةمؤشر التنمية البشرية ف 

ا لنصيب  102وتحتل مرص المرتبة  
ً
الفرد من إجمالي الدخل القومي من    وفق

اإلمكانات لتحسير  أن لدى مرص الكثتر من  إل  دولة، وهو ما يشتر    189أصل  
وتحويل   والحوكمة،  التعليم،  وأنظمة  المرأة،  وتمكير   االجتماعية،  الحماية 
التنمية   ي 

ف  التقدم  من  مزيد  إل  تؤدي  استثمارات  إل  االقتصادي  النمو 
ي االعتبار باستخدام "مؤشر التنمية    البشرية. وعند أخذ أوجه

عدم المساواة ف 
مرارز   9نخفض ترتيب مرص بنحو  البشرية المعدل حسب عدم المساواة"، ي

ورة االستمرار   ي مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يشتر إل رص 
تيبها ف  مقارنة بت 

ي حير  أن  
، فق  ي معالجة عدم المساواة. وفيما يتعلق بالمساواة بير  الجنسير 

ف 
ي منطقة الدول العربية، إال أنه ال يزال مؤشر أ

داء مرص أفضل من المتوسط ف 
 (. 0.739( أقل من الرجل ) 0.652للمرأة المصرية ) التنمية البشرية

اختالل  أبرز مظاهر  أحد  المختلفة  البطالة بصورها  تعتتر  ناحية أخرى  من 
  ، ي االقتصاد القومي

ويتم  سوب العمل الذي يعكس حالة من عدم التوازن ف 
الذ بأعداد  العمل  عن  العاطلير   األفراد  لديهم  تعريف  وليس  يعملون  ال  ين 

العمل  للبحث ولكنهم قادرون عىل  المرجعية  ة  الفت  ارتباط بوظيفة خالل 
ويرغبون فيه ومستعدون له إذا سنحت لهم الفرصة، ويبحثون عنه ولكنهم 

ات خالل العقد  وقد مر االقتصاد المرصي بالعديد من التحدي  . (18)  يجدونهال  
ات الس ، نتيجة للمتاتر ي واجهتها  ياسية  األختر

والتحديات األمنية العديدة الت 
ات 2011البالد منذ   . وقد أثر ذلك عىل تباطؤ االقتصاد وعىل تدهور مؤشر

عام   منذ  المصرية  الحكومة  واجهت  وقد  وبطالة.  نمو  من  العام  االقتصاد 
عديدة    2014 إصالحات  خالل  من  التحديات  تحسن  هذه  ي 

ف  ساهمت 
الن العام. فارتفع  االقتصاد  ات  الثابتة(  مؤشر )باألسعار  المحىل اإلجمالي  اتج 

يناهز    3.6من   ما  عام    3.8إل  بير    
ً
جنيها   2018/ 2017تريليون 

ما  (19)2019/ 2018و إل  اإلجمالي  المحىل  الناتج  ي 
ف  النمو  معدل  وارتفع    .

. وقد صاحب  2016و   2015عامي    4.4مقارنة بنحو    2019عام    %5.6يناهز  

البطا  معدالت  ي 
ف  عام  انخفاض  من  ذلك  نحو    2015عام    %12.8لة  إل 

. 2019عام   7.9%

  جمهورية مرص العربية )( 7شكل رقم )
ز
  ف

  الناتج المحىل 8شكل رقم )          (2017- 2004تطور معامل جينز
ز
  جمهورية مرص العربية ) اإلجماىل  ( معدل النمو ف

ز
 ( 2019-2000ف

 

ات التنمية العالمية ) صدر: )الم ( (، البنك 2020مؤشر الدولي

 للنوع )9شكل رقم )
ً
ز ) 2011-2019( تطور معدالت البطالة طبقا  ( 2018( ونصيب أقاليم الجمهورية من إجماىل  المتعطلي 
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ومن الواضي أنه بجانب الفقر وتحديات عدم المساواة، تعتتر البطالة من  

ت المزمنة للدولة المصرية، حيث يبلغ إجمالي عدد المتعطلير   أهم التحديا 

يزي عام    2.8عن    د ما  لتقديرات   
ً
وفقا مواطن  وقد  2018مليون    تتذبذب . 

ة حيث ارتفعت من   حو إل ن   1980عام    % 5.2معدالت البطالة بصورة كبتر

.  %13.2لتصل إل   2013ثم بلات اعىل معدالتها عام    2005عام  11.2%

ي هيكل االقتصاد إل توجه نسبة البطالة مرة  وقد أدت اإلص 
الحات الحالية ف 

. وقد  2019عام    % 7.9ل االنخفاض لتصل إل نحو  أخرى منذ ذلك الحير  إ

ي ارتفاف البطالة مرة أخرى خالل األشه
ر األول من  تسببت تداعيات كورونا ف 

  بنحو  ر ما يقد قبل أن يعاود االنخفاض إل   % 9.6لتصل إل نحو  2020عام 

ي الربييع الثالث من عام    7.3%
 ف ن مرص تستهدف تخفيض    ، 2020ف 

ً
وعموما

 . 2030بحلول عام  %5معدل البطالة إل  

العاطلير  ينتمون إل المحافظات الحضرية    إجمالي من    %65ويالحظ أن نحو  

ي حير  ان محافظات وجه  بحريومحافظات وجه  
  %31نحو    تحوي   قبىلي ، ف 

. وتتباين بش  إجمالي من   ي  دة نسبة المتعطلير  اإلن المتعطلير 
اث والذكور. فق 

  %4.8إل    2015عام    %9.4بير  الذكور من    البطالة حير  انخفضت نسبة  

   2015بير  اإلناث عام    %24.2، فقد بلات  2019عام  
ً
وانخفضت انخفاضا

 لتصل إل  
ً
. أي ان مشكلة البطالة تعتتر أرتت  2019عام    %21.7نحو  طفيفا

 تأثتر 
العمل. و حدة بير  اإلناث واألرتت ي سوب 

 عىل مساهمة اإلناث ف 
ً
  تشتر ا

  
ً
ي يوفرها السوب    محدوديةإل  البيانات أيضا

لإلناث،   المرصيفرص العمل الت 

ي قوة العمل    ى ال تتعدحيث  
  وهي ،  2019عام    % 18نسبة مشاركة اإلناث ف 

بالعالم  نسب العامة  للنسب  مقاربة  ضئيلة  ي ة  افريقيا،    العرئر   وهيوشمال 

ي حرص  أو ريف الجمهورية.    –  ارقام بطالة اإلناث تنعكس عىل ارتفاف  
سواء ف 

وتعتتر نسبة المشاركة تلك من ضمن اقل النسب عىل مستوى العالم حيث 

ي حير  يصل المتوسط    186من    171تحتل مرص المرتبة رقم  
إل    العالمي ف 

 . %47نحو  

السكان    إجمالي وتتمتر  جمهورية مرص العربية بارتفاف نسبة الشباب بها من  

 إل نحو    39إل    15من  الذين أعمارهم  السكان    نسبةتصل  ا حيث  به
ً
عاما

 سكان الجمهورية،  إجمالي من  40.3%

 

 

ة إذا ما   وهي  ة كبتر  للحكومة   متر 
ً
 تحديا

ً
أحسن استااللها، ولكنها تمثل أيضا

الهيكل   داخل  السكان  من  الفئة  هذه  وقد   االقتصاديالستيعاب  للدولة. 

( من نحو  سنة    15ارتفعت قوة العمل ) ي بداية ثمان   13.2فأرتت
ينات  مليون ف 

ي القرن  
  40وقد تصل إل أرتت من    ، 2018مليون عام    28.9إل نحو    الماض 

 24إل    20. وتعتتر معدالت البطالة بير  الشباب )2030  عام  مليون بحلول 

ي سن العمل، فتصل  
ي تقع ف 

سنة( هي األعىل بير  الفئات العمرية المختلفة الت 

ي حرص  المحافظات وإل نحو    %41.7إل نحو    هذه المعدالت 
ي    % 28.7ف 

ف 

سواء    وهي الريف.   األعىل  فيها  البطالة  معدالت  تعتتر  ي 
الت  العمرية  الفئة 

ي كل من حرص  وريف الجمهورية، وذلك كما هو  ب
النسبة للذكور أو اإلناث ف 

الدولة   تدخل  أهمية  ات  المؤشر هذه  وتعكس  المرفقة.  باألشكال  موضي 

مل مناسبة للشباب من الجنسير  خالل السنوات األول من  إليجاد فرص ع 

التوزيييييع   المرفقة  العمل. كما توضي الخرائط  ي تأهلهم لسوب 
للبطالة    المكائ 

المحافظات معاناة    أرتت بير  الجنسير  عىل محافظات مرص، حيث يتضي أن  

(، أسوان  %48.2من معدالت البطالة المرتفعة هي محافظات شمال سيناء ) 

)( وا24.1%) األحمر  ها عىل  %23.5لبحر  تأثتر بالرغم من ضعف  (، وذلك 

اعدا النخفاض  نتيجة  العامة  البطالة  أما  معدالت  بها.  السكان  أقل  د 

الجديد    والوادي(  %4.1الفيوم )   فهي المحافظات من حيث معدالت البطالة  

مثل  % 4.3) السكان  محافظات كثيفة  ي 
ف  حدة  البطالة  مشكلة  وتزداد   .)

 ( )  (، %12.6القاهرة  ) %16.6ودمياط  والسويس  من  18.6%(  ها  وغتر  ،)

ي المحافظات ذات التعداد  
ي المرتفع    السكائ 

  تتسم بمعدالت بطالة تزيد   والت 

 . %9عن  

واألشكال   البيانات  من  يتضي  الفئة   (13(و)12(و)11(و)10)  رقمكما  أن 

  الجامعي وفوب    الجامعي التعليمية األرتت معاناة من البطالة هي فئة التعليم  

ي توال 
 من  ت 

ً
 طفيفا

ً
إل   2015عام    % 21.4حسنت فيها نسبة البطالة تحسنا

التعليم المتوسط  2019عام    % 16.7نحو   ي . كما أن فئة 
 من    تعائ 

ً
هي ايضا

ي  
 ف 
ً
 ملحوظا

ً
انخفاضا   % 29.3المعدالت من  البطالة وإن كانت قد شهدت 

 2019عام    % 8.3نحو  إل    2015عام  
ً
را  . وتعتتر فئة األميير  هي األقل ترص 

البطالة بنسبة   ي سوب    بالتالي   وهي ،  %2.2عن    د ال تزيمن 
األرتت مشاركة ف 

 العمل. 
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 للنوع ) المكانز

ً
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ز
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ة  االجتماعي   االندماجيتخذ مفهوم    كثتر
ً
ة انصهار أفراد  تؤكد عىل أهمي  أبعادا

عيشها   وانماط  وعاداتها  بقيمها  االجتماعية  المنظومة  ي 
ف  المجتمع كافة 

ي  
بصورة كريمة وملبية الحتياجاتهم، عالوة عىل ارتساب الهوية السياسية الت 

ي ظل  
ف  السياسات  وتشكيل  القرارات  اتخاذ  ي 

ف  المجتمع  مشاركة  من  تعزز 
ي تشيدة. ويعتتر دحوكمة ومواطنة ر 

  االجتماعي   االندماجحقيق  ور الدولة ف 
  
ً
حيويا  

ً
دورا هو  والمهمشة،  الضعيفة  للفئات  وبخاصة  الشعب  افراد  لكافة 

 لضمان نجاح تنفيذ سياسات اإلصالح وتقدم الدولة. 
ً
 وهاما

ة بتبت  مجموعة من المبادرات من   وقد قامت الدولة خالل السنوات األختر
ي تتبت  خالل أجهزتها المختل

  االجتماعي واالدماج     فكرة العدالةفة، والت 
ً
، وفقا

مرص   يتمتر     2030لرؤية  متكاتف  عادل  "مجتمع  تحقيق  تستهدف  ي 
والت 

ي الحقوب والفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وبأعىل  
بالمساواة ف 

ي المشاركة  المجتمعي درجة من االندماج  
، قادر عىل كفالة حق المواطنير  ف 

ضو والتوزييييي ي 
ف  العادل  الكفا ع  معايتر  ويتيي ء  القانون،  وسيادة  واإلنجاز  ءة 
الحراك   من   المجتمعي فرص  الحماية  فليات  وتوفتر  القدرات،  عىل  المبت  

ويقوم   المتوقعة،  وغتر  المتوقعة  الحياة  ائي بمساندة    بالتوازيمخاطر    شر
 .  (20)المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات األول بالرعاية

تنمية   جهاز  المتوسطويقوم  وعات  الصار  المشر ومتناهية  ة  والصاتر   –ة 
الوزراء   مجلس  لرئاسة  االندماج    –التابع  دعم  ي 

ف  هام    االجتماعي بدور 
انشاء    االقتصاديوالتمكير    تم  حيث  للمرأة.  وبخاصة  المهمشة  للفئات 

رقم   الوزراء  مجلس  بقرار  الصندوب    2017لسنة    947الجهاز  )محل 
ي   برنامجبتطبيق  ز المعت  لتنمية( وهو الجهال  االجتماعي 

لتنمية وتطوير    وطت 
الجهاز من خالل   الالزم لتشجيعها. ويعمل  المناخ  وعات وتهيئة    33المشر

ارة مع نحو    بالمحافظات عالوة عىل شر
ً
فرف   1800جمعية أهلية    600فرعا
ة من  بنكي  . وف  الفت  كاء التنمية المحليير  حت  و   2014، عالوة عىل عدد من شر

ة وم  تم تمويل  2018 وعات صاتر بقيمة  مشر للمرأة  الصار موجهة  تناهية 
ة خالل أعوام    6.4اجمالية تقدر بنحو    2017مليار جنيه مرصي، بزيادة كبتر

ي الخمس أعوام مجتمعة    إجمالي من    %56تزيد عن    2018و
. ( 21)التمويل ف 

 للدعم    وهي )  القبىلي واستأثرت محافظات الوجه  
ً
المحافظات األرتت احتياجا

) (  الفعىلي  التمويل  من  األعىل  المتناهية   %45و   % 59بالقيمة  وعات  للمشر
 .) ة عىل التوالي  الصار والصاتر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية "الدليل المفاهيم لخطة    كما 
المستجيب المستدامة  المختلفة"،  التنمية  االجتماعية  للفئات  يعد    والذية 

مساعدة   إل  تهدف  مرجعية  وثيقة  والجهات لا بمثابة  فهم    وزارات  عىل 
تحديد  وتطبيق التخطيط المستجيب للفئات االجتماعية، وذلك عن طريق  

هذه الفئات ورصد الفجوات التنموية بينها. وينظم الدليل كافة    احتياجات
المتعلقة بمنظومة   بإعداد  المراحل  التخطيط والمتابعة، سواء فيما يتعلق 

لبياندراسات   وعا  جدوى  المشر هذه  االجتم تأثتر  الفئات  عىل  اعية  ت 
وعات   المشر تصميم  مرحلة  ي 

ف  أو  يراع المختلفة،  بالمتطلبات    بما  الوفا ء 
التمويل والتشايل من خالل توفتر فرص   ي مرحلة 

واالحتياجات، وكذلك ف 
عمل الئقة لهذه الفئات. 

 

ة ومتناهية الصار (، جهاز 2019) 2019حت   2014نتائج التمكير  االقتصادي للمرأة بداية من المصدر: ) وعات المتوسطة والصاتر  ( مشاريييييع مرص  –تنمية المشر

 

 

 

  

ي  المصدر: )
   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء((، 2020)  أرقاممرص ف 
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  ريف ( 14شكل رقم )
ز
معدالت البطالة طبقا لفئات العمر والنوع ف

(2017هورية )الجم
  حرصز ( 15شكل رقم )

ز
معدالت البطالة طبقا لفئات العمر والنوع ف
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ة ومتناهية  وعات الصاتر تطور تمويل المشر
بالمليون جنيه -( 2018-2014)الصار للمرأة 

مرصى

ة ومتناهية الصغر للمرأة وتوزيعها ( 16شكل رقم ) وعات الصغت    تطور تمويل المشر
(2018- 2014) المكانز

ي أرقامالمصدر: )
   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء((، 2020)  مرص ف 
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 ENUNWOMمبادرة األمم المتحدة للمرأة 
وعات متناهية الصييار وتم التنفيذ بنطاب م ي إقامة مشيير

قية يهدف المشييرف ال تحسييير  األوضيياف االقتصييادية للمرأة المعيلة ومن يرغب من الشييباب ف  حافظة الشيير
ة  ي المجتمعيييات ا والمنيييياوالبحتر

نيييية بيييأهميييية العميييل الحر لمععن طريق منحهن قروض. كميييا تم عقيييد دورات تيييدريبيييية لزييييادة درجييية الوعي واإلدراك ليييدى المرأة ف 
وف وإجادة النظم المحاسبية.   وتحسير  قدرة المستفيدات عىل إدارة المشر

 االحتياجات الخاصة لذويمبادرة ذوي االحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة 
ي تتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصييية منذ عام 

قية،  9أهلية بنطاب عدد جمعية  13وتم التعاقد مع  2011تم تخصييييم تمويل للجمعيات الت  محافظات )الشييير
ي بق

ة، اإلسييييييييكندرية، الفيوم، المنيا، األقرصيييييييي، أسييييييييوان، الدقهلية( وتقوم الجمعيات بتطبيق سييييييييعر الفائدة للمسييييييييتفيد النهائ  وعات شيييييييير للم %4يمة المنوفية، البحتر
وعات القائمة.  %7الجديدة و  للمشر

وعات متناهي   لدعم المشر
وع بداين   ر( مبادرة بنت مرص للمرأة الريفية المعيلة مع البنك الزراع  المرصية الصغمبادرة مشر

وعات متناهية الصيييييار للفتيات والسييييييدات بجميع المحافظات عام  ي )مبادرة بنت مرصييييي( لدعم المشييييير
وف بدايت  ها من خالل 2018تم توقيع عقد مشييييير . تم توفتر

وعات، بهدف ال ي تمويل مقدم من صندوب خليفة لتطوير المشر
وعات متناهية الصار الخاصة بالمرأة لتوفتر فرص عمل دائمة ومؤقتة توسع ف   دعم وإقامة المشر

% من المبادرة للمسييييييييتفيدات تحت خط الفقر، و قد تم  60ان يتم توجيه  وعىلخاصيييييييية المرأة الريفية المعيلة  واالقتصيييييييياديةظروفهن المعيشييييييييية  وتحسييييييييير  لهن 
وف من خالل توفتر قروض  456تمويل   ألف جنيه.  25من خالل فروف البنك الزراعي المرصي و يبدأ التمويل من ألف جنيه وحت  ميشة مشر

وع مستقبلنا بأيدينا مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية  مبادرة لتنفيذ مشر
ة ومتناهية الصيييييييار ومؤسيييييييسييييييية سييييييياويرس للتنمية  وعات المتوسيييييييطة والصييييييياتر اعية وذلك لرفع قدرات الفئات االجتمتم عقد مذكرة تفاهم بير  جهاز تنمية المشييييييير

وف بمحافظات صعيد مرص  –المستهدفة من خالل حزمة من التدريبات المتنوعة )حرفيا  إداريا( ثم تمويلهم لتشجيع ونشر ثقافة العمل الحر وجارى تنفيذ المشر
 االف مستفيد/ة.  10ويستهدف 

وع أرض الخت    مبادرة مشر
كة ارض ا ( لختر )قام الجهاز بالتعاون مع شر كات التابعة لمؤسسة مرص الختر ي والزراعي  وهي  –احدى الشر

ي اإلنتاج الحيوائ 
كة متخصصة ف  بتصميم وتنفيذ  –شر

ي سواء 
وة الحيوانية وتوفتر الدعم التسويق 

بية الحديثة للتت ي والتدريب عىل سبل الت 
اء الرؤوس البرنامج تمويىلي متكامل قائم عىل توفتر الدعم الفت  ي مرحلة شر

حية ف 
 )الوادي الجديد، جنوب سيناء، أ او

ً
كتر  عىل تمويل المرأة وكذا عىل المحافظات الحدودية واألرتت احتياجا

ي مرحلة تسويق اإلنتاج مع الت 
سيوط(. وقد بلات نسبة ف 

% من إجمالي القروض الممنوحة.  61التمويل الموجهة للسيدات 

ة وعات الصغت   منصة المشر
https://www.msme.eg 

ة ومتناهية الصيييييار عن طري وعات المتوسيييييط والصييييياتر ي مجال المشييييير
وعات لتشيييييجيع الشيييييباب للدخول ف  ونية للمشييييير ق توفتر قام الجهاز أيضيييييا بإنشييييياء منصييييية الكت 

يادرات المقدمية من الجهييات و ي ييات والمبي ي ياف الخاص المؤسسات الحكومية والجمعيات المعلومات والبيانات والخدمي ي ي ي يال والقطي ي ي ي ي ي يال األعمي ييات رجي ي ي ي األهلية وجمعي
ي منصة واحدة يسه

ي هذا مجيال ف 
اتهيييييا الواسعييييية والمثميييييييرة ف  ي تقديم ختر

 ل التعامل من خاللها. وجميع الجهييييات الداعمييييية والراغيييييبة ف 

 

ة جهاز  وعات المتوسطة والصغت  تنمية المشر
 ية الصغرومتناه

 ( 9201-4201أهم المبادرات الخاصة بالمرأة )

 

https://www.msme.eg/
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التضامن   وزارة  خالل  من  الدولة  تعمل  الحمايةعىل    االجتماعي كما    دعم 

)نحو    النقدي االجتماعية للسيدات من خالل عدة أدوات من أهمها الدعم  

مستفيد  1.8 سيدة  )نحو مليون  المعيلة  المرأة  دعم  سيدة    213  ة(،  ألف 

( االجتماعية  التأمينات  مليون    9  إجمالي مليون سيدة من    5.5مستفيدة(، 

التمكير    الصار    االقتصاديمستفيد(،  المتناهية  وعات  المشر خالل  من 

ارز خدمة النساء العامالت، عالوة عىل الرعاية الصحية والتعليمية ودعم  ومر 

ة ا لحمل. وتتبت  الدولة برامج حماية النساء من العنف من  األمهات خالل فت 

ألشى وبرنامج "اثنير  كفاية" لتنظيم  خالل برنامج "مودة" لدعم االستقرار ا

 ف. األشة، وانشاء مرارز استضافة النساء المعرضات للعن

الشبابأما   ز    مجال تمكي 
ز
التخطيط    ف الدولة من خالل وزارة  فقد قامت 

وف رواد والتنمية االقتصادية  بهدف تمكير    2017" عام 2030بإنشاء "مشر

س المشاريييييع الخاصة والعمل عىل تكريس ودعم دور ريادة الشباب من تأسي 

ي تنمية  
ي    االقتصاد األعمال ف 

وف  مصادر الدخل. و يساهم    وتنويييييعالوطت  المشر

ي توفتر مجموعة من الخدمات مثل المني التعليمية و الماجستتر لدراسة  
ف 

ا ريادة  وتأسيس  مجال  ودعم  أوسع،  نطاب  عىلي  و  أعمق  بشكل  ألعمال 

ي تقدم أ
كات الناشئة الت  ي سوب  حضانات أعمال للشر

 جديدة ف 
ً
 : (22)العملفكارا

  مجال دعم بناء القدرات وتنمية المهارات•
وف رواد  ، قدم  ففز   2030مشييير

مجموعيييية من مني ميييياجسيييييييييييييييتتر ريييييادة األعمييييال وإدارة االبتكييييار بييييالتعيييياون مع 

ي القيا
ييدج )جيامعت  م تم قبول  1600هرة وكيامتر قيدم

ُ
طياليب منهم(، عالوة   40مت

إتقيييييان مهيييييارات العميييييل لرواد ا بيييييالتعييييياون مع الجيييييامعييييية عىل منحييييية  ألعميييييال 

امعيية األلمييانييية بييالقيياهرة  األمريكييية ومنحيية لرييياده األعمييالو بييالتعيياون مع الجيي 

ي تستهدف تدريب 
نامج.  500والت   من المتقدمير  لهذا التر

  مجال التوس ع•
ز
  إنش اء حان نا  وف

ز
، تم إنشياء الشيبكة القومية ت األعمالف

( واطلق  2018لحياضييييييييييييييينيات األعميال بيالتعياون مع أكياديميية البحيث العلمي )

وف رواد   :  صييييييطناعي اال عدد من الحاضيييييينات مثل حاضيييييينة الذكاء    2030مشيييييير

ي بالتعاون مع 
ي مجال   جامعت 

ب )ف  االسييييييكندرية وعير  شييييييمس، حاضيييييينة مشيييييير

العربيييية للعلوم والتكنولوجييييا والنقيييل    ةكييياديميييي أل االسييييييييييييييييييياحييية( بيييالتعييياون مع  

البحري، حاضييييييييييييينة اعمال )ميكروفكتورى( المصييييييييييييينع المصيييييييييييييار بالتعاون مع 

ي مبييييادرة رواد النيييييل، و الحيييياضييييييييييييييينيييية المصيييييييييييييييرييييية االفريقييييية  
يع  تقييييدم جم  والت 

ي وتسيييييييييييتهدف  
  500التدريبات والخدمات أون الين وتعت  بالشيييييييييييباب االفريق 

كة ناشئة .   شر

  مجال ال•
ز
)حملة    ة ريادة األعمال ونشر فكر العمل الحرتوعية بأهميوف

فبالنسبة  والجامعات.  المدارس   : مستويير  عىل  فتمت  مستقبلك(  إبدأ 

جميع  ي 
ف  االعدادية  المرحلة  معلمي  بتدريب  وف  المشر قام  للمدارس 

مع   المدارس  ي 
ف  لتنفيذه  األعمال  ريادة  منهج  عىل  الجمهورية  محافظات 

الف معلم   1.3وطالب    ألف  301تدريب نحو    وتم ة،  طالب المرحلة اإلعدادي

وف  عىل المشر قام  للجامعات  وبالنسبة  الجمهورية.  محافظات  مستوى   

والتعليم   بية  الت  ووزارة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مع  بالتنسيق 

وعات إلعداد الكوادر الشبابية  ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشر

وت علمي  والندوات  بشكل  التوعية  حمالت  خالل  من  الطالب  أهيل 

اإلسكندرية، وال  حلوان،  جامعات  ي 
ف  التنفيذ  تم  حيث   ، ي الشبائر ملتقيات 

المثال    اسوان،  الصينية، وذلك عىل سبيل  والمصرية  اليابانية،  ال المصرية 

 الحرص 

وكذلك قامت الدولة باستحداث مجموعة من المبادرات لمواجهة تداعيات  

وس كورونا  ي   فتر
ي تتمثل    والت 

العائد    ف  الريفيات،    الشهري زيادة  للرائدات 

وس كورونا للصم  وإطالب تطبيق واصل للرد عىل االستفسارات الخاصة بفتر

ي   ع المجتموضعاف السمع. أما مبادرات  
فتشمل مبادرة "مؤسسة أهل    المدئ 

القطاف   لمساندة  والمستلزمات    الصجي مرص"  الطبية  باألجهزة  بإمدادهم 

إنقاذ  الوقائية   حياة" لدعم إصالح وصيانة  الالزمة، ومبادرة "إصالح جهاز 

ها، هذا إل جانب مبادرات المحافظات للحث   الصناعي أجهزة التنفس  وغتر

بلدنا"   و"تعقيم  الوباء"  "كافي  مبادرات  مثل  المجتمعية  المشاركة  عىل 

ي و"خليك 
 بيتك".  ف 

فقد   و   المرصي الصندوب    أطلقكذلك  المعلومات  االتصاالت  لتكنولوجيا 

ي تعزيز التنمية  " لالمجتمعي   مبادرة "الدمج
المناطق الريفية والمهمشة من   ف 

وعات   ي خالل تطبيق حلول التكنولوجيا، باإلضافة إل العديد من المشر
 الت 

ي تهدف إل تمكير  المرأة، والتعليم  
وئ  اإلعاقة،    ذوي ، ودعم األشخاص  اإللكت 

ا من  األعمال  ورواد  وعات  المشر أصحاب  مجتمع  ودعم  وبناء  لشباب، 

 . (23)استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعرفة من خالل 

 

 https://www.ictfund.org.eg. 
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تشكل شبكة المناطق المفتوحة أحد المكونات الرئيسية للمدن، حيث تمثل  
ه وقضاء أوقات الفراغ وعالمة عىل الوصول إل مستوى  الرئة األساسية ل  لتت  

ي أفضل للسكان. وتم
ثل الفراغات العامة احتياجا رئيسيا لسكان  وأداء معيشر

ي المدن  
ي تلك المدن    ف 

ي العالم، وبخاصة ف 
عمرانية وسكانية  تتسم بكثافة    الت 

ي  
العربية، والت  ي مرتفعة، كأغلب مدن جمهورية مرص 

بصورة عامة من    تعائ 
ي التلوث  

الشديد    البيت  ي والنقم 
ومن    ف  والمفتوحة.  اء  الخرص  المناطق 

اء   ال  المالحظ بصورة عامة أن نصيب الفرد من المناطق المفتوحة والخرص 
المصرية    ىيتعد المدن  ي 

وهو   2- 1ف  فرد،  لكل  مربييع  شديد    مت   معدل 
  للتعبئة  المركزي . وتشتر تقديرات الجهاز  (24)  االنخفاض مقارنة بمدن العالم 

ي مرص  واالحصا 
ف  الحضرية  المناطق  أن  يوجء  ه   1800بها سوى    د ال  منت  

ي وحديقة سواء تلك  
أو بالمجان، هذا بخالف    الت  ي لها رسم دخول 

  حديقت 

هات بما   إجمالي "الحيوان واألسماك"، ويبلغ   مساحة هذه الحدائق والمنت  
 مليون مت  مربييع.  5.370فيهم "الحيوان واألسماك"،  

ي 
 بعض    وتعائ 

ً
ي اعداد  المناطق الح ايضا

ضرية بالمحافظات بالفقر الشديد ف 

أقل،  أو  فقط  خمسة  عن  بها  الحدائق  عدد  تتجاوز  ال  حيث  هات  المتت  

ي 
ة  كمحافظت  ي واإلسكندرية مثال    الجتر 

ي كل منها سوى    الت 
حدائق    5ال يوجد ف 

ي حير  يزيد عدد الزوار بهما معا عن  
    6فقط ف 

ً
ال  . وقد  (25)مليون نسمة سنويا

المناطق المفتوحة بالمدن حيث يوجد مناطق    إجمالي هذه النسب عن    تعتر 

اء أخرى لم تصنف كحدائق عامة، إال أن هذه األرقام تشتر بصورة عامة   خرص 

بالمناطق   والمفتوحة  اء  الخرص  المناطق  توفتر  ي 
ف  التوسع  إل  الحاجة  إل 

 الحضرية ومدن الجمهورية بصورة عامة. 

 

 لها )باأللف زائر( )وعدد الزائرين س(: عدد الحدائق  17)رقم  شكل 
ً
 (2018نويا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي أرقام  
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء(  – 2020 –)المصدر: مرص ف 

 

ي بعض مدن الجمهورية(: نسب الطرب المرصوفة ونصيب الفرد من المناطق  2)رقم  جدول 
 المفتوحة ف 

 اسم المدينة )المحافظة( 
الطرب    اطوال 

 وفة )كم( المرص

نسبة الطرب 
  إلجمالي المرصوفة  

اطوال الطرب )بدون  
 الطرب السريعة( 

 عدد السكان 
مساحة المناطق  

 المفتوحة
 )بالفدان( 

نسبة المناطق 
  إلجمالي المفتوحة 

 الكتلة السكنية

نصيب الفرد من  
 المناطق المفتوحة
 )مت  مربييع/نسمة( 

 0.93 % 2.9 27 121516 %29.5 26 سنورس )الفيوم(

 1.89 % 1.6 2263 5030207 %73.6 4060 ية )اإلسكندرية(كندر اإلس 

 0.13 % 0.2 7 227274 %98.6 289 األقرص )األقرص(

ى )الاربية(  0.74 % 2.0 92 518798 %11.6 55 المحلة الكتر

 0.30 % 0.7 36 504855 %90.3 158 )الاربية(طنطا 
ي ة العامة للتخطيط الهيئ – 2020  -)المصدر: نظم المعلومات الجارافية المركزي 

 ( العمرائ 
 

ي بعض مدن الجمهورية18)رقم  شكل 
 (: نسب الطرب المرصوفة إلجمالي اطوال الطرب )بدون الطرب السريعة( ف 

(  – 2020  -الجارافية المركزي )المصدر: نظم المعلومات   الهيئة العامة للتخطيط العمرائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الهيئة العامة للتخطيط العمرائ   – 2020  - )المصدر: نظم المعلومات الجارافية المركزي 
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ي بعض مدن الجمهورية19شكل رقم )
 (: نسبة المناطق المفتوحة إلجمالي الكتل العمرانية ونصيب الفرد من المناطق المفتوحة ف 

 

 

 

 

 

 

ي الهيئة العامة للتخطيط  – 2020  -)المصدر: نظم المعلومات الجارافية المركزي 
 ( العمرائ 

 

ت  البياومن خالل  ي خمس مدن مصرية  حليل 
العمرانية ف  نات واإلحصاءات 

مدن الصعيد( يتضي أن متوسط الشوارف    – مدن الدلتا    – )مدينة ساحلية  
إل  بهذه    إجمالي   المرصوفة  السريعة(  الطرب  استثناء  )مع  الشوارف  اطوال 

)نحو   األقرص  من  بشدة  يتفاوت  إل   % 99المدن  من شوارعها مرصوفة(، 
ى   عىل التوالي من شوارعها مرصوفة(.   %30و   %   12وسنورس )المحلة الكتر

 عىل توافر ممرات مشاة، إذ ان أغلب الطرب  
ً
 جيدا

ً
ا وتمثل هذه القيم مؤشر

العربية تشمل عىل أرصفة وممرات مشاة   ي يتم رصفها بجمهورية مرص 
الت 

ي هذه المدن الخمس    أحد عىل  
او كال جانبيها. كما أن التحليالت توضي أن ف 

لمناطق المبنية من المناطق المفتوحة، إذ أن  يها نصيب الفرد/ا ينخفض ف
  %2.9عن   د ال تزيالكتلة العمرانية   إجمالي نسبة للمناطق المفتوحة إل    أرتر 

ي مدينة سنورس  
نسبة ضئيلة جدا وبعيدة عن المتوسطات العالمية   وهي ف 

ي تصل إل نحو  
اب  تم احتس  المناطق المبنية. وإذا ما   إجمالي من    %10والت 

إذ    الفرد من   نصيف المناطق فالتزال هذه النسب ضعيفة  ي    د ال تزيهذه 
ف 

ي مدينة اإلسكندرية )وذلك بدون   1.9األحوال عن    أفضل 
مت  مربييع/ نسمة ف 

العالمية،   الصحة  منظمة  لتقديرات   
ً
ووفقا المائية(.  المسطحات  احتساب 
بعيد مت  مربييع/نسمة، وهو الرقم ال  9ف ن المتوسط المطلوب تحقيقه هو  

عن  البعد  بير     كل  اوح 
تت  ي 

والت  القومية  مت     1.5و  0.5المتوسطات 
 مربييع/نسمة.  

ف ن احياء    –كمثال للمدن المصرية الساحلية    –وبالنظر لمدينة اإلسكندرية  

 0.56المدينة التسعة ينخفض فيها نصيب الفرد من المناطق المفتوحة من  

ي  
ب المدينة( المن  حي مت  مربييع/نسمة ف  ه اول )شر مة  مت  مربييع/نس   5.81إل    ت  

ي  
العامرية ثان )امتدادات المدينة الاربية والجنوبية(. وبصورة عامة ف ن    حي ف 

عىل  عالوة  اء  والخرص  المفتوحة  المناطق  من  تشمل كل  التقديرات  هذه 

تلك   من  ويستثت   ات(.  والبحتر البحر  )كورنيش  المائية  المسطحات 

ي    التقديرات مدينة برج
والت  القديمة  متناثر   صحراويتعتتر مجتمع  العرب 

ة من المناطق المفتوحة والمناطق المزروعة، وهو  يشمل عىل مساحات كبتر

  60ارتفاف نصيب الفرد فيه من المناطق المفتوحة إل ما يزيد عن    ر ما يتر 

ي مدينة اإلسكندرية 
 ف ن الكتل العمرانية الحضرية ف 

ً
مت  مربييع/نسمة. وعموما

ي ها مثل  مثل  –
ي مدن الجمهورية  مرانية الح الكتل الع  باف 

تفتقر إل   –ضرية ف 

اء المتناسبة مع اعداد سكانها.  المساحات المفتوحة والخرص 

 (: إجمالي نصيب سكان محافظة اإلسكندرية من المناطق المفتوحة )مت  مربييع/نسمة( 20)  رقم شكل 
 

 

 

 

 

 

ي تخطيط الهيئة العامة لل – 2020  -)المصدر: نظم المعلومات الجارافية المركزي 
 ( العمرائ 

 

 2030االحتياجات المستقبلية حت  عام  وأجمالي (: إجمالي نصيب سكان محافظة اإلسكندرية من المناطق المفتوحة )مت  مربييع/نسمة( 3)رقم  جدول 

 
 

 
  

    

 -- -- 807.6 3391937 60.98 3979187 برج العرب

 290.1 1218369 246.6- 1035759- 2.39 375260 حي الجمرك 

 1309.9 5501543 817.5- 3433487- 1.77 842151 حي العامرية اول 

 311.1 1306538 211.4- 887921- 5.81 1616472 حي العامرية ثان 

 1315.5 5524948 701.5- 2946196- 2.77 1308292 مي حي العج

ة اول  2500.6 10502367 2098.8- 8814885- 0.56 582392 حي المنت  

ة ثان   1047.5 4399317 534.1- 2243232- 4.86 2629637 حي المنت  

ب   2572.0 10802361 1873.9- 7870584- 2.21 2558813 حي شر

 818.8 3439135 673.0- 2826586- 1.07 382930 حي غرب 

 1371.0 5758397 1066.7- 4480280- 0.76 410364 حي وسط 
ي الهيئة العامة للتخطيط  – 2020  -)المصدر: نظم المعلومات الجارافية المركزي 

 ( العمرائ 
 

المناطق  الرامية إل تحسير  أوضاف  المجهودات  بالعديد من  الدولة  وتقوم 

ي الوصول إل  
اء او    –الفراغات العامة  المفتوحة، وحق السكان ف  سواء الخرص 

 ألسس ومعايتر التنسيق  
ً
للمناطق المفتوحة    الحضاري مناطق المشاة. فوفقا

اء الصادرة من الجهاز   )وزارة    ضاري الحللتنسيق    القومي والمسطحات الخرص 

 
ً
طبقا العمرانية  والتنمية  للتخطيط  األعىل  المجلس  من  والمعتمد  الثقافة( 

رقم   المناطق    ،(26)التنفيذية    والئحته  2008لسنة    119للقانون  ف ن 

 للمعايتر المذكورة بالجدول المرفق  
ً
اء يجب أن تتوافر وفقا المفتوحة الخرص 

تق وبحيث   األحوال عن    بأي  لال  المدن    7- 5حال من  ي 
مت  مربييع/نسمة ف 

 القائمة. 
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ي مرص4جدول رقم )
 (: المعدالت التخطيطية للمناطق المفتوحة ف 

 جمع نوف الت 

ي مدن وادى ت الممعدال 
ناطق المفتوحة ف 

 النيل 
ي المناطق  

معدالت المناطق المفتوحة ف 
 الصحراوية 

 الوضع الحال 
 الحد األدئ  

 /فرد 2م
 المعدل المستهدف 

 /فرد 2م
 الحد األدئ  

 /فرد 2م
 المعدل المستهدف 

 /فرد 2م

 1.5-0.5 7 5 10 7 المدن القائمة

 13.0-7.0 15 10 20 15 المدن الجديدة 

 - 10 5 10 5 فدان(  50 من  )ارتر  القرى 

 - 5 3 5 3 فدان(  50القرى )أقل من  
اء ) الحضاري)المصدر: أسس ومعايتر التنسيق   وزارة الثقافة( - الحضاريللتنسيق  القومي (، الجهاز 2010للمناطق المفتوحة والمسطحات الخرص 

 

 

 

 

 

  تطوير ميدان التحرير                         ر سور مجرى العيون ويتط             السيدة زينب  –تطوير سوب الماوردى           
 

ومن ضمن مجهودات الحكومة إلدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة  
، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة    مما تقو  ي

به الهيئة العامة للتخطيط العمرائ 
وف  مشر خالل  من  "هابيتات"،  البشرية  وإدارة   للمستوطنات  تخطيط  تدعيم 

ى.   الكتر بالقاهرة  وف    ويييهدفالتنمية  العامة المشر الفراغات  منظومة  لتطوير 
 ، والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسير  مستوى جودة الحياة للمواطنير 
إطار   ي 

ف  المختلفة،  األنشطة  ه وممارسة  التت   لهم  تتيي  وإتاحة مناطق حضارية 
ا التاريخية، بما يسمي بعودتها ألداء دورها  جهود وزارة اإلسكان لتطوير  لقاهرة 

وال ي 
واألعمال  التاريج  المال  ريادة  مركز  مع  لتتكامل  واألثري،  والسياحي  ي 

ثقاف 
"العاصمة  مًعا  ليشكال  حالًيا  تنفيذه  الجاري  الجديدة"  اإلدارية  "العاصمة 

 الجديدة" للدولة المصرية الحديثة.  
العمييييييييل   مراحييييييييل  التط  إلنجيييييييياز وتقوم  اهييييييييذا  السيييييييييييييييكييييييييان وير عىل  رأي  سيييييييييييييييتطالف 

، والخييدمييات   ي والمسيييييييييييييييتفيييدين للوقوف عىل االحتييياجييات الفعلييية للمواطنير 
  الت 

ي يرغبون  
تواجدها بالمناطق المفتوحة، ويضييييييييم هذا االسييييييييتطالف مجموعة من   ف 

 االنتهييياء من 
ً
ي الميييدينييية. وجيييارى حيييالييييا

األسيييييييييييييييئلييية الهيييامييية عن الفراغيييات العيييامييية ف 
وعات التطوير   ي ميدان مشير
وف تطوير التحرير،  ف  ة، ومشير ة عير  الصيتر تطوير بحتر

وف تطوير سييييييييوب المواردي بالسيييييييييدة زينب،  منطقة سييييييييور مجرى العيون، ومشيييييييير
ي تهدف إل تحسير  جودة الحياة بالمدن المصرية. 

وعات الت  ها من المشر  وغتر
شرية  كما يتم التعاون بير  وزارة االسكان وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب

رة من خالل تمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية لضمان  فظة القاهومحا
تحسير   عىل  تساعد  القاهرة  وسط  ي 

ف  ومتصلة  متكاملة  فلية  غتر  تنقل  شبكة 
ن وإل وسط القاهرة من  ي الرحالت مم

إمكانية الوصول وتاطية أول وفخر امتداد ف 
وف ات. وهو مخالل إنشاء مسارات دراجات منفصلة ونظام مشاركة الدراج شر

. وقد تم اختيار مشال 2021ويتوقع تشايله نهاية عام    2017لبدء فيه عام  تم ا

اء وتشايل وصيانة النظام )هذا النظام فيه أسطول مكون من     450لتوريد وشر
عىل    دراجة المدينة    40موزعة  وسط  مساحة  النظام  وسياىطي  محطة(. 

مسارات وف  مشر مع  وف  المشر هذه  ويتكامل  ، المنفصلة  الدراجات  والزمالك. 
مسارات   إنشاء  خالل  من  القاهرة  وسط  ي 

ف  للدراجات  مسارات  تأمير   بهدف 
وف وزارة اإلسكان لتحديث وسط   الدراجات وتحسير  الرصيف داخل نطاب مشر

 .  (27)القاهرة 

 تطوير ميدان عابدين بالقاهرة
 

 تحويل موقف سيارات إىل حديقة عامة
 

 

ي قلب القاهرة حيث يطل عليه أحد أهم القصيييييييييييور 
يقع ميدان عابدين ف 

ي القاهرة وهو قرصييييييييييييي عابدين 
 1863تم إنشييييييييييييياؤه عام  والذيالتاريخية ف 

سيييييياف مسيييييياحة . وبالرغم من ات1952وكان يعتتر القرصيييييي الملع حت  عام 
ألف مت  مربييع( إال انييه كييان يسيييييييييييييييتخييدم لعييدة عقود  36.6الميييدان )نحو 

ي عييييام كموقف للسييييييييييييييييييييارا
تم اعييييداد خطيييية تطوير للميييييدان  2015ت. ف 

ي بيييييالتعييييياون بير  محيييييافظييييية القييييياهرة، الهيئييييية العيييييامييييية للتخطيط 
 العمرائ 

وبرنامج األمم المتحدة للمسيييييييتوطنات البشيييييييرية. وقد اسيييييييتهدفت خطة 
ل المساحات الشاسعة من مواقف سيارات إل مساحات التطوير تحوي

اء سيييييييييييييهلة الوصيييييييييييييول للجميع، مع الحفاظ عىل  القيمة التاريخية خرصييييييييييييي 
وف من أنشيييييييييييييييطة  هوما يوفرللفراغات وعنارص تنسييييييييييييييييق الموقع  المشييييييييييييييير

تها  ترفيهية وثقافية. أعمال التطوير تهدف إلعادة قلب العاصمة إل ستر
ة األول، والحفيييياظ عىل عقيييياراتهييييا ال منييييذ عهيييد  عمرانيييييا، والمقيييياميييةمتمتر 

الت، بما إسيييييييماعيل مع إعادة الشيييييييكل الجمالي لواجهات المح الخديوي
يتناسيييييب مع المظهر العام للمنطقة، وإعادة انشييييياء األرصيييييفة بمنسيييييوب 
واحييد وإخالئهيييا للمشييييييييييييييييياة، وكييذلييك إعييادة رصيييييييييييييييف عييدد من الشيييييييييييييييوارف 

 .
ً
 وتخطيطها مروريا

ي 
ي ف 

وف تطوير القاهرة  إطاروتطوير ميدان عابدين يأئ  تنفيذ مشر
الخديوية وإعادة وسط البلد الي سابق عهدها والذي يشمل المنطقة 
ي تحتوي عىلي ارتت من 

الواقعة بير  ميادين التحرير ورمسيس واألوبرا والت 
ي من  500

ي تاريج 
ي مبت 

ة حيث تم االنتهاء بالفعل  المبائ  األثرية المتمتر 
وف بافتتاح شارف  ي امن احد مراحل المشر

ي وميدان  أللق  . عالوة عىل عرائر

خطة مستقبلية الستكمال تطوير ميادين التحرير ورمسيس وطلعت 
حرب وعابدين وشوارف عماد الدين وشاي االزبكية وطلعت حرب 

ي وعدد من العمارات  26ورمسيس وقرص النيل و يوليو، والشوارئر
ها ة كعمارة جاتنيو وحالوة والخديوي وغتر ة الشهتر  . المتمتر 

 

ح ( 21كل رقم )ش مسار الدرجات المقت 
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مت الحكومة المصرية منذ  تنفيذ سياسات  أرتت من ستة عقود بصياغة و   الت  

ي  
تعت  ف  الدخل،  إسكان  لمحدودي  السكنية  الوحدات  بتوفتر  األول  المقام 

ي  
ف  المصرية  الجنيهات  من  مليارات  المتتالية  الحكومات  انفقت  حيث 

الحضرية   بالبيئة  االرتقاء  إل  تهدف  ي 
الت  وعات  المشر لدعم  استثمارات 

العشوائية المناطق  عدد  لجميع    وتقليم  موائمة  سكنية  بدائل  وتوفتر 

ة  مستويات الدخول بالمج تمع المرصي عالوة عىل رفع معاناة األش الفقتر

ي خالل 
. وال شك انه ف  ي حيازة مسكن مالئم وفمن وصجي

والفئات المهمشة ف 

ي وحده قدمت الدولة عدة مبادرات تؤكد ادرارها باالختالالت  
العقد الماض 

اإلسكان   قطاف  ي 
ف  تلك  المزمنة  مواجهة  عىل  وارصارها  العمرانية  والتنمية 

المواطنير     االختالالت لجميع  حياة كريمة  لتحقيق  األولويات  أهم  كأحد 

رصاحة   عليه  ينم  ما  وهو  الحضرية،  االقتصادية  التنمية  حوافز  وتوفتر 

ي السكن. 2014الدستور المرصي ) 
 ( عىل حق المواطنير  ف 

  قطا 
ز
  ويمكن ايجاز االختالالت الحالية ف

ز
  مرص ف

ز
 : (28) التاىل  ع اإلسكان ف

ي (  1
، حيث يتم الخلل ف 

ً
 مناسيييييييييييييبا

ً
 جارافيا

ً
توزيييييع الوحدات السيييييييييييييكنية توزيعا

ي المتييياحييية الصييييييييييييييييييالحييية للبنييياء بيييالمحيييافظيييات  
 لمراض 

ً
توزيييييع الوحيييدات طبقيييا

 واحتياجات المحافظات. 

ائي المجتمع  (  2 ي اتياحية اإلسيييييييييييييييكيان الخياص بصيييييييييييييييورة متوازنية بير  شر
الخليل ف 

ظومة ، وضيييعف الوصيييول بالدعم لمسيييتحقيه ألسيييباب تختم بمنالمختلفة

 التمويل العقاري. 

ي قيمة التمليك إلسكان الدخول المنخفضة يقابلها انخفاض  لا (  2
مبالاة ف 

دخل المواطن مقابل تكاليف إنشاء الوحدات السكنية وبالمقابل انخفاض  

 بسبب قوانير  اإلسكان  
ً
 شديدا

ً
ي قيمة اإليجار القديم انخفاضا

االستثنائية، ف 

ات سلبية عىل سوب  ي المدى الطويل. ما كان له تأثتر
 اإلسكان ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المناطق   نمو  صورة  ي 
ف  العمران  بنيان  عىل  االختالالت  تلك  أثرت  وقد 

ي اعداد الوحدات السكنية  
العشوائية وغتر المخططة، مع الزيادة الضخمة ف 

 لتعداد عام  
ً
ي وصلت وفقا

ي   ( 29)2017الخالية والمالقة والت 
حرص  مرص إل    ف 

من إجمالي رصيد الوحدات   %28.5مليون وحدة بما يمثل نحو    5.3نحو  

العشوائيات   نسبة  قدرت  المصرية. كما  بالمدن  تشمل   –السكنية  ي 
والت 

من مساحة   % 37.5بحوالي    –المناطق غتر المخططة والمناطق غتر اآلمنة  

رص المناطق  . وتم حالمصريةمن القرى    % 95المدن المصرية وما يقرب من  

وقدرت   2009غتر اآلمنة عند نشأة صندوب تطوير المناطق العشوائية عام  

ي حينها بنحو  
ألف وحدة سكنية    212منطقة غتر فمنة تتضمن حوالي    404ف 

يقرب   ما  ي 
سكائ  بحوالي    850بتعداد  مقدرة  ومساحة  نسمة   4961ألف 

 .   (30)فدان

 

اهتما  
ً
مؤخرا المصرية  الحكومة  أبدت  ومتكامل  وقد  شامل  نهج  ي 

بتبت  مها 

الس لالختالالت  لتفادى  معالجة كاملة  من  تتمكن  لم  ي 
الت  السابقة  ياسات 

ي السابق ذكرها. ويرتكز هذا النهج عىل المشاركة الفعالة للمجتمع  
  (31)  المدئ 

كاء ي مرص.   وشر
اتيجيات اإلسكان ف  ي صياغة است 

التنمية من القطاف الخاص ف 

اتيجية ا ي ارتوبر وتم إطالب " است 
ي مرص" ف 

تزامنا مع اليوم   2020السكان ف 

للموئل   والمرافق  العالمي  اإلسكان  وزارة  قبل  من  إعدادها  تم  ي 
والت 

العمرانية   للمستوطوالمجتمعات  المتحدة  األمم  برنامج  نات  وبالتعاون مع 

اتيجية سياسات ورؤى مستقبلية ثابتة ومستقرة   البشرية حيث تحدد االست 

الد  مسئوليات  مشاكل  توضي  يعالج  بشكل  السياسات  أطر  وتحدد  ولة 

و  السابقة  السياسات  بعض  ويتفادى  الحالية  من  العمران  تتمكن  لم  ي 
الت 

اتيجية عىل أربعة محاور أساسي ة تقديم حلول جذرية للمشكلة. وترتكز االست 

 : (32) السياسات ومحور داعم تشمل كل منها عىل حزم من  

كنية القائمة وخاصة  اء بالمناطق السبتطوير واالرتق   يختص المحور األول  •

المشكالت   ي وجود بعض 
ي تسببت ف 

الت  الرسمية والمتدهورة  المناطق غتر 

االجتماعية واالقتصادية بتلك المناطق من مناطق ذات خطورة اجتماعية 

أو بيئية أو مناطق غتر فمنة من حيث سالمة المنشآت والمواد المستخدمة  

ي البناء، وأي 
ة األنشطةف   الرسمية بها.   االقتصادية غتر  ضا كتت

•     
بالوحدة السكنية من حيث خصائصها ونمط  بينما يختص المحور الثانز

له،   األمثل  واالستاالل  ي 
السكت  الرصيد  عىل  والحفاظ  المسكن  ونوف 

سوب  ي 
ف  لطرحها  الالزمة  القوانير   وايجاد  الشاغرة،  الوحدات  واستاالل 

 اإلسكان، وتنظيم الحيازة. 

سياسات التعامل مع فئة إسكان محدودي الدخل ر الثالث  ويتناول المحو   •

لإلسكان   الخاص  والقطاف  الدولة  ي 
أراض  اتاحة  خالل  من  المواطن  ودعم 

ي تالئم الفئات غتر القادرة عىل تحمل  
وتوفتر وإتاحة نوعية من اإلسكان الت 

 تكاليف السكن. 

كنية  طق والوحدات السإل ضمان واستدامة المناوي  هدف المحور الرابع    •

تراعي  يدعم  بصورة  واالقتصادية. كما  واالجتماعية  البيئية  االبعاد  جميع   

ي االسكان. 
 المحور االبتكار ومراعاة الخصوصية ف 

فيختم باالستدامة المؤسسية واإلدارية وتعزيز قاعدة  أما المحور الداعم    •

 المعرفة والمعلومات لتحقيق أقىص عائد لجميع السياسات. 

ذكر    وال  اغفال  ا يجب  المبادرات  بإطالقها بعض  الدولة  قامت  ي 
الت  لهامة 

ي مجاالت اإلسكان والتنمية  
ة ف  ي تؤثر بصورة مباشر

، والت  خالل العقد األختر

اتيجية التنمية المستدامة: رؤية مرص   ي    ،2030العمرانية، وأهمها است 
والت 

متاحة وترفع من  تعتتر بمثابة خارطة طريق تعظم االستفادة من اإلمكانيات ال 

ة التنافسية   ي ريادة اإلقليم متر 
ي ف 

وتعمل عىل إعادة إحياء دور مرص التاريج 

هذه   إعداد  ي 
ف  االعتماد  تم  ولقد   . للمواطنير  كريمة  حياة  توفتر  وعىل 

ي  
المدئ  المجتمع  منظمات  ممثىلي  مع  التشاركي  النهج  عىل  اتيجية 

االست 

واألكاديميير   اء  والختر والوزارات  الخاص  تناولوالقطاف  تم  وقد  قطاف   . 

ن خالل محور التنمية العمرانية الذي استهدف خريطة عمرانية اإلسكان م 

وتعظيم   والمعارص،  ي 
التاريج  المعيار  ودمج  ابط،  والت  بالديناميكية  تتمتر  

األرض(، بحيث تكون قادرة  -المياه    -االستفادة والتوازن بير  ثالثية )الطاقة  

وإعا  العمران،  مساحة  مضاعفة  التنميعىل  توزيييييع  لتعظيدة  والسكان  م  ة 

المناطق العشوائية ورفع جودة الحياة.   الموارد، واحالل وتطوير  استخدام 

بمحور  اإلسكان  بقطاف  الخاصة  امج  التر بعض  اتيجية  االست  وضعت  وقد 

بير   التوازن  تحقيق   : وهي رئيسية  اهداف  أربعة  تحت  العمرانية،  التنمية 

م  ي قطاف اإلسكان، 
الع العرض والطلب ف  ق  شوائيات والمناط كافحة ظاهرة 

ي المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق  
غتر اآلمنة، زيادة قدرة التشييد ف 

 انتشار أنماط البناء األخرص  والمستدام. 

 

 

  دستور جمهورية مرص العربية لعام  78نص المادة رقم 
ز
 : 2014ف

 ، ي المسكن المالئم واآلمن والصجي
"تكفل الدولة للمواطنير  الحق ف 

م بما يحف ظ الكرامة اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية. وتلت  
الخصوصية البيئية، وتكفل الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراع 

ي تنفيذها، وتنظيم استخدام 
إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية ف 

ي 
ي إطار تخطيط عمرائ 

ي الدولة ومدها بالمرافق األساسية ف 
أراض 

اتيجية لتوزيييييع السكان، بما يحقق الصالي شامل للمدن والقرى واست  
يال العام وتحسير  نوعية الحياة للمواطنير  ويحفظ حقوب األج

م الدولة بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة مشكلة  القادمة. كما تلت  
العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفتر البنية األساسية والمرافق، 

تكفل توفتر الموارد وتحسير  نوعية الحياة والصحة العامة، كما 
 الالزمة للتنفيذ خالل مدة زمنية محددة."

 

.

  .
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المخطط   بإعداد  ي 
العمرائ  للتخطيط  العامة  الهيئة  قامت  ي كما  اتيجر االست 

ة، حيث  قطاعات التنمية بالدول  ( بمشاركة2050القومي للتنمية العمرانية )

اإلط  المخطط  من  يعد  بالدولة  التنمية  قطاعات  فيه كافة  تشارك  الذي  ار 

التجمعات   أمارن  يوضي  الذي  ي 
المكائ  البعد  شاملة  متكاملة  رؤية  خالل 

استاال  القائمة عىل  الجديدة  التنمية  المتاحة  واألقطاب ومحاور  الموارد  ل 

ا ي يمكن من خاللها 
التقليدية، والت  الواعدة غتر  الزيادة واألنشطة  ستيعاب 

 
ً
ودوليا  

ً
إقليميا التنافسية  القدرة  وزيادة  المتوقعة  انعكس  السكانية  وقد   .

بشأن    2018لعام    62المخطط القومي عىل اصدار قرار رئيس الجمهورية رقم  

ي الجمهورية حت  
 . 2030عام  خريطة تنمية أراض 

ي  
تحسير   وقد انعكست كل تلك المبادرات عىل تعزيز قدرة الدولة المصرية ف 

ي المناطق الحضرية وعىل الوفاء بتعهد
ات التنمية بها ف  ي  مؤشر

اتها الدولية ف 

ي العديد من األبعاد المتعلقة بحصول جميع المواطنير   احراز تقدم م
لموس ف 

موضي   هو  وكما  الكريمة.  والحياة  المالئم  للمسكن  متساوية  فرص  عىل 

ا جميع  إل حصول  ي 
المفىص  ام  االلت   يشمل  المرفق  عىل بالشكل  لمواطنير  

أساسية،   مجاالت  خمس  عىل  مالئم  إل  وهي مسكن  الوصول  ضمان   :

والمي المالئم  تمويلية  اإلسكان  بدائل  إل  الوصول  ضمان  التكلفة،  سور 

مستدامة لإلسكان، تحقيق ضمان الحيازة، تنفيذ برامج لتطوير العشوائيات،  

ي خطط التنمية العمرانية. وفيما يىلي عرض أله
م التحديات  ودمج اإلسكان ف 

ي كل من تلك المجاالت. 
   والمبادرات والتقدم المحرز ف 

المحاور األساسية لسياسات اإلسكان( 22قم )شكل ر

ي مرص )المصدر: 
اتيجية اإلسكان ف  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع (، 2020است 

  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(

ات المفضية إىل الحصول عىل مسكن مالئم 23شكل رقم ) ( المجاالت والمؤشر

مم المتحدة للمستوطنات البشرية( برنامج األ  – 2020 –الحضرية الجديدة  جندة)المصدر: إطار المتابعة لل 
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ي مواجهة تزايد الطلب المستمر عىل 
تحمل القطاف الحكومي العبء األرتر ف 

الدخل،   منخفضة  للفئات  الجديدة  السكنية  الناشئة،  الوحدات  واألش 

باإلضافة إل متطلبات اإلحالل والتجديد للوحدات القديمة غتر الصالحة.  

مع  وقد   الستينات  بداية  مع  حادة  بصورة  ي مرص 
ف  اإلسكان  مشكلة  برزت 

ي وتزايد الهجرة المكثفة من الريف إل المدينة،  
ارتفاف معدالت النمو السكائ 

اإلسكان، من خالل انتاج  حيث سيطرت الحكومة فنذاك كاملة عىل قطاف  

اف وتوزيييييع مواد البناء ووضع سياسات وقوانير  ترم إل ضمان تحقيق اإلنص

ي    . (33)  االجتماعي 
ة ف  ويالحظ، كما هو موضي بالجدول المرفق، الزيادة الكبتر

الخمس   ي 
ف  والخاص(  العام  )للقطاعير   السكنية  الوحدات  بناء  معدالت 

 ( السابقة  بم2020إل    2015األعوام  عن  (  يزيد  وحدة    270توسط  ألف 

 مقابل نحو  
ً
ة من    160سنويا ي الفت 

 ف 
ً
. وف   2001إل    1982ألف وحدة سنويا

ي عمليات بناء الوحدات  
حير  أن القطاف العام قد وقع عليه العبء األرتر ف 

، إال أن هذا الوضع قد تاتر بعد ذلك   ي
السكنية حت  سبعينات القرن الماض 

عىل  الخاص  القطاف  استحوذ  البناء  حيث  عمليات  من  األرتر  النصيب   

المنفذة    من إجمالي عدد الوحدات السكنية  %65ثم    % 62وبنصيب يتجاوز  

ات من )  . 2020- 2015( و ) 2001- 1982خالل الفت   ( عىل التوالي

من   • ة  الفت    
ز
ف التكلفة  والميسور  المالئم  اإلسكان  توفت     

ز
ف التطور 

 2020/ 2019إىل   2016/ 2015

ة مقامت الحكومة المص   2020/ 2019إل    2016/ 2015ن  رية خالل الفت 
ي العديد من المبادرات والسياسات لدفع عملية بناء الوحدات السكنية 

بتبت 
ي كل من المدن القائمة والتجمعات  

ة والمتوسطة ف  الموجهة للفئات الفقتر
ة الخمس سنوات األختر  ي خالل فت 

ة نحو  العمرانية الجديدة، حيث تم بناء ف 
  - كما سبق الذكر  –المستويات. ويالحظ   وحدة سكنية متنوعةمليون   1.38

أن النصيب األرتر من عمليات التنفيذ كان للقطاف الخاص بمتوسط يصل 
من إجمالي الوحدات. كما يالحظ أن أرتر عدد من الوحدات    % 65إل نحو  

ي عام واحد هو    الذي
،  2018/ 2017ألف وحدة سكنية عام    221تم تنفيذه ف 

من  %86شهد أرتر نسبة من مشاركة القطاف الخاص )نحو  ذيالوهو العام 
 
َ
ي هذا العام(. وقد شهدت األعوام التالية انخفاضا

إجمالي الوحدات المنفذة ف 
ي معدالت التنفيذ  

 ف 
ً
سواء للوحدات المنفذة من القطاف الخاص أو    –نسبيا

ي   194لتصل إل نحو    –القطاف العام  
 2020/ 2019 عام  ألف وحدة منفذة ف 

. (35) (34) فقط  %56للقطاف الخاص تصل إل نحو بأقل نسبة مشاركة و 
 

 1952معدالت بناء الوحدات السكنية )للقطاعير  العام والخاص( منذ عام  (5جدول رقم )

ة الزمنية   2020- 2015 2001- 1982 1982- 1952 الفت 

 أعوام  5 عام 19 عام 30 المدى الزمنز 

الوحدات  عدد 
السكنية المنفذة  

 يون وحدة( )بالمل

 1.38 3.04 1.1 إجماىل  

 قطاع عام 
 استحواذ القطاع العام 

1.16 (38%) 0.49(35%) 

 (%65)0.89 (%62) 1.87 قطاع خاص

   بيانات متعددة من وزارة اإلسكان(المصدر: )

 لعدد الوح –عام/أعمال عام  –الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكوم  ( 6جدول رقم )
ً
 (2020/ 2019إىل  2016/ 2015دات )خاص( طبقا

ة   الفت 
 االجماىل  العام القطاع الخاص القطاع الحكوم  

 % عدد الوحدات  % عدد الوحدات  % عدد الوحدات 

2015/2016 
 % 19.1 263,515 % 18.7 167,743 % 19.7 95,772 عدد الوحدات 

% 36.3 %  63.7 %  100.0 %  

2016/2017 
 % 22.9 317,184 % 24.2 216,636 % 20.7 100,548 عدد الوحدات 

% 31.7 %  68.3 %  100.0 %  

2017/2018 
 % 23.6 326,263 % 24.7 221,187 % 21.6 105,076 عدد الوحدات 

% 32.2 %  67.8 %  100.0 %  

2018/2019 
 % 20.3 281,281 % 20.2 180,770 % 20.6 100,511 عدد الوحدات 

% 35.7 %  64.3 %  100.0 %  

2019/2020 
 % 14.1 194,249 % 12.2 109,268 % 17.5 84,981 عدد الوحدات 

% 43.7 %  56.3 %  100.0 %  

 االجماىل  
 % 100.0 1,382,492 % 100.0 895,604 % 100.0 486,888 عدد الوحدات 

% 35.2 %  64.8 %  100.0 %  

ي مرص  – 2020وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المصدر: )
ة اإلسكان ف    (2020جهاز المركزي للتعبئة واالحصاء، ال -2019/ 2018نشر

 

 

 
 

(2020/ 2019إىل  2016/ 2015) -خاص(  –عام/أعمال عام  –بواسطة القطاع )حكوم  الوحدات السكنية المنفذة ( 24شكل رقم )

95,772 100,548 105,076 100,511
84,981

167,743

216,636 221,187

180,770

109,268
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القطاع الحكوم   القطاع الخاص

  مرص   – 2020والمجتمعات العمرانية، )المصدر: وزارة اإلسكان والمرافق  
ز
ة اإلسكان ف (2020ة واالحصاء، الجهاز المركزي للتعبئ -2019/ 2018نشر

  

.

     

 . 
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 هما  
ً
كما يالحظ من األشكال المرفقة أن اإلسكان االقتصادي والمتوسط معا

 حيث يثمالن نحو  
ً
من إجمالي    %85.2و   %82.9المستويات األرتت شيوعا

ي عامي  
،    2019/ 2018و   2018/ 2017عدد الوحدات المنفذة ف  عىل التوالي

ي توجيه البنا وهو ما يعكس أولو 
ي    ء لهذه الفئات يات الحكومة وسياستها ف 

الت 

 أنه  
ً
ي المجتمع المرصي. ويؤكد عىل ذلك االهتمام ايضا

 ف 
ً
تعتتر األرتت احتياجا

نحو   ببناء  العام وحده  القطاف  قام  ة  األختر السنوات  الخمس  ي 
ألف   426ف 

  487ألف وحدة سكنية متوسطة من إجمالي    53وحدة سكنية اقتصادية و

إج  ألف  ان  أي  ة،  الفت  هذه  ي 
ف  بإنشائها  قام  سكنية  الوحدات  وحدة  مالي 

المستوى   والمتوسطة  خالل   الذياالقتصادية  العام  القطاف  بإنشائها  قام 

نحو   تمثل  الماضية  سنوات  قام    %98الخمس  ي 
الت  الوحدات  إجمالي  من 

 بتنفيذها. 

ة حدث انخفضت  أنه خالل السنوات األختر
ً
نسبة   إال أنه من المالحظ أيضا

   98عام من  انشاء الوحدات السكنية االقتصادية للقطاف ال
ً
ألف وحدة سنويا

العام( إل نحو    %97.6)  2017/ 2016عام   الوحدات هذا    61من إجمالي 

 عام  
ً
(. وف  المقابل ارتفع نصيب  %71.4)  2020/ 2019ألف وحدة سنويا

عام  ألف وحدة    1.1انشاء الوحدات ذات المستوى المتوسط ما يربو عىل  

ي    . 2020/ 2019ألف وحدة عام    53إل نحو    2016/ 2015
كما يالحظ أنه ف 

ي الوحدات الفاخرة،  
ة أظهرت الدولة بعض االهتمام باالستثمار ف  اآلونة األختر

حيث ارتفع نصيب انشاء الوحدات الفاخرة من إجمالي الوحدات المنفذة  

العام من نحو    %6.5إل نحو    2016/ 2015عام    %0.03من قبل القطاف 

العام  2020/ 2019عام   القطاف  ي  . وهو ما يعت  ان 
ارتأى زيادة االستثمار ف 

الوحدات الموجهة للطبقات المتوسطة بصورة رئيسية وكذلك توجيه بعض  

العام   ام  االلت   مع  المتوسط،  وفوب  الفاخر  اإلسكان  مجال  ي 
ف  االستثمارات 

اال  اإلسكان  مجال  ي 
ف  االستثمارات  من  األرتر  النصيب  قتصادي  بتنفيذ 

ي المجتم
 ف 
ً
 . عوالموجه للفئات األرتت احتياجا

 

 لمستويات ( عام/أعمال عام   –)حكوم  إجماىل  الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( 7جدول رقم )
ً
 ( 2019/ 2018إىل  2018/ 2017) واالستثمارات  اإلسكانطبقا

ة الزمنية    الفت 

2017/2018  2018/2019  

 استثمارات  ت دا وح استثمارات  وحدات 

 % (بالمليون جنيه) % ( بالعدد) % (بالمليون جنيه) % ( بالعدد) اإلسكان  مستويات

 0.0 21.8 0.0 0 0.0 4.0 0.0 142 منخفض التكاليف 

 36.9 34869.8 53.9 151650 40.1 42898.8 52.0 169754 اقتصادي

 39.2 37092.0 31.3 87910 42.8 45785.5 36.3 118467 متوسط 

 16.3 15440.3 11.7 32978 12.0 12845.3 9.5 30955 ط متوسفوق 

 7.6 7175.3 3.1 8743 5.0 5343.4 2.1 6945 فاخر

 100 94599.2 100 281281 100 106877.0 100 326263 إجماىل  

ي مرص المصدر: )
ة اإلسكان ف    (2020المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الجهاز  - 2019/ 2018نشر

  العام القطاع  بواسطة المنفذة السكنية الوحدات ماىل  ج إ( 8جدول رقم )
ً
 (2020/ 2019 إىل 2016/ 2015) سكاناإل  لمستويات  طبقا

  االجماىل  العام  فاخر  فوق متوسط   متوسط   اقتصادي  منخفض مستويات اإلسكان 

ة   % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  الفت 

2015/2016 
 19.7 95772 0.5 30 13.2 284 2.1 1089 22.1 94253 45 116 عدد 

% 0.1  98.4  1.1  0.3  0.03  100  

2016/2017 
 20.7 100548 0.9 50 12.8 275 4 2137 23.1 98086 0 0 عدد 

% 0  97.6  2.1  0.3  0  100  

2017/2018 
 21.6 105076 0.1 8 23.6 508 28.4 15023 21 89395 55 142 عدد 

% 0.1  85.1  14.3  0.5  0  100  

2018/2019 
 20.6 100511 0.2 10 3.3 72 31.9 16873 19.6 83556 0 0 عدد 

% 0  83.1  16.8  0.1  0  100  

2019/2020  
 17.5 84981 98.3 5544 47.1 1016 33.5 17721 14.2 60700 0 0 عدد 

% 0  71.4  20.9  1.2  6.5  100  

  االجماىل  
 100 486888 100 5642 100 2155 100 52843 100 425990 100 258 عدد 

% 0.1  87.5%  10.9  0.4  1.2  100  

 (2020، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاف االسكان والمرافق- االدارة العامة لبحوث االسكانالمصدر: )
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   العام القطاع بواسطة المنفذة السكنية الوحدات( 25رقم ) لشك
ً
 البناء  لمستويات طبقا

 ( 2020/ 2019 إىل 2016/ 2015)
عام/أعمال   –السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكوم   الوحدات( 26شكل رقم )
 لمستويات البناء )  –عام 

ً
 (2019/ 2018إىل  2018/ 2017خاص( طبقا

ة    مرص اإلسكان )المصدر: نشر
ز
( 2020الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء،  -2019/ 2018ف ( 2020قطاع االسكان والمرافق، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، -)المصدر: االدارة العامة لبحوث االسكان
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القطاف   من  لكل  اإلسكان  وعات  لمشر االستثمارات  إجمالي  بلغ  وقد 

القطاف    416لحكومي والخاص نحو  ا مليار جنيه مرصي تمثل مشاركة 

من إجمالي االستثمارات    % 65مليار، أي نحو    271خاص فيها بنحو  ال

من   الماضية  أعوام  الخمس  خالل  اإلسكان  لقطاف  الموجهة 

ويالح2020/ 2019إل    2016/ 2015 استثمارات  .  نصيب  تذبذب  ظ 

وعات اإلسكان من   ي مشر
إل    2016/ 2015عام    %83القطاف الخاص ف 

عام   مستوياته  ي 
من    %50.7بنسبة    2020/ 2019أدئ    أجمالي فقط 

عام   ويعتتر  قيمة    2018/ 2017االستثمارات.  حيث  من  األعىل  هو 

مليار جنيه مرصي، شارك القطاف    106االستثمارات بصورة عامة بقيمة  

 من حيث مشاركة   وهي مليار،    77الخاص فيها بنحو 
َ
  القيمة األعىل أيضا

 اضية. القطاف الخاص خالل الخمس أعوام الم 

 لوثيقة معلومات برنامج  ومما هو جدير بالذكر أن البيانات اال 
ً
حصائية وفقا

بأن االقتصاد المرصي قام باالستثمار بمتوسط    الشامل تشتر تمويل اإلسكان  

قطاف   1.8% ي 
ف  الماضيير   العقدين  مدى  عىل  المحىلي  الناتج  إجمالي  من 

ي اإلسكان. وتعتتر  
هذه المستويات منخفضة بالمقارنة باحتياجات السكن ف 

العمران )هذه ا المسارن غتر  مرص ومعدل  لنسب ال تتضمن عملية تشييد 

الرسمية(. وتقوم الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل عادة باالستثمار  

متوسط    %6بمتوسط   ويقدر  اإلسكان.  ي 
ف  المحىلي  الناتج  إجمالي  من 

منطقة   ي 
ف  بحوالي  االستثمارات  األوسط  ب 

والشر أفريقيا  من    % 4.5شمال 

، وهو   ي   القومي إل الحاجة إل زيادة االستثمار    ما يشتر إجمالي الناتج المحىلي
ف 

ي 
 مرص. مجال اإلسكان ف 
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وعات   اإلسكان االجتماع  مشر

ي تاريييييه مرصييييييي يتم تنفيذه 
وف ف  سييييييينوات بكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث تقوم بتوفتر وحدات سيييييييكنية لذوي  6ألف وحدة سيييييييكنية خالل  725تبنت الدولة أضيييييييخم مشييييييير

ي معدة للبناء ووح
ائي الدخل األدئ  وذلك من خالل صييندوب دات سييكنية لذوي الدخول المتوسييطة، ووحدات سييكنية الدخل المنخفض وقطع أراض  بنظام االيجار وذلك لدعم شر

تر بسيييعر تكلفة اإلنشييياء فقط غاالسيييكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. تشيييمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتير  وصيييالة أو ثالث غرف وصيييالة كاملة التشيييطيب تقدم للمسيييتفيد 
اوح ما بير  ت كما يتم تقديم دعم مباشر ُمحمل عليها سعر األرض أو المرافق أو الخدما

 بفائدة مدعمة  20ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة عىل مدى  60ال  5 للمستفيد يت 
ً
عاما

ة فيها كريمة ومتكاملة من أسيييييييواب تجارية وحضيييييييانات ومدارس ووحدات ألف وحدة، ويتم توفتر خدمات للوحدات لجعل الحيا 414من البنك المركزي، تم االنتهاء من تنفيذ عدد 
 للدمج اال

ً
اء. وضييمانا  عىل حقوب كافة فئات المجتمع فييييييييييييييييييي الحصييول صييحية ومالعب ومناطق خرصيي 

ً
وف االسييكان االجتماعي فقد حرصييت الدولة  عىلجتماعي وحفاظا وحدات مشيير

 :  عىلي التالي
وف. إضافة المرأة المعيلة الي قائمة األولوي▪  ات للمتقدمير  للحصول عىل وحدات بالمشر
وف االسكان االجتماعي ▪  عام.  50عام الي  45 من توسيع شريحة الفئات العمرية المستفيدة من مشر
ي تطبقها الوزارة. ▪

 للمعايتر الت 
ً
وف وفقا  ادراج أصحاب المهن الحرة لقائمة المستفيدين بالمشر

وف لذوي االحتياجات ا %5تخصيم ▪ ي من وحدات المشر
 لنوف وتصنيف اإلعاقة، بحيث يكون تخصيم الوحدات السكنية لذوي اإلعاقة الحركية ف 

ً
لخاصة طبقا

ي 
ي حاالت اإلعاقة سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية فيتم تخصيم الوحدات السكنية لهم دون الدور األرض 

،أما باف  اطات قانون حقوب  تميتر   الشت 
ً
ووفقا

 . 2018لسنه  10بالقانون رقم االعاقة الصادر  ذوياالشخاص 
قيمة االنتفاف  -تقديري لكل وحدة سكنية يشمل )تكلفة المرافق العامة  توفتر دعم نقدي مباشر طبقا لمستوي الدخل )لفئة محدودي الدخل( أو دعم غتر مباشر ▪

 دعم عائد التمويل العقاري(.  -االعباء التمويلية  -باألرض 
 

وعات االسييييييييكان  كما قامت وزارة االسييييييييكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنفيذ مشيييييييير
حساب دورا فعاال االقتصادي من خالل حساب تمويل االسكان االقتصادي حيث كان لل

ي 
ي إطار خطة الدولة لرعاية الفئات االولي بالرعاية بمني للمسيييييييييييييييياهمة ف 

ي المشيييييييييييييييياركة ف 
ف 

ي  22790انشيييياء 
بتمويلها وحدة سييييكنية  15682محافظات، بخالف  7وحدة سييييكنية ف 

ي 
ي تفعيل قانون التمويل العقاري بتقديم  8وانشيييييييييائها ف 

محافظات وكذلك المسييييييييياهمة ف 
. كما تم مني قروض لبناء وحدات سيييييييييييييييكنية للفئات االولي بالرعاية موارد نقدية وعينية

وعات  20 عىليتم سييداداها  سيينة بفائدة ميشيية لعدد من المحافظات وكذا جهاز المشيير
كة. وقام الحسييييييييياب ة من  المشيييييييييت  ي الفت 

وحدة 600بإنشييييييييياء  2019وحت   2016مؤخرا ف 
وف نزهة التجمع الثالث وتوصيييل المرافق وت سييليمها للمخصييم لهم. سييكنية ضييمن مشيير

وف من ) ( وحدة سكنية 600( عمارة بإجمالي )30( بلوكات سكنية بعدد )8يتكون المشر
مدينة (، ويتمتر  بموقع حيوي جنوب 2م120( و )2م112نصيييف تشيييطيب بمسييياحات )

وف بانخفاض -طريق القطامية  عىلالقاهرة الجديدة  العير  السيييييييييييييييخنة. كما يتمتر  المشييييييييييييييير
 ألن الو

ً
حدات نصيييييييف تشيييييييطيب. كما انه جاري التحضيييييييتر حاليا لبدء انشييييييياء التكلفة نظرا

  فدان.  12وحدة سكنية جديدة بالقاهرة الجديدة بمساحة  1000

8,607,432

39,684,878

29,069,111 28,204,303

39,439,56036,169,750

50,846,000
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حكومي  خاص

 لوثيقة معلومات برنامج تمويل اإلسكان  
ً
بأن االقتصاد المرصي قام باالستثمار بمتوسط    لشامل تشتر اومما هو جدير بالذكر أن البيانات االحصائية وفقا

ي قطاف اإلسكان. وتعتتر هذه المستويات منخفضة بالمقارنة باحتياجات  1.8%
ي مرص    من إجمالي الناتج المحىلي عىل مدى العقدين الماضيير  ف 

السكن ف 

وم الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل عادة باالستثمار بمتوسط ومعدل العمران )هذه النسب ال تتضمن عملية تشييد المسارن غتر الرسمية(. وتق

ب األوسط بحوالي    6%
ي منطقة شمال أفريقيا والشر

ي اإلسكان. ويقدر متوسط االستثمارات ف 
،  م   %4.5من إجمالي الناتج المحىلي ف  ن إجمالي الناتج المحىلي

ي مجال اإل  القومي إل الحاجة إل زيادة االستثمار   ما يشتر وهو 
ي ف 

 .  (36) مرصسكان ف 

 اجماىل    خاص  حكوم   التنفيذ جهة 

ة   باأللف جنيه  % باأللف جنيه  % باأللف جنيه  الفت 

2015/2016 8,607,432 19.8 % 36,169,750 83.1 % 43,503,862 

2016/2017 39,684,878 46.7 % 50,846,000 59.8 % 85,052,038 

2017/2018 29,069,111 27.3 % 77,377,500 72.7 % 106,446,611 

2018/2019 28,204,303 29.8 % 66,394,950 70.2 % 94,599,253 

2019/2020 39,439,560 49.3 % 40,573,300 50.7 % 80,012,860 

 416,366,784 % 65.2 271,361,500 % 34.8 145,005,284 الجماىل  ا

  الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع )حكوم  ( 9رقم ) جدول
ز
( 2020/ 2019إىل  2016/ 2015خاص( )  –عام/أعمال عام  –إجماىل  االستثمارات ف

  الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( 27شكل رقم )
ز
(2020/ 2019إىل  2016/ 2015)خاص(  –عام/أعمال عام   –)حكوم   إجماىل  االستثمارات ف

اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع االسكان والمرافق، وزارة -)المصدر: االدارة العامة لبحوث االسكان
2020 )
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فيت مرص  محافظات  عىل  السكنية  الوحدات  لتوزيييييع  بالنسبة  أن  أما  ضي 

استحوذت   قد  واالسماعيلية  ة  والجتر  القاهرة  عام  محافظات  خالل 

يليها    2019/ 2018 السكنية  الوحدات  تنفيذ  من  األرتر  الحجم  عىل 

ي حير  جاءت محافظات  
محافظات المنوفية، القليوبية، سوهاج ودمياط، ف 

الشيه وكفر  ة  عدد    البحتر حيث  من  ة  األختر المراتب  ي 
ف  الجديد  والوادي 

ي للوحدات السكنية     (37)السكنية المنفذة  الوحدات 
وبمقارنة التوزيييييع المكائ 

ي محافظات مرص لعام  
ي ف  للوصول    2017المنفذة بتعداد السكان الحرص 

ي المناطق الحضرية من الوحدات السكنية المنفذة بكل  
إل نصيب الفرد ف 

 نجد أنه بالرغم من استئثار بعض المحافظات بالعدد األرتر   ،  ( 38)محافظة  

ن  بالوحدات   
َ
استئثارا المحافظات  أرتت  أن  إال  الوحدات  عدد من  إل  سبة 

عىل  عالوة  سيناء،  وجنوب  اإلسماعيلية  محافظات  هي  المدن  ي 
ف  سكانها 

الجديد.  والوادي  دمياط  المنوفية،  مطروح،  سيناء،  شمال   محافظات 

ة من األراض  الفضاء  ويالحظ أن هذه ا  لمحافظات يتوفر فيها مساحات كبتر

ي 
قاطت   الت  احتياجات  تلتر  إسكان  وعات  مشر إقامة  للدولة  تتيي  تلك   

 المحافظات. 

المنوفية   الدلتا )عدا  ة واإلسكندرية ثم محافظات  البحتر وتعتتر محافظات 

ي المناطق الحضرية من  
 من حيث نصيب الفرد ف 

ً
ودمياط( هي األقل نصيبا

ما يوجه  . وهو  2019/ 2018وحدات السكنية الجديدة المنفذة خالل عام  ال

 
ً
وعات اإلسكان. بأهمية تركتر  الدولة عىل المناطق األرتت احتياجا   لمشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز حجم  ▪ عىل اإلسكان والمواصالت ومعدالت   االنفاقتحليل الفجوة بي 
 - : المصريةالدخل السنوي للشة 

ي خيارات اإلسكان للمجموعات األقل دخال ورفع قدرت
هم عىل  يعتتر التوسع ف 

الحكوم أولويات  أهم  أحد  وعمل  عامة  وخدمات  سكن  عىل  ة الحصول 

عام   بداية  ي 
ف  ي  تحفتر  برنامج  الحكومة  وتبنت  إعطاء    2014الحالية.  مع 

ي ق
طاف  األولوية لقطاف اإلسكان. وكان المنطق االقتصادي من وراء االستثمار ف 

ه لخلق وظائف محلية وإحداث نمو اقتصادي. وق د أقرت  اإلسكان هو تحفتر 

)المستبدل بالقانون رقم    2014لسنة    33الدولة كذلك قانون اإلسكان رقم  

  العقاري ودعم التمويل   االجتماعي اإلسكان  وأنشأ صندوب (  2018لسنة  93

ومن  بهدف توفتر مليون مسكن لمش منخفضة الدخل خالل ستة سنوات.  

نامج بتوفتر أرتت من   ة سنويا طوال مليون وظيف  1.5المقرر أن يقوم هذا التر

نامج ة التر
ي مجاالت التشييد والبناء   فت 

ي ظل تحديات  ف 
امج ف  . وتعمل هذه التر

 ) ي
 لمقياس الفقر الوطت 

ً
ي نسبة الفقراء )وفقا

للدولة أهمها الزيادة المستمرة ف 

نحو   خالل  الفقراء  نسبة  تضاعفت  من    18بحيث  عام    % 16.7عام 

نحو    2000/ 1999 عام    % 32.5إل  ي 
من    ،(35)  2018/ 2017ف  يزيد  مما 

العبء الواقع عىل كاهل أجهزة الدولة لتوفتر المزيد من الخدمات والوحدات 

 السكنية للفئات غتر القادرة المتنامية العدد. 

الفئات  يشمل  الذي  النطاب  هو  )جنوب مرص(  القبىلي  الوجه  أن  ويالحظ 

ي  
ف  الكبتر  االرتفاف  عامة  بصورة  يالحظ  الفقر، كما  من  معاناة   

نسبة  األرتت

من   وبورسعيد،  القاهرة  مثل  الحضرية  بالمحافظات  عام    % 15.1الفقراء 

الوحدات السكنية المنفذة عام  نصيب محافظات مرص من ( 28شكل رقم )
(2018 /2019 )

   ( 29شكل رقم )
ز
نصيب المحافظات من الوحدات بالنسبة لعدد السكان ف

المناطق الحضرية 

(2020قطاع االسكان والمرافق، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، -سكان)المصدر: االدارة العامة لبحوث اال 

وعات اإلسكان المتوسط   سكن مرص ودار مرص –مشر
 

ي إطيييار سيييييييييييييييعي وزارة اإلسيييييييييييييييكيييان والمرافق والمجتمعيييات العمرانيييية إل توفتر 
ف 

وف دار  المسيييييييييييكن المالئم للمواطنير  ذوي الدخول المتوسيييييييييييطة، يهدف مشييييييييييير
ل توفتر وحدات كاملة التشييطيب، وقد شييملت المرحلة األول والثانية مرصيي إ

وب  -مدينة السيييادات  -بر أرتو 6مدن )مدينة  مدينة العاشر من  -مدينة الشييير
ميييدينييية  -ميييدينييية بيييدر  -ميييدينييية القييياهرة الجيييدييييدة  -ميييدينييية العبور  -رمضيييييييييييييييييان 

ي دمياط( أما المرحلة الثانية فتتمثل 
 4حلة أول ومدن مر 8مدينة منها  12 ف 

نة مدي –مدينة الشيه زايد  -مدن جديدة مرحلة ثانية )مدينة المنيا الجديدة 
ميييايو (. كميييا تتجيييه الوزارة إل توفتر وحيييدات كييياملييية  15ميييدينييية  –برج العرب 

التشييييطيب ضييييمن محور "سييييكن مرصيييي" تضييييم المرحلة األول منه تنفيذ عدد 
حت   2م 106من  ألف وحدة سييييكنية كاملة التشييييطيب بمسيييياحات 57حوالي 
جديدة دمياط ال -بدر  -العبور  -القاهرة الجديدة  -أرتوبر  6بمدن ) 2م 118

، وتتبت  الوزارة  -المنيا الجديدة  - المنصيييييييييورة الجديدة( بنموذج معماري ممتر 
إتاحة وحدات بسييييييييعر مناسييييييييب أقل من مثيالتها المقدمة من القطاف الخاص 

 أفضل مواقع بالمدن الجديدة بإجمالي 
 ألف وحده سكنية.  400 عدد ف 

 اإلسكان المتوسط بمدينة السادس من أرتوبر



اماتالجزء األول:  ز  إىل التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة مفضيه الت 

19 

االساسي  2018/ 2017عام    % 26.7إل    2015 الارض  إن  من  وبالرغم   .

ي مرص هو تقريب الفجوة بير  أسعار السكن والدخول، لدعم ا
لدولة للسكان ف 

ي الوقت نفسه الذي تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات عىل مشا
ريييييع  ولكن ف 

إسكان مدعمة، تزداد الفجوة بير  السعار والدخول بنسبة تفوب نسبة الدعم.  

من   المدعمة  الشقة  ازداد سعر   ،
ً
عام    50فمثال جنيه  نامج  بتر   2005ألف 

، إل  نامج اإل   2014ألف جنيه عام    135  االسكان القومي   االجتماعي سكان  بتر

ي تسع سنوات، أي بمتوسط زيادة    270أي بمقدار    ،(39)
ي السنة.   30% ف 

% ف 

هذه الزيادة لعدة عوامل أهمها ارتفاف معدالت التضخم عالوة    أسبابوترجع  

)من   الوحدات  زيادة مساحات  نحو    93عىل  إل  مربييع  مربييع(.   90مت   مت  

ف ن    
ً
أسعار  وعموما زيادة  توارب  المدعمة  الشقق  أسعار  ي 

ف  الزيادة  هذه 

المفتوحة السوب  ي 
الفت  باإلضافة إل ذلك، فق  . السكن ف  ي 

الفقر ف  ة  د ازداد 

سها، وشهدت دخول متوسىطي الدخل زيادة طفيفة قد يلتهمها التضخم، نف

ائية للمواطن المرصي انخفضت، وبخاصة الفقراء،   بما معناه أن القدرة الشر

ي مقدرته عىل حيازة مسكن 
  . (40) مالئممم أثر ف 

 كب
ً
تفاوتا المسكن  إليجار  دخولها  من  األش  تخصصه  ما  إذ  ويتفاوت   ،

ً
ا تر

 %30إل أرتت من  ومن ناحية أخرى يصل    % 1ينخفض من ناحية إل أقل من  

االنتقاص   أو  االحتياجات األساسية األخرى  تلبية  يهدد  من دخولها مما قد 

للتعبئة   المركزي  للجهاز  واإلنفاب  الدخل  لدراسات   
ً
ووفقا العامة  منها. 

 يصل  واإلحصاء ف ن متوسط ما تنفقه األشة عىل المسكن والت
ً
نقالت معا

نحو   و   % 24.7إل  الفعىلي  االستهالك  إجمالي  عام من  لبيانات   
ً
فقا

 عن االنفاب عام  2018/ 2017
ً
البند    2015، وهو ما يزيد قليال عىل نفس 

ي ال23.8%)
حرص  (. ويالحظ أن االنفاب عىل بندى السكن والتنقل يرتفع ف 

ي الريف ليصل إل نحو  
 2018/ 2017و  2015عامي    %26.8و  %26.4عنه ف 

 .  عىل التوالي

ارجاف   جزئية    -ويمكن  بصورة  األعوام   - ولو  خالل  الفقر  معدالت  زيادة 

برنامج  عن  واألش،  األفراد  لدخول  الحقيقية  القيمة  ي 
ف  اجع  والت  السابقة 

ن سياسات تقشفية اإلصالح االقتصادي الذي تبنته الحكومة، والذي تضم 

ي الربييع األخ
(، بما انعكس  2016تر من عام  ومنها تحرير سعر رصف الجنيه )ف 

األسعار  مستويات  عىل  مباشر  ي  بشكل 
الت  اإلجراءات  حزمة  اشتملت  . كما 

حلت  ي 
والت  المضافة،  القيمة  ضريبة  تطبيق  االقتصادي  نامج  التر تضمنها 

السلع االستهالرية،  محل ضريبة المبيعات ورفعت النسبة المفروضة عىل  

ي 
الت  والخدمات  السلع  إخضاف  ي 

ف  توسعت  للضريبة.    كما  تكن خاضعة  لم 

وقود والكهرباء أرتت من مرة بهدف  وشملت تلك الحزمة أيضا رفع أسعار ال

ي زيادة 
 ف 
ً
ا  مباشر

ً
أثرا له  الطاقة، مما كان  تقليم اإلنفاب الحكومي عىل دعم 

ي نسب  عدد الفقراء بالرغم من أثر تلك الحزم اإل 
صالحية عىل تراجع عام ف 

 للدولة للحد  الفقر المدقع. ويمثل هذا الوض 
ً
 جديدا

ً
ي مثل هذه    – ع تحديا

ف 

كان غتر الرسمي )المستأجر أو التمليك( والذي يوفر أهم  من اإلس   –الظروف  

 خيارات اإلسكان تستفيد منه األش منخفضة ومتوسطة الدخل 

الكىل  االقتصاد  أداء  ي 
ف  المستمر  التحسن  من  بالرغم  ف نه  القول  خالصة 

األختر  أعوام  الخمس  خالل  االجتماعية (42)  (41)ة  المرصي  األوضاف  ف ن   ،

الحقيقية  األجور  تقلم  ي 
ف  متمثلة  المصرية،  للدولة   

ً
تحديا تمثل  مازالت 

صل إل نحو  مقارنة بتكاليف الحياة. وانعكس ذلك عىل زيادة نسبة الفقراء لت

. وقد اتخذت   32.5% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر القومي

من اإلجراءات لتخفيف حدة التكلفة االجتماعية  الحكومة المصرية العديد  

نامج تكافل  عىل السكان، فعىل سبيل المثال تم زيادة المخصصات الما لية لتر

التضامن   لوزارة  التابع  ة    %400  بنحو   (43)  االجتماعي وكرامة  الفت  ي 
بير  ف   ما 

 مليون أشة.  2.2بهدف دعم نحو   2018و  2015عامي 

السا السياسات  من  لكل  والزيادة وقد كان  اإلسكان  مجال  ي 
ف  السكانية    بقة 

 سلبية عىل ضمان توفتر السكن الميسور  
ً
ة وأسعار الفائدة المرتفعة فثارا الكبتر

ي مرص ألعوام عديدة. وبناء عىل دراس
ة اعدت من البنك الدولي عام التكلفة ف 

   300ف ن الطلب عىل الوحدات السكنية يقدر بنحو    2014
ً
ألف وحدة سنويا

ألف وحدة إضافية مطلوبة لتاطية الخلل الموجود بالسوب   254  عالوة عىل 

لم   الجديدة  الوحدات  تنفيذ  معدل  أن  إال  ال  المرصي،  ألف   200يتخط 

االحتياج    
ً
حاليا يزيد  وقد   .

ً
سنويا بسوب وحدة  السكنية  للوحدات  الفعىلي 

ي مرص عن  
ي الفئة    700اإلسكان ف 

 نتيجة لزيادة السكان ف 
ً
ألف وحدة سنويا

ي الوحدات إل زيادة  العمري
 سنة. وقد أدى العجز الحالي ف 

ة األقل من أربعير 

ي أسعار الوحدات وصعوبة وصول ا
ة ف  ة إل السكن الميسور  كبتر لفئات الفقتر

الد   . (44)  الرسمي  طريق  وتعمل  عن  التحدي  هذا  مواجهة  إل  جاهدة  ولة 

التشريعات المتعلقة بقطاف اإلسكان، عال  ي منظومة 
وة  إصالحات هيكلية ف 

عىل انشاء الصناديق التمويلية العقارية باإلضافة إل التعاون مع جهات دولية 

الفئات وصول  لتيستر  عىل    داعمة  تساعدها  تمويلية  بدائل  إل  ة  الفقتر

ي للوحدات غتر  الحصول عىل المس 
كن المالئم، والحد من االنتشار العشوائ 

 . الرسمية
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1999/2000 2004/2005 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2015 2017/2018

ة ا  لفت 
2015 2017/2018 

% % 

 26.7 15.1 المحافظات الحضرية

 14.3 9.7 حرصز الوجه البحري

 27.3 19.7 ريف الوجه البحري

 الوجه القبىل  
 30 27.4 حرصز

 51.9 56.7 ريف الوجه القبىل  

 32.5 27.8 إجماىل  الجمهورية

 2017/2018 2015  المدى الزمنز 
 

 اقسام اإلنفاق الرئيسية 
 ريف  حرصز   جملة  ريف  حرصز   جملة 

% % % % % % 

اب والملبس   50.3 42.9 46.6 49.9 40.2 44.7 الطعام والشر
 17 20.1 18.6 15.8 19 17.5 المسكن ومستلزماته 

 5.4 6.7 6.1 5.1 7.4 6.3 قال والتنقل االنت
 1.9 2.8 2.4 2 2.9 2.5 االتصاالت 

ات  ز  3.9 3.8 3.8 4.2 4 4.1 األثاث والتجهت 
 10.2 9.6 9.9 10 10.1 10 ورعاية صحية  خدمات

 3.3 5.6 4.5 3.3 6.1 4.8 يم التعل 
فيه، المطاعم   5.6 7.4 6.5 5.1 6.9 6.1 الثقافة، الت 

 4.3 3.9 4.1 3.7 4 3.9 الخدمات المتنوعةو  السلع
 101.9 102.8 102.5 99.1 100.6 99.9 )*( الفعىل  االستهالك  إجماىل  

(  إجماىل  + ) االستهالك  يتضمن اإلنفاق  الفعىل  )*( االستهالك  ز  التحويالت العينية + تحويالت بطاقة التموين + تحويالت فرق الخت 

  تطور نسبة الفقراء ( 30شكل رقم )
 وفقا لمقياس الفقر الوطنز

 (1999 –2018)

 لمجموعات االنفاق الرئيسية )لمتوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الالتوزي    ع النسن   ( 11رقم ) جدول
ً
(2018/ 2017 – 2015سنوي للشة طبقا

  النطاقات المكانية المختلفة بالجمهورية ( 10رقم ) جدول
ز
تطور نسبة الفقراء ف

(2015 – 2017 /2018)
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مع  للتعامل  المختلفة  اآلليات  من  مجموعة   
ً
حديثا المصرية  الدولة  تبنت 

ي طرح وحدات  
ملف اإلسكان بجميع مستوياته، فبجانب مساهمة الدولة ف 

وف   لفئة  مشر الممتر   واإلسكان  الدخل  محدودي  لفئة  االجتماعي  اإلسكان 

فيض سعر اإلقراض وتقديم الدعم النقدي  متوسىطي الدخل، فقد قامت بتخ

اساليب   تنويييييع  وكذا  المستحقير   للمستفيدين  التمويل  المباشر  ومنتجات 

وتعديلها   بتطويرها  الدولة  قامت  ي 
الت  التشريعات  أهم  من  ولعل  العقاري. 

وص قانون  لضمان  مناسبة  تمويلية  بدائل  إل   
َ
احتياجا األرتت  الفئات  ول 

 سكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري. التمويل العقاري وقانون اإل 

  مجال التطوير العقاري ونمان الوصول إىل   ▪
ز
دور التشريعات الحديثة ف

 بدائل تمويلية مناسبة 

ي تطوير البنية األساسية القانونية والتنظيمية 
ساهم قانون التمويل العقاري ف 

التمويل   سوب  عن  االعالن  خالل  من  مرص  ي 
ف  العقاري  بالتمويل  الخاصة 

. وقد أدى ذلك إل توسيع  2001لعام    148العقاري المرصي بالقانون رقم  

الدخول    نطاب وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقاري، من ذوي

ي مخصصة بالمجان 
المنخفضة، وتمكير  الصندوب من الحصول عىل أراض 

التعتت ف  سداد   وتقديم ضمان ضد مخاطر  اقتصادية عليها،  لبناء مسارن 

كات  األق إحدى شر مع  الصندوب  مشاركة  من خالل  التمويل  لجهات  ساط 

 ن التأمير  أو الصناديق المتخصصة. ويالحظ أنه بالرغم من هذه اإلجراءات ف

تسجيل العقارات كان محدودا، وقد يرجع ذلك إل المستوى المنخفض من  

 . (46) (45)العقاري الوعي لدى المواطنير  والمستثمرين بمنتجات التمويل  

رقم  م  وت قانون  خالل  من  القانون  لهذا  التشريعي  اإلطار  لسنة    55تطوير 

رقم    2014 العقاري  التمويل  قانون  مواد  بعض  تعديل  ة لسن  148بشأن 

بهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وتنشيط    2001

عمل صندوب ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خالل توفتر قدر من  

من  المرون المسارن  من  االستفادة  وقواعد  وط  شر تحديد  يخم  فيما  ة 

ذوي   إسكان  وعات  مشر توصيف  معايتر  وضع  ي 
وف  االقتصادي  المستوى 

ي الحد األقىص لنسبة عبء التمويل إل الدخل. وقد  الدخل المنخ
فض وف 

بالعقار  االنتفاف  حاالت  العقاري  التمويل  أنشطة  القانون ضمن  استحدث 

اء   والتأجتر الذي ينتهي  بالتملك، إضافة إل ما هو قائم حاليا من تمويل شر

إنشاء "االت  القانون  أتاح  بناءها أو ترميمها او تحسينها. كما  أو  حاد  العقارات 

ي نشاط التمويل وإعادة  
المرصي للتمويل العقاري" ليضم الجهات العامة ف 

المعايتر  تطوير  ي 
ف  المساهمة  بهدف  واحدة  مظلة  تحت  العقاري  التمويل 

ي مرص حيث تساعد  ال
مهنية لهذه الجهات والعمل عىل تنمية هذا النشاط ف 

وختر  العقاريير   الوكالء  عىل  الرقابة  إحكام  عىل  التعديالت  التقييم هذه  اء 

. كذلك  2015العقاري ووسطاء التمويل العقاري، وقد بدأ نشاط االتحاد عام  

تم تخفيض   فقد تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية حيث

رقم   قانون  بموجب  العقاري  التسجيل  وتبسيط    2006لسنه    83رسوم 

راءات التنفيذ إجراءات التسجيل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تبسيط إج

ي تقدم خدمات 
كات الت  عىل العقار، وإصدار قواعد إنشاء وتنظيم عمل الشر

العق التمويل  أساليب  وتشمل   . ي
االئتمائ  والتصنيف    االستعالم 

ً
وفقا اري 

اء المستثمر لعقار بنظام اإلجارة، التمويل  (47)  للقانون عىل التالي  : تمويل شر

اء   شر تمويل  المرابحة،  حق  بنظام  اء  شر تمويل  المشاركة،  بنظام  العقارات 

إل   ألت  عقارات  تطوير  أو  تحسير   او  بناء  وتمويل  للعقارات،  االنتفاف 

 المستثمر بنظام حق االنتفاف. 

 2014لسنة    33رقم  اإلسكان االجتماع    الدولة قانون  كذلك فقد أصدرت

الصادر والمستبدل   العقارى  التمويل  ودعم  االجتماع  اإلسكان    بقانون 

ي ضمان ودعم نشاط  2018لسنة    93رقم    بالقانون 
، حيث تم ضم صندوف 

ي صندوب واحد بهدف تحقيق  
التمويل العقاري وتمويل االسكان االجتماعي ف 

ممكنة   استفادة  المواطنير   أقىصي  عىلي  األمر  وتيستر  السبل،  وأيش  بأقل 

در  بالتعامل مع جهة إدارية واحدة ، ويعد من أهم احكام القانون ايجاد مصا

وف االسكان  ذاتية دائمة لتمويل وحدات سكنية لفئة محدودي الدخل بمشر

له   للدولة من خالل صندوب  العامة  الخزانة  االعتماد عىلي  االجتماعي دون 

مستقل وضوابط  موازنة  وط  شر صدرت  دوره, كما  تأدية  له  يكفل  بما  ة 

 للتخصيم بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

 آليات دعم التمويل العقاري ▪

 توفتر فليات  
ي تطوير البنية التشريعية وف 

ساهمت تلك القوانير  وتعديالتها ف 

إل مستحقيه.  العقاري وضمان وصوله  التمويل  لدعم  ومتشابكة  متعددة 

ك المركزي المرصي من تطبيق حزمة تحفتر  قطاف اإلسكان من فتمكن البن

  مليار جنيه  20خالل ضه أرصدة منخفضة عن معدالت السوب تصل إل  

ي  
ي قطاف التمويل العقاري لتحفتر  تمويل عملية تشييد المسارن لمنخفىص 

ف 

 ، ي حزم التحفتر 
ومتوسىطي الدخل. وكان المكون الخاص بمنخفض الدخل ف 

بتوفتر  يقوم  فائدة    والذي  بمعدل  عقارية  مدى    %7قروض  عاما    20عىل 

إل   دخلها  ينخفض  ي 
الت  األش  وتم    1000يستهدف  شهريا  مرصي  جنيه 

م حزمة  تطبيقه  وتسمي  التكلفة.  ميسور  العقاري  التمويل  برنامج  ن خالل 

ي يقل 
التحفتر  هذه بتوفتر دعم مرتبط بالرهن العقاري لمش المستحقة والت 

نسبة   نطاب  عن  خالل    %20دخلها  من  األرصدة  توفتر  وتم  دخال.  األقل 

األش   لتأهيل  توفتر دعم  وتم  لها  التابعة  العقاري  التمويل  كات  البنوك وشر

 ات الدخل المنخفض من خالل برنامج التمويل العقاري ميسور التكلفة. ذ

للرقابة   العامة  الهيئة  العقاري  التمويل  نشاط  عىل  والرقابة  اف  اإلشر يتول 

( 10بموجب قانون رقم )  2010/ 2009منذ بداية العام المالي    المالية وذلك

باإل 2009لسنة   الهيئة  وتقوم  العقار .  التمويل  شئون  اف عىل  ووضع  شر ي 

ي تكفل كفاءة السوب ومتابعة نشاطه والرقابة عليه والعمل عىل  
الضوابط الت 

ي تحافظ حقوب كافة األطراف المتعاملة في
ه. تنميته واتخاذ كافة التدابتر الت 

كات العاملة   لتقارير نشاط التمويل العقاري للهيئة فقد بلغ عدد الشر
ً
ووفقا

ي السوب المرص 
ي نشاط التمويل العقاري ف 

كة بنهاية عام    15ي  ف    2019شر

التمويل  التمويل العقاري(. كما بلغ حجم نشاط  كة واحدة إلعادة  )منها شر

النشاط   بداية  منذ  اكمي  الت  جنيه،    13.3العقاري  قدره  مليار  نمو  بمعدل 

بعام    24.3% بلغ    2018مقارنة  حجم    10.7حيث  بلغ  جنيه. كما  مليار 

عام   خالل  الممنوح  العقاري  عن    2019التمويل  يزيد  جنيه    2.6ما  مليار 

 . (48) مليار جنيه 2.2حيث بلغ    2018مقارنة بعام   % 18.2بمعدل نمو بلغ 

)و  العقاري  التمويل  نشاط  ودعم  ضمان  صندوب  من  كل  زارة ويعمل 

التمو  ودعم  االجتماعي  اإلسكان  وصندوب  )وزارة  االستثمار(  العقاري  يل 

، وتوفتر   ي يحددها الصندوب األختر
ي تنفيذ سياسات اإلسكان والت 

اإلسكان( ف 

اإلسكان  برنامج  بدعم  العقاري  التمويل  صناديق  وتقوم  التمويلية.    الموارد 

سكنية وحدة  مليون  لبناء  الدولة  الذي طرحته  محدودي    االجتماعي  لفئة 

الع التمويل  خدمات  تقديم  خالل  من  فائدة الدخل،  اسعار  وتطبيق  قاري 

الدعم   عىل  عالوة  الوحدات  هذه  اء  لشر الدخل(  محدودي  )لفئة  ميشة 

االسكان   نامج  لتر المستدام  التمويل  توافر  الدولة  ضمنت  وبذلك  النقدي، 

داد كافة استثماراتها من حصيلة التماالجت ويل العقاري  ماعي من خالل است 

نامج نتيجة لنقم التمويل.  الذي توفره البنوك وبما يضمن عدم توقف ال تر

الصناديق الدولي    –وقد ساهمت هذه  البنك  ي توفتر دعم   –بالتعاون مع 
ف 

ة من    287مالي ألرتت من   ي الفت 
ي (  2019وحت  نهاية    2015ألف أشة )ف 

ف 

( الشباب  تضمير   ي 
ف  ساهمت  كما  مرص.  محافظات  من   %70جميع 

ي الفئة العمرية األقل من  
ي الفئة األقل من    % 18عام و  40المستفيدين ف 

ف 

ي عىل األرض الزراعية    30
ي الحد من نمو اإلسكان العشوائ 

عام(، مما ساهم ف 

ي خالل األربيي
. ويالحظ أنه ف  ي مجال االنشاء والتعمتر

ع  وتوفتر فرص عمل ف 

ة أرتت من     % 40من ضمن ال    من األش المستفيدة كانت   % 75سنوات األختر

، حيث أرتفع مشاركة هذه ال
ً
  %80إل    2015عام    %68فئة من  األقل دخال

 .   (49) 2019عام  
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توفتر  العقاري  التمويل  ودعم  االجتماعي  اإلسكان  صندوب  ويستهدف 

ا لمحدودي  ألف وحدة تم طرحه  100مليار جنيه لنحو    20تمويالت تصل  

اوح  ألف جنيه للوحد   200الدخل بمتوسط تمويل   ة، عالوة عىل تمويالت تت 

. (50) جنيه لمتوسىطي الدخلمليار   15إل  12من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي تقوم الدولة بالعمل عىل  
تعتتر عملية تنظيم الحيازة من المحاور الهامة الت 

ي مرص وذلك بهدف تحقيق ضمان  
اتيجية اإلسكان ف  عالجها من خالل است 

ي الحيازة  
ة منها. ونتيجة لعقود من السياسات الت  لجميع األش وخاصة الفقتر

ي ترسيه حيازات فمنة للسكان ف ن الوضع الراه 
  لم تساهم ف 

ً
ن يمثل تحديا

ي من ناحية وضمان أمن  
 لتحقيق التوازن بير  التنظيم والتطوير العمرائ 

ً
ا كبتر

ة، كجزء   ي ا  أ ال يتجز الحيازة وبخاصة للفئات الفقتر
لسكن الالئق من الحق ف 

 للتمتع بالحقوب و 
ً
وريا  رص 

ً
 . (51) المدنيةمكّونا

ي مرص  
ف  اإلسكان  اتيجية  است      – تعمل 

ً
حاليا الحكومة  تتبناها  ي 

عىل    –والت 

ي القائم لتيستر مني سندات ملكية العقارات السكنية 
تنظيم الرصيد السكت 

والسماح   الثانوية،  السوب  ي 
ف  الملكية  نقل  تسهيل  ثم  ومن  وتسجيلها، 

عن   استخدام العقارات كضمانات للقروض، وتطوير طرب انتشار التمويلب

ي السوب، كل ذلك من خالل ثالث مكونات فرعية 
طريق القروض العقارية ف 

 ( :  2( تنظيم وإضفاء الطابع الرسمي عىل سندات ملكية ما يقرب من  1وهي

ال   مدار  بنيت عىل  الحكومية  المسارن      45مليون وحدة سكنية من 
ً
عاما

ي  ماضية ، ومن ثم تحسير  سيولة تداول الوحدات سواء للبيع أو لإل ال
يجار ف 

ي تسمي ببيع 2السوب الثانوية، )
( اطالب برامج لمني سندات ملكية األراض 

ي التجمعات غتر الرسمية المبنية 
ي منذ أمد طويل ف 

ي لمالك المبائ 
قطع األراض 

ي الدولة، و )
ي لحل قضية عدم3عىل أراض 

تسجيل معظم    ( بدء برنامج وطت 

ي مرص سواء أكانت رسمي
 . (52)ة أو غتر رسمية العقارات السكنية الخاصة ف 

اإلجراءات   من  بمجموعة  اتيجية  االست  هذه  لتحقيق  الحكومة  قامت  وقد 

أهمها  والمكانية  واإلجرائية  التشريعية  ي    والتدخالت 
القانوئ  اإلطار  تعديل 

نظام    تأسيس يجار،  وانظمة التسجيل، دراسة أفضل شكل لتسجيل عقود اال 

ي القائم للتمكير   
ي كل محافظة، وتقنير  الرصيد السكت 

تسجيل عقود االيجار ف 

 . ةمن حيازة وتسجيل العقارات السكني

  مرص  ▪
ز
 تقديرات أمن الحيازة ف

ي مرص: حيازة  هناك ثالثة مستويات لقياس الحيازة  
الرسمة وغتر الرسمية ف 

والحيازة  الوحدة(  عليها  بنيت  ي 
)الت  ي 

)ألصحابها   األراض  للوحدة  األولية 

( والحيازة الثانوية للوحدة )للمستأجرين(.   ي سوب  األصليير 
كما ان االختالل ف 

العمرانية لعقود عديدة مضت قد أدى إل ظهور اشكال   اإلسكان والتنمية 

غتر الرسمي الذي ينطوي عىل حيازات أغلبها يكون غتر مختلفة من اإلسكان  

وعات إسكان    فمن، عالوة عىل حيازات أخرى ي مشر
 ولكن ف 

ً
غتر فمنة ايضا

 .  رسمي

وبالرجوف إل البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء عن  

ي مرص بصورة عامة وف  حرص  المحافظات بصورة خاصة  
طبيعة الحيازات ف 

ي )راجع األشكال يتض
 (: (33( ورقم ) 32) م( ورق31رقم ) ي اآلئ 

ي   شيييييكل الحيازة السيييييائد  •
كل من حرصييييي  وريف مرصييييي هو التملك والتمليك،    ف 

ي بييييالجمهورييييية    إجمييييالي من    %56حيييييث يمكن تصييييييييييييييينيف حيييييازة نحو  
المبييييائ 

من الوحييدات مصييييييييييييييينف بييإنييه لم يتم   %23كتمليييك. وف  المقييابييل فيي ن نحو  

 –حييييازتيييه بعيييد. كميييا يالحظ ان عمليييية اإليجيييار بيييأشيييييييييييييييكيييالهيييا المختلفييية )قيييديم  

سيمات المناطق الحضيرية وتنخفض مفروش( كلها تعتتر سيمة من   –حديث  

ي ريف مرص. 
 ف 
ً
ا  نسبتها كثتر

ي   •
المبائ  توزيييييع وحدات  يتم حيازتها عىل مستوى حرص    وبدراسة  لم  ي 

الت 

يقع    - بطبيعة الحال    –محافظات مرص أن العدد األرتر من هذه الوحدات  

ي الكبتر كالقاهرة واالسكندرية.   ي الحرص 
ى ذات التعداد السكائ  ي المدن الكتر

ف 

ي لم يتم
حيازتها    كما يالحظ ان بعض المدن تنخفض فيها نسبة الوحدات الت 

ي  
الت  المحافظات  أما  بورسعيد.  مثل   ، القومي بالمتوسط  مقارنة  بشدة  بعد 

ي المحافظات  
تحتوي عىل نسبة مرتفعة من الحيازات غتر المحددة فأغلبها ف 

ب تتسم  ي 
والت  سيناء  وجنوب  األحمر  والبحر  مطروح  مثل  البة  الحدودية 

الطابع البدوي لمبانيها وسكانها. 
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ي تتصل بالمرافق  
 ما تعتمد هذه اإلحصاءات عىل حساب الوحدات الت 

ً
وغالبا

الرسمية )وبخاصة شبكات الكهرباء(، وال تتطرب إل تسجيل هذه الوحدات  

من تسجيلها  إمكانية  أو  العقاري  خالله    بالشهر  من  يصعب  مما  عدمه، 

للحيازات اآلمنة وغتر اآلمنة.   الفعىلي   اد عىل هذه األرقام لتحديد العدد االعتم 

ويعضد من ذلك الحجم الفعىلي الكبتر من البناء غتر الرسمي والمناطق غتر  

ي قدرها صندوب تطوير المناطق العشوائية بحوالي  
ي مرص والت 

المخططة ف 

 صرية. من القرى الم   %95ية وما يقرب من  من مساحة المدن المصر   % 37.5

أن   إل  اآلمنة  وغتر  الرسمية  غتر  الحيازات  معظم  ترجع  عامة،  وبصورة 

ي الزراعية 
، سواء عىل األراض  الوحدات نفسها جرى بناؤها بشكل غتر رسمي

ي وضع  
ها بالمخالفة للقانون، أو عىل أراض  ي تم تقسيمها وتعمتر

الخاصة الت 

أش  
َ
أيضا يوجد  أنه  إال  المدن.  حول  االمتداد  مناطق  ي 

ف    يد 
َ
من  كاال أخرى 

ي وحدات بنيت بشكل رسمي نتيجة عجز األش عن  
الحيازات غتر اآلمنة ف 

لصعوبة   نتيجة  أو  التوريث،  حاالت  ي 
ف  وبخاصة  للوحدة،  حيازتهم  أثبات 

ة والمتوسطة. كذلك   إجراءات التسجيل وكلفتها المرتفعة عىل الفئات الفقتر

للوح  ي 
العيت  واالستخدام  اإليجار  حاالت  من  هي ف ن كثتر  غتر   دات  ا 

ً
أيض

من    
ً
ا تأجتر أو  لفظية   

ً
عقودا لكونها  نتيجة  أو  تسجيلها  لعدم  نتيجة  رسمية 

 . (53)الباطن 

  مرص قدر من أجهود الدولة لضمان أكت   ▪
ز
 من الحيازة ف

ضمنها  ومن  اإلسكان  سوب  ي 
ف  االختالالت  هذه  معالجة  إل  الدولة  تسع 

ذه الجهود هو ما أن من أهم ه  كوال ش الحيازات غتر الرسمية وغتر اآلمنة.  

العقاري   بالتمويل  متعلقة  قوانير   لعدة  إقرار  من  الحكومة  به  كما    –قامت 

ي تتيحها صناديق دعم النشاط الع  –سبق ذكره  
قاري  حيث ان القروض الت 

 أرتر من األمان من خالل التأمير  عىل المستفيد ودعم الصندوب  
ً
توفر قدرا

ات محد  دة. لمقساط غتر المسددة لفت 

ي بعض مخالفات    2019لسنة    17قانون رقم  الكما يساهم  
ي شأن التصالي ف 

ف 

عىل تأمير     - 2020لسنة    1والمعدل بالقانون رقم    - البناء وتقنير  أوضاعها  

وضمان حصولهم عىل مسكن مناسب. ويييهدف القانون إل حيازة المواطنير   

ضوابط  ضوء  ي 
ف  بالمخالفة  المقامة  العقارات  حيازة كافة  محددة    تأمير  

أهم   بير   من  وكان  الشأن.  ذوي  حقوب  وتحفظ  اإلنشائية  السالمة  تضمن 

نتائج تأمير  الحيازة إيجاد سبيل لالستفادة من أموال واستثمارات المواطنير   

ي إنشاء عقارا 
ت وتأمير  حيازة تلك العقارات من خالل إعطاء صفة الرسمية  ف 

فق بصورة رسمية، عالوة  لها وبالتالي يصبي لزاما عىلي الدولة امدادها بالمرا

للعقار   ي 
القانوئ  الوضع  واثبات  التصالي  بعد  ي 

للمبت  العقار  قيمة  رفع  عىل 

الحق بالقيمة  عليه  التعامل  ثم  ومن  عقاريا  تسجيله  امكانية  يقية وبالتالي 

 والسوقية له ووفقا لحركة السوب الحكومية. 

العقار   وضع  من  المواطن  تمكير   من   
ً
أيضا المبادرة  هذه  عىل  وستساهم 

و  حاليا  منها  االنتهاء  الجاري  الرقمي  التحول  لكل منظومة  قومي  رقم  إنشاء 

الخطوة   تداولها والتعامل عليها مستقبال. وتعد هذه  وحدة سكنية إلمكان 

الخطوات   أحد  فليات  من  ووضع  العمران  تنظيم  إل  تهدف  ي 
الت  الهامة 

دة ألصول  واضحة للتعامل مع وحدات اإلسكان وحيازاتها مع اإلدارة الرشي

 الدولة. 
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حرص   ريف

  حرصز وريف الجمهورية  ( 31شكل رقم )
ز
 لنوع الحيازة ف

َ
  طبقا

توزي    ع وحدات المبانز
(2017)

  الجمهورية ( 32شكل رقم )
ز
 لنوع الحيازة ف

َ
  طبقا

توزي    ع وحدات المبانز
(2017)

  حرصز بعض محافظات الجمهورية )( 33شكل رقم )
ز
  لم يتم حيازتها ف

  الن 
(2017توزي    ع وحدات المبانز

(2017للتعبئة العامة واالحصاء،  المركزي)المصدر: الجهاز 
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غتر   النمو  رقعة  باتساف  المصرية  والقرى  المدن  ي 
ف  ي 
العمرائ  الواقع  يتسم 

ي انشاء   – الرسمي  
ي وتوسع الدولة ف 

وذلك بالرغم من جهود التخطيط العمرائ 

إل   المدن الجديدة بالمناطق الصحراوية. وجدير بالذكر أن انضمام الريف

ي  
ي قانون البناء  -منظومة التخطيط العمرائ 

  الصادر بالقانون رقم   كما جاء ف 

قد ألق  باألعباء الجسام عىل التنمية العمرانية وقدرة    -  2008  لسنة  119

حثيثة   بجهود  الدولة  قامت  وقد  بها.  العمل  تنظيم  عىل  المحلية  اإلدارة 

 لمواجهة هذه الظاهرة باستخدام أدوات تدخل متعددة  
ً
  1994من عام    بدءا

 . 43رقم كما هو موضي بالشكل 

عام   الصندوب  انشاء  منذ  الحالية  المرحلة  هي   2020وحت     2008وتعتتر 

ي مواجهة مشكلة العشوائيات حيث انطلقت مهام الصندوب من 
األنجي ف 

مبادئ أساسية تستهدف تحقيق التوازن بير  توفتر الحياة الكريمة للمواطنير   

لطبيعية من ضمان حيازة وتوفتر مسكن الئق  قهم ا مع عدم المساس بحقو 

ي من وجود 
العمرائ  البنيان  ي 

لهم من ناحية ومحاولة معالجة االختالالت ف 

عىل  عالوة  سكانها،  حياة  عىل  اآلمنة  غتر  السكنية  المناطق  من  العديد 

 التعديات عىل األرض العامة والخاصة. 

ة بمرص، حيث  شوائيوتنطلق مهام أعمال الصندوب من تصنيف المناطق الع

إنشائه بتصنيفها إل مناطق غتر مخططة ومناطق غتر   الصندوب منذ  قام 

من الكتلة العمرانية بالعمران المرصي    % 1فمنة. تمثل المناطق غتر اآلمنة  

وتحتاج الي تدخل عاجل وحاسم إلنقاذ اهالي هذه المناطق من التهديدات 

غتر المخططة فهي  ناطق  المحيطة وسوء احوال الظروف المعيشية اما الم

من عمران القري وتحتاج الي    %95من عمران المدن و  % 37.5تمثل نحو  

خطط متوسطة وطويلة االجل من اجل رفع مستوي المعيشة بهذه المناطق  

المعيشية   بالظروف  الخاصة  الدولية  والمعاهدات  امات  االلت   مع  لتتوافق 

 لسكان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوب تطوير المناطق العشوائية( (، 2020دة الحضرية )تقرير تنفيذ األجنالمصدر: )

وتنقسم المناطق غتر اآلمنة من حيث درجة الخطورة إل أربعة أنواف وذلك  

نامج االمم   لمجموعة من المعايتر الفنية الواردة بالتصنيف الدولي لتر
ً
طبقا

العمران   ظروف  االعتبار  ي 
ف  األخذ  مع  البشرية  للمستوطنات  المتحدة 

تعتتر هي المناطق المهددة لحياة   ة االولي فمناطق خطورة الدرج  المرصي. 

، والمناطق المعرضة   ي لقاطنيها، مثل المناطق المعرضة لالنزالب الجيولوحر

 لحوادث السكة الحديد، والمناطق المعرضة للسيول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانية الدرجة  المسكن    أما مناطق خطورة  ويتم فهي مناطق  المالئم،  غتر 

تحديد وتصنيف معايتر الخطورة لهذه الدرجة وذلك طبقا للتقارير السالمة 

 المبادئ األساسية الحاكمة لعمل الصندوق

 المشاركة المجتمعية
اك المجتمع المحىلي ومنظمات المجتمع

ي جلسات  تفعيل اشر
ي ف 
المدئ 

العرض والتشيييييييييييييييياور لتطوير المنياطق شيييييييييييييييياملية عملييات التنفييذ، هو ميا 
، وهي الثقة  أرسب الصندوب عىل مدار السنوات الماضية ثقة األهالي
ي يسيييييييييييييييع الصييييييييييييييينييييدوب للحفيييياظ عليهييييا وتنميتهييييا عتر تعزيز قنوات 

الت 
التواصييييييييييييييل مع المجتمعات المحلية وتوفتر مزيد من فرص المشيييييييييييييياركة 

مجتمع المختلفة لتحديد احتياجاته واختياراته بتمثيل عادل للفئات ا
 واحساس بالمسئولية والملكية تجاه منطقته.  

 االبعاد االجتماعية االقتصادية
تطوير العمران يتضيييييييمن التطوير االجتماعي واالقتصيييييييادي للسيييييييكان من 
امج ذات الصلة بمحو األمية واستخراج المستندات  خالل عدد من التر

برامج رعاية صييييييييحة المرأة وعالج االدمان اضييييييييافة ال تنمية الرسييييييييمية و
المهارات الحرفية والمهنية لمسييييييييييييييياعدتهم عىل الحصيييييييييييييييول عىل فرص 

ي احت  ياجاتهم، وتمكينهم من العيش بصورة أفضل. عمل مختلفة تلتر

 ونع األولويات
ي التطوير يتم بييالتنسييييييييييييييييق مع االدارة المحلييية 

وضيييييييييييييييع أولويييات البييدء ف 
لة ومتكاملة للمحافظة ككل، ويقدم الصندوب الدعم بهدف تنمية شام

ات  ي تهيييييدف ال تبيييييادل الختر
ي من خالل جلسييييييييييييييييييييات النقييييياش الت 

الفت 
ي تحديد والتعرف عىل أفضيييييييييييييييل ممارسيييييييييييييييات ت

نمية القدرات المحلية ف 
 االولويات. 

  
 خطط اعادة استخدام األراضز

يقوم الصيييييييييييييييندوب بالتنسييييييييييييييييق مع المحافظة والهيئة العامة للتخطيط 
ي المنيياطق غتر العمر

ي ف 
ي لصيييييييييييييييييياغيية خطط إعييادة اسيييييييييييييييتخييدام االراض 

ائ 
ي 

ي يتم اخالؤهييا، وكييذا تحييديييد كيفييية االسيييييييييييييييتفييادة من االراض 
اآلمنيية الت 

 جة من عمليات التطوير إلتاحة خدمات عامة للسكان. الفضاء النات

 ال لإلخالء القشي
هو مبدأ قامت عىل اسيييييياسييييييه جميع اعمال الصييييييندوب منذ نشييييييأته، فال 

ي حيييالييية  يحق ألي
. وف  طرف اجراء عملييييات اخالء قشيييييييييييييييي للمواطنير 

ي عادة ما تستوجب نقل  -المناطق ذات الخطورة المهددة للحياة 
والت 

يتم مناقشييييييييية السيييييييييكان واطالعهم عىل كافة  -لمواقع أرتت أماناالسيييييييييكان 
البييدائييل المتيياحيية ليكون لهم حق االختيييار الكييامييل. مع االخييذ بيياالعتبييار 

ون محيياوليية إزاليية مصييييييييييييييييدر الخطورة بييالمنطقيية من ان البييديييل االول يك
خالل تنفيذ األعمال الصيييييييناعية للوقاية من أخطار السييييييييول، أو تثبيت 

 لالنهيار. الصخور القابلة 

 مراعاة الدستور والقانون
الدسييييييييتور هو الضييييييييامن لصيييييييييانة الحقوب وتحقيق العدالة االجتماعية، 

ي كيييافييية منييي
ي القوانير  لتضيييييييييييييييمن تنفييييذ العيييدالييية ف 

احي الحيييياة ومنهيييا وتيييأئ 
الحفاظ عىل حقوب الملكيات؛ فالملكية الخاصييية المصيييونة بالدسيييتور 

ن للمواطن الحصيييييييييييييييول عىل ال يتم التعامل عليها اال بالقانون الذي يؤم
ي حالة نزف الملكية للمنفعة العامة. 

 التعويضات العادلة ف 

 المتابعة والتقييم المستمرة
وعات أثنا م الصيندوب بمتابعة المشير ء وبعد التنفيذ بهدف مراجعة يلت  

ي تحقيق االهييييداف وتحييييديييييد أوجييييه القصيييييييييييييييور 
وتقييم مييييدى النجيييياح ف 

 . ومعالجتها، وصياغة التوصيات المستقبلية

 العدالة الجغرافية
ي العادل، حيث يشيييييييييييييييمل العمل 

يتم التطوير بما يراعي التوزيييييع الجاراف 
وعييات موزعيية عىل جميع المحييافظييات )عواصيييييييييييييييم المحييافظييات  مشييييييييييييييير

ة عىل حد سواء(.  والمدن  الصاتر

 المرحلة األوىل
(1994-2004) 

برنامج تطوير 
 المناطق العشوائية

 الثانيةالمرحلة 
(2004-2008) 

تحزيم برنامج 
 المناطق العشوائية

 الثالثةالمرحلة 
 (مستمر - 2008)

صندوب تطوير 
 المناطق العشوائية

لمنيييييياطق غتر لتوفتر المرافق األسيييييييييييييييييييياسيييييييييييييييييييييية 
 .المخططة
من اجمييييييالي  13منطقيييييية وإزاليييييية  325تطوير 
مليار  3,2منطقة عشيييييييييييييييوائية بتكلفة  1,221

  .جنيه مرصي

 امتداد لوقف التفصييييييييييييلية المخططات إعداد
ى القيييييييياهرة ف   العشيييييييييييييييوائييييييييية المنيييييييياطق  الكتر

 .واإلسكندرية

م انشييييياء الصيييييندوب بقرار رئيس الجمهورية رق
 بالمهام التالية:  2008لسنة  305

 حرص وتصنيف المناطق العشوائية •

 وضع السياسات العامة للتطوير •

إعداد خطط التطوير ومتابعة تنفيذها •
 بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

  مرص مراحل تدخل الدولة ( 34شكل رقم )
ز
لمواجهة مشكلة العشوائيات ف



اماتالجزء األول:  ز  إىل التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة مفضيه الت 

 24 

من   أرتت  وجود  او  االحياء  من  الصادر  ي 
للمبائ  ي   %50االنشائية 

مبائ  من 

 المنطقة متهدمة ومتصدعة أو مبنية من مخلفات ومواد غتر صالحة للبناء.  

ال الثالثةوتعتتر مناطق خطورة  ال   درجة  العامة  هي  مناطق المهددة للصحة 

ب الصالحة أو الرصف   أو تلك    الصجي لقاطنيها نتيجة الفتقادها لمياه الشر

ي مناطق التلوث  
ي تقع ف 

ي حرم خطوط الضاط    الصناعي الت 
. يتم  العالي أو ف 

  –تحديد وتصنيف معايتر الخطورة طبقا للتقارير من وزارة الكهرباء والطاقة 

 حلية. االدارة الم  –بيئة وزارة ال

الرابعة   الدرجة  خطورة  مناطق  ف ن   
ً
ا ويتم  وأختر المستقرة،  للحيازة  تفتقد 

ي  
اراض  عىل  الواقعة  بالمناطق  المحلية  االدارة  من  بيان  عىل  بناًء  تحديدها 

ي الواقعة عىل امالك الجهات المركزية. 
 امالك الدولة واالراض 

 مناطق غت  امنه( 35)شكل رقم 

 

 تطوير المناطق غت  اآلمنة  ▪

ة من منتصف عام  خ تم تطوير وازالة خطورة   2018نهاية    وحت    2014الل الفت 

 إنألف وحدة سكنية. ويمكن القول    102.7منطقة بعدد وحدات    185لعدد  

ي المناطق غتر اآلمنة قد ارتفعت من 
معدالت تنفيذ خطط التطوير والتدخل ف 

ة حت  عام    4.9مناطق/    6نحو   الفت  ي 
 ف 
ً
  37 نحو  إل  2014ألف وحدة سنويا

ي الخمس سنوات  20.5منطقة/ 
 ف 
ً
ةألف وحدة سنويا  . ( 54) األختر

 اآلمنة ويوضي الجدول واألشكال المرفقة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غتر 

طبقا لدرجات الخطورة وعدد الوحدات والموقف التنفيذي لها. ويتضي منها أن  

ي 
ف  وصل  اآلمنة  المناطق  ي 

ف  التطوير  عمليات  تنفيذ  منتصف نسبة  من  ة  الفت   

نهاية    2014 نحو    2018وحت   المستهدفة   %46إل  الوحدات  إجمالي  من 

ي حير  أنه  لالنتهاء من كامل تطوير المناطق غتر اآلمنة عىل مستو 
ى الجمهورية، ف 

منطقة   82من الوحدات )  %12من الوحدات، ويتبق  نحو    %42جار االنتهاء من  

ي طريقه إل منطقة(. وتشتر هذه الم  357من إجمالي  
عدالت إل أن الصندوب ف 

نهو تطوير جميع المناطق غتر اآلمنة عىل مستوى الجمهورية بمعدالت جيدة  

 لما هو مأمول. 
ً
 ووفقا

)ويالحظ   الوحدات  من  الكبتر  الحجم  الوحدات(   %55.9أن  إجمالي  من 

ي نطاب درجة الخطورة    %75.3والمناطق غتر اآلمنة )
من إجمالي المناطق( تقع ف 

)وهو الث األول  الخطورة  درجة  نطاب  ان  حير   ي 
ف  المالئم(،  غتر  )المسكن  انية 

ة( يمثل نحو   إجمالي    من   %9.2األخطر إلنه يهدد الحياة لقاطنيه بصورة مباشر

و المناطق  اآلمنة. كما    %14.5عدد  المناطق  ي كل 
ف  الوحدات  إجمالي عدد  من 

يتبق   ما  أغلب  أن  التنفيذي  الموقف  متابعة  مناطق غتر   يتضي من خالل  من 

ي درجة الخطورة
  % 23الثانية وتمثل نحو    فمنة لم يتم التدخل فيها بعد تقع ف 

ونحو   المناطق  إجمالي  الوحدا  %12.3من  إجمالي  قام من  وقد  السكنية.  ت 

العام   االستثمارات   2020/ 2019  المالي الصندوب خالل  من  بضه حجم كبتر 

المناط  من كامل  الخطورة  إزالة  نهو  يستهدف  اآلمنة عىل مستوي  الذي  ق غتر 

منتصف   ي 
ف  أنه  بحيث  تنفيذ    2020الجمهورية،  من  االنتهاء  منطقة   296تم 

استكمال   تبق  وجارى  )   ما  فمنة  غتر  ووحدات  مناطق  ومن    61من  منطقة(. 

ي التطوير كانت دائما تتبع  
التأريد عىل أن سياسات الصندوب ف  األهمية بمكان 

مع محاولة   األهالي  مع  تشاركي  بقدر أسلوب  تنأى  تنفيذية  إل حلول  التوصل 

المستطاف عن عملية التهجتر والنقل، وتحاول توفتر حيازات فمنة للسكان، سواء 

ي  
التوزيييييع  ف  بمراعاة  الصندوب  قام  أو خارجها. عالوة عىل ذلك  التطوير  منطقة 

للوحدات   ي 
المرفق    –الجاراف  للشكل   

ً
من كامل    –طبقا التخلم  يتم  بحيث 

ي التنفيذ بير  المناطق غتر اآلم
نة عىل مستوى الجمهورية بشكل يضمن التوازن ف 

 . ( 55)  المختلفةأقاليم ونطاقات الجمهورية 

إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة برنامج تطوير العشوائيات  كذلك فقد بلغ  

ي محافظات اإلسكندرية والبحر األحمر وبورسعيد وجنوب سيناء وحدها نحو  
ف 

مليار جنيه. وتم كذلك تجهتر  وتأثيث   3.5در بنحو  ألف مواطن بتكلفة تق   357.9

وف أهالينا    3.5 وف  بجي ألف وحدة سكنية كمرحلة أول بمشر روضة    السالم ومشر

وف األسمرات  وف المحروسة ومشر  . ( 56)  المقطم بجي السيدة ومشر

 ( منطقة تل العقارب )رونة السيدة( قبل وبعد التطوير 36)رقم شكل 

 

 

 

 

 

 

لوحدات المناطق غت  اآلمنة )منتصف   التنفيذيوقف الم( 37شكل رقم )
 (2018نهاية  -2014

 

 

لدرجات الخطورة وعدد الوحدات والموقف التنفيذي  طبقا   2018ديسمتر  – 2014من يوليو  األمنه غتر  المناطق لتطوير  التنفيذي الموقف (12)رقم  جدول 
 لها
 

درجة  
 الخطورة 

ي لل جاري التنفيذ تم نهو التنفيذ 
 االجمالي  تنفيذ متبق 

إجمالي  
 التكلفة

إجمالي  
 المنرصف 

عدد  
 المناطق 

عدد  
 الوحدات 

عدد  
 المناطق 

عدد  
 الوحدات 

عدد  
 المناطق 

عدد  
 الوحدات 

عدد  
 المناطق 

عدد  
 الوحدات 

بالمليون  
 جنيه

بالمليون  
 جنيه

 32239 33 350 1 10986 16 20903 16 جة أول در 
22176 6661 

 124309 269 27046 81 44911 43 52352 145 درجة ثانية

 104.5 760 39195 34 0 0 26793 18 12402 16 درجة ثالثة

 0 0 26711 21 0 0 9665 13 17046 8 درجة رابعة 

 6765.5 22936 222454 357 27396 82 92355 90 102703 185 االجمالي 

 
 

 

تم نهو التنفيذ
102703

جاري التنفيذ
92355

متبقي للتنفيذ
27396

( (، صندوق تطوير المناطق العشوائية2020)المصدر: تقرير تنفيذ األجندة الحضرية )
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 لها  التنفيذي والموقف الوحدات وعدد   الخطورة لدرجات طبقا   2018ديسمتر  – 2014من يوليو  اآلمنة غتر  المناطق لتطوير  التنفيذي ( الموقف38)رقم شكل 

 (، صندوب تطوير المناطق العشوائية( 2020تقرير تنفيذ األجندة الحضرية )المصدر: )
 

ي عملية تطوير المناطق غتر 13)رقم  جدول 
 اآلمنة( طبيعة التدخل ف 

 طبيعة التدخل  عدد المناطق  درجة الخطورة

 ازالة مصدر الخطورة عنها واصبحت امنه لحياة قاطنيها.  16 درجة أول

 درجة ثانية 
14
5 

 اتاحة عملية تراخيم الهدم والبناء لمهالي وتوفتر الخدمات والبنية التحتية بتلك المناطق 97
 األهالي تعويضات نقدية بناء عىل طلب  7

41 
ي مواقع أخرى وذلك بناًء عىل تعويضييييييييييات عينية من خالل بناء الوحدات البديلة والتسييييييييييكير  

 سييييييييييواء بنفس الموقع أو ف 
ي عملية التطوير. 

 رغبة األهالي من خالل عمليات المشاركة المجتمعية ف 

 16 درجة ثالثة 
 ازالة خطورة كابالت الضاط العالي الكهربائية 14
 خطر التلوث الصناعي ازالة   1
 ازالة خطورة الرصف الصجي وتركيب شبكة رصف محسن 1

 تقنير  اوضاف قاطنيها واصبحت حيازتهم مستقرة.  8 درجة رابعة

 - 185 االجمالي 

ي للموقف التنفيذي لتطوير المناطق غتر اآلمنة من  (39)رقم  شكل 
   2018ديسمتر   – 2014يوليو  التوزيييييع الجاراف 

  

 (، صندوب تطوير المناطق العشوائية( 2020تقرير تنفيذ األجندة الحضرية )المصدر: )

  للموقف التنفيذي لتطوير المناطق غت  اآلمنة )40) رقم شكل 
ز
  ( 2020 – 2014( التوزي    ع الجغراف
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  تم تنفيذها/جارى االنتهاء من تنفيذها 357 –المناطق  إجماىل  توزي    ع 
منطقة، )ب( توزي    ع المناطق الن 
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 : تطوير المناطق غت  المخططة ▪

غتر   المناطق  مع  بالتعامل   
ً
ايضا العشوائية  المناطق  تطوير  صندوب  يقوم 

ي نشأت نتيجة عدم  وهي المخططة عىل مستوى الجمهورية، 
تمكن المناطق الت 

من   قاسم كبتر  باحتياجات  الوفاء  ي 
ف  المخططة  بالمناطق  الرسمية  المناطق 

إل   أدى  مما  عديدة  عقود  عتر  المشكلة  هذه  تفاقمت  بحيث  أنها  السكان، 

هذه المناطق تتمتر   به من عمران أغلب المدن والقرى.    نال يستهاأصبحت جزء  

ي بعض األحيان عبالكثافة السكنية المرتفعة  
ي تزيد ف 

، كما  .فرد/فدان  500ن  الت 

اوح  ت من    ارتفاعاتت  بها  ي 
المخططة    .أدوار  10-4المبائ  غتر  المناطق  وتتمتر  

أنها   عامة  تنمية  بصورة  وتتطلب عمليات  اآلمن،  السكن  من  األدئ   الحد  توفر 

 متوسطة وطويلة األجل. 

محدد لدراسة المناطق غتر المخططة من   عمل  إطار   وقد قام الصندوب بصياغة

إعد مع  خرائط  اد خالل  والتعاون  لجمع  األساس   عن   البيانات  المحافظات 

الصور   الخدمات ذلك  ي 
ف  استخدمت  المناطق.  هذه  ي 

ف   الفضائية   والمرافق 

ي   المخططة  من حصير المناطق غتر   المناطق، حيث تم االنتهاء  لتحديد 
  جميع  ف 

ي   مدينة  226  وعددها   الجمهورية   مدن
)  27  ف   إجمالي   من   %37.5محافظة 

تطوير   .للمدن(  العمرانية  تلةالك  مساحة صندوب  لبيانات   
ً
وفقا ويالحظ 

 المناطق   من   ارتفاعا عىل النسبة األرتت    تحتوي  سوهاج  العشوائيات أن محافظة

وعىل النقيض من   .المحافظة  مدن  كتلة  من  %69.9  بلات  حيث   المخططة  غتر 

 .سعيد  بور   بمحافظة  وذلك  %2.5  المخططة  غتر   للمناطق  نسبة  أقل  بلات ذلك

الجهات المانحة قامت بدعم عملية تطوير المناطق   ف ن بعضعالوة عىل ذلك  

االرتقاء   نامج  المخططة، كتر يغتر  غتر   الحرص  بالمناطق  العمل  فرص  وتعزيز 

ي مرص والممول بمنحة مفوضة من االتحاد  
ي المخططة ف  للوكالة الفرنسية   األوروئر

وعات المتوس ة ومتناهية  للتنمية، وينفذ من خالل جهاز تنمية المشر طة والصاتر

ي اربييع مناطق بالقاهرة 
نامج عىل التطوير ف  ى،الصار. ويركز هذا التر يقطنها   الكتر

ي مرص.  إجمالي من  55%
سكان المناطق غتر المخططة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع تطوير منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون مدينة الخارجة   محافظة الوادي الجديد –مشر

 

 

ي منطقة مشيييييييييييربية غيث والشيه مأمون هي 
من المناطق غتر المخططة ف 

ي المنطقيية من تييدهور حيياليية المرافق )رصف  الخييارجيية،قلييب مييدينيية 
وتعييائ 

ب  -صييييييييييجي   30إنارة(، وتبلغ مسيييييييييياحة منطقة التطوير  -الطرب  -مياه شر
نسييييييييمة، وتم تنفيذ أعمال رصف  2000فدان بإجمالي عدد سييييييييكان حوالي 

 . صجي ودهان واجهات وطرب

 

  
 

وع األسمرات بىح المقطم   محافظة القاهرة –مشر
 

وعات خطة تسيييييكير  المناطق غتر  وف االسيييييمرات هو إحدى مشييييير  لعدم صيييييالحية الموقع عىل مسيييييتوى محافظة ا اآلمنةمشييييير
ً
ي يتم فيها تسيييييكير  السيييييكان بمواقع أخرى نظرا

لقاهرة والت 
: االسيييييييييييييمرات  األمنهالحالي الذي يقطن به اهالي المناطق غتر  وف من ثالثة مراحل وهي وحدة  4720وتوفر  2وحدة سيييييييييييييكنية، واالسيييييييييييييمرات  6258وتوفر  1للتطوير، ويتكون المشييييييييييييير

ي توفر  3ات سكنية، واالسمر
وف  7440والت  ي يوفرها المشر

مليار جنية مرصي  3تكلفة مالية تقدر بييييييييييييييييي  بأجمالي وحدة سكنية  18418وحدة سكنية. ليكون اجمالي عدد الوحدات الت 
 وجاري االنتهاء من المرحلة الثالثة.  2و1تم االنتهاء من مرحلتير  وهما االسمرات 

وف االسييييييمرات يعمل  وف الي جانب  مة للمواطنير  وُيتييحياة كريعىل توفتر مشيييييير
المسييييييكن االمن والخدمات االسيييييياسييييييية والقرب من الخطوط الرئيسييييييية للمواصييييييالت، ويشييييييمل المشيييييير

فتر دور حضانة ودور عبادة وما إل ذلك من خدمات اساسية، اضافة إل تو 9وحدات صحية و 5وحدة تجارية و 292مدارس تعلىم اساسي و  3السكن مركز خدمات متكامل يضم 
اء ومف ابط بير  افراد المجتمع وخلق بيئة متوافقة. مناطق خرصييييييييييي 

وف  توحة ومالعب رياضيييييييييييية لتحقيق الت   مراعاةهذا بجانب توفتر االثاث والفرش لكافة الوحدات السيييييييييييكنية بالمشييييييييييير
ي اطار توفتر ك

اء أثاث وفرش جديد، وف  ي  ألهالي افة سييييييبل الراحة واالمان لظروف الدخل المنخفض لالهالي واسييييييتجابة من الدولة لعدم قدرة االهالي عىل تحمل تكلفة شر
المناطق الت 

وف االسمرات بمراحله المختلفة.   يتم نقلها لمشر
ي 
وف وافق رئيس الوزراء عىل اسييييتخدام عدد سييييعي الصييييندوب لتمكير  المرأه وتشييييايل الشييييباب با إطاروف  عامل كمرحلة  1420لعدد  1باألسييييمرات الجوهرةبدرومات بعمارات  9لمشيييير

وتم تشيييايل  .تم بالتنسييييق مع أصيييحاب المصيييانع بتوفتر حضيييانات للرضيييع لتسيييهيل عمل السييييدات دون عائق عىل نفقة أصيييحاب المصيييانعكما المرفق. بالجدول أول. كما هو موضيييي 
ي دريب مركز الت

 40حت   العمريةل مره بمرصي والمرحلة تجربه ألو وهي دارس ودارسيه  97والصيناعة ويسيتوعب هذا العام عدد  التجارةوالتابع لمصيلحة الكفاية االنتاجية وزارة  الحرف 
كة )ئر ئ  ام

ي ( وه سنه للحاصلير  عىل الشهادة اإلعدادية للحصول عىل دبلوم التلمذة الصناعية وتم عمل بروتوكول مع شر
 . العمىلي تقوم بالتدريب  الت 

ز ( 14جدول رقم ) وعات تمكي   وتشغيل الشباب.  المرأةمشر

 موعد البدء دخل الفرد )جنية/شهريا( نعدد المستفيدي المساحة العدد النشاط

 2019مارس  1400 عامله 1000 / بدروم2م390 بدرومات 5 مصنع مالبس الجاهزة

 - 1400 عامل وعامله 220 بدروم/ 2م390 بدروم 2 مصنع للسبي

 2019مارس  1500 عامل وعامله 200 / بدروم2م390 بدروم 2 مصنع للسجاد اليدوى الحرير

 

وف تطوير منطقة م  ( 42شكل رقم )  بية غيث والشيه ميمون قبل بدء التطوير شر مشر

وف تطوير منطقة مشربية غيث ( 41شكل رقم ) وف مشر  والشيه ميمون بعد تنفيذ المشر
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السياسات   الحضرية  الوطنية  السياسية  خفض  استهدفت  إل  المؤدية 

ائيييييي   الشر بير   الفجوات  وتقليل   ، والحرص  الريف  بير   وما  اإلقليمية  الفوارب 

وتمكينها   المصرية،  المدن  داخل  الوصول    المتساوياالجتماعية  من 

 للخدمات والمرافق األساسية. 

ب أمنه الحصول ع ▪  ىل مصادر مياه شر

ي والبيئة 
الجاراف  الموقع  ب للحرص  والريف حسب  تتنوف مصادر مياه الشر

التجمعات   بعض  وتتأثر  العمرانية،  التجمعات  بها  تتواجد  ي 
الت  الطبيعية 

  
ً
أيضا نتيجة  أمنه  ب    وصعوبة المكانية    العزلة بالحرمان من مصادر مياه شر

ا المصادر  هذه  تشمل  عامه  وبصفه  بأنابيب  الوصول.  المنقولة  إل  لمياه 

، والصنابتر العامة واآلبار والينابيع   ي
المبت  أو الوحدات السكنية أو قطع أراض 

التعداد    - المحمية.   وتشتر تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

للسكان   حصول    2017والمنشآت  العام  حرص     98.7إل  سكان  من   %

ب مياه شر من سكان    %95,4بينما يحصل    فمنه،  الجمهورية عىل مصادر 

ب.   ريف الجمهورية عىل مصادر مياه فمنه للشر

ي محافظات الحدود 
ي حيث مازالت بعض المناطق الريفية خاصة ف 

من   تعائ 

انخفاض نسب اتصال األش بشبكة المياه خاصة محافظات البحر األحمر 

،   %44.7و    %34.1و   %26.1وجنوب سيناء ومطروح، حيث   التوالي عىل 

ي ريف    44رقم  الشكل  يوضي  كما  
توزيييييع نسبة اتصال األش بشبكة المياه ف 

ي لها خصائم   0المحافظات
ي المحافظات السابقة ف 

وبالنظر لطبيعة القرى ف 

ي بيئات    االنعزاليةيئة ذات طبيعة خاصة من حيث  ب
 صحراويةووجودها ف 

مختلفة   طرب  إل  وتحتاج  الشديد،  للحرمان  سكانها  يعرض  مما  جافة 

ب. مست  دامة لإلمداد بمياه الشر

ب   ي الحرص  يبلغ متوسط نسبة األش المتصلة بالشبكة العامة لمياه الشر
أما ف 

الجمهورية   ي يقل بهم عدد ، وتبلغ عد%98.7بمتوسط حرص  
الت  المدن  د 

ب عن متوسط حرص  الجمهورية  األش المتصلة بالشبكة العامة لمياه الشر

من جملة عدد المدن    % 17بلغ  مدينة، أي بنسبة ت  42حوالي    2017عام  

محافظة   من  ي كل 
ف  أرتر  بنسبة  المدن  هذه  كز 

وتت   . القومي المستوى  عىل 

ل مدن محافظة البحر  مطروح وشمال وجنوب سيناء والمدن السياحية مث

ة.  ة والبحتر قية والجتر   األحمر ومدينة أرمنت وبعض المدن بمحافظة الشر

ك  من  الفرد  استهالك  نصيب  يرتفع  عامة  ي  وبصفة 
ف  ب  الشر مياه  مية 

)القاهرة الحضرية  ومحافظة -بورسعيد-اإلسكندرية-المحافظات  السويس( 

وال السياحية مثل محافظة جنوب سيناء  والمحافظات  ة  بحر األحمر الجتر 

. يوم/فرد.  201وشمال سيناء ومطروح، عن المتوسط القومي الذي يبلغ    لت 

 

/ ريف   حرصز
شبكة 
 عامه

 مصادر أخرى

 آبار طلمبة
ياه م

 معبأه 
 امطار 

 حرصز 
 - 0,8 0,1 0,3 98.8 أش

 - 0.9 0.1 1.1 98.7 أفراد 

 ريف
 0,1 2,4 0,4 2,1 95.5 أش

 0,12 2,4 0,4 1,7 95.5 أفراد 
( 2017 توالمنشئاالتعداد العام للسكان  – للتعبئة العامة واالحصاء   المركزيالجهاز )المصدر: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2017ات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، وصف محافظات مرص، عام المصدر: مركز المعلوم

 

 

 

 

 

 

 

 2017المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، وصف محافظات مرص، عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب آمنه15رقم ) جدول ( نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه شر

 لنتائج  نسب( 44شكل رقم )
ً
ب وفقا 2017تعداد اتصال األش بشبكة مياه الشر

ب المنتجة والمستهلكة عىل مستوى المحافظات )ألف 45شكل رقم ) ( كمية مياه الشر
/يوم( 3م

ب آمنه( 43شكل رقم ) نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه شر

( 2017 توالمنشئاالتعداد العام للسكان  – ة العامة واالحصاء للتعبئ  المركزي)المصدر: الجهاز 

 المدينة المحافظة المدينة المحافظة

 الدقهلية 
مدينة 

 السنبالوين

 جنوب  سيناء 

 مدينة سانت كاترين 

قية   الشر

 مدينة نويبع مدينة القنايات

مدينة مشتول  
 السوق

 مدينة ط   ابا

 مدينة دهب   مدينة أبو كبت  

مدينة منشأة أبو  
 عمر 

م الشيخ  مدينة شر

 مدينة الحسينية

ة  ز  الجت 

 مدينة أبو النمرس 

مدينة الصالحية  
 الجديدة  

 مدينة الحوامدية 

 القليوبية 
م  دينة 
 ال  خصوص

 مدينة كرداسة 

 مدينة الباويىط مدينة طنطا  الغربية 

 مدينة أرمنت األقرص دينة أشمون م المنوفية 

 مط     روح 

مدينة مرىس  
 مطروح 

 البحر األحمر

 مدينة القصت  

 مدينة مرىس علم مدينة النجيلة 

مدينة سيدى  
 برانز 

ز   مدينة الشالتي 

 م  دينة ح     اليب  السلوممدينة 

 مدينة القاهرة الجديدة  القاهرة  مدينة الضبعة

 شمال العريش 

 جملة مدينة بورسعيد  بورسعيد  يش مدينة العر 

 مدينة السخنة  السويس  مدينة بتر العبد 

 مدينة الحسنة 
 اإلسماعيلية

 مدينة القنطرة غرب 

ق  مدينة نخل  مدينة القنطرة شر

الشيخ مدينة 
ة  زويد   البحت 

 مدينة إيتاى البارود

 مدينة وادى النطرون  مدينة رفح

  ينخفض بها نسبة األش المتصلة بالشبكة العامة ( 16رقم ) جدول
المدن الن 

ب عن متوسط حرصز الجمهورية لمياه الشر

( 2017 توالمنشئاالتعداد العام للسكان  – للتعبئة العامة واالحصاء   المركزي)المصدر: الجهاز 
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 الرصف الصىح  والتخلص من المخلفات الصلبة  ▪

الذين يستخدمون خ السكان  نسبة  تدار  تعرف  ي 
الت  الصجي  الرصف  دمات 

ي ذلك مرفق غسل اليدين بالماء والصابون، إل السكان 
بأمان بالسكان بما ف 

ي  
تقاسمها مع    م ال يتالذين يستخدمون مرافق الرصف الصجي األساسية الت 

تدفق   الُمحسنة  الصجي  الرصف  مرافق  وتشمل  األخرى،  المعيشية  األش 

ت المجاري وخزانات الرصف الصجي  لمراحيض الدافئة أو رصفها إل شبكا ا

 أو مراحيض الحفر. 

خدمات الرصف الصجي   نيستخدمو وبصفه عامه تبلغ نسبة السكان الذين 

بالماء والصابون )من خالل   اليدين  ي ذلك مرافق غسل 
الُمدارة بأمان بما ف 

ي حرص  الجمه 
من    %92,2ورية إل  الشبكة العامة والشبكة األهلية فقط( ف 

حرص    ريف    رية،الجمهو سكان  ي 
ريف    %47.1وف  سكان  اجمالي  من 

 الجمهورية. 

األش   نسبة  ي 
ف  التفاوت  بير     المتصلةأما  اآلمن  الصجي  الرصف  بخدمات 

 :  محافظات الجمهورية كانت كالتالي

% إل  .46.6من  زادت نسيييييييييييبة اتصيييييييييييال األش بشيييييييييييبكة الرصيييييييييييف الصيييييييييييجي     -

ي ، حيييث مييازالييت الكثتر من    2017و    2006مييا بير  تعييدادي 55.9%
القرى ف 

، حيث    االتصييييييالبعض المحافظات محرومه من  بشييييييبكات الرصييييييف الصييييييجي

ي الريف عن    المتصيييييييييييييييلييةتقييل نسيييييييييييييييبيية األش  
وهي   %5بييالرصيييييييييييييييف الصيييييييييييييييجي ف 

، كمييا تقييل %3.8% وقنييا  1.27واألقرصييييييييييييييي    %1.19محييافظييات البحر األحمر  

ي محافظات الصعيد. 
 معدالت االتصال بشكل عام ف 

ي الحرصييييييي  فيبلغ متوسيييييييط نسيييييييبة    -
األش المخدومة بالشيييييييبكة العامة أما ف 

ي ي%86.16للرصييف الصييجي بحرصيي  الجمهورية  
قل ، ويبلغ عدد المدن الت 

مدينة،  75بهم عدد األش المخدومة بشييييييييييبكات عامة للرصييييييييييف الصييييييييييجي  

  %30، أي بنسييييييبة تبلغ  2017وذلك عن متوسييييييط حرصيييييي  الجمهورية عام  

ي مدن جنوب ووسييييييييييييط الصييييييييييييعي 
كز خاصيييييييييييية ف  د  من جملة عدد المدن. وتت 

قية ة.  -كفر الشيييييييييييييييه-ومحافظات الدلتا )الشيييييييييييييير المنوفية( ومحافظة البحتر

ي ينخفض بهييا نسيييييييييييييييبيية األش    افظيياتالمحي   46رقم  ويوضيييييييييييييييي الشيييييييييييييييكييل  
الت 

المخيدومية بيالشيييييييييييييييبكية العيامية للرصيييييييييييييييف الصيييييييييييييييجي عن متوسيييييييييييييييط حرصييييييييييييييي   

 الجمهورية. 

ي   -
كمييا يرتفع نصييييييييييييييييييب اسيييييييييييييييتهالك الفرد من طيياقيية الرصيييييييييييييييف الصيييييييييييييييجي ف 

السيييييييييييييييويس(  -بورسيييييييييييييييعييد-اإلسيييييييييييييييكنيدريية-هرةالمحيافظيات الحضيييييييييييييييريية )القيا

ة تليها المحافظات السياحية مثل محافظة جنوب   سيناء  ومحافظة الجتر 

والبحر األحمر وشيييمال سييييناء باإلضيييافة إل محافظة الوادي الجديد، عن  

. يوم/فرد.  113المتوسط القومي الذي يبلغ   لت 

ي لتحسير  مستوى معيش اتيجر ة ولذلك استهدفت الدولة ضمن هدف است 

نامج إل تحسير  خدمات مياه   ي المحافظات يهدف هذا التر
المواطن برنامج ف 

ب والرصف كالتا : الشر  لي

ب بطاقة    48تنفيذ عدد    - وف مياه شر /يوم، وبطول  3ألف م    1185مشر

بتكلفة    779 وتخدم    3.8كم  جنيه  من    5مليار  عدد  ي 
ف  مواطن  مليون 

ة والقليوبي  الجديد.  والوادية المحافظات أهمها أسيوط وسوهاج والجتر 

وف رصف صجي بتكلفة تقدر بنحو    51من تنفيذ    االنتهاء  - مليار    9.75مشر

مليون    10كم، تخدم    2116.3/ يوم، بطول  3ألف م    1160، بطاقة  جنيه

قية والاربية والمنيا والمنوفية   ي عدد من المحافظات أهمها الشر
مواطن ف 

ة.   ومطروح والجتر 

ي    125إقامة    -
ف  وف رصف صجي  بطولمشر بتكلفة    1542.1القرى،  كم 

ة    3.5 ي محافظات الاربية والبحتر
ي عدد من القرى ف 

وسوهاج  مليار جنيه ف 

ة.  ي سويف والقليوبية والجتر 
 وبت 

 

 

 

 
 2017المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، وصف محافظات مرص، عام المصدر: مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017ذ القرار، مجلس الوزراء، وصف محافظات مرص، عام المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2017المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، وصف محافظات مرص، عام 

 

 لنتائج  الرصف الصىح  معدل اتصال األش بشبكة ( 46شكل رقم )
ً
2017تعداد وفقا

رصف الصىح  وكمية المياه المعالجة  القدرة الفعلية لمحطات ال( 47شكل رقم )
/يوم( 3)ألف م  2017للرصف عىل مستوى المحافظات  

. يوم/فرد( عام ( 48شكل رقم ) 2017نصيب الفرد من طاقة الرصف الصىح  )لت 

تقرير أعمال الحكومة لمصدر: ا
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والح الخدمية  القطاعات  أهم  أحد  والمواصالت  النقل  قطاف  يوية  يعتتر 

القطاعات األخرى    بكافة 
ً
ا  ومباشر

ً
ي ترتبط ارتباطا وثيقا

الهامة بالدولة، والت 

الرئيشي الذي تقوم   االقتصادية واالجتماعية، وتعد شبكات النقل العصب 

اتيجية متكاملة لتطوير    عىل أساسه برامج التنمية. وتقوم الدولة بتنفيذ إست 

قطييياعييات النقل )الطرب منظومة النقل من خالل خطة واضحة تشمل كافة 

و األنفاب    – السكك الحديدية    – والكباري   النقل النهري    – النقل البحري    – مت 

واللوجستيات    – الجافة  التنمية    – الموائ    رؤية  مع  تتفق  الجوي(  والنقل 

حت    بالدولة  المخطط  ،  ( 57) 2030عام  المستدامة  مخرجات  عىل  عالوة 

ي القومي للتنمية العمران اتيجر ابط والتكامل   ،( 58)  (2050ية ) االست  وتحقق الت 

فيما بينها، مع وضع فليات محددة ودقيقة لمتابعة التنفيذ. وتستهدف رؤية  

ويرتبط   2030مرص   المستدامة  التنمية  أهداف  يحقق  نقل  نظام  "توفتر 

ال متطلبات  مع   
ً
جوهريا  

ً
القومية ارتباطا واالجتماعية  االقتصادية  تنمية 

ا ذات  وف   اإلقليمي  المستقبلية،  المستويير   اعىل  النقل  دور  يدعم  لوقت 

 ."  والدولي

ي هذا القطاف حيث تنخفض نسبة مستخدمي 
ة ف  وتواجه الدولة تحديات كبتر

، مما أسفر عن نتائج  
ً
ي مرص عن الدول األرتت تقدما

وسائل النقل الجماعي ف 

سلبية الكربون    بيئية  أرسيد  ي 
ثائ  وانبعاثات  الهواء  تلوث  زيادة  مثل 

النقل  واالخت قضايا  ترتبط  كما  الحضرية.  المناطق  ي 
ف  المرورية  ناقات 

والمواصالت مع القضايا العمرانية من حيث تكدس العمران عىل مساحات  

ي وادي النيل والدلتا، وما يستتبع ذلك من انخفاض جودة  
محدودة من أراض 

ي تل
ي هذا الشأ الحياة ف 

ي الزراعية. وتتخذ الدولة ف 
ن  ك المناطق وتآكل األراض 

ي  
ف  والتوسع  القائمة  الحضرية  المرارز  تطوير  بير   التوازن  عىل  يعتمد   

ً
نهجا

الجديدة  والجاللة  الجديدة  العملير   مدينة  مثل  جديدة  مدن  انشاء 

بمحاور   الربط  إل  تحتاج  ي 
الت  المدن  من  ها  وغتر الجديدة  واالسماعيلية 

 ومنذ عدة أعوام سابقة بتنفيذها لضماتنم
ً
ن نجاح  وية تقوم الحكومة حاليا

ي المجتمعات السكنية بمناطق التوسع بالظهتر الصحراوي. 
 التنمية ف 

تخدم   ي 
الت  النقل  وعات  مشر تنفيذ  عىلي  الدولة  تعمل  ذلك  عىل  وبناء 

البنية   كفاءة  رفع  برامج  تنفيذ  عن   
ً
فضال ى  الكتر القومية  وعات  المشر

خطوط سكك حديدية    – ة القائمة من شبكات النقل )طرب وكباري  األساسي

ي    –موائ   بحرية    –رب مالحية  ط  –
لتحقيق االستاالل األمثل    جوية(موائ 

النقل   ي مجاالت 
العمل ف  العديد من فرص   المختلفة، لالستثمارات وتوفتر 

ي قطاف النقل. لما  
 عن خلق مناخ استثماري قادر عىلي تحقيق التنمية ف 

ً
فضال

ز   له الدولة  وتستهدف خطة   . القومي االقتصاد  ي عىل  إيجائر مردود  يادة  من 

ي العام    % 8.8معدل نمو قطاف النقل والتخزين من  
من إجمالي االستثمارات ف 

ي العام المالي    %12.3إل نحو    2018/ 2017المالي  
من إجمالي االستثمارات ف 

بالجدول  2022/ 2021 تستهدف17رقم  ، كما هو موضي  عامة  وبصفة   .  

والخا  العام  بشقيه  القطاف  الستثمارات  قوية  دفعة  إعطاء   الخطة 
ً
نظرا ص 

ي القطاعات االقتصادية  
ي عىل باف  ألهمية القطاف االقتصادية ومردوده اإليجائر

فيها   تتجاوز  لم  ي 
والت  الخطة  لهذه  السابقة  باألعوام  مقارنة  وذلك  األخرى 

المالي   العام  ي 
ف  االستثمارات  جنيه   40.7نحو    2016/ 2015إجمالي  مليار 

بنحو   )مقارنة  العام    185.2مرصي  ي 
ف  جنيه  (. 2021/ 2020المالي  مليار 

السكك   شبكة  بتطوير   
ً
ا  كبتر

ً
اهتماما يول  االستثمارات  توزيييييع  أن  ويالحظ 

من إجمالي االستثمارات    %33الحديدية حيث تستحوذ وحدها بما يربو عىل  

ي خطة عام  
ي ذ2019/ 2018المخصصة للقطاف ف 

لك شبكة الطرب  ، يليها ف 

و األنفاب بنسب   .   %21و  %27القومية وتوسعة شبكة مت   عىل التوالي

تطور استثمارات قطاع النقل والتخزين خالل أعوام الخطط  ( 17رقم ) جدول
(2017-2022 ) 

 الماىل  العام 
استثمارات قطاع النقل  

 والتخزين 
 )بالمليار جنيه مرصي(

النسبة المئوية من إجماىل  
 استثمارات الخطة 

% 

2017/2018 60.7 8.8 

2018/2019 77.1 8.2 

2019/2020 120.8 9.7 

2020/2021 185.2 11.6 

2021/2022 257.2 12.3 

 

( 2018)2022/ 202-2019/ 2018الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة المصدر: )
   (اإلداريوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح   -

من   العديد  الماضية  العديدة  السنوات  خالل  القطاف  هذا  حقق  وقد 
ي مقدمتها  

ي تم  االنجازات، وكان ف 
خطة تطوير الشبكة القومية للطرب والت 

ي عام  
نحو    كم باستثمارات تصل إل   4800لتنمية أرتت من    2014إقرارها ف 

مليار جنيه ليتم انجازها عىل ثالث مراحل، وبدأت المرحلة الثانية منها   36
ي  
وف القومي للطرب عام  2015عام  9ف 

. كما بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المشر

وإنشاء  . كذ2017 الحديدية  السكك  منظومة  عنارص  رفع كفاءة  تم  لك 
و األنفاب،   خطوط جديدة وتطوير المزلقانات، واستكمال وتطوير خطوط مت 

النقل   قطاف  تطوير  والبضائع،  الركاب  لنقل  النهري  النقل  منظومة  وتطوير 
البحري وتحديث الموائ   البحرية، االهتمام بالنقل الجوي بتطوير وتحديث  

ي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق االدماج المطارا 
ت. وتشمل السياسات الت 

ي مجال الطرب والنقل باتباف االجتماعي والقضاء عىل الفقر لجميع االفر 
اد ف 

 ( تتضمن:  ي 
الت  السياسات  العامة  1مجموعة  األمارن  ال  وصول  ضمان   )

( ضمان الوصول 2ويشمل الشوارف واالرصفة وممرات ركوب الدراجات، ) 
( تطوير الروابط الحضرية الريفية لتعظيم 3 نظام نقل عام فمن وفّعال، و)ال 

 . اإلنتاجية المستدامة لرخاء الجميع

الداخلية   للشوارف  انية  متر  ورصد  خطة  وضع  تم  االهداف  هذه  ولتحقيق 
عام   من  المالية  االعوام  المحافظات خالل  بجميع  عام     2016بالمدن  ال 

الر   2020 ئيسية والثانوية باألسفلت واعادة تأهيل  تتضمن رصف الشوارف 
لوك ويتضي ذلك  األرصفة باستخدام مواد لها خاصية االستدامة مثل االنت 

عىل مستوى و من تطور اطوال الطرب المرصوفة عىل مستوى كل محافظة  
لجمهورية )حرص  وريف( ونصيب كل مليون نسمة من الطرب المرصوفة،  ا

 مستوى كل محافظة خاصة المحافظات  عالوة عىل زيادة ملكية السيارة عىل 
)حرص    الجمهورية  مستوى  عىل  السيارة  ملكية  مستوى  وكذلك  الحضرية 

ة من عام    وريف(. ويوضي ي الفت 
ي أطوال الطرب ف 

الجدول المرفق التطور ف 
ي اطوال 2018وحت  عام    2014

، ويتضي منه ان معدل الزيادة السنوية ف 
اوح من   %3.7و  %1.33 الطرب المرصوفة ترتفع بنسب تت 

ً
 . ( 59)  سنويا

 

 

 

  

كك تطوير شبكة الس
الحديدية
32.8%

و توسعة شبكة مت  
األنفاق
21.4%

شبكة الطرق 
القومية
26.9%

ل تطوير قطاع النق
البحرى
13.8%

تطوير قطاع النقل النهرى
0.6%

ل تطوير قطاع النق
ى الت 
وعات النقل4.0% تخطيط مشر
0.4%

ز  تعزيز قدرات العاملي 
0.1%

امج تنمية قطاع النقل ( 49شكل رقم ) التوزي    ع النسن  لالستثمارات المستهدفة لت 
(2018 /2019 )

ة   إجماىل   2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 الفت 

 107971 28120 27480 27321 25050 والكباري الهيئة العامة للطرق 

 556319 141721 140234 138836 135528 الطرق/المحلياتمديريات 

 35524 10065 9213 8448 7798 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 699814 179906 176927 174605 168376 اإلجماىل  

  1.68 1.33 3.70  معدل التغت  السنوي 

بالكيلومت   -( 2018-2014تطور أطوال الطرق المرصوفة عىل مستوى الجمهورية )( 18رقم ) جدول

ي ارقام  المصدر: )
   ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(2020، 2016مرص ف 

 

خطيط وزارة الت -( 2018) 2022/ 202-2019/ 2018  المستدامة للتنمية المدى متوسطة الخطة)المصدر: 
 (  اإلدارىوالمتابعة واإلصالح 
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ة حرص الطرب   نسبة أطوال    أن  ( 60)   2018لعام    والكباريوتشتر بيانات نشر

الطرب المرصوفة إل إجمالي اطوال الطرب )مرصوفة وغتر مرصوفة( تتباين  

القاهرة   ي محافظات 
ف  النسبة  ترتفع هذه  بحيث  الجمهورية  ي محافظات 

ف 

سين محافظات  وشمال  ي 
ف  مستوياتها  أدئ   إل  تصل  حير   ي 

ف  والاربية،  اء 

ط الجمهورية  مطروح واالسماعيلية واألقرص. وف  جميع األحوال ف ن متوس

 عن الوضع    وهي   % 95.6ال يقل عن  
ً
نسبة تعتتر مرتفعة، ولكنها ال تعتر ايضا

ي ال 
ي المدن والريف( والت 

ي المناطق غتر الرسمية )ف 
ي بعض الطرب ف 

  العام ف 

 أن 
ً
ي خطة اإلدارات المحلية ومديريات الطرب. وتشتر البيانات أيضا

تندرج ف 

ي المحاف
كم/ 1.5إل    0.5ظات من أقل من  نصيب الفرد من الطرب يتباين ف 

ة،   1000 ي محافظات مثل القليوبية وبعض محافظات الدلتا والجتر 
نسمة ف 

ي محافظات جنوب سيناء ومط  1000كم/   70إل    15إل نحو  
روح  نسمة ف 

 والبحر األحمر. 

ات القومية إل ارتفاف اعداد المركبات المرخصة والموجودة   وتوضي المؤشر

مليون مركبة عام    10.9لنحو    2014يون مركبة عام  مل  7.5بالحركة من نحو  

ي )2018
( إال أن نصيب األفراد %2.56. وبالرغم من معدالت النمو السكائ 

، حيث ار 
ً
مركبة لكل ألف   87تفع من نحو  من عدد المركبات قد ازداد ايضا

عام   نحو    2014نسمة  نسمة عام    112إل  ألف  لكل  وقد  2018مركبة    .

 مل
ً
تقدما انخفضت  أحرزت مرص  الحوادث ومعدالتها، حي  اعداد  ي 

 ف 
ً
حوظا

ة من    10حادثة لكل    3المعدالت من متوسط   الفت  ي 
  2005االف نسمة ف 

، 2018خالل عام    االف نسمة   10حادثة لكل    0.9إل نحو    2010وحت   

ة لتطوير   ي توليها الدولة خالل السنوات األختر
وهو ما يدل عىل األهمية الت 

بط عملية الحركة بها، عالوة عىل الحجم الكبتر من  الطرب ورفع كفاءتها وض

ي تم االنتهاء منها أو الجاري العمل  
الشبكات والمحاور القومية الجديدة الت 

ي الخطة االستثمارية الحالي
 ة. بها ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويالحظ أن قطاف السكك الحديدية لم يستطع تطوير اعداد الركاب به حيث  

  818)نحو    2011اتجهت اعداد ركاب السكك الحديدية إل الثبات منذ عام  

ألف رارب(، وتراوحت معدالت    884)نحو    2017ألف رارب( وحت  عام  

االف    10دثة لكل  حا   0.2- 0.1إل نحو    2018وحت     2006الحوادث من  

 . ( 61)  نسمة

 

 

 

 

 

 

 

ي ارقام  المصدر: )
   للتعبئة العامة واإلحصاء( المركزي، الجهاز 2020، 2016مرص ف 

ي تم تنفيذها عىل مستوى  
كما يوضي الشكل المرفق شبكة الطرب القومية الت 

ة من عام   ي أضافت    2020ال عام    2016مرص خالل الفت 
  5500من    أرتت والت 

الطرب   من  بالسكان  كم  االهلة  المناطق  بير   قوي  ربط  بمثابة  وتعد  الحرة 

لتنمية سواء  لتسهيل حركة انتقال االفراد والبضائع وايضا فتي افاب جديدة ل

العمران   رقعة  لتوسع  حديدة  مدن  انشاء  أو  الجديدة  المحاور  امتداد  عىل 

 . خارج الوادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجماىل  اطوال الطرق  ال الطرق المرصوفة إىل نسبة أطو ( 50شكل رقم )
(2018بمحافظات الجمهورية )

نصيب الفرد من إجماىل  اطوال الطرق بمحافظات  ( 51شكل رقم )
(2018الجمهورية )

ة حرص الطرب والكباري عام    ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(  2018/ 2017)المصدر: نشر

المركبات المرخصة ونصيب الفرد من المركبات تطور اعداد ( 52شكل رقم )
ة من    الفت 

ز
2018وحن    2014ف

  مرص ) ( 53شكل رقم )
ز
( 2018-2005تطور حوادث السيارات ومعدالتها ف
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يونيو 30محور  كوبرى تحيا مرص 

الفرافرة -ديروطمحور أكتوبر  6الطريق الدائرى جنوب مدينة 
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  مجال الطرق الحضرية 
ز
وعات الدولة ف  واإلقليميةأهم مشر

ي وعات الطرق عىل المستوى الحرصز  مشر

ة والقليوبية بطول  توس       عة الطريق الدائري األول• كم، ويسييييييييتكمل حاليا توسييييييييعة الطريق الدائري بهدف  105لخدمة محافظات القاهرة والجتر 
حارات بكل اتجاه مع حلول لكافة التقاطعات  4-3تحسيييييييير  حركة االزدحام والتباطؤ الناتج عن الكثافات المرورية العالية بزيادة عدد الحارات من 

ي الطريق مع التوسعة وانشاء عدد من كباري
 المشاة عند المناطق ذات الكثافات العابرة عىل حابت 

ى•  ب القاهرة وغرب القاهرة بهدف ربط حركة النقل بير   تطوير ش        بكة الطرق الحض        رية للقاهرة الكت  وتشيييييييييمل تطوير الطرب الرئيسيييييييييية لشييييييييير
 حت  وحت  مدينة 

ً
قا  6طرفيها الممتد من العاصمة اإلدارية شر

ً
 ارتوبر الجديدة غربا

ب القاهرة ال طرب سريعة •ا ب وغرب القاهرة، وتحويل عدد من الطرب الرئيسية بشر ي حر )تحبا مرص( لربط شر
 نشاء محور عرض 

ة• ز من طريق الفيوم وطريق اسيييكندرية الصيييحراوي ويشيييمل تطوير مدخل طريق اسيييكندرية الصيييحراوي حت   تطوير مداخل وميادين مدينة الجت 
صييورية وطريق المريوطية، تطوير شييارف ترعة أنور السييادات الموازي لشييارف الهرم وتوسييعته، تطوير شييارف فيصييل ميدان الرماية، تطوير طريق المن

ة الشمالي من الوراب وشمال امبابة وربطه مع شارف جامعة الدول العربية. 
 لشارف الهرم وتوسعته وتجميله، وتطوير مدخل الجتر 

 المشيييييييييييييييياةويشيييييييييييييييمييل ميييدان التحرير وميييادين وسيييييييييييييييط المييدينيية، مع إعطيياء أولوييية لحركيية  اهرةتطوير المي  ادين والمن  اطق الت  اريخي  ة بم  دين  ة الق  •
والدراجات، وتطوير الطرب الرئيسييية المؤديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والمحيطة لمتحف الحضييارة بالفسييطاط بمرصيي القديمة وربطه بطريق الكورنيش وطريق 

اد والطريق الدائري، وتحويل بعض الشوارف بوسط المدينة ال  مسارات للمشاة والدراجات.  االوتوست 
 لحركة المشييياة والدراجات وربطه مع المناطق التاريخية بوسط المدينة.  انشاء ممشر عىل كورنيش النيل بالقاهرة )ممشر اهل مرص(•

 
وف تطوير القاهرة الخديوية  وف ممشر أهل مرص( –)مشر  مشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي وعات الطرق عىل المستوى الحرصز  مشر

ي 367طول حوالييييييييييي ب ،ائري اإلقليم  الطريق الد•
ى وتقوية وتحسييييييييييين مداخل المدن  ربيييييييييييييييط العمرانكم ويسهيييييييييييييييم ف  حول إقليم القاهرة الكتر

ى ب إقليييييم القاهرة الكتر   . والمدن القائمة شمال القاهرة الجديدة شر

ي ربط العمران حول إقليم و ،الطريق الدائري االوس  ىط  •
ى ويسييهليسييهم ف  ب اإلقليم مع  القاهرة الكتر حركة الوصييول ال المدن الجديدة شر

 وأيضا يسهل حركة الوصول للطرب اإلقليمية المتجهة ال المحافظات المجاورة. ، جنوب القاهرة والمدن الجديدة غرب القاهرة

ة الييييييو اسوان بحيث يستهيييييييييدف التوجه النيل، منانشاء كباري عىل امتداد نهر • ب النيل باربه مع كل من ييييييات الرئيسية لربط االجتر  لعمران شر
كم للقضييييييييييييييياء عىل ظاهرة اسيييييييييييييييتخدام  25المدن القائمة والمدن الجديدة بحيث ال تزيد المسيييييييييييييييافة بير  كل كوبري واألخر عىل نهر النيل عن 

ار المادية والتأختر الناتج عنها  المعديات والحوادث واالرص 

ي ك الحديد اعىل مزلقانات السك انشاء كباري•
ب  الت   لمنع حوادث القطارات.  المزلقانات الرسمية ال المدن المصرية إضافةتخت 

اطات البناءأعادة تنظيم • ، أسييييييييفلإعادة تنظيم حركة التوقف واالنتظار وتوفتر أمارن انتظار وفتي الجراجات ب اش       ت  ي
والحد من تولد  المبائ 

ى أنشييييييطة عمرانية جديدة تزيد من كثافة الحركة المرورية للحفظ عىل ما تم إ ي مجال تطوير شييييييبكة الطرب الحضييييييرية بالقاهرة الكتر
نجازه ف 

 بشكل عام. 
ً
 وعواصم المحافظات بشكل خاص والمدن جميعا

كم ومن كوبري الدولي السييييييييييييييياحىلي ال كوبري 621. بطولكمحور تنموي وطريق حر  بمدينة االسيييييييييييييييكندرية طريق ترعة المحمودية تطوير•
 كم 14,2وبري العوايد ال كوبري التاريييييه ماىط بطول كم قطاف مكشوف، ومن ك 7,4العوايد   بطول 

وف تطوير محور ترعة المحمودية   . (اإلقليمي الطريق الدائرى  – باإلسكندرية)مشر
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 - :  تحقيق التوظيف المنتج والفعال للجميع وخاصة للشباب .1
 

 - الراهن:  الوضع  •
للجميع فرص العمل الالئق وتكافؤ الفرص    المنتجةيتضمن مفهوم العمالة  

ن    االجتماع  ؛ وتوفير الضمان  اإلناثليشمل  وتوسيع سوق العمل   والتأمير

التنمية  الصح   وقد حددت خطة  المنتج.  العمل  مقومات  من  ها  وغير ؛ 

  التباينات الحالية    2021/ 2020االقتصادية لعام  
والت     ؛العملسوق    فن

ز:    انخفاض مساهمة اإلناث   تتر
ز
سوق العمل؛ وارتفاع معدل البطالة    ف

  
ز
ز والشباب وف ز المتعلمي  ز اإلناث مقارنة بالذكور؛ وارتفاع البطالة بي  بي 

 الحضز مقارنة بالريف. 

  سوق العمل( 19رقم ) جدول 
ز
 2019عام  التباينات ف

 سوق 
ز
المساهمة ف
 العمل 

 سوق  18%
ز
 نسبة مساهمة اإلناث ف

ز الذكور مقابل  %4.8 البطالة معدل  ز اإلناث  %21.7فيما بي   بي 

ز  ز  %16.3 بطالة المتعلمي  ز وفوق الجامعيي  ز الجامعيي   بي 

 الحضز 
ز
   البطالة معدل %10.3 البطالة ف

ز
  %6 مقابل الحضز  ف

ز
 الريف  ف

ز الشباب  ز الشباب ) %16.7 البطالة بي    سنة(  29-18بي 
 . المصدر: بيانات مجلس الوزراء 

فإن الوتشير   االجتماعية؛  الحماية  بمعدالت  يتعلق  فيما  أنه  إىل  بيانات 

ن    45.2% كير
مشير بأجر  ن  العاملير   من 

  ترتفع   ؛االجتماعيةالتأمينات    فن

ن اإلناث إىل   كما  ،  بالنسبة للذكور   %40.8مقابل    %71.2النسبة فيما بير

  ترتفع النسبة  
كما هو    واألعمال مقارنة بالقطاع الخاص  الحكوم  القطاع    فن

 (. 54موضح بالشكل رقم )

ز ( 54شكل رقم ) كي  ز بأجر والمشت    نسبة العاملي 
ز
  التأمينات االجتماعية ف

 2019عام 

 
 للتعبئة العامة واإلحصاء.  المركزيالمصدر: الجهاز 

واإلحصاء إىل أنه من ناحية أخرى، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة  

فإن   الصحية،  الحماية  بمعدالت  يتعلق  بأجر   %39.3فيما  ن  العاملير من 

ن اإلناث إىل   ، ترتفع النسبة فيما بير  الصح 
ن   التأمير

ن فن كير
مقابل    %68.5مشير

واألعمال    34.4% الحكوم   القطاع    
فن النسبة  ترتفع  للذكور؛ كما  بالنسبة 

 (. 55رقم ) مقارنة بالقطاع الخاص كما هو موضح بالشكل 
 

ز ( 55شكل رقم ) كي  ز بأجر والمشت    نسبة العاملي 
ز
الصحية  التأمينات  ف

 2019عام 

 
 للتعبئة العامة واإلحصاء.  المركزيالمصدر: الجهاز 

 - الرئيسية: القضايا  •

 تنمية المهارات البشرية والتدريب والتأهيل ورفع مستويات الكفاءة.  -

ن البيئة التشريعية -  .تحسير

 توفير المساعدات والتمويل لبدء النشاط واألعمال.   -

 - : الجهود والمبادرات •
  إ ار ير ية م ممممممممم  

اتيجية التنمية المسمممممممممتدامةي فن ي  2030تضممممممممممني ياسمممممممممير

 
 
.  وللشمممممممبا    للمرأة  الالئق  العمل  فرص  تعزيز   إىل   الالئق يهدف  للعمل  برنامجا

نمامج  ويعممل وشمممممممممممممممملمي  سمممممممممممممممنوات،   خمس  خالل الفرص  همذ   توفير   عىل  الير

نممامج وضمممممممممممممممع  عنمما   اتيجيممة  الير  متكممامممل   عمممل  وبرنممامج  الالئق  للعمممل  اسمممممممممممممممير

  2022-2018سمممممممممممممممنوات. كممممما اسمممممممممممممممتهممممدف برنممممامج عمممممل الحكومممممة    لخمس

 النهوض بمستويات التشغيل. 

 

o  :تنمية المهارات والتدريب ورفع الكفاءة - 
  تم اتخممما هممما لتمممدريمممب الشمممممممممممممممبممما  وتنميمممة 

شمممممممممممممممملمممي الجهود والمبمممادرات ال ر

 المهارات ورفع الكفاءة: 

 و  250نشر فكر ريادة األعمال من خالل تنظيم   -
 
ندوة تعريفية    598برنامجا

 لرفع المهارات الريادية للشبا . 

ن   - إ الق منظومة متكاملة للتشغيل ترتكز عىل تكوين قواعد البيانات للعا لير
فرص   الحصول عىل  لتيسير  عمالة  تشغيل    

فن الراغبة  كات  والشر العمل  عن 
وميكنة   عمل العاملة،  القوى  لوزارة    

ونن اإللكير الموقع  خالل  من  الئقة 
.  113وحوسبة العمل بعدد 

 
ونيا  مكتب تشغيل مكتب تشغيل وربطهم إلكير

وتكنولوجيا إ الق   - االتصاالت  وزارة  مع  بالتعاون  والرياضة  الشبا   وزارة 
المعلومات مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشبا  المحافظات تحي 

اكة   تدريب الشبا  وبناءلعنوان يبكرة ديجيتالي،   القدرات الرقمية، وبالشر
كة مايكروسوفي ومؤسسة كير   . مع شر

التلمذة   - نظام  وتطوير  تطوير  الصناع    12الصناعية؛  للتدريب  منهج 
 المتخصص. 

  تنفيذ  -
ة  13 البدء فن ة  مجمع للصممممممناعات الصممممممغير

ّ
  ِعد

    ُمحافظات فن
  إ ار  فن

وعات  ُمناسبة.  إيجارية بقيمة وإتاحتها  تشغيل الشبا  مشر

  تم اتخا ها  
 لبيانات وزارة التخطيط شمممممممممممممممملي الجهود والمبادرات ال ر

 
ووفقا

: مية المهارات ورفع الكفاءة، لتدريب الشبا  وتن  ما يل 

  جهود الحكومة المصرية  (  20جدول رقم ) 
ز
 الصناع  مجال التدريب  ف

 المؤش  
2018/2019 

 )منفذ( 
2019/2020 

 )متوقع( 
2020/2021 

 )مستهدف(

عدد مراكز التدريب المطورة  
 )مركز( 

12 5 8 

عدد المستفيدين من التدريب  
 )ألف متدرب(  الصناع  

34 36 36.5 

ز الذين تم رفع  عدد المدربي 
 كفاءتهم )متدرب( 

300 500 200 

عدد المحطات التدريبية 
المنشأة لتوفت  عمالة ماهرة 

 للمصانع )محطة(
5 5 5 

ز عل نظم   عدد المتدربي 
 الجودة )متدرب(

390 420 450 

عدد حاضنات التكنولوجيا 
ة  وعات الصغت   )حاضنة(والمش 

3 0 5 

عدد العالمات التجارية الت  تم 
 ابتكارها )عالمة( 

10 10 11 

 29 24 24 )منتج( عدد المنتجات المبتكرة 
اكات مع القطاع   عدد الش 
الخاص للتعليم والتدريب  
داخل المصانع والمزارع  

اكة(  )ش 

12 50 50 

 . ارة التخطيط والتنمية االقتصاديةالمصدر: وز 
 

o  ز البيئة    -التشريعية: تحسي 
ن البيئمة التشمممممممممممممممريعيمة للعممالمة عمدة   واتخمذت  ،اسمممممممممممممممتهمدفمي الحكوممة تحسمممممممممممممممير

 تضمنت: إجراءات 

العمل  إعداد   - قانون  وع  لحوار  اجلسات  الجديد؛ تم عقد عديد من  مشر
العمال  المجتمع  ضمي   المجتمع  و ممثىل   ومنظمات  األعمال  أصحا  

  
 عىل  المدنن

 
وع القانون قريبا ويتضمن    .مجلس النوا ، وسوف يعرض مشر

الجديد   الخاص،  القانون  القطاع    
فن ن  للعاملير ات  ن الممير أهمها  عديد من 

   
التعسفن الفصل  وحفظعدم  العمال  للعمال  مبدأ  كاملة،   حقوق  وإقرار 

للدستور  األجر  بقا  مقابل  ن  ؛  اإلنتاج  بير   
التقاضن محاكم لشعة  وإقامة 

العمل عىل غرار المحكمة االقتصادية، بجانب االهتمام  العامل وصاحب  
والتكنولوجية التدريبية  المهنية  وإجراءات    ،بالعملية  والصحة  السالمة 

؛  الخاصة كاملة  االحتياجاتوالتفتيش ومنح حقوق المرأة والشبا  و وي  
 للقانون الجديد عالوة سنويالعادل و جر آليات لل  وتحديد 

 
 . ة؛ و لك وفقا

وعات المتوسطة    2020لسنة    152رقم  نون  القاإصدار   - بشأن تنمية المشر
ة ومتناهية الصغر.   والصغير

بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2019لسنة    142القانون رقم  إصدار   -
بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية    2017لسنة    213

 .حق التنظيم النقانر  

القر  - الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  رقم  إصدار  بشأن    2018لسنة    799ار 
ومجالسه   العمل  مجال    

فن المجتمع   للحوار  األعىل  المجلس  تشكيل 
 الفرعية بالمحافظات. 

97.0%

91.7%

34.5%

9.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

حكومى

أعمال وعام

خاص داخل المنشآت

خاص خارج المنشآت

96.6%

90.5%

25.7%

2.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

حكومى

أعمال وعام

خاص داخل المنشآت

خاص خارج المنشآت

https://www.masrawy.com/news/Tag/32510/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84#bodykeywords
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  عالقات   -
  تحقيق االستقرار فن

تعزيز الدور التنظيم  لوزارة القوى العاملة فن
تسوية   خالل  من  وتنفيذ    2115العمل  عمالية؛  حملة    4445شكوى 

ام بأحكام قانون العمل. تفتيشية للتأكد من  ن  االلير
 
 

o   والتمويل لبدء األعمال  المساعدات توفت :-   
الفنيممة والتمويليممة   المسممممممممممممممممماعممداتتم تنفيممذ عممديممد من الجهود الراميممة لتوفير  

  لتيسير البدء 
 وتضمنت هذه الجهود:  ،األنشطة وتنمية األعمال فن

وع   - ن وزارة القوى العاملة يوظائف الئقة لشبا  م ي  تنفيذ مشر بالتعاون بير
   لمنظمة العمل الدولية  و 

توفير وإتاحة فرص عمل الئق للشبا  والشابات فن
و   محافظات الشبا   الجمهورية؛  ن  الخاصة   عىلتحفير وعات  المشر إنشاء 

وعات ليكونوا أصحا   تنمية المشر ة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز  الصغير
ن عىل    أعمال.  كير

ن  مع الير ن الجنسير ن المرأة  لالمساواة بير من خالل إنشاء  تمكير
، وضمان  فن كل المحافظات( لمتخصصة )وحدة   ن مكافحة كافة أشكال التميير

  بيئة 
 .العملحمايتها فن

وع يرواد   - لعام    88ي تحي مظلة وزارة التخطيط بقرار وزاري  2030مبادرة مشر
المش2017 تأسيس  من  الشبا   ن  تمكير بهدف  والعمل عىل  ،  الخاصة  اريممممع 

  وتنويممممع مصادر 
الو  ن تنمية االقتصاد    

تكريس ودعم دور ريادة األعمال فن
التعليمية   المنح  مثل  الخدمات  من  مجموعة  توفير    

فن والمساهمة  الدخل؛ 
أوسع،   نطاق  وعىل  أعمق  بشكل  األعمال  ريادة  مجال  لدراسة  والماجستير 

كات الناشئ   ودعم وتأسيس حاضنات أعمال للشر
 جديدة فن

 
  تقدم أفكارا

ة ال ر
 .سوق العمل

وعات، من خالل مبادرات البنك المركزي الم ي   - تنوع مصادر تمويل المشر
وإنشاء   وعات؛  المشر لتمويل  والمتخصصة  التجارية  تنمية  والبنوك  جهاز 

ب  الصغر  ومتناهية  ة  والصغير المتوسطة  وعات  رئيس  موجب  المشر قرار 
لسنة   2370  دل بالقمممممممممرار رقموالمعممممممم  2017لسنمممة    947مجلممممممممممممس الوزراء رقمممممممممممم  

وعكي. 2018 وع القوم  للتنمية البشرية واالجتماعية يمشر
 ؛ وإ الق المشر

  توفير فرص العمل الالئق للشبا    -
وقد حققي هذ  الجهود نتائج إيجابية فن

وعات الجديدة حيث رصدت الحكومة نحو   مليون فرصة عمل    2.3والمشر
ة ) ها خالل الفير : (، 2020-  2018تم توفير  وذلك عل النحو التاىل 

 

ة 56شكل رقم )   توفت  فرص العمل خالل الفت 
ز
( نتائج الجهود ف

(2018-2020 ) 
 

 2021/ 2020خطة التنمية االقتصادية لعام المصدر: 

 - : التحديات المستقبلية •

لمان وإقرار  من اقانون العمل الجديد التوافق بشأن  -  . الم يلير

اتيجية للعمل الالئق؛ وصياغة برنامج عمل متكامل لتنفيذ هذ  وضع   - اسير
اتيجية.   االسير

التدريب   - مراكز  لتطوير  والجهود  المبادرات  حاضنات   وإنشاءتكثيف 
 األعمال؛ وتنمية القدرات والمهارات التكنولوجية والرقمية للشبا . 

وعات تخصيص مزيد من االعتمادات المالية لتوفير التمويل   - الميش لمشر
 الشبا . 

 

: االقتصاد غت   دعم وتقوية  .2  - الرسم 
 

 - الراهن:  الوضع  •
ة   أهمية كبير الرسم   غير  الخاص  القطاع    يمثل 
الم ي؛  االقتصاد    فن

العمل؛ وهو جزء ال يتجزأ من    السيما  من منظور التشغيل وتوفير فرص 

  ؛ وإن كاني التقديرات تتفاوت فيما يسهم به هذا القطاع  االقتصاد بنية  
  فن

 .  اإلجماىل  الناتج المحىل 

م   ير ية  إ ار    
فن المستدامةي  التنمية  اتيجية  ياسير استهدفي    وقد 

  االقتصاد و 2030
العمل عىل خفض  ي دمج القطاع الخاص غير الرسم  فن

حجم المعامالت غير الرسمية من خالل تطوير آليات دمج هذا القطاع  

 وتوفير الحوافز والقضاء عىل المعوقات. 

الخاص غير   القطاع   
العاملة فن للمنشآت  الراهن  الوضع  تحليل  ويوضح 

نحو   تمثل  أنها  االقتصاد    %53الرسم   فن  العاملة  المنشآت  إجماىل   من 

عام   وتش2017الم ي    ؛ 
فن كز  تير المنشآت  هذ   أن  إىل  التحليالت  ير 

 ( البحري  الوجه  )  46.8محافظات  القبىل   والوجه  حيث    %31.5(   )%

تها العاملة فن     القطاع الخاص غير الرسم  نظير
تفوق المنشآت العاملة فن

ن تقل نسبتها     حير
؛ فن   القطاع الخاص الرسم 

المحافظات الحضرية إىل    فن

( كما هو موضح بالشكل رقم  %24.4مقارنة بالمنشآت الرسمة )   20.6%

(57 .) 

وغت    الرسم  ) لمنشآت القطاع الخاص النستر  التوزي    ع ( 57شكل رقم )
 2017 ،(الرسم  
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المنشآت العاملة فن القطاع الخاص  واالستنتاجات المؤكدة من تطور عدد  

؛ وفق ما يوضحه الشكل رقم )  تتضمن: (؛  58غير الرسم 

  ارتفاع عدد المنشآت العاملة   -
  3القطاع الخاص غير الرسم  بما يقر  من    فن

 مرة(.  2.85أضعاف عددها خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين )

  القطاع الخاص غير الرسم  بنحو )  -
مرة(   0.6ارتفاع عدد المنشآت العاملة فن

  
ة )خالل سبع سنوات من العقد الثانن  ( 2017-2010الفير

؛ حت  عام الرسم  لخاص غت  تطور منشآت القطاع ا( 58شكل رقم )
2017 

 
 للتعبئة العامة واإلحصاء.  المركزيالمصدر: الجهاز 

53.00%

1.10%

31.50%

46.80%

20.60%

47.00%

2.10%

28.00%

45.50%

24.40%

محافظات الوجه محافظات الوجه القبلىالمحافظات الحدوديةاجمالى الجمهورية
البحرى

المحافظات الحضرية

منشآت القطاع الخاص غير الرسمي منشآت القطاع الخاص  الرسمي
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 - الرئيسية: القضايا  •
  إ ار ير ية م   

اتيجية التنمية المستدامةي فن ي أهم  2030حددت ياسير

المصرية   الحكومة  تواجه    
ال ر   التحديات 

غير   القطاع  دمج   فن   الخاص 

؛  : الرسم   فيما يل 

ن القطاع الخاص  -   مستويات األجور فيما بير
  .الرسم  وغير  الرسم  التفاوت فن

 . االندماجوضعف حوافز  الوع  محدودية  -

ام  - ن  .الضري ر  ضعف السياسات المالية وااللير
 

 - : الجهود والمبادرات •
م    ير ية  إ ار    

فن المستدامة  التنمية  اتيجية  اسير ي  2030تضمني 

 
 
.  وللشبا   للمرأة  الالئق  العمل   فرص   تعزيز   إىل   الالئق يهدف   للعمل   برنامجا

نامج   ويعمل سنوات، وشملي    خمس  خالل  الفرص  هذ    توفير   عىل  الير

وضع  عنا   نامج  اتيجية  الير   متكامل  عمل   وبرنامج  الالئق  للعمل   اسير

الحكومة    لخمس عمل  برنامج  استهدف  كما    2022-2018سنوات. 

 النهوض بمستويات التشغيل. 
 

o  :الحد األدنز لألجور- 
العمالة   قضايا  أهم  أحد  لعالج  الحكومة    اتجهي 
الم ي؛    فن المجتمع 

وه  قضية الحد األدنن للجور؛ و لك من خالل إصدار رئيس الجمهورية 

رقم   المدنية  الخدمة  األ   2015لسنة    18قانون  لنظام  جور؛  وخاصة 

رئيس قرارات  رقم  مجلس  وإصدار  القرار  وآخرها    لسنة  1627  الوزراء 

ن   للجور   األدنن   الحد   بتقرير  2019 ن   للموظفير الدولة    ةأجهز   لدى  والعاملير

 االقتصادية.  العامة والهيئات

ن فن    ألجور العاملير
وقد اتجهي الدولة إىل التعامل مع قضية الحد األدنن

(؛ وكاني بصدد إصدار التشريعات   القطاع الخاص )الرسم  وغير الرسم 

بجائحة   المرتبطة  والمحلية  العالمية  الظروف  أن  إال  بذلك؛  المرتبطة 

الق19كوفيد   منشآت  ومعاناة  هذ   ؛  إرجاء  إىل  أدت  الخاص  طاع 

 التوجهات. 

لسنة    2659رقم  القرار   مجلس الوزراء رئيسأصدر    2020ومع نهاية عام  

، بشأن إعادة تشكيل المجلس القوم  للجور وتحديد اختصاصاته،  2020

ن بالقطاع الخاص،  عىل  ريق هيليكون خطوة   والتوجه  كلة أجور العاملير

  جميع  نحو  
القوم  فن المستوى   عادل والئق للجور عىل 

أدنن إقرار حد 

ن القطاعات دون   الذى  ،  تميير المجلس  العمل  وهو  لسنة    12نص قانون 

مادته    2003   
    34فن

َّ
أن وزير  يعىل  برئاسة  للجور  قوم   مجلس  ينشأ 

جور عىل المستوى القوم  بمراعاة  التخطيط يختص بوضع الحد األدنن لل 

  نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير  
ن    ال ر تكفل تحقيق التوازن بير

 ي. األجور واألسعار
 

o  تنمية الوع  وحوافز االندماج  
ز
 - : الرسم  القطاع  ف

لعام   االقتصادية  التنمية    االقتصاد   دمج  2021/ 2020استهدفي خطة 
    الرسم    غير 

و لك  االقتصاد   منظومة  فن  ،   مجموعة   خالل  من  الرسم 
 :أهّمها آلّيات،

ات  منح - ن   مالية   تيسير ،  للقطاع  االنضمام  لتحفير   القيادة   مبادرة  مثل  الرسم 
 .الرسم  لالقتصاد   ينضم لمن  سنوات خمس إعفاء ضري ر   بمنح السياسية

اخيص  استخراج  حيث  من   األعمال  ُممارسة  إجراءات  تيسير  -   والتسجيل   الير
    وتصاريممممح

أداء  المبانن     وتوفير   عام،  بوجه    األعمال  وتكلفة 
 أو   مجانية  أراضن

   رمزية بأسعار 
 .المطروحة الصناعية المجمعات فن

    العمالة  تغطية  لتشمل  االجتماعية  التأمينات  مظلة  توسيع -
ن
  غير   القطاع  ف

، ن  وتطبيق  الرسم  ن  ليشمل الشامل الصح   نظام التأمير  القطاع.  بهذا  العاملير

ن   الِصغر،  متناهية  للمنشآت  والمالية  الفنية  الُمساندة  توفير  -   كفاءتها   لتحسير
 .اإلنتاجية

ن   ُمراجعة -  بالقطاع   العمالة  لتشغيل  الكافية  المرونة  إلكسابها   العمل  قوانير
 .الرسم  

  مع  التعامل إمكانية حيث  من  الرسم    القطاع إىل  االنضمام بمزايا  الوع   تنمية -
     الجهاز 

(،  الشمول)الم فن  من  المقدمة  الُمبادرات  من   واالستفادة  الماىل 
، القطاع  

 .التصدير أسواق الولوج إىل  إمكانية فضال عن  الم فن

 : وتضمني أهم مبادرات الحكومة ال ر اتخذتها فن هذا الشأن

  وصل عدد   ولذلك  المنتظمة،  غير   للعمالة   المقدمة  الخدمات  مستوى  رفع -
 عدد المستفيدين   وبلغ عامل،  9103 الصحية الرعاية من  المستفيدة العمالة
 .عامل ألف 133.7 االجتماعية الرعاية من 

-   
 ندوة   460  عقد   تم  ،الرسم  دمج القطاع غير    مجال تعزيز الوع  بأهمية  فن

    الوع    نشر و   فرد،  ألف  52.6منها    استفاد   توعوية،
    الثقافن

  خالل   من   والف ن
المسابقات، كة  84و  عامل   270  ومشاركة  عقد      جهة  50و   شر

أنشطة   فن
نامج  .الير

 
 

o   ام الضريتر
ز  - : تقوية السياسات المالية وااللت 

    و لك  النقدي،  غير   الدفع  وسائل  تنظيم  قانون  صدر  -
  بهدف   2019  أبريل  فن

، مجتمع إىل  التحول  لتحول رقم 
 
 .نقدي غير  اقتصاد  إىل  االقتصاد  تمهيدا

    المنتظمة  غير   العمالة  دمج  أجل  من   الحوافز   من   حزمة  تقديم -
  منظومة  فن

    الرسم    العمل
التأمينات  فن ن    ريق  عن   و لك  الجديد،  قانون    عىل   التأمير

 فئة   السنوي عن   الدخل  من   منهم  كل  نصيب  يقل  الذين   المنتظمة  غير   العمالة
اك،  ألجر   األدنن   الحد  ن   تشجيعية  حوافز   تقديم  مع  االشير   العمالة  عىل  للتأمير
الخزانة   مثل   المنتظمة،  غير    العمل    صاحب  حصة  العامة  تحمل 

ن    فن التأمير
 .عليهم

ونية؛ الضريبية الفاتورة تطبيق -  بيانات قاعدة إنشاء عىل يساعد  والذي اإللكير
    المعامالت  لجميع  دقيقة

ال ر      لك  وسيسهم  األسواق  تشهدها   التجارية 
  فن

 .الرسمية العمل منظومة إىل  رسم   الغير  القطاع ضم

    الجهود   أسفرت  وقد  -
    الحكومة   بذلتها   ال ر

 ألف   438  دمج  عن  السياق،  هذا   فن
كة    ومؤسسة شر

 .(2020القطاع الرسم  )ح ر يونية  فن
 

 

 - : التحديات المستقبلية •

، بشأن إعادة تشكيل 2020لسنة    2659رقم    مجلس الوزراء رئيستفعيل قرار   -
بما يسهم فن تحقيق مستويات المجلس القوم  للجور وتحديد اختصاصاته،  

  لة والئقة للجور  عاد
(؛ أسوة بالقطاع    فن القطاع الخاص )الرسم  وغير الرسم 

الرسم   غير  الخاص  القطاع  لدمج  محفزة  وليكون خطوة  والعام؛  الحكوم  
 وتوفير آليات تنمية وتطوير هذا القطاع. 

تدعيم جهود الحكومة الرامية إىل تنمية الوع  لدى أصحا  المنشآت العاملة   -
  
غير   فن الخاص  الرسم   القطاع  القطاع   

فن لالندماج  بها  ن  والعاملير الرسم    
الضمانات  وتفعيل  اإلجراءات  وتيسير  والضريبية  المالية  الحوافز  وتوفير 

 الحكومية لهذ االندماج. 

االنتشار   - من  للحد  الضري ر   ام 
ن وااللير المالية  السياسات  منظومة  تعزيز 

ام   ن االلير وتنمية  الرسمية  غير  للنشطة    
من  العشوان  مزيممممج  عير  الضري ر  

ام والحوافز.  ن  سياسات االلير
 

ة والمتوسطة .3  - : دعم المشاري    ع الصغت 
 

 - الراهن:  الوضع  •
م    ير ية  إ ار    

فن المستدامةي  التنمية  اتيجية  ياسير ي    2030استهدفي 

ة ومتناهية الصغر     تنمية أنشطة المنشآت المتوسطة والصغير
ضوء أهميتها    فن

  ؛ إ  تمثل هذ  المنشآت النسبة األكير  الم يلالقتصاد  
المنشآت   إجماىل    فن

  
 
  م ؛ فوفقا

بلغ عدد    المركزي  للجهاز العاملة فن العامة واإلحصاء؛  للتعبئة 

ألف منشأة تصنف عىل    3654ألف منشأة منها    3743المنشآت العاملة نحو  

تبلغ   بنسبة  الصغر  ة ومتناهية   % 97.6  حواىل  أنها منشآت متوسطة وصغير

العاملة    إجماىل  من     المنشآت 
وتستوعب  2018عام    الم ياالقتصاد    فن  .

من   أكير  المنشآت  عا   9.7هذ   من  مليون  ن    إجماىل  مل    المشتغلير
م    فن

ن  إجماىل  من  %38)بنسبة    المشتغلير
 (. 2018عام  الم ياالقتصاد  فن

ألف منشأة بنسبة تربو عىل   3434بلغ عدد المنشآت متناهية الصغر حواىل   

  من هذ  المنشآت،    91.7%
ة حواىل     فن  تمثل المنشآت الصغير

ن ألف   217حير

من   %0.1آالف منشأة بنسبة  3، والمنشآت المتوسطة % 5.8منشأة بنسبة 

العاملة    إجماىل     المنشآت 
ن
عام    ف رقم   2018م   بالشكل  موضح  هو  كما 

(59 .) 

 

 

 

 

 

 

https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1


اماتالجزء األول:  ز  إىل التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة مفضيه الت 

36 

ة ومتناهية عدد  ( 59شكل رقم ) الصغر المنشآت المتوسطة والصغت 
2018 
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تجارة   قطاع    
فن والمتوسطة  ة  والصغير الصغر  متناهية  المنشآت  نشاط  كز 

يير

ألف   2155حواىل   الجملة والتجزئة؛ حيث بلغ عدد المنشآت العاملة بهذا القطاع  

السمة   ه  . وتعتير المنشآت الفردية  هذ  المنشآت  إجماىل  من    %59منشأة بنسبة  

ة والمتوسطة  .القانونية الغالبة عىل المنشآت متناهية الصغر والصغير
 

 - الرئيسية: القضايا  •

 توفير اإل ار المنظم للتعامل مع هذ  المنشآت.  -

للقدرات   - المناسب  تمويل  ة توفير  والصغير المتوسطة  للمنشآت  المالية 
 والمتناهية الصغر. 

 توفير الخدمات الفنية والتدريبية وتنمية خدمات التسويق.  -

وعات.  -  توفير البنية األساسية ألنشطة المشر

ن البيئة التشريعية.  -  تحسير
 

 - : الجهود والمبادرات •
 
 

o اإلطار المنظم للتعامل :- 
 

ة ومتناهية الصغر بقرار   وعات المتوسطة والصغير نشأ جهاز تنمية المشر
ُ
أ

والمعمممممممدل بالقمممممممممرار رقم    2017لسنمممة    947رئيس مجلممممممممممممس الوزراء رقمممممممممممم  

للتنمية    االجتماع  ؛ وقد حل الجهاز محل الصندوق  2018لسنة    2370

  ليتحدد إ ار عمله  
وعات.  فن  تنمية وتدعيم هذ  المشر

تغىط كافة   متكاملة  منظومة  الجهاز  لهذا  المصرية  الحكومة  تبني  وقد 

وعات   متناهية الصغر  مدن ومحافظات الجمهورية؛ لدعم وتنمية المشر

ة والمتوسطة؛ وتضم هذ  و   المنظومة. الصغير
 

o   التمويل: توفت  - 
 

ة ومتناهية الصغر من عديد من   وعات المتوسطة والصغير تستفيد المشر

  تقدم ضمانات للتمويل؛  و المصادر التمويلية؛ 
 وأهمها: ال ر

وعات تنمية  جهاز  - ة المتوسطة المش    ومتناهية الصغر:  والصغت 

    والذي يتعاون مع عديد من الجهات التمويلية السيما القطاع 
والذي    الم فن

ة ومتناهية   للمنشآت  المحىل    التمويل  مصادر   يعد من أهم المتوسطة والصغير

  الصغر  
المؤسسات   األخرى  التمويل  مصادر   إىل  إضافة  م ،   فن مثل 

المجتمع   ومنظمات    والجمعيات 
العاملة   المدنن كات  والشر الخاص  والقطاع 

وصناديق  المال  ورأس  التمويىل  والتأجير    التمويل  مجال االستثمار    المخا ر 

ها  اضناتالمباشر وح  . األعمال وغير

 

 

ة والمتوسطة ومتناهية الصغر( 60شكل رقم ) وعات الصغت   منظومة الجهات الداعمة بالتعاون مع جهاز تنمية المش 

 
ة والمتوسطة ومتناهية الصغر.  وعات الصغت   المصدر: جهاز تنمية المش 
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واإلسكندرية داخل ريةمص بورصة ه  :  النيل  بورصة - القاهرة    
وه  بورص ر

كات  الشر وتداول  لقيد  أفريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر منطقة    
فن أول سوق 

ة،   كات  ات اإلمكانيات  وتتيح  المتوسطة والصغير فرص التمويل والنمو للشر

 . الواعدة من كافة المجاالت 

كة -     االئتمان  مخا ر   ضمان  شر
  تقدم ضمانات  : الم فن

لهذ    االئتمان  وال ر

 .التمويل جهات لضمان ووثائق السداد؛ المنشآت ضد عدم

كات - ن   شر  .للدعم  كآلية  السداد   عدم  مخا ر   ضمان  وثائق  عىل  تعتمد   أخرى  تأمير

ن   المصرية الجمعية -    للتأمير
 .التعاونن

كة - :   لالستعالم  المصرية   الشر  
بتقييم   االئتمانن تقوم    

االئتمانية    الجدارة  وال ر

وعات.   لهذ  المشر

بلغ     القروض    إجماىل  وقد 
وعات  ال ر المشر ة   المتوسطة  مولي    والصغير

( ة  الفير خالل  الصغر  خالل  2020/ 10/ 31-2016/ 1/ 1ومتناهية  من   )

: الجهاز؛   ما يل 

ة:  - وعات الصغت  مليار جنيه؛   11.8بلغ التمويل المتاح لها ما يقر  من    المش 

وع؛ منها    18ُمولي حواىل        %46.1ألف مشر
المدن والمنا ق الحضرية كما    فن

 (. 21هو موضح بجدول رقم )
 

وعات لالتمويل ( 21) جدول رقم  ة من خالل جهاز  لمش  الصغت 
ة ومتناهية الصغر وعات المتوسطة والصغت   تنمية المش 

 البيان 

  01/01/2016التمويل املقدم خالل الفترة من 

 31/10/2020حتى 

من خالل عقود 

الجهات  

 الوسيطة

من خالل 

اإلقراض 

املباشر من  

 الجهاز 

 اإلجمالي

 18007 18016 59991 عدد القروض والتمويالت

قيمة القروض والتمويالت 

 )باملليار جنيه( 
8.062 3.7 11.762 

للحضر النسبة املوجهة 

 )من إجمالي العدد( 
46.9 % 45.3% 46.1 % 

 % 41.7 % 42.6 % 40.8 النسبة املوجهة للشباب

النسبة املوجهة للمرأة )من 

 إجمالي العدد( 
25.3% 29.1 % 27.2 % 

ة ومتناهية الصغر  وعات المتوسطة والصغير  المصدر: جهاز تنمية المشر
 

وعات - مليار جنيه؛   4.5بلغ التمويل المتاح لها أكير من    متناهية الصغر:  المش 

وع كما هو موضح بجدول رقم )  370ُمولي حواىل    (. 22ألف مشر
 

وعات لالتمويل  ( 22) جدول رقم  من خالل  متناهية الصغر لمش 
ة ومتناهية الصغر  وعات المتوسطة والصغت   جهاز تنمية المش 

 البيان 

  01/01/2016التمويل املقدم خالل الفترة من 

 31/10/2020حتى 

 اجمالي اناث  ذكور 

 370004 178250 191754 عدد املشروعات 

قيمة القروض والتمويالت 

 مليون جنيه بالجنيه  
- - 4510.3 

 522267 203447 318820 عدد فرص العمل 

 %57 - - باب شللالنسبة املوجهة 

وعات المتوسطة  ة ومتناهية الصغر المصدر: جهاز تنمية المشر  والصغير
 

 مبادرات البنك المركزي المضي:  -

البنك   - ة    المركزيقرار  المباشر القروض والتسهيالت االئتمانية  زيادة محفظة 

ة والمتوسطة لتصل إىل نسبة ال تقل عن  وعات الصغير ة للمشر وغير المباشر

  م    20
  المائة من إجماىل  محفظة التسهيالت االئتمانية للبنوك العاملة فن

ن
ف

ة   (. 2020-2016و لك خالل أربممع سنوات من القرار )الفير

 

ة تستهدف جميع القطاعات لتموي  % 5مبادرة   - كات والمنشآت الصغير ل الشر

الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو إلحالل الواردات،  

المبتكرة   األفكار  وعات  ومشر العمالية،  الكثافة  للنشطة  ات  باإلضافة 

  تستهدف التصدير. 
وعات ال ر  والمشر

ح ر    %7مبادرة   - األجل  و ويل  متوسط  آالت س  10للتمويل  اء  لشر نوات 

القطاع     
فن العاملة  المتوسطة  والمنشآت  كات  للشر إنتاج  وخطوط  ومعدات 

مليون جنيه   40الصناع  والزراع  والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقىص  

 للعميل الواحد. 

والمنشآت   %12مبادرة   - كات  للشر العامل  المال  لرأس  األجل  قصير  للتمويل 

الص القطاع    
فن العاملة  الجديدة المتوسطة  والطاقة  الزراع   والتصنيع  ناع  

 والمتجددة. 

وعات متناهية الصغر؛ حيث أصدر البنك المركزي قرار   - مبادرة تمويل المشر

بشأن   السابق  قرار   إىل  البنوك  من  الممنوح  الصغر  متناه   التمويل  بإضافة 

ة.  كات الصغير وعات والشر  تمويل المشر

كات   - الشر بتمويل  للبنوك  بحد السماح  ة  والصغير الصغر  متناهية  والمنشآت 

ن من تاريممممخ    10أقىص حجم مبيعات أقل من   مليون جنيه، وبحد أقىص عامير

المنح دون الحصول عىل قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات و لك  

ة كافية لتأهيلها تدريجيا إلعداد بيانات وقوائم مالية معتمدة.   إلتاحة فير

قام - االئتمان؛       ضمان مخا ر 
فن الم ي  المركزي  بالمساهمة    2017البنك 

كة ضمان مخا ر االئتمان، وأصدر ضمانة بقيمة   %20بنسبة     رأسمال شر
فن

كة مقابل قيامها بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية    2 مليار جنيه م ي إىل الشر

ة والمتوسطة.  كات الصغير  جزء من المخا ر المصاحبة لتمويل الشر

ن  بير التعاون  والهيئات   الم ي  المركزيالبنك    بروتوكوالت  الوزارات  مع 

  لتصميم  
المختلفة، من خالل توقيع مذكرات تفاهم نيابة عن الجهاز الم فن

المناسبة   التمويلية  المنتجات   / امج  هذ    Product Bundlesالير وإتاحة 

امج لجميع البنوك،  منها عل سبيل المثال:  الير

ص - تنمية  هيئة  مع  تعاون  بروتوكول  المعلومات توقيع  تكنولوجيا  ناعة 

   واالتصاالت، لتصميم برنامج تمويىل  موحد 
كات العاملة فن  . مجالهذا للشر

 ..Supply Chain اإلمدادتصميم حلول تمويلية قائمة سالسل  -

القيمة  - سالسل  عىل  القائمة  للصناعات  تمويلية  منتجات   / برامج  تصميم 

 .الصناعية والمجمعات Value Chain Financing المضافة
   

o  واألخرى:  الخدمات الفنية والتسويق- 
ة ومتناهية الصغر توفير  وعات المتوسطة والصغير استهدف جهاز تنمية المشر

وعات؛   تتضمن خدمات: منظومة من الخدمات الداعمة لهذ  المشر

تشجيع  - األعمال:   الحر   العمل  ثقافة  مبادرة  تنفيذ   وريادة  خالل    33  من 

 
 
ن   وريادة األعمال  الحر   العمل  ثقافة  لنشر   برنامجا   لسوق  لتأهيلهم  الشبا ،  بير

 .العمل

تنفيذ  - التدريب:     96  مبادرة 
 
ي،  العن    مهارات  لتنمية  برنامجا   استفاد   البشر

 .متدر  2347 منها 

اكة   : " النيل  رواد "  مبادرة - لتقديم   سنوات،  خمس  لمدة  النيل  جامعة  مع  بالشر

كات  األعمال  تطوير   خدمات ة  للشر     والمتوسطة  الصغير
 المختلفة   مراحلها   فن

 
 
والنضوج  ح ر   الفكرة  من   بدءا     عىل  الشبا   تشجيع  إىل   إضافة.  النمو 

 تب ن

وعات  وبناء  األعمال  ريادة  ثقافة المركزي  ويممهدف  ناجحة؛  مشر   من   البنك 

 لدعم  بها   المتعلقة  والمعارف  األعمال  ريادة  ثقافة  نشر   إىل   المبادرة  هذ   خالل

ن سوق الشبا ،  العمل.   وتحفير

  تنمية   وجهاز   للبنوك وه تابعة  :BDS Hubs األعمال  تطوير   خدمات  مراكز  -

وعات، ة  بدعم المشاريممممع  تقوم  المشر   تزويدها   خالل  من   والمتوسطة  الصغير

كات  أن  شأنها   من   متنوعة  لشريحة   غير مالية  بخدمات مكن الشر
ُ
 النمو   من   ت

  وبناء  الجدوى  دراسات  خدمات  تقديم  خالل  من   التمويل  عىل  والحصول

اخيص  واستخراج  التأسيس  التنفيذية، وخدمات  العمل  خطط  خدمات  ثم  الير

كات  مع  والتشبيك  التسويق ى   الشر ن   التجارية وخدمات  والسالسل  الكير   التمكير

ن   داعمة  أخرى  جهات  خدمات  عىل  الحصول  من  ن   كاالستشاريير   المتخصصير

  
 متخصصة.  وفنية قانونية ومحاسبية مجاالت  فن

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ة والمتوسطة ومتناهية الصغر61شكل رقم )  وعات الصغت   ( منظومة الخدمات الداعمة بالتعاون مع جهاز تنمية المش 

 
ة والمتوسطة ومتناهية الصغر  وعات الصغير  https://www.msme.eg/ar/msmeda/Pages/default.aspx -المصدر: موقع جهاز تنمية المشر

o  وعات: توفت  البنية األساسية ألنشطة  -  المش 
( الحكومة  عمل  برنامج  م  ن المتوسطة  2022-2018الير وعات  المشر بدعم   )

ة ومتناهية الصغر؛ من خالل تخصيص نسبة ال تقل عن   من   %10والصغير

  
لالستثمار    األراضن والمتاحة    الشاغرة 

مناسبة   فن ومرفقة  ة  صغير مساحات 

وعات. كما تضمن برنامج عمل الحكومة إنشاء   حاضنة   200إلقامة هذ  المشر

 ال. أعم

   الصناعية تم إنشاء المجمعات مبادرة إنشاء المجمعات الصناعية:  -
عديد   فن

    مصنع 256من المنا ق؛ أهمها:  
 صناعية   وحدة  218و  رمضان،  من   العاشر   فن

البحر   الغردقة  بمدينة  2م336  بمساحة   وحدة   204و  األحمر،  بمحافظة 

 .اإلسكندرية بمحافظة بمرغم 2م144 بمساحة صناعية

  تم إنشاء بعض المدن المتخصصة    والمناطق المتخصصة: المدن   -
أنشطة    فن

الروبيىك  مدينة  للثاث؛  دمياط  مدينة  وأهمها:  ومتنوعة؛  وخدمية  صناعية 

 للجلود؛ منطقة استثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها للصناعات الغذائية.  

 ير وتطو   تدريب،  مراكز   4  حيث تم إنشاء  مبادرة إنشاء وتطوير مراكز التدريب:  -

ن   مراكز   21   وقد استفاد   تدريبية،  دورة  250  وعقد   تدريب  مراكز   6  ورش  وتجهير

  عمل   فرص  خلق  أنشطة  ضمن   المتدربات  عدد   وبلغ  متدر ،  5970منها  

 متدربة.  1200 للمرأة

إنشاء  تكنولوجية:   أعمال  حاضناتتطوير  برنامج   - تم   حاضنات،   4  حيث 

    جديد   منتج  43  وابتكار 
  الرخام،   المنسوجات،  ،األثاث  : منها   مجاالت   عدة  فن

وعات  4  ودعم ريادة   برنامج  من   المستفيدين   عدد   وبلغ   لرواد األعمال،  مشر

 .مستفيد 404 األعمال
 

o  ز البيئة  - :  التشريعيةتحسي 
  م  القانون رقم  

ة فن وعات الصغير ؛ 2004لسنة    141ينظم أنشطة المشر

وعات متناهية الصغر القانون رقم   .  2014لسنة    141كما ينظم أنشطة المشر

وع   استحداث إ ار تشريممممع لتنمية أنشطة هذ     الم يوقد استهدف المشر

ولتحديد حزمة حوافز  المرتبطة؛  األخرى  ن  القوانير مع  ليتوافق  وعات   المشر

وط ميشة ومنح   التمويل بشر الحصول عىل  لتنميتها؛ وتسهيل  مالية وفنية 

  المناقصات  
ة والمتوسطة فن وعات المتناهية الصغر والصغير أولويات للمشر

 والمزايدات الحكومية. 

ة  والصغير المتوسطة  وعات  المشر تنمية  بشأن  الجديد  القانون  صدر  وقد 

ف القانون تقديم مجموعة  ؛ واستهد 2020لسنة    152ومتناهية الصغر برقم  

ات للقضاء عىل   وعات، ووضع حلول وتيسير متكاملة من الخدمات لهذ  المشر

  كاني تواجهها. 
 العقبات ال ر

كات    شمل القانون الجديد تنظيم أعمال هذ  الشر
  تعمل  الت 

ز
 أنشطة:  ف

وعات ريادة األعمال.  -  مشر

-  . وعات التحول الرقم  والذكاء الصناع 
 مشر

  منتجاتها  -
  تعمل عىل تعميق المكون المحىل  فن

وعات الصناعية أو ال ر المشر

واألنظمة  والمعدات  اآلالت  وتجديد  بإحالل  تقوم    
ال ر وعات  المشر أو 

 التكنولوجية المرتبط بعملية اإلنتاج. 

-  .  
  تخدم نشاط اإلنتاج الزراع  أو الحيوانن

وعات ال ر  المشر

  مجال   -
ن
  تعمل ف

وعات ال ر تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة  المشر

 بذلك. 

وأنظمة   - الصناعة  مجال    
فن جديدة  ابتكارات  تقدم    

ال ر وعات  المشر

 التكنولوجيا. 

وعات الطاقة الجديدة والمتجددة.  -  مشر

 ها: أهمغير الضريبية، و الحوافز الضريبية عديد من القانون الجديد تضمن 

وع أو جزء منها، و لك بعد  لرض  لرد قيمة توصيل المرافق   - المخصصة للمشر

 تشغيله. 

وعات آجاال لسداد قيمة توصيل المرافق،   -    و منح المشر
اإلعفاء الكىل  أو الجزن 

 .  من فوائد التأخير

-  . ن   للعاملير
 تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الف ن

رد ما ال يجاوز نصف قيمة األرض  ؛ و تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي  -

 صة. المخص

تخصيص  - عند  النشاط  بدء  ن  لحير الالزمة  الضمانات  تقديم  من  اإلعفاء 

وع، أو تخفيض قيمة هذ  الضمانات.   العقارات الالزمة للمشر

  المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.  -
اك فن  رد قيمة االشير

لهذ   و  - نقدية  حوافز  برامج  وضع  الجهاز  إدارة  لمجلس  القانون  يتيح 

ا للمعايير  وعات وفقا    حدود ما يخصص سنويا  المشر
  يحددها، و لك فن

ل ر

  األلف من الناتج   0.3من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما ال يجاوز  
فن

أدنن   وبحد  اإلجماىل   للسس    1.5المحىل   وفقا  و لك  سنويا،  جنيه  مليار 

  تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
 والمعايير ال ر

وعات ريادة األعمال من رسوم تسجيل  تتضمن حوافز القانون  كما   - إعفاء مشر

اع ونما ج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة.    براءات االخير

تطورا  و  تمثل    
ال ر اع  االخير براءات  لتسجيل  الالزمة  الفنية  المساعدة  تقديم 

 .  
  المجال المع ن

ا فن  كبير

 -  الضريبية: الحوافز وشملت 

تسجيل   - عقود  الضريبة إعفاء  من  وعات  المشر هذ   إلقامة  الالزمة    
األراضن

 والرسوم. 

من القيمة عىل جميع ما   %2جمركية بفئة موحدة مقدارها    ضربيهتحصيل   -

وعات من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها   . تستورد  المشر

  األصول أو اآلالت أو معدات   -
إعفاء األرباح الرأسمالية الناتجة عن الت ف فن

وعات الخاضعة ألحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إ ا  اإلنتاج   للمشر

إنتاج جديدة   أو معدات  أو آالت  اء أصول    شر
البيع فن تم استخدام حصيلة 

 خالل سنة من تاريممممخ الت ف. 

  من الضريبة عىل العقارات المبنية عىل الوحدات  -
يجوز اإلعفاء الكىل  أو الجزن 

ة والمتنا  هية الصغر و لك لمدة أو مدد محددة. الخاصة بالمنشآت الصغير

من  - الواحد  الشخص  كة  شر نشاط  عن  الناتجة  األرباح  توزيعات  تخضع  ال 

  هذا الشأن وفقا  
وعات الخاضعة ألحكام هذا القانون للضريبة المقررة فن المشر

من  الوحيد  الشريك  إ ا كان  و لك  الدخل،  عىل  للضريبة  المنظم  للقانون 

 . ن  األشخاص الطبيعيير

ل - الصغر حوافز  ومتناهية  ة  الصغير وعات  للمشر الداعمة  والمنشآت  كات  لشر

 . وريادة األعمال
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 - : التحديات المستقبلية •

وعات المتوسطة   - ة فن تنمية وحفز أنشطة المشر حققي م  نجاحات كبير

اتيجية  ة ومتناهية الصغر؛ ومن المتوقع أن تتجه م  لوضع ياالسير والصغير

وعات   للمشر يعول  الو نية  وال ر  والمتوسطةي؛  ة  والصغير الصغر  متناهية 

وعات.   عليها أن تكون اإل ار األشمل المنظم والمحدد لتنمية هذ  المشر

 يواجه تنمية   -
 
التسويق )خاصة فتح األسواق الخارجية(؛ ال يزال يمثل تحديا

ة ومتناهية الصغر؛ ولذا من األهمية بمكان   المتوسطة والصغير وعات  المشر

جهود الدولة مع للمؤسسات المحلية والدولية الداعمة ألنشطة  دعم تكامل  

وعات خاصة للنفا  للسواق الدولية.   هذ  المشر

وعات   -   تدعيم هذ  المشر
الجوانب الفنية واإلدارية؛ مثل: إعداد الدراسات،    فن

المالية   واالستشارات  والتنظيم   اإلداري  الهيكل  وخدمات  العمل،  خطط 

 والمحاسبية والقانونية. 

متوسطة ز  - وعات  كمشر المصنفة  المنشآت  فحجم  التمويل؛  حجم  يادة 

ة ومتناهية الصغر؛     مليون منشأة؛    3.6يتجاوز    والذيوصغير
تخصيص    يقتىصن

الحوافظ   خاص  نحو  وعىل  وعات؛  المشر لهذ   الميش  التمويل  من  مزيد 

  االئتمانية لدى الجهاز 
 . الم ي الم فن

 

 : عمال واالبتكار تعزيز بيئة تمكينية وعادلة ومسؤولة لأل  .4
 

 - الراهن:  الوضع  •
العوامل   أحد  واالبتكار  للعمال  ومسئولة  وعادلة  تمكينية  بيئة  توفير  يعتير 

  الحاسمة 
تحقيق النمو واالستدامة؛ وقد حددت خطة التنمية االقتصادية   فن

ات    2021/ 2020لعام     أهم المؤشر
  مجال التكنولوجيا والبحث واالبتكار    فن

  فن

 : التاىل  عل النحو م ؛ 
. 

ات الوضع الراهن والمستهدف ( 23جدول رقم )   مؤش 
ز
 العلم  مجال البحث  ف

 واالبتكار 

 المؤش  
2018/2019 

 )منفذ( 
2019/2020 

 )متوقع( 
2020/2021 

 )مستهدف(

قيمة اإلنفاق عل البحث 
 والتطوير   العمل  

 )مليار جنيه( 
   

نسبة اإلنفاق عل البحث 
   القوم  للدخل  العلم  

   

اعات عدد براءات  االخت 
اع( )  براءة اخت 

   

عدد مكاتب نقل وتسويق 
 التكنولوجيا 

   

عدد الحاضنات  
التكنولوجية الجديدة  

 )حاضنة( 
   

كات الناشئة  عدد الش 
كة(   المحتضنة )ش 

   

وعات تعميق   عدد مش 
وع(   التصنيع المحل )مش 

   

  ترتيب مض  
ز
النش    ف

   العلم  
ز
المجاالت   ف

 
ً
 المفهرسة عالميا

   

 االقتصادية. المصدر: وزارة التخطيط والتنمية 
 

 - الرئيسية: لقضايا ا •

  تطوير منظومة التعليم  -
ونن  . اإللكير

. تدعيم البحث  -  العلم 

 . إقامة منظومة االتصاالت ونظم المعلومات -

 . تنمية القطاعات االقتصادية الرائدة -

 - : الجهود والمبادرات •
  إ ار ير ية م   

اتيجية التنمية المستدامةي فن  2030تضمني ياسير
 
ي محورا

 أن تكون م  مجتمع مبدع ومبتكر  
ن
للمعرفة واالبتكار والبحث العلم  تبلور ف

يضمن  متكامل  نظام  بوجود  ن  يتّمير والمعارف،  والتكنولوجيا  للعلوم  ومنتج 

ومخرجات  المعرفة  تطبيقات  ويربط  والمعرفة،  لالبتكار  التنموية  القيمة 

فن   الحكومة  وعملي  الو نية.  والتحديات  باألهداف  برنامجها االبتكار 

 ( عىل تحقيق هذ  الر ية. 2018-2022)

 
 

o  منظومة التعليم  
ونز  - : اإللكت 

بالتطورات   - وربطها  التعليم  منظومة  لتطوير  المصرية  الحكومة  اتجهي 

ة   ما ؛  2020-2018التكنولوجية؛ وشملي أهم الجهود والمبادرات خالل الفير

 : يل  

  ( جهود ومبادرات منظومة التعليم 62شكل رقم )
ونز  2020/ 2018 اإللكت 

 
 برنامج الحكومة. رئاسة مجلس الوزراء؛ تقرير تقدم أعمال المصدر: 

 

o  العلم  البحث : - 

البحث   - لنمو  الداعمة  اإلجراءات  بتنفيذ عديد من  المصرية  الحكومة  قامي 

ة  العلم   : ؛  2020-2018؛ وشملي أهم الجهود والمبادرات خالل الفير  ما يل 

 2020/ 2018 العلم  البحث ( جهود ومبادرات منظومة 63شكل رقم )

 
 . الوزراء؛ تقرير تقدم أعمال برنامج الحكومةرئاسة مجلس المصدر: 

  ومن أهم اإلجراءات التشريعية   -
واالبتكار؛    العلم  تم اتخا ها لدعم البحث    ال ر

بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،    2019لسنة    1القانون رقم  إصدار  

وعات  ل ن والمبتكرين، ودعم وتمويل مشر العلوم  دعم وتمويل ورعاية الباحثير

 .والتكنولوجيا واالبتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها

رقم   - القانون  والتكنولوجيا    2018لسنة    23إصدار  العلوم  حوافز  بشأن 

إنشاء    والذيواالبتكار؛   ها  وغير والهيئات  البحثية  والمراكز  للجامعات  أتاح 

كات ب هدف أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية وتأسيس الشر

 . العلم  استغالل مخرجات البحث 

إ الق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم ب  الم ي   المركزيالبنك  مبادرة   -

ة بالسوق المصرية ن اعات المتمير
 . وتمويل االبتكارات واالخير
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o  المعلوماتمنظومة االتصاالت ونظم :  - 

-    
فن االصطناع   للذكاء    

الو  ن المجلس  المصرية  الحكومة  نوفمير أنشأت 

ن   2019 والممارسير ن  واألكاديميير الحكومية  المؤسسات  ن  بير اكة  شر باعتبار  

 
ا
، الذي يعد مسؤوال   مجال الذكاء االصطناع 

كات الرائدة فن البارزين من الشر

اتيجية الذكاء االصطناع  وتنفيذها وإدارتها. 
 عن وضع اسير

للقانون رقم   بتعديل الالئحة التنفيذية  2020لسنة    361تم إصدار القرار رقم   -

  بشأن تنظيم التوقيع    2004لسنة    15
ونن وبإنشاء هيئة تنمية صناعة   اإللكير

 : التاىل  عل النحو تكنولوجيا المعلومات. وتطوير منظومة الهيئة 
 

منظومة عمل هيئة تنمية صناعة  مكونات ( 24جدول رقم ) 
 تكنولوجيا المعلومات

 المكونات الفرعية الرئيس  المكون 

كات   ش 
تكنولوجيا  
 المعلومات 

كة الممولة  ▪ وعات المشت   المش 
 برنامج دعم الصادرات المصرية  ▪
 للتدريب واالستشارات SECCخدمات  ▪
  مجال األلياف الضوئية  ▪

ز
 التدريب ف

ز  العاملي 
بتكنولوجيا  
 المعلومات 

كة الممولة  ▪ وعات المشت   المش 
مبادرة التعلم التكنولوجر  خدمات   ▪

SECC للتدريب واالستشارات 
ونز  ▪  التوقيع االلكت 
▪   

 برنامج االبتكار المضي اإلسبانز

 رواد االعمال 

 حاضنات األعمال التكنولوجية  ▪
 برنامج محفزات األعمال ▪
ز   ▪   بي 

برنامج دعم التعاون البحت 
كات   الجهات األكاديمية والش 

 الملكية الفكرية مكتب حماية حقوق  ▪
 مبادرة التعلم التكنولوجر   ▪

 الطلبة 

 التدريب الصيفز  ▪
 مشاري    ع التخرج  ▪
مبادرة التعلم التكنولوجر  خدمات   ▪

SECC للتدريب واالستشارات 
  مجال األلياف الضوئية  ▪

ز
 التدريب ف

 المستثمرين 

 مض  ▪
ز
 تأسيس األعمال ف

 خدمات التعهيد ▪
ونيات واحات   ▪ مض تصنع االلكت 

 السيليكون 
 المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

 

خدمات   115تطوير   - وتوصيل  الدامجة؛  المتكاملة  المجتمعية  المراكز  من 

ل.  1.5االتصاالت األرضية لنحو  ن  مليون مين

كات تكنولوجيا المعلوماتإ الق   - وبموجب ؛  برنامج المساندة التصديرية لشر

كات   الشر تحصل  نامج  المعلومات الير تكنولوجيا  مجال    
ن
ف العاملة  المصرية 

اوح من   من القيمة   %20إىل    %10واالتصاالت عىل حافز صادرات مباشر يير

 .المضافة عن صادراتها
 

o القطاعات االقتصادية الرائدة : - 
 لتنمية القطاعات الرائدة فن االقتصاد الم ي؛

 
وحقق   تبني الحكومة برنامجا

نامج:   هذا التر

وع مواصفة قياسية تتوافق مع المعايير الدولية؛ و  1070إعداد   - مع   68مشر

معمل مطابق    25معمل؛ واعتماد    19المعايير البيئية الدولية؛ وإنشاء وتطوير  

 للمواصفات؛ وتطوير منظومة االعتماد والجودة. 

ن  -  لبيانات وزارة التجارة والصناعة؛ تحقق خالل العامير
 
ن وفقا : الماضيير  ما يل 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد ( نتائج جهود 64شكل رقم )
ز
 برنامج تنمية القطاعات الرائدة ف

 المضي

 

 المصدر: وزارة التجارة والصناعة

ونية حكومية موحدة  الصناع  إ الق خريطة االستثمار   - إلكير بوابة  ؛ وإنشاء 

  للمستثمرين وخدمات الحجز  
ونن ؛ وتوفير التسهيالت والحوافز المالية  اإللكير

  وتقسيط ثمن 
 . %7بفائدة  األراضن

 الصناع  خريطة االستثمار ( 65شكل رقم )

 
- المصدر: موقع الهيئة العامة لالستثمار والمنا ق الحرة 

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/explore.aspx?map=

true 

خطوط    8( محطة أرضية و22تنفيذ شبكة األقمار الصناعية الجديدة بعدد ) -

وتنفيذ   المالحية؛  االتصاالت  منظومة  لدعم  وع    %57ميكروويف  مشر من 

 . الجوياستحداث التغطية الرادارية للمجال 
 

 - : التحديات المستقبلية •

والمعرفة  - اإلبداع  منظومة  وتدعيم  لالبتكار؛  الو نية  اتيجية  االسير وضع 

 والبحث والتطوير؛ وإ الق التحالف القوم  للثورة الصناعية الرابعة. 

تنفيذ خطة لالبتكار والتطوير للقطاعات الرائدة؛ وعىل نحو خاص؛ فن مجال  -

الصادرات؛  وتنمية  الدوائية؛  والصناعات  والبذور،  التقاوي  وتصدير  إنتاج 

اإلنتاج   ووحدات  األعمال  كات  شر فن  المتولد  االبتكار  نحو    السلع  والتوجه 

 . والخدم  

كة أكاديم - ية البحث العلم  للتسويق إنشاء منطقة حرة لالبتكار؛ وتفعيل شر

  .  التكنولوجر 

لدعم   - والنوابغ،  المبتكرين  رعاية  لصندوق  المالية  االعتمادات  تخصيص 

والتكنولوجيا  العلوم  وعات  ولمشر والمبتكرين،  ن  الباحثير ورعاية  وتمويل 

واالبتكار، وربط الصندوق بأنشطة القطاع الخاص فن المجاالت  ات الطلب 

 . واالبتكاريالبح ر 

فيما  استكما - اع  االخير براءات  قانون  وخاصة  التشريعية؛  المنظومة  تطوير  ل 

اءة  لير المالية  القيمة  وتقدير  التسجيل،  وإجراءات  االبتكار  بمجاالت  يتعلق 

وع.  اع لتنفيذها كمشر  االخير
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يتنوي    ع االقتصاد  .1  -: وتعزيز صناعات مبدعة وثقافية الحضز
 

 

 : رصد الوضع الراهن  •
العقد  معدل نمو االقتصاد  اتجه     من 

الثانن النصف  الم ي لالرتفاع خالل 

من   النمو  معدل  ارتفع  حيث  القرن؛  لهذا    
إىل   2018/ 17عام    %5.3الثانن

جائحة كورونا  2019/ 18عام    5.6% تأثير  أن  إال    أثرت    19؛ 
نمو    فن معدل 

نحو  االقتصاد   إىل  اجع  لتير توقعات 2020/ 19عام    %3.6الم ي  وتشير  ؛ 

؛  % 3.5سوف يبلغ نحو  أن معدل نمو االقتصاد  إىل    2021/ 20الخطة عام  

 . ] (66رقم ) لشك
 

  ( تطور معدل النمو 66شكل رقم )
 المضي لالقتصادي الحقيف 

 
 المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 

 

ة السابقة بفعل عديد من العوامل؛   نتج نمو االقتصادي الم ي خالل الفير

ة     ارتفعي خالل الثالث أعوام األخير
ة  بأهمها االستثمارات؛ ال ر معدالت كبير

تراجعي    19؛ إال أنه بسبب جائحة كورونا  2019/ 18ح ر عام    %31تجاوزت  

  عام  االستثمارات  
  .(67قم )ر   ل شك  (2021/ 20؛ وفن خطة عام  2020/ 19فن

  تطور االستثمارات ( 67شكل رقم )
ز
 المضي  االقتصادي  ف

 
 المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 

لقطاع   اإلجماىل   المحىل  الناتج  أن  يالحظ  الصناعة؛  قطاع  مستوى  وعىل 

ويتوقع   2019/ 18مليار جنيه باألسعار الجارية عام    847الصناعة بلغ نحو  

  عام    979أن يصل إىل  
. ويمثل الناتج الصناع  نحو 2020/ 19مليار جنيه فن

من الناتج المحىل اإلجماىل  لالقتصاد الم ي؛ وقد نما الناتج الصناع     17%

عام     %2.8بمعدل    
ن بير الثابتة   2019/ 18و   2018/ 17فيما  باألسعار 

ولية تمثل ما   (الحقيقية. وتجدر اإلشارة إىل أن الصناعات التحويلية )غير البير

من إجماىل  الناتج المحىل الصناع  الم ي؛ و لك عىل النحو    %75زيد عن  ي

  الجدول رقم )
ن فن  (. 25المبير

  لقطاع الصناعة وأهميته  اإلجماىل  ( تطور الناتج المحل 25جدول رقم ) 
ز
 المضي االقتصاد  ف

 المؤش  
17/18 

 )فعل( 
18/19 

 )فعل( 
19/20 
 ( فعل )

20/21 
 )خطة( 

 )%( معدل النمو  األهمية النسبية )%( 

17/18 18/19 19/20 20/21 
17 /18  :

18/19 
18 /19  :

19/20 
19 /20  :

20/21 

 اإلجماىل  الناتج المحل 
 للصناعة باألسعار الجارية: 

718.6 847.2 942.4 1145.3 100 100 100 100 17.9 11.2 21.5 

ولية   15.3 24.6 15.6 23.8 25.1 22.4 22.9 272.8 236.7 189.9 164.2 صناعات بت 

وليةصناعات   23.6 7.4 18.6 76.2 74.9 76.6 77.1 872.5 705.7 657.3 554.4 غتر بت 

 اإلجماىل  الناتج المحل 
 للصناعة باألسعار الثابتة: 

597.9 614.5 622.9 666.8 100 100 100 100 2.8 1.4 7.0 

ولية   0.2 17.3 2.2 25.1 26.9 23.2 23.3 167.7 167.4 142.7 139.6 صناعات بت 

وليةصناعات   9.7 3.5- 2.9 74.9 73.1 76.8 76.7 499.5 455.5 471.8 458.3 غتر بت 

/ الناتج  الصناع  % الناتج 

باألسعار  المضي اإلجماىل  
 الجارية 

16.60 % 16.40 % 17.10 % 17.60 %              

/ الناتج  الصناع  % الناتج 

باألسعار  المضي اإلجماىل  
 الثابتة 

16.60 % 16.20 % 16.10 % 16.60 %               

 المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 
 

 - : الرئيسيةالقضايا  •

 . وتطورها الحضرية  العمالة الصناعيةتنمية  -

  الصناعات الثقافية تنمية  -
 . واإلبداعيةالعمالة فن

 . تعزيز االبتكار والصناعات اإلبداعية والثقافية -

 - : والمبادراتالجهود  •
م    ير ية  إ ار    

فن المستدامةي  التنمية  اتيجية  ياسير ي  2030استهدفي 

الصناعات  وتطوير  التحويلية  الصناعات  لتنمية  امج  الير من  عديد  تنفيذ 

الحكومة  واالبتكار التكنولوجية   عمل  برنامج  استهدف    2022- 2018. كما 

والتكنولوجي الصناعية  الصادرات  وتنمية  للصناعة  األساسية  البنية  ة  توفير 

 ومبادرات ريادة األعمال والصناعات اإلبداعية. 

o  وتطورها الحضرية  العمالة الصناعيةتنمية : - 
ن     تشير بيانات المشتغلير
القطاعات االقتصادية إىل ثبات األهمية النسبية   فن

الح ن   مستوى  عىل  ن    للمشتغلير
السنوات   فن خالل  التحويلية  الصناعات 

    %16القليلة الماضية؛ حيث بلغي نسبتهم ما يقر  من  
ن    فن هيكل المشتغلير

 . ]( 68رقم ) ؛[ شكل2019و 2016  عام  بالح ن خالل 

 

؛ تطور هيكل ( 68شكل رقم ) ز  2019- 2016القطاعات االقتصادية الحضرية للمشتغلي 
 

 المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 
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  وقد ارتبط النمو  
ن    فن   عدد المشتغلير

  الصناعة بالمبادرات    فن
تبنتها م    ال ر

  
المواصفات   فن تطبيق  خالل  من  الصناعة؛  قطاع  تنافسية  ن  تحسير مجال 

( الدولية  المعايير  من  المتوافقة  المعامل و مواصفة(؛    68القياسية  تطوير 

ن االستثمار    د االعتماوالمراكز البحثية ومنظومة   والجودة. باإلضافة إىل تحفير

وإنشا   الصناع   الصناعية  األساسية  البنية  توفير  خالل  عات  المجم  ءمن 

لالستثمار  وخريطة  ونية  إلكير بوابة  وإ الق  البيئة؛  صديقة  الصناعية 

واإلحالل محل الواردات؛ وتطوير   ىل  المح ؛ ومبادرات تعميق التصنيع  الصناع  

ن صناعة تقنية المعلومات والتكنولوجيا المتخصصة.   نظم االتصاالت وتو ير

  الصناعات الثقافية تنمية  •
ز
 - : واإلبداعيةالعمالة ف

ن     تصاعد عدد المشتغلير
الح ن بأنشطة الصناعات التحويلية والمعلومات   فن

الفنية   واألنشطة  المتخصصة  والتقنية  العلمية  واألنشطة  واالتصاالت 

 2.1والثقافية خالل السنوات القليلة الماضية؛ حيث ارتفع عددهم من نحو 

عام   مشتغل  من    2016مليون  أكير  عام    2.3إىل  مشتغل  ؛  2019مليون 

ن بهذ  األنشطة  وا   ستقرت األهمية النسبية للمشتغلير
ن    إجماىل    فن   المشتغلير

 فن

ياالقتصاد   مستوى    الم ي  الح ن المذكورين؛   %21عند  ن  العامير خالل 

 . ]( 69شكل رقم )[
 

 : االبتكار والصناعات اإلبداعية والثقافية تعزيز  •
والمبادرات   امج  الير من  عديد  م     تبني 
االبتكار   ال ر تعزيز  استهدفي 

امج والصناعات اإلبداعية والثقافية؛   : والمبادراتوأهم هذه التر

عام   المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة      2016أ لقي 
 
برنامجا

القيمة   عالية  ونية  االلكير والنظم  الدوائر  وتصنيع  تصميم    
فن  
 
ُمتخصصا

 وتضمن ذلك عدة برامج فرعية: المضافة. 

اكة محلية مع   - كات  إبرنامج يجذ  رأس المالي يتضمن تمويل شر حدى الشر
كة محلية منف  ردة بتصنيع أحد المنتجات الواعدة أو أحد  العالمية أو قيام شر

 .مكوناتها المغذية  ات التكنولوجيا المتطورة

رأس المال لتحديث الصناعات المغذيةي يتضمن تمويل جهة محلية ي  برنامج   -
 .لتطوير إمكانات صناعات مغذية موجودة بالفعل

لبعض   - التنافسية  القدرة  زيادة  يستهدف  التشغيلي  ينفقات  دعم  برنامج 
ونية المطبوعة، وتغليف  الم  مثل تصنيع الدوائر االلكير

 
كونات المصنعة محليا

ونية الدقيقة، والسماعات، والبطاريات الليثيوم ائح االلكير  .الشر

البحث   - وعات  مشر لتمويل  مصمم  المبدعةي  التصميمات  ن  يتمكير برنامج 
  األجهزة الكهربائية والسيارات وغير 

ونية فن  .هاوالتطوير وابداع مكونات الكير

التصميمي - كات      برنامج يتنمية شر
العاملة فن كات  يتضمن تمويل أبحاث الشر
الذكية،   المدن  وأنظمة  لالرتداء،  القابلة  واألجهزة  األشياء،  ني  إنير مجال 

ائح تقنية وحدات العرض البلورية السائلة ، والنظم الكهروميكانيكية  LED  وشر

ونيات الن كات االلكير امج الصغرى والتمويل األوىل لشر اشئة وإتاحة التمويل لير
  وأدوات تطوير واختبار المنتجات وتمويل تكاليف براءات 

ونن التصميم االلكير
اع التصميمات عىل المستوى الدوىل  

 .اخير

الجودة   - شهادات  استخراج  تمويل  التسويقي:  يتمويل  مراكز و برنامج  إنشاء 
الشر  مشاركة  وتمويل  الشهادات  هذ   إصدار  يمكنها  معتمدة  كات محلية 

وتمويل  بالخارج  العمل  وزيارات  دولية  معارض    
فن والمتوسطة  ة  الصغير

 . الحصول عىل الدراسات والتقارير الالزمة لزيادة صادراتها 

  والذي يقوم عىل تمويل   -
ونن كات التصميم االلكير برنامج يحوافز التصديري لشر

كات من خالل التعاون مع وزارة الصناعة والتجا  .رةاألعباء التصديرية للشر

  والتخصىص   -
    : التدريب الف ن

ن فن يستهدف ثالثة مستويات رئيسية من العاملير
  
فن والمتقدمي  ياألساس   التدريب  ونيات وه  مستوى 

االلكير مجال صناعة 
مجال تصميم الدوائر المتكاملة واألنظمة والمنتجات ويستهدف تخريممممج ما  

ن  ا 800اىل  500بير  .مهندس سنويا

ي والذي يستهدف تخريممممج  برنامج يالتدريب   -  
ن   2000الف ن من العمالة والفنيير

 .المهرة

 ."من يرواد األعمال والقيادات 100إىل   50برنامج لتدريب من  -

كات   - الشر تدريب كوادر  تمويل  عىل  كاتي  للشر المفصل  يالتدريب  برنامج 
  الداخل أو الخارج لنقل التكنولوجيا 

  مجاالت التصميم والتصنيع فن
العاملة فن
كةالمتطو   الحتياجات كل شر

 
 .رة وفقا

امج  الير هذ   أدت  فقد  المعلومات؛  وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة   
 
ووفقا

ها؛ إىل تحقيق صادرات للقطاع بلغي   مليار دوالر خالل    5.7والمبادرات وغير

 األعوام القليلة الماضية. 

ن ودعم الصناعات   كما  ن والنابغير تم تطوير المؤسسات الثقافية وتنمية الموهوبير
اث دعم صناعة و   ؛من خالل ورش للفنون والحرف اليدوية  ؛الثقافية وحماية الير

اثية أ لقي وزارة الثقافة و   ؛السينما والموسيفر والنشر وإعادة إحياء الحرف الير
اثية يالنحاس، التطعيم مبادرة يصنايعية م ي لتدريب الشبا  عىل الح رف الير

بمركز  الخشبي  ة  قشر أعمال  الخيامية،  الخزف،  اثية،  الير الحىل  بالصدف، 
بالفسطاط التقليدية  ن  و   ؛الحرف  تابعتير ن  كتير تأسيس شر الوزارة إجراءات  بدات 

اثية كمرحلة أوىل.   هما القابضة للصناعات السينمائية والقابضة للحرف الير
    التكتالت  من   عديد   م    أنشأت  ؛أخرى  ناحية  من 

 وتطوير   تنمية  استهدفي  ال ر
 : المبادرات هذ  وأهم اإلبداعية؛ الصناعات

 مدينة دمياط للثاث لتنمية صناعة األثاث ودعم أنشطتها التصديرية.   -

وتحقيق   - الحديثة  اإلنتاجية  المعايير  لتطبيق  للجلود  الروبيىك  مدينة 
 . التشغيل اقتصاديات 

 استثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها للصناعات الغذائية. منطقة  -

اثية  -   تنمية التكتالت الحرفية الير
   فن

 سوهاج وقنا.  محافظ ر

  م   التحويلية  صادرات الصناعات  وتجدر اإلشارة إىل أن   -
ارتفعي  اإلبداعية فن

 . 2018مليار دوالر عام    1.3إىل أكير من    2014مليار دوالر عام    1.1نحو  من  
 

ز ( 69شكل رقم )   تطور المشتغلي 
ز
 2019-2016الحضز باألنشطة الصناعية واالتصاالت والمعلومات والعلمية التقنية والفنون والثقافة؛  ف

 

 المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.  المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 
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 : التحديات المستقبلية •

اتيجية  وضع - محددة   اسير والثقافية  اإلبداعية  الصناعات  ودعم  لتنمية 
 األهداف واإلجراءات وآليات التنفيذ والتمويل. 

  التوجه نحو استعادة دور م  الريادى  -
 سوق الصادرات الثقافية.  فن

كات  - والشر ن  والمبدعير المواهب  ألصحا   االعتمادات  من  مزيد  تخصيص 
ة    الصغير
 ولوجيا وخدمات التعهيد. أنشطة االبتكارات والتكن فن

 

لتحقيق   .2 األعمال  ريادة  ومهارات  الفنية  المهارات  تطوير 
  النجاحات  
ز
ي إطار اقتصاد   ف  - -حديث:  حضز

 

 -: الراهن رصد الوضع  •
  يوضح الوضع الراهن لتطوير المهارات الفنية الصناعية  
 م  عدة حقائق:   فن

الصناعية    تركز  المهارات  وتنمية  التدريب    أنشطة 
والتجارة   فن الصناعة  وزارة 

 والهيئات التابعة لها؛ وأهمها:  
من  التدريب  خدمات  وتوفر   :  

المه ن والتدريب  اإلنتاجية  الكفاية  مصلحة 
ة عىل مستوى كافة محافظة م ؛   خالل مراكز التدريب التابعة لها والمنتشر

ن   معهد  - ن   ويتيح:  المعدنية  للدراسات  التبير   المستمر؛   والتعليم   للتدريب  برنامجير
 . المتخصصة الصناعية العليا   وللدراسات

التدريب   جهاز  - ويتيح  الصغر:  والمتوسطة ومتناهية  ة  الصغير وعات  المشر تنمية 
 : برامج ثالث خالل من

ن لتوفير برنامج التدريب من أجل التشغيل: يوفر   -   منح تدريبيه للشبا  من الجنسير
  
  والتق ن

 . العمالة المؤهلة من خالل آلية للتأهيل الف ن

يساعد عىل إكسا  رائدات االعمال المهارات الالزمة لبدء برنامج تدريب المرأة:   -
وع جدي  د. مشر

 برنامج رفع كفاءة المديرين.  -
الوزارات والهيئات والمؤسسات األخرى     وجود عديد من 
أنشطة    ال ر تقوم عىل 

    والتكنولوجر    الصناع  التدريب  
وتكنولوجيا  والحرفن االتصاالت  وزارة  السيما  ؛ 

التابعة؛  الهيئات  المحلية؛  التنمية  وزارة  العاملة؛  القوى  وزارة  المعلومات؛ 

كات القطاع الخاص والمجتمع   . األهىل  ومؤسسات وشر

األعمال   ريادة  أنشطة  كز  تير   كما 
وتكنولوجيا    فن واالتصاالت  التخطيط  وزارات 

ها من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.   المعلومات والصناعة والتجارة وغير
 

 - : الرئيسيةالقضايا  •

 . تطوير المهارات الفنية للعمالة الصناعية  -

 . تنمية مهارات ريادة األعمال -
 

 - : والمبادراتالجهود  •
م    ير ية  إ ار    

فن المستدامةي  التنمية  اتيجية  ياسير ي  2030استهدفي 

منظومة عىل  التعليم  إصالح    معدل   رفع  إىل   يؤدي  الذي  النحو   والتدريب 

ن   التفاوتات  ومعالجة  العمالة  إنتاجية     بير
فن   العام   والقطاع  الحكومة  األجور 

  مراكز   الالئق وإنشاء  العمل  ودعم  العمل  سوق  داخل  المرونة  وتعزيز   والخاص

   تدريب
 
اتيجية تنمية  للمواصفات   بقا   الريادة   الدولية. كما استهدفي االسير

    الفّعالة   المشاركة  عىل  الشبا   واألعمال من خالل تشجيع
  العلم    البحث  فن

وعات من  واالبتكار   .الماألع ريادة ومبادرات ةير الصغ خالل المشر
 

 للعمالة الصناعيةتطوير المهارات الفنية  •
  شملي الجهود والمبادرات  
تم اتخا ها لتطوير وتنمية المهارات للعمالة    ال ر

  الصناعية والفنية: تطوير المناهج المهنية الفنية المتخصصة  
مهن الخرا ة   فن

والتحكم   والمتجددة  الجديدة  وتطوير   اآلىل  والطاقة  المناهج؛  من  ها  وغير

الت مراكز  وتطوير  الصناعية؛    دريب  المهن 
الصناعية؛  المه ن التلمذة  ونظام  ؛ 

  وتب ن نظام للتدريب  
ن من التعليم؛ وتطبيق برنامج للتدريب   المه ن للمتسربير

  ؛ والمساعدة  التحويىل  
إصدار تراخيص مزاولة الحرفة. ويوضح الجدول رقم   فن

 ( نتائج جهود ومبادرات التعليم والتدريب وتنمية المهارات. 26)

 

 
 

 

 مبادرات التعليم والتدريب وتنمية المهارات الصناعية ج( نتائ26جدول رقم )

 )مستهدف(  2021/ 2020 )متوقع( 2020/ 2019 )منفذ(  2019/ 2018 المؤش  

 5 5 6 عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

 4 4 7 عدد مراكز التفوق والموهبة

  تطوير المناهج التدريب 
 - 9 3 المتخصصة  الفتز

ز عدد   - 137 124 عل الحرف المهنية )ألف متدرب(   المتدربي 

 - 12.7 نظام التلمذة الصناعية )ألف خري    ج( خريجر  عدد 

ز من التعليم )  - 5877 2850 سنة( 18 : 13تدريب األطفال المتسربي 

 - 278 250 التحويل  دورات التدريب  

 - 4046 3150 التحويل  المستفيدين من برامج التدريب 

 8 5 12 عدد مراكز التدريب المطورة )مركز( 

 - 230.6 200 اختبارات قياس مستوى المهارات )ألف عامل( 

  إصدار تراخيص مزاولة الحرفة )ألف 
ز
 - 190 228.7 ( حرف

 . الم يالمصدر: بيانات مجلس الوزراء 
 

 - : األعمالتنمية مهارات ريادة  •
ريادة   مهارات  لتنمية  مبادرات  المصرية  والجهات  الوزارات  من  عديد  تتب ن 

 وأهمها: األعمال؛ 

o  :مبادرات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
وع  أنشأت الوزارة ي     2017لعام    88رقم  قرار وزاري  ي بموجب    2030رواد  مشر

تكريس   والعمل عىل  الخاصة  المشاريممممع  تأسيس  من  الشبا   ن  تمكير بهدف 

  تنمية  
  وتنويممممع مصادر الدخل،   االقتصاد ودعم دور ريادة األعمال فن

الو  ن

التعليمية   المنح  مثل  الخدمات  من  مجموعة  توفير    
ن
ف وع  المشر ويسهم 

بش األعمال  ريادة  مجال  لدراسة  أعمق  والماجستير  أوسع،    وعىلكل  نطاق 

   
 جديدة فن

 
  تقدم أفكارا

كات الناشئة ال ر ودعم وتأسيس حضانات أعمال للشر

وع: ؛ سوق العمل   ويتضمن المش 

وع: بناء القدرات وتنمية المهارات -  ، قدم المشر

القاهرة   -   
جامع ر مع  بالتعاون  االبتكار  وإدارة  األعمال  ريادة  ماجستير  منحة 

يدج  . وكامير

 ي. بالتعاون مع الجامعة األمريكيةيمنحة إتقان مهارات العمل لرواد األعمال  -

 .يمنحة لرياد  األعمال” بالتعاون مع الجامعة األلمانية بالقاهرة -

 : إنشاء وتطوير حاضنات األعمال -

البحث   - أكاديمية  مع  بالتعاون  األعمال  لحاضنات  القومية  الشبكة  إنشاء 
الذكاء  :  العلم   السياحة(؛  االصطناع  حاضنة  مجال    

)فن ق  مشر ؛  حاضنة 
 .الحاضنة المصرية االفريقية ؛ حاضنة اعمال )ميكروفكتورى(

مستقبلك(:   إبدا التوعية بأهمية ريادة األعمال ونشر فكر العمل الحر )حملة   -
 . عىل مستوى الجامعاتعىل مستوى المدارس؛ و 

o  :مبادرات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مركز االبداع التكنولوجر  وريادة   رنامج محفزات األعمالب  المبادرات: أهم هذه   -
  مجال  : يتم تنفيذ  األعمال

برنامج محفزات األعمال الناشئة ورواد األعمال فن
  السنة

ن فن أشهر تعقد خاللها    3كل دورة  تستمر  ؛ و تكنولوجيا المعلومات مرتير
عىل مجموعة لتدريب العمىل   وامجموعة من ورش العمل وجلسات التوجيه  

  .المخصصة من مجاالت التطوير 

o  وعات المتوسط مبادرات جهاز تنمية ة ومتناهية   ةالمش  والصغت 
 الصغر: 

وعات(  -فكارأتوليد  -مهارات ريادية -)معرفة قدرات برامج تدريبية -  . بدء مشر

 تدريب(.  -إرشاد -توجيه -)توعية باألعمال برامج متخصصة -

األعمال:  - ومشعات  أصحا    حاضنات  دعم  عىل  تعمل  تنموية  كيانات 
وعات الطموحة ورواد األعمال من خالل اتاحة بيئة متكاملة   األفكار والمشر

امج المصممة لدعم وتطوير وانجاح  وعات هذ من الخدمات والير  . المشر
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الحر:   - الفكر  وأبعاد  ساعد  يدعم  الحر  العمل  بماهية  اإللمام  نامج عىل  الير
 . وقدرته عىل حل المشكالت

 

 التحديات المستقبلية •

كات   - شر مع  والمؤسسات؛  والهيئات  الوزارات  جهود كافة  وتنيسق  توحيد 
والمجتمع   الخاص؛  القدرات األهىل  القطاع  وتنمية  التدريب  أنشطة  بشأن  ؛ 

األعم ريادة  ومهارات  الصناعية    ال؛  والمهارات 
اتيجية  فن اسير شاملة   إ ار 

 محددة األهداف واإلجراءات وآليات التنفيذ والتمويل. 

التعليم   - لتطوير  المبذولة  الجهود    حفز 
التدريب    الف ن مراكز    وتطوير 

  المه ن
 وتحديث نظام التلمذة الصناعية. 

  التوسع  -
  نظم التعليم والتدريب  فن

 بيئة العمل والمصانع.   فن
 

ز الحضز والريف لتعظيم   .3  - اإلنتاجية: تطوير اتصالية بي 
 -: رصد الوضع الراهن  •

يوضح الوضع الراهن لبعض المؤثرات عىل االستثمار؛ ومن ثم اإلنتاجية؛ عىل 

  
  مستوى المبانن

  ضوء بيانات عام  فن
: ؛ 2017الح ن والريف؛ فن  ما يل 

ن الح ن  -   معدالت توفر الطاقة فيما بير
 والريف. تقار  فن

ن الح ن والريف.  - ا  معدالت توفر الميا  عىل نحو واضح فيما بير
 اقير

-    
ال تزال معدالت توفر خدمات ال ف الصح  واإلمداد بالغاز الطبيع  للمبانن

  
ها فن ة.  الح ن وغير  تفوق الريف بنسب كبير

 

ز الحضز والريف؛ ( 70شكل رقم )  2017بعض المؤثرات عل االستثمار فيما بي 

 

 للتعبئة العامة واإلحصاء.  المركزيالمصدر: الجهاز 
 

 

 - : الرئيسيةالقضايا  •

ن تدعيم االتصالية المادية  -  . الريف والح ن بير

ن الريف  - وعات المرتبطة بير . توفير التمويل لتنمية المشر  والح ن

 . تنمية التكتالت االقتصادية للعمال -
 

 - : والمبادراتالجهود  •
م    ير ية  إ ار    

فن المستدامةي  التنمية  اتيجية  ياسير ي  2030استهدفي 

التفاوتات   من  والحد  األساسية؛  والبنية  المرافق  بخدمات    النهوض 
 فن

المنتجة   العمل  فرص  وتوفير  الدخول    مستويات 
وزيادة    الم ي الريف    فن

ةنتاجيةإل ا  .؛ وتنمية اقتصاديات المحافظات الفقير

o  ز تدعيم االتصالية المادية  - : والحضز الريف بي 
  
 
ن توجها ن السابقير تبني خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية خالل العامير

والمرافق   األساسية  والبنية  الخدمات  توفير    نحو 
لدعم الم يالريف    فن ؛ 

؛ وشمل:   اقتصادياته وتعزيز الروابط اإلنتاجية مع الح ن

  توفير خدمات الكهرباء ومد الشبكات وتدعيم القدرات   -
  1066الريف بنحو    فن

  ول  مح
 . كهربان 

ن تدعيم الربط   - ألف كم من الطرق؛    2.5الطرق من خالل رصف أكير من    بير
واإلسعافات   كوبري  25وتنفيذ   واإل فاء  المرور  سيارات  وتوفير  للسيارات؛ 
 األولية. 

نحو   - و  65تنفيذ  الشر ؛  ميا   خدمات  لتوفير   
 
وعا صحية؛    25مشر وحدة 
 وخدمات مراكز الشبا . 

  قرية  130تطوير  -
 مليون موا ن.  4محافظة؛ استفاد منها  26 فن
المبادرات   أهم    ومن 

من    الت  عديد  مع  المصرية  الحكومة  فيها  تعاونت 

 الجهات الدولية والمحلية: 

 مبادرة التنمية المحلية بصعيد مض )قنا وسوهاج(: 

ن الحكومة المصرية والبنك   - ؛ لتنمية صعيد م  الدوىل  تمي هذ  المبادرة بير
  والبدء  

( 2020-2018قنا وسوهاج؛ وحققي هذ  المبادرة خالل )  بمحافظ ر
 أهمها: عديد من النتائج؛ 

  982تطوير البنية المادية الخدمية والمرافق من خالل تنفيذ  -
 
وعا   مشر
قنا؛   فن

    1593و
 
وعا   مشر
والطرق   الصح  قطاعات الميا  وال ف    سوهاج؛ شملي  فن

ع والتنمية االقتصادية.   والنقل وتغطية الير

وعات   - المشر هذ   ساهمي    وقد 
عمل    206توفير    فن فرصة    ألف 

 فن
ساهم كما  ؛  ن   المبادرة    يالمحافظتير

للمراكز   فن التطوير  عمليات  تنفيذ 
 التكنولوجية. 

 

 

o   ز الريف وعات المرتبطة بي   - : والحضز توفت  التمويل لتنمية المش 
وزارات   جهود  توفير   ومؤسساتتركزت  عىل  الماضية  السنوات  عدة خالل 

وعات   الماىل  الدعم   وعات القطاع الخاص؛ السيما تلك المشر والتمويل لمشر

  
    الزراع  تزيد من القيمة المضافة لإلنتاج    ال ر

؛ وبما يحسن من مستويات  الريفن

وعات التصنيع  ها؛ وشملي أهم المبادرات:   الزراع  اإلنتاجية لمشر  وغير

وعك" بوزارة التنمية المحلية:  مبادرة "مش 

  أ لقي وزارة التنمية المحلية   -
وع القوم  مبادرة    2015منتصف عام    فن

المشر
وعكيللتنمية البشرية والمجتمعية المحلية   شبا  لتوفير فرص عمل للي  مشر

الهجرة من  و  المستدامة والحد من  التنمية  الالريف  تحقيق  بناء  و ،  ح ن إىل 
المهارات وتنمية  ة  القدرات  الفير وخالل  قدمي  2020/ 8وح ر    2015،  ؛ 

 المبادرة:  

وع    154تمويل نحو   -  15.4المحافظات بقروض بلغي  عىل مستوى  ألف مشر
 . لف فرصة عملأ 864أكير من  أتاحه؛ مليار جنيه

وعات     وتركزت المشر
المبادرة عىل تنمية األق  ال ر   ليم الريفية  امولتها 

صعيد   فن
وع  أ  79م  والدلتا؛ حيث نفذت المبادرة نحو   بقروض (  %51)بنسبة  لف مشر

  (  %43.5)بنسبة  مليار جنيه    6,7
لف أ  34  نحو إقليم الدلتا بصعيد م ؛ يليه    فن

وع   . (%26)بنسبة مليار جنيه  4بقروض  ( %22)بنسبة مشر
 

خالل   - من  يتم  المبادرة  تمويل  أن  إىل  اإلشارة  المشاركة  وتجدر    البنوك 
  فن

)م   وعك  واالسكان   -االسكندرية  -القاهرة  -األهىل    -مشر   الزراع    -التعمير 
 بفائدة  ؛(الم ي

 
  . % 5وال ر توفر قروضا

( ( 71شكل رقم ) ة 72شكل رقم ) حصاد برنامج تنمية الصعيد )المرحلة األوىل  وعك" خالل الفت   2020أغسطس  : 2015( حصاد مبادرة "مش 

 

 

 المصدر: وزارة التنمية المحلية.  وزارة التنمية المحلية المصدر: 
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  ( اإلطار 73شكل رقم ) 
وعك"  اإلجران   للتمويل من خالل مبادرة "مش 

   المصدر: وزارة التنمية المحلية. 

الصغر مبادرة   ومتناهية  ة  والصغت  المتوسطة  وعات  المش  تنمية  جهاز 

 بوزارة التجارة والصناعة: 
 للتعرف عل المبادرة(.  1-2-1)راجع بند 

وع "القرية  -  النموذجية" بمبادرة وزارة الزراعة: مش 

المصرية مبادرة يالقرية النمو جيةي لتطوير القرى وتوفير  ةالزراعتبني وزارة  -
التصنيع   وعات  العمل ودعم مشر     الزراع  فرص 

النما ج    فن ن  الريف. ومن بير
الجديد؛ حيث تستهدف المحافظة من خالل    الوادي لهذ  المبادرة: محافظة  
جذ    المبادرة  مراكز  و سكان  الهذ   بكافة  جديد    

عمرانن مجتمع  بناء 
انتهي    ؛المحافظة وع الحيث  مشر من  األوىل  المرحلة  تنفيذ  من  محافظة 

قرى نمو جية تشمل منازل ريفية   3ضم  ويالقرى النمو جية بمدينة الخارجة،  
والمدرسة  ؛  مطورة والمسجد  السوق  ومنها  متكاملة  خدمية  مجمعات 

    ؛ح  الصومحطات ميا  الشر  وال ف  
زراعية جاهزة لالستصالح   وأراضن

راع، و لك بالتعاون مع جمعيات   ن   المجتمع  واالسير
وبتمويل من البنوك   المدنن

 . غيطك –مصنعك  –الحكومية ضمن مبادرة بيتك
 

o  لألعمالتنمية التكتالت االقتصادية :- 

اثية  ات القيمة العالية   -   توجد عديد من الحرف والمنتجات الير
معظم أرجاء   فن

ه جانب  كز  ويير م ؛  منها  امحافظات    م 
اتجهي الم يالريف    فن ولذا  ؛ 

تطوير هذ  الحرف لالحكومة المصرية لتنمية التكتالت االقتصادية الداعمة  
  ومنتجاتها؛ وأهم المبادرات 
 هذا الشأن:  فن

o  دمياط: تكتل "مدينة األثاث" بمحافظة - 

؛ ويستهدف  فدانا بمنطقة شطا   331عىل مساحة    يمدينة دمياط للثاثيقع  ت -
وع     تحويل صناعة األثاث  المشر

أحدث التطورات العالمية،  دمياط لتواكب    فن
  
؛ وتوفير  فرص تصديرية إقليميا ودوليا وتوفير  خطوط اإلنتاج،  و التصميم    فن

ة ة وغير المباشر  .فرص العمل المباشر
 

o  :تكتالت "الفركة والعسل األسود" بمحافظة قنا 

تصنع الخيوط القطنية، مختلفة األلوان   من   -شال - منسوجاتتعتير الفركة ) -
يب اليدوى  النول  عىل  بديعة  هندسية    طريقة 

    (األصلي  الفرعونن
ن
نقادة؛    ف

اثية    حماديوالعسل األسود بنجع     بمحافظة قنا؛ من أهم الصناعات الير
  فن
المحافظة؛ ولذا استهدف برنامج تنمية صعيد م  إنشاء تكتالت اقتصادية  

لها   تصديرية  أسواق  وفتح  الصناعات  هذ   وتدعيم    لتطوير 
المحافظات    فن

 الحضرية واألسواق الدولية. 
 

 بليةالتحديات المستق  •

  استكمال جهود الحكومة المصرية   -
توفير خدمات المرافق والبنية األساسية   فن

وتسهم   االقتصادية  النمو  تدعم  وال ر  العمل؛  لقوة  التأهيلية    والتدريبة 
 فن

وعات   ن اقتصاديات المشر   تحسير
الريف وترفع من مستويات انتاجيتها؛ مما   فن
 . ن الريف الح ن  يدعم الروابط بير

كات   - شر مع  والمؤسسات؛  والهيئات  الوزارات  جهود كافة  وتنيسق  توحيد 
والمجتمع   الخاص؛  القدرات األهىل  القطاع  وتنمية  التدريب  أنشطة  بشأن  ؛ 
العاملة   للقوى    والمهارات 
األعمال  فن ريادة  مبادرات  وتكثيف      الريف 

  فن
 المنا ق الريفية. 

التمويل(؛   - من  محددة  )بنسبة  الريفية  وعات  المشر لدعم  مخصص  توفير 
اإلدارية  الم وفات  عىل  تقت   بحيث  للقروض  الفائدة  أسعار  وخفض 
لهذ    لتمويل  المانحة  الدولية  الجهات  بقروض  )أسوة  للقرض  التمويلية 

وعات  وعات( لتشجيع األعمال والمشر   النوعية من المشر
 . الم يلريف ا فن

 

 النموذجية بمبادرة وزارة الزراعة  القرية( 74شكل رقم )

 

 دمياط  ةاألثاث بمحافظمدينة ( 75شكل رقم )

 

 والعسل األسود بمحافظة قنا الفركة( 76شكل رقم )

 

 



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمتابعة تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة
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ال وا     ةةةةةة       أوال:  م،ةةةةةةا ر  الحةةةةةةد من  المرونةةةةةةة  
 -: المدن والموائل البشرية

بيئية    استهدفت كمسئولية  مستقبلية  خطة  وضع    واجتماعية الدولة 
.    وكاستثمار  والمحىلي واإلقليمي  القومي  المستوى  عىل  التنمية  مستقبل  ي 
ف 

ي الهيئة المصرية العامة لحماية    الممثلةاألمر الذي دفع الدولة بأجهزتها  
ف 

وعات    الشواط   والتابعة لوزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من المشر
ي المناطق الساحلية.   الشواط  لحماية 

 ف 
اتيجية الوطنية للتكيف والحد   لإلستر

ً
ي    من المخاطر   واستمرارا

والموضوعة ف 
التابع    2011عام   القرار  اتخاذ  المعلومات ودعم  بإعدادها مركز  قام  ي 

والتر
اء الوطنيي     ي ومشاركة الختر

لمجلس الوزراء وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
ي  
تهدف إىل زيادة مرونة  لجميع القطاعات بالوزارات والهيئات المعنية، والتر

ات   ي التعامل مع األخطار والكوارث الناجمة عن التغت 
المجتمع المرصي ف 

واألنشطة   القطاعات  عىل  وآثارها  عمل    المختلفة.المناخية  اإلجراءات  تم 
ا يجية الو نية ل تكيف:   التالية لضمان استدامة اإلست 

ي وضم إعداد خطط التكيف لمناطق األولوية والمهددة بمخاطر الت -
غت  المناخ 

المستدامة   للتنمية  الوطنية  اتيجية  االستر إىل  والخطط  السياسات  هذه 
2030 . 

اتيجية تمويلية لتنفيذ الخطط الوطنية والعمل عىل جذب تمويل   - إعداد استر
تنفيذ  تمويل  عىل  القدرة  لرفع  ها  وغت  العالمية  المتخصصة  الصناديق 
وإدارة  لتنمية  المؤسسية  القدرة  تعزيز  للتكيف،  الوطنية  الخطة  وعات  مشر

 خطط التكيف وتنفيذها.  

هذه   إطار  ي 
البيت  بدأ   االتفاقياتوف  من وزارة  عدد  تنفيذ  المصرية  ئة 

المناخ   "صندوق  المتخصصة  التمويلية  الصناديق  خالل  من  وعات  المشر
" والذي أنشر  بموافقة وتعاون   من أجل   العالم؛من حكومات    194األخرص 

 خفض انبعاثات غازات 
عىل   الضعيفة  المجتمعات  ومساعدة  النامية  بالدول  الحراري  االحتباس 

ي 
المناخ  التغت   آثار  مع  ي  التكيف 

التر يمك  لتغت     نال  السلبية  األثار  تجنب 
وع "إطار تمويل   31,7)المناخ. وقد بلغ التمويل    مشر

ً
مليون دوالر(. وأيضا

المتجددة "   الكهرباء والطاقة  "بالتعاون مع وزارة  المتجددة بمرص  الطاقة 
 (. مليون دوالر  154,7بقرض بقيمة ) 

برنامج   مثال  األخرى  األجنبية  الجهات  من  تمويل  عىل  الحصول  وأيضا 
ي   األوروئر البنك   

بي   ك 
المشتر "  ألعادهالتمويل   " و    EBRD-GEFاإلعمار 
مليون دوالر(. وبرنامج تحويل نظم تمويل المناخ" بالتعاون مع    202بقيمة )

 (. (AFDالوكالة الفرنسية للتنمية 

ي اعتمد ها مرص لالستجابة لتحديات  غتر المناخمجموعة  (77شكل     )
 االجراءات والسياسات الت 

 

 

وعات الممولة والمنح والقروض ساهمت بشكل   والجدير بالذكر أن المشر
مستويات   عىل  الوطنية  وعات  والمشر الخطط  من  عديد  تمويل  ي 

ف  فعال 
التنوع   وموائل  البيئة  وحماية  والطاقة  الصناعة  قطاعات  ي 

ف  مختلفة 
ي   القطاعات  البيولوخر ي 

ف  الحضرية  البيئة  االستدامة   المؤثرةوتحسي    عىل 
 البيئة. 

 

 - البيئية:  االستدامة ضايا  •
 

ي  
ي مرص لعديد من الظواهر البيئة التر

تؤثر عىل   تتعرض المناطق الساحلية ف 
والصحراوية   المجتمعات الساحلية  المناطق  ي 

ف  العمرانية  واألنشطة 
عىل   التأثت   يظهر   . العالمي ي 

المناخ  التغت   لظاهرة  البيئية كنتاج  للمخاطر 
ي  
بيت  ضعف  مناطق  الشماىلي    Hotspotsخمس  الساحل    )رشيد عىل 

ة لس محافظة كفر الشيخ  -محافظة البحت  ة التر جزء   -جزء من شمال بحت 
جزء من ساحل محافظة دمياط    -من ساحل مركز بلقاس محافظة الدقهلية

: جزء من ساحل محافظة بورسعيد(   – ي
 وأه   ضاياها اآلت 

 

ة  3.6و 2.8ارتفاع متوسط مستويات سطح البحر بي     - مم سنويا خالل الفتر
 . 2010إىل  1993من 

اوح بي    - -
ي دلتا النيل يتر

مم/ للسنة وبسبب   6.6  -  3.2ارتفاع سطح البحر ف 
الغارقة   ي 

واألراض  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  الرئيسية:  العوامل  من  عدد 
 المحلية بسبب ضغط الرواسب وفقدان التجديد السنوي للروايب. 

او  - تتر فعلية  بمعدالت  الدلتا،  أنحاء  جميع  ي 
ف  المحلية  ي 

األراض  من  هبوط  ح 
ي اإلسكندرية    4حواىلي  

ي بورسعيد   3إىل حواىلي    غربا،مم/للسنة ف 
مم/للسنة ف 

ق.   شر

المد  - ارتفاع  من  بمزي    ج  المدفوعة  البحر  سطح  لمستوى  متطرفة  عواصف 
ي  
ي    اإلسكندريةوالجزر والعواصف إىل الفيضانات الساحلية المدمرة ف 

 2015ف 
هبوب   تواتر  ي 

ف  زيادة   
َ
وأيضا  . الساحىلي الدوىلي  الطريق  من  أجزاء  تدمت   وإىل 
 الماضية. العواصف وشدتها عىل مدى السنوات السبعة 

ي مناطق المصبات بحواىلي   -
 
كم عند مصب فرع رشيد   4.5تراجع خط الشاط  ف

 كم عند مصب فرع دمياط.   2.6وألكتر من 

ي مستغله وأخرى ضمن م -
خططات مستقبلية للتنمية السياحية  فقدان أراض 

األمر   المتوسط.  للبحر  الساحلية  المناطق  ي 
خطط  الذي  ف   االنتشار يهدد 

ي المستقبلية لتخفيف الضغوط عىل الوادي 
 . والدلتا العمرائ 

الساحلية   - المدن  نشاط    القتصاداتها فقدان  عىل  وبالتاىلي   السياحةالقائمة 
م  البطالةنسب    ارتفاع السكان  دخل  وجمصه وتراجع  التر  رأس  مدينة  ثال 

ى الساحلية مثال اإلسكندرية ومرىس مطروح  وبلطيم. أيضا فقدان المدن الكتر
 لها.  الرمليةللشواط  

تعرض البيئة العمرانية الداخلية للمدن الساحلية إىل مشكالت غمر الشوارع   -
 بالمياه وانقطاع السكان عن ممارسة سبل الحياة الحضرية. 

 
 

 

ي إىل تعزيز الق    درة عىل مج    ابه    ة آث    ار  
ته    دف خطط التكيف المن    اخ 

ي مرص           من خالل  
ي الس          احل الش          ماىلي ودلتا النيل ف 

ي ف 
التغت  المناخ 

ف   النهوض بمس               توى اس               تخدام الحلول الهندس               ية وتدابت  التكي 
ي واالجتماعية االقتصادية)  . ( القائمة عىل النظام االيكولوخر
 

اتيجيةالمصدر: ) ات المناخية والحد من مخاطر   االستر الوطنية للتكيف مع التغت 
قطاع إدارة  -عنها، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الناجمةالكوارث 

 ( . 2011، مايو UNDPاألزمات والكوارث والحد من مخاطرها، 

 
 

 لقطاع البيئة 2030الرؤية الو نية 
 

ي متكامل  ال،امس: الهدف  •
 -ومستدام: نظام بيت 

 

" مص          لحة مرص           القومية تحتم ما يجب أن تكون عليه س          ياس          اتها 
ي الم ادة  

ي المرحل ة الق ادم ة وهو م ا نه علي ه ال دس               تور ف 
  46البيئي ة ف 

  . ي
ي بيئة ص     حية س     ليمة، وحمايتها واجب وطت 

"لكل ش     خه الحق ف 
م ال  دول  ة ب  اتخ   اذ الت   دابت  الالزم  ة للحف   ا  علي  

ار  وتلتر ه  ا، وع  دم اإل  
بها، واالس        تخدام الرش        يد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية 

 المستدامة، وضمان حقوق األجيال القادمة فيها". 

 

(https://egypt2030.gov.eg/goals/5 :  المصدر) 

 
 

https://egypt2030.gov.eg/goals/المصدر
https://egypt2030.gov.eg/goals/المصدر
https://egypt2030.gov.eg/goals/المصدر
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- 

 

ي الساحل الشماىلي ل دلتا 78شكل     )
ز
 ( خريطة ال،مس منا ق ذات األولوية ف

ة:  • ي البحتر
ز
 - : البؤ ة الساخنة ف

ة باإلضافة إىل   - يمتد الطريق الساحىلي الدوىلي جنوب البؤرة الساخنة للبحت 
ي الزراعية

 . ((79)شكل رقم )، وجود األراض 
 

ي  • 
ز
 - : كفرالشيخالبؤ ة الساخنة ف

الصناعية   والمنطقة  لس  التر ي 
ف  الكهرباء  توليد  ومحطة  ي 

المائ  راع  االستر 
اث   التر من  وموقعان  الزراعية  ي 

واألراض  ( كومبمطوبس  ي
وتل    الثقاف  المقصبة 

 .)المقلوبة

ي  اليتضمن   -
واألراض  الدوىلي  الساحىلي  والطريق  لس  التر ة  بحت  وع: 

المشر
 . ((81شكل رقم )) الزراعية،

 

ي  الساخنة البؤ ة •
ز
 - : الد ه ية ف

ي   استغالل -
ء  ذات  ومنتجعات  الحضرية  المراكز   عىل  األراض    طول   عىل  شواطي

 .جمصة مدينة

 .البحر إىل  السالم مرصف من  الري مياه ضخ محطات -

ي   الجديدة  المنصورة  مدينة -
  الدوىلي   الساحىلي   الطريق  يليها   االنشاء  تحت  التر

 . ((80شكل رقم )) .جمصة الصناعية والمدينة الدلتا  وجامعة
 

 

ي الد ه ية  ةخريط  (80    )شكل 
ز
ي البؤ ة الساخنة ف

ز
ي ف

 استغالل األ اضز
 

  

 

ة (79    ) شكل ي البحتر
ز
ي البؤ ة الساخنة ف

ز
ي ف

 خريطة استغالل األ اضز

 
 

ي كفر الشيخ ةخريط  (81    )شكل 
ز
ي البؤ ة الساخنة ف

ز
ي ف

 استغالل األ اضز
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ي  •
ز
 - دمياط: البؤ ة الساخنة ف

ي   استغالل  يشتمل -
ء   والشاليهات  الصيفية  المنتجعات  عىل  األراض    وشواطي

 .الساحل

 بدمياط  الكهرباء توليد  محطة: لغرب -

فيهية  والمناطق  والجامعة  المنتجعات -  الدوىلي   الساحىلي   الطريق  يليهم  التر
 .والزراعة الجديدة دمياط ومدينة

 

ي الد ه ية ( 82    )شكل 
ز
ي البؤ ة الساخنة ف

ز
ي ف

 خريطة استغالل األ اضز

 

ي   •
ز
 - بو سعيد: البؤ ة الساخنة ف

ي   استغالل  يشتمل -
كة  عىل  األراض  ول  مشتقات  شر  ومصنع  المتحدة  البتر

 .الجرباء  وقرية للغاز  الجميل

 . والديبة -

كة  القرى - كة  المنا ة  وقرية  الدولية  األنابيب  صناعة  وشر ول   فرنك  وشر   للبتر
وع  . األنابيب تغليف ومشر

 .السمكية المزارع من  العديد  يليهم الساحىلي  الدوىلي  والطريق -
 

 

ي بو سعيد  (83    )شكل 
ز
ي البؤ ة الساخنة ف

ز
ي ف

 خريطة استغالل األ اضز

 

ح الصندوق   (27    )جدول  حة ونوع الحماية لمقت  البؤ  الساخنة المقت 
ي دلتا النيل 

ز
 األخرصز ل مناخ  المع ومات األساسية المحددة ف

طقة 
المن

 

جة 
در

طورة 
خ
ال

 

معدل 

ض  
خفا

ان

ض)مم/ 
ألر

ا

سنه( 
 

ح  
ط
س

ى 
ستو

م

ض 
الر

اا

ي/ م
طبيع

ال
ع   

معدل ارتفا

خ  
ط
س

ى 
ستو

م

حر 
الب

سنه( 
)مم/

ط التنمية  
نم

 

 منخفضة  كفر الشيخ 
0.0-
1,0 

0.25-
1.20 

1.0 
 الطريق الدوىلي 
 مزا ع سمكية 

 مجتمعات عمرانية 

 مرتفعة  بورسعيد
3.0 -  

5.0 
0.80: 

2.00 
2.3 

ء  شواطي
 منتجعية  حاجز 
ة   من،فض لبحتر
لة الضيقة   ز  المتز
  ريق دوىلي 

ولية  وصناعات  بت 

 مرتفعة  البحيرة
3.0 -  

4.0 
0.30: 

1.30 
1.6 

وحقول   شواطيء 
 مزروعة 

 متوسطة  دمياط
1.0 -  

2.0 
1.20: 

1.80 
2.3 

  منتجعية شواطيء 
 مزروعة  ومساحة 

 منخفضة  الدقهلية
0.5 -  

1.0 
1.00: 

2.00 
1 

 شواطيء 
 منتجعية وحقول 

وطريق   مزروعة 
 دولي 

ي الرطبة  -
تتعرض النظم البيئية المصرية للتهديد، حيث تواجه بعض األراض 

ي وردم  
واستقطاع مساحات من عمليات التجفيف لصالح استصالح األراض 

ي الستيعاب الزيادة  
ات بهدف زيادة مساحة التمدد العمرائ  ي للبحت 

الجسم المائ 
ات ونتج   السكانية وترتب عىل ذلك انحسار المسطحات المائية لتلك البحت 
ي العمليات البيولوجية واإليكولوجية ونفوق العديد  

عن هذا بعض التدهور ف 
. لهذا أصدرت الحكومة  (  28ضح بجدول )وكما هو مو   من الكائنات واألسماك

ات وتفعيل القواني   البيئية وكذلك تغليظ  المصرية قرارات بمنع الردم بالبحت 
اتيجية  العقوبة عىل المخالفي   باإلضافة إىل قيام الحكومة بوضع خطط استر

ات المصرية بصورة مستدامة.   لتنمية البحت 

 نت -
ً
ي إنشاء القرى والمدن  كما تتأثر النظم الساحلية والبحرية سلبا

يجة التوسع ف 
البحرية   الحياة  عىل  بدوره  ينعكس  والذي  السياحية  هو  والمنتجعات  كما 

البيئة  ( 29موضح بجدول) بتعديل قانون  البيئة  لهذا فقد قام جهاز شئون   ،
ي    1994لسنة    4رقم  

وتغليظ العقوبة الخاصة عىل الممارسات الخاطئة التر
 ية وباألخه الشعاب المرجانية. تؤثر سلبا عىل الموائل الطبيع

 

ي الر بة والمياه المهددات الوا عة  (28    )جدول 
علي النظ  البيئية لأل اضز

 الداخ ية

 درجة التهديد والبحرية  أهم األمثله للنظم الساحلية

 مرتفعة  نهر النيل

ة مريوط   مرتفعة  بحت 

ة إدكو  مرتفعة  بحت 

دويل ة التر  متوسطة بحت 

ة  لة بحتر  مرتفعة  المت  

نس ة التر  مرتفعة  بحت 

ة قارون  مرتفعة  بحت 

ة الريان   ضعيفة  بحت 

ة نا   ضعيفة  بحت 
  

 

 المهددات الوا عة علي النظ  البيئية الساح ية والبحرية  (29    )جدول 

 درجة التهديد للنظم البيئية الساحلية والبحرية مكونات أهم 

 مرتفعة  الشعاب المرجانية 

 ضعيفة  المانجروف

 ضعيفة  الحشائش البحرية 

 ضعيفة  مناطق تكاثر األسماك 

 مرتفعة  الطيور المائية 

 مرتفعة  الشواط  
 

التنوع  . 1 و دهو   ي 
العشوات  ي  الحرصز النمو  من  الحد 

 -  ذلك: الحيوي النا ج عن 
ية    من االنظمة البيئية والحياة التر

ً
 واسعا
ً
 يضم تنوعا

ً
والمائية تعد مرص موطنا

والنظم   الجافة  الصحراوية  البيئية  النظم  فيها  تتواجد  حيث   ، واألرضية 
والنظم   الداخلية،  والمياه  الرطبة  ي 

لألراض  البيئية  والنظم  الجبلية،  البيئية 
المعرضة   األنواع  ات من  للعشر تعد موطنا  والبحرية، كما  الساحلية  البيئية 

ي  
المصرية عبارة عن صحراء  لخطر االنقراض، وبالرغم من أن معظم األراض 

ي حيث تضم أكتر من    2145جافة إال أنها ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوخر
ية منها   التر النباتات  المتوطنة، وعدد    60نوعا من  النباتات   من 

ً
  111نوعا

مائيات، وأكتر من    ۹نوعا من الثدييات، وعدد   نوع من    ۱۰۰۰أنواع من التر
يوازي   وما  وأكتر من  نوعا    ۸۰۰األسماك،  الرخويات،  نوعا من    1000من 
   15000  -  10000نوعا من الشعاب المرجانية، و    325القشريات، وأكتر من  

)شامل   ات  الحشر من  و  63نوع  الفراشات(،  من  من    2420نوعا  نوعا 
وسات.  يا والفت   الفطريات، باإلضافة إىل اآلالف من الطحالب والبكتت 

اتيجي ة "   ي  ته دف اإلس               تر القومي ة والخط ة التنفي ذي ة للتنوع البيولوخر
ي ين   اير الص                 ادرة من وزارة ال      2030-  2015

دول   ة لش               ؤون البيئ   ة ف 
ال   ت   ن   وع  2016 ع   ىل  الض                  غ   وط  ت   ق   ل   ي        ل  إىل  ؛،  ي ال   م   وارد    ال   ب   ي   ول   وخر

 باس    تخدامها البيولوجية، االس    تخدام المس    تدام ويتم تقاس    م المنافع  
ي بطريقة عادلة ومنص  فة ، من خالل تنفيذ الس  ياس  ا

ت بش  كل فعال ف 
 .  نهج تشاركي
 : )أ(( 8والغاية  6والغاية   2مثال )الهدف 

ي  - لرص                   د ت    أثت  الس               ي    اح    ة  تطبيق أدوات اتف    اقي    ة التنوع البيولوخر
،التنوع    والس               يطرة عىل ي ي المن  اطق المحمي  ة    البيولوخر

وال س               يم  ا ف 
 والنظم اإليكولوجية الهشة. 

ي وتقلي   ل اآلث   ار الس               لبي  ة  -
تنفي   ذ خطط إدارة اس               تخ   دام   ات األراض 

،للس     ياس     ات القطاعية المختلفة )تخطيط اس     تخدام   ي
  النقل،  األراض 

 وما إىل ذلك(.  المنضبط،والطاقة، والتحرص  غت  



اماتالجزء األول:  ز  إىل التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة يهمفض الت 

4 

 النماذج الناجحة: 

، ومن إحدى النماذج المطبقة للتوافق مع خطط إدارة استخدامات   ي
  األراض 

ي إطار أعمال المخطط   –كاترين    )سانتالمخطط التنموي لنطاق  
الطور( ف 

مدن   وتحديث  لتنمية  كمدخل  سيناء  جنوب  لمحافظة  ي  اتيجر
االستر

عام    ،2030المحافظة   إعداده خالل  تم  قبل    2020/    2019والذي  من 
ي  
حيث تعد مدن محافظة جنوب    . GOPPالهيئة العامة للتخطيط العمرائ 

 أهم  
ً
محميات  خمس  سيناء من أهم المقاصد السياحية العالمية وتضم أيضا

( وتغطي مساحة  محمد، أبوجالوم، نبق، سانت كاترين، رأس  )طابا طبيعية  
 ،حافظة من مساحة الم  % 17قرب من  أي ي   مرب  ع( م  أالف ك  10)ما يقرب من  

عمران   وأيضا  والريفية  الحضرية  التجمعات  من  عدد  المحميات  تضم 
اتيجية وخطة إدارة محميات جنوب سيناء   .  تم مراعاة توظيف استر سياخي

حماية الطبيعة، من قبل جهاز شئون البيئة قطاع    المعدة (  2020  –   2012)
اكة مع برنامج األمم   ي ومرفق البيئة العالمي    لمتحدة ا وبالشر

من خالل اإلنمائ 
 :   التاىلي

الحماية   - ومعرفة مستويات  المحميات  لمناطق  الداخلية  التقسيمات  توقيع 
المطلوبة لكل تقسيم، واعتبار مستويات الحماية جزء من خريطة استعماالت  

ي لنطاق المدن. 
 األراض 

ي   -
األراض  صالحية  دراسة  بي    العالقة  أو دراسة  عمرانية  أنشطة  لتوطي   
وط الحماية المطلوبة.   اقتصادية وشر

طبقا  - المطلوبة  الحماية  وط  بشر ح  المقتر ي 
العمرائ  النشاط  مالءمة  دراسة 

 لكل منطقة داخل المحمية.  الحمايةلمستوى 

البدوية   - المحلية  والتجمعات  للمدينة  ي 
السكائ  النمو  معدالت  مراعاه خفض 

ح لسنة الهدف  . المقتر
 

ي  –الم،طط التنموي لنطاق ) سانت كا رين  (84)    شكل 
ز
الطو ( ف

ي لمحافظة جنوب سيناء كمدخل لتنمية   ا يج  إ ا  أعمال الم،طط االست 
 2030و حديث مدن المحافظة 

 

 

   - الساح ية: إدا ة محميات المنا ق  •
 

اتيجية  ي وضع استر
للبدء ف  الخطوات األوىل  المصرية من  الحكومة  انتهت 

اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خالل إعداد الخطط المحلية لإلدارة  
ومدينة االسكندرية وإجراء    والسلوم، المتكاملة للمناطق الساحلية مطروح  

 دراسة تحديد نطاق اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. 
الموائل   من  ات  للبحت  ي  األيكولوخر اإلتزان  عىل  الحفا   وعات 

مشر  
ً
وأيضا

للسكان   األسماك  صيد  صناعة  ومسانده   ، الطبيعي ي 
النبائر والغطاء  ية  التر

ي  
ات والتر ي البحت 

وعات التجريف إلزاله الرواسب ف  ، من خالل مشر المحليي  

وة السمكية للمساعدة   عىل تخفيف حدة  تقوم بها الهيئة العامة لتنمية التر
لنظام   الطبيعية  الموائل  استعادة  أجل  ومن  ات،  البحت  مستوى  انخفاض 
الممرات   عىل  والمحافظة  الموجودة،  السمكية  الصناعة  وتنشيط  المياة 
المائية والقنوات بإزالة الطمي والملوثات والرواسب، مما يسمح بتدفق مياة  

ات لتحسي   جودة المي اة من خالل زيادة  البحر إىل مناطق مختلفة للبحت 
ات.   التغذية بالمياة المتدفقة إىل البحت 

 

 النماذج الناجحة:  •

o   وع خطة إدا ة بحرية وساح ية لمحمية الس وم البحرية عام  : 2016مشر

اكه مع المركز اإلقليمي الرئيشي للمناطق  
حيث قام جهاز شئون البيئة بالشر
المتوسط   للبحر  المناطق      (SPA/RAC)المحمية  حماية  وع  بتنفيذ مشر

البحرية والساحلية ذات قيمة طبيعية وثقافية خاصة، وكذلك أنواع النبات  
وإدارتها  وصونها  باالنقراض  المهددة  المتوسط  البحر  ي 

ف   والحيوان 
وع اإلقليمي "نحو شبكة تمثيلية إيكولوجية تدار  

المستدامة، كجزء من المشر
ي البحر المتوسط"  

. حيث   (MedMP)بكفاءة للمناطق البحرية المحمية ف 

ي مرص  
تعد محمية السلوم البحرية أول محمية بحرية مصرية تم إعالنها ف 

ي البحر  2كم    383وتبلغ مساحة المحمية المعلنة    ،2010عام  
، معظمها ف 

أول   تشمل  بطول    500كما  الساحلية  المنطقة  من  كم عىل طول    45متر 
 من  
ً
ي غاية األهمية حيث يعيش فيها عددا

الساحل. وتعتتر موائل المنطقة ف 
األنواع المهددة باإلنقراض واألنواع المتوطنه ذات األهمية الدولية، وتتأثر  

أهم ا من  األسماك  صيادو  ويعتتر  البحري  الصيد  بأنشطة  للسلوم  لبيئة 
الفئات المستخدمة للموارد البحرية ويمتد نشاط الصيد للمراكب المرخصة  

ق اإلسكندرية ومطروح إىل محمية السلوم.   من مناطق شر
كما تشهد منطقة السلوم تنمية عمرانية حالية وتعمت  المناطق غت  المنماه  

مطروح   والموائل  مثل  للزراعة  المستصلحة  ي 
األراض  وتحويل  والسلوم، 

ي  
الطبيعية إىل قرى ومنتجعات سياحية، مما يؤثر عىل نوعية المياه خاصة ف 

ات الساحلية والمياه الشاطئية، وتأكل الشواط  بالنحر  وذلك من  ،    البحت 
وهو  ،  لمختلف االنشطة والبنية االساسيةخالل اعتماد مخصصات مالية  

ال ي وحماية  االمر 
البيت  البعد  ادراج  لضمان  االعتبار  ي 

ف  يؤخذ  ان  يجب  ذي 
ي جميع الخطط التنموية للمنطقة.  

 االنواع ف 
ات المناخية وتراجعت معدالت سقوط األمطار    المنطقة بالتغت 

ً
تأثرت أيضا
ة من   ي الفتر

 ( بينما كانت  78لتصل إىل متوسط )  2018:    2014ف 
ً
مم / سنويا

ات   الفتر ي 
ف  بي    المتوسطات   ( )    1979السابقة  تتعدي  األلفية(  نهاية  إىل 

العديد من االوجه االقتصادية    100 ة عىلي 
مم/ سنة( والتر تنعكس مباشر

ي تشمل المراعي الطبيعية. كما تشت  الدراسات أن نسبة الغمر  
والبيئية والتر

النحر   نتيجة  المستقبل  ي 
ف  السلوم  بمدينة  شديدة  ، ستصبح  إىل    والتغت 

ي والمنشأت المختلفة والتر تمثل المأوى ونطاق أنشطة  جانب تركز الم
بائ 

وع إىل إعداد   المجتمع المحىلي بشكل أساىسي داخل المحمية. يهدف المشر
: وذلك من   ICZMخطة إدارة ساحلية متكاملة   خالل التاىلي

بالمدينة   - عمل  الطبيعية كمصدر  للبيئة  المستخدمة  الفئات  وتهيأة  تدريب 
فئات   ثالث  وهم  البيئة  مع  المستدام  للتعامل  السلوم  محمية  وبمنطقة 

 . والمجتمع()الصيادين وصائدو الطيور والبدو 

ي /   -
وعات المستقبلية المخططة لمنطقة برائ  اإلستفادة من مخرجات المشر

وعات بصفه مستمرة. السلوم ودعم وتقييم األب  عاد البيئية للمشر

ي وضع خطة إقتصادية للمحمية يمكن من خاللها   -
وعات ف  اإلستفادة من المشر

 خلق فرص تمويل لخطط مستدامة للمحمية. 
 

 

وع االدا ة الساح ية المتكام ة لمحمية الس وم (85    )شكل   مشر
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وع االدا ة الساح ية  (85    )شكل  ابع   المتكام ة لمحمية الس وم مشر

 
 

o   الساح ية ل منا ق  المتكام ة  اإلدا ة  محافظات    8لعدد    ICZMخطة 
 –كفر الشيخ    –الد ه ية    –دمياط    –بو سعيد    -ساح ية )شمال سيناء  

ة   مطروح(:  –اإلسكند ية  –البحتر

وع من خالل وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية    ويتم تنفيذ المشر
ي لألمم المتحدة  

نامج اإلنمائ   UNDPالعامة لحماية الشواط  وبمشاركة التر
ي مايو  GCFل صندوق المناخ األخرص   من خال

وع ف  ومن    2018. بدأ المشر
:  . 2025المستهدف استمراره حتر عام  وع إىل التاىلي

 يهدف المشر

الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية عىل الساحل الشماىلي لمرص بسبب   -
 ارتفاع منسوب سطح البحر واألحداث الجوية الشديدة المتكررة. 

، إلدارة وضع خطة متكاملة   - إلدارة المناطق الساحلية لكامل الساحل الشماىلي
 أثار مخاطر تغت  المناخ عىل المدى الطويل. 

ي المحافظات الساحلية.  -
كاء التنمية ف  ي لبناء القدرات لشر  عمل برنامج تدريتر

ي للمحافظات الساحلية.  -
 استكمال عملية الرصد الوطت 

لتعزي - للبيئة  صديقة  المرنة  المنشآت  استخدام  ي  دعم 
البيت  التكيف  ز 

 للمجتمعات المحلية. 

ي حماية   -
وع حتر اآلن ف  ا    69تتمثل أنشطة المشر ي كيلومتر

منطقة دلتا النيل    ف 
( ي خمسة 

ف  ابية  التر الجسور  من  النيل  5باستخدام مجموعة  بدلتا  مناطق   )
بورسعيد   كفر    - كم    12  الدقهلية  -كم    12دمياط    -كم    12وهي محافظات 

ة  -كم    27الشيخ   ي   كم،  6  البحت 
ف  المنخفضة  الساحلية  المناطق  لحماية 

% من أعمال الحماية المطلوبة للمناطق    30المحافظات الخمسة، وهي تمثل  
وع   رة. ومن المتوقع أن تساهم أعمال المشر ي حمايةالساحلية المترص 
 140  ف 

وعات تنموية وسياحية بها يصل حجم   الستمرار مليون متر مسطح   اقامة مشر
ا  االستثمارات العائد    جنيه،مليار    140ىلي  بها  ي    االجتماعي خالف 

ف  المتمثل 
 توفت  فرص عمل.  

بمناطق   - الساحل  طول  عىلي  القائمة  السكنية  التجمعات  وع، حماية    المشر
ي المحافظات الخمسة  

وع ف  ي بمناطق المشر
بتقديم خدمات للمجتمع المدئ 

ي يتم فيها أعمال الحمايات وذلك طبقا لما انتهت اليه الدراسة  
 الجتماعية االتر

وعات   االقتصادية مشر من  عدد  ي 
 
ف الخدمية  وعات  المشر هذه  وتتمثل 

الصجي    –الصحة    –  )الكهرباء العمالة   –الرصف  لسوق  والتأهيل  التدريب 
ها.   .(. وغت 

 

o   وعات الحماية  : لشواط  المدن الساح يةمشر
 

ي الحد 
ي تساهم ف 

وعات التر حماية شواط  المدن الساحلية من أهم المشر
من ظاهرة النحر البحري عىلي شواطئها وتأمينها من فقدان أجزاء من المدن  

العمرانية   البيئة  تدهور  لتحديات  عمرانها  حياة    السري    ع،وتعرض  وتهديد 
لهذه    ضةالمعر ومن أكتر المدن الساحلية   واالقتصادية. االجتماعية  ساكنيها 

ي  
ي تعد ثائ 

 مدينة اإلسكندرية والتر
ً
المخاطر مدينة رأس التر السياحية، وأيضا

 أكتر مدن الجمهورية بعد مدينة القاهرة كما إنها تعد العاصمة الثانية لمرص. 
،قامت وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية العامة لحماية     الشواط 

،  المدنلها    التابعةوالمحافظات    المسلحة،وبمسانده هيئة عمليات القوات  
حماية   وعات  مشر ي  بتنفيذ 

ز
ف الت   لمدينة  أس  وأهدافها  أنشطتها   تمثل 

  : التاىلي 

من أعمال حماية ساحل مدينة راس التر الذي   %60االنتهاء من تنفيذ حواىلي   -
ة    9يمتد لمسافة   ي فتر

ي ميناء دمياط ف 
كم غرب مصب النيل فرع دمياط وحتر

عام   ي 
ف  بدأت  وع  للمشر تدعيم  2022وتنتهي    2017مستهدفة  خالل  من   ،

، وتدعبم إعادة تأهيل ح واجز الحائط البحرى بالمنطقه غرب لسان رأس التر
حماية   االمواج، البحرى،  الحائط  قدمات  وتدعيم  الخليج  منطقة  حماية 

ق ميناء دمياط.   المنطقة شر

ذات   - الجهات  خالل  من  بالمدينة  السياحية  التنمية  مناطق   الصلةتأهيل 
بالمدينة وصلت اىلي   االستثماراتمما ادي اىلي زيادة    المحافظة،بالتنسيق مع  

 ضعف الوضع الراهن.  50

ات الشتاء إىلي غمر شوارع   -
ي فتر
ي أدت ف 

الحد من ظاهرة الفيضان البحري والتر
.  0.5المدينة بالكامل بالمياه بعمق يصل اىلي   متر وأكتر

 

 : ي التاىلي
ز
وعات حماية مدينة اإلسكند ية ف  و تمثل أهداف وأنشطة مشر

تنفيذ حواىلي   - أعمال حماية ساحل مدينة    %33االنتهاء من  االسكندرية  من 
كم من إجماىلي  2المحروسة لمسافة    وحتر المنطقة من بت  مسعود    لحماية

ي تبلغ حواىلي  
وع   6المنطقة المطلوب حمايتها التر ة مستهدفة للمشر ي فتر

كم ف 
ي عام 
 جنيه. مليون  310وبتكلفة نقدر ب   2025وتنتهي عام   2018بدأت ف 

لمسافة   - المحروسة  غرب  من  اإلسكندرية  ساحل  ،  700حماية  حماية   متر
ق السلسلة ولمسافة  ي منطقة النوادي.   3.25ساحل اإلسكندرية شر

 كم وحتر

 مليار جنيه.  2,5حماية مناطق من الكورنيش من اإلنهيار وخسارة ما يعادل  -

رات تصل توفت  شواط  جديدة بمنطقة انعدمت بها الشواط  وحماية استثما -
 مليار جنيه من تنمية عمرانية واقتصادية حالية.  50إىلي أكتر من 

وع   - ومن المتوقع إستمرار الهيئة المصرية العامة لحماية الشواط  بدراسة مشر
ي  
قومي الستعادة الشواط  الرملية لسواحل التجمعات العمرانية القائمة والتر

ي تغذ
ي المناطق الساحلية تأثرت بالنحر، وعدم وجود مصادر للرسوبيات التر

البحر  من  الغاطس  من  جلبها  يتم  برمال  تغذيتها  خالل  من  عام.  بوجه 
offshore  .وعالج مشاكل النحر بالشواط  المصرية 

 
 

 

 اعمال الحماية لشواط  اسكند ية و أس الت   (86    )شكل 

 

 

 

ي الز اعية  •
 - : ضبط النمو عل األ اضز

 

النمو   بسبب  مرص  ي 
ف  الزراعية  ي 

األراض  فقد  معدالت  تقديرات  اختلفت 
ة   الفتر ي خالل 

، حيث قدرت خسارة األراض  ي
تزيد   2000-1984العمرائ  ال 
)  25عن   فدان  سنويا،    26.25ألف  فدان(  عام    وارتفعألف  المعدل حتر 
ي    53)فدان سنويا موزعة كالتاىلي    ألف  60ليصل إىل حواىلي    2007

% للمبائ 
البنية    20  – % خدمات    27  –ية  السكن وعات  % للمنشات االخرى ومشر

المتحدة    للبيئة،  العالمي االساسية(. المصدر:) التقرير     لبيئة، برنامج االمم 
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ي (،) قاعدة  البيانات الرقمية  1983ديسمتر  
ي الزراعية    لألراض 

مرص المنتجة    ف 
 (.  2009، هيئة القومية لالستشعار عن بعد و ال  العلمي , أكاديمية البحث  

ي الزراعية من محافظة إىل أخرى  
ي عىل األراض 

اختلفت معدالت النمو العمرائ 
وعواصم   ى  الكتر للمدن  المرتفع  ي 

والعمرائ  ي 
السكائ  بالنمو  ارتبطت  ولكنها 

ى عىل سبيل المثال إىل   ي مدينة المحلة الكتر
  84المحافظات باألخه، فف 

ا سنوًيا.  
ً
المبنية من  فدان ي مركز مدينة   6667بينما زادت المساحة 

فدان ف 
ي عام  
.  2010ألف فدان عام      58إىل ما يقرب من    1985المنصورة وطلخا ف 

البناء   قانون  إطار  ي 
للتخطيط    ،2008لسنة    119وف  العامة  الهيئة  إنتهت 

اتي اإلستر المخططات  بإعداد  ي 
قرى  العمرائ  مدن  مستوى  عىل  جية 

لضبظ الجمهورية خارج    ،  منشأت  أو  ي 
مبائ  أي  بناء  وحظر  ي 

العمرائ  النمو 
مخطط   لها  ليس  ي 

التر المناطق  أو  المعتمدة  العمرانية  األحوزة  حدود 
الحضرية   التجمعات  عىل  ي طرأت 

التر ات  التغت  رصد  إطار  ي 
وف   . ي اتيجر

إستر
تحديثها،  قبل  اتيجية  االستر المخططات  أداء  مدي كفاءة  وقياس  ومتابعة 

التجمعات  كان البد من استحدا ات رصد وتحديث حالة  ث وتطوير مؤشر
الحضرية. 

 -  النماذج الناجحة:  •
 

o  الم،ططات إعداد  وع  مشر ضمن  ل مدن  ي  الحرصز الرصد  وع  مشر
ة   الصغتر ل مدن  ا يجية 

ي    مع    UNHabitatاالست  الحرصز المرصد 
ي عام 

ي والهيئة العامة ل ت،طيط العمراتز
 :  2017الو تز

 

ي المرصد  
ي المستخدمة ف  وع تطوير أدوات الرصد الحرص  استهدف المشر

ي دالئل األعمال المستخدمة 
ات المستخدمة ف  ي األدوات والمؤشر

ي وف 
الوطت 

ي جهة فنية 
اتيجية. حيث يمثل المرصد الوطت  ي إعداد المخططات االستر

ف 
ي األجندة القومية للتنمية    التخاذ أساسية داعمة  

د  ورص  الحضرية،القرار ف 
ي العمران المرصي. 

 الديناميكيات الحادثة ف 
ي   : المرح ة األوىل ات الرصد الحرص  وع ارتكزت عىل تطوير مؤشر من المشر

يمكن   ي 
التر ات  المؤشر من  مجموعة  واستحداث  ودمج  ة  الصغت  للمدن 

القضايا   اتيجية، ورصد  االستر المخططات  وتفعيل  تحديث  ي 
ف  استخدامها 

بالمدن ترتبط  ي 
التر ات  المحلية  المؤشر دمج  تم  ي . 

ف  األهداف    المستخدمة 
( المخصه   11،  ومنها )الهدف    SDGs 2030العالمية للتنمية المستدامة  

المزدهرة   المدن   The Cityلتحقيق مجتمعات ومدن مستدامة، ومبادرة 
Prosperity Initiative   ،City Resilience Framework (CRF)     

ي قدرة  المدن عىل التعامل مع المشكالت ونقاط الضعف وفاعليه 
وخاصة ف 

ي تنمية المدينة. وأيضا دليل  
كاء التنمية من االندماج والمساهمه ف  تمكي   شر

      Entrepreneurship Index localريادة األعمال لإلقتصاد المحىلي )
(economy  اتي ل االستر المخططات  حات  مقتر مساهمة  مدي  جية قياس 

ورفع   عمل  فرص  لتوليد  فاعله  انتاجية  منظومة  ي 
ف  المحىلي  لالقتصاد 

 مستويات االنتاجية الحضرية. 
ي محافظة الغربية  المرح ة الثانية  

ى،    )المحلةاستهدفت خمس مدن ف  الكتر
السنطة( كمرحلة   قطور،  بسيون،  شادية،سمنود،  بتحليل    استر وانتهت 
( الديناميكيات  2أداء المدينة )(  1وعرض ارب  ع محاور رئيسية للمدينة وهم )
( المدينة  عىل  الحادثة  ات  عليها  3والتغت  كت   

التر المطلوب  الفجوات   )
( المدينة  أداء  المخطط من خالل استقراء  4لتحسي    ( متطلبات تحديث 

حات اإلدارات المحلية.   الفجوات ومن خالل مقتر
 

 : وع    د اسة التاىلي
 خالل المشر

 

ي   -
العمرائ  النمو  دليل  الغطاء   لقراءه   Urban Growth Indexتحليل  تغت  

ي  
و    Land Coverاألرض  الدراسه  المدينة الللمدن محل  العمران حول  نمو 
كم نصف قطر(، وإعطاء مؤشر لمدي ديناميكية العمران للمدينة    3.5)نطاق  

ة زمنية   ي فتر
ي ت  10ونطاقها ف 

ات ف  حليل  سنوات، وتم استخدام هذه المؤشر
مناطق  ي 

ف  ي 
األراض  واستخدامات  ي 

العمرائ  النمو  وطبيعة  المدينة  قضايا 
الحت    خارج  المخطط  غت   ي 

العمرائ  النمو  ومناطق  الحت    داخل  اإلمتداد 
 . ي
ي     العمرائ 

التر المخططة  غت   العمرانية  الكتل  عدد  أيضأ  الدراسة  وأظهرت 
المدن   ظهت   ي 

ف  نم  Pri-Urbanisationظهرت  هم  وأكتر حتر  ومواقعها   
ً
وا

المخطط   تحديث  ي 
ف  جديدة  عمرانية  تنمية  سياسات  تضمي    يمكن 

ي وتحديد مناطق التدخل.  اتيجر
 االستر

الحرارية   - الجزر  خالل   Urban Heat Inlandتحليل  من  المدن  نطاق  ي 
ف 

قياس درجة حرارة الهواء المحيط بي   المدن والمناطق الريفية المحيطة بها 
ي  
النبائر الغطاء  بي    العالقة  يحكمه  .  VCوالذي  المائية  والمسطحات   ،
يمكن حساب درجة    Landsatوباستخدام النطاق الحراري للقمر الصناعي   
المزرو  ي 

واألراض  بالمدن  األرض  سطح  المائية، حرارة  والمسطحات  عة  
وتعتتر   . العمرانية  والمناطق  رعة   

المت  المناطق  بي    الحرارة  فروق  وحساب 
ي تتعرض لها المناطق الحضرية إذا ما قورن 

الجزر الحرارية احدى المخاطر التر
ي واالنشطة  

، وتعطي مؤشر عىل كثافة التغت  العمرائ  ي
ي الغطاء النبائر

بالتغت  ف 
الح االنبعاثات  أو  ومناطق  للسيارات  الكثيف  االستخدام  عن  الناتجة  رارية 

الحراري   التباين  مناطق  مقارنة  يجب  بالعمران  الدراسة  هذه  ولربط  البناء. 
ي ومناطق   واستعماالت داخل المدن بتوزي    ع الكثافات 

 التكدس. األراض 
 

ي عل  (87    )شكل 
ي الز اعيةضبط النمو العمراتز

 األ اضز
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ي الز اعية (87    )شكل  ابع 
ي عل األ اضز

 ضبط النمو العمراتز

 

ي  . 2
   - :  طبيق إجراءات التكيف و ،فيف آثا  التغتر المناخز

 

مواجهة   ي 
ف  الدوىلي  المجتمع  مع  بالمشاركة  ام 

بااللتر  اهتمامها  مرص  تؤكد 
ات   ات المؤسسية إضافة إىل  قضية التغت  المناخية من خالل بعض التغيت 

 إجراءات التخفيف والتكيف. 
ي مرص، 

ي انبعاثات الغازات الدفيئة ف 
ويعد قطاع الطاقة المساهم الرئيشي ف 

الدولة   وجهت  لذلك  النفايات،  قطاع  ثم  والصناعة  الزراعة  قطاع  يليها 
وعات قومية لهذه القطاعات وباألخه وزارة الكهربا  ء بإعداد المنظور  مشر

ي مرص، بحيث يتم تحديد كافة أنواع الطاقة  
ي لخريطة الطاقة ف  اتيجر

االستر
المستخدمة ودعم برامج الطاقة الجديدة والمتجددة حتر تصل بمعدالت  

. عىل الجانب المؤسشي  2030% بحلول  40الطاقة الجديدة إىل أكتر من  

، قامت مرص بالعديد من الجهود ف  مجال الحد   ي
ومن  من الكوارث  والفت 

 ضمنها: 

مركز   - القدرات    إقليمي إنشاء  ورفع  والبحوث  للتدريب  الكوارث  من  للحد 
 المؤسسية. 

 إعداد خرائط للمناطق ذات الحساسية البيئية بالبحرين األحمر والمتوسط.  -

تقييم  - بدراسات  الطوارئ  خطط  وإعداد  البيئية  الكوارث  من  الحد  تضمي   
ي التأثت  

 . البيت 

 إنشاء نظام لإلنذار المبكر بأزمات تلوث الهواء.  -

 -  النماذج الناجحة:  •
 

o  ي
ز
ي ل مجتمعات المح ية ف

وعات التكيف و ،فيف أثا  التغتر المناخز مشر
 : المنا ق الز اعية

  
ي منطقة جنوب مرص باألخه  

ي ف 
تنفيذ برنامج بناء مرونة نظم األمن الغذائ 

ة نا ( )أسيوطمحافظات   ، سوهاج، قنا، األقرص، أسوان، ومنطقة بحت 
 World Foodمن خالل صندوق التكيف لتمويل برنامج الغذاء العالمي  

Program   من    وبلغت أكتر  إىل  نامج  التر انية  خالل    6مت   دوالر    4مليون 
من  سن مارس    2016إىل    2012وات  وع حتر  المشر ة عمل  فتر تمديد  وتم 
2018 .   

ي مجتمعات جنوب مرص 
التكيف ف  القدرة عىل  إىل زيادة  نامج  التر وي  هدف 

الزراعية  للتنمية  ي 
الغذائ  واألمن  الزراعي  القطاع  ي 

ف  نا   ة  بحت  وتنمية 
ونقل   العالية  الحرارة  لدرجات  مقاومة  محاصيل  وٕانتاج  المستدامة 

ة. ا  لتكنولوجيات الجديدة ونقل المعرفة إىل بعض القرى الفقت 
الزراعي   اإلنتاج  ي مجال 

المرونة ف  واستخدام آليات موفرة لمياه الري وبناء 
 وبناء القدرة عىل التكيف من خالل تربية الماشية وإنتاج الدواجن. 

o  ي
وعات التكيف و ،فيف أثا  التغتر المناخز ي المنا ق الحضرية مشر

ز
 : ف

الحضرية  المناطق  ف   المناخية  ات  التغت  مع  التكيف  وع  مشر
ك بي   جهاز شئون البيئة بتمويل     (DPD)العشوائية

من خالل التعاون المشتر
األلمانية   االقتصادية  التنمية  وزارة  ي    GIZمن  األوروئر االتحاد  جانب  إىل 

ي تحسي   
ي ف 
نامج إىل تعاون الحكومة ومنظمات المجتمع المدئ  وي  هدف التر

القاهرة  ال محافظات  ي 
ف  الفقراء  الحرص   لسكان  البيئية  والظروف  خدمات 

ي التعامل مع ظاهرة  
ة والقليوبية، وزيادة مرونة التجمعات الحضرية ف  والجت  

ات المناخية مثال )موجات الحرارة العالية واالتربة، التأثت  غت  المباشر   التغت 
االمن   ي عىل 

بدأ    الغذائ  الزراعية(.  المنتجات  وع  وأسعار  ي  المشر
 2010ف 

ى )عزبةالعشوائية المستهدفة بالقاهرة    والمناطق ،  2020واستمر حتر     الكتر

البساتي     الدهب    –النرص بج  ة    بجي مساكن جزيرة  منطقة مركز   –الجت  
 . بالقاهرة(عي   شمس    –االبحاث بالوراق 

3 

وع األنشطة   :  التاليةوشمل المشر
 

ونقاط  - التكيف  عىل  والقدرة  معينة،  مناطق  ي 
ف  المناخ  حساسية  تحليل 
 الجارية. لمواجهة التحديات المناخية    المطلوبةالضعف القائمة والممارسات  

ات    للسكان بتنفيذ تحسي   مستوى المعيشة والدخل   - حلول للتكيف مع التغت 
الطاقة  / تغيت  نمط الحياة وتحسي   استخدام زراعة األسطحالمناخية ومنها 

 المجتمع. والمياه مما يعود بالنفع عىل الفرد ومن ثم 

ي تم   -
وضع برامج التكيف بالمناطق الحضرية من خالل اللجنة االستشارية التر

نامج. تشكيلها مع   التر

العشوائية،  - المناطق  تطوير  ي 
ف  الخاص  والقطاع  ي 

المدئ  المجتمع  دور  تعزيز 
اكات.   والبحث عن دعم الشر

 

o امج القومية ل ي  طاع الصناعةالت 
ز
ي ف

 : ت،فيف أثا  التغتر المناخز

ي زيادة نسب  
ة ف  ي تساهم بصورة مباشر

يعد قطاع الصناعة من القطاعات التر
، كما التلوث   ي

ي    الهوائ 
تساهم الصناعة نتيجة استخداماتها الكثيفة للطاقة ف 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري، لذا اعطت الدولة عناية خاصة لعملية  
ي الهواء المحيط بالغالف الجوي بمرص، 

مراقبة وخفض نسب االنبعاثات ف 
ي سياساتها عىل قياس معدالت تحسن جودة الهواء المحيط من  

واعتمدت ف 
مس رصد  العنا   خالل  تحليل  أجهزة  عتر  المحيط  الهواء  تلوث  تويات 

،  الهواء المحيط عىل قطاعات مختلفةالملوثة والمخلة بمكونات وتركيب  
 ( عدد  خالل  الهواء    109من  ملوثات  لرصد  القومية  بالشبكة   ) محطة 

. أيضا دعم التطبيق المستدام لتكنولوجيا  المحيط عىل مستوى الجمهورية. 

ي الجهات  ترشيد الطاقة وكفاء
ي ممارسات العمل ف 

ة إدارتها كجزء ال يتجزأ ف 
 الصناعية. 

( الصناعة  ي 
ف  الطاقة  تحسي   كفاءة  وع  تنفيذه    : ( 2018-  2013مشر وتم 

بواسطة وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بمنحة مقدمة من  
العالمية   البيئة  للتنمي  GEFمرفق  المتحدة  األمم  منظمة  مع  ة وبالتنسيق 

, وي  هدف إىل خلق بيئة تتوافر بها كوادر الوطنية جيدة    UNIDOالصناعية  
ي تطوير  

ي إدارة الطاقة لمساعدة الصناعات ف 
اء والمتخصصي   ف  لتدريب الختر

وعات تحسي   كفاءة الطاقة .    وتنفيذ مشر
الثانية:  )  المرح ة  الصناعي  التلوث  ي 

ف  التحكم  وع    اآلن(  –  2007من مشر
تنفذه وزارة البيئة بهدف تحسي   امتثال الصناعة المصرية للمعايت  واللوائح  

 البيئية. 
 

o  ي المدن
ز
ي ف

ز جودة الهواء و ،فيف أثا  التغتر المناخز وعات  حسير مشر
ى الصناعية  : ال ت 

بمحافظة   بالرصاص  التلوث  معالجة  وع  مشر وتحسي      القليوبية،يهدف 
بي   وزارة   بالتعاون  وع  المشر تنفيذ  تم  ي حيث  الكتر بالقاهرة  الهواء  نوعية 

وع إىل تطبيق  2004البيئة وهيئة المعونة األمريكية عام   ، حيث يهدف المشر
تشغيل   عملية  من  الناتج  الحاد  الصناعي  التلوث  لمشكلة  عملية  حلول 

بمحافظة   الخيمة  ا  بمنطقة شتر الرصاص  مدار  مسابك    25القليوبية عىل 
: عام.   وع التاىلي

 شم ت أعمال المشر

بالمسابك   - المحيطة  المنطقة  ألهاىلي  بالدم  الرصاص  نسبة  وقياس  رصد 
ا   ي   المنطقة،من سكان    الخيمة لعينةالمتواجدة بمنطقة شتر

أثبت نتائجها   والتر
% من األطفال أقل من   48.9  النساء،% من    63.4  الرجال،% من    66.7أن  
وهو    7 به  المسموح  الحد  بدمائهم  الرصاص  نسبة  تعدت  قد    10سنوات 

 .  ميكروجرام / ديسلتر
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ي محطات تجميع العينات ملوثات    المحيط معرصد ملوثات الهواء   -
التوسع ف 

ووضع   دوري  بشكل  ى  الكتر بالقاهرة  والرصاص  العالقة  األتربة  من  الهواء 
بت  الالزمة لخفض هذه النسبة إىل المعدل المسموح  السياسات واتخاذ التدا

 . 1994لسنة  4به كما ورد بقانون البيئة رقم 

ا الخيمة إىل منطقة الخانكة   - تم نقل مسابك الرصاص المتواجدة بمنطقة شتر
المسابك   لتلك  المستخدمة  التكنولوجيا  تحديث  العمل عىل  مع  الصناعية 

بها ألقل حد ممكن. إىل   االنبعاثاتبالمنطقة الجديدة وبما يؤدي إىل تقليل  
جانب تطهت  ومعالجة سبع مواقع لمسابك الرصاص ثانوية ومدرستي   ومركز  

ي   . طتر
 

ي   . 3
 طوير منظومات ل حد من آثا  ال وا   الطبيعية والت 

 -: من صنع االنسان
 

 
ً
اما ة    التر  والمعلن      2030-2015بإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفتر

ي ِسنداي باليابان  
خالل مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد ف 

ي مارس  
وغايته بناء قدرة األمم والمجتمعات عىل مواجهة الكوارث    ،2015ف 

و  ع تطبيق  واتقاء حدوث مخاطر جديدة، وتعزيز القدرة عىل المواجهة. مشر
عىل   المناخية  ات  التغت  ظاهرة  وتهديدات  لمخاطر  التفاعلية  الخريطة 
األساليب   استخدام  وع  المشر من  والغرض  العربية  مرص  جمهورية 

ي عمل خريطة تفاعلية لتحديد مناطق المخاطر  
من   المحتملةالتكنولوجية ف 

ي التغت   
التدخل    المناخ  وطرق  المناطق  تحديد  ي 

ف  القرار  متخذ  لمساعدة 
ي عام    المناسبة،

وع ف  المشر بدأ  منه عام    االنتهاءالمتوقع    ومن  2018وقد 
2021 . 

ي تتعرض لها المدن  
  مدينة تتعرض   30فهناك    المصرية، تتنوع المخاطر التر

الصحراء   ي 
ف  أغلبها  وتقع  األمطار  سقوط  معدالت  لقلة  نتيجة  للجفاف 

الغربية وساحل البحر األحمر وسيناء. وتبلغ عدد المدن المعرضة لمخاطر  
حواىلي   حواىلي    14السيول  الرملية  الكثبان  لمخاطر  والمعرضة    28مدينة 

ة  مدينة. ويصل عدد المدن المعرضة للخطورة العالية جدا والخطورة العالي
إىل   الخطورة   8للزالزل  نطاق  ي 

ف  المصرية  المدن  أغلب  وتعتتر  مدن، 
مدن تتعرض ألكتر من نوع من المخاطر، ومدن    6المتوسطة للزالزل. وهناك  

مدينة بها خطر    57مدينة تتعرض إىل خطرين,    16مخاطر,    3تتعرض إىل  
من إجماىلي المدن المصرية معرضة    %31مدينة بنسبة    79واحد، بإجماىلي  

 مخاطر الطبيعية. لل
المدن   هذه  إىل  لألخطار    79ويضاف  تتعرض  أن  المحتمل  من  مدينة 

ي وخاصة الدلتا وهي تمثل  
من إجماىلي    %31الطبيعية نتيجة التغت  المناخ 

المصرية   المدن.    القائمة،المدن  لهذه  البيئية  يهدد تحقيق االستدامة  مما 
ع المدن  بهذه  العمران  إدارة  منظومة  ضعف كفاءة  قدرتها  ويؤثر  عىل  ىل 

اتيجيات مواجهة    مواجهة إستر أن  لها، خاصة  المعرضة  الطبيعية  األخطار 
 المخاطر الطبيعية تحتاج إىل تنبؤات مستقبلية مبنيه عىل بيانات دقيقة. 

 
 

 مدن الم،ا ر  (88    )شكل 

  
 المصرية  بقا ألخطا  السيولالمدن  المدن المصرية المعرضة ل جفاف 

 

 
 المدن المصرية  بقا لتعرضها ألخطا  الزالزل  ،طو ة ال ثبان الرم ية ل المعرضةالمدن المصرية 

 سيول شديدة 

متوسطة سيول   

بسيطة سيول   

 مدن معرضة لمخاطر السيول الشديدة 
 مدن معرضة للجفاف 

 معدالت سقوط األمطار  

مم 10أكثر من   

مم  25- 10من   

مم  50- 25من   

مم  75- 50من   

مم  100- 75من   

مم  150- 100من   

مم  200- 150من   

مم  200من أكثر   

 مدن ذات خطورة عالية من الكثبان الرملية 

من الكثبان الرملية   متوسطةمدن ذات خطورة   

من الكثبان الرملية  قليلة الى متوسطة مدن ذات خطورة   

الكثبان الرملية   غير معرضة لمخاطر  

 تصنيف المدن طبقا لفهرس خطورة الكثبان الرملية 

Sand dunes risk index 

lowest 

Low to 
medium  

medium  

high 

Very high 

 تصنيف المدن طبقا لموقعها من مناطق الزالزل الخطرة 

زلزالية عالية جدا مدن ذات خطورة   

 مدن ذات خطورة زلزالية عالية  

  متوسطةمدن ذات خطورة زلزالية 

   قليلةمدن ذات خطورة زلزالية 

 مناطق الزالزل الخطرة 

   قليلةخطورة 

 خطورة متوسطة  

   عاليةخطورة 

   عالية جدا خطورة 
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 الم،ا ر مدن  (88    )شكل  ابع 

 

 مو ف المدن المصرية من الم،ا ر الطبيعية
 

o   غتر( العمرانية  المنا ق  الم،ا ر ل حياة  والمهددة  اآلمنةحماية  من   )
 - الطبيعية: 

العمرانية   المناطق  ي تصنف 
سكانها    التر تعرض  نتيجة  اإلنسان  حياة  تهدد 

للحياة، حيث قام  والمهددةللمخاطر الطبيعية من ضمن المناطق غت  اآلمنة 
ي يجب التدخل    اعتماد صندوق تطوير المناطق العشوائية  

هذه المناطق التر
عمرانية  ذات خصائه  مناطق  ولكونها  آمنه.  بطرق  حمايتها  أو  بإزالتها  إما 

ي العشوائية يزيد من مستوى خطورة    أفقر ث  وسكانية ضعيفة من حي
والمبائ 

 تهديدها للحياة. 
 

 

 - الناجحة: النماذج  •

وعات التدخل ل حماية من أخطا  السيول:  •  - مشر
قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من األعمال لتفادى اآلثار  
ي محافظة البحر األحمر بالتنسيق مع  

السلبية الناتجة عن مخاطر السيول، ف 
  . والزراعة  والري  المائية  الموارد  ي 

قاموزارئر المناطق    صندوق  كما  تطوير 
ي أماكن مخرات السيول  

العشوائية وضع خطه بديلة للمناطق التر تم بنائها ف 
إىل منطقه آمنه أو تعويض بسكن بديل.    القريةبعدد من اآلليات إما بتقل  

ي فيما  
ي التنسيق بي   الجهات    يىلي وف 

ي نجحت ف 
بعض من النماذج الناجحة التر

 لتكامل جهود الحلول:   المختصة
مايو، ويعانون من عدم توافر الخدمات    15عشش الزبالي   بمدينة  منطقة   -

ويعمل   سيل  مخر  ي 
ف  المنطقة  وقوع  إىل  باإلضافة  والمرافق  األساسية 

ي مجال فرز وتدوير القمامة. 
 القاطني   بها ف 

الجهات  تتم   مع  التنسيق  خالل  من  المناطق  هذه  مع  التعامل  آليات 
العشوائي تطوير  صندوق  خالل  من  تقرير  المختلفة  اعداد  يتم  حيث  ات 

ي من قبل   معتمدة لتحديد الحرم غت  االمن حيث يتم تحديد    جهةجيولوخر
الجبل وبناءا    أسفلمن االرتفاع    %60و من ارتفاع الحافة اعىل الجبل    100%

حالة   ي 
وف  ازالتها،  الواجب  السكنية  الوحدات  عدد  تقدير  يتم  ذلك  عىل 

والرى بإعداد تقرير بشأن مسار    مخرات السيول تقوم وزارة الموارد المائية
 
ً
السكان فورا يتم نقل  الحالتي    ي كلتا 

لها. وف  السيول والحرم االمن  مخرات 
ي أقرب مكان، أو التعويض المادي لتوفت  المسك

 ن. لوحدات السكنية بديله ف 
 

وعات  •  األ ضية: التدخل ل حماية من اإلنهيا ات مشر

نا    - بمنشأة  الحرفيي    تهذيب هضبة  وع  ي مشر
ف  المناطق   )احدىالتدخل 
غت  األمنه( وذلك لمنع االنهيارات الصخرية بهذه المنطقة لتأمي      المصنفة
ي 
 نسمة.  ألف 12هذه الهضبة وحماية ارواح   أسفل واألهاىلي السكنية  المبائ 

عدد   - بالمحافظة  رأس    3يوجد  بمدينة  منطقة  منها  للحياة  مهددة  مناطق 
وهي  المخاطر    غارب،  لتقرير   

ً
طبقا الصخرية  االنهيارات  لمخاطر  معرضة 

وع توفت  وحدات سكنية بديلة للسكان بمواقع  الجيولوجية، ويستهدف المشر
  قريبه. 
 

ي    التعامل معها) األ ضية ( االنهيا ات89شكل     ) 
 ( عدد المنا ق الت 
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 ة بمحافظة البحر األحمر( المناطق المهددة بالحيا90شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخطا  السيول (91    )شكل 

 

 

 

 

o التعامل مع ال وا   من صنع اإلنسان :- 

ي من صنع
: المستوى األول يرتبط   اإلنسان  تنقسم الكوارث التر إىل مستويي  

ي زيادة ظاهرة  
ي تؤثر عىل نطاقات واسعه وتساهم ف 

بالممارسات المختلفة التر
عىل   تطبيقها  يتم  قومية  اتيجية  إستر إىل  تحتاج  وهي  الحراري  االحتباس 
األثار   لتقييم  األجل  وطويله  ة  قصت  خطط  وتحتاج  متعدده  قطاعات 

ي هي خطورة تؤثر عىل منطقة محدده نتيجة اإليجابية لها. أما المستوى الثا
ئ 

والسيول   والزالزل  األرضية  اإلنهيارات  مثال  للخطر  مباشر  تأثت   ي 
ف  وقوعها 

ومن أمث ه  وهي تتطلب تدخل سري    ع وخطط احتواء لمناطق محدد بعينها.  
وعات التالية:  امج والمشر  المستوى األول الت 

ي زيادة ظاهرة من أهم أهدافها خفض معدالت التلوث الهوا -
ي والذي يساهم ف 

ئ 
وعاالحتباس   مشر الزراعية    الحراري  المخلفات  مواجهة    )قش تدوير  األرز( 

والحد من أثارها   السوداء(نوبات تلوث الهواء الحاد المعروفة باسم )السحابة  
الزراع،   الزراعة من خالل قطاع االرشاد  البيئة ووزارة  السلبية، قامت وزارة 

 افظات، وأجهزة الحماية المدنية تنفيذ بروتوكول برنامج  وأجهزة البيئة بمح

 
الحقلية   المحاصيل  زراع  المحاصيل  زراعة  عىل  للقائمي    وتوعية  ي  تدريتر
 بعض مراكز وقرى الوحدات المحلية  

 
الصيفية خاصة زراع محصول األرز، ف

قية    –  )القليوبيةبمحافظات   الشيخ    –الغربية    –الدقهلية    –الشر  – كفر 
ة ي عدد من  البحت 

وعات سابقة تم تنفيذها ف   لمشر
َ
وع كان استمرارا (. والمشر

 عامي  
حيث تنام حجم تدوير مخلفات قش   2010و  2006المحافظات بي  

ي محافظة كفر الشيخ بعد إعتماد المحافظة خطة إلدارة قش   األرز،
 
وخاصة ف

مايقرب األرز من خالل تدويره بأحجام أكتر من إنتاج المحافظة وصلت إىل  
 ألف طن بسبب تدوير قش أرز ناتج من المحافظات المجاورة.  700من 

وع الجديد استهدف   - ألف طن قش األرز بحد أقىص   (500)جمع كمية    المشر
المزارعي   عىل كيفية تعظيم   منه، لعمل أسمدة عضوية    االستفادةوتدريب 

حيواناتهم   لتغذية  التقليدية  غت   األعالف      المزرعية،وعمل 
ً
لحق  وضمانا

وتوكول بي   األطراف   ي برنامج التدريب، تم توقيع هذا التر
األطراف المشاركة ف 

لعام   األرز  لبدء موسم جمع قش   
ً
أن تؤول    ،2020المشاركة استعدادا عىل 

 ملكية قش األرز إىل أصحاب مواقع التجميع. 
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ة وإنما يقليل تأثت   - وع ال يستهدف مناطق حضرية بطريقة مباشر وإن كان المشر
 
ً
ي المحافظات األكتر انتاجا

ي تؤثر عىل العمران المحيط ف 
السحابة السوداء والتر

والمناطق   ى  الكتر القاهرة  إىل  التأثت   ويمتد   
ً
واضحا  

ً
ا تأثت  األرز  لمحصول 

 المحيطة بها.  

ي الت  
وعات التالية: ومن أمث ه المستوى الثاتز   امج والمشر

لتصنيف   - طبقا  اإلنسان  صحة  عىل  الخطورة  ذات  المناطق  اعتبار  يمكن 
صندوق تطوير العشوائيات المناطق ضمن مناطق الخطورة من صنع اإلنسان 
مناطق  من  القريبة  أو  العاىلي  الضغط  تحت خطوط  الواقعه  المناطق  مثال 
 صناعات ملوثه. فمن خالل التنسيق مع الجهات ذات الصله تم التعامل بنقل  

و تحويل خطوط الكهرباء الهوائية لكابالت أرضية بالتعاون بي   وزارة الكهرباء  أ
وع عدد  وحدة سكنية بإجماىلي  444والطاقة والمحافظات، استفاد من المشر

)التوهه  2220عدد سكان حواىلي   مناطق  ي 
ف  السكر  -نسمة   -جنوب مصنع 

ان( بمحافظة قنا.  –خلف محطه المياه    نجع فت 

الم - أوضاع  ووزارة  وتوفيق  البيئة  وزارة  بي    بالتعاون  للبيئة  الملوثة  صانع 
الصناعة لتقليل نسب المواد الملوثة الخارجة من مداخن هذه المصانع وقد 
تم توفيق اوضاع مصانع االسمنت بمنطقة منطقة وادي القمر بجي العجمي 

صحة    االسكندرية،محافظة   يهدد  الذى  الخطورة  مصدر  عىل  والقضاء 
 ه المنطقة. القاطني   ف  هذ

 
 

 الم،ا ر من صنع األنسان  (92    )شكل 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات جودة الهواء لبعض المدن المصرية(93    ) شكل مؤشر
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بناء المرونة الحضرية من خالل  نفيذ بنية  حتية ذات   . 4
ز   متمتر

 - : كفاءة مر فعة و ،طيط مكاتز
 

ي تحقق  
التر المناطق الحضرية أهم العنا   ي 

البنية التحتية ف  تنفيذ وإدارة 
الكثافات   إرتفاع  ونتيجة  سليمة.  عمرانية  بيئة  الحضرية  المناطق  لسكان 
السكانية وتغت  مكون بعض المناطق الحضرية من مناطق سكنية إىل مناطق 

المن ي كثت  من 
ف  األساسية  البنية  تأثرت  متنوعة،  غت   أنشطة حضرية  اطق 

 . المؤهلة
 

 - : النماذج الناجحة •

وعات مدخل التنمية المتكامل المستدامة     حيث  LADPتنتهج هذه المشر
ورؤية   المحلية،يتكامل البعد المؤسشي للمحليات مع الموارد واإلمكانيات  

متفق عليها لتنمية المناطق وتطويرها وتحديد المشكالت بالمناطق لتنفيذ 
 الحضرية. سياسات التنمية 

 
 

ز و فع كفاءة البنية  وعات  حسير  التحتية: مشر
 

o  ز و فع كفاءة البنية وعات  حسير  التحتية: مشر

وعات  - المشر وبعض  التحتية  البنية  شبكات  بتطوير  إىل  وع  المشر يهدف 
ي الخدمات والطرق  

وع بناء القدرات من    والنظافة،األساسية ف  تم تنفيذ "مشر
ي المناطق الحضرية" من خالل التعاون بي   وزارة  

خالل تطوير البنية التحتية ف 
   GIZاون الدوىلي  اإلسكان وصندوق تطوير العشوائيات والوكالة االلمانية للتع

عام   ي 
ف  وع  المشر وبدأ  ي  االوروئر ويستمر   االتفاقيةبتوقيع    2016واإلتحاد 

حتر   وع  الحضرية    األنالمشر التجمعات  من  عدد  ي 
ف  وع  المشر تنفيذ  تم   ،

ة(.  -اإلسكندرية -بمحافظات)أسيوط  البحت 

ي مناطق تحسي   مستوى تقديم   -
وع " البنية التحتية بالمشاركة" ف  وأيضا مشر

ي تسع مناطق عشوائية بإقليم القاهرة    ةالبني
التحتية والخدمات األساسية ف 

ى منهجية    )محافظات  الكتر خالل  من  وذلك  والقليوبية(،  ة  والجت   القاهرة 
المجتمع   أنشطة  تعزيز  يشمل  وع  والمشر المشاركة،  عىل  وقائمة  متكاملة 
يتوىل تمويل األنشطة  المحلية  للمبادرات  إنشاء صندوق  المحىل من خالل 

ي تنفذها منظمات المجتمع 
. االجتماعية واالقتصادية التر ي

  المدئ 
 
 
 
 

وع  طوير البنية األساسية  المستفيدةالمنا ق  (30    )جدول   من مشر
 

 الكلي بالفدان  المنطقة/ المدينة/ المحافظة
ز  ن المستفيديحج   مساحة منطقة التدخل بالفدان مساحة الحتر

 ألف نسمة  60 فدان 393 فدان 722 ابنوب محافظة اسيوط

 الف نسمه  70 فدان 410 فدان  11521 منطقة أبو تر محافظة االسكند ية 

ة  ألف نسمه  30 فدان 409 فدان 2811 مدينة ادكو محافظة البحتر

ة ز  الف نسمه  132 فدان 160 - منطقة مركز أبحا  الو اق محافظة الجتر

منطقة بحري السكة الحديد  مدينة   يوب  محافظة 
 الق يوبية 

 ألف نسمه  73 فدان197.33 -

 الف نسمه  25 فدان 130 - مو ع عزبة النرص محافظة القاهرة

محافظة القاهرة  –عزبة النرص منطقة  (94    )شكل 

 
 منطقة الو اق (95    )شكل 
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الموا د ثانيا:   است،دام  ي 
ز
ف المستدامة  اإلدا ة 

 - الطبيعية:  

الموارد   واستخدام  البيئة  لتحسي    المتكاملة  االستدامة  برامج  أهم  من 
أمنة  بطريقة  الصجي  الرصف  معالجة  وعات 

ي مشر
ف  التوسع  الطبيعية هي 

 وخاصة محطات المعالجة الثالثية. 

ي   . 1
ز
المنا ق   عزيز اإلدا ة المستدامة ل موا د الطبيعية ف

 -: الحضرية 

 -  : النماذج الناجحة •

o  الغابات ز اع  الست  المعالج  الصجي  ل رصف  المتكام ة  وعات  المشر
 -  الشجرية: 

 

الغابات   راع  استر  تقوم   باستخدامالشجرية  تعتتر  ي 
والتر الصجي  الرصف  مياه 

نظم  أهم  من  الزراعة  لوزارة  التابعة  والبيئة  للتشجت   المركزية  اإلدارة  بتنفيذها 
إنها ال    االستفادة المياه. حيث  للمحافظة عىل  من تدوير مياه الرصف الصجي 

إنما   شجرية،تستهدف فقط حماية البيئة من التلوث من خالل إنشاء غابات  
ة تعادل   تصريف مياه الرصف ي تصل إىل كميات كبت 

المعالج بوسيلة آمنة والتر
،  3م/   54750000

ً
جديدة    استنباط حرفوتوفت  فرص عمل من خالل    سنويا

مثل التقليم والخف وقطع األشجار بالمناطق التر بها الغابات. كما تعتتر الغابات  
ي الصناعات 

 عىل األخشاب.  المعتمدةمصدر خام ف 
ي برنامج الغ

إدراج ومازال مستمر وقد تم    1990ابات الشجرية عام  تم البدء ف 
  7.5مبلغ    بإجماىلي ماليي   جنيه    4مليون جنيه وتم تعزيز الخطة بمبلغ    3.5  مبلغ

لعام   جنيه  يمثل    ،2019/ 2020مليون  من  31,3وهو  المطلوب    %  التمويل 
يبلغ   وع. كما    وهي   جنيه،مليون    24الذي  بالمشر المحققة  اإلنجاز  تمثل نسبة 
نامج،قياس بالفعل أداء    يمكن  من خالل ما تم زراعته من أشجار ف  مناطق    التر
شجرة، حيث يتم   350حيث ينتج الفدان ف  المتوسط ما يعادل    الغابات،إنشاء  

شجرة حتر   175سنوات من الزراعة إىل   5خف األشجار ف  المرحلة األوىل بعد  
ي الخمس    175قدرة  يزيد حجم األشجار بإيراد  

بمعدل سنوات األوىل  ألف جنيه ف 
التالية إىل حواىلي 1000 ي الخمس سنوات 

جنيه عن كل شجرة، ويزيد اإليراد ف 
 جنيه عن كل شجرة.  3000ألف بواقع  525

ي عديد من اإلنشطة الحضرية مثال المناطق 
ويمكن توظيف الغابات الشجرية ف 

فيهية   لتعظيم العائد من الغابات الشجرية.  واالحتفاالت التر

تطوير محطات الرصف الصجي ذات المعالجة الثالثية متطلب اساىسي للحفا   -
ي تعمل بطاقة  

مليون   2.5عىل الموارد الطبيعية ، وتعتتر محطة الجبل األصفر التر
ي مجال تقليل الفاقد   12.5/يوم و تخدم اكتر من  3م  

مليون نسمة من أهم األمثلة ف 
  3.5اه من خالل إعادة التدوير. ومن المخطط إىل زيادة طاقة المحطة إىل  من المي
 /يوم لتصبح المحطة األوىل عىل العالم من حيث الطاقة.  3مليون م 

المزرعة   - وعات غابات  ي مشر
المعالج ف  و يتم االستفادة من مياه الرصف الصجي 

البقر حيث وتغذية مرصف الجبل األصفر ثم إىل مرصف بحر    المقامةالتجريبية  
مليون م   5يتم حالًيا إنشاء محطة لمعالجة مياه المرصف للدرجة الثالثية بطاقة  

منطقة  3 ي 
ف  عن   القناه،/يوم  الناتجة  المعالجة  المياه  تستخدم  أن  المقرر  ومن 

ي زراعة مساحة  
أشجار   322المحطة ف  بزراعات خشبية مثل  القناة  ق  فدان شر

والمانجو   والليمون  والزيتون  ي 
إنتاج الهوجت  ي 

ف  المستخدمة  النباتات  وبعض   ،
 الزيوت. 

 

o  وعات المعالجة ل رصف الصجي    -: الحضرية لالست،داماتمشر
 

محطة الرصف الصجي أورسوكواليا هي مثال لتعظيم االستفادة من مصادر المياه 
البديلة وهو إعادة استخدام مياه الرصف الصجي المعالج، وهذه المحطة بطاقة  

م    052 القاهرة 3ألف  بمدينة  نسمة  مليون  لخدمة  مخصصة  وهي  /يوم، 

هي أول محطة  ، و   31الجديدة، وتقع عىل طريق العي   السخنة القاهرة الكيلو  
بي   هيئة المجتمعات العمرانية     (ppp)تنشأ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

عن  الناتجة  المعالجة  المياه  من  اإلستفادة  يتم  أورسكواليا.  كة  وشر الجديدة 
اء بمدينة القاهرة الجديدة والغابة الشجرية   ي ري المسطحات الخرص 

المحطة ف 
اء فدان، وكذلك سيتم االست  8845بمساحة   ي ري المسطحات الخرص 

فادة منها ف 
 بالعاصمة اإلدارية. 

 

o  ي
ز
وعات است،دامات الطا ة المتجددة ف  - : المدنمشر

 

المدن  ي 
ف  الطاقة  استخدامات  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  عززت 

محطة طاقة شمسية أعىل    14حيث تم إنشاء عدد    ،2015الجديدة منذ عام  
ي 
بقدرات   المبائ  للكهرباء  العامة  الشبكة  عىل  وربطها  المدن  الجهزة  االدارية 

ن ) طيبة  ومن هذه المد      (ON GRID)ك.وات.ساعة     100متفاوته تصل اىل  
.. الخ( ومن بينهم عدد   -مايو    15  –السادات    –برج العرب الجديدة    –الجديدة  

المنيا الجديدة    –بمدن )طيبة الجديدة     (OFF GRID)محطات تعمل بنظام  6
الهيئة( وذلك للعمل ف  حالة –مايو    15  –برج العرب الجديدة    –السادات    –

الكهربائ  بقدرة تصل اىل   التيار  ف    أمثل. حيث أثرت عىل توفت     ك  7انقطاع 
استهالكات الكهرباء بعد ربطها بشبكة الكهرباء وتقني   نظام المحاسبة المتبع،  

ي اكسيد الكربون. 
ي تقليل انبعثات ثائ 

 كما ساهمت ف 
ه بيئيا وا تصاديا باست،دام محطات  (31)    جدول   الطا ة الشمسية أعل أسطح مباتز أجهزة المدنما     وفتر

 

 الجهة المنفذ بها   م
 د ة المحطة  

(KWH ) 
 يمة إنشاء 

 المحطة )جنية(
 ا يةةةةخ بدء  
 التشغيل 

الطا ة المنتجة منذ  
 ( KHWبدء التغيل )

المتجنب انبعاثة  
 ) ن(  2coمن غاز 

الوفر باست،دام التعريفة 
ة )جنية( ز  الممتر

 475000 205 455780 2015/6 1690240 90  يبة الجديدة 1

 339267 155 326218 2015/9 1446050 65 برج العرب  2

 322986 149 310564 2015/9 1547350 65 السادات 3

 234811 112 225843 2015/9 1164410 45 مايو 15 4

ي هيئة المجتمعات  5
 45 مبتز

533000 
846500 
 )بالمشابات(

2015/11 180526 93 187747 

 180388 85 173450 2015/12 1246785 45 المنيا  6

7 ) ي
ز
ي الثقاف

 26000 12 25000 2016/2 128000 10.8 الشيخ زايد )الركن البيت 

 17160 7.8 165000 2017/5/20 662505 60  نا الجديدة 8

 6240 3.2 6000 2017/12/5 765000 45 الصالحية الجديدة 9

ي سويف  10
 1040 0.5 1000 2017/12 616330 35 بتز

 1790705 822.5 1720881 - 9799670 505.8 اإلجماىلي 
 

 المقامة بمدينة برج العرب الجديدةCSPمحطة  (96    )شكل 

 

 مياه يوميا  3م  250ميجا كهرباء و 1المقامة بمدينة برج العرب الجديدة والمنش ة بواسطة اكاديمية البحث الع مي   والت   نتج CSPمحطة 
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o  .ي الريف
ز
وعات البيوجاز ف  مشر

ي حسن
بت  قرية  ي 

ف  "مبادرة حياة كريمة"  تنفيذ  البيئة  أبوقرقاص  -قامت وزارة  مركز 
بمحافظة إلمنيا عام. وبمشاركة مؤسسه الطاقة الحيوية للتنمية الحيوية المستدامة  

: وبنك الكويت  وع التاىلي
ي ومنظمة العمل الدولية، ويستهدف المشر

 الوطت 

لية لتوفت  مصادر طاقة جديدة وآمنه   60إنشاء وتشغيل وصيانة    -  
وحده بيوجاز مت 
.   2للقريه بنظم الطاقة الحيوية حيث يتم انتاج  

ً
ىلي للوحده شهريا

 انبوبة بوتوجاز مت  

 ية. التخله اآلمن لمخلفات روث الحيوانات والمخلفات الزراع -

ي  100إنتاج سماد عضوي جيد يقدر بحواىلي   -
 للوحده يكف 

ً
لتر سماد عضوي يوميا

 فدان.  5.2لتسميد  
عدد   ي 

ف  البيوجاز  وحدات  تنفيذ  استكمال  المقرر  بالمحافظة    5ومن  أخرى  مراكز 
 .  بمشاركة وزارة التضامن اإلجتماعي

 

دع  حماية الموا د عالوة عل خفض وإعادة است،دام   . 2
   -الم، فات: و دوير 

 

ا  تاثت 
ي ال تقل  تعتتر المخلفات الصلبة البلدية هي المكون األكتر

عىل البيئة والتر
عن   الرسمية  للتقارير  تبعا  لحجم   25كمياتها  الكىلي  المجموع  من  المائة  ي 

ف 
ال المخلفات  مكونات  وتختلف  مرص،  ي 

ف  المنطقة المخلفات  حسب  بلدية 
   .والحالة االجتماعية غت  أن المواد العضوية هي الجزء األكتر من هذه المخلفات
وقد قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد دليل المخططات الرئيسية إلدارة  
إلدارة   إرشادية  خدمات  تقديم  إىل  الدليل  يهدف  ي مرص، 

ف  الصلبة  المخلفات 
المحافظات إلعداد مخططات متكاملة تؤدي   المخلفات الصلبة عىل مستوى

االستدامة  وتحقيق  الصلبة  المخلفات  إلدارة  سليمة  وصحية  بيئية  إدارة  إىل 
والكفاءة االقتصادية والفنية. كما أولت الدوله اهتماما بأنواع المخلفات الطبية  

ونية الحضرية    واإللكتر المناطق  ي 
ف  وجودها  ن  تقتر ي 

التر المخلفات  من  وهي 
ى.   الكتر

 

 - : الناجحةالنماذج  •
 

o  وعات منظومة الم، فات  -: المستدامةمشر
 

ي وازرة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية 
وقعت الحكومة المص رية ممثلة ف 

المتحدة   األمم  برنامج  مع  ونية  واإللكتر الطبية  المخلفات  ادارة  وع  م شر وثيقة 
ي 
خمس   مدتها   (GEF) مقدمة من مرفق البيئة العالمية  بمنحة (UNDP) اإلنمائ 

سنوات بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسي   والفيوران  
عام   ي 

ف  الصادرة  الوطنية  العمل  خطة  ي 
ف  عليها  للوفاء   2005المنصوص 

 . .POPsبمتطلبات اتفاقية إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة))
ون واإللكتر الطبية  المخلفات  ادارة  وع  مشر  " وع  مشر خالل  وتميةمن  تنفيذ    " 

ي المحافظات التالية 
وع ف   الم، فات بها:  مكوناتحسب المشر

اإلسكندرية.   - ومحافظة  القاهرة  بمحافظة  ونية  االلكتر المخلفات  مكون 
والخاص   العام  القطاع  وع  المشر من  اعمارهم )واالفراد  المستهدفي    بجميع 
ونيةومختلف الطبقات( حيث ترتفع المخلفات   ي التكتالت السكانية    اإللكتر

ف 
حواىلي   وخفض  األعىل،  الحضرية  السمات  من    5ذات  سمي   

مكاف   جرام 
َعمدة للملوثات العضوية الثابتة 

َ
حواىلي  االنبعاثات غت  المت خفض 

اللهب  378 مثبطات  من   (Polybrominated diphenyl ether)كجم 
.PBDE  

قية   - الشر ي 
بمحافظتر الصحية  الرعاية  منشأت  الطبية:  المخلفات  مكون 

فئات  ويستهدف  القاهرة،  بمحافظة  القاهرة  ومستشفيات جامعة  والغربية 
العاملي   بمنشآت الرعاية الصحية من أطباء وأطقم تمريض وعمال والقائمي    

المنشأت    عىل بهذه  الطبية  المخلفات  وال  وافراد ادارة  من المجتمع.  متوقع 
وع خفض   َعمدة   جرام  63.2حواىلي  المشر

َ
 سمي من االنبعاثات غت  المت

مكاف  
ي  
 
كجم من الزئبق ، وذلك    5وخفض حواىلي     العام،للملوثات العضوية الثابتة ف

من خالل التدريب عىل الممارسات البيئية السليمة وتطبيق أحدث التقنيات  
الوطنية   والسياسات  التشريعات  تعديل  الملوثات  المتاحة،  قضايا  لمعالجة 

 العضوية الثابتة وانبعاثاتها غت  المتعمدة. 
 

o وعات  دوير م، فات البناء النا جة من المدن الجديدة  -: مشر
 

كة  قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع بروتوكول تعاون مع شر
ف   منها  االستفادة  وتم  والبناء  الهدم  مخلفات  تدوير  العرب إلعادة  المقاولون 

 التأسيس. ....( أو مواد طبقات  –إنتاج منتجات خراسانية )طوب 
 

o ل مدن منظومة الم، فات الب دية : - 
 

السماح   خالل  من  المخلفات  إلدارة  متطورة  بأساليب  األخذ  ي 
ف  الدولة  نجحت 

المجال خاصة  ي هذا 
ف  للعمل  عالية  بتقنيات  تتمتع  ي 

والتر الخاص  القطاع  كات  لشر
ي تنتج الوقود المشتق من المرفوضات والذي يعتتر حاليا من أهم مصادر 

كات التر الشر
كات كثيفة االستخدام للطاقة مثل   كات  الوقود للشر تطور منظومة إدارة   األسمنت. شر

تب عىل سوء   ي من الممكن أن تتر
ي مرص إيمانا من الدولة بأهمية اآلثار التر

المخلفات ف 

إدارة  تنظيم  جهاز  الدولة  أنشأت  فقد  المخلفات  إدارة  لمنظومة  المتكاملة  اإلدارة 
ي 
للمخلفات ف  المستدامة  باإلدارة  الخاصة  السياسات  به رسم   المخلفات والمنوط 
البيئة وبالتعاون مع وزارة  . ومن خالل وزارة  المركزي والمحىلي المستوى  مرص عىل 
النظافة  منظومة  تفعيل  تنفيذ خطة  تم  للتصنيع  العربية  والهيئة  المحلية  التنمية 

تطوير البنية    برامج:   3مليار جنيه تشتمل الخطة عىل  12إجمالية  الجديدة بتكلفة  
التشغيل    -التحتية   تكاليف  من  والمجتمعي المؤسش    الدعم   -تمويل  عام    ابتداء 
 أه  مالمح هذه األنشطة:  ، ومن2023/ وحتر عام  2019

المخططات   - والقواني   ووضع  التشريعية  األسس  التنظيمي وتطوير  اإلطار  توفت  
امج مطورة لزيادة الوعي الداعم    عليها بتر

التفصيلية للمحافظات وتدريب العاملي  
 للتنفيذ. 

من   - للمحافظات  الالزم  ي 
الفت  الدعم  بتقديم  المخلفات  إدارة  تنظيم  جهاز  قيام 

الخطط  إلعداد  المحافظات  من كل  متخصصة  فنية  مجموعات  تدريب  خالل 
 الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات داخل كل محافظة.  

وزارة   قامت  فقد  المحلية  ات  والختر اإلمكانات  من كل  االستفادة  /  وبغرض  البيئة 
ي والمؤسشي للخطة 

ي إلدارة المخلفات من خالل برنامج الدعم الفت 
نامج الوطت  التر

الرئيسية  المخططات  البحثية إلعداد  الجهات  بالتعاقد مع بعض  العاجلة  القومية 
 (plan Master)  وتقييما الجمهورية،  محافظات  لجميع  المخلفات  لمنظومة 

إدارة منظومة المخلفات بالمحافظات للوضع الراهن لمنظومة تولت هذه الجهات  
 كخطوة رئيسية إلبداء الحلول ورسم السياسات. 

إنشاء خاليا دفن صجي    -تطوير البنية التحتية من خالل انشاء محطات وسيطة   -
 العشوائية. إغالق المقالب  -رف    ع كف    اءة وانش    اء خط    وط ت    دوير ومعالجة  -

تمويل تكاليف التشغيل من خالل تموي   ل عق   ود الجم   ع والنق   ل ونظاف   ة الشوارع  -
من خالل    والمجتمعي   المؤسشي   الص    حية. الدعم تموي    ل عق    ود إدارة الم    دافن    -

بالمحافظات   المخلف  ات  إلدارة  مركزي  ة  وح  دات  موحد   - إنش  اء  قانون  إعداد 
 للمنظومة. الخطة االعالمية   -للمخلفات الصلبة 

اكم ات لعدد   - المحطات    -محافظات    7موق  ع ف  عدد    38تم االنتهاء من رف ع التر
 محافظات(   3متحركة لعدد    7  -محافظات    8ثابتة لعدد    15)الوسيطة إنشاء عدد  

مصانع    -محافظة    18لعدد    صجي مدفن    27خاليا الدفن الصج إنشاء عدد    -
 محافظات    3خطوط جديدة لعدد    3خطوط وإنشاء عدد    6التدوير رفع كفاء عدد  

 

o    التابعة لمركز   " راب  صفط"نموذج  رية  لم، فات  ال  طبيق منظومة 
ى  - : المح ة ال ت 

بمشاركة جمعية  البيئة  وزارة  قامت   " لألخرص  اتحرص    " الرئاسية  المبادرة  إطار  ي 
ف 

ي المرصي الدوىلي بنيويورك التابع لمجموعة نيو إيجيبت، وهي جمعية  
النادي النسائ 

ي تحقيق  
ي والمادي للمساهمة ف 

ي تنمية مرص وتقديم الدعم الفت 
مهتمه بالمساهمة ف 

وع   مشر بتنفيذ   ، المستدامة  للقرية  التنمية  الصلبة  المخلفات  منظومة  تطوير 
وع تنفيذ األنشطة التالية   بالمشاركة المجتمعية من خالل شباب القرية. وشمل المشر

ة من يناير اير  -خالل الفتر  : 2021فتر

ي  -
ف  للمشاهمة  والري  المائية  الموارد  ووزارة  المنصورة  جامعة  مع     التنسيق 

ي تجميل القرية . تحديد مشكالت القرية، ومساهمة طلبة فنون ج
 ميلة ف 

 إشهار جمعية أهلية " شباب صفط تراب " لخدمة أهاىلي القرية .  -

ي للمخلفات الصلبة  -
نامج الوطت  رفع تراكمات مخلفات من خالل معدات التر

.   2700ومحافظة الغربية بإجماىلي   طن خالل أسبوعي  

ي مكثف لشباب القرية عن كيفية التصدي   - للقضايا البيئية تنفيذ برنامج تدريتر
 بالقرية. 

ي تنفيذ أنشطة   -
ي وكيفية المشاركة اإليجابية ف 

التعريف بنماذج اإلستثمار البيت 
 توعوية بالقرية.  

الحد   - ي 
النسائية لدعم مشاركتهن اإليجابية ف  للمرأة والقيادات  وورش عمل 

األكياس  إستهالك  وفرط  الصلبة  المخلفات  ومنها  البيئية  المشكالت  من 
 . البالستيكية

   لتنسيق مع الوحدة المحلية واألهاىلي والمتعهد لوضع نظام للجمع وتقسيم  -
 مناطق القرية، ووضع آلية لمتابعة كفاءة الجمع . 

وع الحد من التلوث الصناعي  -
تحديد المصانع المخالفة والتنسيق مع مشر

ي والماىلي لتوافق المصانع المرخصة. 
 وتقديم الدعم الفت 

والتسهي - ي 
الفت  الدعم  للطاقة  تقديم  القومي  نامج  التر لتنفيذ  المتاحة  الت 

العمال  تدريب  وسيتم  الحيوية  للطاقة  وحدة  أول  وإنشاء  بالقرية  الحيوية 
 . بالقرية عىل إنشاء تلك الوحدات والفنيي   والمهندسي   
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والمنا ق   . 3 المائية  ل موا د   
ً
بيئيا فعالة  إدا ة   نفيذ 

 - : الساح ية الحضرية
 

ي وتحديات تحقيق معدل آمن من نصيب الفرد من   
ي ظل التغت  المناخ 

 المياه، ف 
ي محطات 

مياه غت  العذبة لسد احتياجات  تحلية مصادر كان البد من التوسع ف 
الطاقة المتجددة. وخاصة   وباستخدامالمناطق العمرانية بطرق موفرة للطاقة  

ي المناطق الساحلية والمناطق الجديدة البعيدة عن 
 مصادر المياه العذبة. ف 
 

 - : الناجحةالنماذج  •
3 

o وعات  ح ية المياه من مصاد  بدي ة  : مشر
 

ي تطبق نظام  
وتخدم محطة مدينة العلمي   الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التر

، كما تتبت  تطبيق مقاييس   ب والرصف الصجي
ي شبكات مياه الشر

المدن الذكية ف 
اء. طاقة محطة مياه العلمي     /يوم للمرحلة األوىل  3ألف م    852العمارة الخرص 

    (RO)وحدات تناضح عكشي    82تتكون المحطة من    فدان،  8558بمساحة  
م    85بطاقة    بسعة  3ألف  اتيجية  استر وخزانات  مكعب.   82/يوم،  متر  ألف 

/يوم، حيث 3ألف م    322الطاقة المقررة للمحطة بعد اكتمال المرحلة الثانية  

 ألف نسمة عام الهدف.  422تغذي 

ي  . 4
والت  الذكية  المدن  مفهوم  عل  مبنية   بتز  وجهات 

 -: عزز الر منة  الطا ة النظيفة والتكنولوجية  
 

الجديدة  • المدن  من  الرابع  ل جيل  ا يجية  االست  الرؤية  الدولة  وضعت 
ي  هدف إىل: 

 والت 
 

اىلي تحقيق االستدامة من خالل ايجاد منطقة حضرية    الذكية تسعي لمدينة  ا -
المدينة، وتتمتع بمعايت  االستدامة    أفضلجديدة توفت  حياة   ي 

  البيئةلقاطت 
 وبيئة حضرية صحية غت  ملوثة. 

ي   -
االراض  واستعماالت  ذكي  بناء  ذات كود  ي 

ومبائ  ي 
عمرائ  وتشكيل  تخطيط 

بشكل   وتوزيعها  الخدمات  لتوقت   دون    للمناطق   أفضل مختلطة  السكنية 
 االحتياج اىلي التنقل بالسيارات ويفضل عملها عىلي الطرق الرئيسة. 

جمع  - مثال  والخدمات  وإدارة  الحصول  ي 
ف  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

والمياه    تعداداقراءات   التدخل   والغاز الكهرباء  بدون  ونية  الكتر بطريقة 
ي. وتركيب عدادات وأجهزة استشعار ذكية لتغذية الش   بكة بالبيانات. البشر

-  . شبكات بنية أساسية وتحتية ذكية وتحقق معايت  كفاءة الطاقة والنقل الذكي
 وتجهت   شبكات اتصاالت آمنة لدعم نظم االستشعار وجمع البيانات.   

-   :  تشكيل وحدة رئيسية برئاسة الهيئة تعمل عىل التاىلي

لمعايت    - طبقا  وعات  المشر اطاتمراجعة كافة  للمدن    واشتر المرصي  الكود 
اطات تخطيط    الذكية لتحقيق تشغيل و استدامة المدن لتحقيق   و   وادارةاشتر

 جودة الحياة و الوصول اىلي مدن ذكية  

الجديدة   - المدن  بأجهزة  المكانية  ات  المتغت  منظومة  كيفية   ومتابعةمتابعة 
اطات   عىلي ارض الواقع بكافة قطاعات العمران   والمعايت  تحقيق جميع االشتر

بأجهزة   - الفرعية  الوحدات  أداء  ومتابعة  ومدىمراقبة  المدن    المدن  ام  التر 
 دوري . بتفعيل قواعد البيانات الموحدة وتحديثها بشكل 

 

-  

ز المدن الذكية نموذج الع (97    )شكل   المنظومة الذكية لشبكة اال صاالت و المع ومات بالمدينة  (98    )شكل   مير

العاصمة اإلدا ية الجديدة  (99    )شكل 
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التكيف والت،فيف   • ي مجال 
ز
المستفادة ف التحديات والد وس 

 - : الم،ا ر والحد من  
 

 -: الهواء جودة  •
 

 

ي رؤية مرص  
ا للهدف    2030اعطت الدولة أولوياتها ف 

ً
للحد من تلوث الهواء تحقيق

التنمية المستدامة المتعلق بجعل المدن والمستوطنات  الحادي عشر من أهداف 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود باألخه الغاية السادسة المتعلقة  

لل الفردي  ي  السلتر ي 
البيت  األثر  اهتماًما بالحد من  المصرية  الحكومة  مدن. كما أولت 

من  العديد  هناك  ذلك  وبرغم  ها.  البلدية وغت  النفايات  وإدارة  الهواء  بنوعية  ا  ً كبت 
: التحديات   وهي كالتاىلي

محطات  - وإنشاء  الهواء  ملوثات  خطط خفض  لتنفيذ  الالزم  التمويل  محدودية 
 الرصد. 

ال - تلوث  تنفيذ خطط خفض  عن  المسئولة  الجهات  ة عىل تعدد  عقبة كبت  هواء 
 المستويات اإلدارية والمؤسسية والتنفيذية. 

ي للسكان فقد بلغ معدل النمو   -
ي عدد السكان وسوء التوزي    ع المكائ 

الزيادة المطردة ف 
ي حسب إحصاء  

ي المائة خالل    2.56حيث ارتفع معدل النمو إىل    ( 2017) السكائ 
ف 

ة )   (. 2017- 2006الفتر

ي  الطبيعة الجغرافية لمرص   -
ي ف 
وأثرها عىل تلوث الهواء نتيجة لموقع مرص الجغراف 

المحيطة بها   بالمناطق الصحراوية  أفريقيا متأثرة  ي من قارة 
فر الشماىلي الشر الركن 

ي الجو. 
ة العواصف الرملية والجسيمات العالقة ف   من ارتفاع درجات الحرارة وكتر

مبادئ   - يراعي  ال  الذي  ي 
العمرائ  التخطيط  السنوات ضعف  مدار  االستدامة عىل 

ها عىل جودة البيئة   والعقود الماضية مما أدى إىل تشابك األنشطة المختلفة وتأثت 
 خاصة الهواء. 

ات  •  -المناخية: التغتر
 

لظاهرة   - المناخية كنتيجة  ات  التغت  بفعل  البحر  سطح  منسوب  ار ارتفاع    االحتر
العالمي والذي ستهدد المدن الساحلية بشكل عام خصوصا المنخفضة منها ودلتا 
ارتفاع منسوب  ي من ظاهرة 

ي ستعائ 
التر الحساسة جدا  المناطق  من  تعتتر  مرص 

ي الدلتا الذي يزداد بفعل استخراج  
ي اراض 
سطح البحر عالوة عىلي ذلك هبوط ف 
 سواء للمياه او الغاز بالمنطقة الساحلية. 

حر البحري الموجودة عىلي الساحل بشكل عام بفعل التيارات البحرية ظاهرة الن -
ي تغذي المناطق الساحلية بوجه عام وتقوم  

وعدم وجود مصادر للرسوبيات التر
سواحلنا   تغذية  ي 

ف  سيتمثل  والذي  الكبت   القومي  وعها 
مشر بدراسة  حاليا  الهيئة 

م بها عالج مشاكل  ويت  offshoreبالكامل برمال يتم جلبها من الغاطس من البحر  
 النحر عىلي كامل شواطئنا المصرية

السواحل  - طول  كامل  عىلي  الجديدة  البشرية  التجمعات  ي 
ف  المتمثل  الضغط 

ي وهو  ي الساحل الشماىلي الغرئر
المناطق   عىلضغط كبت  جدا  لما يمثوخصوصا ف 

الطبيعية   حاليا مما يؤثر    الموجودةالساحلية من استهالكات عالية جدا للموارد 
 الرمىلي المفتوح. بشك

ي عىلي الشاط   ل سلتر
 

وعات لحماية المناطق الساحلية وبتكلفة    وقد قامت الدولة   3بتنفيذ عدد من المشر
كم عىل سواحل الدلتا حيث تمثل   70  حواىلي مليار جنيه، وتقوم الدولة حاليا بحماية  

المناق األكتر حرجا وتأثرا بظاهرة ارتفاع منسوب مياه سطح البحر وبتكلفة اجمالية  
مليون جنية وذلك ضمن مشوع تعزيز التكيف مع    500للمناطق المنخفضة حواىل  

ي مرص
ات المناخية بالساحل الشماىل ودلتا النيل ف   التغت 

 
 
 
 
 

ي 
ز
ف المستدامة  اإلدا ة  المستفادة  والد وس  است،دام    التحديات 

 - : الطبيعية الموا د  
 

: التنوع  • ي  -  البيولوخ 
 

ي التحديات  ي مجهودا ها ل حفاظ عل التنوع البيولوخ 
ز
 : التالية واجه الدولة ف

ي وإدارة المحميات؛ وأدى إىل ضعف جهود  - نقه التمويل لرصد التنوع البيولوخر
ي هذا المجال مقارنة بالدول 

ي وتأخر مرص ف   األخرى. التنوع البيولوخر

؛ حيث أن عدم   - ي ي حماية التنوع البيولوخر
ي ف 
ضعف جهود إدماج المجتمع المدئ 

ي والمهتمي   بها لتشمل المجتمع   من حماية التنوع البيولوخر
توسيع دائرة المنتفعي  

ي يؤدي إىل تضاعف عبء الحماية عىل الدولة. 
 المدئ 

ي اإل   -
ورة االستثمار ف  ي و   دارة المستدامة له نقه الوعي بأهمية التنوع البيولوخر

ي التنمية. 
 ف 

 

 -  الطا ة: استهالك  •
 

من ظروف مرص   لالستفادة  عىل  المستقبل  ي 
ف  ايد  المتر  الطلب  لتلبية  تسع مرص 

الجغرافية المالئمة لتوفت  مصادر طاقة متجدده ولكنها تحتاج إىل خطة مستدامة 
 : التاليةلتواجه التحديات طويله األجل 

ي حجم السكان وتوفت  مصادر طاقة بأسعار ميسورة للسكان.  الزيادة -
 ف 

ي تحسي   معدالت االستهالك.  -
ي ف 
 زيادة البعد الثقاف 

 

 -  المائية: الموا د  •
 

أولويات  أهم  وأحد  قومية  مهمة  عليها  والحفا   المائية  الموارد  إدارة  قضية  تعتتر 
وتشريعات   سياسات  التنفيذية  واللوائح  البيئية  القواني    وتضع  المصرية.  الدولة 
للحفا  عىل مياه النيل. ورغم كل هذه التشريعات والسياسات، إال أنه يوجد بعض 

 : يهالتالالتحديات 

ي معدالت الطلب عىل استخدام المياه نتيجة الزيادة السكانية. االرتفاع المتوقع  -
 ف 

ي تؤثر بشكل مباشر وغت  مباشر   -
ي شبكة الري والرصف والتر

زيادة معدالت التلوث ف 
 عىل مياه النيل كمورد أساىسي للمياه. 

ي نصيب الفرد من المياه العذبة الذي يصل إىل )  -
متر مكعب سنويا(   600العجز ف 
والمقدر ب    وهو معدل  ،2017عام   العالمي  ي 

المائ  الفقر  متر    1000تحت حد 
 مكعب سنوي. 

غت   - الجوفية  المياه  من  االستهالك  ومتطلبات  الفرد  نصيب  ي 
ف  العجز  تعويض 

المالحة،   المياه  وتحلية  والصجي  الزراعي  الرصف  استخدام  وإعادة  المتجددة 
 . مرتفعةوجميعها تحتاج إىل تكاليف 

ع والمصارف   - التر ي 
ي  يشكل  تدهور حالة شبكتر

المائية ف  الموارد  ا عىل  ً ا كبت 
ً
تهديد

ة وذلك النتشار    مرص؛ حيث تحتاج الشبكات إىل إعادة تجديد وعناية كبت  هذه 
التعديات عليها سواء بفتحات ري مخالفة أو إلقاء الرصف الصجي والصناعي عليها  

ي 
ع مما يؤثر بشكل عام عىل   مما أدى إىل تلوث مياهها، ونقه المياه ف  نهايات التر

 كفاءة استخدام الموارد المائية. 

تحديات تنفيذ برنامج الغابات الشجرية قلة المبالغ المدرجة بالخطة بما يؤدى  -
حة، وحجم ومساحات الغابات القائمة باإلدارة  إىل عدم تناسب بي   الخطة المقتر

ي بعض الغاب  والبيئة،المركزية للتشجت  
ات من مشاكل زحف العمران إليها  كما تعائ 

ي الغابات المقامه. 
 وبالتاىلي صعوبه التوسع ف 
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ي خالل العام الماىل/  (100    )شكل 
ز
  2017/ 2016نسب مصاد  الطا ة ف

 2035والنسب المسنهدفه حت  عام 
 المباشر عل نهر النيلإجماىلي كميات الرصف  (101    )شكل 

 2017لعام 

  

 
 

 2018المصد : هيئة الطا ة الجديدة والمتجددة 
نسبة ما يت  جمعه بانتظام والم،طط جمعه وإدا  ه بشكل مناسب من الم، فات 

 الص بة 
 2017الجهاز المركزي ل تعبئة واالحصاء المصد : 

ز  حقيق اإل آليات  •  ة: ستدامة البيئيالدولة لتحفتر
"    االستدامةمن أجل تحفت   تحقيق   خطة وموازنة الدولة تعمل الدولة عىل "تخضت 

Greening National Plan and Budget،  الفاعل لمعايخالل    من   ت  التطبيق 
:  دليل،الباالستدامة البيئية الواردة  ي

 األمر الذي يسهم ف 
وكافة ري    •تس المستدامة،  للتنمية  األممية  األهداف  ات  مؤشر تحقيق  ي 

ف  التقدم  ع 
امات  الدولية ذات الصلة.   االلتر 

وعات.   •وضع اعتبارات االستدامة البيئية ضمن معايت  تمويل المشر
والممارسات   التقنيات  إلحالل  أو  لتعديل  أو  الستبدال  طريق  خارطة  •إعداد 

فة للموارد الطبيعية بشكل ت . المستت   ي  دريجر
ي  اإلرشادية العامة المعاير تحديد

 المستدامة التنمية يت  معا دمج تستهدف التر
ي  والعادلة
 التنمية ومردود العام االستثمار عائد من ُيعظم  بما التنموية،  الخطط ف 
ن  . ُمحدد  تنموي هدف تحقيق يضمن وبما ، المواطن حياة جودة من وُيحس 
وعات  وقد أفاد   اءتقرير المشر وزارة التخطيط   بواسطة  الذي أعد   االستثمارية الخرص 
وعات االستثمارية الخ  لحرص   2021  االقتصادية عاموالتنمية   اء المدرجة رص  المشر
ي خطة

 ، أن نسبة االستثمارات العامة المدرجة لهذه  2021/ 20الدولة عام  ف 

بلغت   قد  وعات  االستثمارات  %15المشر جملة  الموزعة    من  ة  الُمدرجو العامة 
)    بالخطة.  شكل  للخطة 102ويوضح  القطاعات  هيكل  ي 

ف  االستثمارات  توزي    ع   )
ي 
اء من خطة  وتوزيعها الجغراف  وعات الخرص   .  2021/  20ونسبة وعدد المشر

 

:  الجديدةترتبط أهمية الدليل بتحسي   وتحفت   أداء الخطة الحضرية   بالتاىلي
ات العالمية  ي ات المتوافقة مع المؤشر ي   المستخدمةضم الدليل عديد من المؤشر

ف 
 قياس وتقييم أداء األجندة الحضرية الجديدة. 

ات ذات   ات القطاعية عدد من المؤشر ة   الصلةتعدديه المؤشر ة وغت  المباشر المباشر
ات أداء أهداف   ي تحسي   مؤشر

اع  الحضرية الجديدة مثال قط  األجندةالتر تساهم ف 
ليس فقط من    األساسية،والموارد الطبيعية وأيضا الخدمات    االساسية والنقلالبنية  

تحسي     ي 
ف  تساهم  ي 

التر وعات  المشر خصائه  مدخل  من  ولكن  اإلتاحة  مدخل 
اء،وتحقيق االستدامة الحضرية. مثال الخدمات الصحية   اء،   الخرص  ي الخرص 

المبائ 
حياة  و  دورة  :  تكلفة  الجديدة، و   ،Life-Cycle Costالمبت  ي 

للمبائ  الطاقة  كفاءة 
( 205  –  306كود رقم  ) والمجتمعات العمرانية    الصادر عن وزارة اإلسكان والمرافق

 . 2015لعام 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتباط 
أهداف 

ي تضمن تنفيذ السياسات    االستثماريةالدولة لخطتها  
القواني   واألطر المؤسسية التر

ال وعات  للمشر الفعال  التنفيذ  تحقق  تر المختلفة وتضمن  قانون مثال    االستدامة، 
كل شخه   يلزم  الذي  ( 19) رقم    ونه المادة  وتعديالته  1994لسنة    ( 4)   رقم البيئة  

ي للمنشأة  ت  أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثطبيعي أو اعتباري عام  
وع شر أو الم  البيت 

اء المنفذه ضمن خطة الدولة االستثما ية  (102    )شكل  وعات ال،رصز 2021/  20نسبة وعدد المشر

"  المصد  :  ي األخرصز
ز
ي ل تعاف ا يج  2021اإلصدا  األول  –وزا ة الت،طيط والتنمية اإل تصادية   – قرير دليل معايتر االستدامة البيئية "اإل ا  االست 
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ي تنفيذ المإىل الجهة اإلدارية المختصة أو الجهة المانحة  
خيه قبل البدء ف   . وعشر للتر

ي تنه  القانون    ن( م11) المادة رقم  و   2017لسنة    72قانون االستثمار رقم  أيضا  
التر

تعتمد    عىل ي 
التر وعات  »المشر تنتجها،   عىلمنح  أو  والمتجددة  الجديدة  الطاقة 

  خص  "المخلفات الزراعية    تدوير صناعة  
ً
ي األرباح الخاضعة للضريبة بنسبة ما

من صاف 
 من التكاليف االستثماريةمخص 30%

ً
 . ا

ي خطة التنمية تؤكد منهجية الدليل عىل  
آليات تنفيذ دليل معايت  االستدامة البيئية ف 

. حيث 2020/ 10/ 28بتاري    خ  (115) مجلس الوزراء رقم  اجتماع المستدامة بقرار 

المنهجية   تقييم    إىل خمستنقسم  مرحله  وتتضمن كل  وع  مشر أي  لتنفيذ  مراحل 
لمعايت    وع  المشر تطبيق  به  تضمن  وعات  عىل   االستدامةللمشر معروض  هو  وكما 

 :  النحو التاىلي

 مرح ة الت،طيط: : اوال  
م  لكل  ي 

البيت  األثر  تقويم  دراسة  إعداد  االستثمارية شر يتم  وعات  المشر من  وع 
الُمستدامة، التنمية  إدراجها بخطط  ي ال تراعي   المطلوب 

التر وعات  المشر واستبعاد 
ان استدامتها،  مل البيئية إلدارة الموارد وضعما أنماط االستدامة، من خال تحديد األ 

ي    كاختيار ،  
ي نطاق مناطق ساحلية/ بح) الموقع الجغراف 

ي حالة القرب أو ف 
ات/ نهر ت  ف 
طبيعية محميات  يتم ( النيل/  مؤشر   :  للموقع  عمل  البيئية  الموارد  ،  الحساسية 

وع يتم  ،  ( تربة أرض/ مياه/ طاقة /معادن) الطبيعية المستخدمة عند تشغيل المشر
البيئية   البصمة  ات  المؤشر المائية)عمل  وكفاءة ،  ( الكربونية/  المضافة  القيمة 

 . ( المياه/ الغاز/الكهرباء) االستخدام لكل وحدة من الموارد الطبيعية المستخدمة 
وع   (. انبعاثات سائلة/صلبة/ ) الُمخلفات الناتجة عن المشر

: مرح 
ً
 التمويل:  ةثانيا

اء، وإتاحة التمويل المناسب من خالل  وعات خرص  أن يتم تشجيع التوجه لتنفيذ مشر
الخطة  منح   ي 

ف  اء  الخرص  وعات  للمشر االستثمارية  وعات  المشر تمويل  ي 
ف  أولوية 

للدول وعات    مثال،  االستثمارية  المشر تمويل  ي 
ف  اء  الخرص  السندات  عىل  االعتماد 

ة ذات ،  التنموية صديقة البيئة وعات المتوسطة والصغت  منح حوافز تمويلية للمشر
 .  التوجه األخرص 

: مرح ة التصمي : 
ً
 ثالثا
تصميم  عىل   عند  البيئية  االستدامة  ومراعاة  اء  الخرص  ي 

للمبائ  التوجه  دعم  يتم  أن 
كت    
بالتر وعات،  مثال  المشر المعايت   من  عدد  اإلقليم  عىل  مع  المتوافق  التصميم 

ي حددها كود كفاءة
ا لألقاليم المناخية التر

ً
ي الذي يتم البناء فيه وفق

ي  المناخ 
الطاقة ف 

،  الم ي
اتيجياتباع  إ بائ  ي   «Passive Design»التصميم السالب    تاستر

ا م، خاصة ف 
بالتوج المبت  يتعلق  وغاف  الحراري،  والعزل  الجديدة ،  يه،  الطاقات  استخدام 

ي إنتاج الكهرباء أو تسخي   الميا
ام،  هوالمتجددة كلما أمكن سواء ف  ما يعيد    عمل  ب  االلتر 

 بعد التنفيذ.  األصىلي قدر اإلمكانطبيعة وبيئة المنطقة إىل وضعها 

: مرح 
ً
وعات:  ة ابعا   نفيذ المشر

البيئية االستدامة  معايت   راعي 
ُ
ت ُبطرق  االستثمارية  وعات  المشر وضع  ،  تنفيذ كافة 

 خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، موضح بها فريق العمل القائم عىل تنفيذها. 
ل التنفيذ من أجل ماالجداول الزمنية ألع قبل وضع  ىلي التنسيق مع المجتمع المحو 

ي تقليل األنشطة
ي ينبع 
مثل أوقات الراحة/الليل أو  ) المزعجة بها    تحديد األوقات التر

ي يتوقف بها العمل  ( ةالالص
ي تماًما ) ، واألوقات التر

  مساًء إىل   6ة المسائية من  تر  الفف 
 . ( صباًحا  6

 :
ً
وعات:  خامسا  مرح ة تشغيل المشر
اء  إحالل  يراع   الخرص  التكنولوجيا  تطورات  ُيراعي  بما  القائمة  االستثمارية  األصول 
التشغيلية، و الحديثة العمليات  الناتجة عن  الكربونية  الل من خ  خفض االنبعاثات 

خفض   بهدف  الكربونية  البصمة  عن    انبعاثاتتقييم  الناتجة   استهالكالكربون 
وتسريب والورق  والمياه  وسا  الكهرباء  واستخدام  والري  المياه  الجوي  النقل  ئل 

 . والمخلفات
 

وعات (103    )شكل  مراحل  نفيذ المشر  

وعات (103    )شكل  مراحل  نفيذ المشر  
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 التنفيذ الفعال: الثان  الجزء 

1 

ن عدد كبير من  بير التنسيق  الجديدة"  الحضرية  "األجندة  تنفيذ  يتطلب 

، ومن ثم تظهر  
ً
ي واإلقليمي والقطاعي أيضا

الجهات عىل المستوى لوطنن

المبذولة   للجهود  الحضرية كإطار داعم  للحوكمة  نظام فعال  بناء  أهمية 

ي ذلك  
ي جمهورية مرص العربية. ويقتضن

لتطوير منظومة التنمية العمرانية فن

الالزمة  والبشرية  المالية  والموارد  والسياسات  التشريعي  اإلطار  توفير 

المحلية   اإلدارة  عاتق  يقع عىل  الحضرية. كما  الحوكمة  منظومة  لتطوير 

جزء كبير من تحقيق األجندة الحضرية، مما يستلزم تمكينها لالضطالع  

ة. وتولي  بهذا الدور من خالل تعزيز التحول نحو الالمركزية اإلدارية والمالي

 
ً
اهتماما الجديدة  الحضرية     األجندة 

ً
تنفيذ خاصا ي 

فن الفئات  بدمج كافة   

ي ذلك النساء والفتيات واألطفال سياسات وبرامج التنمية الحضرية،  
  بما فن

 .  واألشخاص ذوي اإلعاقةوكبار السن والشباب 

ويستعرض هذا الجزء من التقرير الوضع الراهن بالنسبة لتعزيز التحول  

الالم المالية  نحو  والموارد  والسياسات  القانونية  األطر  وتوفير  ركزية 

 الجهود  
ً
والبشرية الالزمة لتطوير منظومة الحوكمة الحضرية ويناقش أيضا

ن   ي هذا الشأن عىل المستويير
المبذولة من الجهات المعنية ذات الصلة فن

. وتشمل هذه الجهات الوزارات المسئولة عن التخطيط   ي والمحىلي
الوطنن

من  والتنمي الشريكة  الجهات  من  ها  وغير المحلية  واإلدارة  والمالية  ة 

الجزء   هذا  يحدد   ،
ً
ا وأخير  . ي

مدنن مجتمع  ومؤسسات  دولية  منظمات 

تتطلب   ي 
والن  المستقبل  ي 

فن الحضرية  الحوكمة  تواجه  ي 
الن  التحديات 

 تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية للتعامل معها.   
 

 

 -: الراهن رصد الوضع  •
 

أهداف   تحقيق  ي 
فن  
ً
هاما  

ً
دورا تلعب  المحلية  اإلدارة  أن  فيه  ال شك  مما 

"األجندة الحضرية الجديدة" من خالل توفير البنية األساسية والخدمات  

ي تمس حياة المواطن اليومية وتطويرها عىل النحو الذي يحسن  
العامة الن 

لهم   أفضل  حياة  ي 
فن طموحاتهم  ي  ويلن   

ن المواطنير معيشة  مستوى  من 

للممارسة  وأل  الالزم  المناخ  تهيئة  ي 
فن المحلية  اإلدارة  تساهم  بنائهم. كما 

ة   الصغير وعات  للمشر بالنسبة  خاصة   ، المحىلي المستوى  عىل  األعمال 

والقرى.   المدن  ي 
فن للسكان  ومنتج  الئق  فرص عمل  لتوفير  والمتوسطة، 

ويستلزم ذلك تفعيل دور اإلدارة المحلية من خالل توفير الموارد المالية  

أكدت  وا وقد  بها.  المنوطة  بالوظائف  القيام  من  تمكنها  ي 
الن  لبشرية 

تحقيق   ي 
فن المحلية  اإلدارة  دور  أهمية  عىل  المختلفة  المصرية  الدساتير 

الالزمة   المواد  وتضمنت  المنشودة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

ي ت
ن الن  نظم  لتطبيق الالمركزية اإلدارية والمالية. وقام المشرع بسن القوانير

والمنتخبة،   المعينة  المحلية  السلطات  ودور  المحلية،  اإلدارة  هيكل 

ي  
ن اإلدارة المحلية والحكومة المركزية، ودور اإلدارة المحلية فن والعالقة بير

التحويالت   الالزمة سواء من  التمويل  العامة، ومصادر  الخدمات  تقديم 

الالمركزي نحو  والتحول  المحلية،  اإليرادات  من  أو  وآليات  المركزية  ة، 

األطر   تطوير  إل  وباإلضافة  وخالفه.  المحلية،  المجالس  انتخاب 

وتنفيذ  المبادرات  من  عدد  ي 
بتبنن المصرية  الحكومة  قامت  التشريعية 

نامج  الدولية كي  التنمية  بمساعدة مؤسسات  شادية 
االسي  امج  الي  بعض 

ي  
اإلنمان  المتحدة  األمم  وبرنامج  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم 

المبادرات   هذه  واستهدفت  ها.  وغير األمريكية  للمعونة  الدولية  والهيئة 

البشرية   القدرات  وتنمية  الالمركزية  نحو  التحول  آليات  امج تحديد  والي 

 المحىلي والقومي وإعداد النظم وأدلة العمل وتحديد اإلطار  
ن عىل المستويير

ي لالمركزية المالية بهدف تعزيز الموارد المحلية، اتيج  ودعم جهود    االسي 

والتخطيط   ي 
العمرانن التخطيط  منظومة  لتطوير  المحلية  اإلدارة 

ن   المواطنير خدمة  مراكز  من  مجموعة  وتأسيس  واالجتماعي  االقتصادي 

اإلدارة   ن  تمكير ي 
فن تساهم  ي 

الن  اإلجراءات  من  ها  وغير الرئيسية،  بالمدن 

 المحلية من أداء دورها.    

الخاص الرئيسية  القضايا  يىلي  فيما  والجهود  ونستعرض  بالالمركزية،  ة 

ي إطار  
 لتعزيز التحول نحو الالمركزية فن

ً
المبذولة من الدولة المصرية مؤخرا

 منظومة الحوكمة الداعمة لتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة.     
 

 - : الرئيسيةالقضايا  •
 

ي تحقيق أهداف األجندة الحضرية.  -
 تعزيز دور اإلدارة المحلية فن

 التخطيط المحىلي ليصبح أكير فاعلية وكفاءة. تطوير منظومة  -

ي عىل   -
ن التخطيط االقتصادي واالجتماعي والتخطيط العمرانن التنسيق بير

 .  المستوى المحىلي

بالتشاركية   - يتعلق  ما  خاصة  الرشيدة  المحلية  الحوكمة  مبادئ  دعم 
 والشفافية والمسئولية. 

 

   - : والمبادراتالجهود  •
 

 

لإلدارة   جديد  قانون  وع  مشر مسودة  بتطوير  المصرية  الحكومة  قامت 

هذه   مناقشة  لمان  الي  وتول  الالمركزية،  نحو  التحول  يدعم  المحلية 

لمان الجديد   ي الفصل التشريعي األول ومن المتوقع أن يتول الي 
المسودة فن

وع القانون عىل النح ي بإقرار مسودة مشر
و  مع بداية الفصل التشريعي الثانن

ي تنفيذ مجموعة  
. ولكن الحكومة المصرية بدأت فن

ً
د ذكره الحقا الذي سير

الطريق   الداعمة للتحول نحو الالمركزية وتمهيد  امج واإلجراءات  الي  من 

نتائج   من  واالستفادة  شادية،  االسي  والمشاري    ع  امج  الي  من خالل  لذلك 

ي رسم السياسات واتخاذ اإلجراءات المكملة لإلطار 
امج فن التشريعي    هذه الي 

المحلية من   الوحدات  ن  المحلية وتمكير اإلدارة  لتطوير منظومة  ح 
المقي 

ي  
، والمساهمة فن ن ي تقديم الخدمات العامة للمواطنير

القيام بدور فاعل فن

ن التنمية االقتصادية المحلية، وتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة.    تحفير

الم  الحكومة  تقوم  ي 
الن  المحلية  التنمية  برامج  بتنفيذها  وتتضمن  صرية 

ي محافظات  
لتمهيد الطريق أما التحول نحو الالمركزية اإلدارية والمالية فن

ي الجمهورية "
" والذي يتم العمل به  صعيد مرص  برنامج التنمية المحلية فن

الزمنية  خالل   ة  المحلية  و   ،2021-2016الفي  التنمية  تعزيز  يستهدف 

ي  ا ، و الئق ومنتجفرص عمل  وتوفير المستدامة  
ي محافظن 

لحد من الفقر فن

ي من أعىل معدالت للفقر  سوهاج وقنا 
ي تعانن

، باعتبارها من المحافظات الن 

لعام   الفقر  لخريطة   
ً
نامج  إجمالي    ويبلغ .  2015وفقا للي  المتاح  التمويل 

  يقدم م،  مليون دوالر أمريكي   957
ً
نها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير قرضا

 مليون دوالر   500قدره  
ً
، وتساهم الموازنة العامة للدولة بالجزء    ا

ً
أمريكيا

  . ي
 المتبق 

نامج   الي  ي  ويستهدف 
فن المختارة  المحافظات  ي 

فن المحلية  التنمية  دعم 

تعزيز   صعيد مرص  التنافسية واالقتصادية  من خالل  رفع كفاءة  و   القدرة 

األساسية الخدمات  لتقديم  المحلية  أن  الوحدات  المستهدف  ومن   .

ي توفير 
نامج فن ي فرص عمل جديدة يساهم الي 

ن  القطاع الخاص فن ، وتحسير

ي بيئة األعمال عىل مستوى المحافظات 
ن أداء البنية   ، والمساهمة فن تحسير

دة عدد المستفيدين من تطوير البنية  ، وزياوالخدمات المقدمة  األساسية

كات. وتجدر اإلشارة إل أنه تم   ن والشر األساسية والخدمات من المواطنير

ي  
محافظن  وسوهاج  اختيار  نامج  قنا  الي  من  لتنفيذ  مجموعة  عىل  بناء 

شملت واضحة  المعايير  ال ي 
والقرب    الن  الفقر،  ومعدالت  السكان،  عدد 

االقتصادية والقدرات   ، ي
األساسيةومد  ،الجغرافن الخدمات  توافر    ، ى 

   واستعداد المحافظات. 

نامج   للي  األول  المكون  للقطاعات  ويستهدف  التنافسية  القدرة  دعم 

خالل    االقتصادية التنافسيةمن  القدرة  ذات  القطاعات  تطوير  و   تنمية 

. ويركز  الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع األعمالو   المناطق الصناعية

ي المكون  
معالجة  من خالل    رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات   عىل   الثانن

واإلداري  المؤسسي  التنسيق  األساسية  وتطوير   تحديات  ويعمل  البنية   .

نامج عىل زيادة مشاركة   ي الي 
ي جميع جوانب الخدمات  مكونن

ن فن المواطنير

المحافظات مستوى  عىل  و العامة  المعلومات  ،  تكنولوجيا  دور  تعزيز 

 .  واالتصاالت 
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التنمية المحلية بصعيد مرص تم إعداد  و ي إطار إجراءات تنفيذ برنامج 
فن

ن المحافظة والوحدات المحلية  المركزية  صيغة للتحويالت المالية   فيما بير

وتعمل   االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق  لها  التابعة 

الجمهورية محافظات  ي 
باف  عىل  تعميمها  عىل  عىل .  الوزارة  االتفاق    تم 

لمدة ثالث   المحلية  التنمية  المحافظة من برامج  تمويىلي لموازنة  سقف 

 
 
ت مسنوات،  المحافظة  بها   سبقبلغ 

ً
التمويىلي  .  ا السقف  هذا  وتطبق عىل 

من السقف التمويىلي لمستوى    ٪40معادلة تمويلية بحيث يتم تخصيص  

وعات ديوان عام الوزارة    ٪30المحافظة تنقسم إل  يتم تخصيصها لمشر

ويتم  لل   ٪10و المحافظة،  عاصمة  المدينة  تنفذها  ي 
الن  وعات  مشر

المراكز   ٪ 60تخصيص   مستوى  عىل  للمحافظة  التمويىلي  السقف  من 

 لعدد السكان.    
ً
ن هذه المراكز وفقا  بالمحافظة ويتم توزيعها بير

المحلية  التنمية  نامج  بي  المتبعة  المحىلي  التخطيط  بمنهجية  شادا 
اسي 

ي  التنمية المحلية ب، تقوم وزارة  بصعيد مرص 
دمج المخططات العمرانية فن

الخطط   إلعداد  المدخالت  أهم  من  المحىلي كواحدة  التخطيط  عملية 

للمحافظة المتكاملة  االستثمارية  اتيجية  خالل  االسي  من  ن  ،  بير الربط 

المحلية   والخطط  والمدن  للقرى  والتفصيلية  العمرانية  المخططات 

 . وخطط الوزارات القطاعية

ي التنمية المحلية والتخطيط  تقوم الوحدا 
اف وزارن  ت المحلية تحت إشر

عام   منذ  االقتصادية  المحلية  بتنفيذ    2008والتنمية  التنمية  برامج 

ي تتضمن برنامج الطرق المحلية والنقل، وبرنامج الكهرباء،  
الخمس والن 

ن البيئة، وبرنامج دعم الوحدات المحلية، واألمن واإلطفاء    وبرنامج تحسير

كل المركزي، حيث تتول الوحدات المحلية تحديد احتياجاتها  بش   والمرور 

التخطيط   وزارة  وتتول  أولوياتها،  وترتيب  المحلية  الخدمات  هذه  من 

للمحافظات   السنوي  االستثماري  نامج  الي  تحديد  االقتصادية  والتنمية 

امج التنموية الخمسة   ي تندرج تحت هذه الي 
وعات الن  لتتول تمويل المشر

ف عىل  عىل المستو  ي تشر
. وقد قامت وزارة التنمية المحلية، الن  ى المحىلي

لتتضمن   امج  الي  هذه  بتطوير  المحلية،  الوحدات  ي 
فن امج  الي  هذه  تنفيذ 

أنشطبرنامج   والحضرية ومن  الريفية  باألحوزة    تهللتنمية  مناطق  تطوير 

والمراكز   بالمدن  المحافظة  داخل  الحضرية    لتوائم العمرانية  السياسات 

ي توى العىل المس
ي سوهاج  وقد.  وطنن

ي محافظن 
نامج فن تم تطبيق هذا الي 

بصعيد مرص   المحلية  التنمية  برنامج  البنك  وقنا من خالل  من  الممول 

االقتصادية   والتنمية  والتخطيط  المحلية  التنمية  م وزارات  ن وتعي   . الدولي

نامج  تعميم  الجمهورية. محافظات  كافة  عىل مستوى   هذا الي 

ات الحوكمة المحلية   ويحفز برنامج التنمية ي صعيد مرص مؤشر
المحلية فن

: الرشيدة   عىل النحو التالي

ي قنا وسوهاج عىل    الشفافية:  -
من خالل نشر الموازنات العامة لمحافظن 

التفصيلية   البيانات  نشر  وكذلك   ، ن للمحافظتير ونية 
االلكي  البوابة 

وعات   المشر ومناقصات  فيها،  تنفيذها  يتم  ي 
الن  التنموية  وعات  للمشر

 الستثمارية بكل شفافية ووضوح. ا

ممثىلي كافة   التشاركية:  - تضم  ي 
الن  التشاور  جلسات  عقد  خالل  من 

ي  
ن وقطاع خاص ومجتمع مدنن الجهات المعنية ذات الصلة من حكوميير

ن   ن واألكاديميير اء واالستشاريير ومؤسسات مجتمعية وقادة الرأي والخي 
يتو ي 

الن  وعات  المشر إقرار  ويتم   . ن المحافظتير ي 
نامج  ومواطنن الي  ل 

كاء التنمية.  ن كافة شر  تنفيذها بشكل تشاوري وبتوافق بير

-  : للمواطني   شكاوى    االستجابة  ي 
لتلق  منظومة  إعداد  خالل  من 
ن )  ، وتطوير مجموعة من مراكز خدمة المواطنير ن ي    14المواطنير

 فن
ً
مركزا

و سوهاج  دورة    9محافظة  تطوير  تم  حيث  قنا(،  محافظة  ي 
فن مراكز 

الخل بالمكاتب  ن  العمل  المواطنير خدمة  لمراكز  األمامية  والمكاتب  فية 
استصدار   ي 

فن المستغرق  الوقت  وخفض  اإلجراءات  تبسيط  بهدف 
اخيص واألوراق الرسمية المختلفة. وقد تم بالفعل توفير   من    ٪ 25الي 

تراخيص   واستخراج  البناء  تراخيص  استصدار  يستغرقه  الذي  الزمن 
 للمحال التجارية.  

المؤسسي    المأسسة:  - اإلطار  هيكلة  بإعادة  ح  مقي  تقديم  خالل  من 
ن اإلدارة المحلية من القيام بدور أكي    ن لتمكير شاديتير

ن االسي  للمحافظتير
ن بكفاءة وفعالية   ي تقدم للمواطنير

ي تطوير منظومة الخدمات العامة الن 
فن

االقتصادية   للتنمية   
ً
ودعما ن  للمواطنير استجابة   

أكير وليصبح   ، أكير
ح إلعادة هيكلة اإلطار المؤسسي لوزارة  المحلية. وم ن خالل تقديم مقي 

 للنظام اإلداري الكفء والفعال  
ً
 عمليا

ً
التنمية المحلية لتصبح نموذجا

ي دعم تطوير اإلدارة المحلية ووحداتها المختلفة.   
 ولتتول دور أكي  فن

وتجدر اإلشارة إل أن وزارة التنمية المحلية تستهدف تعظيم االستفادة  

ي  من  
فن التوسع  خالل  من  مرص،  بصعيد  المحلية  التنمية  تبادل  برنامج 

المستفادة   والدروس  ات  واإلصالحات    منالخي  التدخالت  بعض  تنفيذ 

ي أسيوط والمنيا فيما  
ي قنا وسوهاج ونقل التجربة إل محافظن 

بمحافظن 

االستثمارية   الخطط  وإعداد  المحىلي  التخطيط  عملية  بتطوير  يتعلق 

ن   ي إطار االمتداد  منظومة الخدمات المحليةللمحافظة وتحسير
، وذلك فن

نامج ي للي 
 . الجغرافن

ن اإلدارة المحلية،   ي إطار دعم التحول نحو الالمركزية وزيادة تمكير
تعمل  وفن

المحلية  وزارة   ن  التنمية  بير االختصاصات  توزي    ع  خريطة  مراجعة  عىل 

ي بعض القطاعات
ة  . كما تستهدف الوزار المستويات المحلية المختلفة فن

متكامل   وبشكل  المحىلي  التخطيط  عملية  ي 
فن تشاركية  منهجية  تطبيق 

المحىلي   المستوى  عىل  والخدمية  الرئيسية  القطاعات  كافة  يتضمن 

كات والهيئات التابعة(  . )مديريات الخدمات والشر

 حكوم  ة االتح  اد الكونفي  درالي  
ن ي ض               وء االتف  اقي  ة اإلط  اري  ة الموقع  ة بير

فن

  ، ي والمالي
الس  ويش  ي وحكومة جمهورية مرص   العربية بش  أن التعاون الفنن

، تم توقيع اتف اقي ة 2013نوفمي    26وال ذي تم التص                ديق عليه ا بت اري      

ال      دول      ة   العمراني      ة ووزارة  ن وزارة اإلس               ك      ان والمرافق والمجتمع      ات  بير

ي أبري ل ال
، بش                أن إع داد  2018س               ويس               ري ة للش               ؤون االقتص                ادي ة فن

المخططات التفص   يلية وتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات األولوية لتنفيذ 

نا" والذي يتم تمويله من وزارة   وع التنمية الحض        رية المتكاملةت حيم "مش        ر

نا" تعزيز   وع "حيم الدولة الس   ويس   رية للش   ئون االقتص   ادية. يس   تهدف مش   ر

ي للتص           ميم  التنم وع تجرين 
ي مرص            من خالل تنفيذ مش           ر

ية الحض           رية فن

ال  ت  ن  م  ي        ة   ودع  م  ال  م  ح  ل  ي        ة  ال  م  وارد  ح  ج  م  وزي        ادة  ي 
ال  ع  م  رانن وال  ت  خ  ط  ي  ط 

االقتص  ادية المحلية باإلض  افة إل الس  ياس  ات والتش  ريعات الحض  رية. يتم 

، محافظة قنا، ومحافظة دمياط.  ن ن تجريبيتير ي محافظتير
وع فن  تنفيذ المشر

س                 اهم   ن وتعزيز التنمي  ة ي  ن جودة حي  اة المواطنير ي تحس               ير
وع فن المش               ر

الحض  رية من خالل تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفص  يىلي  

وع بتنفيذ أحد   ي كما يقوم المش        ر
باس        تخدام منهجية إعادة ترتيب األراين

ي يتضمنها المخطط التفصيىلي لكل منطقة  
وعات البنية األساسية الن  مشر

ي ي
د تنفيذ من المناطق الن 

 
ول وع.  ومن المس               تهدف أن ي  ش               ملها المش               ر

ة. كذلك س  وف يتم  ة وغير المباشر وع عدد من فرص العمل المباشر المش  ر

ي 
ة والمتوس               ط ة فن وع ات القط اع الخ اص الص               غير تنفي ذ ع دد من مش               ر

 المناطق الداخلية المستهدفة. 

نا" الجه وع "حيم م أنش طة مش ر دعم
 
وع، ت ي إطار الهدف الرئيس ي للمش ر

ود  وفن

ي والمؤس           س           ي للتنمية الحض           رية عىل 
المبذولة لتطوير اإلطارين القانونن

ي توفير إطار أفض     ل إلدارة  
ي تس     اهم بش     كل خاص فن

المس     توى القومي والن 

وع ومخرجاته مع ر ية مرص           . كما يتوافق المش        ر ي
  2030االمتداد العمرانن

ي القومي   اتيج  وع عدد 2052باإلض   افة إل المخطط االس   ي  .س   يقدم المش   ر

ن    من امج التدريبية لض               مان االس               تدامة من خالل رفع كفاءة العاملير الي 

ب القط  اع الحكومي عىل المس               توى المحىلي والمس               توى القومي تش               م ل  

ي المتك      ام      ل والتنمي      ة، والتص               ميم واإلدارة األكف      أ  التخطيط الحرص               ن

، وإدارة الم الي ة الع ام ة عىل المس               توى المحىلي متض               من ة زي ادة  ي
لألراين

ن والذي  الموارد المالية   المحلية من خالل تطبيق رس             م مقابل التحس             ير

ي الناتج عن تطوير خدمات البنية 
يتم تحص   يله نتيجة ارتفاع قيمة األراين

قدر قيمة التمويل المتاح  
 
ي المناطق ذات الص         لة.ت

األس         اس         ية المقدمة فن

وع    -  2023وحن  ع  ام    2018وال  ذي يس               تمر من ع  ام    –لتنفي  ذ المش               ر

ر، يقدم الجانب السويشي منحة نقدية قيمتها  مليون دوال  11.8بحوالي  

مليون   3.6مليون دوالر، وتبلغ مس          اهمة الحكومة المص          رية بنحو    8.1

ي الهيئة العامة للتخطيط  
وع فن ن للمش          ر كاء الرئيس          يير دوالر. ويتمثل الش          ر
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المتح      دة   األمم  وبرن       امج  دمي       اط  قن       ا ومح       افظ       ة  ي ومح       افظ       ة 
العمرانن

 ((. 104))الشكل رقم  للمستوطنات البشرية. 
 

وع التنمية الحضرية المتكاملة ( 104شكل رقم ) مكونات وأنشطة مشر

ي قنا ودمياط
ي محافظت 

 
 "حينا" ف

 

 . ي
وع التنمية 2020المصدر: الهيئة العامة للتخطيط الُعمران  ية لمشر . اللجنة التيسي 

 الحضرية المتكاملة "حينا". أكتوبر 

 

ي تبذلها  
ي إطار الجهود الن 

يل األقاليم االقتصادية  الحكومة المصرية لتفعفن

ي نشأت 
، لتطوير  1979لسنة    43بموجب قانون اإلدارة المحلية رقم    الن 

منظومة الحوكمة المحلية وإلعطاء دفعة قوية لتنسيق جهود التخطيط  

الجمهورية،   أرجاء  ي 
فن والمتوازنة  والشاملة  المستدامة  والتنمية  الفعال 

والت التخطيط  وزارة  بتأسيس  قامت  االقتصادية  إقليم  نمية  تنمية  هيئة 

ي مناطق  الصعيد 
الشاملة فن بالتنمية  الهيئة وضع خطة لإلشاع  وتتول   .

ي أولوية االستفادة منها،  
وعات التنمية وفن ي مشر

الصعيد بمشاركة أوالدها فن

ي إطار الخطة  
، وذلك فن بمراعاة األنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحىلي

ال مع  وبالتنسيق  للدولة  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  وزارات  العامة 

ي  
ي الخطط الن 

والمحافظات والجهات والهيئات المعنية. وتكون األولوية فن

وعات المحققة لعائد تنموي ونسب تشغيل مرتفعة،  تضعها الهيئة للمشر

المستدامة   التنمية  لتحقيق  الالزمة  االستثمارات  عىل جذب  العمل  مع 

القانون  والعوائد االقتصادية واالجتماعية للمناطق المستهدفة. وقد منح 

 االستقالل المالي لهيئة تنمية الصعيد.  

الهاتف   عىل  "تطبيق  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  أطلقت 

"شارك   بعنوان  المواطن  ل ،  "2030المحمول  مع  الوصل  همزة  يكون 

أدائها، وطريقة فعالة   ات  التنموية ومؤشر وعات  امج والمشر بالي  للتوعية 

تابعة   الم  من  ن  والمشاركة  للتمكير التواصل  آليات  يعزز  وبما  الدورية، 

 وي  هدف التطبيق إل:  المجتمعية. 

امج   - بي  الخاصة  المعلومات  إتاحة  ي 
فن الشفافية  من  قدر  أكي   تحقيق 

اتيجية.  وعات االسي  ات األداء/ المشر  التنمية/ مؤشر

الدولة   - بها  تقوم  ي 
الن  اإلنجازات  بحجم  الموسعة  المجتمعية  التوعية 

 بشكل دوري. 

المتابعإت - ي 
فن للمشاركة  ن  للمواطنير الفرصة  المواطن«  ة  احة  »متابعة 

اح وعات ذات أولوية.  واقي   مبادرات ومشر

-  . ن ن المواطنير ي الجهاز اإلداري للدولة وبير
 نشر ثقافة األداء فن

 

ات األداء ( 105شكل رقم )  برنامج شارك لمتابعة مؤشر

 

ي  
ات قياس األداء من خالل البيانات الن  يعتمد التطبيق عىل متابعة مؤشر

عليها من خالل   الحصول  األداء  يتم  وتقييم  لمتابعة  الوطنية  المنظومة 

أداء(.   2700الحكومي )  المنتهية، فيتم من   مؤشر  وعات  أما حرص المشر

ي  خالل  
فن البناء  مرحلة  حصاد  خطة   يوم.   90تقرير  متابعة  ويتم 

وعا  خالل  المشر من  تنفيذها  الجاري  االستثمارية،  ت  الخطة  منظومة 

مع   الصلة  الوزاراتوبالتنسيق  ذات  المواطن. و ،  المعنية  وتلعب    خطة 

النوعية   االقتصاديةالقطاعات  والتنمية  التخطيط    الوزارات و ،  بوزارة 

وعات    بنك االستثمار القومي و ،  المختلفة ي متابعة تنفيذ المشر
 فن
ً
ا  كبير

ً
دورا

 القائمة.  

 التحديات المستقبلية •

ي تتول الحكومة المصرية   -
شادية الن  امج االسي  االستفادة من نتائج الي 

ي التطبيق عىل مستوى كل الوحدات المحلية. 
ي التوسع فن

 تنفيذها فن

اإلدار  - الالمركزية  نحو  للتحول  الداعمة  السياسية  اإلرادة  ية  استمرار 
 . ي  والمالية بشكل تدريج 

ي برامج التحول نحو   -
ي دمج مبادئ الحوكمة المحلية الرشيدة فن

التوسع فن
 ما يرتبط بالتشاركية والشفافية. 

ً
 الالمركزية بشكل عام، وخصوصا

 

 

 -: رصد الوضع الراهن  •
 

قيمة   - المحافظات  بلغت  عموم  دواوين  إل  الموجهة  االستثمارات 
المالي   العام  ي 

فن ة  ن والجير القاهرة  ي 
محافظن  ي 

فن النظافة  ي 
وهيئن 
 مليار جنيه مرصي.  15.4حوالي   2020/ 2019

ي   -
ومحافظن  الصعيد  لمحافظات  المخصصة  االستثمارات  قيمة  بلغت 

ي العام المالي  
  31.2ما يقرب من    2020/ 2019شمال وجنوب سيناء فن
.  5.2مليار جنيه مرصي، و  مليار جنيه مرصي، عىل التوالي

التنمية   - برامج  مستوى  عىل  المستهدفة  االستثمارات  توزي    ع  يوضح 
المالي   العام  لموازنة   

ً
وفقا برنامج  2020/ 2019المحلية  استحواذ   ،

من جملة    ٪ 42.3مليار جنيه مرصي بنسبة    5.77الطرق والكباري عىل  
ا  لهذه  الموجهة  االستثمارات  االستثمارات  قيمة  بلغت  كما  امج.  لي 
ن البيئة    ٪ 25.3مليار جنيه مرصي بنسبة 3.45الموجهة لقطاع تحسير

من جملة استثمارات برامج التنمية المحلية. أما برامج تدعيم الوحدات  
عىل   استحوذت  فقد  ي 

الجغرافن واالستهداف  والكهرباء،  المحلية، 
التنمية المحلية    من جملة استثمارات برامج  ٪ 0.05و  ٪ 9.8و  ٪ 15.6

 ((.  106)الشكل رقم ) 
( توزي    ع االستثمارات المستهدفة عىل مستوى برامج التنمية 106شكل رقم )

 2020/ 2019المحلية خالل عام 

 

 وزراة التخطيط والمتابعة واإلصالح االداري المصدر: 

مرص   - ر ية  المستدامةت  التنمية  اتيجية  "اسي  أن  إل  اإلشارة  وتجدر 

المحليات من موازنة استثمارية  " قد  2030 استهدفت زيادة ما تديره 

  ٪ 30، وإل 2020/ 2019عام    ٪20، إل 2015/ 2014عام    ٪ 10من  

 . 2030/ 2029بحلول عام 

 - : الرئيسيةالقضايا  •

 وضع األسس الالزمة لتطوير منظومة الالمركزية المالية.  -

المالية المحلية من   - الموارد  ن اإلدارة  تعظيم االستفادة من  خالل تحفير
 المحلية عىل زيادة قيمة إيرادات الرسوم المحلية 

التنمية   - وعات  تمويل مشر لدعم  المحلية  رفع كفاءة استغالل األصول 
 الشاملة والمتوازنة بالمحافظات والوحدات المالية التابعة لها. 
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 - : الجهود والمبادرات •
 

التنمية المحلية بصعيد مرص من خالل برنامج  التنمية المحلية  تقوم وزارة  

وجود  من  بالتأكد  كريمة  حياة  لتحقيق    ومبادرة  كافية  استثمارات 

وعات   لمشر انية  ن مير توفير  العمرانية من خالل  اتيجية 
االسي  المخططات 

ي الخطط االستثمارية
   . الحضرية فن

وزارة   المحلية  تدعم  والوحدات  التنمية  للمحافظات  المالية  الالمركزية 

ن محافظات الجمهورية  من خالل  المحلية التابعة   تحديد السقف المالي بير

عىل معادلة تمويلية ومعايير لتخصيص التمويل للمحافظات بشكل    بناء  

 ، عىل النحو السابق ذكره. عادل

راجعة لكل  بعملية م  التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الماليةتقوم وزارة  

وتطوير آليات    الطابع المحىلي الموارد ذات  دولة لتحديد  المالية للموارد  ال

ن اإلدارة المحلية عىل القيام   جمعها لزيادة حصيلة هذه الرسوم مقابل تحفير

ي زيادة هذه الحصيلة مقابل احتفاظ اإلدارة المحلية بنسبة  
بدور فعال فن

ح محدد أكي  من هذه الحصيلة. وتدرس وزارة التنمية ا لمحلية تقديم مقي 

ورفع كفاءة   متحصالتها  زيادة  وآليات  المحلية  المالية  الموارد  لحرص 

 تطبيق منهجية معتمدة لحرص األصول  
ً
تحصيلها. كما تدرس الوزارة أيضا

المحلية وإعادة تقييمها وتحديد أوجه تعظيم االستفادة من استغالل هذه  

 أعىل ل
ً
 لوحدات المحلية المختلفة. األصول عىل النحو الذي يدر عائدا

ي الهيئة العامة 
وتتول وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة فن

للمستوطنات   المتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  ي 
العمرانن للتخطيط 

البشرية تنفيذ منهجية مستحدثة لرفع كفاءة إدارة المالية العامة تتضمن  

األول بتطوير أداء الصناديق الخاصة    ثالث محاور رئيسية. يتعلق المحور 

بالتنمية   المرتبطة  المحافظة  وعات  لمشر تمويلية  كآلية  دورها  لتعزيز 

وصندوق   االقتصادي  اإلسكان  صندوق  عىل  ن  كير
بالي  وذلك  العمرانية 

والخدمات   التنمية  صندوق  لصالح  الرسوم  وهيكلة  والتنمية  الخدمات 

واإل  الموحدة،  الرسوم  من  المتحصالت  كة  وتعظيم  المشي  يرادات 

ي  
األراين استغالل  منظومة  بتطوير  ي 

الثانن المحور  ويتعلق  للمحافظات. 

 لتكون قاطرة للتنمية بالمحافظات وذلك من خالل إعداد  
ً
 وماليا

ً
اقتصاديا

، وتطوير   ي
وعات إعادة ترتيب األراين دراسات جدوى ونماذج مالية لمشر

بال للدولة  المملوكة  ي 
األراين استغالل  تعظيم  المحلية،  آليات  وحدات 

وعات البنية األساسية، وتطوير   وتخطيط مناطق االمتداد، وتخطيط مشر

التنمية   ورسم  الفضاء،  ي 
األراين وضريبة  العقارية،  الضريبة  منظومة 

ن عىل   كير
بالي  المحلية  الموارد  تعزيز  الثالث عىل  المحور  والتطوير. ويركز 

، ومقابل االرتفاع، والضريبة العقارية ن ، والرسوم الموحدة،  مقابل التحسير

من   العائد  تعظيم  إل  باإلضافة  للمحافظات،  كة  المشي  واإليرادات 

العام   االستثمار  ورفع كفاءة  وتنميتها،  المحلية  الوحدة  أصول  استغالل 

   . ، وترشيد اإلنفاق العام عىل المستوى المحىلي  المحىلي
 

 - : المستقبليةالتحديات  •
 

ن اإلدارة المحلية من تنمية   مواردها المالية بكفاءة وفعالية. تمكير

  
ً
تمهيدا المحلية  للوحدات  المملوكة  األصول  حرص  منظومة  استكمال 

 لوضع الخطط الالزمة لتعظيم االستفادة منها. 

العمرانية   التنمية  بخدمات  المرتبطة  ائب  والرصن الرسوم  منظومة  تطوير 

نصيب   وزيادة  حصيلتها،  تنمية  آليات  وتطوير  المحىلي  الطابع  ذات 

 وحدات المحلية منها. ال

 

  -: رصد الوضع الراهن  •
 
 

ن حاكمة، تشمل  تتضمن منظومة التخطيط والتنمية المحلية ثالثة   قوانير

البناء  رقم  2008لسنة    119رقم    قانون  التخطيط  وقانون  لسنة   70، 

. وعىل الرغم من الجوانب  1979لسنة    43، وقانون اإلدارة المحلية  1973

الحضرية عىل   التنمية  ي تدعم 
ن والن  القوانير ي تتضمنها هذه 

الن  اإليجابية 

ن اإلدارة المحلية من   ي تمكير
، وتساهم أيضا فن ي والمحىلي

ن الوطنن المستويير

ن  بالي  المالية  الوفاء  الموارد  الجديدة، وتوفر  الحضرية  األجندة  اماتها وفق 

الالزمة لتمويل التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة والمتوازنة وتتوافق  

هذه   تطوير  أمام  يتسع  المجال  أن  إال  الجديدة،  الحضرية  األجندة  مع 

ن لضمان حوكمة أكير كفاءة وفعالية لتنفيذ السياسات الحضرية.    القوانير

وعىل الرغم من أهمية تطوير اإلطار التشريعي لمنظمة التنمية العمرانية  

اإلرادة   توافر  مدى  عىل  يتوقف  ن  القوانير هذه  نجاح  أن  إال  المستدامة، 

وتأهيل   الالزمة  المالية  الموار  وتوفير  ن  القوانير لتنفيذ  الالزمة  السياسية 

ا ومتابعة   ، ن القوانير هذه  لتنفيذ  المؤهلة  البشرية  وتقييم الكوادر  لتنفيذ 

 نتائج تطبيقها عىل أرض الواقع.    

 - : الرئيسيةالقضايا  •
 
 

الالمركزية   نحو  التحول  يدعم  الذي  الجديد  المحلية  اإلدارة  قانون  تطوير 

التنمية   منظومة  إدارة  من  المالية  اإلدارة  وحدات  ن  وتمكير والمالية  اإلدارية 

 المستدامة الشاملة والمتكاملة. 

ن اإلدارة المحلية من المساهمة  تطوير قانون   التخطيط العام الذي يدعم تمكير

العامة   والخدمات  األساسية  البنية  لتوفير  التخطيط  منظومة  ي 
فن بفعالية 

ي عىل   ي واألجنن 
ن وجذب االستثمار الوطنن ن مستوى معيشة المواطنير لتحسير

ي 
ن فن   المستوى المحىلي وتوفير المزيد من فرص العمل الالئق والمنتج للمواطنير

 كافة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها. 
 

 - : والمبادراتالجهود  •
 

والتنمية   بالتخطيط  المتعلقة  ن  القوانير متكاملة من  العمل عىل حزمة  جاري 

اإلدارة   ي 
لقانونن النهائية  التصورات  حاليا  لمان  الي  يناقش  حيث  المحلية، 

ي ول مرة يتم النظر  المحلية وقانون التخطيط الموحد، وأل
ن فن إطار    للقانونيير

 . متكامل
 

o  :قانون التخطيط العام للدولة 

جديد   - قانون  وع  مشر بإعداد  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  قامت 
الحالي رقم   القانون  ليحل محل  للدولة  العام  ، 1973لعام    70للتخطيط 

الخطة   ي لجنة 
فن النواب، وتم مناقشته  الوزراء إل مجلس  وأحاله مجلس 

ي  
ي الجلسة العامة بمجلس   انتظار والموازنة بمجلس النواب، وفن

مناقشته فن
 إلصداره. ا

ً
 لنواب تمهيدا

وع القانون مع مواد الدستور ذات العالقة بنظام اإلدارة المحلية   - يتسق مشر
خططتها   إعداد  ي 

ن
ف المحلية  الوحدات  وع  المشر مكن  ي  حيث  والالمركزية 

ن   التنموية عىل المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة الالزمتير
،  االستثمار من الموارد المالية لصالح  لتنفيذ هذه الخطط، وتعبئة المزيد  

 وزيادة كفاءة اإلنفاق العام. 

الالمركزية   - ي فكر 
إل    الن  تؤدى  القانون  عليها  االستثمارات  يقوم  توجيه 

ن وهو ما يؤدى   لتمويل المواطنير  لألولويات وتفضيالت 
ً
وعات وفقا المشر

 إل كفاءة تخصيص الموارد. 

 - : المستقبليةالتحديات  •
 

من شعة   - المحلية  واإلدارة  العام  التخطيط  ي 
قانونن اعتماد  من  االنتهاء 

ي أقرب وقت ممكن. 
ن
 مجلس النواب ف

ي التخطيط العام واإلدارة  -
شعة االنتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية لقانونن

التخطيط   منظومة  وتطوير  ن  القوانير تنفيذ  ي 
فن البدء  يتم  بحيث  المحلية 

م المحلية  اإلدارة  ن  وتمكير تنفيذ المحىلي  ي 
فن به  المنوطة  بالدور  القيام  ن 

 األجندة الحضرية الجديدة ورفع معدالت التنمية المستدامة.  

 

 - : الرئيسيةالقضايا  •
 

ن   للعاملير التدريب والتأهيل المستمر  التنمية المحلية بمكون  تهتم وزارة 

برامج مركز   تطوير شامل عىل  إدخال  تم  المحلية، حيث  اإلدارة  وكوادر 

المركز   المقدمة من خالل  الدورات  وأصبحت  بسقارة،  المحلية  التنمية 

أداء   لتطوير  المطلوبة  والمهارات  المعارف  من  واسعة  مساحة  تغطي 
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ات المحلية، وهناك برامج متخصصة النتقاء وتدريب ورفع قدرات  الوحد

 .  القيادات المحلية العليا والوسطي

اح هيكل مؤسسي   من خالل برنامج التنمية المحلية بصعيد مرص، تم اقي 

ي سوهاج وقنا تمهيظمطور للمحاف
 د ات والمراكز والقرى وجاري تطبيقه فن

ً
  ا

ي المحافظات. 
 لتعميمه عىل باف 

بيانات  - قاعدة  إنشاء  يتم  بصعيد مرص  المحلية  التنمية  برنامج  من خالل 
إلدارة األصول )ومنها كجزء أساسي الطرق ويتم حرص كل األصول عىل أرض  
لتوجيه  أساسي  كمدخل  ومالي  واقتصادي  ي 

فنن تصنيف  بها  المحافظة 
إلي االستناد  يتم  تخطيطي  ومرجع  المخططات  االستثمارات  إعداد  ي 

فن ه 
اتيجية العمرانية.   االسي 

ف وزارة التنمية المحلية عىل المبادرة الرئاسية الطموحة لتطوير القرى  - تشر
 
ً
احتياجا الفقر عن    1000)  األكير  فيها معدل  يزيد  فيها 55قرية  ويعي   ،٪

مليون مواطن(، حيث تتولي الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات لض    12.5
معيشة استثمارات   مستوى  ي 

فن نوعية  نقلة  إلحداث  القرى  هذه  ي 
فن ة  كبير

ي إحداث هذه التنمية. 
 مواطنيها، وتعزيز مشاركتهم فن

ي   -
الن  واألنشطة  امج  الي  من  الكثير  ي 

فن تشارك  ي 
المدنن المجتمع  منظمات 

ي تنفيذها  
ف عليها الوزارة، فمبادرة حياة كريمة مثال يشارك فن تنفذها او تشر

ي المحىلي يشارك   منظمة أهلية  25أكير من  
محلية، كما ان المجتمع المدنن

تم تشكيلها ف ب ي 
الن  المجتمع  تنمية  لجان  ي عضوية 

فن اعلية وبشكل رسمي 
 عىل مستوى كل قرية. 

-  
 
عن برامج    يهتم مركز التنمية المحلية بسقارة بتنفيذ برامج تدريبية )فضال

المو  تنمية  مجال  ي 
فن التنمية(  كاء  شر خالل  من  المقدمة  ي 

الفنن ارد  الدعم 

لذلك   الحاجة  تزايدت  ن عملية الرصف، وقد  للمحافظات وتحسير الذاتية 
عىل   اليد  وضع  ن  تقنير ن  قوانير ايرادات  من  جز  تخصيص  عىل  النص  بعد 

ي مخالفات البناء 
ي وقانون التصالح فن

 . االراين

ي يتم تنفيذها بالتعاون   مركز التنمية يهتم   -
امج الن  المحلية بسقارة وكافة الي 

التنمية   كاء  بالمحمع شر التخطيط  إدارات  فظات والمراكز، ويعد  ابتدريب 
ي الخطة  

المالية مكونا اساسيا فن التخطيط واإلدارة  التدريب عىل منظومة 
 التدريبية السنوية لمركز سقارة. 

ي  -
ي حزمة موسعة من الدعم الفنن

التنمية المحلية بصعيد مرص تبنن برنامج 
مسئولي  لكافة  العمل  اثناء  والتدريب  القدرات  واإلدارة   وبناء  التخطيط 

المراكز   مستوى  )عىل  وقنا  سوهاج  ي 
بمحافظن  مستوى  –المالية    عىل 
 المحافظات(. 

امج المنفذة   - تحرص وزارة التنمية المحلية عىل االستفادة القصوى من الي 
ي رفع 

أجنبية تساهم فن ات  ن لجلب خي  الدوليير التنمية  كاء  بالتعاون مع شر
ارسال   أو   ، ن المحليير ن  الموظفير والقيادات قدرات  ن  الموظفير من  أعداد 

ات المتوفرة هناك.   المحلية لرحالت دراسية بالخارج لالستفادة من الخي 

"حينا"،   - المتكاملة  الحضرية  التنمية  وع  مشر لتنفيذ  االستعداد  إطار  ي 
وفن

ي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة  
قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانن
ا بإعداد  البشرية  المخططات  للمستوطنات  لتنفيذ  اإلرشادي  لدليل 

ي بمناطق االمتداد )الشكل رقم  
التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب األراين

بالدليل  107) للتعريف  التدريبية  امج  الي  من  مجموعة  قدت  ع  كما   .))
ي وردت به.  

 والتدريب عىل استخدامه وتطبيق الخطوات التنفيذية الن 

ي بمناطق االمتداد ( الدليل اإلرشادي لتنفيذ المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب 107شكل رقم )
 األراض 

 
 . ي
ي بمناطق االمتداد. 2019المصدر: الهيئة العامة للتخطيط الُعمران 

 . الدليل اإلرشادي لتنفيذ المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب األراض 
 

 - : والمبادراتالجهود  •
 

نحو   الحكومة  توجه  إطار  ي 
فن المعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا  تقوم وزارة 

ن بالِجهاز    برنامجالتحول الرقمي بتنفيذ   ة للعاملير ميَّ
ْ
اء القدرات الرق

َ
ِمَية وِبن

ْ
ن
َ
ت

اِبعة(
َّ
الت والمديريات  ظات 

َ
حاف بالم  ن  العاملير فيهم  )بما  للدولة  .  اإلداري 

نامج   الي  القدويستهدف  اء 
َ
وِبن اإلداري  تنمية  بالجهاز  ن  للعاملير مية 

ْ
الرق رات 

وزارة  تنفذها  ي 
الن  وعات  المشر تنفيذ/تشغيل  ي 

فن للمشاركة  لتهيئتهم  الدولة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل تطوير منظومة تدريبية متكاملة 

توجه   مع  وتتواكب  الحديثة،  والتكنولوجية  اإلدارية  ات  المتغير مع  تتواكب 

. الدولة نحو التح نامج عىل    ول الرقمي ،  تعزيز ثقافة التعلم المستمر كما يركز الي 

(و  ام المؤسسي ن ام بالمعايير القياسية )الجودة وااللي  ن
تعزيز ثقافة ، و تعزيز االلي 

المواطن  عىل  ن  كير
الشباك  الي  ي 

ودعم  لموظقن والشفافية ،  الحوكمة  آليات 

نامج  ومكافحة الفساد  تب عىل الي  ن . ومن المتوقع أن يي  ي   تحسير
أداء موظقن

وتنمية   بناء  برامج  نتيجة  ية  الجماهير الخدمات  مقدمي  من  األمامي  الشباك 

   4800تدريب  . وقد تم  القدرات اإلدارية والرقمية
ً
العام  خالل  متدرب شهريا

و 2021/ 2020المالي   نقلهم  52,500تدريب  ،  العاصمة    موظف سيتم  إل 

نامج   جهة.   124اإلدارية الجديدة من الجهات المتنقلة بإجمالي   كما تول الي 

ي   التكنولوج  اإلبداع  عىل  التابعة،  والمديريات  بالمحافظات  ن  العاملير تدريب 

مي 
ْ
ل الرق  . والتحوُّ

بتنفيذ   المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  تقوم  ل كما  التحوُّ برنامج 

ظات
َ
حاف للم  مي 

ْ
)   الرق ة  القي  بهدف  2022-2018خالل   2000تدريب  (، 

اجمالي   من  ة،    10000موظف  البحير محافظاتت  ي 
فن الشي ،  و موظف  كفر 

قية،  و  الجديد،  و الشر سيناء، و ،  ن أسواو   األقرص،و الفيوم،  و الوادي  جنوب 

نامج    السويس واالسماعيلية. و   لهذا الي 
ً
ن وفقا بالمحافظات  وبلغ عدد المتدربير

ي الجهاز اإلداري للدولة متدرب  17341ومتدرب  5672
 . متدرب17341فن

ي تشمل  
تنفيذ عدد من برامج تنمية القدرات الن   

ً
برنامج وتتول الوزارة أيضا

مي 
ْ
ل الرق لتعاون مع المعهد القومي لالتصاالت، وينفذ من  ، باأساسيات التحوُّ

عد   ، و ب 
 
العامة، فضال بالوزارات والهيئات  ن  العاملير نامج تدريب  الي    يستهدف 

بالمحافظ ن  العاملير و عن  تدريب عدد  ات.  من  االنتهاء  برنامج  1462تم  عىل 

 . الرقمي التحول  القدرات    اساسيات  تنمية  برامج  ل وتتضمن  التحوُّ برنامج 

الفساد  حة 
َ
كاف لم  مي كوسيلة 

ْ
تم  الرق تدريب عدد  ، حيث    1200االنتهاء من 
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مي لمكافحة الفساد 
ْ
ل الرق ا عىل برنامج التحوُّ

 
ف
َّ
وظ اإلدارة الرقمية  رنامج  ، وبم 

وعات مية وصقل المهارات  ، الذي  للمشر
ْ
يهدف تنمية المهارات اإلدارية الرق

من   814، حيث تم تدريب  اإلدارية للتهيئة للعمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة

ن للعاصمة اإلدارية ن المنتقلير برنامج المهارات . كما تتول الوزارة تنفيذ  العاملير

مية األساسية
ْ
ن االستخدام  الذي يهدف إل ِ،  الرق مية، وتمكير

ْ
 الثقافة الرق

ْ شر
َ
ن

للدول اإلداري  بالجهاز  ن  للعاملير المعلومات  وجيا 
ُ
نول

ْ
ك
 
لت ال  خالل  الفعَّ من   ،

ن بالجهاز اإلداري بالدولة  620تدريب   برنامج مهارات الحاسب  أما    .من العاملير

مة
م
تقد الم  تدريب    اآللي  استهدف  اإلداري من    1200فقد  بالجهاز  ن  العاملير

 . بالدولة

 إل وجود  
ً
التنمية المحلية وهيئة وتجدر اإلشارة أيضا ن وزارة  تعاون قائم بير

ي 
العمرانن قدرات   التخطيط  لبناء  بسقارة  المحلية  التنمية  مركز  خالل  من 

ي مجاالت وضع وتنفيذ سياسات التنمية الحضرية  
ن باإلدارة المحلية فن العاملير

 . مها ومتابعتها وتقيي
 

 - : المستقبليةالتحديات  •
 

ي اإلدارة المحلية عىل مستوى  
ن فن توفير التمويل الالزم لتنمية قدرات العاملير

االضطالع  من  المحلية  اإلدارة  ن  تمكير بهدف  المختلفة  المحلية  الوحدات 

من  المحلية  الوحدات  ن  تمكير تستهدف  ي 
والن  منها  المطلوبة  بالمسئوليات 

عىل المستوى  إدارة منظومة التنمية والتخطيط والتمويل للتنمية المستدامة

  .  المحىلي
 

 

 - : والمبادراتالجهود  •
 

ي عملية التخطيط  قامت وزارة التنمية المحلية ب -
تطبيق منهجية تشاركية فن
الجهات   مشاركة  يضمن  متكامل  وبشكل  الخدمية  المحىلي  والقطاعات 

محافظات  ي 
باف  عىل  المنهجية  هذه  تعميم  عىل  الوزارة  وتعمل  المختلفة 
  . الجمهورية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

ي تؤكد عىل تطبيق النهج التشاركي  -
ي ونشر وتعميم حزمة من األدلة الن 

تم تبنن
ي عمليات التخطيط، أهمها أدلة منظومة التخطيط ال

مطورة عىل مستوى  فن
خطط  لوضع  العامة  التشاور  جلسات  دليل  والمراكز،  المحافظات 
استثمارية تشاركية، دليل تطبيق االعتبارات االجتماعية، أدلة إدارة منظومة  

 . لماتظوالتالشكاوى 

 وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةت    -

للتنمي - مخصص  برنامج  لتشمل  الخمس  المحلية  التنمية  برامج  ة  تطوير 
والمكتبات   الثقافة  قصور  ن  وتجهير إنشاء  دعم  منها  والمجتمعية  الثقافية 

ن  )المسنير المتخصصة  الرعاية  المجتمع  -األيتام-ودور  خدمة  ومراكز   )....

ودور المناسبات ومراكز الشباب والساحات الرياضية إل ...، وتعمل الوزارة 
 ورية. عىل تعميم برامج التنمية المحلية المطورة عىل مستوى الجمه

 

 - : المستقبليةالتحديات  •
 

توفير الموارد الالزمة لتمويل برامج تنمية القدرات الالزمة لمشاركة المرأة   -
 . ي منظومة اتخاذ القرار التخطيطي

ن
 والشباب ف

ي العمل وتطبيق ما تم اكتسابه   -
ن فن القدرة عىل استمرار المتدربات والمتدربير
ي وثالث من  

القيادات التخطيطية والتنفيذية  من مهارات وتكوين جيل ثانن
ي كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة. 

 فن

ي ظل ظروف   -
فن العمل  تتناسب مع ظروف  عد  ب  تدريبية عن  برامج  تطوير 

 عمل استثنائية. 

 

 - : الرئيسيةالقضايا  •
 

ي   -
ن المرأة من تقلد المناصب القيادية فن عىل الرغم من زيادتها النسبية، تمكير

 الحكومة والقطاع الخاص. 

ي  -
ي القرى وفن

ن النساء فن زيادة عدد النساء المعيالت وارتفاع معدالت الفقر بير
 .  القطاع غير الرسمي

جائحة كوفيد - تأثير  العاملة    19-شدة  المرأة  األعباء المستجد عىل  وزيادة 
 الملقاة عىل عاتقها للعناية بأشتها. 

 

 - : والمبادراتالجهود  •
 

التنمية   - برنامج  تنفيذ  أليات  من  التشاور كواحد  لجلسات  دليل  ي 
تبنن تم 

ي  
باف  عىل  تعميمه  ليتم  المحلية  التنمية  وزارة  من  مرص  بصعيد  المحلية 

فكرة   عىل  الدليل  ويقوم  وقنا،  سوهاج  بخالف  اك  المحافظات  اشر
وعات  مشر احهم  واقي  االحتياجات  برفع  التخطيط  عملية  ي 

فن ن  المواطنير
مستوى   عىل  تشاور  جلسات  خالل  من  وصياغتها  األولويات  وتحديد 

ن عن كل الفئات   المحافظة والمراكز التابعة، وتشمل هذه الجلسات ممثلير
 ... من قيادات طبيعية ومرأة وذوي احتياجات خاصة إل 

-   
 
  2014ور المرصي الصادر عام  لمواد الدستإعماال

ً
لما جاء به من  ، وتأكيدا

 مع  
ً
اتيجية مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة م ن حق وق، واتساقا "اسي 

المستدامةت   مرص  التنمية  عادل،    "2030ر ية  مجتمع  لبناء  تسع  ي 
الن 

درجات  أعىل  أجل  من  وبنات ه  ألبنائه  المتساوية  والفرص  الحقوق  يضمن 
 من الدولة المصرية، بأن االستقرار  االندماج اال 

ً
جتماعي لكافة الفئات، وإيمانا

ي كافة أوجه 
والتقدم لن يتحققا إال من خالل ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فن

ي إطار إعالن عام  
، وفن ي

 للمرأة    2017العمل الوطنن
ً
فقد قام المجلس عاما

ن المرأة  "  القومي للمرأة بإعداد  اتيجية تمكير
ي    "2030اسي 

وثيقة  تعتي   والن 
القادمة   لألعوام  المصرية  العمل  الحكومة  تكليف  وتم  المرأة،  ن  لتمكير

ي ب
فن المتضمنة  وعات  والمشر امج  والي  الخطط  اتيجية،    تفعيل  االسي  هذه 

  .
ً
 وتنفيذها ومتابعة تنفيذها أيضا

إنه "بحلول عام   - المرأة  ن  لتمكير اتيجية 
الر ية االسي  ، تصبح  2030وتنص 

ي وطن يضمن  المرأة  
ي تحقيق التنمية المستدامة فن

المصرية فاعلة رئيسية فن
ي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها  

  -لها كافة حقوقها الن 
ن   ي تمكنها من   –دون أي تميير

الفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية الن 
إ ي 
فن بدورها  القيام  ثم  ومن  ذاتها،  وتحقيق  بقدراتها  شأن االرتقاء  عالء 

" محاور  وتشمل  المرأة  الوطن".  ن  تمكير اتيجية 
ن "  2030اسي  التمكير

للمرأة  القيادية  األدوار  وتعزيز  ن السياسي  والتمكير االقتصادي،  ن  والتمكير  ،
، والحماية. ويشير الشكل رقم ) اتيجية 103االجتماعي ( إل األهداف االسي 

ي هذه المحاور. 
 المتضمنة فن

اتيجية عىل   - االسي  أكدت  اتيجية كما  االسي  تنفيذ  لنجاح  الحرجة  العوامل 
تضمنت   ي 

المستوياتوالن  المؤسسي عىل كافة  والدعم  السياسة  ،  اإلرادة 
ي نهج التخطيط والموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة  و 

ي تبنن
التوسع فن

ي مختلف القطاعات
توسيع قاعدة المشاركة لكافة قطاعات المجتمع  ، و فن

الصلة و ذات  ال،  مع  اكة  ي الشر
المدنن و مجتمع  لتعزيز  ،  اإلعالمية  المساندة 

ن قدرتها عىل المشاركة والقيادة الفاعلة ام المرأة وتثمير
كفاءة  ، و ثقافة احي 

تأسيس قاعدة معلوماتية وبحثية  ، و آليات الرصد من أجل المتابعة والتقييم
حساب تكلفة ، و حول أوضاع المرأة المصرية ورصد الفجوات المعلوماتية

كفاءة اإلطار المؤسسي وآليات التنسيق  ، و اتيجية بدقة وواقعيةتنفيذ االسي  
اتيجية . ومما سبق يتضح اهتمام الحكومة المصرية  والمتابعة لتنفيذ االسي 

ي  
بمتطلبات الحوكمة الرشيدة ودمج المرأة المصرية وقضاياها المختلفة فن
 . ي والمحىلي والقطاعي

 منظومة التخطيط والتمويل عىل المستوى الوطنن
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اتيجية تمكي   المرأة 108شكل رقم ) اتيجية2030( اسي   : المحاور واألهداف االسي 

 
اتيجية تمكي   المرأة 2017المصدر: المجلس القومي للمرأة )  ". مارس 2030( "اسي 

يناير   ي 
لرصد  2021فن الخامس  "التقرير  للمرأة  القومي  المجلس  أصدر   ،

وس   فير جائحة  خالل  المرأة  الحتياجات  المستجيبة  امج  والي  السياسات 

ي اتخذتها الدولة لحماية المرأة 
 لإلجراءات الن 

ً
الكورونا"، والذي تضمن رصدا

جائحة كوفيد عن  الناجمة  احتياجاتها  وتتضمن    19-وتلبية  أهم المستجد. 

: هذه اإلجراءات   ما يىلي

ومنح  - الحكومية  واألجهزة  المصالح  ي 
فن ن  والعاملير العامالت  عدد  تخفيض 

 أو أكير _أقل من  
 
ي ترع طفال

ي ترع أبناء من ذوي    12الموظفة الن 
سنة( والن 

الخاصة   القيام    أجازهاالحتياجات  العامالت من  استثنائية، والسماح لألمهات 
لية دون أن ن يفقدن وظائفهن. كما أعلنت وزارة الصحة والسكان   بواجباتهن المين

عن اتخاذ إجراءات رصف أدوية لألمراض المزمنة وألبان األطفال ووسائل تنظيم 
شهور. وأعلنت وزارة التضامن االجتماعي عن تكثيف اإلجراءات    3األشة لمدة  

ومنشورات  الصحية  االحتياطات  كافة  وتوفير  الرعاية  دور  ألبناء  ازية 
االحي 

ن   والمسنير األيتام  ودور  العقابية  والمؤسسات  بية  الي  دور  وتشمل  التوعية 
 ومؤسسات الرعاية االجتماعية وذوي اإلعاقة ومراكز استضافة المرأة. 

قدرها   - استثنائية  منحة  النساء   500تقديم  من  المنتظمة  غير  للعمالة  جنيه 
رة من جا ي إطار خطة الدولة لحماية هذه الفئة المترصن

- ئحة كوفيدوالرجال، فن
إعانات    19 صندوق  بإنشاء  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  صدر  المستجد. كما 

االقتصادية   التداعيات  من  رة  المترصن العمالة  لجنة  وتشكيل  للعمال  الطوارئ 
المالية  المؤسسات  بها  تقوم  ي 

الن  والمبادرات  الجهود  وتنسيق  للجائحة، 
ها  كات ورجال األعمال ومؤسسات العمل األهىلي وغير

لجمع المساعدات   والشر
  364وتقديمها لمستحقيها. وقد استفاد من صندوق إعانات الطوارئ للعمال  

ي    261ألف و
رة من الجائحة، وبلغ   3738عامل يعملون فن ة ومترصن كة متعير شر

ألف جنيه خالل عام   339مليون و  769إجمالي المنرصف من الصندوق نحو  
2020 . 

المستحقة   - األقساط  قيمة  وترحيل  تخفيض  متناهي  وتم  التمويل  عمالء  عىل 
العمالء من عمولة السداد   ٪50الصغر بما يعادل   من قيمة األقساط وإعفاء 

التمويل  لتجديد  اإلدارية  المصاريف  وتخفيض  القائمة  للمديونيات  المعجل 
 مليون مواطن ومواطنة.  3.1القائم. ويتفيد من هذه اإلجراءات 

بتكلفة - ن واألطباء  المعلمير مكافأة  زيادة  مليار جنيه مرصي    6.6إجمالية    تمت 
 . 2020خالل عام 

ألف وحدة إسكان اجتماعي واالنتهاء    250وجه رئيس الجمهورية بشعة بناء   -
 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير اآلمنة.  100من بناء 

ة ومتناهية الصغر عن تقديم قرض   - وعات المتوسطة والصغير أعلن جهاز المشر
زمنية   ة  لفي  ي 

من  استثنان  الممولة  وعات  للمشر السيولة  لتوفير  عام  تتجاوز  ال 
وعات  ي المشر

الجهاز بحد أقض مليون جنيه مرصي. وقد ارتفعت نسبة المرأة فن
إل   ة  عام    ٪69الصغير ي 

عىل  2019فن القروض    ٪51، وحصلت  إجمالي  من 
وعات متناهية الصغر.   الموجهة إل المشر

بضم   - االجتماعي  التضامن  وزارة  تكافل    160قامت  نامج  لي  أشة جديدة  ألف 
نامج   ن بالي  ، 2020مليون أشة حن  ديسمي     3.6وكرامة، ليصل عدد المسجلير

ي  مع وجود قاعدة بيانات متكاملة لهذه األش، ومن بينها الحاالت المرضية  
الن 
موزعون عىل   ومواطنة  مواطن  مليون  استفاد  رعاية صحية. كما   200تحتاج 

ي لمدة 
 شهور.  3ألف أشة من دعم نقدي استثنان 

ة والمتوسطة ومتناهية الصغر  - وعات الصغير أعتمد مجلس النواب قانون المشر
ة انتقالية لهذا   عن القطاع غير الرسمي مع تحديد في 

 
 كامال

ً
والذي يتضمن محورا

 قطاع لتوفيق أوضاعه. ال

برامج   - من  مجموعة  بإعداد  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  قامت 
ها   ن وتجهير المصرية  المرأة  وتطوير  تأهيل  إلعادة  مخصصة  بعد  عن  التعليم 
المختلفة   المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  عىل  تدريب  وبرامج  العمل  لسوق 

وني اإللكي  والتجارة  الرقمي  ي س  ةوالتسويق 
فرص  الن  من  مزيد  توفير  إل  تؤدي 

 العمل ودعم المرأة المعيلة وتمكينها بما يحقق لها عوائد اقتصادية مناسبة. 

االقتصادي   - والمنتدى  الدولي  التعاون  ووزارة  للمرأة  القومي  المجلس  أطلق 
كات  " بهدف مساعدة الحكومة والشر ن ن الجنسير العالمي "مسرع سد الفجوة بير

ل اتخاذ إجراءات حاسمة  ، وزيادة عىل  ن الجنسير ن  االقتصادية بير الفجوات  سد 
ي األجور، ودفع  

ن فن ن الجنسير ي القوى العاملة، وسد الفجوات بير
مشاركة المرأة فن

مستقبل  ي 
فن ن  الجنسير ن  بير والمساواة  القيادية،  المناصب  إل  النساء  من  مزيد 

بعد جائحة   العامل  لعالم  المرأة   إلعداد 
ً
 محورا

ً
أيضا المسرع  العمل. ويتضمن 

 المستجد.  19-فيدكو 

لعام   - السنوي  تقريرها  ي 
فن الدولي  التعاون  وزارة  تمويل    2020أعلنت    34عن 

إجمالية   بقيمة   
ً
وعا وتكافؤ   3.3مشر المرأة  ن  تمكير لدعم  أمريكي  دوالر  مليار 

ن ضمن المحفظة الجارية للوزارة.  ن الجنسير  الفرص بير

ية بحقوق اإلنسان  اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة المعن -
تداعيات  من  والفتاة  المرأة  غير مسبوق حول "حماية حقوق  المرصي  القرار 

الخارجية    19-جائحة كوفيد وزارة  ن  بير بالتعاون  إعداد  تم  والذي  المستجد" 
 دولة حول العالم.  60دولة عربية و 19والمجلس القومي للمرأة، وأنضم للقرار 

ة و  - وعات الصغير المتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون  أطلق جهاز تنمية المشر
منصة  "الكوميسا"  أفريقيا  وجنوب  ق  لشر كة  المشي  السوق  مجموعة  مع 
ن النساء   ونية تربط بير

ن مليون امرأة أفريقية" كأول منصة الكي  "صوت خمسير
داخل   التجارية  األعمال  مجال  ي 

والمعارف   38فن األفكار  لنقل  أفريقية،  دولة 
ن صاحبات المشر  ي شن  أنحاء القارة والمعلومات بير

وعات ورائدات األعمال فن
 األفريقية. 

اكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة سكك حديد مرص  - أطلقت وزارة النقل بالشر
أمان"   "السكة  حملة  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  ي  األورون  البنك  مع  وبالتعاون 

يما التصدي  لضمان االنتقال اآلمن للمرأة ورفع الوعي بمختلف قضايا المرأة ال س
 لظاهرة التحرش. 

توفير فرص   - بهدف  قريتك"  ي 
مبادرة "شغلك فن المحلية  التنمية  أطلقت وزارة 

المعيلة، وتعظيم قيمة   المرأة  ن عىل  كير
الي  القرى، مع  ي 

عمل مستدامة لمواطنن
يحتوي كل   المصرية،  بالقرى  صناعية  مجمعات  إنشاء  خالل  من  المنتجات 

وعات متوسطة أو مزي    ج   ة مجمع عىل مشر وعات المتوسطة والصغير من المشر
 ومتناهية الصغر. 

ي عضويته المجلس القومي  -
تم إعادة تشكيل المجلس القومي لألجور ليتضمن فن

 للمرأة. 

مركز عىل مستوى   50أطلق رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" تستهدف   -
 مليون مرصي ومصرية.  18قرية يستفيد منها  1381الجمهورية بإجمالي 

ألف سيدة من غير    102جلس القومي للمرأة بإصدار رقم قومي لحوالي  قام الم -
 . 2020القادرات حن  ديسمي  

ي عضوية مجلس الشيوخ   -
ي مجلس النواب    ٪14بلغن نسبة المرأة فن

  ٪ 27وفن
ي مرص، كما تم  

النيابية فن ي الحياة 
النائبات غير مسبوق فن ويعتي  هذا العدد من 

ي مرص، كما ترأست سيدة اللجنة  
اختيار سيدة لوكالة مجلس الشيوخ ألول مرة فن

.  –اإلجرائية لمجلس النواب 
ً
، ألول مرة أيضا ي

الفصل التشريعي الثانن

 - : التحديات المستقبلية  •
 

ن  - . زيادة تمكير
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 المرأة اقتصاديا

باألحوال   - المرتبطة  التحديات  لمعالجة  الالزمة  التشريعية  التعديالت  إجراء 
ي تواجهها المرأة. 

ي الن 
 الشخصية والمواريث وملكية األراين

واألزمات   - واألمراض  األوبئة  تداعيات  لمواجهة  للمرأة  الدعم  من  مزيد  توفير 
 خاصة للمرأة المعيلة. 
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 -:  الراهنرصد الوضع   •

العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  أصدره  الذي  االقتصادي  للتعداد  ا 
ً
وفق

عام   ي 
ف  وزارة  2015واإلحصاء  أعدتها  ي 

الت  اإلقليمية  والحسابات   ،

ى ب توليد حوالي  التخطيط والتنمية االقتصادية، يساهم إقليم القاهرة الكبر

األقاليم  43 مساهمات  بلغت  بينما  اإلجمالية،  المضافة  القيمة  من   ٪

ى ا ي إقليم القاهرة الكبر
٪،  23.4ألخرى بالتواضع. وبلغ معدل التشغيل ف 

ي منطقة الدلتا )
 معدل التشغيل ف 

ً
ي حي   بلغت  ٪23ما يعادل تقريبا

(، ف 

ي القيمة المضافة  
ة إقليم  ٪ فقط. ويفرس تواضع مساهم12.8حصتها ف 

ي هذا اإلقليم
ي القيمة المضافة والتشغيل ارتفاع معدل الفقر ف 

.  الصعيد ف 

 عن ذلك، يعتبر  
ً
ي المناطق الحضرية من سكان  65فضال

٪ من العاملي   ف 

 للعمل المنتج والالئق مما يضطرهم  
ً
، ولكنهم ال يجدون فرصا

ً
الريف أصال

واإل  العامة  للتعبئة  المركزي  )الجهاز  الداخلية  ووزارة  للهجرة  حصاء 

االقتصادية،   والتنمية  الع  2015التخطيط  للتعبئة  المركزي  امة  والجهاز 

 (. 2018واإلحصاء، 

تشب  معدالت إتاحة الخدمات العامة، والبنية األساسية، والمرافق العامة  

ودرجة جودتها وكفاءتها وفعاليتها إل وجود درجة عالية من التفاوت بي    

.    معدالت التنمية بي   أقاليم ومحافظات الجمهورية، وبي   الريف والحض 

اإل التنمية  ي 
ف  الخلل  هذا  عن  نتج  من  وقد  مجموعة  المتوازنة  قليمية 

ي تشمل تآكل األرض الزراعية، وانتشار التعدي  
الظواهر غب  الصحية الت 

ي داخل الكتلة الحضرية،  
ي العشوان 

ي الزراعية، واالمتداد العمران 
عىل األراض 

، وتحض   ي عدد    وتريف الحض 
الريف، وارتفاع معدالت البطالة والفقر ف 

 رى. من األقاليم مقارنة بأقاليم أخ 

ي  
ويمكن تفسب  هذه الظواهر بتطبيق عدد من السياسات غب  الرشيدة الت 

ى واإلسكندرية  ي أقاليم القاهرة الكبر
ي النشاط االقتصادي ف 

نتج عنها تركز ف 

لغالبية العظىم من  والسويس وبعض محافظات الوجه البحري، وتوجيه ا

وعات البنية األساسية والمرا ي  االستثمارات العامة لتمويل مرسر
فق العامة ف 

ي  
ي توزي    ع االستثمارات، وعدم تبت 

هذه األقاليم. كما أن المركزية الشديدة ف 

القدرات   وضعف  المختلفة،  التنموية  الخطط  إلعداد  تشاركية  منهجية 

طويلة،   لسنوات  التخطيط  لمنظومة  هيئات  المؤسسية  دور  وتراجع 

وت التنموية  واالحتياجات  الفجوات  تحديد  ي 
ف  اإلقليىمي  رتيب  التخطيط 

التنمية   تفرس  ي 
الت  األسباب  أهم  ، من  اإلقليىمي المستوى  األولويات عىل 

ي مض. 
 اإلقليمية غب  المتوازنة ف 

 

 -:  الرئيسيةالقضايا   •
 

مختلفة  تفاوت معدالت التنمية بي   األقاليم االقتصادية والمحافظات ال  -
 .  وبي   الريف والحض 

االستثمارات   - توزي    ع  ي 
ف  الشديدة  لتمويل  المركزية  للدولة  العامة 

ي هذه األقاليم. 
وعات البنية األساسية والمرافق العامة ف   مرسر

قدرتها عىل   - وتواضع  المختلفة  األقاليم  ي 
ف  التنافسية  تواضع معدالت 

وعات االق المرسر لتأسيس  الخاصة الالزمة  تصادية  جذب االستثمارات 
ي األقاليم المختلفة. 

 وتوفب  فرص عمل الئق ومنتج ف 

ي توضح الموارد االقتصادية  ضعف استخد -
ام الخريطة االستثمارية الت 

األمثل   النحو  عىل  استغاللها  وعدم  الجمهورية  أنحاء  ي 
ف  الموجودة 

 لجذب الفرص االستثمارية الواعدة وتوفب  فرص العمل. 

المختلفة   - األقاليم  للدولة خاصةتواضع مساهمة  العامة  اإليرادات  ي 
  ف 

خاص المختلفة،  الضريبية  واألرباح  اإليرادات  الدخل  ضريبة  ة 
ائب العقارية.   االستثمارية، والض 

 الجهود والمبادرات  -

التنموية   - الفجوات  سد  ورة  بض   
ً
مؤخرا المصرية  الحكومة  اهتمت 

وتوجيه مزيد من االستثمارات العامة لتحقيق هذا الهدف مع االهتمام  
 برفع كفاءة هذه االستثمارات العامة. 

ً
 أيضا

التخطيط   - وزارة  ي 
ف  ممثلة  المصرية  الحكومة  أعدت  اإلطار،  هذا  ي 

ف 
وع قانون جديد للتخطيط العام يهتم بشكل   والتنمية االقتصادية مرسر

كبب  بالبعد اإلقليىمي للتنمية وبإعداد خطط تنموية واقعية للتخطيط  
، تعتمد عىل تحدي د الفجوات التنموية، وتدار بشكل  اإلقليىمي والمحىلي

للمحافظات  ال مركزي،   إبالغها  يتم  مناسبة  تمويلية  أسقف  توفب   مع 
  .
ً
 واألقاليم مسبقا

قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مض   -
ي إطار اتفاقية قرض مع البنك الدولي عىل النحو الذي سبق عرضه.  

ف 
محو  نامج  البر هذا  وسوهاج  ويتضمن  قنا  ي 

ف  األساسية  البنية  لتعزيز  ر 
هذه  وا ي 

ف  األعمال  بيئة  وتطوير  التنافسية  تعزيز  األخرى  لمحور 
 المحافظات. 

ي توفب    -
ي ضوء أهمية تعزيز االقتصاد المحىلي ودور القطاع الخاص ف 

وف 
، تم خفض المدد الزمنية الالزمة  ي المحافظتي  

فرص عمل الئق ومنتج ف 
ة  اء والمحال التجارية من المراكز التكنولوجي للحصول عىل تراخيص البن

النتيجة  25بنسبة   تحقيق هذه  ي 
ف  األيام. وقد ساهم  بعدد  مقاسة   ٪

وتشغيل   و  8تأسيس  قنا  محافظة  ي 
ف  تكنولوجية  ي    14مراكز 

ف   
ً
مركزا

سوهاج، كما تم إطالق دليل المواطن ودليل الجهة اإلدارية لخدمات  
م أكبر  ونجحت   . المحافظتي   ي 

ف  ي    10ن  البناء 
ف  تكنولوجية  مراكز 

خفض ي 
ف  البناء    المحافظتي    تراخيص  الستخراج  الزمنية  المدة 

اوح بي    
٪، وتم تفعيل  50إل    40وتراخيص تشغيل المحالت بنسبة تب 

 ( المحلية  للخدمات  ي 
ون  االلكب  وتم    41الدفع   ، بالمحافظتي   خدمة( 

ي تؤهل المحافظتي   
 إلطالق  االنتهاء من جميع اإلجراءات التنفيذية الت 

نام  41 ونية. وأهتم البر
 بتأسيس عدد من التكتالت  خدمة الكب 

ً
ج أيضا

اثية والحرفية   ي مجال الصناعات الخشبية والصناعات الب 
االقتصادية ف 

 والصناعات الغذائية المعتمدة عىل الموارد المحلية. 

التنموية   - وعات  المرسر من  عدد  بتأسيس   
ً
ايضا الحكومة  قامت  وقد 

ي  
سبيل المثال  من شأنها تعزيز االقتصاد المحىلي ومنها عىل  اإلقليمية الت 

الخاصة   االقتصادية  المنطقة  وتأسيس  السويس  قناة  إقليم  تنمية 
والخدمية    وتأسيس واللوجيستية  الصناعية  وعات  المرسر من  عدد 

الجديدة   والمنيا  بالمنيا  فدان  مليون  استصالح  وع  ومرسر بالمنطقة، 
وع المثلث ي الذي يستهدف تعزيز    وعدد من المحافظات، ومرسر الذهتر

ي والصناعي  التنمية اإلقليم ية المتكاملة ويجمع بي   النشاط االستخراجر
وتأسيس   الجمهورية،  بدلتا  السمكي  راع 

االسب   عن   
ً
فضال  ، والسياجي

الجمهورية   أنحاء  ي 
ف  اللوجسيتية  والمناطق  الصوامع  من  مجموعة 

ال  المدن  من  وعدد  الداخلية،  التجارة  منظومة  والمراكز  لتطوير  ذكية 
المحافظ ي كافة 

ف  األثاث  التكنولوجية  مدينة  وعات  مرسر وتعتبر  ات. 
التنمية   تعزيز  وعات  مرسر أهم  من  بالروبيكي  الجلود  ومدينة  بدمياط، 
اإلقليمية المتوازنة. وتشهد شبه جزيرة سيناء جهود تنموية غب  مسبوقة  
المنتظر أن تحفز حرك  ي من 

الت  ة  من خالل شق مجموعة من األنفاق 
تف  ي 

الت  القيود  من  وتخفف  والتجارة  الجغرافية  التنقل  الظروف  رضها 
والجيوسياسية عىل هذه المنطقة. كما حصل هذا اإلقليم عىل تمويل  
والمتكاملة   الشاملة  التنمية  لتحقيق  العربية  الصناديق  خالل  من 
ي مجاالت البنية األساسية والمرافق  

والمتوازنة والعادلة والمستدامة ف 
 التنمية االقتصادية المحلية.  العامة و 

 

 -:  المستقبليةالتحديات   •
 

ي   -
ي تحقيق التنمية اإلقليمية المتوازنة خاصة ف 

استمرار جهود الدولة ف 
ي معدالت  

ة ف  ي تواجه الدولة المصرية من زيادة كبب 
ضوء التحديات الت 

الجائحة   تداعيات  العالىمي بسبب  النمو  ، وتأثر معدالت  ي
السكان  النمو 
وغ الكوارث  الحالية  من  ها  خالل  ب  العالم  يشهدها  قد  ي 

الت  اإلنسانية 
 عىل توافر الموار 

ً
ة المقبلة، وتؤثر سلبا المتاحة لتمويل متطلبات    د الفب 
 التنمية اإلقليمية المتوازنة. 

توفب  األطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لتحقيق التنمية اإلقليمية  -
 لذلك.  المتوازنة وتنمية القدرات البشرية الالزمة

ي يتم تنفيذها وتعميم  الجهو   دعم -
شادية الت  امج االسب  د المبذولة من البر

 نتائجها والدروس المستفادة منها.   
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ي خطط التنمية الحضرية من ضمن أولويات  
يعتبر تكامل قضايا اإلسكان ف 

أد خالل  ومن  المصرية  عدة  الحكومة  الوطنية وات  السياسة  أهمها 

(، وعملية اعداد المخططات  the National Urban Policyالحضرية )

البناء رقم   لقانون   
ً
اختالف مستوياتها وفقا اتيجية عىل  لعام    118االسب 

ي    2008
وتعديالته والئحته التنفيذية. إن إعداد سياسة وطنية حضرية ف 

ها الدولة خطوة رئيسة لبيان   التوجه الالزم ومسار العمل لدعم  مض تعتبر

 للتنسيق للتعامل مع    التنمية العمرانية. كما أن السياسة
ً
ترسم إطاًرا شامال

ي ذلك  
بما ف  السريعة،  العمرانية  بالتنمية  المتعلقة  إلحاًحا  األكبر  القضايا 

  ، ي
األراض  إل  الوصول  وإمكانية  وتقنينها،  العشوائيات  مع  التعامل 

وا األساسية،  ولوائح  والخدمات  ي،  الحض  والتشري    ع  التحتية،  لبنية 

، والحراك ي
ي واإلسكان.    التخطيط العمران 

 العمران 

الحضرية   الوطنية  إعداد وثيقة "السياسة  بدأ   National Urbanوقد 

Policy  مع وبالتعاون  ي 
العمران  للتخطيط  العامة  الهيئة  اف  إشر تحت   "

، وتهدف إل  2016برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية منذ عام  

ستوى النسق  صياغة السياسات الالزمة للنهوض بالحض  المضي عىل م

ي ليكون أكبر ديناميكية وتنافسية، وعىل مستوى المدن لتكون أكبر  
العمران 

موروثها   عىل  والحفاظ  الصمود  عىل  وقدرة  واستدامة  وأمنا  إنسانية 

 الحضاري. 

اعتبارها   ي 
ف  الحضرية"  الوطنية  "السياسة  وأولويات  وتأخذ  أهداف 

ي القومي   اتيجر اتيجية ال2052"المخطط االسب  تنمية المستدامة:  "، و"اسب 

مض   ألهداف  2030رؤية  بالنسبة  الدولية  مض  امات  الب   وتعكس   ،"

المستدامة   أهداف    -   2030التنمية  من  الحادي عرسر  الهدف  ا 
ً
وتحديد

عام   حت   المستدامة  الجديدة. 2030التنمية  الحضرية  واألجندة   ،  

الحضرية   الوطنية  السياسة  إعدادها    –وتتضمن  ي 
ف  االستعانة  تم  ي 

الت 

والنقل  ب ي 
العمران  التخطيط  مجاالت  ي 

ف  المستقلي    اء  الخبر من  نخبة 

ي مض  
ي واإلدارة المحلية واالقتصاد ف  من خمس محاور رئيسية،    –الحض 

ي وتوجيه التوسعات، تعزيز االتصالية داخل وبي      وهي  إدارة النمو الحض 

ي ال
القانون  اإلطارين  تعزيز  المتكاملة،  والتنمية  اإلقليىمي  التوازن    مدن، 

للتنمية  قومية  سياسات  ووضع  الحضرية،  للتنمية  الحاكمي    واإلداري 

 . (62) المحليةاالقتصادية  

ي  
اتيجية للمدن المصرية من األدوات الهامة الت  وتعتبر المخططات االسب 

ياجات الحالية والمستقبلية تشمل خطط تفصيلية لقضايا اإلسكان واالحت

مستوياته اختالف  عىل  السكنية  الوحدات  الهيئة  من  تكليف  تم  وقد  ا. 

ي العامة للتخطيط  
اتيجية    2007منذ عام    العمران  بإعداد مخططات اسب 

( المصرية  المدن  لكافة  وتفصيلية  ي    230عامة 
ف  محافظة(.    27مدينة 

المرفق   الجدول  تويوضح  اسب    م ما  من مخططات  اتيجية عىل  اعتماده 

المد عام  مستوى  من  ة  الفب  خالل  ويتضح2019وحت     2016ن  من    . 

ة من   الفب  أن خالل  اعتماد مخططات    2019وحت     2016الجدول  تم 

لعدد   اتيجية  )  62اسب  الجمهورية(،    ٪27مدينة  مدن  إجمالي  من 

عام   )   2017واستحوذ  المعتمدة  المدن  من  األكبر  مدينة(.    41بالعدد 

أن كامل المخططات المعدة تشمل عىل محور اإلسكان    والجدير بالذكر 

األس المحاور  التنمية  كأحد  خطط  ي 
ف  وتضمينها  تحليلها  تم  ي 

الت  اسية 

 . (63) للمدن المستقبلية 

ي  
ي لالستثمارات ف   التوزي    ع النستر

ويوضح كذلك الجدول والشكل المرفقي  

الم الناتج  من  العقارية كنسبة  واألنشطة  والبناء  التشييد  حىل  قطاعات 

ة من   الفب  ي 
ارتفعت  . وبصورة عامة فقد  2019وحت     2013اإلجمالي ف 

نحو   من  للنشاطي    االجمالية  المحىل    ٪ 14االستثمارات  الناتج  من 

 بإن  2019/ 2018عام    ٪16.4إل نحو    2014/ 2013اإلجمالي عام  
ً
. علما

عىل   عالوة  اإلسكان  وعات  مرسر تشمل  والبناء  التشييد  أنشطة  إجمالي 

 ييد والبنية التحتية األخرى. أنشطة التش

 

  
ً
فوفقا اإلسكان،  لقطاع  المخصصة  الحكومية  انيات  المب   إل  وبالنظر 

أن المضوفات الموجهة لقطاع اإلسكان    يتضح  (64)  الماليةلبيانات وزارة  

نحو   تمثل  المجتمعية  المالي    ٪4.7والمرافق  العام  موازنة  إجمالي  من 

الف2021/ 2020 المضوفات  أن  حي    ي 
ف  عام  ،  القطاع  عىل  علية 

نحو    2016/ 2015 تمثل  وتبلغ    ٪2.6كانت  المضوفات.  إجمالي  من 

  3.9االجتماعي نحو  تقديرات االعتمادات المدرجة لدعم برنامج اإلسكان  

ي موازنة عام  
وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم    2020/ 2019مليار ف 

نامج. وقد تم   زيادة هذه  لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البر

ي موازنة عامة  
مليار جنيه،    5.7لتصل إل نحو    2021/ 2020التقديرات ف 

نامج دعم عدد   أما بالنسبة  ألف وحدة سكنية.    120ويستهدف هذا البر

ي الموازنة لإلنفاق  
ي تخصصها الدولة من الباب السادس ف 

لالستثمارات الت 

وعات القومية والخدمات العامة ومد المرافق، فيس تحوذ قطاع  عىل المرسر

النصيب    ٪ 27اإلسكان عىل نحو   ي موازنة نفس العام. ويخصص 
منها ف 

وصندوق    يةالمناطق العشوائاألكبر من هذه االستثمارات لصندوق تطوير  

 . ب والضف الصجي ، والهيئة القومية لمياه الرسر اإلسكان االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة االعتماد
ي تم 

عدد المدن الت 
 اعتمادها

 بيان المدن المعتمدة

2016 7 
ة:                          .  هينةجمحافظة سوهاج:  - ديروط أسيوط: محافظة  - دكرنسمحافظة الدقهلية:  - البدرشي   محافظة الجي  
قية وة : محافظة الدقهلية - اطسا : محافظة الفيوم - كبي   بوأ : محافظة الشر  نير

2017 41 

ة  . نويبع : محافظة جنوب سيناء -بورسعيد : بورسعيد محافظة - الخانكة: القليوبيةمحافظة  - الحوامدية، البدرشي   : محافظة الجي  
قية - فايد، التل الكبي   لية،اإلسماعياإلسماعيلية: محافظة            . ديرب نجم ،ابو كبي   ،ههيا ،كفر صقر ،اقوسف: محافظة الشر

لة ،طلخا ،الكردى ، ميت غمر: محافظة الدقهليةكفر الزيات  محافظة الغربية:  وة ،منية النرص ،شربي    ،المي    . لقاس، بدكرنس ،نير
 ،سنورس ،بشواىا: محافظة الفيوم - الزرقا، كفر سعد: محافظة دمياط - مصيف بلطيم ،دسوق ،كفر الشيخ : محافظة كفر الشيخ

            . بت  مزار ،العدوة ،سمالوط ،ابو قرقاص : محافظة المنيا - الفشن ،الواسىط، نارص: محافظة بت  سويف - إطسا ،طامية
 . جهينةمحافظة سوهاج:  -االقرص محافظة األقرص: 

قيةمحافظة  5 2018 ة:  - بلبيس : الشر  أرمنت، الزينيةمحافظة األقرص:  -طنطا محافظة الغربية:  -العياط محافظة الجي  

2019 9 
قية:  . سمسطامحافظة بت  سويف:  - البياضيةمحافظة األقرص:  - ، طهطاجرجامحافظة سوهاج:  -مشتول السوق محافظة الشر

قية:  - ، فارسكورالشومحافظة دمياط:   قفطمحافظة قنا:  -السلوم مطروح: محافظة  - القرينمحافظة الشر

ي اعتمادها )32) رقم جدول
اتيجية للمدن الت  (2019 -2016( المخططات االسي 

) ي
)المصدر: تقارير اإلنجازات الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمران 

. 
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ي اعتمادها ) ( نماذج109)رقم  شكل
اتيجية للمدن الت  (2019- 2016من المخططات االسي 

()المصدر: تقارير اإلنجازات الفنية للهيئة العامة للتخطيط  ي
العمران 

 السنة
2014/2013 2015/2014 2016/2015 2018/2017 2019/2018 

 % جنيه بالمليون % بالمليون جنيه % بالمليون جنيه % بالمليون جنيه % بالمليون جنيه

  3,783,790  3,598,942  1,905,200  1,825,700  1,770,259 اإلجمالي الناتج المحىل 

 %6.2 233,593 %6.0 214,644 %5.1 96,495 %4.7 86,664 %4.5 78,998 التشييد والبناء

 %10.2 385,691 %10.3 371,111 %9.5 181,515 %9.4 172,466 %9.5 167,867 األنشطة العقارية

ي عىل أنشطة التشييد والبناء واألنشطة العقارية )( الناتج المحىل اإلجمالي بتكلفة عوامل االنتاج 33)رقم  ولجد (2019 -2013باألسعار الثابتة والتوزي    ع النستر

ي السنوي 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء( – 2019و 2016)المصدر: الكتاب اإلحصان 

ي عىل أنشطة التشييد والبناء واألنشطة العقارية )المحىل اإلجمالي بتكلفة  الناتج (110)شكل رقم  (2019 -2013عوامل االنتاج باألسعار الثابتة والتوزي    ع النستر

ي السنوي 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء( – 2019و 2016)المصدر: الكتاب اإلحصان 

 السنة
2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 

 موازنة موازنة معدلة موازنة موازنة فعىل فعىل فعىل

 1,713.0 1,584.0 1,424.0 1,207.1 1,031.9 817.8 733.4 اإلجمالي 

 80.0 66.0 53.4 56.9 43.0 21.6 20.4 المجتمعيةوالخدمات اإلسكان 

 %4.7 %4.2 %3.8 %4.7 %4.2 %2.6 %2.8 المجتمعيةوالخدمات  اإلسكان %

انيات وموازنات الدولة )( 34)رقم  جدول ي مي  
 
بالمليار جنيه مرصى –( 2021-2014المرصوفات االجمالية ونصيب قطاع اإلسكان والخدمات المجتمعية منها ف

، وزارة المالية(2020-2017)المصدر: نسخة المواطن من الموازنات والبيان المال للدولة، 
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التاريخية ،    القيمة  ذات  ي 
والمبان  مناطق  المصرية  المدن  أغلبية  تضمن 

وتضم الكثب  من المجتمعات المحلية أصول سكانية ثقافية لها خصوصية  

المرجعية   األعمال  دالئل  راعت  وقد  آخر.  إل  مكان  من  وتختلف  تتنوع 

مراعاة   وأيضا  اثية  والب  التاريخية  المناطق  مع  التعامل  المدن  لتخطيط 

ي عمليات التخطيط  ت
ي ودمجه ف 

ي والسكان  حليل خصائص المكون البرسر

وعات الخدمات الثقافية   .   واالقتصادوالتنمية، طرح مرسر كما ينظم    المحىلي

ي شأن قواعد ومتطلبات الحفاظ   2008لسنة    119قانون البناء رقم  
عىل    ف 

ة المتمب   القيمة  ذات  والمنشآت  ي 
والمبان  والقرارات المناطق،   ،                      

رقم    8/ 09/ 07/   04 للقانون   
ً
بحدود   2008لسنة    119وفقا   ويتعلق 

ة ويتعلق بأسس    2011  لسنة  / 1/ 25، وقرار  المناطق ذات القيمة المتمب  

ة  المناطق ذات القيمة    الحفاظ عىل  ي القاهرة التاريخية والقاهرة  المتمب  
ف 

 .  الخديوية

 -:  الناجحةالنماذج   •
 

o  وعات تخطيط وتطوير المنا    - : للعاصمة طق التاريخية مشر
 

وعات ترميم   ي تتكامل مع بعضها: بي   مرسر
وعات الت  وتشمل عدد من المرسر

وع   تطوير ميادين،    بالفسطاط،المتحف القومي للحضارة المصرية  أثار، مرسر

ي القاهرة التاريخية. 
 وأيضا التعامل مع المناطق العشوائية غب  األمنه ف 

ىل  عاصمة لمض االسالمية ع  بمنطقة الفسطاط وهي أول  المتحف  قعي

ا2م  ألف  135مساحة   مجمع  منطقة  من  بالقرب  عىل    ديان،ال ،  ويطل 

ة ة عي   الصب  وع عام    . بحب  منه،  ول ال تتضمن المرحلة او  2017بدأ المرسر

ي 
والمنطقة   ثار،ال ومخازن ا  ستقبال،ال ا   مبانيمنها بالكامل،    نتهاءال تم ا  والت 

ميم، ومن  ضافةال با  دارية،ال ا الب  ن  طقة الجراجات؛ فيما تتضمال معامل 

مثل  ،  ٪95بها ال نحو    عمال ال المرحلة الثانية والت  تصل نسبة تنفيذ ا

ميم، فضال عن ا  ثار ال تجهب   مخازن ا مكافحة    ممن نظ  نتهاءال ومعامل الب 

وعات السياحة    الحريق الخاصة بهما.  وع يصنف ضمن مرسر وإن كان المرسر

أنها   إال  تخطيطواآلثار،  وعات  مرسر مع  غير المناطق    تتكامل    العشوائية 

بالمنطقة.  ارتبطت وجودها مكانيا  ي 
الت  ة"  الصب  المخطط    اآلمنه " عي   

يعمل عىل إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد وظيفة القاهرة كمركز  

ثقاف  حضارى سياج، مع حماية الهوية التاريخية من خالل التكامل مع  

ة النسبية للقاريج  للمنطقة، وراع الالنسيج العمران  الت اهرة  مخطط المب  

عالىم   تراث  وصياغة    وهي التاريخية كموقع  الموقع  تنمية  وراء  المحرك 

ي سوف  
الت  التاريخية  القاهرة  المختلفة والنظر لحدود  التنموية  أنشطته 

يخلق   ما  التاريخية،  القاهرة  نمو  مراحل  بي    التواصل  إعادة  عن  تنشأ 

ي تاريخيا استثنائيا، يشجع  مقصدا سياحيا ت
تناسب  األنشطة المختلطة الت 

 مع طبيعة المنطقة التاريخية. 

ي    السيدة عائشة  تطوير ميدانكما يتم  
وإخالء المنطقة من العشوائية الت 

للمكان   التاريخية  القيمة  وإعادة  طويلة  ة  لفب  للمكان  ة  ممب   سمة  كانت 

الذهني  عىلكمنطقة مزارات دينية والقضاء   بكونها  الصورة  ي ربطته 
الت  ة 

ي للمواصالت. ملت
 ق 

 

 

 

وع (: 106)شكل رقم  ة مشر تطوير منطقة عي   الصي 

وع  (111)قم شكل ر   سيوةتطوير مشر

 منطقة بالط اإلسالمية بمدينة بالط   تمشروعا (112شكل رقم )
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o   ي المناطق والمدن ذات
 
ي ف

 
وعات تضمي   المكون الثقاف مشر

 -: الخاصةالبيئات الطبيعة  
 

من   مختلف  نموذج  الغربية  الصحراء  ي 
ف  الواحات  وسكان  عمران  يمثل 

 البيئات الطبيعية والثقافية، ولذلك لزم التعامل معها بشكل مختلف.  

ي   من الممارسات
وعا    األجندةتحقق مبادئ    الت  ي مرسر

الحضرية الجديدة ف 

بمدينة   اإلسالمية  بالط  الداخلة    بالط،منطقة  بمدينة  موط  ومنطقة 

با  والمحافظة عىل  بمحافظة  تأمي    الممارسات  الجديد. من هذه  لوادي 

ي  
ي منطقة القلب الت 

ي تقع ف 
ي الممب   للمدينة القديمة والت 

النسيج العمران 

بها  المدينة  إمتد  مناطق   اختلط  ي بشكل  اد 
.  مختلف  وتخطيطي   عمران 

 مراعاة البعد اإلجتماعي للسكان وتأمي   الحيازة والسكن البديل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

النحو   ي مدينة بالط كانت عىل 
ي تم مراعاتها ف 

الت  التخطيطية  التدخالت 

 :  التالي

للمسح    ةمنطقتحديد   - وفقا  ي التدخل 
ا   العمران  مع  إلدارة  والمناقشة 

فدان    16,3سكان المنطقة، وتبلغ  بمحافظة الوادى الجديد و المحلية  
 بالسكان.  خاصة  ها جميع ملكيات مبت   وحدة   508تضم 

التطوير   - اتيجية  اسب  اثتتلخص  الب  حماية  بي    وبي      توازن  ي 
العمران 

األمث واالستغالل  السياحية  والموارد  التنمية  الطبيعية  للموارد  ل 
 . البشرية

المب - القديمترميم  ي 
تاريخية  ان  اهمية  تمثل  ي 

والت    ثيق و ت  مع  وثقافية،ة 
ي مفصل  

تاري    خ   للمبان  ،  عن  ي  و   المبت 
ف  المستخدمة  الخامات  نوعية 

 . البناء 

ي    تحويل -
ة  لزيادةسياجي    نزلل  إبعض المبان  زيادة  و   اإلقامة السياحية  فب 

 . العائد المالي 

ي من الناحية اإلنشائية والبصرية -
 . حماية المبان 

وعات السكنية لإلعادة توطي   أهال المنطقة إذا  نوع من  بناء مت - المرسر
ي األرض البديلة

 . أمكن مع أستثمار الفائض ف 

ي المناطق   -
الحفاظ عىل الطابع التقليدي للمسكن البدوى الصحراوى ف 

 االجتماع للسكان. الجديدة وذلك للحفاظ عىل النسيج 

رض بديلة  أ  فب  بتو أو    تعويض مالك العقارات ماديا من قبل الصندوق.  -
ي 
 . والتعويض للمالك عن قيمة المبان 

ي مدينة موط كانت عىل النحو 
ي تم مراعاتها ف 

أما التدخالت التخطيطية الت 

 :  التالي

منطق - اإلدارة    ةتحديد  مع  والمناقشة  العمران   للمسح  وفقا  التدخل 
و   المحلية الجديد  الوادى  وتبلغ  بمحافظة  المنطقة،  فدان    5.1سكان 
.  وحدة   190تضم   مبت 

التطوير  ترتكز   - تحقيقخطط  وعات    استدامة  عىل  مرسر عىل  الحفاظ 
المستقبليةالتطوير   صيانتها  لتكاليف  تغطيتها  الوعي    . وضمان  وزيادة 

ي 
اث الثقاف   . المجتمعي بأهمية الب 

  دعم إنشاء ورش   من خالل   اليدويةاالعتماد عىل الصناعات والحرف   -
اليدوية   وتطريز وانتاج    ةالمحليالحرف  صن  صناعة  اعة  المالبس، 

الفخار، صناعة السالل، صناعة الفضة، صناعة الكليم. مع العمل عىل  
اك وإشر والتدريب  التجارية    التوعية  األنشطة  ي 

ف  المحليي    السكان 
فيهية  . % عىل التوالي  21و %  20بنسب   والب 

ا - قامت  تعويض  كما  بديلة.  مواقع  إل  نقلهم  سيتم  الذين  ألهال 
منطقة بتحديد  عىل    المحافظة  السكان  مع  واالتفاق  للتعويض  بديلة 

 عىل أن تقدر قيمة األرض الحالية واألرض البديلة.    ذلك،
 

 الفراغات البينية وتحويلها إلى مناطق انشطة سياحية ( استغالل113شكل رقم ) 
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o  اتيجية  -  للمدن: تحديث المخططات االسي 
 

اتيجية للمدن تحديد مناطق   - تضم الخريطة النهائية للمخططات االسب 
ي تحسي   البيئة  

العمرانية واالستفادة من فرص اإلستيعاب  ذات أهمية ف 
 :  المستقبىلي للسكان واألنشطة كالتالي

ي المستقبىلي للمدينة. مناطق اإلمتداد الجديدة المضافة للحب    -
  العمران 

ي تحتاج إل   -
المناطق غب  المخدومة بالبنية األساسية وشبكة الطرق الت 

 توسعة وتطوير. 

القديم والمناطق   - ومناطق اإلستعماالت    ية،األثر منطقة قلب المدينة 
 المختلطة. 

والمتوقع   - الرأسي  التكثيف  نتيجة    زيادةمناطق  بها  ي 
السكت  الرصيد 

ال الحد  السكاستكمال  الكثافات  مناطق  أو  اإلرتفاع،  من  انية ممكن 
 المنخفضة. 

ي   -
ح والت  ي المضافة للحب   المقب 

ي الفضاء ومناطق اإلمتداد األفق 
األراض 

لها   تفصيليه  مخططات  عمل  الجديدة  يتم  ي 
األراض  تقسيم  تضم 

اطات التخطيطية والبنائية.   والضوابط واإلشب 

ي   -
ف  التغيب   تقييم  يتم  أنه  بالذكر  ي  استعماال والجدير 

األراض  ت 
ح عند مراجعة و  اتيجية  واالستيعاب المقب  تحديث المخططات االسب 

رقم    الصادر بالقانون   طبقا لقانون البناء  عىلي األكبر   سنوات  5للمدن كل  
:  ، 2008لسنه    119  حيث يتم تقييم التالي

 

ي   - اتيجر للحب   والمخطط االسب  المضافة  ي 
األراض  تقييم كفاءه استغالل 

للمد االستعماالت  السابق  ي 
ف  التغب   وأسباب  االستغالل  ونسبة  ينة، 

 . المتوطنة

ي المدينة ومستويات اإلسكان    -
تقييم االحتياجات لنمو قطاع اإلسكان ف 

 المطلوبة. 

ي النمو والمناطق الجاذبة لها.  -
 األنشطة االستثمارية المتباطئة ف 

السكان   - حجم  تغب   نتيجة  للخدمات  المستقبلية  االحتياجات  تغب  
 تهدف. المس

ي تم وضع -
حول االحتياجات المستقبلية   لها   تصور   وفيما يىلي المدن الت 

وعات وخطط التنمية العمرانية الالزمة لتحقيق  للتوسع العمران  ومرسر
اتيجية عىل المستويات   التنمية المستدامة ف  إطار المخططات االسب 

األعىل. 

 2015يناير  المؤشر 

اتيجية العامة واأل   حوزة العمرانيةالمخططات االسي 

 57.58 نسبة المدن الت  تم اعتماد األحوزة العمرانية لها 

اتيجية العامة لها   27.71 نسبة المدن الت  تم اعتماد المخططات االسي 

اتيجية العامة  نسبة المدن  الجارى العمل بمخططاتها االسي 
 وأحوزتها العمرانية

20.35 

خططاتها  نسبة المدن المدرجة بخطة الهيئة إلعداد م 
اتيجية العامة وأحوزتها ال  عمرانيةاالسي 

22.51 

 المخططات التفصيلية للمدن

 10.82 نسبة المدن الت  تم االنتهاء من المخططات التفصيلية لها 

 16.45 نسبة المدن الجارى العمل بمخططاتها التفصيلية لها 

 مدينة موط االسالمية(114شكل رقم )

ي ( 115م )شكل رق
 استغالل الفراغات مع الحفاظ عىل المكون العمران 

 اعادة تصميم الممرات وتطويرها لتسمح بالحركة داخل المنطقة  (116شكل رقم )

ات ( 35رقم ) جدول اتيجية العامة واالحوزة العمرانية  مؤشر  المخططات االسي 



 التنفيذ الفعال: الثان  الجزء 

3 

o    غي للمناطق  العمرانية  البيئة  وتحسي    تطوير  وعات  مشر
 - : مخططةلا 

غب     المناطق  2008لسنة    119رقم    الصادر بالقانون  طبقا لقانون البناء

ي نشأت بالمخالفة للقواني   واللوائح المنظمة للتخطيط   المخططة هي 
  الت 

حوالي    وتتسم إل  تصل  المرتفعة  السكنية  ،  فرد/فدان  500بالكثافة 

اوح  و  ي بها من    ارتفاعاتتب 
د األدن  من  وهي توفر الح  . أدوار   10-4المبان 

األجل.  وطويلة  متوسطة  تنمية  عمليات  وتتطلب  اآلمن،  وتم    السكن 

الجمهورية  مدن  جميع  ي 
ف  المخططة  غب   المناطق  حض  من  اإلنتهاء 

ي    226وعددها  
محافظة، حيث بلغت بها نسبة هذه المناطق    27مدينة ف 

 . من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية للمدن 37.5٪

بالتعاون مع المحافظات باعداد    العشوائيةاطق  المنتطوير    قام صندوق 

،   خطط التطوير للمناطق غب  المخططة ي
  والهيئة العامة للتخطيط العمران 

ي 
الت  المناطق  المحافظةوذلك طبقا لألولويات  تم تحديدها من خالل    .  

جمالي  إمحافظات ب  6بمنطقة ب    38  التطوير لعدد تم توقيع اتفاقيات  و 

  . مليار جنيه 1.595تكلفة 

وعات التطوير كنموذج لتحسي   البيئة العمرانية،   تم تنفيذ عدد من مرسر

ي  
اشتملت خطة التطوير عىل إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وواجهات المبان 

تحويل الخطوط الهوائية ذات الضغط  و   الحريق،كة لمكافحة  وإنشاء شب

ارضية كابالت  ال  شبكة    ، المتوسط  وتأهيل  الرئيسي  الطريق  رصف 

. الضف ال  صجي

من  كما   عدد  عقد  معتم  ومنظمات    االتفاقيات  االهلية  الجمعيات 

غب    للمناطق  الواجهات  دهانات  وع  ف  مرسر المدن   مخططة  ال المجتمع 

الشباب ف  اعمال الدهان بغرض توفب  فرص عمل    وذلك من اجل تدريب

ي خطة التطوير 
اك المجتمع ف   . واشر

ت خطط  من  المباشر  وغب   المباشر  المردود  ي 
غب   ويأن  المناطق  طوير 

من  المناطق    هذه عىل الجانب االقتصادي واالجتماعي لسكانالمخططة  

 خالل : 

االقتصادية لها باالضافة  تحسي   الوجه الحضاري للمنطقة ورفع القيمة   -
 الي توفب  فرص عمل للقاطني   بالمنطقة. 

 المنطقة عن طريق تحسي   البيئة العمرانية.   لألهالي رفع الروح المعنوية   -

وزيادة    ارةان  - الجريمة  معدالت  تقليل  عىل  يساعد  والشوارع  الطرق 
 االحساس باالمان. 

ا  - الظروف  الرئيسية  تحسي    الشوارع  رفع كفاءة  خالل  من  القتصادية 
والفرعية. 

 

 

 
 

 

 
 

ي لمركز بنها   (117شكل رقم ) اتيجر  تحديث المخطط االسي 

وعات تطوير المناطق غي  ( 118شكل رقم ) ي بمشر
 المخططةعمال تحسي   واجهات المبان 
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o   نطاقات ي 
 
ف العشوائية  المناطق  تخطيط  إعادة  وعات  مشر

ي 
 
 - : العاصمةحيوية ف

و تضم مدينة القاهرة   ي تعتبر جزء من وسط العاصمة    منطقة ماسبب 
والت 

 أكتوبر.   6يوليو وكوبري    26وترتبط بمحاور رئيسية مثل محور  الحيوى  

ي ذات القيمة، باإلضافة الي قرب  ها  
كم ا تض م المنطق  ة مجموعة من المبان 

الشديد من القاهرة الخديوية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

و  (119شكل رقم )  إعادة تخطيط منطقة ماسبي 
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فدان بكل ما تشمله من    75.19  حوالي لتقريتر للمنطقة  لمسطح ا ويبلغ ا 

االستعماالت   من  العديد  بوجود  المنطقة  وتتمب    قائمة،  ومعالم  ي 
مبان 

الخارجية،   وزارة  مبت   والتليفزيون،  اإلذاعة  اتحاد  مبت   وأهمها  ة،  الممب  

القنصلية   الي  باإلضافة  المعارف،  دار   
عىل    االيطالية،مبت  واجهة  ولها 

الم   900بطول    النيلرنيش  كو   . تخطيط  مب  إلعادة  األساسية  بادئ 

: المنطقة   كالتالي

األنشطة   - القاهرة ذات  و كجزء من وسط مدينة  تطوير منطقة ماسبب 
ي    واالستعماالت 

)ثقاف  بهدف    –تجاري    –ترفيهي    –المتنوعة   ) ي
سكت 

 . إحياء قلب المدينة 

ا - لملكيات  دراسة  عمل  تم  لذلك  المالك  حق  عىل  ي  الحفاظ 
ألراض 

 . ي
 والمبان 

ببدائل   - السكان  ومشاركة  للسكان،  القرسي  اإلخالء  عدم  مبدأ  انتهاج 
 . السكان المختلفة احتياجات ومعرفةعمل لدراسة التعويض بعد 

للسكان  احتياجاتمراعاة   - المختلفة  أرب  ع    الفئات  ال  تقسيمهم  وتم 
و   ( 2) السكان  ( 1)فئات    تيب تر  وتمالمرأة  ( 4) العمال  ( 3) رابطة ماسبب 

 قا ألولويات كل فئة. طب االحتياجات 

وإبرام وثيقة توافق    لمن يرغب  تضمن حق العودة للمنطقة بعد التطوير  -
كاء التنمية و مع شر  . لتطوير مثلث ماسبب 

وضع   - مع  السكنية  وغب   السكنية  الوحدات  تعويض  تكلفة  احتساب 
ي آلليات التعويض

كاء    تصور مبدن  مع وضع بدل    التنمية،طبقا آلراء شر
 للغرفة الواحدة المكونة للوحدات السكنية.  يضتعو  إنتقال وزيادة

 لسعر المب  الذي تم تحديده من   -
ً
تعويض الوحدات غب  السكنية طبقا

. التقييم العقاري  قبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدائل التعويض والعودة للمنطقة بعد التطوير  (120شكل رقم )
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البناء   لقانون   
ً
وفقا ي 

العمران  ي  اتيجر االسب  التخطيط  عملية  مض  الصادر  تبنت 

ي 2008لعام    119رقم    بالقانون 
العمران  للتخطيط  العامة  الهيئة  ، حيث قامت 

بإصدار مجموعة من دالئل األعمال والمنهجيات الخاصة بالتخطيط   2006منذ  

ي ع اتيجر المدن والقرى والمحافظات  االسب  عالوة عىل    . (65)  قاليم واألىل مستوى 

ي 
ف  المخططي    لرفع كفاءة  من خالل ورش عمل  وتوعية  تدريب  عمليات  إجراء 

ة من القرى والمدن   . كما قامت بطرح مجموعة كبب  ي اتيجر عملية التخطيط االسب 

المصر  بالجامعات  الهندسية  والمراكز  الهندسية  المكاتب  وال ية.  للتخطيط عىل 

اك حجم ك   كش ي إشر
بب  من العاملي   والمتخصصي   أن هذه الخطوة قد ساهمت ف 

ي بالمشاركة واكتساب  اتيجر ي عملية التخطيط االسب 
ي ف 
ي مجال التخطيط العمران 

ف 

ة كذلك إلدارات التخطيط   ة. وامتدت هذه الخبر ي هؤالء المشاركون الخبر
 العمران 

وتحليل  مناقشة  ي 
ف  هام  بدور  قامت  ي 

والت  المحلية  والوحدات  بالمحافظات 

اتيجيات التنموية المطلوبة. عمرانية وصالقضايا ال  ياغة االسب 

ي 
الفت  الدعم  بتقديم  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  ويقوم كذلك 

ة، الستيعاب الزيادات ا  ي وضع مخططات مستقبلية للمدن الصغب 
لسكانية  لمض ف 

المتوقعة بها، بهدف تحسي   جودة الحياة بهذه المدن، وتقليل نسبة الهجرة منها.  

ي ك مكتب األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة  وشار 
وضع المخططات   ف 

ل    اتيجية  العامة    60االسب  الهيئة  مع  بالتعاون   ، مرحلتي   عىل  ة  صغب  مدينة 

الت  ، من خالل مناهج  ي
العمران  الشامل،  للتخطيط  بالمشاركة والتخطيط  خطيط 

الفب    10، عالوة عىل  2016وذلك حت  عام   ي 
ة أخرى ف   2016ة من  مدن صغب 

ي تحسي   األداء والمحاسبة ورفع قدرات 2020وحت   
وع ف  . وقد ساهم هذا المرسر

تقييم  مجاالت  ي 
ف  وخاصة   ، ي

العمران  التخطيط  عملية  ي 
ف  المشاركة  العمل  فرق 

ي المدن، مع المأوى والخدمات الحضري
ة األساسية القائمة والوضع االقتصادي ف 

ي خطة عمرانية اسب  
 اتيجية شاملة. دمج هذه التحليالت ف 

تكز سياسة اعداد وتأهيل المخططي   والمتخصصي    
أما عىل المستوى المحىل فب 

ي مض عىل دمج المخططات العمرانية  
ي ف 
ي عملية التصميم والتخطيط العمران 

ف 

التخطيط   عملية  ي 
الخطط  ف  إلعداد  المدخالت  أهم  من  كواحدة  المحىلي 

بمنهج شادا  اسب  للمحافظة  المتكاملة  االستثمارية  اتيجية  التخطيط  االسب  ية 

المثال تقوم   المحلية بصعيد مض. فعىل سبيل  التنمية  نامج  المتبعة ببر المحىلي 

البشري المتحدة للمستوطنات  بالتعاون مع برنامج األمم  المحلية  التنمية  ة  وزارة 

المقام   "حينا"  وع  بمرسر االقتصادية  والتنمية  التخطيط  ووزارة  اإلسكان  ووزارة 

ي )المعنا  
 من عام    بمحافظة  (66)  والحميدات( بمنطقت 

ً
ويمتد    2018قنا وذلك بدءا

بهدف دعم التنمية الحضرية المتكاملة. ومن خالل منهجية تشاركية   2023حت  

با العاملي    قدرات  ورفع  العمىلي  التدريب  التنمية  يتم  مجال  ي 
ف  المحلية  إلدارات 

، مع تقد يم توصيات  العمرانية المتكاملة، والمالية العامة، وتعزيز االقتصاد المحىلي

الدروس   وتعميم  وتمويلها،  التفصيلية  المخططات  وتنفيذ  إعداد  تعزيز  حول 

 المحىلي 
ي المحافظة عىل المستويي  

وع ف  . (67) والقومي المستفادة من تنفيذ المرسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي المناطق 
 
وع بناء القدرات من خالل تطوير البنية التحتية ف مشر

 الحضرية

 

 
ي عام   2020قامت الحكومة المص           رية والحكومة األلمانية واالتحاد األورونر

ي المناطق 
وعق بناء القدرات من خالل تطوير البنية التحتية ف  ي مرس         ر

بالبدء ف 
ي  ي“الذ الحض               رية

يتم تنفيذه من خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ف 
وعات س ابقة وحالية لت ات من مرس ر وع خبر طوير المناطق مض . يجمع المرس ر

ي مجاالت إدارة وتطوير البنية التحتية، وتقديم برامج التدريب 
العش              وائية ف 

ي ودعم التش               غيل بغرض تعزيز التعاون بي   اإلدارات المحلية و
جميع المهت 

وع إل ضمان استفادة المجتمعات المحلية  األطراف المعنية. وي  هدف المرسر
ي من الفرص االقتص                ادي ة وفرص العم  ل المت  اح ة له

م من خالل الت  دابب  الت 
ي تشمل تحسي   أنظمة التشغيل والصيانة ل           

وع والت  ا  15يقدمها المرسر
ً
مرفق

ي و
ي ل                               للبنية التحتية التقنية واالجتماعية، والتدريب الفت 

من  600المهت 
من رواد  240الش        باب والنس        اء العاطلي   عن العمل، وخدمات الدعم ل                         

ي  1000األعمال، باإلض        افة إل تش        غيل 
من س        كان المناطق المس        تهدفة ف 

وعات كثيفة العمالة لتطوير   من مرافق البنية التحتية.  20المرسر
وع  ي للمرس  ر  3.5ة ألمانية مليون يورو ومس  اهم 17تبلغ منحة االتحاد األورونر

ي المناطق 
كب   عىل تحس        ي   الظروف المعيش        ية ف 

مليون يورو تس        تهدف الب 
ة العش         وائية ذات نس         ب الهجرة المرتفعة ب محافظات اإلس         كندرية والبحب 

ي تحقيق رؤية مض                
لخلق آفاق  2030وأس               يوط وبالت الي المس                اهم ة ف 

 اجتماعية واقتصادية أفضل للشعب المضي. 

 

وع "حينا"  مشر

 
ي أطلق  ت وز

الهيئ  ة ارة اإلس               ك  ان والمرافق والمجتمع  ات العمراني  ة، ممثل  ة ف 
ي 
 حول إعداد المخططات التفص               يلية، العامة للتخطيط العمران 

ً
وعا ، مرس               ر

وع التنمية الحض   رية وتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات األولوية لتنفيذ  "مرس   ر
نا"، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمس   توطنات البش   رية  المتكاملة: حيِّ

مكتب مض      ، وبتمويل من وزارة الدولة الس      ويس      رية للش      ئون  -"الهابيتات" 
 االقتصادية. 

وع يستهدف و وع المرسر ي مض من خالل تنفيذ مرسر
تعزيز التنمية الحضرية ف 

ي للتص               ميم والت ، ودعم زيادة حجم الموارد المحلية، تجريتر ي
خطيط العمران 

اح عدد من السياسات باإل ،عزيز التنمية االقتصادية المحليةوت ضافة إل اقب 
ي "تطوير منهجية 

وع ف  والتش       ريعات الحض       رية، ويتمثل الهدف العام للمرس       ر
، وتطوير منهجية تش            اركية  ي

أكبر ش            فافية وكفاءة واس            تدامة إلدارة األراض 
وعات البنية األس                اس               ية، وتعزيز الموارد المحلية لتخطيط و تنفيذ مرس               ر

ا بش               كل أكبر كفاءة"، بجانب تقديم عدد وتمكي   اإلدارة المحلية من إدارته
امج الت   دريبي   ة لض               م   ان االس               ت   دام   ة من خالل رفع كف   اءة الع   املي    من البر

 .  بالقطاع الحكومي عىل المستوى المحىلي والمستوى القومي
انية  حيث تم رص     د أكبر من نص     ف مليون دوالر لمكون بناء القدرات من مب  

ي عدة مجاالت، منها: مباد
وع، وذلك ف  ئ التخطيط المتكامل وإعادة المرس              ر

ي واالجتماعي للتخطيط، والمدن 
،  واألثر االقتص               ادي والبيت  ي

توزي    ع األراض 
والكث  اف  ات، والم  الي  ة الع  ام  ة، وتعزيز االقتص                اد المحىلي وإع  داد مخطط  ات 

 تية وآليات دراسة الجدذلك من بي   أمور آخرى. البنية التح
العمل، والتدريب أثناء  وس        يتم التدريب عن طريق الدورات المكثفة، وورش

ها.   العمل، وغب 

GIS
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ي تمثل المدن  

ة ف  ي المضي   الصغب  من    ٪ 56من  ما يقرب    النسق الحض 

حوالي  بو   المدن، نستر  الجمهورية  ٪ 10وزن  حض   سكان  وترتفع  من   .

لها المدن المتوسطة الحجم.    من المدن إذا ضمت   ٪93النسبة إل حوالي  

المدن   هذه  قضايا  عىل    باختالف تختلف  قدراتها  وضعف  الضغوط 

 ويمكن تصنيف هذه المدن إل: إحداث تنمية. 

ة    - صغب  ي  ومتوسطة  مدن 
سكان  جذب  مدن  ي كونها 

ف  كز  تب  قضياها 
ي مرتفعة. 

 ومعدالت نمو عمران 

ية ضعف  مشكالتها العمران  مدن،ة تم تحويلها من قرى إل  مدن صغب   -
ي  
ي المستوى البيت 

  والبنية البنية العمرانية من حيث البنية األساسية وتدن 
ي تؤهلها لتوليد فرص عمل.   االقتصادية

 الت 

ة - ي    ومتوسطة  مدن صغب 
ها الريق  التقليدية ودورها األساسي خدمة ظهب 

 . مية محدود كمركز سوق محىلي وخدمات محلية واقلي

ة لقرب  ها ولها عالقات مع  دور مركز صناعات وسيط  متوسطة لها مدن   -
مدن صناعية أو مناطق صناعية. مشكالت تغيب  خصائص سكانها من  
ي  
العمران  والنمو  ي 

االراض  استعماالت  تغب   وبالتالي   
التحض  إل  يف  الب 
  . االقتصاديةنتيجة نمو فرصها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى والعمالقة  (121شكل رقم ) ي مقارنة بالمدن الكير ي النمو الحرص 
 
ة والمتوسطة الحجم ف  مساهمة المدن الصغي 
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ي  كل نمط من  
الت  والتحديات  المشكالت  له مجموعة من  األنماط  هذه 

وتدخالت تخطيطية تواجه عمرانها بالتالي تحتاج إل سياسات عمرانية  

 مختلفة. 

والمتوسطة    ة  الصغب  للمدن  اتيجية 
اإلسب  المخططات  إعداد  تتضمن 

حات تحديد النمو    2006والجاري إعدادها منذ  وحت  الوقت الراهن مقب 

وتوفب   ي 
وأيضا دراسات  العمران  األساسية،  والبنية  الخدمات    االستيعاب 

وعات   ي المستقبىلي بها، ومرسر
، إال إنه أدي إل  المح   االقتصاد السكان  فقدا  ىلي

ي مقننا  
نت  لألراض  للمدن والقرى،  يالزراعية   العمرانية  جة ضمها لألحوزة 

ألف فدان  للمدن ) بمعدل متوسط 60حيث تقدر هذه المساحة بحوالي  

 عامي   نسمة (1000فدان/  3.78حوال  
، مما    2022/   2027وذلك حت 

الزراعية  يؤدي ي 
األراض  ي 

ف  الفاقد  إجمالي  يصل  الناتج عن ضم هذه    أن 

ي إل األحوزة العمرانية للمدن والقرى حت  عام  
إل حوال    2050األراض 

   ألف فدان. 500

عدد من السياسات    طرح NUPالقومية الحضرية    السياسةولذلك راعت  

ي تمثل  ال 
ة والمتوسطة والت  ي تتعامل مع قضايا المدن الصغب 

من    ٪ 93ت 

ي، بشكل متماسك مع النسق   القومي وأيضا والمتكامل مع  النسق الحض 

:  واالقتصاديةاأليعاد البيئية   كالتالي

ي نحو المدن الصحراوية وذات الظهب  الصحراوي   -
توجيه النمو العمران 

 الستيطان. رفع نسب ا و  طبقا ألولوياتها التنموية

ضبط مرحلية النمو داخل األحوزة العمرانية مع ربط توسعاتها بالقدرات   -
ي مجالي البنية األساسية والقدرات البشرية    ها يلتأهو  اإلنتاجية بالمدن

ف 
 . بما يؤهلها لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية

إطار   - ي 
ف  للمدن  المحىلي  االقتصاد  لدفع  الالرسمية  األنشطة  تطوير 

بالمدنمنظومة   ي 
العمران  االساسية    التطوير  والبنية  ي 

األراض  وتوفب  
 الالزمة لها. 

ة والمتوسطة لتحسي   وقت رحالت    االتصاليةتحسي     - الصغب  للمدن 
 العمل منها وإليها. 

قدرتهم عىل خلق  القدر من    االستفادة - لرفع  المدن  لبعض  الكامنة  ات 
ن األسواق  مد  الوسيطة،والصناعات    الموان   مثال مدن    توظيفية،فرص  

 الحضرية. 

المدناالقتصادي    املالتك - األنشطة   بي    ي 
ف  والمتوسطة  ة  الصغب 

 والمدن الثانوية.  ومدن التكتالت  اإلنتاجية

الحجم   - ومتوسطة  ة  الصغب  وعات  للمرسر االستثمارية  المناطق  توطي   
SMEs ي وعات استثمارية كبر ي   وحضانات تكنولوجية وإنتاجية ومرسر

ف 
وربطها  الصحراوي  والمتوس  الظهب   ة  الصغب  الظهب   بالمدن  ذات  طة 

 الصحراوي. 

o  ي المخطط اتيجر قية  االسي   - : العام لمدينة ابوكبي  بمحافظة الشر

ي المشتته وتحسي   الربط   -
راع المخطط ضمن مناطق االمتداد العمران 

 . وعات الخدمات العامة والتوسع الصناعي  بينهم وتوفب  مرسر

o  ي المخطط اتيجر  - : العام لمدينة بلقاس  االسي 

مركز   - بدور  وتقوم  القائمة  الزراعة  من  مساحات  ي 
ف  تتمركز  مدينة  هي 

ومناطق   للريف  اإلقليمية  والخدمات  راع  االستصالحالسوق  وقد   ،
ي المخطط   اتيجر حولها    االسب  الريفية  بالتجمعات  اتصاليتها  تحسي   

 واضافة مساحات من الخدمات العامة والزراعية. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي مقارنة بالمدن ( 36رقم ) جدول ي النمو الحرص 
 
ة والمتوسطة الحجم ف ى والعمالقة مساهمة المدن الصغي   الكير

قية(  122كل رقم )ش اتيجر العام لمدينة ابوكبي  بمحافظة الشر  المخطط االسي 

اتيجر العام لمدينة بلقاس(  123شكل رقم )  المخطط االسي 

اتيجر العام لمدينة الزرقاا (124شكل رقم )  لمخطط االسي 
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ي 
 كركر –المخطط العام للتجمع العمران 

 

ي ظهب  مدينة نض  أسوان“أحد –ق نض النوبة 
ي انشأت ف 

ي األنشطة  النوبةالتجمعات العمرانية الريفية الجديدة الت 
ي محافظة اسوان، وذلك للتوسع ف 

ف 
 . واالنشطة الحرفية والخدمات العامة واألنشطة الخدمية السياحية اعة،للزرالداعمة 

ي المص      انع والمنش      آت ا والمتمثلةتمتلك المدينة بعض االص      ول االقتص      ادية 
ي القتص      ادية ف 

ي م% من اج 14تمثل  القائمة والت 
الي منش      أت الص      ناعية ف 

،حدود  المحافظة داخلحض      ي أض   افية الحب  
وعات الخدمات التعليمية المطروحة من  ولكن ال يوجد مس   احات أراض  متاحة لالس   تثمار. حس   نت مرس   ر

ي الخدمات التعليمية 
ي كثافة الفصل ف  اتيجر  تلميذ /فصل 44ميذ/ فصل إل تل 51 األبتدائية منالمخطط االسب 

 

ي العام لمدينة سمنود بمحافظة ( 125شكل رقم ) اتيجر ة( 126رقم ) شكل الغربيةالمخطط اإلسي  ي العام لمدينة المحمودية بمحافظة البحي  اتيجر  المخطط اإلسي 

ي  ( 127رقم ) شكل   جمع كركر انية استعماالت االراض  لت ي   م( 37رقم ) جدول
 كركر   –المخطط العام للتجمع العمران 
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تعد سهولة االنتقال بي   مختلف وسائط النقل العام من أهم أسس النقل للرحالت  

د داخل وبي   المدن والتجمعات العمرانية المختلفة، ويكون ذلك المستدامة لألفرا 

يسهل   متعددة  نقل  وسائل  وتوفب   الجماعي  النقل  إليها بتطوير  الوصول 

ي مض عىل تطوير منظومة  
اتيجية النقل والمواصالت ف  واستخدامها. وتعتمد اسب 

الرئيسية كاإلسكن ى ومدن مض  الكبر القاهرة  ي 
الوسائط وخاصة ف  درية. متعددة 

ة من عام   قامت الحكومة المصرية بتنفيذ    2020ال عام    2016وف  خالل الفب 

وعات الن وعات عىل مستوى مرسر قل الجماعي المتكامل بإقليم القاهرة عدة مرسر

ى والمدن المصرية أهمها:   الكبر

ة   - و الثالث وجارى العمل بالمرحلة االخب  االنتهاء من ثالث مراحل من خط المب 
ل المرحلة الثالثة ) العتبة / امبابه / جامعة القاهرة( والمرحلة من الخط وتشم

ق القاهرة الرابعة ) مضالجديدة/ عدل منصور( .وتكمن اهميت ي انه يربط شر
ه ف 

ق ى للطريق الدائري وطريق االسماعيلية    من محطة عدلي منصور والقوس الرسر
القاه  ق  شر الجديدة  بالمدن  يمر  الذي  ي 

الكهربان  القطار  العبور  وخط   ( – رة 
وق  -كستبيالها االدارية  ويربطها   –العاشر من رمضان    –بدر  -الرسر العاصمة 

ي للطريق الدائري بسعة مليون بغرب القاهرة عند محطة امباب ه مع القوس الغرنر
و   ونصف مليون راكب يوميا وهذا الخط الثالث يتقاطع ليتكامل مع خط المب 

ي القائم
و الثان  و الرابع الجاري    االول القائم وخط المب  ومستقبال مع خط المب 

 تنفيذه. 

ي ) تنفيذ القطار    -
تنفيذه (  ويربط نهاية    يجري) بمض  مرة    ( الولLRTالكهربان 

و عدلي منصور بالعاصمة اإلدارية بطول  
و الثالث عند محطة مب    67خط المب 

وق/  ق القاهرة ) العبور / العبور الجديدة/ الرسر   كم مرورا بالمدن الجديدة شر
من رمضان/ العاصمة االدارية (وسيتم افتتاحه نهاية يالها كستب / بدر / العاشر
 . 2021عام 

ل  - المدن إنشاء وحدة  الجديدة وربطها مع  بالمدن  الذكي  الجماعي  النقل  تنظيم 
ي تنظم وتراقب مسارات النقل الجماعي 

القائمة وتم بالفعل عمل الوحدة والت 
المج هيئة  عليها  تعاقدت  ي 

الت  قطاع الجديدة  مشغلي    مع  العمرانية  تمعات 
الخطط  ى ووضع  الكبر القاهرة  الجديدة حول  بالمدن  بأنظمة مختلفة  خاص 

الرسىمي ال نقل مستدام  ا  الرسىمي وغب   الحالي  الجماعي  النقل  لالزمة لتحويل 
العمرانية،  المجتمعات  بهيئة  النقل  تنظيم  وحدة  من خالل  مراقبته  يتم  ذكي 

ي المستقبل.  وبحيث يمكن تعميمه بالمدن
 المصرية ف 

ة  - لتقديم خدمة متمب   الجماعي  النقل  تقديم خدمة  ي 
الخاص ف  القطاع  اك  اشر

المحمول وادخال   تطبيقات  واستخدام  بالمركبات  المعلومات  تكنولوجيا 
 لخدمة الركاب. 

وهو خطي      تنفيذه(   )يجريادخال منظومة نقل جماعي جديدة الول مرة بمض   -
ي )   العاصمة  االول لربطمونوريل  

(  LRTاالدارية الجديدة مع خط القطار الكهربان 
و االستاد القائمة عىل خ و الثالث بطول  بمحافظة القاهرة بمحطة مب  ط المب 

ي    يوم والخطكم بسعة مليون راكب /    54
المنطقة الصناعية    لربط نهايةالثان 

و الثا  6بمدينة   و وادي النيل عىل خط المب  ة  بمحطة مب  لث أكتوبر بمدينة الجب  
 كم بسعة تسعمائة الف راكب / يوم.   42بطول 

أكتوبر مع    6دينة  (( لربط مBRTادخال منظومة النقل باألتوبيسات السري عة   -
و   6بالتكامل مع مونوريل مدينة   ة عند محطة مب  أكتوبر وصوال ال مدينة الجب  

االنتهاء من  تم  ة حيث  الجب   بميدان  الرئيسية  الجماعي  النقل  فيصل ومحطة 
طرح  كافة   مستندات  من  االنتهاء  وجاري  التصميمات  واعمال  الدراسات 

وع.   المرسر

اعي بالمدن المصرية باستخدام تقنيات التتبع  إعادة تأهيل منظومة النقل الجم -
ي مسارات  

داخل المركبات وادخال تكنولوجيا المعلومات بالمركبات للتحكم ف 
تطبيقا واستخدام  المقدمة  الخدمة  ومستوى  الجماعي  المحمول النقل  ت 

 لخدمة الركاب

وع تطوير خط قطار ابوقب  واعادة تأهيل ترام  - ي مرسر
الرمل باإلسكندرية البدء ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي تربط المناطق الحضرية المختلفة  
وعات النقل الجماعي الت  أما عىل مستوى مرسر

ب الدولة  ي قامت 
الت  وعات  الجمهورية فلعل من أهم المرسر تنفيذها  عىل مستوى 

تنفيذ منظومة السكك الحديدية السريعة ألول  خالل األعوام القليلة السابقة هو  

كم / ساعة للركاب والبضائع عىل   250مرة بمض عن طريق القطار السري    ع برسعة  

أن تتكامل مع الشبكة القومية للسكك الحديدية والشبكة القومية للطرق وشبكة  

ي الجماعي عىل النحو ال : النقل الحض   تالي

االول:  - االدارية/   المرحلة  العاصمة  السخنة/   ( السري ع  القطار  خط  إنشاء 
والسويس   السخنة  )ميناء  االحمر  البحر  عىل  التنمية  مناطق  لربط   ) العلمي   

و االول  ومناطق تنمية محور قناة السويس بالعاصمة االدارية وامتداد خط المب 
بمدينة مرورا  القائم  قبىلي  وجه  حديد  سكك  اكتوب  6  وخط  ومدينة  ر  أكتوبر 

ي   6الجديدة والربط مع نهاية خط مونوريل مدينة  
أكتوبر وخط قطار المناسر

الساحل /  بمحاذاة  االمتداد  ثم  الجديدة  العرب  برج  مدينة  ال  أكتوبر وصوال 
بطول   الجديدة  العلمي    بمدينة  النهائية  المحطة  ال  ي وصوال  نر الغر  الشمالي 

ي  يار جنيه(، وسيتم االنتمل   160كم وتكلفة    460حوالي  
هاء من هذه المرحلة ف 

2023 . 

كم   650إنشاء خط القطار السري    ع ) أكتوبر / األقض( بطول    المرحلة الثانية:  -
إنشاء خط القطار   - غرب وادي النيل لخدمة مناطق محافظات الوجه القبىلي  

و االنفاق منظومة ربط خط ( 128)شكل رقم  ى بمنظومة النقل الثقيل من خطوط مي  ( بإقليم القاهرة الكير القطار السري    ع )السخنة/العاصمة اإلدارية/العلمي  
ي وخطوط المونوريل واالتوبيسات السريعة

والقطار الكهربان 

خطة وزارة النقل()المصدر: 
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بطول    ) الغردقة    / )األقض  واالفراد   261السري    ع  السياحة  لربط حركة  كم  
إنشاء خط القطار السري    ع )األقض   -مر ومدينة االقض  البضائع بي   البحر االحو 
كم  الستكمال ربط حركة السياحة واالفراد والبضائع من   175أسوان( بطول    / 

أسوان   مدينة  ال  االقض  القطار   -مدينة  خط  من  االول  المرحلة  استكمال 
    مدينة مرس مطروح بطول   السري    ع ) السخنة/ العاصمة االدارية/ العلمي   ( ال

180    . ي  كم لخدمة تنمية الساحل الشمالي الغرنر
مستوى  عىل  المقررة  السريعة  الحديد  السكة  خطوط  المرفق  الشكل  ويوضح 

 . الجمهورية وتكاملها مع شبكة السكك الحديدة القائمة

التنمية المستدامة المصرية تعتمد عىل تطوير   الناحية اإلجرائية فإن خطة  ومن 

الذكية ويشمل  ال للمدن  المضي  الكود  بإعداد  الدولة  قامت  الذكية حيث  مدن 

ي حركة المرور وتنظيمه  
قطاع كامل للنقل الذكي لكل من النقل الجماعي والتحكم ف 

  والتوقع بمشكالت التكدس المروري  بالطرق الرئيسية بالمدينة بما يحقق الحد من  

دن المصرية الجديدة من الجيل  الحركة للتعامل قبل حدوثها. وقد تم تجهب   الم

ي انظمة النقل 
الرابع بالبنية االساسية المستخدمة للتقنيات الرقمية الستخدامها ف 

وبورسعيد   الجديدة  والمنصورة  الجديدة  والعلمي    االدارية  العاصمة  مثل  الذكي 

 ة ونارص بأسيوط. الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ستفادة:  المالتحديات والدروس   •
 

خاصة  أهمية   - التنمية  كاء  شر لدى  المشاركة  بأهمية  الوعي  درجة  رفع 
ي والقطاع الخاص والمنظمات غب  الحكومية

 . ممثىلي المجتمع المدن 

ي بي     -
ورة التنسيق بي   الجهات المعنية للوصول إل التوازن العمران  رص 
ي ضوء تواضع منظومة الحوكمة والذي  

ي الريف والحض  خاصة ف 
  يقتض 

ي أجندة الموئل الثالثتأك
 . يد أهمية الحوكمة كأحد أهم المكونات ف 

هناك حاجة ملحة إل تطوير القرى من خالل خلق فرص عمل وضمان   -
 . اة لمواجهة الهجرة من الريف إل الحض  جودة أفضل للحي

يجب أن تتضمن مخططات التنمية المستقبلية تنمية القرية المصرية   -
والساحل الشمالي    السويس(قناة    ور )محوتنمية محاور تنمية جديدة  

ي الستيعاب الزيادة السكانية وتوفب  المزيد من فرص العمل.   الغرنر

القائمةضعف  - المدن  ا  يتطلب  كفاءة  منها تعظيم  وخاصة    الستفادة 
ة والمتوسطة.   المدن الصغب 

مع   - التكامل  إل  العمرانية  التنمية  وإدارة  التخطيط  منظومة  تحتاج 
القواني     ي    شريعات والت منظومة 

العمران  النمو  تحجيم  تضمن  ي 
الت 

 . ي
 العشوان 

ي  ضعف   -
واألراض  الجديدة  المدن  ي 

أراض  تنمية  خطط  بي    التكامل 
 . ة بالمدن القائمةالمتاحة داخل الكتل العمراني

مقارنة بما هو مستهدف من    اجتذاب المدن الجديدة للسكان  ضعف -
 . ي
 الحجم السكان 

بالمح - المدربة  الفنية  الكوادر  توفر  ووضع    إلدارة   لياتعدم  العمران 
 وتنظيم مخططات عمرانية مختلفة. 

 

وارتباطها بتنمية المدن الجديدة عىل مستوى مرصبكة السكك الحديدية السريعة ش( 129)شكل رقم 

خطة وزارة النقل()المصدر: 

االول من خطوط السكة الحديد السريعة )السخنه/ العاصمة االدارية/ العلمي   ( المرحلة (130)شكل رقم 

خطة وزارة النقل()المصدر: 
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 -: الراهن رصد الوضع  •
 

ال  بتنفيذ  المصرية  الدولة  خالل    جندةتهتم  من  الجديدة  الحضرية 

ة من خالل الموازنة العامة للدولة ومن خالل   تخصيص استثمارات كبير

وعات البنية   ي تمويل وتنفيذ مشر
تهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة ف 

ي مجاالت ال 
ي    جندةالساسية الهامة ف 

الحضرية الجديدة ذات الصلة، والت 

ية والمياه والرصف الصحي والنقل  تشمل التشييد والبناء والنشطة العقار 

( قيمة  38( والجدول رقم )131والتخزين. ويوضح كل من الشكل رقم )

الحضرية الجديدة    جندةاالستثمارات المستهدفة لتنفيذ أهم مكونات ال 

ة )   ( ومساهمتها النسبية. 2020/ 2019 –  2017/ 2016خالل الفي 

( ة  الفي  خالل  المستهدفة  االستثمارات  متوسط  -2017/ 2016بلغ 

العقارية  2020/ 2019 والبناء ولألنشطة  التشييد  مليار    21.6( لنشطة 

و  مرصي،  تمثل    134.9جنيه   ، التوالي عىل  مرصي  جنيه  ٪  2.4مليار 

ال 15.7و قطاعات  لهم  المخصصة  االستثمارات  جملة  من    جندة ٪ 

 .  الحضرية الجديدة عىل التوالي

نيه مرصي من جملة  مليار ج  73.9استحوذ قطاع النقل والتخزين عىل  

الحضرية الجديدة، تمثل    جندة االستثمارات المخصصة لهم قطاعات ال 

ة )8.5 ي المتوسط خالل الفي 
 (. 2020/ 2019-2017/ 2016٪ ف 

وعات المياه والرصف الصحي   در متوسط االستثمارات المستهدفة لمشر
ُ
ق

( ة  الفي  مرصي    7.3(  2020/ 2019-2017/ 2016خالل  جنيه  مليار 

، تمثل  مليا   11.7و التوالي ٪ من جملة  1.3٪ و 0.9ر جنيه مرصي عىل 

 الحضرية الجديدة.  جندةاالستثمارات المستهدفة لهم قطاعات ال 

( توجه الدولة إل  39أما عىل المستوى المحىلي فيتضح من الجدول رقم ) 

التنموية   وعات  المشر لتمويل  االستثمارات  من  مناسبة  نسبة  استهداف 

ي تحقيق أهد
ي تساهم ف 

الحضرية الجديدة عىل المستوى    جندةاف ال الت 

 شبه جزيرة سيناء. 
ً
ي محافظات الصعيد وأيضا

 المحىلي خاصة ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان
 جنوب سيناء  شمال سيناء  وسط الصعيد شمال الصعيد جنوب الصعيد

 ٪ االستثمارات  ٪ االستثمارات  ٪ االستثمارات  ٪ االستثمارات  ٪ االستثمارات 

 5.9 142 7.8 222 2.9 221 3.3 266 3.9 499 المياه

 3.3 78 1.3 38 12.6 953 15.2 1,211 17.1 2,166 الصرف الصحي

 0.2 4 11.1 315 5.2 395 11.0 877 13.4 1,705 التشييد والبناء 

 17.4 415 10.8 308 2.3 178 5.9 471 12.1 1,531 األنشطة العقارية 

 17.4 415 5.6 159 11.1 842 7.7 612 14.0 1,770 النقل والتخزين 

 100 2,380 100 2,850 100 7,570 100 7,990 100 12,680 الجملة
 

 

 

 -: القضايا الرئيسية •
 

 القضاء عىل العشوائيات.  -

ي برامج  -
. التوسع ف   اإلسكان االجتماعي

 مد شبكات المياه للمناطق الريفية.  -

-  .  زيادة نسبة تغطية القرى المصرية بشبكات الرصف الصحي

تطوير منظومة النقل الجماعي والنقل متعدد الوسائط لزيادة االتصالية  -
 المصرية وداخلها.  ن بير  المد

والم  - ي 
الهوائ  للتلوث  السلبية  اآلثار  من  والحد  البيئة  عىل  ي  الحفاظ 

ائ 
ي تطوير منظومة المخلفات الصلبة. 

 واالستمرار ف 

ي   -
والت  الجمهورية  ريف  ي 

ف  "حياة كريمة"  لمبادرة  المستدام  التنفيذ 
ي أنحاء  

ي كبير عىل التنمية الحضرية المستدامة ف  سيكون لها أثر إيجائ 
 الجمهورية. 

 الجهود والمبادرات  -

تنطلق"   - "مرص  الحكومة  عمل  برنامج  ة  يوضح  -2019/ 2018للفي 
ال   2022/ 2021 لتنفيذ  المبذولة  الجديدة    جندةالجهود  الحضرية 

 البند السنة
 القطاع 

 النقل والتخزين  العقارية األنشطة  التشييد والبناء  الصرف الصحي المياه

2016/2017 
 53,828,500 114,704,200 13,685,400 8,139,500 7,496,900 (بالمليون جنيه مصري)االستثمارات 

 9.4 20.1 2.4 1.4 1.3 (٪)المساهمة النسبية 

2017/2018 
      (بالمليون جنيه مصري)االستثمارات 

      (٪)المساهمة النسبية 

2018/2019 
 77,078,700 110,204,500 18,104,800 11,352,400 7,451,500 (بالمليون جنيه مصري)االستثمارات 

 8.2 11.7 1.9 1.2 0.8 (٪)المساهمة النسبية 

2019/2020 
 90,821,800 179,854,200 32,982,500 15,474,000 7,055,800 (بالمليون جنيه مصري)االستثمارات 

 7.8 15.4 2.8 1.3 0.6 (٪)المساهمة النسبية 

 متوسط 
 73,909,667 134,920,967 21,590,900 11,655,300 7,334,733 (بالمليون جنيه مصري)االستثمارات 

 8.5 15.7 2.4 1.3 0.9 (٪)المساهمة النسبية 

( تطور االستثمارات المستهدفة لتنفيذ أهم مكونات  131الشكل رقم )
ة  (2020/ 2019 – 2017/ 2016) الخطة الحضرية الجديدة خالل الفتر

التخطيط. "خطة التنمية المستدامة". سنوات مختلفة. المصدر: وزارة 

ة 38جدول رقم )  ( االستثمارات المستهدفة لتنفيذ أهم مكونات الخطة الحضرية الجديدة خالل الفتر
(2016 /2017 – 2019 /2020 )

المصدر: وزارة التخطيط. "خطة التنمية المستدامة". سنوات مختلفة. 

2020/ 2019( االستثمارات المستهدفة ألقاليم الصعيد وشبه جزيرة سيناء عام 39جدول رقم )

المصدر: وزارة التخطيط. "خطة التنمية المستدامة". سنوات مختلفة. 
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وتخصيص موارد مالية من خالل الموازنة العامة للدولة لتمويل مجموعة 
 : امج تشمل ما يىلي ة من الي   كبير

تطوير العشوائيات: االنتهاء بالكامل من جميع المناطق غير اآلمنة، بحيث  -
ي   1100سكنية باإلضافة إل تطوير    ألف وحدة  80يتم بناء  

سوق عشوائ 
الجمهورية، و بعاصمة كل    3عىل مستوى  مناطق عشوائية غير مخططة 

. ومن    62منطقة بمساحة إجمالية    81محافظة بإجمالي  
ً
ألف فدان تقريبا

العيون،   مجرى  وسور  و  ماسبير ي 
منطقت  تطوير  من  االنتهاء   

ً
أيضا المتوقع 

 يار جنيه. مل 132بتكلفة إجمالية حوالي 

تنمية وتطوير القرى المصرية: تنمية وتطوير جميع القرى المصرية وعددها   -
البالغة    4741 تنفيذ    30888قرية وتوابعها  عزبة وكفر ونجع، من خالل 

ب والرصف الصحي والكهرباء وكباري وطرق داخلية  وعات لمياه الشر مشر
 ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب. 

الصحي  - الرصف  وصالت  بتكلفة  تنفيذ  بالرعاية  الول  لألرس  لية  المي    
 مليون جنيه مرصي كصندوق دوار.  500استثمارية 

 بتكلفة نحو   -
ً
ي القرى الكير فقرا

مليون جنيه   248تحسير  الظروف البيئية ف 
 مرصي. 

 مليار جنيه مرصي.  1.4تطوير المجازر بالمحافظات بتكلفة  -

وعات اإلسكان، م  111تخصيص   - ٪ لتمويل 56نها  مليار جنيه مرصي لمشر
  ، االجتماعي اإلسكان  وعات  ، 22.5مشر المتمير  االجتماعي  لإلسكان   ٪

 ٪ لإلسكان المتوسط. 18و

من   - العقاري  التمويل  عام    7.9زيادة حجم  إل   2016/ 2017مليار جنيه 
بنهاية    19.7 مرصي  جنيه  عدد 2022/ 2021مليار  يرتفع  وبحيث   ،

ألف مستفيد، ويساهم   63ألف مستفيد إل أكير من    43المستفيدين من  
ي الذي يقدم خدمات التمويل 

نامج القطاع المالي غير المرصف  ي تنفيذ الي 
ف 

 العقاري. 

ب للوصول إل نسبة تغطية   - ٪ من حالل  100تحسير  خدمات مياه الشر
 يستفيد منها حوالي   265تنفيذ 

ً
وعا  مليون نسمة.  15.5مشر

ي المد -
٪ وإل  100ن إل  الوصول بنسبة التغطية بخدمات الرصف الصحي ف 

حدود  60نسبة   ي 
ف  متوقعة  بتكلفة  القرى،  ي 

ف  مرصي    ٪33  جنيه  مليار 
 للقرى. 

و النفاق الحالية بتكلفة حوالي   -
مليار جنيه وتوسعتها   386تطوير شبكة مي 
 175كم للشبكة الحالية ليصل اطوال الشبكة حوالي    97بإضافة أكير من  
 يدين إل مليار راكب. ، ليصل عدد المستف 2022/ 2021كم بنهاية عام 

تحسير  نوعية مياه نهر النيل وفروعه من خالل مضاعفة محطات الرصد  -
عام    7من   عام    15إل    2017/ 2016محطات  ،  2022/ 2021محطة 

ات المصرية من       97وزيادة مواقع الرصد الدوري لنوعية مياه البحير
ً
موقعا

ي للرصف ا  156إل  
، وزيادة غرف عمليات الرصد اللحظ 

ً
لصناعي من  موقعا

 مليون جنيه مرصي.      302غرفة بتكلفة   31غرف إل  9

المخلفات    2.2تخصيص   - من  التخلص  نسبة  لزيادة  مرصي  جنيه  مليار 
من   آمنة  بصورة  عام  4لصلبة  عام 40إل    2017/ ٪2016   ٪

٪ إل  60، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من  2022/ 2021
ة، مع زيادة80 نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة    ٪ خالل ذات الفي 

ي يتم  
 من    تدويرها والت 

ً
ة 25٪ إل  10بطريقة سليمة بيئيا ٪ خالل ذات الفي 

 .
ً
 أيضا

حوالي    321تخصيص   - لتغطية  مرصي  جنيه  ع    30مليون  الي  من  كم 
وصولها  وضمان  المياه  عىل  للحفاظ  السكنية،  الكتل  داخل  والمصارف 

الوقت   ي 
الزراعية ف  التلوث، والحفاظ  لألرض  البيئة من  المحدد، وحماية 

 .  عىل الصحة العامة للمواطنير 

   175الستهداف  تم إطالق المرحلة الول من مبادرة "حياة كريمة"   -
ً
مركزا

ي  
لمدة    20ف  المرحلة   . مليون نسمة  55سنوات تخدم    3محافظة  بدأت 

ي 
ي  1371الول ف 

 من يناير  51قرية ف 
ً
 اعتبارا

ً
 . 2021مركزا

المحلية بصعيد مرص والممول من خالل قرض من  يعتي   - التنمية  برنامج   
بقيمة   الدولي  محىلي   500البنك  ومكون   ، أمريكي دوالر  الموازنة    ألف  من 

امج   457العامة للدولة يقدر بالمعادل لمبلغ   ، من أهم الي  ألف دوالر أمريكي
نامج الذي يتم ت ي تتول تنفيذها الحكومة المصرية. ويستهدف الي 

نفيذه  الت 
ة    للقطاع  2021- 2016خالل الفي 

ً
، تطوير بيئة العمال لتصبح أكير جذبا

البنية الساسية  وعات  ي تنفيذ مشر
الخاص، ورفع كفاءة اإلدارة المحلية ف 

 
ً
نامج أيضا ي قنا وسوهاج. ويتضمن الي 

ي محافظت 
وتقديم الخدمات العامة، ف 

 للتشاركية المجتمعية لتشجيع مشاركة المواطنير  
ً
 وأصحاب العمال  مكونا

( رقم  الجدول  ويشير  نامج.  الي  تنفيذ  ي 
المخصصات  40ف  توزي    ع   )

المالي   العام   
حت  وقنا  سوهاج  ي 

بمحافظت  تنفيذها  يتم  ي 
الت  االستثمارية 

الصناعية  2021/ 2020 التنمية  وعات  مشر استحواذ  يتضح  حيث   ،
من   أكير  عىل  والنقل  والطرق  الصحي  والرصف  ب  الشر مياه  وعات  ومشر

نامج. ٪ م70  ن جملة االستثمارات المخصصة للي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعنيير    الموظفير   وتدريب  يات"  والمشي  التعاقدات  "دليل  إعداد  ويعتي  

ي تعزيز  
ي تساهم ف 

نامج الت  بالمحافظتير  عىل استخدامه من أهم مخرجات الي 

من  إطار  ي 
ف  العام،  المال  استخدام  رفع كفاءة  المحلية عىل  الوحدات  قدرة 

 الالمركزية المالية. 

ي الفصل   -
وتجدر اإلشارة إل أن الحكومة المصرية قدمت لمجلس النواب ف 

( الول  المحلية" 2020-2015التشريعي  اإلدارة  نظام  "قانون  وع  مشر  )
ي  دوالذي استح

ي تمنح الوحدات المحلية استقاللية ف 
ث عدد من المواد الت 

الموارد  إدارة مواردها ا ي مصادر 
زيادة ف  القانون  وع  لمالية، كما تضمن مشر

ي  
ي تتول الوحدات المحلية جمعها وإدارتها. ومن أهم المصادر الت 

المالية الت 
المحلية ضمن  التنمية  وزارة  ي 

ف  ك  إنشاء حساب مشي  القانون  استحدثها 
حساب الخزانة الموحد، تتكوم موارده من نسبة من ضريبة الدخل وضريبة 

وة المعدنية، عىل أن  الق  يمة المضافة ومن الضريبة العقارية ومن ضريبة الير
معادلة  وفق  المحافظات  عىل  الحصيلة  هذه  توزي    ع  التنمية  وزارة  تتول 
تمويلية واضحة ومحددة بهدف القضاء عىل الفجوات التنموية وتحقيق 
وع  مشر استحدث  والحياء  المراكز  مستوى  وعىل  االجتماعية.  العدالة 

نون صندوق للتنمية المحلية تتضمن موارده نسبة من مقابل التحسير  القا
ي مخالفات البناء وتقنير  حاالت  

وحق االنتفاع وحصيلة غرامات التصالح ف 
ي  
ي الفصل التشريعي الثائ 

وع القانون ف  وضع اليد. ومن المتوقع أن يصدر مشر
(2021-2025 .) 

للدولة - العام  التخطيط  وع "قانون   مشر
ً
أيضا الذي تقدمت به  وقد حدد   "

الوثائق  الول  التشريعي  الفصل  النواب خالل  لمجلس  المصرية  الحكومة 
المستوى اإلقليمي والمحىلي مع تحديد سقف مالي عىل  التخطيطية عىل 

 العام المالي 40جدول رقم )
ي سوهاج وقنا حتر

ي يتم تنفيذها بمحافظتر
نامج التنمية المحلية بصعيد مرص والتر ( توزي    ع المخصصات االستثمارية لتر

2020/2021

. 2020التخطيط. ديسمتر المصدر. وزارة 
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 إلعداد الخطة 
ً
مستوى الوحدات المحلية تبلغ به الوحدة المحلية مسبقا

التمويلية عىل مستوى المدى، ويتم تحديد السقف  الوحدات   متوسطة 
 لمعادلة تمويلية تستهدف سد الفجوات التنموية بالوحدات  

ً
المحلية وفقا

المحلية، مع تحفير  الوحدات المحلية عىل زيادة مواردها الذاتية. وتتمتع  
بالخطة   المدرجة  وعات  المشر بير   المناقلة  بحرية  المحلية  الوحدات 

 االستثمارية بعد استطالع رأي الوزارة المعنية بالتخطيط. 

وع  - وع "قانون نظام اإلدارة العامة" ومشر من المتوقع أن يؤدي إصدار مشر
"قانون التخطيط العام للدولة" إل تطوير منظومة إدارة الوحدات المحلية  
لمواردها المالية ورفع كفاءة اإلنفاق العام وسد الفجوات التنموية، وزيادة  

وتنف  العامة  الخدمات  تقديم  عىل  المحلية  الوحدات  وعات  قدرة  مشر يذ 
الحضرية   الجندة  أهداف  تنفيذ  ي 

ف  يساهم  مما  الساسية  البنية 
            الجديدة. 

    

 - : المستقبليةالتحديات  •

ي  -
وعات الت  ي توفير االستثمارات الالزمة لتمويل المشر

استمرار جهود الدولة ف 
ي تنفيذ ال 

 الحضرية الجديدة.  جندةتساهم ف 

وعي   - "قانون نظام اإلدارة العامة" "وقانون التخطيط االنتهاء من إصدار مشر
الذي يضمن  التشريعي  ليكتمل اإلطار  التنفيذية لها  اللوائح  العام" وإعداد 
الجندة   أهداف  لتحقيق  للدولة  العامة  الموازنة  استغالل  كفاءة  رفع 
المكانية   العدالة  وتحقيق  التنموية،  الفجوات  وسد  الجديدة،  الحضرية 

النشاط االقتصادي عىل المستوى المحىلي وتتحسير    واالجتماعية وتحفير  
 .  مستوى معيشة المواطنير 

ي  -
الت  وعات  المشر وتنفيذ  تمويل  ي 

ف  المشاركة  عىل  الخاص  القطاع  تحفير  
ال  أهداف  تحقيق  ي 

ف  أطر    جندةتساهم  واستحداث  الجديدة،  الحضرية 
وعات   مشر لتنفيذ  والخاص  العام  القطاعير   بير   المشاركة  امج  لي  جديدة 

 نية الساسية والخدمات العامة. الب

االستثمارات  - هذه  توزي    ع  عدالة  من  للتأكد  وعات  المشر هذه  أثر  تقييم 
ال  وعات  مشر عن  المواطنير   رضا  مستوى  رفع  ي 

ف   جندةومساهمتها 
 الحضرية الجديدة. 

 

 -رصد الوضع الراهن:  •

 للموازنة العامة للدولة  
ً
بلغت قيمة متوسط إيرادات اإلدارة المحلية وفقا

ة )  مليار جنيه مرصي    14,454(  2021/ 2020-2018/ 2017خالل الفي 

ة. 1.3تمثل    ٪ من متوسط اإليرادات العامة خالل ذات الفي 

ة   الفي  خالل  المرصوفات  متوسط  قيمة  - 2018/ 2017) بلغت 

٪ من متوسط  10مليار جنيه مرصي، تمثل    147,059(  2021/ 2020

ة.   المرصوفات العامة خالل ذات الفي 

إل ارتفاع قيمة العجز الكىلي لإلدارة المحلية    ( 132) كما يشير الشكل رقم  

مليار    152,029إل    2018/ 2017مليار جنيه مرصي عام    116,222من  

ل نسبة عجز الموازنة العامة لإلدارة  . وتمث 2021/ 2020جنيه مرصي عام  

ي  31.8المحلية  
ف  وذلك  للدولة،  العامة  الموازنة  عجز  جملة  من   ٪

ة )  (.   2021/ 2020-2018/ 2017المتوسط خالل الفي 

( رقم  )جدول  المحلية  لإلدارة  العامة  المرصوفات  هيكل  ((،  41يوضح 

للعاملير    والتعويضات  الجور  بند  ٪  9.7٪، وتخصيص  79.5استحواذ 

ة  9.2لالستثمارات و  ي المتوسط خالل الفي 
اء السلع والخدمات، ف  ٪ لشر

(2017 /2018-2020 /2021 .) 

من   يقرب  بما  المحلية  والرسوم  ائب  الرص  تساهم  من  5.8كما  فقط   ٪

مقابل   المحلية  العامة  اإليرادات  ي  94.2متوسط 
ف  الخرى  لإليرادات   ٪

ة )  (. 2021/ 2020-2018/ 2017المتوسط خالل الفي 

 - : ا الرئيسيةالقضاي •

كمصدر    استمرار  - المركزية  التحويالت  عىل  المحلية  اإلدارة  اعتماد 
 للتمويل. 

تواضع نسبة ما يتم تخصيصه لإلدارة المحلية من استثمارات مقارنة  -
 . ي
 بالمستهدفات عىل المستوى الوطت 

-  . ي العجز الكىلي
 ارتفاع مساهمة اإلدارة المحلية ف 

 

 - : الجهود والمبادرات •

قروض   بتوفير  المحلية  التنمية  بوزارة  المحلية  التنمية  صندوق  يقوم 

ي المحافظات من خالل  
ة ومتناهية الصغر ف  وعات الصغير لتمويل المشر

إل   يصل  منخفض  بتمويل  والمجتمعية  المحلية  التنمية  ٪. 4"برنامج 

ي تستهدف توفير فرص  
وعك( من أهم المبادرات الت  ويعتي  برنامج )مشر

وم الئق  ويقدم  عمل  بالمحافظات.  البطالة  معدالت  وتخفيض  نتج 

متناهي  ة   مش  روعات  لتأسيس  ق  روض  بت  وفير  المحلية  التنمية  صندوق 

تتعدى   ال  بفائدة  والمرأة  للش  باب  نامج  6الص  غر  الي  تمويل  ويتم   .٪

تم   ي 
الت  وعات  المشر بلغ عدد  المصرية. وقد  البنوك  بعض  بالتعاون مع 

برنا خالل  من  المحلية  تمويلها  التنمية  بإجمالي    152مج  وع 
مشر ألف 

  862مليون جنيه قامت بتوفير فرص عمل لما يقرب من    15.3قروض  

وع )شارع مرص( بكل محافظة   ي هذا اإلطار تم تنفيذ مشر
ألف شباب. وف 

لتوفير مكان إلقامة سيارات طعام صحية بالتعاون مع صندوق تحيا مرص  

ي تولت وضع  
  15المواصفات الالزمة. وتم توفير  وهيئة سالمة الغذاء الت 

وع.      ألف فرصة عمل للشباب من خالل هذا المشر

 - : التحديات المستقبلية •

لتمويل   - خاصة  موارد،  من  المحلية  اإلدارة  تديره  ما  تواضع  استمرار 
ي ضوء الضغوط الراهنة والمستقبلية. 

 االستثمارات العامة، ف 

أكي   - حرية  المحلية  اإلدارة  وحدات  إعطاء  الرسوم  عدم  تحديد  ي 
ف   

انتخاب   وتأخر  الالزمة  التشريعات  غياب  ظل  ي 
ف  المحلية  ائب  والرص 
   المجالس المحلية

بأنواعها   - ائب  الرص  تحصيل  ي 
ف  المحلية  اإلدارة  مساهمة  تواضع 

غياب   بسبب  العقارية،  ائب  والرص  الدخل  ائب  ض  خاصة  المختلفة، 
 .  الحافز الالزم عىل المستوى المحىلي

حصيلة   - لزيادة  ح  المقي  التطوير  ي 
تبت  مقابل  عدم  من  المحلية  اإلدارة 

ي تمويل بعض برامج  
ه من الرسوم المحلية للمساهمة ف  التحصيل وغير

 .  التنمية العمرانية عىل المستوى المحىلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2020/2021-2017/2018تطور موازنة اإلدارة المحلية خالل الفترة )(: 132شكل رقم )

المصدر: وزارة المالية. البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة. سنوات مختلفة.
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 -رصد الوضع الراهن:  •

الوحدات   عىل  االستثمارات  لتوزي    ع  التمويلية  المعادلة  تطبيق  توقف 

عام   منذ  الحكومة  2011المحلية  تنفيذ  ضوء  ي 
ف  تطبيقها  عودة  قبل   ،

نامج "التنمية   المحلية بصعيد مرص" الممول من خالل قرض  المصرية لي 

 البنك الدولي وبمكون مساٍو من الموازنة العامة للدولة. 

التمويلية، تم توزي    ع االستثمارات   المعادلة  خالل سنوات توقف تطبيق 

عام   ديوان  تنفيذها  يتول  ي 
الت  المحلية  التنمية  امج  لي  المخصصة 

بنا  من كل    ءالمحافظة  المقدمة  وعات  المشر ضو عىل  ي 
وف    ء محافظة 

. وبالطبع، اتسعت الفجوة  
ً
التمويل المتاح من الخزانة العامة للدولة سنويا

البلد للخدمات  االحتياجات  لسد  المطلوبة  االستثمارات  ة  يبير  

ي يتم تخصيصها.  
 بالمحافظات، واالستثمارات الت 

ات قياس أدا عىل   لم ترتبط االستثمارات المخصصة للمحافظات بمؤرسر

ات المحلية، ولم يتم تطبيق آلية منهجية لضمان تحقيق  مستوى الوحد

ي توزي    ع هذه االستثمارات  
أو الوحدات    عىل مستوى المحافظاتالعدالة ف 

 المحلية القل. 

الخرى كالتعليم   المحلية  للخدمات  التطبيقية  المعادلة  تطبيق  يمتد  لم 

وعات المرافق العامة كالمياه والرص  ف  والصحة والشباب والرياضة أو مشر

ي تعتي  خدمات عامة تتول تقديمها جهات مركزية مع نقل  
الصحي والت 

 للقانون رقم  
ً
 . 1979لسنة  43بعض االختصاصات لإلدارة المحلية وفقا

ي 
ف  العامة  الخدمات  مستوى  تواضع  عن  الممارسات  هذه  أسفرت 

المحافظات، وتراجع معدالت التنمية، مما أدى إل إطالق فخامة رئيس  

لي   العامة  الجمهورية  الخدمات  لتحسير   الكريمة"  "للحياة  قومي  نامج 

ي قرى الجمهورية،  
والمرافق والبنية الساسية وتعزيز التنمية االقتصادية ف 

 بصعيد الجمهورية، مع الدعوة  
ً
مع إعطاء الولوية للقرى الكير احتياجا

كا للمساهمة والمشاركة من كافة   ي    ءرسر
التنمية من منظمات المجتمع المدئ 

. وال ي
 قطاع الخاص الوطت 

 - : القضايا الرئيسية •

الموجهة   - الحكومية  االستثمارات  لتوزي    ع  تمويلية  معادلة  وضع 
الولويات   وترتيب  االحتياجات  تحديد  ي ضوء 

ف  والمراكز  للمحافظات 
الداء   قياس  ات  بمؤرسر التمويلية  المعادلة  وربط  مجتمعية،  بمشاركة 

 الذكية. 

المعادلة التمويلية عىل كل الوحدات المحلية لتقييم تقييم نتائج تطبيق   -
عدالة التوزي    ع وقياس درجة رضا المواطنير  عن الخدمات العامة من  

 حيث إتاحتها وجودتها وحوكمتها. 

تطبيق المعادلة التمويلية مع مراعاة عدم تفتيت االستثمارات حيث قد   -
المعادلة تواضع االستثمارات   المخصصة لكل وحدة محلية ينتج عن 

 مقارنة باحتياجاتها. 

ي يتم تحويلها من المستوى المركزي إل الوحدات   -
كفاءة االستثمارات الت 

 المحلية باستخدام الصيغة التمويلية. 
 

 - : الجهود والمبادرات •

ي إل الالمركزية   - ي ضوء الجهود الحالية للدولة لدعم االنتقال التدريح 
ف 

، تم تشكيل لجنة 2014قتصادية كما ينص دستور  اإلدارية والمالية واال
)بهدف   المحلية  التنمية  استثمارات  بتوزي    ع  الخاصة  المعايير  وضع 
توزي    ع استثمارات برامج التنمية المحلية عىل دواوين عموم المحافظات  
بصورة عادلة وموضوعية من خالل تطبيق معادلة تمويلية تستند إل 

 عدد من المعايير والمحددات.   

ي عملية توزي    ع استثمارات برامج  تس -
ي زيادة الشفافية ف 

المعادلة ف  اهم 
ي عىل   اتيح  التخطيط االسي  المحافظات من  المحلية، وتمكير   التنمية 
الالمركزية   مفهوم  وتدعيم  التمويلية،  الفجوات  لسد  الطويل  المدى 

 وعدالة التوزي    ع المكانية. 

المحا  - نصيب  متوسط  التمويلية  المعادلة  محددات  من  تتضمن  فظة 
المحلية،   التنمية  امج  لي  الموجهة  العامة  الخزانة  استثمارات  إجمالي 
ي  
ف  الفقر  ومعدل  السكان،  إجمالي  من  المحافظة  ي 

ف  السكان  ونسبة 
 المحافظة، وموقع المحافظة )حدودية/ غير حدودية(. 

تنفذه   - الذي  مرص"  بصعيد  المحلية  التنمية  "برنامج  تنفيذ  إطار  ي 
ف 

ي مح
المرصي ف  االتفاق عىل سقف  الحكومة  تم  قنا وسوهاج،  ي 

افظت 
لمدة   المحلية  التنمية  برامج  لتمويل  محافظة  لموازنة كل    3تمويىلي 

تم   . كما 
ً
التمويىلي مقدما السقف  بهذا  إبالغ كل محافظة  وتم  سنوات، 

تمويلية تتضمن تخصيص   التمويىلي  40تطبيق معادلة  السقف  ٪ من 
وعات  ٪ منها تم تخص30للمحافظة لمستوى المحافظة ) يصها لمشر

كة، و وعات المشي  ٪ تخصص للمدينة 10ديوان عام المحافظة والمشر
٪ من السقف التمويىلي عىل المراكز  60عاصمة المحافظة(، ويتم توزي    ع  

 لعدد السكان. 
ً
 وفقا

ي التخطيط والتنمية االقتصادية والتنمية   -
وتجدر اإلشارة إل قيام وزارئ 

ي إطار الصيغة التمويلية  دلة  المحلية باالتفاق عىل صيغة تمويلية عا
ف 

ي "برنامج التنمية المحلية بصعيد مرص"  
ي تم استخدامها ف 

توزي    ع  لالت 
محافظات   عىل كافة  المحلية  التنمية  امج  لي  الموجهة  االستثمارات 

 الجمهورية والمراكز داخل كل محافظة. 
 

 - : التحديات المستقبلية •

ي يتم تخصيصها لتمويل  تحديد صيغة تمويلية لتوزي    ع   -
االستثمارات الت 

، خاصة   وعات البنية الساسية والخدمات عىل المستوى المحىلي مشر
لقانون    

ً
المحلية وفقا بنقل صالحيتها لإلدارة  ي قامت 

الت    43للوزارات 
ي لم يتم تطبيقها عىل أرض الواقع، حيث مازال توزي    ع  1979لسنة  

، والت 
. هذه االستثمارات يتم عىل المستوى ا  لمحىلي

ي   - تلت  حقيقية  باحتياجات  االستثمارات  لتوزي    ع  التمويل  صيغة  ربط 
ي  
المواطنير  وتستهدف تحسير  مستوى معيشتهم، وتساهم ف  رغبات 
ة.  ي القرى الفقير

ي الوحدات المحلية، خاصة ف 
 سد الفجوات التنموية ف 

من   - مزيد  لجذب  المحلية  لإلدارة  التمويل كحافز  صيغة  استخدام 
المج من  عىل  المساهمات  الخاص  االستثمار  ولتشجيع   ، ي

المدئ  تمع 

 % المتوسط 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 البند

 100 147,084,322 171,648,280 153,966,314 136,844,953 125,877,742 المرصوفات

 79.5 116,972,174 129,503,611 121,284,894 111,361,072 105,739,121 األجور وتعويضات العاملي   

اء السلع والخدمات  9.2 13,526,317 17,536,924 14,194,389 11,772,530 10,601,426 شر

 0.2 271,512 328,564 339,987 227,048 190,451 الفوائد

 0.4 533,709 593,912 546,395 515,477 479,053 الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

 1.0 1,489,893 1,944,204 1,768,035 1,221,813 1,025,523 المرصوفات األخرى

 9.7 14,290,715 21,741,065 15,832,614 11,747,013 7,842,168 االستثمارات

 100 14,453,306 19,618,451 17,406,418 11,132,798 9,655,559 اإليرادات

ائب   831,859 941,612 713,057 632,928 1,039,841 الرص 

  - - - - - المنح

  13,621,447 18,676,839 16,693,361 10,499,870 8,615,718 اإليرادات األخرى

(2020/2021-2017/2018واإليرادات العامة لإلدارة المحلية خالل الفترة )هيكل المصروفات (: 41)رقم  جدول

المصدر: وزارة المالية. البيان الموازنة العامة إلدارة المحلية. سنوات مختلفة.
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ورفع   المحلية  لإلدارة  المتاح  التمويل  زيادة  بهدف   ، المحىلي المستوى 
ه.  ي توفير

 درجة التشاركية ف 

المتاح   - التمويل  إدارة  ي 
الرشيدة ف  الحوكمة  لتطبيق مبادئ  وضع خطة 

ثقة   لتعزيز  الذاتية،  الموارد  أو  المركزية  التحويالت  للمليات من خالل 
المجتمع المحىلي ومؤسسات التمويل المحىلي والدولي لزيادة مساهمتها  

 . ي تمويل التنمية المستدامة عىل المستوى المحىلي
 ف 

 

 - : الجهود والمبادرات •

إطار   - ي 
ف  السيادي"  مرص  "صندوق  المصرية  الحكومة  أطلقت 

مرص   رؤية  المستدامة:  التنمية  اتيجية  الحاجة  2030اسي  لمواجهة   ،
وعات التنمية الشاملة والمتوازنة   لزيادة حجم االستثمارات لتمويل مشر

تنوي    ع مصادر   ي كافة محافظات الجمهورية مع 
التمويل. وقد تطلب  ف 

اكات   ذل تأسيس كيان اقتصادي كبير قادر عىل عقد مجموعة من الشر
ورفع كفاءته   االستثمار  لزيادة  وعالمية  محلية  ومؤسسات  كات  مع رسر
وتحقيق االستغالل المثل لصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وتوفير  

للتن قوية  دفعة  وإعطاء  والمنتج  الالئق  العمل  فرص  من  مية  مزيد 
أول   مرص"  "صندوق  ويعتي   القادمة.  الجيال  حقوق  عىل  والحفاظ 
االقتصادية   التنمية  ي 

ف  المساهمة  إل  يهدف  سيادي مرصي  صندوق 
 المستدامة. 

المستقبلية   - السيادي" إل زيادة ثروات لألجيال  يسع "صندوق مرص 
المستغلة   الصول  ي 

الكامنة ف  القيمة  تعظيم االستفادة من  عن طريق 
ا من  وغير  وذلك  مستدامة،  مالية  فوائض  وتحقيق  ي مرص 

ف  ة 
ّ
لمستغل

اكة   خالل تصميم منتجات استثمارية فريدة تفتح المجال لفرص الشر
ل  

ّ
مفض كشريك  الصندوق  مكانة  وترسيخ  الخاص  القطاع  مع 

ي مرص. 
 للمستثمرين المحليير  واإلقليميير  والدوليير  ف 

ي جذب مستثمرين ورسر  -
كاء من الداخل  وقد نجح الصندوق منذ انشائه ف 

  
ً
اكات متعددة عىل كافة الطر محليا والخارج وتوقيع اتفاقيات عقد رسر
ة   الفي  شهدتها  ي 

الت  االقتصادية  التحديات  من  بالرغم   ،
ً
ودوليا  

ً
وعربيا

ة.    الخير

واستهداف   - نشاطه  مجاالت  تنوي    ع  إطار  ي 
وف  أخرى  ناحية  ومن 

السيادي لتدشير  مجم الواعدة يخطط صندوق مرص  وعة  القطاعات 
ي المجاالت المختلفة تتضمن: 

 من الصناديق الفرعية المتخصصة ف 
 صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة  .1
 صندوق فرعي للبنية الساسية والتحتية  .2
 صندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي   .3
 صندوق فرعي للسياحة واالستثمار العقاري .4

 

ي ظل الظروف الحالية وتداعيات جائحة كوف -
المستجد يعمل    19-يدوف 

المختلفة   القطاعات  من  ي مجموعة 
ف  وعات  عدة مشر الصندوق عىل 

ي الوقت الراهن لتشمل قطاع  
ي تحظ  بالولوية ف 

وخاصة القطاعات الت 
  ، ي
الغذائ  والتصنيع  الزراعي  والقطاع  المتنوعة،  الصحية  الخدمات 

إل   باإلضافة  الرقمي  والتحول  والتحتية،  الساسية  البنية  وقطاع 
 طاعات أخرى مختلفة. ق

 

 - : التحديات المستقبلية •

  19-تواضع الفرص االستثمارية بسبب استمرار تداعيات جائحة كوفيد -
 المستجد خالل المدى المتوسط. 

تطوير اإلطار التشريعي ليسمح لإلدارة المحلية بالحصول عىل التمويل   -
من   ي 

فت  بدعم  الدولية  التمويل  مؤسسات  مع  والتعامل  ي 
المرصف 

 الوزارات المركزية المعنية ذات الصلة. 

رفع كفاءة اإلدارة المحلية وتطوير النظم الالزمة للتعامل مع مؤسسات   -
الالزم   التمويل  عىل  للحصول  والدولية  واإلقليمية  المحلية  التمويل 

وعات التنمية الحضرية المستدامة.  امج ومشر  لي 









 التنفيذ الفعال : الثان  الجزء 

90 

لل اتيجية  اإلسي  المخططات  تتيح  تراعي  ي 
الت  المكانية  البعاد  محافظات 

المناطق   مثل  المختلفة  الفرص  ي 
ف  العمرانية  التجمعات  اك  اشي 

الخدمات   فرص   
ً
أيضا المدن،  من  عدد  ظهير  ي 

ف  كة  المشي  اإلقتصادية 

ي تخدم عدد من التجمعات الحضرية أو الريفية.  
المجتمعية اإلقليمية الت 

الم ي 
ف  حة  المقي  النشطة  تكامل  تراعي  ها  كما  ظهير تخصص  مع  دن 

ي  
الريفية ف  التجمعات  الصحراوي مع  الظهير  تكامل قرى  ، مثال  اإلقليمي

ي  
حة ف  المناطق الزراعية القائمة. وفيما يىلي نماذج الحلول العمرانية المقي 

ي تحقق تكامل التنمية. 
اتيجية الت   إعداد المخططات االسي 

o   حات سياسة دمج التكتالت العمرانية الريفية للحرص  -: مقتر
 

بها حاالت   ي 
الت  المدن  لبعض  اتيجية  االسي  المخططات    التحام طرحت 

ي مخرجات  
وعات ربط بنية أساسية ف  والبعض    المخطط،قرى خطط مشر

لعدم    اإلداري تنفيذ الضم    لصعوبةإداري لها ولكن    مخطط  الخر ضمن 

الحضرية   الوطنية  السياسة  طرحت  له.  قانونية  آليه  ي    NUPوجود 
ف 

التحوالت   دمج  بها  تضمن  ي 
الت  السياسات  من  عدد  ي 

اإلبتدائ  تقريرها 

ي،   الكي  المدن  الريفية حول  العمرانية  القدرة عىل  واالمتدادات  لضمان 

القوانير    لمنظومة  طبقا  لها  ي 
العمرائ  النمو  ي 

ف  والتحكم  السيطرة 

ي  والتشر 
يعات الخاصة بالمدن، مما يحد من تحولها إل بؤر للنمو العشوائ 

 . عىل أطراف ومداخل المدن

الضوابط   - خالل  من  اإللتحام  مناطق  ي 
ف  ي 

العمرائ  النمو  ضبط 
اطات الحضرية المختلفة.   واالشي 

النشطة   - ورصيد  ي 
السكت  الرصيد  من  مناطق االستفاده  ي 

ف  المختلفة 
 االمتداد ضمن متطلبات المدينة. 

ي وتحسير  البيئة  استفادة   - مناطق اإللتحام من خطط التطوير الحرص 
 العمرانية. 

 

o   وعات للمشر التنمية  فرص  من  واالستفادة  اإلقتصادي  التكامل 
 -: القومية

عىل التكامل اإلقتصادي    2050مخطط التنمية العمرانية القومي  يرتكز   -
و  بمستوياتها،  اإلقتصادية  النشطة  من  مجموعات  اك  وطرح  اشي 

التعمير   وهيئة  الصناعية  التنمية  هيئة  مثل  القطاعية  التنمية  هيئات 
وضع   ي 

ف  المركزية  السياحية  التنمية  وهيئة  الزراعية  والتنمية 
لل  اتيجية  االسي  التنموية  المخططات  المجمعات  خطة  وفق  مدن 

ي والمحافظات
 . المستهدفة مع هيئة التخطيط العمرائ 

وع إنشاء منصة تجارة   - تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية عىل مشر
ة   الصغير وعات  المشر لدعم  للوزارة  تابع  قوم  وع  كمشر ونية  إليكي 
تتمير    ي 

الت  القرى  بعض  ومساعدة  بالمحافظات  الصغر  ومتناهية 
التكتالت  بص بينها  ومن  واليدوية  اثية  والي  البدوية  المنتجات  ناعة 

ي إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مرص بقنا وسوهاج  
االقتصادية ف 

مثل : الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا والتىل بمركز شندويل واالثاث  
وي    ج   الي  ي عملية 

والمساعدة ف  ها  بمحافظة سوهاج وغير بمركز طهطا 
العالمية   والتسويق كات  الشر مع  وخارجيا  داخليا  المنتجات  لتلك 

نت.  ي مجال التسويق عي  االني 
 المتخصصة ف 

المتكامل   - التخطيط  المحافظات  تفعيل  ظهير  ي 
ف  الصناعية  للمناطق 

الصناعية   المناطق  داخل  ي 
الراض  من  قطع  تخصيص  تم  حيث 

الصناعية   المناطق  تنفيذ  وأيضا  والمتوسطة،  ة  الصغير للصناعات 
ي  ال

ف  الحرفية  وعات  المشر توطير   متطلبات  إلستيعاب  حرفية 
 المحافظات. 

 
 
 

o وع وتحسي    امشر اإلقليمي  الربط  المدن    االتصاليةت  بي   
 : واألقاليم 

 

تخطيط وتطوير المحاور القائمة وإنشاء محاور نقل جديدة تربط بير    -
المدن القائمة والمدن الجديدة وأقطاب النمو الواعدة لتمكير  وتشجيع  

 . االستيطان خارج وادي النيل والدلتا 

توفير خدمات النقل الجماعي متعددة الوسائط لربط المدن الجديدة   -
بالمراكز الحضرية القائمة مع إعطاء الولوية لخدمات النقل المستدامة 
المتعددة   والنشطة  المزدحمة  السكانية  الكثافة  ذات  للمناطق 

ي من خدمات النقل
 . والمستوى المتدئ 

 

o  ي نطاقات التنمية المتخصصةالتكامل
 
ي بي   المدن ف

 - : الوظيف 
 

لتنمية   - سيناء كمدخل  جنوب  لمحافظة  ي  اتيح  اإلسي  المخطط  ح  اقي 
المحافظة المحافظة.  2020مدن  مدن  بير   المكانية  التوأمة  سياسة   ،

مدينتير    يضم كل  تنموية  نطاقات  إلي  المحافظة  تقسيم  تم  حيث 
ة" وتطبيق مبدأ التوأمة يبدو   الحضرية "ومجموعة من التجمعات غير 

الداخلية   سواء  مدن  المكانية  بير   اإلقليمية  أو  المحافظة  مدن  بير  
المحافظة والمحافظات الخرى مثال رأس سدر، ويرجع أهمية تقسيم  

 : ي
 المحافظة إل نطاقات تنمية إل اآلئ 

تحقق التوأمة المكانية تنوع الوظائف للمدن وبالتالي زيادة فرص توليد   -
 فرص عمل حضرية متكاملة. 

طاق استغالل المناطق البينية بير   تضمن التوأمة المكانية بير  مدن الن -
المدن وبالتالي التغطية الجغرافية لتأثير المدن وتوظيف التجمعات غير  

حة. )البدويةالحضرية   وعات المقي  ي المشر
 ( ف 

وعات والنشطة فرص عمل فئات متنوعة  - تضمن تنوع مستويات المشر
ي للسكان وبالتا

كيب المهت  كيب النشطة اإلقتصادية والي  ي الي 
لي هرم  ف 

 سكان متوازن. 

تقلل من   - النطاق  انشطة  بير   اإلقتصادية والتكامل  النشطة  ي 
التنوع ف 

ي قطاع اقتصادي واحد. 
 مخاطر عدم استقرار اإلستثمارات ف 

الحدية   - والعتبة  اإلقتصادي  التكتل  المدن  بير   المكانية  التوأمة  تحقق 
اإلقتصادية للسكان وبالتالي نمو مستقر للسكان. 
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الرقمية  تتبت    القدرات  وبخاصة  القدرات  تنمية  برامج  من  حزم  الدولة 

االتصاالت   وزارة  قامت  حيث  للدولة،  اإلداري  بالجهاز  للعاملير  

عام   من  المعلومات  اء    2018وتكنولوجيا 
َ
وِبن ِمَية 

ْ
ن
َ
ت  " برنامج  بإطالق 

العاملير    فيهم  )بما  للدولة  اإلداري  بالِجهاز  للعاملير   ة  ميَّ
ْ
الرق القدرات 

اِبعة(" حيث يهدف إل أن يتواكب العاملير   بال
َّ
ظات والمديريات الت

َ
ُمحاف

ات اإلدارية والتكنولوجية الحديثة، وتوجه الدولة نحو   بالدولة مع المتغير

نامج عدة محاور أهمها: محور تنمية الثقافة   . ويشمل الي  التحول الرقمي

مهارات  تنمية  محور  الرقمية،  المهارات  تنمية  محور  العاملير     الرقمية، 

، ومحور تطبيقات العاصمة.   بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي

التعلم   وثقافة  للموظفير   الرقمية  المهارات  تعزيز  نامج  الي  يستهدف 

ام بالمعايير القياسية للجودة ودعم آليات    
المستمر، عالوة عىل تعزيز االلي 

 الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد. 

التطوير المؤسسي بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ويقوم قطاع  

الخدمات   مقدمي  من  المامي  الشباك  ي 
موظف  أداء  تحسير   عىل  بالعمل 

ليتم   والرقمية  اإلدارية  القدرات  وتنمية  بناء  برامج  نتيجة  ية  الجماهير

المالي    4800تدريب   العام  ي 
، عالوة عىل  2021/ 2020متدرب شهريا ف 

الجهات  منت  52،500تدريب   من  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  إل  قلير  

جهة، وتدريب العاملير  بالمحافظات والمديريات    124المتنقلة بإجمالي  

 . مي
ْ
ل الرق ي والتحوُّ  التابعة، عىل اإلبداع التكنولوج 

ي    10موظف من اجمالي    2000وقد تم حت  اآلن تدريب  
االف موظف ف 

ا  قية،  الشر الشيخ،  كفر  ة،  البحير الفيوم،  محافظات:  الجديد،  لوادي 

إجمالي   ويصل  واالسماعيلية.  السويس  سيناء،  جنوب  أسوان،  القرص، 

بالمحافظات   تدريبهم  تم  الذي  المتدربير   وف     5.7عدد  متدرب  ألف 

 . (68)2020/ 11/ 8ألف متدرب حت  تاري    خ   17.3الجهاز اإلداري للدولة 

وع  كما قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالعمل من   خالل مشر

ي    2030رواد  
ف  العالمية  الجامعات  ى  ي كي 

ف  متعددة  منح  تقديم  عىل 

وع رواد   برتوكول تعاون مع    2030التخصصات ذات الولوية، ووقع مشر

رفع كفاءة   بشأن  المريكية  الجامعة  مع  وأخر  لندن  ي 
ف  جامعة كينجز 

ا   إل العاملير  بالجهاز اإلداري للدولة استعدادا لالنتقال   إلدارية  العاصمة 

تقدم   تدريبية. كما  ودورات  ماجستير  برامج  إتاحة  طريق  عن  الجديدة، 

ك   الوزارة دبلومة اإلدارة العامة مع الجامعتير  وهو عبارة عن برنامج مشي 

الشؤون   العمال، كلية  إدارة  القاهرة، كلية  ي 
ف  المريكية  الجامعة  بير  

ل بجامعة كينجز (، وكلية إدارة العماGAPPالعالمية والسياسة العامة )

ي لندن )
( والمدرسة الدولية للحكومة جزء من  KCL – King’s Collegeف 

الوعي   نامج  الي  يوفر  بكينجز.  العامة  والسياسة  االجتماعية  العلوم  كلية 

من قادة الحكومة   120الشخصي والثر التنظيمي ومواءمة النظام لتمكير   

للخدمة   بمؤسساتهم  واالرتقاء  تطوير  من  خالل  المختارين  من  العامة 

 . ي القيادة واإلدارة واإلصالح المؤسسي
 التعرف عىل أفضل الممارسات ف 

ي  
ي مجال التخطيط العمرائ 

امج التدريب وتنمية القدرات ف  أما بالنسبة لي 

ي  
ي بدور هام ف 

العمرائ  للتخطيط  العامة  الهيئة  الحضرية فتقوم  والتنمية 

من والتدريب  التدريبية  والدورات  العمل  ورش  الحاالت    عقد  خالل 

السابقة   ة  الفي  خالل  اجراؤها  تم  ي 
الت  التدريب  برامج  أهم  من  العملية، 

 : (69)هي ( 2015-2020)

دورة تدريبية عن مدن الجيل الرابع المصرية والمدن الذكية، انعقدت   -
لبحوث   القومي  للمركز  التابع  الحضرية  والدراسات  التدريب  معهد  ي 

ف 
لها  البناء،   التابعة  والجهات  والمرافق  اإلسكان  وزارة  لتدريب مهندىس 

 (. 2018)ومنها الهيئة العامة للتخطيط العمرائ   

ي    وتحليلها،البيانات الجغرافية    تدريبية عن ادخال  اتدور  -
التقييم البيت 

، ي اتيح  المجتمعات    االسي  وتنمية  اعتبارات    الريفية،تخطيط  ودورة 
ي ، وذلك عام 

ي التخطيط العمرائ 
 . 2018ترشيد الطاقة ف 

ي مجال نظم المعلومات الجغرافية   -
مجموعة دورات لتنمية القدرات ف 

المراجعا جودة  وضبط  ي 
المكائ  الرقمي  نظم  والتحول  لمخرجات  ت 

 (. 2016  –   2015متدرب )   65المعلومات الجغرافية وذلك لما يزيد عن  

التحليل   - عىل  الجديد  الوادي  بمحافظة  العاملير   من  عدد  تدريب 
ات اإلسكان باستخدام برنامج ) ي لمؤرسر

( وتدريب فريق  SPSSاإلحصائ 
، وذلك   ي

عمل من محافظة بورسعيد عىل كيفية إجراء المسح الميدائ 
ي  لمشارك

الميدائ  المسح  ي 
ف  بالهيئة  ي  الحرص  المرصد  عمل  فريق  ة 

(2016 .) 
( الحضرية  والدراسات  التدريب  معهد  أن  بالذكر  التابع  UTIوالجدير   )

خاصة    القومي للمركز   شبه  كمؤسسة  يعمل  والبناء  اإلسكان  لبحوث 
( الحضرية  والتنمية  اإلسكان  دراسات  معهد  مع  السابق  (  HISبالتعاون 

( بهولندا. يهدف المعهد إل رفع  ITCء وعلوم الرض )ومعهد بحوث الفضا 
ي  
ف  المعيشية  الحوال  وتحسير   العمرانية  البيئة  تنمية  أجل  من  القدرات 

الرئيسية   النشطة  وتتمثل  الوسط.  ق  والشر بمرص  الحضرية  المناطق 
واالستشارات   والدراسات  والبحوث  القدرات  وبناء  التدريب  ي 

ف  للمعهد 
والتعاون   التدريبية لي الدوالفنية  الدورات  خالل  من  يتم  حيث   ،

ي تواجه عملية 
ي يقدمها المعهد عرض القضايا الرئيسية الت 

المتخصصة الت 
. كما يتم 

ً
ي المجتمعات العمرانية وآليات التعامل معها تخطيطيا

التنمية ف 
واإلدارة   التخطيط  فعالية  لتحقيق  الساسية  والتقنيات  الدوات  عرض 

م المعهد بتقديم برامج رفع القدرات من خالل أربعة  التنموية الناجحة. يقو 
للتنمية  ي 

البيت  البعد  العمرانية،  للتنمية  المستدامة  اإلدارة  برامج رئيسية: 
العمرانية، البعد االجتماعي والتخطيط المستدام للتنمية العمرانية، والبعد  

 االقتصادي للتنمية العمرانية. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع رواد   2030مشر
 التخطيط والتنمية االقتصاديةوزارة 

 

يهدف إل االس        تفادة م        ن الطاق        ات اإلبداعي        ة 
ل      دى الشباب وتوظيفه      ا لض   م   ان تحقيق النم      و 
 االقتص                ادي القائ                م ع        ل          االبت                كار واإلبداع

ي باإلض    افة ال   باعتبارهاالرتقاء برأس    مال البش    ر
 . االقتصاديأهم مكونات تحقيق النمو 

 

وع:   -محاور المشر
 دعم بناء القدرات وتنمية المهارات -1

وع رواد  من  االس          تفادة مختلفة دراس          يةبتقديم منح  2030يقوم مش          ر
الط   اق   ات اإلب   داعي   ة ل   دى الش               ب   اب وتوظيفه   ا لض               م   ان تحقيق النمو 

 -: مثلواإلبداع  االبتكارالقائم عىل  االقتصادي
ي القاهرة منحة ماجس               تير ريادة العمال وإدارة -

االبتكار بالتعاون مع جامعت 
يدج  وكامي 

 منحة إتقان مهارات العمل لرواد العمال بالتعاون مع الجامعة المريكية-
 منحة لرياده العمال بالتعاون مع الجامعة اللمانية بالقاهرة-

ي إنشاء وتطوير حاضنات العمال -2
 التوسع ف 

وع رواد  ي ب   إنش                  اء ع   دد من  2030يقوم مش               ر
ح   اض               ن   ات العم   ال ف 

 الجامعات الحكومية المصرية بهدف: 
خلق جي  ل ج  دي  د من رواد العم  ال الق  ادرين عىل توظيف معرفتهم العلمي  ة -

ي االحتياجات المحلية لت 
ُ
وعات ت ي إنشاء مشر

 ف 
ي جميع أنحاء مرص      من خالل إنش     اء مراكز عن بعد، -

التواص     ل مع الش     باب ف 
اكات  مع الجامعات المحلية والشر
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 - : والمبادراتالجهود  •
 

o  المصرية: برنامج التحول الرقم للحكومة - 
 

 لتعزيز البنية المعلوماتية للدولة المصرية  
ً
تبنت الحكومة المصرية برنامجا

عام   منذ  الرقم  والتحول  القدرات  الرقمية  2016وتنمية  مرص  لبناء  ؛ 

ويتم   الحياة؛  مناجي  ف  كافة  رقمًيا  يتعامل  إل مجتمع مرصي  والوصول 

 : نامج عىل مرحليي    تنفيذ الي 

 لمعلوماتية: المرحلة األول: تعزيز القدرات ا 

نامج تحسير  جودة حياة المواطن من   - استهدفت المرحلة الول من الي 
امج   خالل إنشاء سجل موحد للمواطن وتحديد الفئات المستحقة لي 
المال   الشمول  نحو  والتحول  الدعم؛  ومنظومة  االجتماعية  الحماية 

 والمدفوعات الرقمية؛ ورصد االقتصاد الموازى وتعديل التشريعات. 

نامج؛ تجميع قواعد   - تضمنت أهم محاور تنفيذ المرحلة الول من الي 
الحكومة   ف   المعنية  والجهات  والهيئات  الوزارات  من كافة  البيانات 
المصرية؛ وأهمها: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء؛ ووزارات:  

والتضامن  جيا  و وتكنول االتصاالت   والمالية  والداخلية  المعلومات 
والمجتمعات  االجتما  واإلسكان  العال  والتعليم  والتعليم  بية  والي  ع 

ي العمرانية واإلنتاج   والتموين والصحة والعدل.   الحرئ 
 

 المرحلة الثانية: البنية المعلوماتية: 

عام    إنطلقت - نامج  الي  من  الثانية  واستهدفت  2018/ 17المرحلة  ؛ 
تحقيق العدالة االجتماعية وتحسير  الخدمات وتوفير البيانات لمتخذ  

 القرار؛ وترشيد موارد الدولة والشمول المال. 

نامج ما يىل: -  وتضمنت أهم محاور تنفيذ المرحلة الثانية من التر

تجهير  بنية تكنولوجية عالية التأمير  للتعامل مع الكم الهائل من البينات   -
 .
ً
 يوميا

ً
 وتحديثها آليا

إل   - البيانات  قواعد  عدد  الذكاء    3زيادة  واستخدام  سجل؛  مليار 
 ت. اإلصطناع لتنقية وتدقيق واستكمال البيانا

بالرعاية   - الول  الرس  وتحديد  للمواطن؛  الموحد  السجل  استكمال 
للكيانات   الموحد  السجل  وبناء  االجتماعية؛  امج  للي  التغطية  ونسب 

 االقتصادية. 

خدمات   - وتقديم  الحكومية؛  للجهات  متقدم  بحث  شاشة  عمل 
 استباقية ف  حاالت الوفاة والميالد والزواج والطالق والزمات. 

الموحدة للخدمات بما يتيح تقديم الخدمات للمواطنير  دون المنصة   -
 اطالع مقدم الخدمات عىل البيانات الشخصية لمواطن وأرسته. 

نامج عام   وتم تحديد مدة    2019/ 18ثم بدأت عملية التحول الرقم للي 

سنوات التمام التحول الرقم للحكومة المصرية؛ إلحالل التكنولوجيا   4

الت   الخدمات  التعليمية    ف  كافة  النواج  وف   للمواطن  الدولة  تقدمها 

اف   التنفيذ تحت إرسر يتم  أن  الثقافية؛ وعىل  والنواج  الصحية  والرعاية 

ووزارة   المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزارة  اإلدارية  الرقابة  هيئة 

 التخطيط والتنمية االقتصادية. 

 وشملت أهم العنارص األساسية للتحول الرقم: 

. بنية معل -  وماتية متكاملة مدققة ومحدثة عالية الجودة والتأمير 

ايد عىل الخدمات.  -  بنية تحتية قادرة عىل استيعاب الطلب المي  

 هوية رقمية للمواطن.  -

 برامج وتطبيقات لميكنة الجهات الحكومية.  -

ونية.  - ية إل تعامالت إلكي   تحويل كافة البيانات الحكومية من دفي 
  170وحدد برنامج التحول الرقم الخدمات التر سيتم تقديمها بعدد  

 خدمة؛ أهمها: 

 محافظة بورسعيد كمرحلة  و 
 
تم البدء بتطبيق بعض هذه الخدمات ف

 أول: 

 

 

 

 

 

وع التحول الرقم ( 134رقم ) شكل أهداف المرحلة األولي من مشر

وع التحول الرقم ( 135رقم ) شكل أهداف المرحلة الثانية من مشر

التحول الرقم برنامج  التر سيتم تقديمها  الخدمات( 136رقم ) شكل

 محافظة بورسعيد برنامج التحول الرقم خدمات ( 137رقم ) شكل
 
ف
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 منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة )رئاسة مجلس الوزراء( 

مع   المبارسر  التواصل  لتحقيق  الحكومية  الشكاوى  منظومة  تسع 

واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  عي   المتاحة  بالوسائل  المواطنير  

لتخفيف المعاناة وسعيا لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له. والبوابة  

الرئيسية   الداة  هي  الموحدة  الحكومية  الشكاوى  لمنظومة  ونية  االلكي 

ومراجعة والتحقق من الشكاوى قبل توجيهها للجهة المختصة    الستقبال

 وحت  تقييم الردود وإبالغ المواطن بالرد النهائ  ومن ثم إغالق الشكوى. 
 

ونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة:   أهداف البوابة االلكتر

من   - لمشاكلهم  واالستجابة  المواطنير   تجاه  بمسئوليتها  الدولة  قيام 
التعامل   تضمن  موضوعية  أسس  عىل  تقوم  متكاملة  منظومة  خالل 

الجاد مع شكاوى السادة المواطنير  من خالل وجود دور للمراقبة من  
 الدولة لضمان سير إجراءات حل الشكاوى لدى الجهة. 

تطيع من خاللها المواطن إرسال  توفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة يس -
 شكواه للجهة الحكومية من أى مكان وف  أى وقت. 

حل   - عىل  وحرصها  الجهات  أداء  عن  المواطنير   رضا  معدالت  زيادة 
 مشاكلهم. 

احتياجات   - تلبية  المواطن والحكومة عن طريق  بير   الثقة  بناء جسور 
ي صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفي

 ذ. وشكاوى المواطنير  ف 

من   - التخطيط  ي 
ف  الستخدامها  المواطنير   لشكاوى  بيانات  قاعدة  بناء 

وجميع  أجل    ، والمحافظير  الوزراء  السادة  قرارات  ودعم  التنمية، 
وضع   ي 

ف  المختلفة  اإلدارية  المستويات  عىل  التنفيذية  القيادات 
 . السياسات واتخاذ القرارات لتلبية احتياجات وشكاوى المواطنير 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - : الجهود والمبادرات •
 

 خطة المواطن )وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية( 

المشاركة   أطر  االقتصادية تعزيز  والتنمية  التخطيط  مبادرة وزارة  استهدفت 

المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خالل "خطة المواطن"، والتأكيد عىل 

ي تتبناها 
ي التعرف عىل توجهات خطة التنمية المستدامة الت 

حق المواطن ف 

ت الموجهة من الدولة، حيث تقدم الوثيقة معلومات ُمفّصلة عن االستثمارا

وعات  المشر وأبرز  المختلفة،  القطاعات  لكل محافظة وتوزيعها عىل  الدولة 

االقتصادية   ات  المؤرسر أهم  عن   
ً
فضال قطاع،  كل  ي 

ف  تنفيذها  الجاري 

هذه  متابعة  عىل  المواطن  يساعد  ما  وهو  محافظة.  لكل  واالجتماعية 

ي دم
ي محافظته/ مدينته/ قريته، مما يسهم بدوره ف 

وعات ف  ج المواطن المشر

ي التخطيط والمتابعة. 
ي منظومت 

 ف 

وف  إطار ذلك؛ أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تطبيق "شارك  

ي  2030
ي الخطة السنوية ف 

وعات الموجودة ف  امج والمشر " للتعرف عىل الي 

وعات عىل الرض  المحافظات. فألول مرة يمكن للمواطن متابعة تنفيذ   المشر

شارك   تطبيق  عي   متابعته  نتيجة  ومعرفة  برأيه  المواطن  ؛  2030ومشاركة 

وعات   اح أي مشر  فقط لكن يمكنك أيضا اقي 
ً
والرسالة: " أنت لست متابعا

المعلومات عن   يتيح  التطبيق  وهذا  أو خارجها".  محافظتك  ي 
ف  مهمة  تراها 

مؤرسر  مجموعة  ويعرض  التنمية  وبرامج  وعات  ويعرف  المشر لها  الداء  ات 

ي كل محافظة وكل نشاط اقتصادي
وعات ذات الولوية ف   . المواطن بالمشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة )رئاسة مجلس الوزراء( ( 138رقم ) شكل

 2030تطبيق شارك ( 139رقم ) شكل

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 
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برنامج التنمية المحلية بص          عيد مرص           )وزارة التنمية المحلية والبن  
 الدول(

ي  
بدأت الحكومة المصرية ف  تنفيذ برنامج التنمية المحلية ف  صعيد مرص ف 

من   الزمنية  ة      2021-2016الفي 
ً
حاليا )وُيخطط  وقنا  محافظت  سوهاج  ف  

بعض المحافظات الخرى(؛ والذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية    تنفيذه ف  

ي سوهاج  
ي محافظت 

المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر ف 

نامج بنحو   مليون دوالر أمريكي )يقدم منها   957وقنا. ويقدر إجمالي نفقات الي 

 قدره 
ً
 (. مليون دوالر امريك 500البنك الدولي لإلنشاء والتعمير قرضا

ي 
 
ي المحافظات المختارة ف

 
نامج: دعم التنمية المحلية ف الهدف التنموي للتر

 صعيد مرص عن طريق: 

 رفع القدرة التنافسية واالقتصادية.  -

 رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الساسية.  -
 النتائج األساسية المستهدفة: 

 خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص.  -

 بيئة العمال عىل مستوى المحافظات. تحسير   -

 تحقيق أهداف تحسير  أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة.  -

الفراد   - المستفيدين  عدد  البنية والمؤسسات  تعظيم  وتوفير  تحسير   من 
 التحتية والخدمات المقدمة. 

نامج:   مكونات التر

 المكون األول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية:  -
o القطاعات ذات القدرة التنافسية.  تنمية 
o  .تطوير المناطق الصناعية 
o  .تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع العمال 

: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات:  - ي
 المكون الثان 

o  .معالجة تحديات التنسيق المؤسسي واإلداري 
o  .تحسير  تقديم خدمات البنية الساسية 

كة:   عنارص مشتر

اك   - مستوى إرسر عىل  العامة  الخدمات  جوانب  جميع  ي 
ف  المواطنير  

 المحافظات. 

تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - : الجهود والمبادرات •
 

يسهم المجتمع المدئ  بمؤسساته وجمعياته المحلية بدور هام ف  تنمية وتطوير 

مرص عىل مستوى كافة محافظاتها. ولغراض هذا التقرير؛ تم إجراء    القدرات ف  

جمعية أهلية ف  مرص تقوم بأنشطة ف  مجاالت متنوعة؛ وتم   17استقصاء بير   

تصميم استمارة استقصاء تضمنت عديد من البيانات؛ من بينها الوقوف عىل مدى  

قصاء إل أن مشاركة هذه المؤسسات ف  بناء وتنمية القدرات؛ وقد خلص االست

لبناء   53٪ برامج  أنشطتها  تتضمن  المحلية  والجمعيات  المؤسسات  هذه  من 

 القدرات. 

 

    

 القدرات  بناء النشطة  مجاالت الجمعية  رقم 

 متنوع  جمعية أصدقاء معهد القلب القوم  1
✓ 

 متنوع  الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسير  الصحة  2
✓ 

 X متنوع  الجمعية المصرية لرعاية مرض  الكبد  3

 X متنوع  جمعية دار الورمان  4

ي بالقاهرة الجمعية  5
 X متنوع  العامة لصدقاء المرض 

 X متنوع  الجمعية العامة لرعاية المرأة بالقاهرة  6

 X متنوع  الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع بالقاهرة 7

 X متنوع  الهالل الحمر المرصى  8

عية  9  متنوع  الجمعية الشر
✓ 

 متنوع  جمعية حماية البيئة من التلوث  10
✓ 

 X متنوع  جمعية مسجد د مصطف  محمود  11

 متنوع  جمعية التطوير والتنمية المهنية  12
✓ 

 متنوع  جمعية قبس من نور  13
✓ 

 X متنوع  مؤسسة أنا مرصى  14

 متنوع  مرص - جمعية التعليم من أجل التوظيف 15
✓ 

 متنوع  جمعية حواء المستقبل لتنمية الرسة والبيئة  16
✓ 

ية  17  متنوع  جمعية رسالة لألعمال الخير
✓ 

امج  ٪53  وأنشطة تنمية القدرات  نسبة الجمعيات العاملة بي 

المصدر: وزارة التنمية المحلية. 

نامج تنمية صعيد مرص( 140رقم ) شكل الهيكل التنفيذى لتر

المصدر: استقصاء الجمعيات األهلية. 

ي المؤسسات والجمعيات المحلية ( 42رقم ) جدول
تتضمن أنشطتها برامج لبناء القدرات التر
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 -: رصد الوضع الراهن  •
 

تعت  الحكومة المصرية بتعزيز القدرات البشرية بشكل عام، حيث وضعت عىل 

ي شت  المجاالت، 
قائمة أولوياتها تنمية قدرات العاملير  بالجهاز اإلداري للدولة ف 

ي إطار توجه الدولة نحو نقل الجهاز اإلداري للدولة إل العاصمة اإلدارية 
خاصة ف 

ير  وقدرتهم عىل التعامل مع تقنيات الثورة الجديدة، واستخدام معيار كفاءة العامل

تطوير قدرات  الحكومة من  وإتقان. وتستهدف  الرابعة بسهولة ويش  الصناعية 

شت    ي 
ف  العامة    المجاالت العاملير   الخدمات  تقديم  عىل  العاملير   قدرة  زيادة 

ي إطار الخدمة العامة،  
للمواطنير  بكفاءة وفعالية، وتعزيز الشفافية والمسئولية ف 

ي إطار  فض
 عن ربط أداء العاملير  بمنظومة المحاسبة والمسالة. وتركز الحكومة ف 

ً
ال

التخطيط  مجاالت  ي 
ف  العاملير   قدرات  بناء  عىل  للدولة،  اإلداري  الجهاز  تطوير 

الحكومة  مستوى  عىل  وذلك  والتقييم،  والمتابعة  للدولة  العامة  الموارد  وإدارة 

 .
ً
 المركزية واإلدارة المحلية أيضا

اإليرادات   استخدام  عىل  العاملير   قدرات  تنمية  برامج  تحظ   اإلطار،  هذا  ي 
وف 

الوزارات  من  ، خاصة  باهتمام كبير التمويل  أدوات  من  ها  وغير ي 
لألراض  عية  الشر

الصلة وعىل   العمرانية  سها  أر المعنية ذات  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

ي هذه الهمية  الجديدة، والتخطيط والتنمية االقتصادية، وال
تنمية المحلية. وتأئ 

ي للدولة لتنوي    ع مصادر اإليرادات العامة، واستحداث آليات   اتيح  من التوجه االسي 

وعات البنية الساسية   ي ضوء ارتفاع حجم مشر
جديدة ومبتكرة للتمويل، خاصة ف 

ي الوقت الراهن، والذي يتطلب شحذ  
ي تتول الدولة تنفيذها ف 

والمرافق العامة الت 

القطاع  الم المعنية ذات الصلة، وعىل رأسها  المالية ومشاركة كافة الطراف  وارد 

ي ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية.     
ي والمجتمع المدئ 

 الخاص الوطت 

 - : القضايا الرئيسية •
 

إعداد أدلة العمل التفصيلية المعتمدة بشكل مبسط باستخدام أحدث التقنيات   -
أهداف الجندة الحضرية الجديدة، وتنفيذ برامج  وعىل النحو الذي يتماىسر مع  

 تنمية قدرات مستمرة لمستخدمي هذه الدلة. 

تمكير  العاملير  بالجهاز اإلداري للدولة عىل المستوى المركزي وعىل المستوى   -
ارتفاع  قضية  عىل  والتغلب  عليها،  تدربوا  ي 

الت  العمل  أدلة  تنفيذ  من  المحىلي 
العام وخروج  العاملير   دوران  إل معدل  التدريب  برامج  ي 

ف  شاركوا  الذين  لير  
المعرفة    عىل تراكم 

ً
انتقالهم إل جهات عمل أخرى، مما يؤثر سلبا أو  المعاش 

 وانتقالها بير  مستويات اإلدارة المختلفة. 

وعات  - المشر بتنفيذ  المختلفة  الحكومية  والهيئات  الوزارات  قيام  صعوبة 
ي عادة ما تتول تنفيذها مؤ 

شادية، والت  سسات التنمية والتمويل الدولية.  االسي 
شادية من عدم االستمرارية  وعات االسي  ي هذه المشر

ي كثير من الحيان، تعائ 
وف 

 ، بعد إنفاق المنح المخصصة لتمويلها، سواء عىل المستوى المركزي أو المحىلي
السياسات   ي سياق 

نتائجها ف  يمكن دمج  المأسسة، وال  إل  تفتقر  مما يجعلها 
 العامة للدولة. 

 -: الجهود والمبادرات •

والمرافق  - اإلسكان  وزارة  تولت   ، ي
العمرائ  للنمو  المستدامة  اإلدارة  إطار  ي 

ف 
 ، ي
العمرائ  للتخطيط  العامة  الهيئة  ي 

الجديدة، ممثلة ف  العمرانية  والمجتمعات 
برنامج  تنفيذ  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  المم  برنامج  من  ي 

فت  وبدعم 
ي 
شادي إلعادة ترتيب الراض  ي عدد من محافظات الجمهورية، الستخدام اسي 

 ف 
ي صياغة مجموعة من السياسات الفعالة لرفع كفاءة منظومة 

نامج ف  نتائج الي 
ي مناطق االمتداد داخل الكتلة الحضرية واالستفادة منها 

ي ف 
التخطيط العمرائ 

ي تعديل وتطوير قانون البناء الموحد رقم  
. ويستهدف هذا 2008لسنة    119ف 

نامج   الزراعية من  الي  الحفاظ عىل الرض  ي 
شادي إلعادة ترتيب الراض  االسي 

ابطات بير   ي الكتلة الحضرية، وتطوير الي 
ي ف 
التآكل والحد من االمتداد العشوائ 

 ريف وحرص  الجمهورية. 

ي كأد  -
شادي عىل استخدام منهجية إعادة ترتيب الراض  نامج االسي  اة  ويركز الي 

 عن زيادة القيمة المالية 
ً
إلعداد مخططات تفصيلية واقعية قابلة للتنفيذ، فضال

والمرافق  الساسية  البنية  وعات  مشر لتمويل  مستدام  مصدر  وتوفير  لألرض 
تحديث   أهمية  عىل  المنهجية  هذه  وتؤكد  الرض.  الستخدام  الالزمة  العامة 

أصحاب المصالح المعنير   الخرائط المساحية وعىل التعاون والتنسيق بير  كافة  
ي تطبيق هذه اآللية )شكل رقم ) 

نامج بنجاح  1ذوي الصلة ف  ((. وقد تم تطبيق الي 
تنفيذ   وجاري  وقها.  وقليوب،  بنها،  مدن  ي 

ف   
ً
وتحديدا القليوبية  محافظة  ي 

ف 
ي قنا ودمياط

ي محافظت 
المنهجية ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتطبيق   شادي  اسي  دليل  بإعداد  ي 
العمرائ  للتخطيط  العامة  الهيئة  قامت  وقد 

ي والكتل الحضرية. وتم تنفيذ 
ي مناطق االمتداد العمرائ 

ي ف 
منهجية ترتيب الراض 

عدد من برامج تنمية القدرات للتدريب عىل استخدام هذه المنهجية سواء عىل 

، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية    المستوى المركزي أو المحىلي

التنمية   ومؤسسات  والجنبية،  الوطنية  الجامعات  وبعض  بسقارة  المحلية 

والتمويل الدولية. واستفاد من برامج تنمية القدرات القائمير  عىل تنفيذ المنهجية  

التخطيط   وإدارات  الهندسية،  واإلدارات   ، ي
العمرائ  للتخطيط  العامة  الهيئة  ي 

ف 

ي عىل 
 مستوى المحافظات والمدن.        العمرائ 

ي   
ي ف 

تيب الراض  شادي لي  نامج االسي  ي ضوء نجاح الي 
مدن من مدن محافظة    3وف 

والمرافق  اإلسكان  وزارة  ي 
ف  ممثلة  المصرية  الحكومة  وقعت  القليوبية، 

 ، ي
العمرائ  للتخطيط  العامة  الهيئة  ي 

ف  ممثلة  الجديدة  العمرانية  والمجتمعات 

الح ي اتفاقية منحة من 
الت  الساسية  للبنية  وعات  لتمويل مشر السويسرية  كومة 

ترتيب   منهجية  باستخدام  إعدادها  يتم  ي 
الت  التفصيلية  المخططات  تحددها 

ة   ي محافظتير  من محافظات الجمهورية )قنا ودمياط( وبتشاركية مبارسر
ي ف 

الراض 

  8.1من أصحاب المصالح المعنيير  ذوي الصلة. وتبلغ قيمة المنحة السويسرية  

، وتقدم الحكومة المصرية مكون محىلي مقابل بمبلغ     3.66مليون دوالر أمريكي

وع برنامج المم  مليون دوالر أمريكي عىل مدى خمس سنوات. ويقوم بتنفيذ المشر

التنمية   وع  ، محاور "مشر التالي الشكل  ويوضح  البشرية.  للمستوطنات  المتحدة 

نهجية أكير شفافية وكفاءة  الحضرية المتكاملة )حينا"(، والذي يتضمن تطوير م

العامة  المالية  إدارة  ورفع كفاءة   ، ي
الراض  وإدارة  ي  الحرص  والتصميم  للتخطيط 

واستخدام الرض كأداة تمويلية، ودعم السياسات والقوانير  ذات الصلة بعمليات  

والتأهيل   القدرات  لتنمية  رئيسي  مكون  الخير  المحور  ويتضمن   . التحرص 

 والتدريب. 

ي إطار  
وع التنمية الحضرية المتكاملة )حينا وف  بناء وتنمية القدرات،  ( ل  تنفيذ "مشر

تم استحداث منهجية جديدة لتقدير الفجوات التدريبية لتطوير منهجية تحديد 

امج التدريبية ومتابعة وتقييم نتائجها. ويتضح من   االحتياجات التدريبية وتنفيذ الي 

ي تشمل: ( هذه المنهجية 3الشكل رقم ) 
 والتر
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 - : المستقبليةالتحديات  •

 

تنمية   - برامج  لتمويل  الالزمة  المالية  الموارد  بشكل مستمر  توفير  القدرات 
 ومستدام. 

المركزية   - الحكومة  ي 
ف  القدرات  تنمية  برامج  من  المستفيدين  أعداد  زيادة 

 .  واإلدارة المحلية وتمكينهم من تطبيق المهارات المكتسبة بشكل عمىلي

برامج   - وتنفيذ  تمويل  ي 
ف  الخاص  والقطاع  ي 

المدئ  المجتمع  مشاركة  حفز 
مجا ي 

ف  المهارات  وتعزيز  القدرات  من  تنمية  الرض كمصدر  استغالل  ل 
 .  مصادر تمويل التنمية خاصة عىل المستوى المحىلي

 

 -: رصد الوضع الراهن  •
 

ي الدولة المصرية، حيث تتول    3تتقاسم   -
وزارات رئيسية مسئولية التخطيط ف 

والرؤى   اتيجيات  االسي  إعداد  مسئولية  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة 
عىل   المدى  ومتوسطة  طويلة  والخطط  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 

استث  
ً
برنامجا إعداد   

ً
أيضا وتتول  والقطاعي  ي 

الوطت   المستوى 
ً
سنويا  

ً
ماريا

وتتول  تمويلها.  مصادر  تحديد  مع  تنفيذها  سيتم  ي 
الت  التنموية  وعات  للمشر

ي الهيئة العامة 
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة ف 

للتنمية   اتيجية  االسي  والمخططات  الرؤى  إعداد  مهمة  ي 
العمرائ  للتخطيط 

المحل الوحدات  التنمية  العمرانية عىل مستوى  تتول وزارة  بينما  الرئيسية.  ية 
 .  المحلية التنسيق إلعداد خطط الخدمات البلدية عىل المستوى المحىلي

ي تعدها الوزارات الثالث، مما   نقاطوتوجد   -
ي الخطط الت 

ة وتشابك ف  تماس كثير
دفعها إل التعاون خالل السنوات القليلة القادمة لفض هذه التشابكات وتعزيز  
تنسيق الجهود بينها لتطوير منظومة للتخطيط للتنمية الشاملة والمتكاملة عىل 

إعداد   وتم   ، والقطاعي والمحىلي  واإلقليمي  ي 
الوطت  التشريعي المستوى  اإلطار 

 .
ً
 لما ورد أنفا

ً
 الالزم، وفقا

ي ومؤسسات  -
 بدعم من منظمات المجتمع المدئ 

ً
وقامت الوزارات الثالث أيضا

التنمية والتمويل الدولية بإعداد مجموعة من أدلة العمل وتنفيذ برامج تنمية 
برامج    

ً
أيضا الجهود  . وشملت هذه  والمحىلي المركزي  المستوى  القدرات عىل 

ي تتيحها  تدريب  
ة الت  ، كما تم االستفادة من اإلمكانيات التدريبية الكبير المدربير 

ة، عىل رأسها مركز التنمية المحلية بسقارة.            جهات كثير

 - : القضايا الرئيسية •
 

 تطوير أدلة العمل بشكل سهل وعمىلي وجاذب.  -

المؤسسي التدريبية واالستفادة من زخم التطوير  لعملية  وضع إطار مؤسس ل -
التفاعلية   التدريبية  الدلة  إعداد  ي 

ف  الرابعة  الصناعية  الثورة  تطبيقات  وتطور 
 وتدريب عدد أكي  من العاملير  بالجهات المعنية ذات الصلة عىل استخدامها. 

المختلفة عىل تطوير منظومة   - التدريبية  امج  الي  أثر تنفيذ هذه  متابعة وتقييم 
 التخطيط الشامل والمتكامل. 

 والمبادرات الجهود  •

الماضية   - القليلة  السنوات  خالل  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  قامت 
 :  بتنفيذ عدد كبير من برامج تنمية القدرات شملت ما يىلي

االقتصادية  ✓ الجدوى  دراسات  إعداد  عىل  موسع  ي  تدريت  برنامج 
للتنمية   المريكية  الوكالة  بتمويل من  القومي  التخطيط  بالتعاون مع 
القيادات   من  كبير  عدد  نامج  الي  هذا  من  استفاد  وقد  الدولية. 

ي وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 
 المتوسطة ف 

ي القاليم االقتصادية السبعة عىل استخدام "النموذج  ✓
ي ف  برنامج تدريت 

" الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إلدراج   ي
وئ  اإللكي 

إ  ي 
ف  التنموية  وعات  وربطه المشر السنوي  االستثماري  نامج  الي  طار 

الحكومة وبأهداف رؤية مرص   نامج عمل  استهدف 2030بي  . وقد 

نامج   الي  المحافظات، هذا  ي 
ف  التخطيط  إدارات  عن  المسئولير  

لوزارة  التابعة  اإلقليمي  للتخطيط  اإلقليمية  بالمكاتب  والعاملير  
 التخطيط والتنمية االقتصادية. 

ي عىل استخدام نظام المعلومات الجغرافية.  ✓  برنامج تدريت 
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وع التنمية الحضرية المتكاملة ( 142رقم ) شكل المكونات األساسية لمشر
)حينا( 

وع التنمية الحضرية المتكاملة )حينا(" خطوات تحليل القدرات البشرية ( 143رقم ) شكل ي إطار "مشر
 
والمؤسسية ف
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االقتصادية  ✓ بالمفاهيم  للتعريف  لإلعالميير   ي  تدريت  برنامج 
وي    ج لرؤية مرص  كير  عىل آليات الي 

 . 2030والتخطيطية مع الي 
والتنمية  ✓ التخطيط  وزارة  عام  بديوان  للعاملير   ي  تدريت  برنامج 

ة الوقت ومدونة السلوك االقتصادية عن المهارات الشخصية وإدار 
 وخالفه. 

الجدول   - ) ويوضح  المختلفة   ( 43رقم  التدريبية  امج  الي  من  المستفيدين  عدد 
ي مجال التخطيط للتنمية. 

ي استهدفت بشكل عام تنمية قدرات العاملير  ف 
الت 

وتجدر اإلشارة إل أن الوكالة المريكية للتنمية الدولية قد أجرت استبيان لقياس  
ال امج  الي  الوزارة  أثر  نفذتها  ي 

الت  قدرات م  عبدتدريبية  تنمية  عىل  الهيئة  من 
امج. وقد جاءت نتيجة استطالع الرأي إيجابية مع تحديد   ي هذه الي 

المشاركير  ف 
العاملير  عىل   قدرات  تنمية  ي من فجوة وتتطلب 

تعائ  زالت  ما  ي 
الت  المجاالت 

 ( استكمال  إل  اإلشارة  وتجدر   . والمحىلي المركزي  يوم    ( 3218المستوى 
ي من عام  

يوم    144استغرقت حوالي    2016تدريب/شخص خالل النصف الثائ 
 عمل. 

 

 
 

نامج   عدد المتدربي    التر

ي عىل مهارات القيادة   41 برنامج تدريتر

ي مجال اإلعالم 
 
 44 برنامج تنمية المهارات ف

ي وتحليل األنباء 
 13 إعداد البيان الصحف 

 15 التسويق اإلعالمي ووسائل التواصل االجتماعي 

 16 إعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية 

ونية   ي إطار رؤية مرص النماذج اإللكتر
 
وعات االستثمارية ف  181 2030للمشر

 9 تطوير مكاتب التخطيط اإلقليمية 

 112 برنامج مهارات التعامل مع قاعدة البيانات الجغرافية 

 36 مقدمة: الهدف، والدور، واألهمية 

 24 مهارات استخدام الحاسب اآللي 

 16 إدارة ومتابعة قاعدة البيانات الجغرافية 

ي الميدان
 
 5 المهارات الفنية للمساحي   ف

 5 مهارات خدمة العمالء 

 5 قواعد البيانات الجغرافية 

 12 تطبيقات عملية 

 4 إجراءات تأمي   قواعد البيانات الجغرافية 

 4 الصيانة 

 1 إدارة األنشطة ذات الصلة

 387 اإلجمالي 

 

 
 
 
 

 

 - : التحديات المستقبلية •

ي   -
الت  المهارات  تطبيق  من  المتدربير   وتمكير   التدريبية  امج  الي  استدامة 

 اكتسبوها. 

امج  -  التدريبية. توفير التمويل الالزم لتكرار وتعميم هذه الي 

ورة انضمام العاملير  بالوزارات القطاعية والوحدات المحلية بمنظومة   - ض 
 التدريب وتنمية المهارات التخطيطية. 

 

 -: والمبادرات الجهود  •
 

ي التنمية   -
 
وع تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف مشر

 المجتمعية 
امج  وع تنموي ل   دعم نوادي تكنولوجي   ا المعلوم   ات ب   الي  تبن   ت مرص                مش               ر
الت دريبي ة والخ دم ات المحفزة لإلب داع واالبتك ار وخلق فرص عم ل للش               ب اب، 
من خالل رفع الكف  اءة والج  اهزي  ة للش               ب  اب، وإع  دادهم لس               وق العم  ل عن  
طريق تعميق معرفتهم بتطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. وشارك  

كة مايكروسوفت مرص؛ ومنظمات المجتمع المرصي.  ف   وع رسر  المشر

ي  -
ون  وع المركز التنافىس للتعلم االلكتر  : مشر

- ( ي 
وئ  اإللكي  للتعلم  التنافسي  المركز  وع  وزارة  ELCCتأسس مشر قبل  من   )

( بالتعاون مع منظمة سيسكو،  MCITاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )
مص ريادة  تحقيق  ي 

ف  المساهمة  أجل  ي  من 
وئ  اإللكي  التعلم  مجال  ي 

ف  رية 
التعلم  ي 

ف  الجودة  معايير  ونشر  ووضع  ؛  ي
وئ  اإللكي  المحتوي  وتطوير 

واالستشارات  البحثية  الممارسات  أفضل  تقديم  عن  فضال   . ي
وئ  اإللكي 

الفجوة  ي تقليل 
وع ف  . وقد ساهم المشر ي

وئ  التعليم اإللكي  ي 
المتخصصة ف 

و  والمتوسطة  ة  الصغير المصرية  كات  الشر المعرفة بير   مجال  ي 
ف  العاملير  

ويد المهنيير  المصريير  الشباب    
؛ حيث يقوم المركز بي  واالقتصاد العالمي

لمساعدة  إليها  يحتاجون  ي 
الت  والتكنولوجيا  العمال  مهارات  بأحدث 

المنافسة. ويشارك ف   أن تصبح فعالة ومنتجة وقادرة عىل  أعمالهم عىل 
؛ وزارة االتصا ي وع: االتحاد االوروئ 

الت وتكنولوجيا المعلومات؛ وزارة  المشر
؛ المجلس العىل للجامعات؛ سيسكو؛ مؤسسات المجتمع   التعليم العالي

ي الشريكة. 
 المدئ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  ( 43رقم ) جدول
ي مجال التخطيط للتنمية التر

 
برامج تنمية القدرات ف

نفذتها وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع الوكالة األمريكية 
(2016ديسمتر  –للتنمية الدولية )يونيو 

يونيو   1(: ملخص اإلنجازات )EPSPالمصدر: مشروع التخطيط والخدمات الفعال )   

(.2016ديسمبر  2016-31

وع( 44رقم ) جدول ي التنمية المجتمعية مشر
 
تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

وع   اإلنجاز  األثر الهدف الوصف  المشر

 
تفعيل دور نوادي  

تكنولوجيا المعلومات  
ي التنمية 

 
واالتصاالت ف

 المجتمعية 
 
 
 

 

دعم نوادي تكنولوجيا   -
امج التدريبية   المعلومات بالتر

لإلبداع  والخدمات المحفزة 
واالبتكار وخلق فرص عمل  

للشباب، من خالل رفع 
الكفاءة والجاهزية للشباب، 
وإعدادهم لسوق العمل عن  

طريق تعميق معرفتهم 
بتطبيقات االتصاالت  
  وتكنولوجيا المعلومات 

ي   -
إضافة إل تقديم الدعم الفت 

واإلداري للمؤسسات  
الحاضنة لنوادي التكنولوجيا 

ي رفع قدراتها 
 
 مما يسهم ف

ويحقق لها االستدامة من أجل 
خدمة المجتمع، مع دراسة 

احتياجات المجتمعات 
المحيطة وتوفت  حزم تدريبية  

  احتياجات سوقتناسب مع 
 العمل 

تعزيز بناء القدرات   -
المؤسسية للمنظمات 

الحكومية والغير الحكومية 
ي تتبت  نوادي تكنولوجيا  

الت 
مع توفير مجموعة من  

امج  ي  الي 
والخدمات الت 

تضمن مورد مالي يضمن 
 االستدامة. 

لنهوض بأفراد المجتمع ا -
لتحقيق التنمية المجتمعية 
ورفع مستوى المعيشة من  
خالل االستفادة من موارد 

تكنولوجيا المعلومات  
ي تطوير وتنمية 

للمساهمة ف 
الموارد البشرية وتأهيل 
الشباب لسوق العمل  

وتعميق المعرفة 
ت المجتمعية بتطبيقا

االتصاالت وتكنولوجيا  
المعلومات ورفع الوع  

 .  المجتمعي
 

اتاحة تكنولوجيا   -
المعلومات واالتصاالت  
لتصل ال جميع فئات  

 المجتمع 

اإلقتصادى: النهوض بأفراد   -
المجتمع من خالل التأهيل 
لسوق العمل ورفع مستوى 
المعيشة، تطوير المنظمات 
وتهيئتها للعمل والحصول 

يق عىل عائد مادى لتحق
 االستدامة. 

اإلجتماع: النهوض بأفراد   -
المجتمع  ورفع الوع  

المجتمعي  من خالل  اتاحة 
تكنولوجيا المعلومات  
واالتصاالت لتصل ال 

جميع فئات المجتمع ،  بناء 
القدرات المؤسسية 

ي تتبت  نوادي  
للمنظمات الت 
 التكنولوجيا. 

فعاليات علوم الحاسب   -
بالتعاون مع مايكروسوفت  

 مرص 
، من خالل 2019سمي  دي

مدربير  ومنسقير  من نوادي  
تكنولوجيا المعلومات التابعة 

لإلدارة المركزية للتنمية 
المجتمعية بوزارة االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات. 

وتتضمن هذه الفعاليات  -
ي  
امج التدريبية ف  سلسلة من الي 
مجال علوم الحاسب اآلل 

 بأسبوع تشجيع تعلم 
ً
احتفاال

ب تحت عنوان  علوم الحاس
مجة" أو "  Code"ساعة الي 

Hour ي تهدف إل تسهيل
" والت 

تعلم أي شخص لساسيات لغة 
ي أي عمر لمواكبة 

مجة وف  الي 
ي عالم  

التطور السري    ع ف 
مجيات، والمساعدة عىل  الي 
تنمية مهارات حل المشكالت  

والمنطق واإلبداع. وإتاحة 
ي أي مسار 

أسس النجاح ف 
ي مستقبال. 

 وظيف 

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 



99 

 التنفيذ الفعال: الثان  الجزء 

 
 
 

 

وع الرئيسي ا وع الفرعي  لمشر
 الثر الهدف الوصف  المشر

تاري    خ 
 البداية 

 اإلنجاز  تاري    خ النهو

إتاحة ودعم  
صناعة التعلم 
ي 
ون   االلكتر

انتاج وتطوير ونشر محتوى دورة  
"الثقافة المجتمعية للوقاية من 

 الفساد ومكافحته"

يقوم المركز   -
التنافسي للتعلم  
ي من  

وئ  االإلكي 
خالل هذه المبادرة  
بتقديم التدريب و 

ي و  
الدعم الفت 

و   اإلستشارات
المتابعة و التقويم 
وتطوير المحتوي 

ي 
وئ   اإللكي 

ات   - نقل الخي 
وأفضل  

الممارسات  
العالمية للمجتمع  
ي مجال  

المرصي ف 
ي  
وئ  التعلم اإللكي 
وتعريف الفراد  
والمؤسسات 
بجدوى هذا  

 النوع من التعلم. 

  االقتصادي :دفع -
وتطوير صناعة  

ي  
ي ف 
وئ  التعلم اإللكي 
مرص واستغالل  

 مواردها. 
 

االجتماعي : تعزيز   -
وتشجيع ثقافة 

ي  
وئ  التعلم اإللكي 

ي تحقق المساواة  
الت 

ي الحصول عىل  
ف 

فرص التعلم  
واالستخدام الفعال  

لالتصاالت 
وتكنولوجيا 
 المعلومات. 

19/2020 20/2021 

100٪ 

وعات تطوير وإنتاج  المحتوى  مشر
ي 
ون   االلكتر

100٪ 

الشبكة القومية لمراكز التعلم 
ي 
ون   االلكتر

100٪ 

ي الدولي  
ون  دبلوم التعلم اإللكتر

ي علم السموم  
 
والشهادة المهنية ف

ي   وعات اإلتحاد األورونر )أحد مشر
لتطوير التعليم والذي تشارك فيه  
وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا  

 المعلومات( 

100٪ 

ي مجاالت  
 
الدبلوم الدولي للمعلمي   ف

العلوم والتقنية والهندسة 
وعات   STEMوالرياضيات   )أحد مشر

ي لتطوير التعليم   اإلتحاد األورونر
والذي تشارك فيه وزارة اإلتصاالت  

 وتكنولوجيا المعلومات( 

100٪ 

 -: منصة إبداع مرص  •

ونية لالبتكار، توفر مصدًرا لإللهام والتعليم "  إبداع مرص منصة " - منصة إلكي 
العمال.   ورواد  للمبتكرين  يركز  والتواصل  المبتكرين إذ  عىل  مرص  إبداع 

خلق نقاط التقاء فيما بينهم، وبناء مجتمعات  يالمصريير  محلًيا وعالمًيا، و 
 ممثىلي بيئة االبتكار وريادة العمال المصرية. باإلضافة إل ذلك 

تعاونية بير 
التكنولوجيا  عن  الناشئة  كات  والشر المبتكرين  تعليم  إل  المنصة  تهدف 

 .وإدارة االبتكار

ي   مركز ومنصة إبداع مرص مملوكة ل  ( TIEC)  وريادة العمال اإلبداع التكنولوج 
ي مرصوتكنولوج االتصاالت التابع لوزرة 

تم تصميم هذه  وقد  .يا المعلومات ف 
 
ً
لتكون محورا اإلبداع.    المنصة  تقنيات  وللتواصل ونشر  المعلومات  لتشارك 

ونقطة  و  القومية  اإلبداع  بيئة  ي 
ف  للمشاركير   إلتقاء  المنصة كنقطة  تعمل 

الممارسات   عن  التعلم  يمكنهم  بينما  العمال،  ورواد  كات  الشر بير   تواصل 
  .لحصول عىل الدعم العمىلي المتصلة باإلبداع وا

ل  - مملوكة  مرص  إبداع  ي   مركز ومنصة  التكنولوج  العمال اإلبداع   وريادة 
(TIEC  لوزرة التابع  ي مرص االتصاالت ( 

ف  المعلومات  تم وقد    .وتكنولوجيا 
لتكون   المنصة  هذه   تصميم 

ً
ونشر    محورا وللتواصل  المعلومات  لتشارك 

اإلبداع.   اإلبداع و تقنيات  بيئة  ي 
ف  للمشاركير   إلتقاء  المنصة كنقطة  تعمل 

التعلم   كات ورواد العمال، بينما يمكنهم  القومية ونقطة تواصل بير  الشر
  .عن الممارسات المتصلة باإلبداع والحصول عىل الدعم العمىلي 

وتكنولوجيا المعلومات. المصدر: وزارة االتصاالت 

وع( 45رقم ) جدول ي  مشر
ون  المركز التنافىس للتعلم االلكتر

خريطة إبداع مرص ( 144رقم ) شكل

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
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  ي    عتوز   وعدالةوتطبيقاتها أهم أدوات تحقيق الشفافية    ا التكنولوجيتعد  

الفئات    للسكان،الفرص   ومشاركة  المدنية  المشاركة  ضمان  وأيضا 

   المهمشة. 

تعزيز  وقد   بهدف  المعلوماتية  للبنية  القومي  وع 
المشر الدولة  أطلقت 

للدولة   الرقابية  لمتخذ  القدرات  المعلومات  وتوفير  المختلفة،  وأجهزتها 

 القرار من خالل شبكات بنية معلوماتية كأدوات تحقيق الحوكمة الرقمية. 

 - : النماذج الناجحة •
وعات اإلسكان  •  - : الحكومي عدالة الوصول إل فرص مشر

 

ضمن   مختلفة  لفئات  اإلسكان  برامج  من  العديد  الدولة  طرحت 

اتيجية القومية لإلسكان، ولضمان عدالة الوصول والحصول عىل   اإلسي 

لصالح وزارة اإلسكان وهيئة المجتمعات    االتصاالت وزارة   أطلقتفرصه، 

ونية للتقدم وحجز وحدات االسكان   العمرانية الجديدة، البوابات اإللكي 

بيت   )بوابه  وخارجها  داخل مرص  االجتماعي    الوطن، للمقيمير   االسكان 

ي للتطبيقات  :   التكنولوجية.....(. الثر االيجائ   كالتالي

ي والوحدات مما أدى  ضمان وصول مستحقات الدولة من قيم الرا -
ض 
ي مراحله. 

ي تنفيذ باف 
نامج ف   إل ضمان استمرار الي 

للمصريير    - متساوية  فرص  خالل  من  االجتماعية  العدالة  تحقيق 
وعات.  وبشفافية  وأيضا تحقيق مبادئ الحوكمه للمشر

ونيا مما  - وعات التسكير  الكي  ي مشر
التسكير  بالمحليات ف  ربط مكاتب 
الت المحافظات عىل حرص  التخصيص  يساعد  تكرار  خصيصات وعدم 
وعات مختلفة.  ي مشر

 لألشخاص ف 

رسعة إجراء عمليات الفحص والتحقق والتدقيق للبيانات مع سهولة   -
وعات المختلفة.   المراجعة دورات العمل المختلفة للمشر

العمليات   - من  يسرع  مما  للمواطنير   ونًيا 
إلكي  الخدمات  تقديم  إتاحة 
وع.   اإلدارية والتنظيمية للمشر

االنتشار  فعا - استخدام  ال لية  طريق  عن  المطروحه  للفرص  ي 
جغراف 

ونية.   البوابات اإللكي 
 

 - : ضمان تحقيق سياسات الدعم المالي للتنمية الحضرية •
 

توافر   من  البد  المستدامة  الحضرية  التنمية  برامج    الفرصلتكامل 

وع   ي مشر
امج. ويأئ  االجتماعية واالقتصادية والخدمات الداعمة لهذه الي 

نشاط   ودعم  بصندوق ضمان  الرقمي  والتحول  الميكنة  خدمات  تطوير 

العقاري   التمويل  دعم  وصول  وضمان  تمكير   بهدف  العقاري،  التمويل 

التمويل   صندوق  من  المدعومة  السكنية  الوحدات  وصول  من  والتأكد 

لمستحقي  المنخفض  العقاري  الدخل  ذات  المصرية  الرس  من  ها 

 والمتوسط. 

والدعم   الخدمات  عىل  وحصوله  للمواطن  والجهد  الوقت  توفير   
ً
أيضا

وع   المشر ة  في  خالل  التالية  النشطة  وع  المشر ويشمل  الئقة.  بطريقة 

 : 2022إل عام    2019من عام  الممتدة

أجهزة ومعدات - وع من  للمشر الالزمة  الساسية  البنية  وخطوط    توفير 
 ربط وخالفه. 

ها   - ونشر العقاري  التمويل  صندوق  خدمات  من  مجموعة    عىل تطوير 
 بوابة مرص الرقمية. 

تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية للصندوق طبقا لحاجة العمل   -
طريق   عن  والميكنة  الرقمي  التحول  أهداف  لتحقيق  الداء  ات  ومؤرسر

 .Microservicesتحديث التكنولوجيا المستخدمة الي تكنولوجيا 
 
 
 
 
 
 
 

ة • وعات الصغت   -: تنظيم وإدارة الموارد المالية للمشر
 

تمويلية  المتاحة كحزم  المالية  الموارد  وعات  المشر تنمية  جهاز  يقدم 

الجل   ومتوسطة  ة  قصير التمويلية  االحتياجات  توفر  ميشة  متنوعة 

اء اآلالت والمعدات،   ة لتمويل رأس المال العامل ورسر وعات الصغير للمشر

الشريعة   أحكام  مع  المتوافقة  تلك  أو  التقليدية  التمويل  بنظم  سواء 

وكذلك    ية،اإلسالم جديدة  وعات  مشر إقامة  ي 
ف  للراغبير   وذلك 

ي التوسع وتطوير 
ي ترغب ف 

وعات القائمة الت   نشاطها. للمشر

ويستلزم لحوكمة الموارد المالية للجهاز للمستفيدين من التمويل وجود  

التمويل   لحسابات  معلوماتية  الفجوات  نللمستفيديشبكة  وتغطيه   ،

. وقد    للمستفيدين،  التمويلية وأيضا لتنفيذ سياسة الدولة للشمول المالي

ي لقواعد  
وئ  وعات من االستفادة من الربط اإللكي  نجح جهاز تنمية المشر

:  ن المستفيدييانات ب ي
 تحقيق اآلئ 

ي جميع المناطق وتقديم منتجات   -
توسيع قاعدة العمالء والوصول لهم ف 

ي مختلف احتياجاتهم التمويلية.   تمويلية متنوعة تلت 

وعات من خالل جهات وسيطة من بنوك    تمويليةتنوي    ع قنوات   - للمشر
ي تتوافر لديها مح

وط الجهاز حيث يتم التعاقد مع البنوك الت  فظة بشر
مناسب،   ي 

جغراف  انتشار  ذات  فروع  وشبكة  فعالة  ة  صغير وعات  مشر
البنوك  إل  المجال  هذا  ي 

ف  والمتكاملة  الطويلة  ات  الخي  نقل  وكذلك 
 المشاركة. 

كات   - تمكير  مؤسسات مالية غير مرصفية " جمعيات أهلية وتعاونية ورسر
ء  تأجير تمويىلي " من إعادة اإلقراض للعمالء المستهدفير  لتغطية العمال 

ي يصعب الوصول اليها من خالل  
ي النجوع والرياف والقرى خاصة الت 

ف 
ي    الجهاز،فروع  

ف  للتوسع  التمويىلي  التأجير  كات  مع رسر التعاقد  يتم  كما 
لتلك   التمويلية  الفجوة  وتغطية  ة  الصغير وعات  المشر تمويل 
قاعدة   ي 

ف  التوسع  وبالتالي  الجمهورية  أنحاء  مختلف  ي 
ف  وعات  المشر
وعات وضمان اإلدارة السليمة  بيانات العمال  ء لتلك النوعية من المشر

 التمويلية. للموارد 

ات والمستهدفات   - ي ضوء المؤرسر
التمكن من قياس الداء بصفة دورية ف 

المسجلة   البيانات  عىل  اعتمادا  وذلك  ميالدي،  عام  لكل  الموضوعة 
االيجابيات   ومعرفة  وعات.  المشر لجهاز  اآللي  الحاسب  بنظام 

ة التالية. والسلبيات ومح ي الفي 
 اولة تالفيها ف 

توفير خيارات للسكان    المستدامةمتطلبات التنمية الحضرية    إحدى من  

صديقة للبيئة وتعزيز النمو االقتصادي المستدام وتمكير  المدن لتحسير   

ي تستفيد منها  
تقديم خدماتهم. ومن خالل مجموعة الخدمات التالية الت 

بشبكة   ترتبط  ي 
والت  الجديدة،  أو  القائمة  سواء  العمرانية  المجتمعات 

 : ي تحقق التالي
 المعلومات الت 

وتسجيل   - المدن    ملكياتال توثيق  أجهزة  ي 
ف  المعلومات  مكاتب  خالل 

ي  
والراض  ي 

للمبائ  المختلفة  والملكيات  التخصيصات  لتوثيق  الجديدة 
والكيانات   إدارة    االقتصاديةوالنشطة  لألجهزة  يتيح  مما  المختلفة، 

 وتنظيم العمران. 

يد واستخراج    - تقديم الخدمات للمواطنير  الحضرية المختلفة مثال الي 
 شخصية. الوثائق ال

مراكز معلومات شبكات البنية الساسية إلدارة معلومات الشبكات وحل   -
 . المختلفةالمشكالت  

تمكير  المجتمعات البسيطة من الوصول إل الخدمات الساسية مثال  -
الكوارث   والطوارئ  التموين  المحافظات    والصحة،خدمات  سيما  ال 

 البعيدة والنائية والمهمشة. 

امج والمبا - درات احدى المهام الساسية لوزارة االتصاالت  وتعد هذه الي 
وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية  

كات   ومتطلبات    ومؤسساتوالشر طبيعة  حسب  ي 
المدئ  المجتمع 

وعات.  نامج والمشر  الي 
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 - النماذج الناجحة:  •
أداء   • وتحس              ي    ي 

ال       ذانر التعلم  مه       ارات  تطوير  المنظوم       ة  برن       امج 
ونية  -: التعليمية اإللكتر

 

قبل   التعليم  منظومة  تطوير  برنامج  استهدف  ي 
الوطت  المستوى  عىل 

، واالهتمام بنظم ومخرجات   ، وإتاحة التعليم للجميع دون تميير  الجامعي

ي  
البحتر النظام  جودة  تحسير   وكذلك  ،التعليم،  ي وتطوير    والتكنولوج 

، وتفعيل   ي
ي التطبيف 

، وتطوير التعليم الفت  منظومة التعليم العالي والجامعي

 ركة العلماء المصريير  بالخارج. مشا

ي )
وئ  وع المركز التنافسي للتعلم اإللكي   لعمل مشر

ً
( والذي  ELCCاستمرارا

ي عام  
المعلومات    2004تأسس ف  وتكنولوجيا  االتصاالت  قبل وزارة  من 

(MCITبالتعاون للتعليم    (  التنافسية  القدرات  لرفع  مع منظمة سيسكو 

الم من  عدد  تنفيذ  تم  مرص.  ي 
ف  الهدف  المتطور  لتحقيق  وعات  شر

المحتوي   ي وتعزيز 
وئ  التعلم اإللكي  ثقافة  نامج وهو نشر  للي  ي  اتيح  االسي 

ي باللغة العربية وتشجيع الجهات والمؤسسات االجتماعية عىل  
وئ  االلكي 

استخدامه بفاعلية، بغرض تنمية الموارد البشرية لكي  قدر من المواطنير   

ومجت الحكومة  احتياجات  مع  يتوافق  المتطورة.  بما  العمال  معات 

الفئات   قدرات  ورفع  المعلمير   فئة  المهندسير     المهنيةوخاصة  من 

ي مجاالت العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتخصصات  
والطباء ف 

والذي    نادرة، كأحد طبية   التعليم  لتطوير  ي  الوروئ  اإلتحاد  وعات  مشر

زارة التعليم العالي  تشارك فيه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وو 

 . ي
 والمجلس العىل للجامعات وبعض مؤسسات المجتمع المدئ 

عام   وع  المشر المتوقع    2014بدأ  عام    االستمرار ومن    وقد   2021حت  

ي وقت جائحة  
وع مع سياسة التعليم عن بعد ف   COVID-19ساهم المشر

وممارسه   التواصل  من  الطالب  تمكير   ي 
وأداء   العمليةف  التعليمية 

 مات النهائية دون التعرض للمخاطر. التقيي

 -: برنامج تعميق التنمية التكنولوجية •
 

ي الحضانات التكنولوجية جديدة، لتحسير   
نامج إل التوسع ف  يهدف الي 

مجال   ي 
ف  المحىلي  ونيات. التصنيع  نامج    اإللكي  الي  لتنفيذ  الكلية  التكلفة 

الحاضنات    جنيه،مليون    146حوالي   عدد  زيادة  المستهدف  ومن 

ي نهاية العام المالي    13التكنولوجية ل  
وقد انجز    ،2022/    21حاضنة ف 

 : نامج التالي  الي 

عدد   - ي    20تخري    ج 
ف  لتعمل  التكنولوجية  الحاضنات  خالل  من  كة  رسر

 السوق.  

ي مجال النظم الذكية ف  طرق   -
إنهاء إجراءات تعاقد مع أحد التحالفات ف 

 التصنيع، وجاري التعاقد عىل تحالف آخر. 

أيضا برنامج تعزيز بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الحكومية والغير   -
ي تتبت  نوادي  

المجتمعي من خالل    الوعي التكنولوجيا، ورفع  حكومية الت 
فئات   جميع  ال  لتصل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  اتاحة 
عام   من  الجمهورية  محافظات  معظم  ي 

ف  تنفيذه  تم  ي 
والت  المجتمع 

 . ٪97بنسبه إنجاز تصل إل  2014

ي    إتاحة  -
كات ومؤسسات المجتمع المدئ  القيام بمبادرات متنوعة مع الشر

ي رفع وتحسير  وتنمية المهارات ال
 رقمية مثال مبادرة "بناء اإلنسان" ف 

https://www.basicict.gov.eg/SocialMS.aspx#hero 
 

 )هيئةبرنامج تنمية قدرات العاملير  بالجهاز اإلداري للدولة، بمشاركة   -
"ايتيدا المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  اإلبداع    -"    ITIDAتنمية  مركز 

ي وريادة العمال “ "  NTI”، المعهد القومي لالتصاالت" TIECالتكنولوج 
 Regional IT Instituteالمعهد اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات "   ،

RITI  الرقابة لهيئة  التابعة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  االكاديمية   ،  "
 . 2022حت  عام  االستمرار و   2018اإلدارية( والذي بدأ عام  

IT/States_Admhttps://mcit.gov.eg/en/Human_Capacity/MC
inistrative_Apparatus_Employees 

 

وعات تطبيقات  • ي التمكي   المجتمعي  التكنولوجيةمشر
 
 -: ف

 

االتصاالت   بوزارة  المجتمعية  للتنمية  المركزية  اإلدارة  خالل  من 

،وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج المم المتحدة   ي
ووزارة    اإلنمائ 

وعات، التضامن وجهاز   الصحة وبعض    راعية، وزارةالز مركز البحوث    المشر

. المحافظات وجمعيات المجتمع   ي
وعات    المدئ  تم تنفيذ عدد من المشر

ي    المستهدفةرفع قدرات الفئات  
التمكير     االقتصادي،التمكير     مجاالت: ف 

إدارة    االجتماعي  للمجال  للمزارعير   ي 
البيت  والتمكير   الصحية،  للخدمات 

بدأ   اء  الخرص  والتكنولوجيا  الزراعية  عام  المعرفة  وع  ومن    2014المشر

نامج نسبة إنجاز    2026حت   المتوقع استمراره   الي  من    ٪ 83وقد حقق 

ة من  ي الفي 
. 2020  – 2014المستهدف ف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 آمن )بناء انسان( رقمي مبادرة مجتمع 

ي مجال اس    تخدام 
تهدف برامج تنمية المهارات الرقمية الس    اس    ية إل تطوير المهارات ف 

الحاس              ب اآلل وتكنولوجيا المعلومات واالتص              االت، وذلك إس              هاما ف  تحقيق رؤية 
اتيجي  ة وزارة االتص                 االت وتكنولوجي  ا المعلوم  ات لتنمي  ة مه  ارات ك  اف  ة الفئ  ات  واس               ي 

ل وتكنولوجيا المعلومات واالتص            االت ونش            ر المجتمعية ف  اس            تخدام الحاس            ب اآل
. الثقافة الرقمية ف  مجال اس     تخدام الحاس     ب  وترع وزارة االتص     االت وتكنولوجيا  اآللي

وعات، بالتعاون مع المؤس      س      ات العاملة ف  هذا المجال، وذلك  المعلومات تلك المش      ر
 بمختلف محافظات الجمهورية. 

امج  : التر
ش        خادة الرخص        ة الدولية ل                         )اس        تخدام وس        ائل التواص        ل االجتماع والمن  -۱

نت(  . والسالمة عىل اإلني 
"منحة شخادة "مخارات  -۲ وئ   التسويق اإللكي 
مبادرة تعل      م من ُبعد ف  مجال استخ            دام مواق            ع الت      واص      ل االجتماع والمن  -۳

نت  والسالمة عىل اإلني 
ي  -4

ائ   مبادرة تعل م عن ُبعد لألمن السيي 
 

 برنامج تنمية قدرات العاملي   بالجهاز اإلداري للدولة

نامج   -إل: يهدف هذا التر
وبن    اء الق    درات الرقمي    ة للع    املير  ب    الجه    از  تنمي    ة -1

اإلداري للدولة، س               واء المنتقلير  للعاص               مة اإلدارية 
 . الجديدة أو غير المنتقل

طوير ثق  اف  ة رقمي  ة تعتم  د عىل الموارد البش               ري  ة ت -2
أكير من الدوات المس               تخدمة. ويمكن أن يس                اعد 
ي تعزيز 

االعتماد عىل الجاهزية الرقمية بير  العاملير  ف 
 قافة الرقمية. الث
ن   امج إل تنمي   ة وبن   اء الق   درات الرقمي   ة  -3 يه   دف الي 

ي 
للع   املير  ب   الجه   از اإلداري لل   دول   ة لمواكب   ة التطور ف 
 . أنماط العمل المستحدثة لتحقيق رؤية مرص الرقمية

 

https://www.basicict.gov.eg/SocialMS.aspx#hero

https://mcit.gov.eg/en/Human_Capacity/MCIT/States_Administrative_Apparatus_Employees

https://www.basicict.gov.eg/SocialMS.aspx#hero
https://mcit.gov.eg/en/Human_Capacity/MCIT/States_Administrative_Apparatus_Employees
https://mcit.gov.eg/en/Human_Capacity/MCIT/States_Administrative_Apparatus_Employees
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وعات البنية  •  -: االقتصاديللتمكي    التكنولوجيةمشر
 

وتستهدف دعم ورفع قدرات وتدريب ممارىسي المجاالت االقتصادية مثل  

وعات متناهية الصغر وريادة العمال والتحول   تنمية المرأة ودعم المشر

الفئات    . ي
المعرف  االقتصاد  وع:   المستهدفةال  االعمال،    للمشر رواد 

الحر  والمتوسطة،  ة  والصغير الصغر  متناهية  وعات  المشر فيات  أصحاب 

الشباب، الشخاص ذوي االعاقة.  وحت  الن تم   النساء والفتيات،  من 

لتدريب  مدرب  250مشاركة   ونية،    12متدرب،  2800،  الكي  خدمة 

 مستفيدة من النساء والفتيات الحرفيات.  8000مستفيد،   12500

المعلومات واالتصاالت من أجل   المتوقع من تعزيز تكنولوجيات  التأثير 
: إمكانية التوظي  ف والعمل الحر التالي

تك( لرائدات العمال ورائدات  -خلق نموذج مجتمعي مستدام )قدوة   -
ي خفض ُمعدل البطالة وحل المشكالت االقتصادية  

المعرفة يساهم ف 
  باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

ي الغير رسمي للتعامل الرقمي المالي   -
جذب السيدات من القطاع المرصف 

 وتعزيز الشمول المالي للدولة  

الصغر   - متناهية  وعات  المشر تنمية  عىل  تساعد  أعمال  بيئة  خلق 
ة والمتوسطة، ورواد العمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات   والصغير

  واالتصاالت 

 ةتحسير  فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاق -

وع     ات البني     ة التكنولوجي     ة للتمكي   اإلجتم     اعي للخ     دم    ات    • مش              ر
 -: المجتمعية والصحية

 

تستهدف التعليم والمعرفة للمرأة والطفل، الشباب، المعلمون، طالب،  

الطباء،   ،ورفع كفاءة  ي
المجتمع    المرض  لمؤسسات  المؤسسية  التنمية 

. وحت  اآلن تم تنفيذ   ي
  120وحدة تشخيص عن بعد، تدريب    50المدئ 

مليون زيارة لبوابات كنانة المعرفية،    75مريض،    5000طبيب، تشخيص  

 مستفيد من الشخاص ذوي اإلعاقة.   1200

تعزيز   واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  تعزيز  من  المتوقع  التأثير 

  ا
ً
فقرا الكير  الفئات  سيما  وال   ، المواطنير  لتمكير   االجتماعية  لتنمية 

 :  كالتالي
ً
 وتهميشا

المناطق   - ي 
ف  للمواطنير   الصحية  للخدمات  المادية  التكاليف  خفض 

ي  
ف  ى  الكي  الطبية  المراكز  إل  واالنتقال  السفر  تكاليف  وتوفير  النائية، 

 المدن.  

وحدات - بإنشاء  الصحية  التحتية  البنية  بعد،    تعزيز  عن  التشخيص 
  . ونية لسجالت المرض   وإنشاء قواعد بيانات إلكي 

ي المجتمعات النائية نحو استخدام تطبيقات   -
تغيير اتجاهات الفراد ف 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل النهوض بصحة المواطنير   
 وتحسير  جودة الحياة

فرصة التدريب  تحسير  كفاءة الطباء بالمناطق النائية عن طريق توفير   -
بالقاهرة   المتواجدين  االستشاريير   الطباء  قبل  من  العمل  اثناء 

ى  والمحافظات الكي 

ي للمريض، وهو ما يسهل   -
وئ  ي اإلليكي  نشر ثقافة استخدام الملف الطت 

 الحصول عىل التاري    خ المرض  لكل شخص فيما بعد

 تحسير  المستوي العلمي والمهارات العملية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -

هم عىل  تش - كيل بيئة معرفية تشاركية أونالين بير  فئات المجتمع وتحفير 
خلق   خالل  من  المجتمعية  الحلول  ووضع  والمشاركة  التفاعل  دوام 
معرفية   مجتمعات  عي   البوابات  واعضاء  زوار  بير   تفاعلية  جسور 

 متخصصة أونالين 

النساء   - عىل  خاص  بشكل  كير  
الي  مع   ، ي

الثقاف  والتنوع  االبتكار  تشجيع 
من  وا الحدودية،  المناطق  وسكان  اإلعاقة  ذوي  والشخاص  لفتيات 

التنمية   لنشطة  متكاملة  شاملة  رقمية  خدمات  تطوي    ع  خالل 
ي المجتمعات المحلية. 

 االجتماعية واالقتصادية لمواطت 

من   - لكل  التعليمية  الخدمات  وتحسير   ي 
الذائ  التعلم  عملية  دعم 

التعلم عملية  تفعيل  خالل  من  والطالب  ي    المدرسير  
وئ  اإللكي 

رقمية،  مناهج  إل  التقليدية  التعليمية  المناهج  تحويل  ي 
ف  والمشاركة 

بوابة   خالل  من  والمعلمير   الطالب  بير   مستمر  تفاعل  وتحقيق 
ونية )بوابة المعلم المرصي(.   إليكي 

ي  •
وعات الدعم البيت   -: مشر

 

الطبيعية  الموارد  إدارة  خالل  من  البيئة  عىل  الحفاظ  منها  الهدف 

واالستخدام المثل لنماط االستهالك المستدام من خالل تطوير برنامج  

ل    الزراعية  المعرفة  ي    250مستخدم،    2500إدارة 
ف  الوعي  ورفع   ، خبير

اء لعدد   مستفيد.  750مجال التكنولوجيا الخرص 

 - : التحديات المستقبلية •

ية التحديات التشغيلية: ترتبط بصعوبة تلبية االحتياجات الفعلية/ الكل -
ي المناطق الريفية والمناطق المحرومة،  

للفئات المستهدفة، وال سيما ف 
نتيجة افتقارها للبنية الساسية لتكنولوجيا المعلومات وانتشار التقاليد  

 . هم وقدرتهم عىل التغيير ي تقيد طريقة تفكير
 الت 

الي   - الحاجة  عن  فضال  المناطق  بعض  ي 
ف  نت  االني  انقطاع  او  ضعف 

الخ الخوادم  زيادة  تحديث  أو  وعات  والمشر المؤسسات  ببعض  اصة 
 السعة لها. 

الفعىلي   - التشغيل  الستدامة  المطلوبة  الفنية  الكوادر  وافر  عدم 
وعات واستهالك التدريب   ي    نللمستفيديللمشر

نامج الزمت  وقت من الي 
وع.    للمشر

ونية.  -  عدم وعي المواطنير  الستخدام الخدمات االلكي 
 

نحو    
ً
ا  كبير

ً
السابقة شوطا القليلة  العوام  المصرية خالل  الدولة  قطعت 

وصول  زيادة كفاءة  بهدف  الدولة  إدارة  منظومة  إل    رقمنة  المواطنير  

الخدمات وتحسير  عملية اتخاذ القرارات بصورة عامة والقرارات العمرانية  

ي هذا الصدد وهما  
وعير  ف  بصورة خاصة. وتتبت  هيئة الرقابة اإلدارية مشر

 . وع التحول الرقمي وع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ومشر  مشر

وع البنية المعلوماتية للدولة المصرية من خالل برنامج تعزيز   ويعمل مشر

وميكنة   المالي  الشمول  تشمل  ي 
والت  المصرية  للدولة  الرقابية  القدرات 

الرقمية   الخدمات  وتقديم   ، المالي الفساد  من  الحد  والهيئات،  الوزارات 

الفئات   تحديد  المرصي،  للمواطن  الموحد  السجل  )انشاء  للمواطنير  

الدع ومنظومة  االجتماعي  الحماية  امج  لي  (،  المستحقة  ي
التمويت  م 

عام   نامج حت   الي  هذا  أنشطة  المرحلة  2017واستمرت  ي 
ف  البدء  وتم   .

للدولة   المعلوماتية  للبنية  القومي  وع 
المشر برنامج  خالل  من  الثانية 

المصرية، والذي يستهدف تحقيق العدالة االجتماعية وتحسير  الخدمات  

متخ لدعم  معلومات  إل  وتحويلها  المتكاملة  البيانات  القرار،  وتوفير  ذ 

ي   والضريت  الجمركي  التهرب  من  للحد  المالي  الشمول  تطوير  عىل  عالوة 

ي وبعض صور االقتصاد الموازي. وتستهدف هيئة الرقابة اإلدارية  
والتأميت 

وع التحول الرقمي بحد أقص عام   . 2023باالنتهاء من مشر

عالوة عىل ذلك فقد قامت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري  

وع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية   بإطالق مشر

وع لتحقيق رؤية  2018عام   ، حيث تسع الحكومة من خالل هذا المشر

منظومة  تمتلك  مرص  يجعل  ي 
حقيف  رقمي  مجتمع  نحو  مستقبلية 

ا لفضل الممارسات والمعايير الدولية    للتخطيط والمتابعة
ً
مة، طبق مصمَّ

بير    التكامل  تحقيق  إل  يهدف  والذي  المستدامة،  التنمية  لدعم جهود 

أفضل   إدارة  وتحقيق  الحكومي  االنفاق  ومتابعة  الحكومية،  الجهات 

لألصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإدارة  

ا وتقييم  التنمية،  الدولية. خطط  ات  المؤرسر ي 
ف  مرص  ترتيب  ورفع  لداء 

المساحية،   المرجعيات  توحيد  ي 
ف  وع  المشر تنفيذ  اتيجية  اسي  وتتمثل 

وأعمال   المكانية،  الرقام  وتوحيد  المصرية،  المساحية  الشبكية  وإنشاء 

لخريطة   الخرائط  انتاج  وأعمال  الساس،  وخريطة  الجوي  التصوير 

ال  البنية  أعمال  وتنفيذ  وع  الساس،  مشر ويعمل  المعلوماتية.  ساسية 
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ونية تهدف بشكل رئيسي   خريطة الساس عىل إنشاء خريطة مساحية إلكي 

ي  
إل تعظيم االستفادة من الموارد المتاحة، وتتمثل أهمية هذه الخريطة ف 

توضيح أولويات الدولة واحتياجاتها ووضعها بشكل كامل أمام صناع القرار  

الكفء   التخطيط  من  يمكنهم  تكرار  بما  وتجنب  لالستثمارات  الرشيد 

ي المكان المناسب. 
وعات، وتوجيه التمويل أو الدعم ف   تضارب المشر

للتخطيط   العامة  الهيئة  ي وقد قامت 
ي رصد وتحليل    العمرائ 

بدور هام ف 

  الوضاع العمرانية والمخططات المستقبلية لها عىل مستوياتها المختلفة

الرقمية  إقليمي ،  قومي ) المنظومة  ادماج  ي 
الهيئة رائدة ف  ، محىل(، وتعتي  

ي  
العمرائ  التخطيط  منظومة  ي 

ف  الجغرافية(  المعلومات  )نظم  المكانية 

عام   منذ  استطاعت  1995المرصي  ة  الخير سنوات  الخمس  وخالل   .

( ومؤسسي  مركزي  ي 
جغراف  ي 

معلومائ  نظام  وتطوير  بناء  من   GISالهيئة 

Enterprise المكانية الجغرافية  المنظومة  خالل  من  الهيئة  وتقوم   .)

واجتماعية   وديموغرافية  عمرانية  تحليلية  أدوات  تقديم  من  المؤسسية 

 من المخطط ومتخذ القرار من الوصول إل  
ً
ن كال

ّ
واقتصادية وبيئية تمك

عىل   بناء  السليمة  القرار  اتخاذ  عىل  تساعد  بصورة  المكانية  البيانات 

موثق   معلومات 
ً
حاليا وتستكمل  المرصي.  العمران  عن كامل  ومحدثة  ة 

البيانات   ي من خالل تحويل قواعد 
ي الجغراف 

المكائ  القرار  منظومة اتخاذ 

بيانات مكانية    2020المكانية الفردية إل قاعدة بيانات مركزية تشمل حت   

لنحو   و   3268متكاملة  مصرية  و  84قرية  وجارى    16مدينة  محافظة، 

المعلوما  تطوير  استكمال  تم  المرصي. كما  المعمور  ي 
لباف  الجغرافية  ت 

ي التوحيد القياىسي للمفاهيم وأسلوب العمل،  
منظومة تفاعلية تساهم ف 

تبادل المعلومات بير  القطاعات واإلدارات والجهات المعنية المختلفة،  

ميكنة عملية المراجعة والتدقيق، مع إمكانية التصفح واالستعالم من عىل  

نت.  شبكة االني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية   مشر
 ةوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 

ي  رقمي تس      ع به الحكومة لتحقيق رؤية مس      تقبلية نحو مجتمع 
يجعل مرص       تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة ُمص      ممة طبقا لفض      ل  حقيف 

 الحكومي يهدف إل تحقيق التكامل بير  الجهات الحكومية، ومتابعة النفاق  والذيالممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة 
ي حكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الداء ورفع ترتيب مرص    وتحقيق إدارة أفض   ل لألص   ول والموارد الحكومية، وتس   هيل تقديم الخدمات ال

 ف 
ات الدولية  المؤرسر

 

ونية تهدف بش       كل رئيس       ي إل تعظيم االس       تفادة من الموارد المتاحة، تتمثل  وع خريطة الس       اس عىل إنش       اء خريطة مس       احية إلكي  يعمل مش       ر
ي توض     يح أولويات الدولة واحتياجاتها ووض     عها بش     كل كامل

أمام ص     ناع القرار بما يمكنهم من التخطيط الكفء الرش     يد لالس     تثمارات  أهميتها ف 
ي المكان المناسب. 

وعات، وتوجيه التمويل أو الدعم ف  وتجنب تكرار تضارب المشر

ات  ي المؤرسر
 لالدولية. وتتمثكما يهدف أيض             ا إل تس             هيل تقديم الخدمات الحكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الداء ورفع ترتيب مرص              ف 

ي توحيد المرجعيات المساحية. 
وع ف  اتيجية تنفيذ المشر  اسي 

 

وع أيض    ا، إنش    اء الش    بكية المس    احية المص    رية، توحيد الرقام المكا نية، أعمال التص    وير الجوي وخريطة الس    اس، أعمال وتش    مل أهداف المش    ر
 إنتاج الخرائط لخريطة الساس، وتنفيذ أعمال البنية الساسية المعلوماتية. 
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وع التنمية المكانية المتوازنة   منظومة المعلومات المكانية الجغرافية المؤسسية –مشر

  برنامج األمم المتحدة االنمان   –الهيئة العامة للتخطيط العمران  
(SpaD GIS enterprise platform)  

 
 

ي 
كة بير  كل من برنامج المم المتحدة اإلنمائ 

وعات المش        ي  ي  UNDPش        كلت مراحل التعاون وس        لس        لة المش        ر
والهيئة العامة للتخطيط العمرائ 

GOPP  ي تحس          ير  التخطيط بالمش          اركة واس          تخدام التكنولوجيات الحديثة إلعداد
وعات التنمية المكانية المتوازنة عنرص          ا رئيس          يا ف  ي مش          ر

ف 
لمخططات العمرانية وتعميم نتائجها. وقد س        اهمت أوجه التعاون المختلفة ف  تأس        يس وترس        يخ والتعامل بآليات ووس        ائل وص        ياغة أهداف ا

ي ومراكزها اإلقليمية، من خالل إنش               اء نظام مع
ي مقر الهيئة العامة للتخطيط العمرائ 

ي نظم المعلومات الجغرافية، ف 
ي ف  ي التقدم التكنولوج 

لومائ 
ي متطور ي مركزئي

: جغراف  ي
وع ف  ي الهيئة. وقد ساهم المشر

 ، استنادا إل الكم الهائل من البيانات المكانية والخرائط والدراسات المتاحة ف 

 

 وكذلك التطبيق المستخدم لقاعدة البيانات الجغرافية المركزية المؤسسية.  schemaتصميم هيكل للبيانات المجمعة  •
ي سبق اعدادها قبل تصميم قاعدة البيانات الجغرافية المركزية المؤسسية  •

  Data Migrationتصميم برنامج لتحويل بيانات المخططات الت 
•  

ً
ونيا   Quality Controlتصميم برنامج يعمل عىل ضبط جودة البيانات والخرائط الكي 

ي ورفعه عىل موقع الهيئة. اعداد قاموس لتوحيد المصطلحات والرموز واالشكال  •
ي التخطيط العمرائ 

 وااللوان المستخدمة ف 
 وضع نظام لالستخدام وحماية البيانات.  •
ي التعامل مع ال  •

امج التدريبية لبناء قدرات العاملير  ف  Quality Controlوال  Data Migrationو ال  GIS enterpriseعقد العديد من الي 
 

ونية ا وع، لما تحتويه من أدوات عديدة وتعتي   المنص     ة االلكي  لجديدة لنظم المعلومات الجغرافية المؤس     س     ي بالهيئة من أهم مخرجات المش     ر
ي يمكن من خاللها الوص            ول إل جميع 

للتحليالت الجيومكانية والبيانات المطلوبة لمتخذ القرار حيث يش            مل عىل: الص            فحة الرئيس            ية، والت 
ي تم اعدادها بالهيئة وكذلك الدوات الخرى ويمكن من خاللها توض            يح 

إمكانات المنظومة، ص            فحة عرض وتحميل المخططات المختلفة الت 
ي عرض تفاعىلي لهم قص               ص النجاح story mapالتعرف عىل بياناتها الجغرافية، ص               فحة خريطة القص               ص )

ة تس               اهم ف  (، وه أداة متمير 
وعات التنموية المختلفة، ص   فحة  ي تنفيذ المش   ر

ات المختلفة ف  ات )والخي  ات dashboardعرض المؤرسر ( وفيها يمكن الوص   ول إل أهم المؤرسر
 ص    فحة متص    فح نظم المعلومات الجغرافية )

ً
ا ي القطاعات العمرانية واالقتص    ادية واالجتماعية والبيئية، وأخير

( وه data browserالتنموية ف 
الموضوعية المختلفة لكامل الجمهورية وعىل جميع المستويات التخطيطية الداة الرئيسية بالمنصة للتعامل مع عرض وتحليل وإنتاج الخرائط 

 بها. 
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ي إطار الدعم الذي يقدمه برنامج المم المتحدة للمستوطنات البشرية 
ف 

والمجتمعات   والمرافق  اإلسكان  وزارة  ي 
ف  ممثلة  المصرية  للحكومة 

، لتنفيذ أكير   ي
العمرانية الجديدة من خالل الهيئة العامة للتخطيط العمرائ 

الحضرية  السياسة  وثيقة  إعداد  تم  الجديدة،  الحضرية  لألجندة    فعالية 

 الوطنية. 

كير   
مشي  وهدف  رؤية  تطوير  الوطنية  الحضرية  السياسة  وتستهدف 

الطويل.   المدى  عىل  والعادلة  والمرنة  الشاملة  الحضرية  التنمية  لتعزيز 

 عىل تعزيز الممارسات الجيدة،  
ً
وتعمل السياسة الحضرية الوطنية أيضا

متابعة  مثل التشاور مع الجهات لمعنية ذات العالقة، وتنمية القدرات، و 

. ومن  
ً
وتقييم عمليات السياسات عىل المستوى اإلقليمي والمحىلي أيضا

الحضرية   السياسة  إعداد  من  المستفادة  الدروس  دمج  يتم  أن  المتوقع 

ي منظومة إعداد السياسات المستقبلية وإل تعزيز  
الوطنية وبدء تطبيقها ف 

 .  تطوير الطر والنظمة المؤسسية والتشريعية والتعلم المؤسسي

حدود   ي 
ف  تحرص   معدل  تحقيق  الوطنية  الحضرية  السياسة  تستهدف 

عام  75 بحلول  من  ٪2030  مجموعة  تتضمن  إنها  ذلك،  من  والهم   .

المرتبطة بالتحرص  غير المنظم   التحديات الرئيسية  السياسات لمواجهة 

الكير   القضايا  مع  للتعامل  للتنسيق   
ً
شامال  

ً
إطارا لتصبح  اإلدارة،  وسوء 

المتع  
ً
مع  إلحاحا التعامل  ذلك  ي 

ف  بما  السريعة،  الحضرية  بالتنمية  لقة 

  ، ي
ي عليها، وإتاحة الراض 

المستوطنات العشوائية وإضفاء الطابع القانوئ 

والتشريعات   العامة،  والمرافق  الساسية  والبنية  العامة  والخدمات 

ي.   الحرص  والتنقل  ي،  الحرص  التخطيط  وأنظمة  الحضرية،  والحوكمة 

ية للحصول عىل دعم وكاالت المم المتحدة ذات  وتسع الحكومة المصر 

ي التنمية المستدامة، من خالل  
الصلة لتعزيز التحرص  وزيادة مساهمتها ف 

اكات قوية ومؤسسية، حيث يظهر أهمية السياسة الحضرية الوطنية  رسر

 كإطار شامل وجامع لتضافر كافة الجهود وتحفير  الموارد الالزمة للتنفيذ. 

 القضايا الرئيسية  •

لتنسيق كافة  اع - وشامل  جامع  الوطنية كإطار  الحضرية  السياسة  تماد 
التحرص    معدالت  لتحقيق  الصلة  ذات  المعنية  الجهات  بير   الجهود 

 المستهدفة ورفع كفاءة التحرص  واستدامته. 

توفير التمويل الالزم وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ السياسة الحضرية   -
ي واإلقليمي 

. الوطنية عىل المستوى الوطت    والمحىلي

واالقتصادية   - السياسية  والتطورات  والوبئة  الزمات  مواجهة 
تنفيذ  عىل  والدولية  واإلقليمية  المحلية  والمناخية  واالجتماعية 

 السياسة الوطنية الحضرية بالشكل الالئق وبكفاءة وفعالية. 

 الجهود والمبادرات •

الحض  - السياسة  وثيقة  من  الول  المسودة  إعداد  من  االنتهاء  رية  تم 
 العتمادها. 

ً
 الوطنية، وجاري مراجعتها تمهيدا

جاري إعداد إطار متابعة وتقييم مبسط وواضح وسهل التطبيق ليسمح   -
بالجهات المعنية ذات الصلة بمتابعة تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية 
وتقييم  متابعة  ي 

ف  مبارسر  غير  بشكل  يساعد  مما  المختلفة،  ومحاورها 
 جديدة. تنفيذ الجندة الحضرية ال

 إعداد منهجية واضحة ومبسطة   -
ً
اء حاليا تتول مجموعة عمل من الخي 

تنفيذ   الحضرية وعىل  الوطنية  السياسة  ي 
تبت  المحافظير  عىل  تساعد 

ي  
ي تشكل النسق العمرائ 

ي تتالءم مع مجموعة المدن الت 
السياسات الت 

ي  
ي يتضمنها النسق العمرائ 

 لألنماط والمجموعات الت 
ً
ي المحافظة وفقا

ف 
 لسياسة الحضرية الوطنية. ل

 التحديات المستقبلية •

الحضرية   - السياسة  وثيقة  ي 
ف  المتضمن  والتقييم  المتابعة  إطار  ي 

تبت 
الحضرية   الجندة  تنفيذ  متابعة  تقارير  إلعداد  شامل  الوطنية كإطار 

 .
ً
 الجديدة أيضا

تنمية إعداد أدلة العمل لتبسيط عملية المتابعة والتقييم وتنفيذ برامج  -
 القدرات للتدريب عىل تطبيق هذه الدلة. 

القدرات   - تنمية  برامج  وتنفيذ  العمل  أدلة  الالزم إلعداد  التمويل  توفير 
ات وقواعد البيانات الالزمة  وجمع البيانات والمعلومات وإعداد المؤرسر

 بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة. 
 

 

دعم   ي 
ف  فعاله  بصورة  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  يساهم 

والتقارير  الدورية  اإلحصاءات  من  لعديد  كافة  الحكومية  المؤسسات 

علي تعتمد  ي 
الت  واإلحصاءات  البيانات  أهم  ومن  المتخصصة،  ها  الدورية 

ي إعداد المخططات العمرانية  
وزارة اإلسكان والهيئات التابعة لها كأساس ف 

الحكومية   الجهات  بعض  ي 
ف  المتبعة  اإلجراءات  يىلي  وفيما  المختلفه. 

وعاتها بأهداف الجنده الحضرية:   المرتبطة مشر

ي    •
 
اجراءات ضمان عمليات تجميع واستخدام وتحليل البيانات ف

 : ي
ي الهيئة العامة للتخطيط العمران 

 
 المخططات العمرانية ف

الشامل   - المسح  أو  المركزية  الحكومية  الجهات  من  البيانات  تجميع 
إدارات    بإستخدام قبل  بعد مراجعتها من  المحدثة  الفضائية  الخرائط 

 . ي
 الهيئة العامة للتخطيط العمرائ 

التخطيط   - عىل  المختلفة  البيانات  السقاطات  المراجعة  عمليات 
اإلدارة   السكانية،  الدراسات  إدارة  مثل  به  المرتبطة  والقطاعات 

ال  االقتصادية، جوده  لضمان  وذلك   )....... البيئية،  بيانات  اإلدارة 
 وسالمه طرق تحليلها. 

اجراءات ضمان عمليات تجميع واستخدام وتحليل البيانات   •
 : ي
 - للرصد البيت 

ي  
التقدم ف  ي وتحديد مدي 

البيت  الداء  ي قياس 
ات ف  المؤرسر يساهم إعداد 

المتعلقة   وبرامج  سياسات  وضع  ثم  ومن  المستدامة،  التنمية  تحقيق 

ات   المؤرسر مجموعة  إعداد  تم  لذلك  ي  بالبيئة. 
والت  البيئة  وزارة  قبل  من 

ي  
ف  استخدامها  مراعاة    حلامر يمكن  وتم  البيئية،  التقارير  وإعداد  الرصد 

 :  العناض التالية

ات  وتنقيح  إختيار  - بمنهجية برنامج المم    مع االستعانه  البيئية  المؤرسر
ات وطبقا   كدليل توجيهي   ( UNEP ) المتحدة للبيئة    إلعداد المؤرسر

وال المستخدم  ب   للنموذج  تحليل    DPSIRمعروف  عىل  يعتمد  والذي 
الصناعي   الرصف  مثل  الضغوط  إحداث  والمؤثرة عىل  الدافعة  القوى 
اتها عىل   واالنبعاثات ، ثم قياس الحالة الكميه والنوعية، ثم تحديد تأثير

لإلستدامة) المحققه  الثالثه  والصحية،  العناض  االجتماعية 
البيئية ا   )االقتصادية،  خطط  وضع  ثم  وتوفير  ومن  لمناسبة 

االستثمارات، واإلحتياجات التكنولوجية، والتشريعات المطلوبة وأيضا  
 . خطط التأهيل والتدريب

 المختلفة.  المصادر مدى توافر البيانات من  دراسة -

 . معالجتها  وكيفية البيانات  جمع  آلية إعداد  -

ات و  - مراجعة البيانات لتحديد مدى دقتها وتطابقها  إعداد قائمة المؤرسر
ات مع البيانات المدرجة بتقارير   والدولية.  المحليةالمؤرسر

اتقاعدة بيانات    إنشاء - عىل بيانات دقيقة   الدوريةإلنتاج التقارير    المؤرسر
 ومحدثة. 

  الخاصة بإعداد تحديث ومراجعة البيانات  عمل التقارير ذات الصله و   -
ات  دورية.  بصفة المؤرسر
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اجراءات ضمان عمليات تجميع واستخدام وتحليل البيانات   •
وعات صندوق   ي مشر

 
ي ف

والتنسيق بي   مؤسسات المجتمع المدن 
 العشوائية: تطوير المناطق 

للصور خرائط إعداد - المطابقة  اء  االساس  الخي  خالل  من   الفضائیة 
وعات.  لتحدید ي   مع  التعاون  -  المناطق المستهدفة للمشر

المحافظات ف 
المعلومات   الخدمات عن  البیانات جمع مراكز  خالل  من  والمرافق 

 للمحافظات. 

 رصد الوضع الراهن من خالل معاينات ميدانية.  -

وتدق - لمراجعتھا  المحافظات  إل  الخرائط  المعلومات    قیإرسال كافة 
ب )التعل  الخدماتالخاصة  ..(    –  م يالعامة    ةیالبن  شبكات،  الصحة 
 .  میوخطوط التنظ ةیلیالتفص المخططات، ةیالساس

 ة یالحال  اجات یاالحت  لی وتحل  اناتیضمن قاعدة الب  ادخال المعلومات -
وضع    تمیومنھا    عىل سبيل المثال،  والمناطق المحرومة   ةیوالمستقبل

ات وعات  خطط وبرامج  د یوتحد  ر یالتطو   ةیجیاسي    ات یال  ار یواخت  ومشر
 . ةیالمجتمع المشاركة ةیمن خالل عمل لی والتمو  ذ یالتنف

والري   - المائية  الموارد  وزارة  مع  التنسيق  وعات  المشر بعض  تطلبت 
 بالخرائط والدراسات الداعمة للمناطق المعرضة للسيول. 

والمحافظاتالتنسيق   - والطاقة  الكهرباء  وزارة  تحويل  ل  بير   أو  نقل 
، ووزارة البيئة والصناعة فيما  خطوط الكهرباء الهوائية لكابالت أرضية

والمهدده لصحة اإلنسان.  توفيق أوضاع المصانع الملوثة للبيئة  يتعلق ب
المستهدفه   للمنطقة  الالزمة  الدراسات  بتقديم  جهه  تقوم كل  حيث 

وع بالعمال الفنية المتخصصه.  ي تنفيذ المشر
 والمساهمه ف 

تنفيذ مراعاة   - اآلمنة    دعم  الصحي  والرصف  المياه  وعات  أنظمة  لمشر
ب والرصف  اإلسكان و زارة  خطة و الصندوق من خالل   مرافق مياة الشر

 ،  حيث يتم عمل الدراسات الالزمة وإعداد الرسومات التنفيذية.   الصحي

التابعة   - اإلسكان  مدريات  مع  وعات  المشر بعض  ي 
ف  التنسيق  يتم  كما 

ي للمحافظات وجمعيات  
كات المقاوالت إلمدادهم    المجتمع المدئ  ورسر

وع.   بالمعلومات الالزمة للمشر

لجن - و تمكير   التظلمات  ي  ة 
القانوئ  السيد/المستشار  برئاسة  المشكلة 

الدولة وأعضاء من   القاهرة بعضوية مستشاري من مجلس  لمحافظة 
اإلدارية ي    الرقابة 

ف  للنظر  الداعمة  بالمستندات  و  مسبير وع  مشر ي 
ف 

التظلمات المقدمة من سكان بعد جمعها للنظر شكواهم فيما يخص  
 التعويضات أو الملكيات. 

ا  - ي  مساهمه 
دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية لجهات الدولية ف 

المناطق   مع  للتعامل  الزمه  دراسات  مجموعة  تمويل  طريق  عن 
مثال الدعم المالي المقدم من    الحياة،العشوائية بهدف تحسير  جودة  

ي صندوق المساعدات الفنية التابع ل
لعمل    AFDB    بنك التنمية االفريف 

ي  دراسات  
البيت  االثر  سابقا،    واالجتماعي تقييم  تطويرها  تم  لمناطق 

مستقبليةو  مناطق  ثالث  لتطوير  الجدوي  دعم  دراسة  جانب  إل   ، 
وعات التطوير.  ي مجاالت ترتبط بطبيعة مشر

 التدريب ف 

كاء التنمية من رجال العمال ومؤسسات وجمعيات المجتمع    - امداد رسر
المن سكان  بإحتياجات  الالزمة  والمعلومات  بالدراسات  ي 

اطق  المدئ 
 العشوائية. 
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ل ثت تتل ا ل   ل اا لثتات تءيتءا يتت لا لثتاتتلثتتيا تآلا لثتلت ما يستتتتتاتجتء ا

 ل طء/لثمنهل تل الثا اق م الثتل ثتلالثمةتتتتءيتلان اامتتا آلالثمستتتتام اا

لث م  ا لثمح ااباطميءيل،ابلثمشتتلةملا اال طءلذاتل الثةتت ل،اثمالبجلاا

لثحكم لالثمةتتءيلاليامل ل اا ق   ماقنف  ال جنلةالثحضتتءيلالثلليلةوا قمثااا

مب ءل ابجم  تلا اتلبجتلاقنف ت ال جنتلةالثحضتتتتءيتلالثلتليتلةا  تتتتمتل اقح   اا

ل يتللذالثمءجمةا نهتلا ا تل اث طتلالثماتلبجتلا آلاؤشرا  قيتتتتءل ا  تل اا

ل  لم،ا لثا اقماقضتتتتم آلابجضتتتتهتلابتلثفجتتاا انم  تلا اتلبجتلاقنف ت ا يتللذاا

لساحللثهاسملماثمالبجلا  لماااالثانم لالثحضءيلالثمسالل ل،ا لثبجضال ؤءاقم

 لثحكم لا  اثمالبجلا  لماقنف  ال جنلةالثحضءيلالثلليلةو

المستقبلية المقترحة لمتابعة التنفيذ الفعال لألجندة الحضرية    اآللية •

 :الجديدة
 

 

قشتتتتمتانم  لالثمالبجلا شتتتتلةملا لممنلا لستتتتجلا آلايتتتتءملمالثانم ل،اا

 لثاجل  اب آلاجم االثمقسسل الثحكم  لالثمجن لاتل الثة لان االثمسام اا

 بءل جا  قستستل ال  مالثماحلة،ا  قستستل الثانم لاااا لثمح  ،لثمءم ياا

 لثامميتتالثتل ث تلا لي   م تلا لثمح  تل،ا لثلمج تل ال ي  تلا ؤشاتهواممتلاا

نامل انم  لالثمالبجلالثم اءحلان ااقجظ مالالستتافل ةا آلا نةتتل ا ل ملاال

(،ااEgypt Urban Forumلثمةتتتتءيا االثحضتتتتءيبلثفجتا اتالثمنال اا

 لثممل االيثكاء ن تلالثءستتتتم تلاثجتل ا آلالثلهتل الثمجن تلاتل الثةتتتت تل،اا

 لثا تلةيءالثءستتتتم تلا لثطمن تلاثماتلبجتلاقنف ت ا يتللذالثانم تلالثمستتتتاتلل تلاا

 SDGs لثمقيءل ا لثا لةيءالثاح    لالثةل ةةانآلالثمءصلالثحضءياا(،ا

لث م  ا لثمءلصتتتلالثمح  لوامملاقمالالستتتاجلنلابلثبءل جالثحكم  لالثمطن لاا

لثمجن لابلثمالبجلا لثا   م،ا ن ااة ستتتهلالثمنظم لالثحكم  لاثمالبجلا ق   ماا

ةصلااا،االسا فلما قكل تانم  ل2018ل  لمالثحكم  الثا اقماإطش هلانل اا

  لمالثانف ت الثفجتلراثنجنتلةالثحضتتتتءيتلالثلتليتلةان االثمستتتتام الثمطن اا

 لثمح  ،اح ياقضتمن ا يللذالثحكم لالثمةتءيلاةبتاق ة االثمملة اا

ثضتمل امفلمةااالثانمميل،لثملث لاث مملزنلالثجل لاث ل ثلاباح   ا يللذالثل ثلاا

 نهل لا"لثبءل جا ل  لم"اا ااالثمةتتتتءيلنفلقالثجل وامملاقبن الثحكم لاالي

إنلل اؤطلالثانم لالثمستتالل لا امستتطلا  ةتت ءةالثمل ،اطب ل االستتاملةةاا

 محلةاقستتتتا ل هلاملالالثلهل الثا اقحةتتتتتان ااقمميتاثمشتتتتء نلقهلاا

لالستتتتاامتلةيتلا آلاؤشرالثمملزنتلالثجتل تلاث تل ثتل،ا تثتبابجتلاقنف ت ابءنتل جاا

 مظفل ا آلالثلهل اااا1750لةيبان االستا لل اي  الثمنهل ل،ايتلةفاا هااث ا

 لةبل ا آلا زلةق الثا ط تا لثانم لاااا35لثمجن لاتل الثةتتت ل،ابمشتتتلةملاا

 ا ملاي  الث طمل الثمستتا ب  لالثم اءحلاثمالبجلا  لماالال اةتتل يلا لثملث لواا

ا:لثلليلةل جنلةالثحضءيلاالثانف  الثفجلر
 

  المستقبليةعن عملية المتابعة  المسؤولةالكيانات األساسية : أوالا : 
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قماقشتتتتك تتالث لنتلالثمطن تلاب ءلةا زيءاليستتتتكتل ا لثمءلا ا لثملامجتل اا

،ا تثتباينتلل الثا تلةيءالث تلصتتتتلابماتلبجتلاا2020ثجتل ااا851لثجمءلن تلاة ما

لثا ل الثمحءزان ااصتتج لاقنف  ال جنلةالثحضتتءيلالثلليلةا آلاؤشراجماا

اا ياء  االثل لةو قح  تالثمقيتءل ا  اضتتالثمملةستل ا لثست لستل الثجل لاا

لث لنلا زيءاليسكل ا لثمءلا ا لثملامجل الثجمءلن لا قضماا انضمياهلاا

لثجتليتلا آلالثلهتل ا اتتا طتلكاليستتتتكتل ا لثمءلا ا لثه لتلالثجتل تلاث ا ط تاا

لثجشتتتتمل  تتلا ي لتتلاااالثجمءلن ، لثمنتتلط ا نش ةان ااصتتتتنتتل قاقطميءا

لثملامجتل الثجمءلن تلالثلتليتلةواممتلاقشتتتتمتتالث لنتلاا انضتتتتمياهتلا زلةةاا

 تا لثانم لالال اةتل يل،ا  زلةةالث لةج ل،ا  زلةةالثانم لالثمح  ل،االثا ط

لثب لتتل،ا  زلةةالالقةتتتتتلال ا قكنمثمج تتلالثمج م تتل ،ا  زلةةاا   زلةةا

،ا جهلزاقنم لالثمشتتء نل الثمامستتطلاال ةل تت لث ةلنلا لستتاةتتش اا

 لثةتتتت  ءةا  انتلي تلالثةتتتت ء،ا  ءم الثمج م تل ا  نمالق تلتالث ءلة،اا

واالثملن ايلالثجل لاثحمليلالثشتتملط ،ا  ما  آلانآلالثملامااا لثه للالثمةتتء

 يم تتتلالثاما تالثمانمكاث لهل الثمجن لاتل الثةتتت لال يم لالثا اقمث هلاا

لثحكم لاثجم  لا البجلاقنف  ال جنلةالثحضتتءيلالثلليلةا   ةيلالثمستتا ب  اا

 لثمام ااا ا البجلا قيءل ا  ل ال  لما إنلل ا نشءالثا لةيءالثل ةيلو
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قشتتتتك  هتلا آلالثه لتلالثجتل تلااااان تلاقمقجمتتالث لنتلالثمطن تلا آلاؤشرا  تلنتلاا

  طلكاليستتكل ا لثمءلا ابمزلةةاليستتكل ،اح ياق م ااالثجمءلن ث ا ط تاا

اا–ل  لنلالثفن لابلثانست  الثمستامءاب آلاجم اال طءلذالثمجن لاتل الثةت لاا

ثالم االثب تلنتل الثشز تلاث  تل الثمقيتتتتءل اااا–لثحكم  تلا ي ءالثحكم  تلاا

لثم ا فلالثمستتتا ل لاثمالبجلالالثا ل ل الث م  لالثمفضتتت لاإثاالثاحمرا آلاا

   الثانم لالثحضتءيلالثمستالل لاا ا ةتءا  قيتءل الثانف  الثفج لراا جتاقحا

 آلاؤشرانحمااالثجمءلن ثهلوا ياما البجلالينللزل ا لثاطمةاا الثم تتتتااا

،ابجضهلاياماحسلبها ق   مها آلاؤشرالثلهل الثحكم  لالثم ا فلاا قيءاا77

يلاا  ب لصتتلاق بالثمءقبطلابديللذالثانم لالثمستتالل لا  يللذالثانم لاثء ا

آث تل اقلم االثب لنل اااالتلة ا  تتتتا(،ا  لالثبجضال ؤءاا2030 ةتتتتءاا

ل ث ل الثم اءحلاااا(45ة ما لثمط مبلاثا تليء ا ق   متهوا يم تتتتلالثشتتتتكتاا

يتتتتءمتلمالثانم تلال ؤءيآلاا ااا بتل  ثتل ةالث لنتلالثمطن تلا ل  تلنتلالثفن تلاا

لاا  آلاؤشرامتتا آلالث لنتالثلتليتلةواانم  تلا اتلبجتلاقنف ت ال جنتلةالثحضتتتتءيتلاا

لثمطن لا ل  لنلالثفن لاثهلاستتاامكآلالثحكم لالثمةتتءيلا آلالثمالبجلاطمي لاا

ثملةاااا ي اا2036لثحضتتتتءيلالثلليلةاحااانل ااثنجنلةلثمل اث انف  الثفجلراا

بتتلمل ا آلانتتل اااا20 (،ا آلاؤشراإطتتلةاحكم  ايجمتتتان ااا2016نتتل تتل ا

  طتلكاؤتلوا لثلهتل اااا تلن  شتتتتلةمتلامتلاتلايتتتتءمتلمالثانم تلا آلا لاماا

يتتتتل  تلابتلثطباامتتا آلابءنتل جاااا– ث تلالثمجن تلا  نظم تلال  مالثماحتلةاالثتل

واالينمتل  ال  مالثماحتلةاث مستتتتامطنتل الثبشتتتتءيتلا بءنتل جال  مالثماحتلةاا

 يستتتليماإطلةالثمالبجلام ثباا ا تتتمل اقح   الثا ل ل ا ةتتتءالثل ث لاا

 سملماا ا للال الثانم لالثمسالل لا  للال الثب للا لثجمءل ا ؤشاهو

 ا ثا  : خطوات جمع البيانات بشكل دوري :نيا

قنستتتت  انم  تلالثماتلبجتلاثالم االثب تلنتل الثشز تلا لثمقيتتتتءل ان ااا -

 ح  (اب آلالثجتليتلا آلالثلهتل ااا–إ   م ااا–لثمستتتتام الثء ستتتت ا  م  ا

لثحكم  لالثمءم يلا قشتتتمتالثمزلةل الثم ا فلا  زلةةاليستتتكل ا ا اا

ث مقيتءل الثجلثم لاتل الثةت ل،ا ن اااقلم االثا لةيءالثل ةيلالثطمن لاا

لثمستتتتام ال ا  اب آلالثلهتل الثمتلن تلاي ءالثحكم  تلاتل الثمبتل ةل اا

لثم ا فتلاتل الثةتتتت تلاثضتتتتمتل الثا ط تلالثماكتل  تلاثمقيتتتتءل ال جنتلةاا

 .لثحضءيلالثلليلة

ااا إنلل انممتجا محلاثبطل لاقجءيف لاياماإةستتتلثهلاث لهل الثمشتتتلةملاا -

ث لنتلابتلثب تلنتل ا  اضتتتتتالثبءل ج،ا تثتبابةتتتتفتلااإنتلل الثا ءيءاي تلل ال

   ةيلا

إجءلماث تلمل ا اجتل ةاب آلالثلهتل الثمجن تلاتل الثةتتتت تلابةتتتتفتلا  ةيتلاا -

الستتتا فلمانملتجا بستتتطلا قجءيف لابلثب لنل ا لثمقيتتتءل الثحضتتتءيلاا

لثمستتتتاهتلاتل،ا قحتليتلالثفلمل اا الثب تلنتل ا آث تل استتتتلايت  الثفلمل اا

 .لثمج م لق ل

حمرا - لثلهتتل ا لثم تتل تتلا آلا لثمتجت تم تتل ا ثلتم ةا ل  ث ا لثات ت ت تما إجءلما

بكتتا قيتتتتءا آلا قيتتتتءل ااالثماج  تل لثمبتل ةل ا لثبءل جااالينلتلزل 

 ولثلليلة لثحضءيلاةل جنل

قمزياالثمستتتتق ث تل اب آلال طءلذالثمجن تلابتلثماتلبجتل،ا آلاح تيانم  تلاا -

ا اااا اتلبجتلال  لمقلم االثب تلنتل ا ق تليءالثمقيتتتتءل ا قح  تتاناتل جاا

 لث طلنل ا لثمللال الثم ا فلالثمءقبطلابل جنلةالثحضءيلالثلليلةو
 

  ا  : إعداد التقارير ونشرهاعملية  : ثالثا

 تتتمآلالثا تتتلةيءاالثلليتتتلةالثحضتتتءيلقضتتتم آلا قيتتتءل ال جنتتتلةا -

لثل ةيتتتلالثةتتتل ةةا تتتتآلا زلةةاليستتتكل ا لثمءلاتتت ا لثملامجتتتتل ا

 نهتتلااتت اق ط تتهاالتتمةالثمج م تتل االالستتافل ةلثجمءلن تتلاحاتتاايمكتتآلا

لثشز تتتتلاثا تتتتليءالثمقيتتتتءل ا  يضتتتتلالثفلتتتتمةالث  ن تتتتلاثمالبجتتتتلا

لثمقيتتتتءل ،ا  تتتتآلايتتتت  الثا تتتتلةيءا ق ءيتتتتءالثمقيتتتتءل الثمطن تتتتلا

،ا ق تتلةيءالثءصتتلالثحضتتءيا2030ث محلاظتتل اث انم تتلالثمستتالل لا

ث محلاظتتتتل ،ا لثم ططتتتتل الالستتتتاءلق ل لاث متتتتل ا لثمحلاظتتتتل ا

  قحلياهل،اوووو(

إستتتت لطالثمج م تتتتل الثملمجتتتتلاتل الثجش تتتتلابمقيتتتتءل ال جنتتتتلةا -

لثحضتتءيلالثلليتتلةان تتاا ستتام الثمتتل احستتبا يم اهتتلا  حلل هتتلا

 ق تتتليءالثمقيتتتءل ابلستتتا لل الثب لنتتتل الثةتتتل ةةانتتتآلاا،لثستتتكلن ل

 لثلهل الثءسم لالثمنشمةةو

إصتللةاق لةيءا  ةيلاستنميلاقاضتمآلا للال ا  يللذالثانم لالثمستالل لاا -

نشتتءا آلا يللذاااالثحل يبل جنلةالثحضتتءيلالثلليلةا لثهلذاااالثمءقبطل
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لثانم تلالثمستتتتاتلل تلا لث تلوابتلثمتل ا لثملامجتل الثجمءلن تلالثمستتتتاتلل لاا

(SDG 11)  تل الثةتتت لابلثانم لالثحضتتتءيلا  ضتتتليليلااا لثمقيتتتءل

لثحضتتتتءيلالثلليلةا  م تتتتمنلقهلالثا ااال جنلةلثم ا فتل،ا  ا ل اثه كتاا

ءلا ا لثملامجل الثجمءلن لامدستتتل ايجاملااق اا زلةةاليستتتكل ا لثم

ن  هاا انم  لالثمالبجلا لثانستت  اث مستتليملابةتتمةةااجلثلاا الصتتللةاا

  ةبااسنمل والثمطن امتلثا ءيءا

لثانستتتت  ا ءم يل اب آلالثلهل الثم ا فلالثمشتتتتلةملاا الثمالبجلا قلم ااا -

لثمقيتتتتءل ا  ءلججاهتلا آلاؤشرال  تلنتلالثفن تلاث لنتلالثمطن تل،اا قح  تتا

 تثبابةتمةةاقاستمابلثشتفلا لا  آلاؤشراآث ل اقضتمآلالثمالبجلالثمستامءةاا

 ث انف  ا لثا ميماثن لمو
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