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جمهوریة مصر العربية     

 مجهودات تحقيق التنمية المستدامة           



أطر السياسات والخطط االنمائية الشاملة           
2022 خطة الدولة للتنمية االقتصادية واالجتماعية   

2007 الخطة الخمسية للدولة 

 الخطط الخمسية و السنوية للوزارات

 الخطط القطاعية القومية داخل الوزارات

 خطط العمل البيئي والتنمية بالمحافظات

 اخرى



االطراف ذات الصلة بوضع أطر التنمية المستدامة  

. الصحةة  وزار  
.                            وزارة التخطيط  

) النقل البحرى ( وزارة النقل   
 وزارة الصحة و السكان   
 وزارة الطاقة و الكهرباء      

 وزارة التجارة الخارجية و الصناعة         
 وزارة الزراعة وزارة الرى و الموارد المائية        

 هيئة االرصاد الجوية      
 وزارة التنمية المحلية     

 وزارة الخارجية    
 اخرى  

    المنظمات غير الحكومية  
)NGOs(

)CDAs(الجمعيات االهلية 
 المجتمع المدني

 الجامعات والمراآزالبحثية 
 النقابات   

 المجالس القومية  
 البرلمانين 

 المجالس المحلية 
 االحزاب السياسية 

 اخرى  

القطاع االهلى      القطاع الحكومي      



اصالحات دعم تحقيق التنمية الستدامة           

 استحداث هياآل جديدة داخل الوزارات         -المؤسسية    

تغير , االوزون , التخطيط البيئي , الجمعيات  (انشاء وحدات   :  جهازشئون البيئة     -
)المراه , المناخ 

 مجالس للبيئة و التنمية بالمحافظات         -

 االتحاد العام للجمعيات االهلية       -

 المجلس القومي للمراه -

)  االجهزة, التدريب( بناء القدرات والدعم المؤسسي     -االداریة

 إنشاء ادارات بيئية بالمحافظات       -

 والئحته التنفيذية    1994 لسنة  4 قانون  -)         اتفاقية 64( اتفاقيات دولية     -التشریعية

 خطط ارشادية  - برتوآالت تعاون                               -

 اصدار قوانين جديدة    - تعديالت على بعض القوانين             -

االجراءات  القطاعات     



 ّاليات واولویات تحقيق التنمية المستدامة                 

االولويات   

االهداف  

االجراءات التنفيذية      

 ادارة الموارد الطبيعية  –

 التنمية االقتصادية     –

 حماية البيئة  –

 استكمال وتطوير الخدمات المحلية  –

 التنمية االجتماعية  –

 الحفاظ على التراث الثقافي   –

 االنتاج واالستهالك المستدام –

 رفع الوعى العام   –

 الدعم المؤسسي وبناء القدرات   –

 القدرات الوطنية في مجال المعلومات    –



دمج المستفدین فى التخطيط والتنفيذ              ّاليات   

.المشارآة 

.نظم المعلومات واالتصال               

 الشفافية    
.التشاور المنتظم         

.الالمرآزية   

.رفع الوعي العام       
.الدعم المؤسسي وبناء القدرات              



مراحل التشاور والمشارآة    



مجاالت التشاور والمشارآة على المستوى الوطني           

: وزارات   

الطاقة والكهرباء والبترول         
والنقل   

 تغيير انماط االستهالك للطاقة -

 االعتماد على الطاقة االنظف -

 التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة     -

:مجلس الوزراء   
وزارة الشئون االجتماعية  

 الحد من الفقر و تحسين الدخل     -

 تنشيط دور الجمعيات االهلية والمجتمع المدني      -

وزارت : مجلس الوزراء   
, البيئة  , االستثمار, المالية     

الصناعة والتجارة الخارجية          

 لتنشيط السياسة االقتصادية للدولة    -

 التوجه نحوالتنمية المستدامة    -

 التنمية البشرية  -

السياسات والبرامج     المؤسسات 



مجاالت التشاور والمشارآة على المستوى الوطني           

وزارة الدولة لشئون      
البيئة مع الوزارات     

والهيئات المانحة     

 التخطيط البيئي القومي وعلى مستوى المحليات بالمشارآة        -

 ادارة وحماية الموارد الطبيعية   -

 حماية البيئة -

: وزارات  
التنمية   , البيئة  , االسكان  
المحلية    

 اقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات      -

 االرتقاء بالمناطق العشوائية   -

 اقامة مدن سكنية بالمناطق الصحراوية للحفاظ على االراضي      -
الصحراوية 

)برنامج شروق ( االرتقاء بالقرى  -

 توصيل الخدمات للمناطق المحرومة      -

السياسات والبرامج     المؤسسات 



التجربة المصریة في 
إعداد وتنفيذ خطط العمل البيئى والتنمية للمحافظات        

این تقع؟

L.AG21

NEAP GEAP



 ؟آيف یتم اعداد خطط العمل البيئة والتنمية بالمشارآة      
 برئاسة السيد المحافظ      - اللجنة العليا للبيئة  -

)  خدمات - تنمية  -ندوات ( مجموعات العمل لمختلف القطاعات    -

 التشاور مع مختلف طوائف المجتمع         -

 التشاور والتنسيق مع األجهزة اإلقليمية     -

 التشاور والتنسيق مع الوزارات والهيئات     -



التجربة المصریة في إعداد   
خطط العمل البيئي والتنمية              

)المنهجية( 

تنفيذ خطة العمل البيئي بواسطة اللجنة األوروبية والمنظمات المعنية 

تأسيس اللجنة العليا  
للبيئة 

تعيين منسق  

مجموعات العمل القطاعية     
إعداد تقرير األوضاع البيئية     

تحديد القضايا األساسية  
مراجعة المخرجات وإدراج المشاورات 

مجموعات العمل المشترآة     
تناول الموضوعات المشترآة     

تحديد األولويات واألهداف واإلجراءات        
والمشروعات 

إدراج المشاورة

المشاورة  
تحديد المستفيدين   

مسح المجتمع  
المجموعات المسيهدفة  
المجموعات المستفيدة   

تقریر التوصيف البيئى للقریة       
بيانات جهاز التعبئة العامة واإلحصاء     

إجراء المقابالت
المالحظات 

مراجعة خطة العمل البيئى    
اللجنة العليا للبيئة     
الوزارات المعنية    

المجموعات الشعبية   
أعضاء مجلسى الشعب 

والشورى 

تقریر التوصيف   
البيئى   

التقریر النهائى لخطة  
العمل البيئى  

أولویات المجتمع   
تحديد األولويات    

تحديد المشروعات بالمشارآة  

تنفيذ المشروعات بمشارآة  
المجتمع 

نظم التخطيط واإلدارة البيئية     
الدعم المؤسسى  

بناء القدرات 
مواصلة أعمال خطة العمل     

تطویر إدارات شئون البيئة     
تأسيس وحدات البيئة وتعيين                 

موظفى االتصال البيئى       
اإلمداد بالتدريب      
النظم والمتابعة    

المعدات

تدعيم المشارآة     تشكيل مجموعات العمل      

مسودة خطة العمل 
البيئى للمحافظة

نظم المعلومات       
الجغرافية   

تقديم المعدات    
تدريب    



خطط العمل البيئي والتنمية بمصر            
 أین؟



ما هو مردود تنفيذ خطط العمل البيئى والتنمية؟                  
تحسين تخطيط الموارد  

تحسن الصحة العامة 
انتماء االفراد واحترامهم لبيئتهم ومجتمعاتهم  

زیادة الوعى البيئى
توفير فرص عمل

رفع مستوى المعيشة 
توفير بيئة افضل للمعيشة والعمل  

المساعدة فى تحدید ومعالجة القضایا ذات االولویة   
المساعدة على تحدید وتوفير مصادر للتمویل  
استدامة النظم البيئة لتحقيق التنمية المستدیمة    

تحقيق الالمرآزیة فى االدارة البيئية  
تعظيم المشارآة الشعبية فى التخطيط والتنفيذ 



 مؤشرات التنمية المستدامة في مصر     

 توفير فرص عمل  - تحسين الصحة                                 -مجاالتها  
 حماية التراث  - محو االمية ورفع الوعي                    -
 تعزيز قدرات المعلومات  - حماية الموارد المائية                          -
 االسكان والنمو الحضرى    - ترشيد استهالك الطاقة                       -
 التجارة والصناعة - التمويل ومصادره                           -
 الزراعة  - االستثمار                                     -
 السياحة  - الموصالت                                    -
 البيئة -

130عددها 

: الهدف   

 قياس مدي التقدم في تنفيذ السياسيات والخطط في مجاالت       -



مؤشرات التنمية المستدامة في مصر      
 )الوزارات والهيئات ذات الصلة  (

هم وزارات    وزارة 15 رئاسة مجلس الوزراء باالشتراك مع    -
 االستثمار  -المالية                                       -

 الصناعة والتجارة الخارجية        -البيئة                                          -

 النقل–البترول                                     -

 اإلسكان-االكهرباء و الطاقة                      -

 الزراعة- التنمية المحلية                       -

 الخارجية  -السياحة                                     -

 الصحة والسكان  -الشئون االجتماعية               -

التخطيط -     الرى والموارد المائية    -



جمهوریة مصر العربية     

 احتياجات تحقيق التنمية المستدامة            



إحتياجات إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة         
في مصر 

 بناء هيكل مؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الوطني

 إعداد استراتيجية وطنية 

 توفير الموارد المالية الالزمة للتنفيذ 

التكامل ودعم القدرات في مجال المعلومات

 الدعم المؤسسي وبناء القدرات

 دعم القدرات لتطبيق االتفاقيات البيئية متعددة االطراف 

 دعم فني ومادى من المجتمع الدولي



مؤشرات التنمية المستدامة في مصر      
)االحتياجات (

استكمال المؤشرات المتاحة و التشاور مع الجهات الوطنية ذات الصلة              
بشأنها   

 اعداد خطة عمل قومية لتحقيق التنمية المستدامة       

 توفير البيانات والمعلومات عن آافة القطاعات              

  االتفاق على اليات اقناع صانعي ومتخذى القرار بأهمية االخذ بنتائج              
المؤشرات المطبقة   

: االستفادة بها في    
 وضع برامج القطاعية للتنمية المستدامة       -                   

 تحدید الموارد المالية الالزمة     -                   


