


قام بإعداد هذا التقرير التقرير مركز بصرية بدعم من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان مبصر 
ومكتب املمثل املقيم لألمم املتحدة. تستند حمتويات هذا التقرير بالكامل على نتائج البحث الذي أجراه مركز بصرية وال تعكس آراء أو مواقف 
صندوق األمم املتحدة للسكان. يف حالة استخدام نتائج هذا التقرير أو أجزاء منها من قبل أي شخص أو كيان، أو إدراجها يف املنشورات 
الالحقة أو يف اي من منتجات الوسائط املتعددة األخرى )املرئية أو املقروءة( جيب اإلشارة إىل هذا التقرير واجلهات اليت قامت بإعداده وهم مركز 

بصرية، مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان مبصر. 
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1- مقدمة:
في عام 2000، اقترحت األمم املتحدة األهداف اإلمنائية لأللفية التي اعتمدتها جميع الدول تقريباً مبا في ذلك مصر، وقد 

جنحت مصر في حتقيق بعض األهداف كلياً أو جزئياً في حني أنها فشلت في حتقيق أهداف أخرى، حيث جنحت مصر في حتقيق 

أهداف املساواة بني اجلنسني في االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي، وتخفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة، وزيادة 

ملياه الشرب. ولم تتحقق أهداف  الذين يستخدمون مصدراً محسناً  وزيادة نسبة السكان  الرعاية السابقة للوالدة  تغطية 

أخرى بسبب العديد من التحديات.

وفي سبتمبر 2015، اعتمدت دول العالم خطة التنمية املستدامة لعام 2030 التي تهدف إلى حتسني نوعية حياة الناس 

من خالل 17 هدف، ولكل هدف من هذه األهداف مجموعة من الغايات بإجمالي 169 غاية. ويوضح إطار 1 أهداف التنمية املستدامة.

وتعطي األهداف اإلمنائية لأللفية بعض الدروس املستفادة التي ينبغي أخذها في االعتبار أثناء العمل على حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة، حيث تكشف دراسة إجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية على مستوى احملافظات أن أداء احملافظات اخملتلفة 

فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية قد اختلف وأن بعضها حقق أهدافه في حني لم يحقق البعض اآلخر أهدافه. 

وتشير هذه النتيجة إلى أنه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة في مصر، فإن حتديد األهداف على مستوى احملافظات 

هو أمر إلزامي، ملساعدة احملافظات على وضع خطط تنفيذها ورصد إجنازاتها بشكل دوري.
 

إطار 1 أهداف التنمية المستدامة

اهلدف 1 - القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان
اهلدف 2- القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة

اهلدف 3- ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار
اهلدف  4- ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم اجليد وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع

اهلدف 5 - حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات
اهلدف 6 - كفالة توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

اهلدف 7 - كفالة حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة
اهلدف 8 - تعزيز النمو االقتصادي املطرد، والشامل للجميع، واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري 

العمل الالئق للجميع
اهلدف 9 - إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

اهلدف 10 - احلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها
اهلدف 11 - جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

اهلدف 12 - كفالة وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
اهلدف 13 - اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره

اهلدف 14 - حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة
اهلدف 15 - محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات 
على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
اهلدف 16 - التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة 
إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات

اهلدف 17 - تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العاملية وتنشيطها من أجل التنمية املستدامة 
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2- اهلدف من الدراسة: 
ملتابعة تنفيذ الدول ألهداف التنمية املستدامة حددت األمم املتحدة 232 مؤشر ميكن من خاللهم حتديد وضع الدول في 

حتقيق املستهدفات املوضوعة لكل مؤشر.

وتهدف هذه الدراسة إلى وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على املستوى القومي وكذلك على مستوى احملافظات 

نظراً ألن حتقيق املستهدفات على املستوى القومي يستلزم أوالً حتديد املستهدفات على مستوى احملافظات.

وتركز هذه الدراسة على أهداف التنمية املستدامة التالية:

• الهدف الثاني املتعلق بالقضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي،

• الهدف الثالث املتعلق بضمان حياة صحية للجميع

• الهدف الرابع املتعلق بضمان حصول اجلميع على فرص متكافئة في التعليم،

• الهدف اخلامس الذي يركز على املساواة بني اجلنسني

• الهدف الثامن الذي يركز على تعزيز النمو االقتصادي الشامل

• الهدف السادس عشر املتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية واحلوكمة

• الهدف السابع عشر املتعلق بالشراكة العاملية.

كما مت إضافة مجموعة مؤشرات من الهدف األول اخلاص بالقضاء على الفقر، والهدف التاسع املرتبط بالتكنولوجيا 

والبنية التحتية.

اعتمد اختيار املؤشرات التي مت حساب املستهدفات لها على مستوى احملافظات على مدى توافر البيانات لهذه املؤشرات 

على مستوى احملافظات في سنة األساس.

 

3- املنهجية:

أوالً: إسقاطات السكان لعام 2030

الكمية ألهداف  املستهدفات  تؤثر على حتديد  التي  األساسية  العوامل  السكان في كل محافظة من  يعتبر حجم 

التنمية املستدامة على مستوى احملافظات.

وقد مت استخدام حزمة Spectrum DemProj  إلعداد اسقاطات السكان للفترة من 2017 إلى 2030. وقد مت استخدام 

حجم السكان وتوزيعهم حسب العمر من تعداد مصر في عام 2017 كعدد سكان سنة األساس.

إلى 2.4 طفل  اإلجناب لكلي   والتنمية تستهدف وصول معدل  القومية للسكان  أن االستراتيجية  الرغم من  وعلى 

املنصوص عليها في  املعدالت  أعلى من  مازالت  اإلجناب  أن معدالت  تبني  للمواليد  احلالية  األعداد  فإن  لكل سيدة في 2030، 

الكلي  اإلجناب  أن معدل  بافتراض   2030 لعام  السكان  تقدير حجم  مت  فقد  الدراسة،  وألغراض هذه  وبالتالي،  االستراتيجية. 

سيصل إلى 2.7 طفل لكل سيدة في 2030.
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وتشمل االفتراضات األخرى ما يلي:

• توقع احلياة عند امليالد سيصل في 2030 إلى 74 عاماً للذكور و76.4 لإلناث،

،Coal-Demny west مت استخدام جداول احلية اخلاصة بنموذج  •

• مت افتراض عدم وجود تأثير للهجرة اخلارجية،

ويعرض اجلدول التالي عدد السكان املقدر في الفترة من 2017–2030 بناًء على هذه االفتراضات:
 

جدول 1 : عدد السكان املقدر في الفترة من 2017–2030 بناءً على هذه االفتراضات

ثانياً: حتديد املستهدفات على مستوى احملافظات:

احلالي على مستوى  الوضع  بيانات عن  لها  يتوافر  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  اختيار مجموعة من مؤشرات  مت 

احملافظات وذلك لتحديد مستهدفاتها بحلول 2030 على مستوى احملافظات. وقد مت االعتماد على مؤشرات من مصادر مختلفة 

شملت اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، واملسح السكاني الصحي. 

ولتحديد املستهدف مت اتباع منهجيتني مختلفتني لكل مؤشر، األولى تفترض أن نسبة التغير في كل مؤشر املستهدفة 

على مستوى اجلمهورية سيتم تطبيقها على كل احملافظات. أي انه على سبيل املثال، إذا كان املستهدف في مؤشر معني ان 

يتم خفض قيمة املؤشر إلى النصف، بالتالي يكون املستهدف في كل محافظة هو االنخفاض إلى نصف قيمة املؤشر احلالية 

في هذه احملافظة.

أما املنهجية الثانية تفترض وجود حد أعلى أو أدنى للمؤشر ال ميكن أن تتخطاه احملافظات وبالتالي التحسن املطلوب 

يتم توزيعه على احملافظات األخرى. لتحديد احلدود الدنيا والعليا لقيم املؤشرات، مت دراسة الدول التي حققت قيم للمؤشرات 

قريبة من املستهدفات املوضوعة ملصر على املستوى القومي لعام 2030. إذا كان املستهدف ملؤشر معني هو رفع قيمة املؤشر 

في عام 2030، يتم اختيار القيمة األعلى بني مناطق الدولة اخملتارة لتكون احلد األعلى للمحافظات في مصر في عام 2030. أما 

حجم السكانالسنة

201794,798,824
201896,938,440
201999,065,976
2020101,177,472
2021103,268,336
2022105,333,600
2023107,368,544
2024109,369,392
2025111,333,656
2026113,258,880
2027115,145,984
2028117,000,096
2029118,826,024
2030120,625,632
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إذا كان املستهدف هو خفض قيمة املؤشر في عام 2030، يتم اختيار القيمة الدنيا بني مناطق الدولة اخملتارة لتكون احلد األدنى 

للمحافظات فب مصر عام 2030. وبعد تطبيق السيناريو األول،احملافظات التي تتخطى فيها املستهدف في 2030 احلدود التي 

سبق حتديدها، يتم وضع لها هذا احلد كمستهدف ويتم توزيع الفارق على احملافظات املتبقية.  

املنطق من استخدام هذه املنهجية هو أنه إذا كانت هناك منطقة من املناطق حققت هذا احلد األدنى أو األعلى، فهذا 

يعني أن هذه القيمة ميكن الوصول إليها وأن احملافظات املصرية من املمكن أن حتققها ولكن ال يوجد دليل أن تستطيع أحد 

احملافظات تخطي هذا احلد. تعتبر املنهجية الثانية أكثر واقعية وتساعد على تضييق الفجوات بني احملافظات. 

4- النتائج:

تحديد المستهدفات على مستوى المحافظات:

الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

1.2.1 نسبة السكان حتت خط الفقر الوطني

التعريف: عدد السكان حتت خط الفقر الوطني منسوب لعدد السكان داخل احلدود اجلغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة 

في حلظة زمنية محددة.

بلغت نسبة السكان حتت خط الفقر الوطني في مصر في 2015 حوالي 27.8%، واملستهدف هو خفض هذه النسبة 

في 2030 إلى نصف قيمتها في 2015 لتصل إلى 13.9% في 2030.

حتديد املستهدفات على مستوى احملافظات مت بناء على سيناريوهني مختلفني:

السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو انخفاض نسبة الفقر في كل محافظة بحلول عام 2030 إلى نصف النسبة 

املشاهدة فيها في 2015.

الثاني: نظراً ألن السيناريو األول نتج عنه ضرورة انخفاض نسب الفقر في احملافظات التي حتقق معدالت  السيناريو 

منخفضة فعالً إلى نصف هذه املعدالت وهو ما يصعب حتقيقه عملياً فقد مت اتباع منهجية أخرى تضع حد أدنى لنسب الفقر 

في احملافظات اخملتلفة في 2030 ثم يتم توزيع باقي الفقراء على احملافظات التي مازالت نسب الفقر فيها بعد خفضها للنصف 

في 2030 أعلى من احلد األدنى احملدد. 

لتحديد القيمة الدنيا التي ميكن أن حتققها احملافظات املصرية مت مقارنة مستهدفات احملافظات املصرية بالقيم احلالية 

لدولة سلوفينيا والتي تعد قيمة املؤشر فيها حالياً )14.3%( هي األقرب للمستهدف الذي مت وضعه ملصر في 2030. وقد بلغت 

أدنى قيمة في مقاطعاتها %10.6.

ومبقارنة املستهدفات على مستوى احملافظات احملسوبة حتت السيناريو األول بهذه القيمة وجد أن محافظة واحدة فقط 

أدنى منها في املستهدف وفي الوضع احلالي أيضاً، وبالتالي مت تثبيت قيم هذه احملافظات عند الوضع احلالي وتوزيع باقي نسب 

الفقر على احملافظات الباقية بنفس نسب توزيع السكان حتت خط الفقر احلالي.

اجلدول التالي يوضح نسب الفقر احلالية في احملافظات واملستهدف حتت السيناريو األول عام 2030، واملستهدف حتت 

السيناريو الثاني في أعوام 2020 و2025 و2030.
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جدول2 : نسب السكان حتت خط الفقر احلالية واملستهدفة في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة
نسبة السكان 

حتت خط الفقر 
)%( )1( 2015

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

األول )%(

املستهدف يف 2020 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2025 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

17,58,815,212,910,6القاهرة

11,65,811,310,910,6اإلسكندرية

6,73,46,76,76,7بورسعيد

17,18,614,912,810,6السويس

18,09,015,513,110,6دمياط

15,17,613,612,110,6الدقهلية

14,17,112,911,810,6الشرقية

13,16,612,311,410,6القليوبية

19,49,716,513,510,6كفر الشيخ

16,58,314,512,610,6الغربية

16,08,014,212,410,6المنوفية

23,711,919,315,010,6البحيرة

24,112,119,615,110,6اإلسماعيلية

28,614,322,917,111,4الجيزة

43,121,634,425,817,1بني سويف

35,717,928,521,414,2الفيوم

56,728,445,333,922,5المنيا

66,033,052,739,526,2أسيوط

65,832,952,639,326,1سوهاج

57,828,946,234,623,0قنا

48,624,338,829,119,3أسوان

41,220,632,924,716,4األقصر
إجمالي 

27,813,923,218,513,9الجمهورية
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الهدف الثاني: القضاء على اجلوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة

1.2.2 الطول بالنسبة للعمر

التعريف: نسبة األطفال الذين يقل أعمارهم عن 5 سنوات وطولهم بالنسبة لعمرهم أقل من -2 نقطة من االنحراف املعياري 

عـن وسيط معايير منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية من إجمالي األطفال الذين يقل اعمارهم عن 5 سنوات في دولة ما 

خالل فترة زمنية معينة.

بلغت نسبة األطفال ناقصي النمو حسب مؤشر الطول بالنسبة للعمر في مصر 21.5% حسب نتائج املسح السكاني 

الصحي لعام 2014، واملستهدف هو خفض هذه النسبة للنصف أي إلى 10.8% بحلول عام 2030.

حتديد املستهدفات على مستوى احملافظات مت بناء على سيناريوهني مختلفني:

السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو انخفاض نسبة ناقصي النمو في كل محافظة بحلول عام 2030 إلى نصف 

النسبة املشاهدة فيها في 2015.

التي حتقق  احملافظات  النمو في  ناقصي  انخفاض نسب  نتج عنه ضرورة  األول  السيناريو  ألن  نظراً  الثاني:  السيناريو 

إلى نصف هذه املعدالت وهو ما يصعب حتقيقه عملياً فقد مت اتباع منهجية أخرى تضع حد أدنى  معدالت منخفضة فعالً 

لنسب ناقصي النمو في احملافظات اخملتلفة في 2030 ثم يتم توزيع باقي اخلفض املطلوب في نسب ناقصي النمو على احملافظات 

التي مازالت نسب ناقصي النمو فيها بعد خفضها للنصف في 2030 أعلى من احلد األدنى احملدد. 

لتحديد القيمة الدنيا التي ميكن أن حتققها احملافظات املصرية مت مقارنة مستهدفات احملافظات املصرية بالقيم احلالية 

لدولة مولدوفا والتي تعد قيمة املؤشر فيها حالياً )10.2%( هي األقرب للمستهدف الذي مت وضعه ملصر في 2030. وقد بلغت 

أدنى قيمة في مقاطعاتها 6.4%. وبالتالي مت تقسيم احملافظات إلى مجموعتني، مجموعة املستهدف فيها حتت السيناريو األول 

أقل من احلد األدنى ومجموعة املستهدف فيها حتت السيناريو األول أعلى من احلد األدنى. ومبقارنة املستهدفات على مستوى 

احملافظات احملسوبة حتت السيناريو األول بهذه القيمة وجد أن القيمة املستهدفة في 2030 لـ 8 محافظات أدنى من احلد األدنى 

وبالتالي مت تثبيت قيم املستهدف لهذا احملافظات عند 6.4%. باإلضافة إلى ذلك توجد محافظة واحدة الوضع احلالي لها أدنى 

من هذه القيمة، وبالتالي مت تثبيت قيم هذه احملافظة عند الوضع احلالي وتوزيع باقي نسب ناقصي النمو على احملافظات الباقية 

بنفس نسب توزيع ناقصي النمو حالياً على هذه احملافظات وبالتالي اخلفض املطلوب في هذه النسب مت توزيعه على احملافظات 

األخرى التي مازالت أعلى من احلد األدنى )%6.4(.
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جدول 3: النسبة احلالية للتقزم بني األطفال األقل من 5 سنوات واملستهدفة في 2030

احملافظة
نسبة األطفال ناقصي 
الطول بالنسبة للعمر  

)%( 2014 )2(

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو األول 
)%(

املستهدف 
يف 2020 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2025 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

22,711,318,214,510,8القاهرة
12,16,010,08,26,4االسكندرية
10,95,59,27,86,4بورسعيد
15,17,512,19,77,2السويس
15,47,712,49,97,4دمياط
10,05,08,77,56,4الدقهلية
36,118,129,123,217,3الشرقية
11,15,59,37,96,4القليوبية

15,67,812,510,07,4كفر الشيخ
28,314,122,818,113,5الغربية
9,24,68,27,36,4المنوفية
9,95,08,67,56,4البحيرة

11,35,69,57,96,4االسماعيلية
32,816,426,421,015,7الجيزة

41,921,033,726,820,0بنى سويف
25,612,820,616,412,2الفيوم
26,813,421,617,212,8المنيا
10,55,29,07,76,4أسيوط
32,316,126,020,715,4سوهاج

16,68,313,410,78,0قنا
14,87,411,99,57,1أسوان
15,37,612,39,87,3األقصر

21,610,817,413,810,3البحر األحمر
5,92,95,95,95,9الوادى الجديد

12,36,110,18,26,4مطروح
21,510,817,514,110,8إجمالي الجمهورية
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2.2.2 الوزن بالنسبة للطول

التعريف: نسبة األفراد الذين يقل أعمارهم عن 5 سنوات ووزنهم بالنسبة لطولهم <+2 أو > -2 نقطة من االنحـراف املعيـاري 

عـن وسيط معايير منو الطفل ملنظمة الصـحة العامليـة من إجمالي األطفال الذين يقل اعمارهم عن 5 سنوات في دولة ما 

خالل فترة زمنية معينة.

املنهجية املتبعة في مؤشر الوزن بالنسبة للطول هي نفس املنهجية املتبعة في مؤشر الطول بالنسبة للعمر مع 

اختالف احلد األدنى حيث مت اعتماد احلد األدنى الوارد في دولة أثيوبيا والتي تبلغ معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال بها 

12.7% وهي األقرب للمستهدف ملصر في 2030، ويبلغ احلد األدنى ملعدل انتشار سوء التغذية بني األطفال في مقاطعاتها %8.7.

جدول 4: املعدل احلالي النتشار سوء التغذية بني األطفال واملستهدف في2030 طبقاً لكال السيناريوهني 

احملافظة
معدل انتشار 
سوء التغذية 
بني األطفال  

)%( 2014 )2(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

األول )%(

املستهدف يف 2020 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2025 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

22,311,218,014,310,7القاهرة
24,712,319,915,811,8االسكندرية
23,011,518,514,811,0بورسعيد
27,113,521,817,413,0السويس
69,034,555,544,333,0دمياط
19,59,715,712,59,3الدقهلية
34,017,027,421,816,3الشرقية
12,76,311,210,08,7القليوبية

17,18,513,811,08,2كفر الشيخ
23,611,819,015,111,3الغربية
30,515,324,519,614,6المنوفية
23,211,618,714,911,1البحيرة

17,18,513,811,08,2االسماعيلية
22,211,117,914,210,6الجيزة

28,914,523,318,613,9بنى سويف
20,910,516,813,410,0الفيوم
16,08,013,311,08,7المنيا
35,317,628,422,716,9أسيوط
25,412,720,516,312,2سوهاج

8,34,28,38,38,3قنا
9,24,69,08,98,7أسوان
8,04,08,08,08,0األقصر

14,47,212,310,58,7البحر األحمر
36,018,029,023,117,2الوادى الجديد

23,811,919,215,311,4مطروح
23,311,719,015,311,7إجمالي الجمهورية
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نسبة األطفال الذين يعانون من األنيميا

التعريف: نسبة األطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 59 شهر الذين يعانون من األنيميا بأي درجة من اجمالي االطفال في 

نفس الفئة العمرية.

حتديد املستهدفات على مستوى احملافظات مت بناء على سيناريوهني مختلفني:

السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو انخفاض نسبة من يعانون من األنيميا في كل محافظة بحلول عام 2030 إلى 

نصف النسبة املشاهدة فيها في 2015.

السيناريو الثاني: نظراً ألن السيناريو األول نتج عنه ضرورة انخفاض نسب من يعانون من األنيميا في احملافظات التي 

حتقق معدالت منخفضة فعالً إلى نصف هذه املعدالت وهو ما يصعب حتقيقه عملياً فقد مت اتباع منهجية أخرى تضع حد 

أدنى لنسب من يعانون من األنيميا في احملافظات اخملتلفة في 2030 ثم يتم توزيع باقي اخلفض املطلوب في نسب من يعانون من 

األنيميا على احملافظات التي مازالت نسب من يعانون من األنيميا فيها بعد خفضها للنصف في 2030 أعلى من احلد األدنى احملدد. 

بالقيم  املصرية  احملافظات  مستهدفات  مقارنة  مت  املصرية  احملافظات  حتققها  أن  ميكن  التي  الدنيا  القيمة  ولتحديد 

احلالية لدولة أرمينيا والتي تعد قيمة املؤشر فيها حالياً )15.6%( هي األقرب للمستهدف الذي مت وضعه ملصر في 2030. وتبلغ 

أدنى نسبة ملن يعانون من األنيميا في مقاطعات أرمينيا 7.4%. ونظراً ألن هذا احلد األدنى متحقق في مصر بالفعل وقريب من 

النسب املستهدفة حتت السيناريو األول مع وجود محافظتني فقط املستهدف لهم في 2030 أقل من هذا احلد األدنى فقد مت 

اعتبار نسبة 7.4% هي املستهدف لهاتني احملافظتني، وعليه لم تتغير املستهدفات في احملافظات األخرى بصورة كبيرة.
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جدول 5: النسب احلالية لألطفال الذين يعانون من األنيميا في عام 2014 واملستهدف في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة

نسبة األطفال 
الذين يعانون 
من أي أنيميا 

)%( )2( 2014

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو األول 
)%(

املستهدف 
يف 2020 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2025 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

24,912,420,216,312,4القاهرة
14,97,412,19,87,4اإلسكندرية
12,66,310,79,07,4بورسعيد
23,711,819,215,511,8السويس
6,93,56,96,96,9دمياط
23,011,518,715,111,5الدقهلية
41,920,934,027,520,9الشرقية
30,215,124,519,815,1القليوبية

35,417,728,723,217,7كفر الشيخ
22,611,318,314,811,3الغربية
18,09,014,711,89,0المنوفية
25,112,620,416,512,6البحيرة

39,419,732,025,819,7اإلسماعيلية
14,77,311,99,77,4الجيزة

22,711,318,414,911,3بنى سويف
37,218,630,224,418,6الفيوم
11,15,59,78,57,4المنيا
42,421,234,527,921,2أسيوط
42,621,334,627,921,3سوهاج

24,912,420,216,312,4قنا
46,723,438,030,723,4أسوان
30,915,425,120,315,4األقصر

35,918,029,223,618,0البحر األحمر
37,318,630,324,418,6الوادى الجديد

59,329,748,238,929,7مطروح
27,413,722,318,013,7إجمالي الجمهورية
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الهدف الثالث: ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.

في هذا الهدف مت اختيار 4 مؤشرات للعمل عليها وهي:

1.1.3 معدل وفيات األمهات

التعريف : عدد وفيات االمهات خالل احلمل أو في غضون 42 يوم من انتهاء احلمل خالل فترة زمنية معينة في دولة ما لكل 

100,000 مولود خالل نفس الفترة الزمنية بنفس الدولة

وتستهدف  حي،  مولود  ألف   100 لكل  وفاة  حالة   52 حوالي   2013 عام  في  مصر  في  األمهات  وفيات  معدل  بلغ 

االستراتيجية القومية للمرأة الوصول بهذا املعدل إلى 26 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي أي نصف املعدل احلالي. وقد مت 

حساب املستهدف لكل محافظة حتت سيناريو واحد وهو أن املعدل سينخفض في كل محافظة بحلول عام 2030 إلى نصف 

املعدل احلالي. وقد مت االكتفاء بهذا السيناريو نظراً ألن املعدالت املستهدفة في احملافظات قابلة للتحقيق وأعلى من احلد األدنى 

املتحقق في الدول التي يصل املعدل بها حالياً إلى املعدل املستهدف في مصر بحلول عام 2030.
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جدول 6: معدل وفيات األُمهات لكل 100 ألف مولود حي في 2013 واملستهدف في 2030.

معدل وفيات األمهات  لكل احملافظة
املستهدف يف 2030املستهدف يف 2025 املستهدف يف 2020 100 ألف مولود حي 2013 )3(

47,037,530,824,0القاهرة
50,039,732,425,0اإلسكندرية
35,028,023,018,0بورسعيد
32,025,420,716,0السويس
42,033,427,221,0دمياط
57,045,537,229,0الدقهلية
54,042,934,927,0الشرقية
59,047,138,530,0القليوبية

53,042,334,627,0كفر الشيخ
60,047,638,830,0الغربية
50,039,732,425,0المنوفية
56,044,536,228,0البحيرة

37,029,624,319,0اإلسماعيلية
53,042,334,627,0الجيزة

69,055,045,035,0بني سويف
59,047,138,530,0الفيوم
62,049,240,131,0المنيا
65,051,842,433,0أسيوط
53,042,334,627,0سوهاج

58,046,137,529,0قنا
51,040,733,426,0أسوان
غ.مغ.مغ.مغ.ماألقصر

32,025,420,716,0البحر األحمر
71,056,646,336,0الوادي الجديد

24,019,115,512,0مطروح
إجمالي 

52,041,333,626,0الجمهورية
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2.2.3 معدل وفيات حديثي الوالدة

التعريف: عدد املواليد أحياء الذين توفوا قبل أن يتموا الشهر األول من العمر خالل سنة معينة داخل احلدود اجلغرافية للدولة 

أو لوحدة إدارية محددة في حلظة زمنية محددة لكل 1000 من املواليد أحياء خالل نفس السنة. 

1.2.3 معدل وفيات األطفال أقل من 5 سنوات

التعريف: معدل وفيات األطفال دون اخلامسة: متوسط عدد وفيات األطفال أقل من خمس سنوات خالل سنة ميالدية معينة 

لكل 1000 من املواليد أحياء خالل نفس السنة داخل احلدود اجلغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

وتعكس مؤشرات وفيات األطفال مدى الرعاية الصحية التي يحصل عليها األطفال خالل السنوات األولى من عمرهم، 

وكذلك جودة احلياة ومنط التغذية التي يحصلون عليها.

وتشير نتائج املسح السكاني الصحي خالل العقدين املاضيني إلى أن هذه املعدالت قد شهدت انخفاضاً واضحاً نتيجة 

زيادة نسبة تغطية التطعيمات، وحتسن الرعاية الصحية لألمهات أثناء احلمل والوالدة.

وفيما يتعلق مبعدل وفيات األطفال حديثي الوالدة، فقد بلغ املعدل  14 لكل ألف مولود حي في عام 2014، وقد مت حتديد 

املستهدف على املستوى الوطني بخفض قيمة هذا املؤشر بحلول 2030 لثلثي قيمته في 2014. 

كذلك بالنسبة ملؤشر معدل وفيات األطفال دون اخلامسة فقد بلغ املعدل 27 لكل ألف مولود حي في عام، وقد مت حتديد 

املستهدف على املستوى الوطني بخفض قيمة هذا املؤشر بحلول 2030 لثلثي قيمته في 2014.

بالقيم  املصرية  احملافظات  مستهدفات  مقارنة  مت  املصرية  احملافظات  حتققها  أن  ميكن  التي  الدنيا  القيمة  ولتحديد 

احلالية لدولة كولومبيا والتي تعد قيمة املؤشرين فيها حالياً هي األقرب للمستهدف الذي مت وضعه ملصر في 2030.  ونظراً 

املقاطعات  أن  إلى  باإلضافة  املؤشرين  املستهدفة في كل من  القيمة  في  املصرية  احملافظات  بني  وجود فجوات كبيرة  لعدم 

الكولومبية حققت بعضها معدالت أقل بكثير من املستهدف احملسوب حتت السيناريو األول فقد مت االكتفاء بنتائج السيناريو 

األول للمستهدفات. 
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جدول 7: معدل وفيات حديثي الوالدة احلالي واملستهدف في 2030

معدل وفيات حديثي احملافظة
املستهدف يف 2030املستهدف يف 2025 املستهدف يف 2020 الوالدة  2014 )2(

11,09,68,57,3القاهرة

19,016,614,712,7اإلسكندرية

11,09,68,57,3بورسعيد

16,014,012,410,7السويس

8,07,06,15,3دمياط

13,011,410,08,7الدقهلية

21,018,416,214,0الشرقية

19,016,614,712,7القليوبية

9,07,96,96,0كفر الشيخ

17,014,913,111,3الغربية

9,07,96,96,0المنوفية

11,09,68,57,3البحيرة

22,019,317,014,7اإلسماعيلية

10,08,87,76,7الجيزة

26,022,720,017,3بني سويف

14,012,210,89,3الفيوم

17,014,913,111,3المنيا

28,024,521,618,7أسيوط

27,023,620,818,0سوهاج

16,014,012,410,7قنا

26,022,720,017,3أسوان

25,021,919,316,7األقصر

17,014,913,111,3البحر األحمر

8,07,06,15,3الوادي الجديد

9,07,96,96,0مطروح

14,012,210,89,3إجمالي الجمهورية
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جدول 8: معدل وفيات األطفال أقل من 5 سنوات احلالي واملستهدف في 2030

معدل وفيات األطفال أقل احملافظة
املستهدف يف 2030املستهدف يف 2025املستهدف يف 2020من 5 سنوات 2014 )2(

17,014,913,111,3القاهرة

27,023,620,818,0اإلسكندرية

22,019,317,014,7بورسعيد

21,018,416,214,0السويس

15,013,111,610,0دمياط

22,019,317,014,7الدقهلية

35,030,627,023,3الشرقية

39,034,130,126,0القليوبية

22,019,317,014,7كفر الشيخ

29,025,422,319,3الغربية

17,014,913,111,3المنوفية

19,016,614,712,7البحيرة

38,033,229,325,3اإلسماعيلية

25,021,919,316,7الجيزة

43,037,633,228,7بني سويف

25,021,919,316,7الفيوم

42,036,832,428,0المنيا

50,043,738,533,3أسيوط

47,041,136,231,3سوهاج

38,033,229,325,3قنا

35,030,627,023,3أسوان

48,042,037,032,0األقصر

28,024,521,618,7البحر األحمر

28,024,521,618,7الوادي الجديد

21,018,416,214,0مطروح

27,023,620,818,0إجمالي الجمهورية
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1.7.3 نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة

األسرة  تنظيم  وسائل  من  وسيلة  أي  يستخدمن  الالتي  49سنة(   –  15( اإلجناب  في سن  املتزوجات  السيدات  عدد  التعريف: 

منسوباً إلى إجمالي السيدات املتزوجات داخل احلدود اجلغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة في حلظة زمنية محددة.

بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في عام 2014 في مصر 58.5% واملستهدف أن تصل مصر إلى 72% وهو 

مايعني زيادة القيمة احلالية بحوالي %23.

مت حساب املستهدفات باستخدام سيناريوهني مختلفني:

ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في كل محافظة بحلول عام  السيناريو األول يفترض هذا السيناريو 

2030 بحوالي 23% من النسبة املشاهدة فيها في 2014.

السيناريو الثاني: نظراً ألن السيناريو األول نتج عنه ضرورة ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في احملافظات 

التي حتقق نسب مرتفعة فعالً وهو ما يصعب حتقيقه عملياً فقد مت اتباع منهجية أخرى تضع حد أعلى لنسب استخدام 

وسائل تنظيم األسرة في احملافظات اخملتلفة في 2030.

ولتحديد احلد األعلى مت االعتماد على نسب االستخدام في دولة الدومنيكان حيث أن نسبة االستخدام فيها قريبة من 

النسبة املستهدفة في مصر في 2030، ويبلغ احلد األعلى لالستخدام فيها %76.7.
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جدول 9: نسبة االستخدام احلالية للسيدات لوسائل تنظيم األُسرة واملستهدفة في 2030 وفقاً لكال السيناريوهني

احملافظة
نسبة استخدام 
وسائل تنظيم 

األسرة 2014 )2( )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

األول )%(

املستهدف يف 2020 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2025 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

64,078,868,872,776,7القاهرة

60,274,166,471,576,7اإلسكندرية

58,572,065,270,876,4بورسعيد

61,976,267,572,176,7السويس

65,881,069,973,376,7دمياط

64,178,968,872,876,7الدقهلية

59,773,566,171,476,7الشرقية

63,177,768,272,576,7القليوبية

63,377,968,372,576,7كفر الشيخ

63,277,868,372,576,7الغربية

67,182,670,773,776,7المنوفية

66,481,770,373,576,7البحيرة

61,775,967,372,076,7اإلسماعيلية

63,978,668,772,776,7الجيزة

58,371,865,070,576,1بني سويف

57,470,664,069,575,0الفيوم

51,363,157,262,167,0المنيا

41,451,046,250,154,1أسيوط

31,038,234,637,540,5سوهاج

37,846,542,245,849,4قنا

49,761,255,460,264,9أسوان

48,459,654,058,663,2األقصر

57,570,864,169,675,1البحر األحمر

65,780,969,873,376,7الوادي الجديد

41,050,545,749,653,5مطروح
إجمالي 

58,572,063,667,872,0الجمهورية
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2.1.3  نسبة املواليد الذين متت والدتهم حتت إشراف مقدم خدمة مدرب

التعريف: عدد النساء في الفئة العمرية )15-49 سنة( الالتي خضعن للوالدة حتت إشراف مقدم خدمة مدرب/ إجمالي النساء 

في نفس الفئة العمرية الالتي خضعن لعملية الوالدة ×100 

ومن   .%91.5 حوالي   2014 عام  مصر  في  مدرب  خدمة  مقدم  إشراف  حتت  والدتهم  متت  الذين  املواليد  نسبة  بلغت 

املستهدف أن تصل هذه النسبة عام 2030 إلى 100%، مما يستدعي وصول هذه النسبة إلى 100% في كل احملافظات للوصول 

إلى املستهدف على املستوى القومي.

جدول 10: نسبة الوالدات التي متت حتت إشراف مقدم خدمة طبي في 2014 واملستهدفة في 2030

احملافظة
نسبة الوالدات اليت متت 
حتت إشراف طبـي  2014 

)%( )2(
املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(

98,098,899,4100,0القاهرة
96,097,598,8100,0اإلسكندرية
100,0100,0100,0100,0بورسعيد
99,099,499,7100,0السويس
99,099,499,7100,0دمياط
99,099,499,7100,0الدقهلية
92,095,097,5100,0الشرقية
94,096,398,1100,0القليوبية

99,099,499,7100,0كفر الشيخ
96,097,598,8100,0الغربية
95,096,998,4100,0المنوفية
93,095,697,8100,0البحيرة

96,097,598,8100,0اإلسماعيلية
93,095,697,8100,0الجيزة

81,088,194,1100,0بني سويف
85,090,695,3100,0الفيوم
74,083,891,9100,0المنيا
82,088,894,4100,0أسيوط
87,091,995,9100,0سوهاج

91,094,497,2100,0قنا
98,098,899,4100,0أسوان
98,098,899,4100,0األقصر

94,096,398,1100,0البحر األحمر
98,098,899,4100,0الوادي الجديد

78,086,393,1100,0مطروح
91,594,797,3100,0إجمالي الجمهورية
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احلياة  مدى  التعلم  فرص  وتعزيز  اجليد  التعليم  على  للحصول  متكافئة  للجميع سبل  تتاح  أن  الرابع: ضمان  الهدف 
للجميع

1.6.4 نسبة األمية حسب النوع

إلى عدد السكان في نفس الفئة العمرية داخل احلدود  التعريف: عدد األميني في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر منسوباً 

اجلغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة في حلظة زمنية محددة.

وتعرف األمية على أنها عدم قدرة الفرد على قراءة جملة.

املستهدف لهذا املؤشر هو خفض نسبة األمية إلى نصف قيمتها في 2017. وقد مت حساب املستهدف حتت السيناريو 

األول بخفض نسبة األمية في كل محافظة بحلول 2030 إلى نصف نسبة األمية املشاهدة فيها في 2017. 

وقد مت مقارنة مستهدفات احملافظات بالوضع احلالي في مقاطعات الدول التي تبلغ نسبة األمية فيها نصف النسبة 

احلالية في مصر، وأوضحت املقارنة أن مقاطعاتها حتقق نسب أمية أقل من املستهدف في محافظات مصر وبالتالي مت االكتفاء 

بالسيناريو األول. 
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جدول 11: نسبة األمية احلالية واملستهدفة في 2030 طبقاً للنوع وفقاً للسيناريو األول

ظة
اف

حمل
نسبة األمية بني ا

السكان 10+ يف 2017 )%(
املستهدف يف 2020 حتت 
السيناريو األول )%( 

املستهدف يف 2025 حتت 
السيناريو األول )%( 

املستهدف يف 2030 حتت 
السيناريو األول )%(

ذكور 
)3(

إناث 
)3(

مجلة 
مجلةإناثذكورمجلةإناثذكورمجلةإناثذكور)3(

13,918,716,212,316,614,39,713,011,27,09,48,1القاهرة
16,321,819,014,419,316,811,315,113,28,210,99,5اإلسكندرية
12,415,814,111,014,012,58,610,99,76,27,97,0بورسعيد
12,618,115,311,116,013,58,712,510,66,39,07,6السويس
20,320,220,217,917,917,914,014,014,010,110,110,1دمياط
20,726,623,618,323,520,914,318,416,310,313,311,8الدقهلية
21,730,425,919,226,922,915,121,018,010,915,213,0الشرقية
19,728,123,717,424,821,013,619,416,49,814,011,9القليوبية

23,733,528,521,029,625,216,423,219,811,816,814,3كفر الشيخ
17,125,921,415,122,918,911,917,914,88,612,910,7الغربية
17,827,622,515,724,419,912,319,115,68,913,811,3المنوفية
26,739,432,923,634,929,118,527,322,713,419,716,4البحيرة

17,725,321,415,722,418,912,317,514,88,912,710,7اإلسماعيلية
20,529,624,918,126,222,014,220,517,210,314,812,4الجيزة

28,643,735,925,338,731,819,830,324,914,321,918,0بني سويف
28,540,034,025,235,430,119,827,723,514,320,017,0الفيوم
29,545,437,226,140,232,920,431,425,814,722,718,6المنيا
28,441,334,625,136,530,619,728,624,014,220,617,3أسيوط
26,141,533,623,136,729,718,128,823,313,120,816,8سوهاج

20,937,729,118,533,425,814,526,120,210,518,914,6قنا
14,124,419,112,521,616,99,716,913,37,012,29,6أسوان
19,732,525,917,428,722,913,722,517,99,916,212,9األقصر
البحر 
9,115,112,08,013,410,66,310,58,34,57,66,0األحمر

الوادي 
10,319,414,79,117,213,07,113,410,15,19,77,3الجديد

23,042,131,920,337,228,215,929,122,111,521,015,9مطروح
14,929,722,213,226,319,610,320,615,47,514,911,1شمال سيناء
12,920,616,611,418,214,79,014,311,56,510,38,3جنوب سيناء
إجمالي 

21,230,825,818,827,222,814,721,317,910,615,412,9الجمهورية
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4.أ.1 نسبة املدارس اجملهزة بصورة مناسبة لألطفال املعاقني

التعريف: نسبة املدارس اجملهزة الستقبال األطفال املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة من اجمالي املدارس في الدولة 

تشير بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن هذه النسبة ال تتعدى 4% من إجمالي املدارس، وقد مت وضع 

املستهدف على مستوى اجلمهورية بالوصول بهذه النسبة إلى 30%، وهو ما يعني 7 أضعاف النسبة احلالية.

تقدير املستهدف على مستوى احملافظات مت بناء على سيناريوهني:

السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو أن النسبة ستزيد في كل محافظة لتصل في 2030 إلى 7 أضعاف النسبة 

املشاهدة في احملافظة في 2017.

السيناريو الثاني: نظراً ألن السيناريو األول أدى إلى وضع مستهدفات مرتفعة جداً للمحافظات التي بها نسبة أكبر 

من املدارس اجملهزة بصورة مناسبة لألطفال املعاقني فقد مت اللجوء لسيناريو آخر يضع حد أعلى لنسبة املدارس اجملهزة بصورة 

تناسب األطفال املعاقني بنسبة 50%، ثم مت توزيع أعداد املدارس املطلوب أن تكون مجهزة على باقي احملافظات التي تقل فيها 

نسبة املدارس املستهدفة حتت السيناريو األول عن %50.
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جدول12: النسبة احلالية للمدارس اجملهزة بصورة مناسبة لألطفال املعاقني والقيم املستهدفة في2030 طبقاً للسيناريوهني

احملافظة

نسبة املدارس 
اجملهزة بصورة 

مناسبة لألطفال 
املعاقني 2017 )3( )%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 
السيناريو 
األول )%(

املستهدف 
يف 2020 حتت 
السيناريو 
الثاني )%(

املستهدف 
يف 2025 حتت 
السيناريو 
الثاني )%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 
السيناريو 
الثاني )%(

6,749,516,633,049,5القاهرة
3,928,89,619,228,8اإلسكندرية
8,950,018,434,250,0بورسعيد
10,350,019,534,750,0السويس
3,525,88,617,225,8دمياط
2,014,85,09,914,8الدقهلية
3,425,18,416,825,1الشرقية
5,439,913,426,639,9القليوبية

2,921,47,214,321,4كفر الشيخ
3,828,19,418,828,1الغربية
5,540,613,627,140,6المنوفية
1,511,13,77,411,1البحيرة

4,029,59,919,729,5اإلسماعيلية
7,050,016,933,550,0الجيزة

2,317,05,711,317,0بني سويف
3,324,48,216,324,4الفيوم
3,223,67,915,823,6المنيا
4,231,010,420,731,0أسيوط
12,650,021,235,650,0سوهاج

2,518,56,212,318,5قنا
1,712,64,28,412,6أسوان
1,712,64,28,412,6األقصر

5,641,413,927,641,4البحر األحمر
1,914,04,79,314,0الوادي الجديد

5,742,114,128,142,1مطروح
6,145,015,130,045,0شمال سيناء
2,518,56,212,318,5جنوب سيناء

4,330,010,220,130,0إجمالي الجمهورية
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الهدف اخلامس: حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات

أو  1.2.5 نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية )15 سنة فـأكثر( الالتي تعرضن للعنف اجلسدي، 

اجلنسي، أو النفسي من الزوج احلالي أو السابق في خالل األثنى عشر شهراً األخيرة.

مؤشر بديل: نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج )15-49( سنة الالتي تعرضن لعنف جنسي من ِقبل الزوج.

تشير نتائج املسح السكاني الصحي ملصر 2014 أن نسبة السيدات في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي سبق 

لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف جنسي من أزواجهن 4.5% عام 2014. وتهدف االستراتيجية القومية للمرأة املصرية إلى محو 

هذا النوع من العنف في عام 2030. وبالتالي فإن النسبة املستهدفة عام 2030 هي 0% أي ان املستهدف لكل احملافظات %0.

جدول 13: نسبة السيدات في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف جنسي في 
2014 واملستهدف عام 2030

احملافظة 
نسبة السيدات يف الفئة العمرية 
)15 - 49( سنة الالتي سبق هلن 
الزواج والالتي تعرضن لعنف 

جنسي 2014 )2( )%(

املستهدف يف 
)%(2020

املستهدف يف 
)%(2025

املستهدف يف 
)%(2030

2,81,70,90,0القاهرة
6,03,81,90,0اإلسكندرية
7,74,82,40,0بورسعيد
2,31,50,70,0السويس
3,22,01,00,0دمياط
3,52,21,10,0الدقهلية
3,52,21,10,0الشرقية
7,74,82,40,0القليوبية

1,10,70,30,0كفر الشيخ
3,92,41,20,0الغربية
1,40,90,40,0المنوفية
4,93,11,50,0البحيرة

6,03,71,90,0اإلسماعيلية
6,74,22,10,0الجيزة

1,00,60,30,0بني سويف
6,13,81,90,0الفيوم
3,22,01,00,0المنيا
7,84,92,40,0أسيوط
7,84,92,40,0سوهاج

4,52,81,40,0قنا
6,44,02,00,0أسوان
4,42,81,40,0األقصر

3,32,11,00,0البحر األحمر
0,20,10,10,0الوادي الجديد

2,31,40,70,0مطروح
4,52,81,40,0إجمالي الجمهورية



حتديد املستهدفات الكمية ألهداف التنمية املستدامة على مستوى احملافظات

24

مؤشر بديل: نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج )15-49( سنة الالتي تعرضن لعنف نفسي من ِقبل الزوج.

تشير نتائج املسح السكاني الصحي ملصر 2014 أن نسبة السيدات في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي سبق لهن 

الزواج والالتي تعرضن لعنف نفسي من أزواجهن 18.8% عام 2014. وتهدف االستراتيجية القومية للمرأة املصرية إلى محو 

هذا النوع من العنف في عام 2030. وبالتالي فإن النسبة املستهدفة عام 2030 هي 0% أي ان املستهدف لكل احملافظات %0.

جدول 14: نسبة السيدات في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف نفسي في 

2014 واملستهدف عام 2030. 

احملافظة

نسبة السيدات يف الفئة 
العمرية ) 15 - 49 ( سنة 
الالتي سبق هلن الزواج 
والالتي تعرضن لعنف 

نفسي 2014 )2( )%(

املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(

18,211,45,70,0القاهرة
18,311,45,70,0اإلسكندرية
17,010,65,30,0بورسعيد
19,612,26,10,0السويس
29,218,39,10,0دمياط
28,417,88,90,0الدقهلية
22,614,17,00,0الشرقية
21,713,66,80,0القليوبية

7,95,02,50,0كفر الشيخ
16,610,45,20,0الغربية
3,92,51,20,0المنوفية
11,27,03,50,0البحيرة

17,911,25,60,0اإلسماعيلية
19,011,95,90,0الجيزة

12,17,63,80,0بني سويف
17,510,95,50,0الفيوم
15,99,95,00,0المنيا
26,416,58,20,0أسيوط
32,620,310,20,0سوهاج

24,715,47,70,0قنا
11,47,13,60,0أسوان
15,910,05,00,0األقصر

27,417,18,60,0البحر األحمر
16,010,05,00,0الوادي الجديد

12,47,73,90,0مطروح
18,811,85,90,0إجمالي الجمهورية
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مؤشر بديل: نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج )15-49( سنة الالتي تعرضن لعنف جسدي من ِقبل الزوج

تشير نتائج املسح السكاني الصحي ملصر 2014 أن نسبة السيدات في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي سبق لهن 

الزواج والالتي تعرضن لعنف جسدي من أزواجهن 25.7% عام 2014. وتهدف االستراتيجية القومية للمرأة املصرية إلى محو 

هذا النوع من العنف في عام 2030. وبالتالي فإن النسبة املستهدفة عام 2030 هي 0% أي ان املستهدف لكل احملافظات %0.

جدول 15: نسبة السيدات في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف جسدي في 

2014 واملستهدف عام 2030. 

احملافظة 

نسبة السيدات يف الفئة 
العمرية ) 15 - 49 ( سنة 
الالتي سبق هلن الزواج 
والالتي تعرضن لعنف 

جسدي 2014 )2( )%(

املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(

19,612,26,10,0القاهرة
30,319,09,50,0اإلسكندرية
25,115,77,80,0بورسعيد
17,310,85,40,0السويس
26,216,48,20,0دمياط
33,020,610,30,0الدقهلية
25,716,18,00,0الشرقية
33,020,610,30,0القليوبية

14,49,04,50,0كفر الشيخ
21,713,66,80,0الغربية
10,36,43,20,0المنوفية
25,415,97,90,0البحيرة

28,517,88,90,0اإلسماعيلية
25,816,18,10,0الجيزة

23,714,87,40,0بني سويف
25,816,18,10,0الفيوم
29,418,39,20,0المنيا
32,120,110,00,0أسيوط
38,724,212,10,0سوهاج

26,216,48,20,0قنا
25,415,97,90,0أسوان
15,89,94,90,0األقصر

19,712,36,20,0البحر األحمر
10,76,73,40,0الوادي الجديد

21,913,76,90,0مطروح
25,716,18,00,0إجمالي الجمهورية
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1.3.5 نسبة السيدات في الفئة العمرية )20-24( سنة الالتي تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة

مؤشر بديل: نسبة السيدات في الفئة العمرية )10-18( سنة ومتزوجات حالياً

املستوى  أن املستهدف في 2030 على  املبكر مما يعني  الزواج  القضاء على  للمرأة  القومية  تستهدف االستراتيجية 

القومي هو الوصول بنسبة الزواج املبكر إلى 0%، وهو ما يعني ان تصل النسبة في كل محافظة إلى %0.

جدول 16 نسبة السيدات املتزوجات في الفئة العمرية )10 - 18( سنة في 2017 واملستهدف عام 2030 

احملافظة
نسبة السيدات املتزوجات 
يف الفئة العمرية )10 - 18( 

سنة 2014)3( )%(
املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(

0,30,20,10,0القاهرة
0,70,50,30,0اإلسكندرية
1,10,90,40,0بورسعيد
0,30,30,10,0السويس
1,00,80,40,0دمياط
2,11,60,80,0الدقهلية
1,61,20,60,0الشرقية
0,70,50,30,0القليوبية

1,91,50,70,0كفر الشيخ
1,10,90,40,0الغربية
0,70,50,30,0المنوفية
2,41,80,90,0البحيرة

0,80,60,30,0اإلسماعيلية
1,51,20,60,0الجيزة

3,12,41,20,0بني سويف
3,93,01,50,0الفيوم
1,91,50,70,0المنيا
1,81,40,70,0أسيوط
1,31,00,50,0سوهاج

1,91,50,70,0قنا
1,00,80,40,0أسوان
1,00,70,40,0األقصر

0,40,30,20,0البحر األحمر
0,60,50,20,0الوادي الجديد

2,41,80,90,0مطروح
0,90,70,30,0شمال سيناء
0,30,20,10,0جنوب سيناء

1,51,20,60,0إجمالي الجمهورية
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1.5.5 نسبة مقاعد البرملان التي تشغلها املرأة

التعريف: نسبة اإلناث األعضاء في البرملان من إجمالي عدد األعضاء في البرملان.

تشغل املرأة حالياً 15% من مقاعد البرملان بإجمالي 89 مقعد منهم 56 على مقاعد القوائم والتي حددها الدستور، 

و14 معينات و19 على مقاعد الفردي من إجمالي 448 مقعد بنسبة 4.2%. وقد مت وضع املستهدف برفع نسبة السيدات على 

مقاعد الفردي في 2030 إلى %25. 

جدير بالذكر أنه في 2015 هناك 16 محافظة لم حتصل فيهم املرأة على أي مقعد من مقاعد الفردي في البرملان.

وقد مت حساب املستهدف على مستوى احملافظات حتت سيناريوهني مختلفني:

السيناريو األول: تثبيت نسبة السيدات على مقاعد البرملان عند 25% على األقل من مقاعد الفردي في كل محافظة.

السيناريو الثاني: مت قسمة النسبة املستهدفة للدولة )25%( على النسبة احملققة حالياً )4.2%( فكانت النتيجة 5.95 

أي أنه يتم مضاعفة العدد في كل محافظة حوالي 6 مرات بحد أقصى أن حتصل املرأة على 35% من املقاعد في كل محافظة، 

واحملافظات التي أدى فيها مضاعفة عدد املقاعد 6 مرات إلى حصول املرأة فيها على أكثر من 35%)1( من املقاعد مت االكتفاء فيها 

بـ 35% ثم توزيع باقي مقاعد املرأة على احملافظات األخرى إلحداث توازن بني احملافظات واستغالل جتربة احملافظات التي حصلت 

فيها املرأة على مقاعد في االنتخابات البرملانية األخيرة في الترويج النتخاب السيدات املرشحات بصورة أكبر.

)1( مت حتديد احلد األقصى للهدف عند %35.
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جدول 17: عدد املقاعد الفردي التي تشغلها املرأة احلالية واملستهدفة في 2030 

احملافظة

عدد 
مقاعد 
الفردي 

)4(

عدد مقاعد 
الفردي اليت 

تشغلها املرأة 
)4( 2015

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو األول

املستهدف 
يف 2020 حتت 

السيناريو الثاني

املستهدف 
يف 2025 حتت 

السيناريو الثاني

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو الثاني

492125912القاهرة
2526479اإلسكندرية
411111بورسعيد
401011السويس
712122دمياط
29275710الدقهلية
30486911الشرقية
2516346القليوبية

1604123كفر الشيخ
2416346الغربية
2005134المنوفية
2717346البحيرة

602011اإلسماعيلية
373961013الجيزة

1404123بني سويف
1504123الفيوم
2506235المنيا
2005134أسيوط
2206134سوهاج

1504123قنا
812223أسوان
602011األقصر

401011البحر األحمر
401011الوادي الجديد

401011مطروح
501011شمال سيناء
301011جنوب سيناء

448191145184116إجمالي الجمهورية
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2.3.5  نسبة اإلناث في العمر 0-19 سنة الالتي مت ختانهن أو متوقع ختانهن

التعريف: عدد اإلناث في العمر0-19 سنة الالتي مت ختانهن أو املتوقع ختانهن منسوباً إلجمالي اإلناث في العمر0-19 سنة.

نسبة اإلناث الالتي مت ختانهن أو املتوقع ختانهن في الفئة العمرية 0-19 بلغت في 2014 حوالي 56.3%، وقد مت حتديد 

املستهدف لهذا املؤشر في 2030 بخفض هذه النسبة إلى ثلثي قيمتها في 2014 أي أن تصل إلى %37.5.

حتديد املستهدفات على مستوى احملافظات مت بناء على سيناريوهني مختلفني:

السيناريو األول: انخفاض قيمة املؤشر في كل محافظة إلى ثلثي القيمة احلالية لها.

احملافظات  مقارنة مستهدفات  مت  املصرية  احملافظات  أن حتققها  التي ميكن  الدنيا  القيمة  لتحديد  الثاني:  السيناريو 

املصرية بالقيم احلالية لدولة كوت ديفوار والتي تعد قيمة املؤشر فيها حالياً )38%( هي األقرب للمستهدف الذي مت وضعه ملصر 

في 2030. وقد بلغت أدنى قيمة في مقاطعاتها 12.2%. ومبقارنة املستهدفات على مستوى احملافظات احملسوبة حتت السيناريو 

األول بهذه القيمة وجد أن 3 محافظات فقط أدنى منها في املستهدف وفي الوضع احلالي أيضاً، وبالتالي مت تثبيت قيم هذه 

احملافظات عند الوضع احلالي وتوزيع باقي نسب املتوقع ختانهن املستهدفة على احملافظات الباقية بنفس نسب توزيع اخملتنات 

واملتوقع ختانه احلالي.
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جدول 18: النسبة احلالية لإلناث )0-19( سنة املتوقع ختانهن واملستهدفة في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة
نسبة اإلناث )0-19 سنة( 

الالتي مت ختانهن أو 
متوقع ختانهن )2( )%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو األول 
)%(

املستهدف 
يف 2020 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2025 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

35,723,831,028,023,9القاهرة

23,115,420,018,015,5اإلسكندرية

11,77,812,012,011,7بورسعيد

31,521,028,024,021,1السويس

10,97,311,011,010,9دمياط

43,028,738,033,028,8الدقهلية

66,344,258,051,044,4الشرقية

69,246,161,054,046,4القليوبية

55,537,049,043,037,2كفر الشيخ

51,434,345,040,034,4الغربية

58,739,151,045,039,3المنوفية

36,724,532,028,024,6البحيرة

5838,751,045,038,9اإلسماعيلية

54,336,248,042,036,4الجيزة

70,346,962,054,047,1بني سويف

60,340,253,047,040,4الفيوم

59,939,952,046,040,1المنيا

73,348,964,057,049,1أسيوط

80,253,570,062,053,7سوهاج

91,561,080,071,061,3قنا

86,657,776,067,058,0أسوان

90,760,579,070,060,8األقصر

52,935,346,041,035,5البحر األحمر

71,047,362,055,047,6الوادي الجديد

3,32,23,03,03,3مطروح

56,337,549,043,037,5إجمالي الجمهورية
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5.ب.1 نسبة استخدام الهاتف احملمول

املؤشر: نسبة السكان في الفئة العمرية )4+( الذين يستخدمون الهاتف احملمول

التعريف: نسبة األفراد الذين يقومون باستخدام الهواتف احملمولة في الفئة العمرية )4 سنوات فأكثر( من إجمالي 

األفراد في نفس الفئة العمرية.

تشير بيانات التعداد العام للسكان لعام 2017 إلى أن 65% من املصريني )4+( يستخدمون الهاتف احملمول، واملستهدف 

هو وصول هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2030، وهو ما ميثل زيادة بنسبة 22% عن الوضع احلالي.

وقد مت تقدير املستهدف في احملافظات بناء على سيناريوهني:

السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو أن نسبة االستخدام في كل محافظة ستزيد بحلول عام 2030 بنسبة %22 

عن القيمة املشاهدة في احملافظة في عام 2017.

السيناريو الثاني: مت حتديد حد أعلى للنسبة التي ميكن أن تصل إليها أي محافظة في 2030 بحيث ال تتعدى نسبة 

االستخدام 90% في 2030، وبالتالي احملافظات التي ارتفع فيها املستهدف في 2030 عن 90% مت تثبيت املستهدف لها عند %90، 

ثم مت توزيع الزيادة في عدد املستخدمني املطلوب حتقيقه على مستوى الدولة على احملافظات األخرى التي انخفض املستهدف 

فيها حتت السيناريو األول عن %90.
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جدول 19: النسبة احلالية الستخدام الهواتف احملمولة واملستهدفة في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة
نسبة استخدام اهلاتف 

احملمول بني السكان 
)4+( يف 2017 )3( )%(*

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو األول 
)%(

املستهدف 
يف 2020 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2025 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

79,797,582,086,090,0القاهرة
77,895,181,085,090,0االسكندرية
80,898,883,086,090,0بورسعيد
78,095,381,085,090,0السويس
71,387,175,082,088,6دمياط
65,980,670,076,081,9الدقهلية
63,477,667,073,078,9الشرقية
69,084,473,079,085,8القليوبية

61,675,365,071,076,6كفر الشيخ
68,183,372,078,084,7الغربية
66,381,170,076,082,5المنوفية
57,370,061,066,071,2البحيرة

69,985,574,080,086,9االسماعيلية
68,483,772,079,085,1الجيزة

58,972,062,068,073,2بنى سويف
60,273,664,069,074,9الفيوم
53,365,256,061,066,3المنيا
57,370,061,066,071,2أسيوط
59,472,763,068,073,9سوهاج

61,174,765,070,076,0قنا
68,083,272,078,084,6أسوان
63,277,367,073,078,6األقصر

72,488,576,083,090,0البحر األحمر
71,086,875,082,088,2الوادى الجديد

50,962,254,058,063,2مطروح
52,764,456,061,065,5شمال سيناء
64,178,468,074,079,7جنوب سيناء

65,480,069,074,080,0إجمالي الجمهورية
* بناًء على البيانات األولية لتعداد مصر 2017. 

1.6.5 نسبة السيدات املتزوجات حالياً في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي يتخذن القرارات اخلاصة برعايتهن الصحية

رعايتها  تخص  قرارات  يتخذن  والالتي  سنة   )49-15( العمرية  الفئة  في  حالياً  املتزوجات  السيدات  نسبة  التعريف: 

الصحية سواء مبفردها أو مبشاركة زوجها احلالي من إجمالي السيدات املتزوجات في نفس الفئة العمرية.
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طبقاً لنتائج املسح السكاني الصحي ملصر 2014، وصلت نسبة السيدات املتزوجات في الفئة العمرية )15-49( سنة 

الالتي يتخذن القرار بخصوص رعايتهن الصحية سواء مبفردهن أو مبشاركة الزوج إلى حوالي 82.7%، ومن املستهدف أن تصل 

هذه النسبة عام 2030 إلى 100% لزيادة متكني املرأة في اتخاذ القرارات اخلاصة برعايتها الصحية، مما يستلزم الوصول بهذه 

النسبة إلى 100% في جميع محافظات اجلمهورية لضمان الوصول للمستهدف على املستوى القومي.

جدول 20: نسبة السيدات املتزوجات حالياً في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي يتخذن القرارات اخلاصة برعايتهن 

الصحية)مبفردها أو مبشاركة الزوج( في 2014 واملستهدف في 2030

احملافظة

نسبة السيدات املتزوجات 
حاليًا يف الفئة العمرية 

)15-49( سنة الالتي يتخذن 
القرارات اخلاصة برعايتهن 

الصحية 2014 )2( )%(

املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(

90,293,996,9100,0القاهرة
88,292,696,3100,0اإلسكندرية
82,088,894,4100,0بورسعيد
90,994,397,2100,0السويس
93,696,098,0100,0دمياط
80,087,593,8100,0الدقهلية
80,587,893,9100,0الشرقية
78,386,493,2100,0القليوبية

96,697,998,9100,0كفر الشيخ
62,576,688,3100,0الغربية
88,392,796,3100,0المنوفية
74,183,891,9100,0البحيرة

85,991,295,6100,0اإلسماعيلية
93,095,697,8100,0الجيزة

89,693,596,8100,0بني سويف
83,989,995,0100,0الفيوم
82,689,194,6100,0المنيا
61,175,787,8100,0أسيوط
69,881,190,6100,0سوهاج

66,979,389,7100,0قنا
80,387,793,8100,0أسوان
79,987,493,7100,0األقصر

81,388,394,2100,0البحر األحمر
84,690,495,2100,0الوادي الجديد

71,282,091,0100,0مطروح
82,789,294,6100,0إجمالي الجمهورية
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1.6.5 نسبة السيدات املتزوجات حالياً في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي يتخذن القرارات اخلاصة باستخدام وسائل 

تنظيم األُسرة )مبفردها أو مبشاركة الزوج(

الالتي يتخذن قرارات خاصة باستخدام وسائل  العمرية )15-49( سنة  الفئة  في  املتزوجات حالياً  التعريف: نسبة السيدات 

تنظيم األسرة، سواء مبفردها أو باملشاركة مع الزوج، كنسبة من اجمالي السيدات املتزوجات حاليا في نفس الفئة العمرية.

طبقاً لنتائج املسح السكاني الصحي 2014، نسبة السيدات املتزوجات في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي يتخذن 

املستوى  إلى 100% على  النسبة في عام 2030  أن تصل هذه  الزوج( حوالي 97.6%. املستهدف  أو مبشاركة  )مبفردها  قرارات  

القومي، مما يعني وصول هذه النسبة إلى 100% في جميع احملافظات لتحقيق املستهدف على املستوى القومي.
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جدول 21: نسبة السيدات املتزوجات حالياً في الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي يتخذن قرار استخدام وسائل تنظيم 

األسرة )مبفردها أو مبشاركة الزوج( في 2014 واملستهدف في 2030

احملافظة

نسبة السيدات املتزوجات حاليًا يف 
الفئة العمرية )15-49( سنة الالتي 
يتخذن قرارات باستخدام وسائل 

تنظيم األسرة 2014 )2( )%(

املستهدف يف 2020 
)%(

املستهدف يف 2025 
)%(

املستهدف يف 2030 
)%(

99,499,699,8100,0القاهرة
99,799,899,9100,0اإلسكندرية
97,998,799,4100,0بورسعيد
98,599,199,5100,0السويس
97,498,499,2100,0دمياط
96,797,999,0100,0الدقهلية
97,198,299,1100,0الشرقية
97,698,599,2100,0القليوبية

99,299,599,8100,0كفر الشيخ
99,299,599,8100,0الغربية
96,597,898,9100,0المنوفية
97,298,399,1100,0البحيرة

98,699,199,6100,0اإلسماعيلية
94,896,898,4100,0الجيزة

99,499,699,8100,0بني سويف
99,199,599,7100,0الفيوم
97,398,399,2100,0المنيا
97,398,399,2100,0أسيوط
97,498,499,2100,0سوهاج

96,898,099,0100,0قنا
95,797,398,7100,0أسوان
95,997,498,7100,0األقصر

99,999,9100,0100,0البحر األحمر
100,0100,0100,0100,0الوادي الجديد

99,099,499,7100,0مطروح
97,698,599,2100,0إجمالي الجمهورية



حتديد املستهدفات الكمية ألهداف التنمية املستدامة على مستوى احملافظات

36

الهدف السادس: كفالة توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

1.1.6 نسبة األسر التي لديها مصدر محسن ملياه الشرب

التعريف: نسبة األسر التي لديها مصدر محسن ملياه الشرب من اجمالي األسر في الدولة في نقطة زمنية معينة.

طبقاً لنتائج املسح السكاني الصحي 2014، بلغت نسبة األُسر التي لديها اتصال مبصدر محسن ملياه الشرب لنسب 

مرتفعة حوالي 97.8%، ومن املستهدف أن بحلول عام 2030 أن حتصل جميع األسر املعيشية على مصدر محسن ملياه الشرب وبالتالي 

الوصول إلى نسبة 100% مما يستلزم الوصول إلى نسبة 100% في جميع احملافظات لتحقيق الهدف املرجو على املستوى القومي.

جدول 22: نسبة األسر التي لديها اتصال مبصدر محسن ملياه الشرب في 2014 واملستهدف في 2030

احملافظة
نسبة األسر اليت لديها 

اتصال مبصدر حمسن ملياه 
الشرب 2014 )2( )%(

املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(

100,0100,0100,0100,0القاهرة
100,0100,0100,0100,0اإلسكندرية
97,098,199,0100,0بورسعيد
100,099,999,9100,0السويس
100,0100,0100,0100,0دمياط
100,099,9100,0100,0الدقهلية
83,089,494,7100,0الشرقية
96,097,898,9100,0القليوبية

100,0100,0100,0100,0كفر الشيخ
100,0100,0100,0100,0الغربية
99,099,499,7100,0المنوفية
100,0100,0100,0100,0البحيرة

100,099,899,9100,0اإلسماعيلية
98,098,899,4100,0الجيزة

100,099,899,9100,0بني سويف
100,099,9100,0100,0الفيوم
100,099,899,9100,0المنيا
100,099,9100,0100,0أسيوط
100,099,999,9100,0سوهاج

96,097,598,8100,0قنا
100,0100,0100,0100,0أسوان
100,0100,0100,0100,0األقصر

89,092,896,4100,0البحر األحمر
100,0100,0100,0100,0الوادي الجديد

62,076,288,1100,0مطروح
98,098,699,3100,0إجمالي الجمهورية
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1.2.6 من بني األسر التي متت مالحظة أماكن غسيل األيدي بها، نسبة توافر املياه والصابون في اماكن غسيل األيدي

التعريف: نسبة األُسر التي يتوافر بها املياه والصابون في أماكن غسيل األيدي من اجمالي االسر التي متت مالحظة توافر بها 

اماكن غسيل أيدي.

طبقاً لنتائج املسح السكاني الصحي 2014، بلغت نسبة األُسر التي يتوافر لديها اماكن لغسيل األيدي حوالي %89.7 

على مستوى اجلمهورية، ومن املستهدف عام 2030 أن تصل هذه النسبة إلى 100% مما يستلزم الوصول في كل محافظة إلى %100.

جدول 23: نسبة األسر التي يتوافر بها املياه والصابون في أماكن غسل األيدي في 2014 واملستهدف في 2030

نسبة األسر اليت يتوافر بها احملافظة
املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(املياه والصابون 2014 )2( )%(

95,196,998,5100,0القاهرة
95,196,998,5100,0اإلسكندرية
96,097,598,8100,0بورسعيد
98,198,899,4100,0السويس
98,899,399,6100,0دمياط
92,395,297,6100,0الدقهلية
91,194,497,2100,0الشرقية
82,188,894,4100,0القليوبية

94,996,898,4100,0كفر الشيخ
95,597,298,6100,0الغربية
97,398,399,2100,0المنوفية
93,595,998,0100,0البحيرة

90,393,997,0100,0اإلسماعيلية
93,395,897,9100,0الجيزة

82,088,894,4100,0بني سويف
73,483,491,7100,0الفيوم
73,583,491,7100,0المنيا
86,691,695,8100,0أسيوط
76,385,292,6100,0سوهاج

84,290,195,1100,0قنا
80,687,993,9100,0أسوان
82,188,894,4100,0األقصر

91,994,997,5100,0البحر األحمر
86,591,695,8100,0الوادي الجديد

95,897,498,7100,0مطروح
89,793,696,8100,0إجمالي الجمهورية
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نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة:

التعريف: نسبة األُسر التي لديها دورة مياه خاصة بها من اجمالي االسر 

طبقاً لنتائج املسح السكاني الصحي 2014، بلغت نسبة األُسر التي يتوافر لديها اماكن لغسيل األيدي حوالي %90.5 

على مستوى اجلمهورية، ومن املستهدف عام 2030 أن تصل هذه النسبة إلى 100% مما يستلزم الوصول في كل محافظة إلى 

.%100

جدول 24: نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة في 2014 واملستهدف في 2030

نسبة األسر اليت لديها دورة احملافظة
املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(مياه مستقلة 2014 )2( )%(

98,499,099,5100,0القاهرة
99,499,699,8100,0اإلسكندرية
94,596,698,3100,0بورسعيد
99,799,899,9100,0السويس
65,978,789,3100,0دمياط
91,394,697,3100,0الدقهلية
77,185,792,8100,0الشرقية
92,995,697,8100,0القليوبية

92,995,697,8100,0كفر الشيخ
96,898,099,0100,0الغربية
95,397,198,5100,0المنوفية
63,076,988,4100,0البحيرة

95,897,498,7100,0اإلسماعيلية
94,896,898,4100,0الجيزة

99,299,599,8100,0بني سويف
92,395,297,6100,0الفيوم
96,497,898,9100,0المنيا
92,795,497,7100,0أسيوط
91,194,497,2100,0سوهاج

94,096,398,1100,0قنا
98,799,299,6100,0أسوان
95,196,998,5100,0األقصر

99,299,599,8100,0البحر األحمر
98,298,999,4100,0الوادي الجديد

100,0100,0100,0100,0مطروح
إجمالي 

90,594,197,0100,0الجمهورية
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الهدف السابع: كفالة حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة

1.1.7 نسبة األسر التي لديها اتصال بالكهرباء

التعريف: نسبة األسر التي اتصال بالكهرباء من اجمالي األسر في الدولة في نقطة زمنية معينة.

ومن   ،%99.8 بالكهرباء  اتصال  لديها  التي  األُسر  نسبة  بلغت   ،2014 ملصر  الصحي  السكاني  املسح  لنتائج  طبقاً 

املستهدف الوصول في جميع احملافظات إلى 100% للوصول إلى مستهدف على املستوى القومي إلى %100.

جدول 25: نسبة األسر التي لديها اتصال بالكهرباء في 2014 واملستهدف في 2030

نسبة األسر اليت لديها  احملافظة
املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(اتصال بالكهرباء 2014 )2( )%(

100,0100,0100,0100,0القاهرة
100,0100,0100,0100,0اإلسكندرية
100,0100,0100,0100,0بورسعيد
100,0100,0100,0100,0السويس
100,0100,0100,0100,0دمياط
99,999,9100,0100,0الدقهلية
99,999,9100,0100,0الشرقية
99,999,9100,0100,0القليوبية

99,999,9100,0100,0كفر الشيخ
99,699,899,9100,0الغربية
100,0100,0100,0100,0المنوفية
99,999,9100,0100,0البحيرة

99,799,899,9100,0اإلسماعيلية
99,999,9100,0100,0الجيزة

99,799,899,9100,0بني سويف
99,799,899,9100,0الفيوم
99,499,699,8100,0المنيا
99,999,9100,0100,0أسيوط
99,299,599,8100,0سوهاج

99,599,799,8100,0قنا
100,0100,0100,0100,0أسوان
99,999,9100,0100,0األقصر

99,899,999,9100,0البحر األحمر
100,0100,0100,0100,0الوادي الجديد

99,899,999,9100,0مطروح
99,899,999,9100,0إجمالي الجمهورية
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الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي املطرد، والشامل للجميع، واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل 

الالئق للجميع

املؤشر: نسبة مشاركة املرأة في قوة العمل

التعريف: عدد اإلناث داخل قوة العمل سواء مشتغالت أو متعطالت كنسبة من إجمالي عدد األفراد داخل قوة العمل.

تستهدف االستراتيجية القومية لتمكني املرأة ورؤية مصر 2030 رفع نسبة مشاركة املرأة في قوة العمل إلى %35 

وهو مايعني رفع نسبة املشاركة بحوالي 50% من قيمتها احلالية، وقد مت حتديد املستهدف على مستوى احملافظات برفع نسبة 

نسبة  أن  باعتبار  املستهدفة  املشاركة  نسبة  حساب  مت  وقد  احلالية.  القيمة  من   %50 بنسبة  محافظة  كل  في  املشاركة 

املشاركة ستزيد في كل محافظة بنسبة 50% عن القيمة احلالية.
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جدول 26: نسبة املشاركة االقتصادية للمرأة في 2016 واملستهدفة في 2030

نسبة املشاركة االقتصادية احملافظة
القيمة املستهدفة يف املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(للمرأة 2016 )3( )%(

)%( 2030

24,027,531,836,1القاهرة
19,021,825,228,7اإلسكندرية
27,030,935,740,5بورسعيد
22,025,329,433,5السويس
24,027,531,836,1دمياط
20,022,726,229,6الدقهلية
26,029,834,639,4الشرقية
24,027,431,735,9القليوبية

25,028,633,237,7كفر الشيخ
26,029,634,238,7الغربية
30,034,239,544,8المنوفية
40,045,853,160,4البحيرة

29,033,338,844,2اإلسماعيلية
17,019,622,826,0الجيزة

30,034,640,346,0بني سويف
17,019,522,725,8الفيوم
27,030,935,740,5المنيا
16,018,220,923,6أسيوط
14,016,018,621,1سوهاج

14,016,018,420,9قنا
24,027,531,936,3أسوان
14,016,118,721,3األقصر

23,026,230,234,2البحر األحمر
31,035,741,647,5الوادي الجديد

15,017,320,323,2مطروح
29,033,238,543,8شمال سيناء
11,012,614,716,7جنوب سيناء
إجمالي 

23,026,430,735,0الجمهورية
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2.5.8 نسبة البطالة 

التعريف: عدد األفراد في الفئة العمرية املنتجة القادرين على العمل والذين يرغبون فيه ويبحثون عنه وال يجدونه منسوباً إلى 

إجمالي األفراد داخل قوة العمل داخل احلدود اجلغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة في حلظة زمنية محددة.

املستهدف هو أن تصل نسبة البطالة في 2030 إلى ثلثي القيمة احلالية. مت حساب املستهدف حتت سيناريوهني:

السيناريو األول يفترض أن نسبة البطالة ستصل في كل محافظة في 2030 إلى ثلثي قيمتها احلالية.

السيناريو الثاني يضع حد أدنى لقيمة البطالة مقارنًة بنسب البطالة املتحققة في مقاطعات دولة النمسا والتي 

يبلغ معدل البطالة اإلجمالي بها حالياً 9.1% وهو األقرب للمعدل املستهدف في مصر في 2030 )8.4%(. وقد مت اعتبار احلد األدنى 

للبطالة بني الذكور 4.4% وبني اإلناث %11.2.
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جدول 27: نسبة البطالة احلالية بني الذكور واملستهدفة في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة
نسبة البطالة 

بني الذكور 2016 
)%( )3(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

األول )%(

املستهدف يف 2020 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2025 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

11,27,810,29,07,8القاهرة
9,66,78,87,76,7اإلسكندرية
13,59,412,310,99,4بورسعيد
18,212,716,614,712,7السويس
6,14,25,65,04,4دمياط
8,45,97,76,85,9الدقهلية
9,26,48,47,46,4الشرقية
9,76,88,97,86,8القليوبية

6,54,55,95,24,5كفر الشيخ
9,36,58,57,56,5الغربية
7,14,96,55,85,0المنوفية
7,04,96,45,74,9البحيرة

7,14,96,55,85,0اإلسماعيلية
9,96,99,08,06,9الجيزة

8,96,28,17,26,2بني سويف
6,44,55,85,14,4الفيوم
7,14,96,55,85,0المنيا
8,15,67,46,65,7أسيوط
8,66,07,96,96,0سوهاج

8,15,67,46,65,7قنا
12,18,411,09,78,4أسوان
9,96,99,08,06,9األقصر

16,911,815,413,611,8البحر األحمر
7,14,96,55,85,0الوادي الجديد

7,75,47,06,25,4مطروح
9,16,38,37,46,4شمال سيناء
4,63,24,54,54,4جنوب سيناء

8,96,28,17,26,2إجمالي الجمهورية
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جدول 28: نسبة البطالة احلالية بني اإلناث واملستهدفة في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

نسبة البطالة بني احملافظة
اإلناث 2016 )3( )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

األول )%(

املستهدف يف 2020 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2025 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

26,518,024,020,817,6القاهرة
31,921,628,825,021,2اإلسكندرية
27,318,524,721,418,1بورسعيد
39,927,136,131,326,5السويس
26,117,723,620,417,3دمياط
22,515,320,317,614,9الدقهلية
27,718,825,021,718,4الشرقية
24,216,421,919,016,1القليوبية

18,912,817,114,812,5كفر الشيخ
24,016,321,718,815,9الغربية
9,46,49,49,49,4المنوفية
21,614,619,516,914,3البحيرة

29,219,826,422,919,4اإلسماعيلية
25,217,122,819,716,7الجيزة

9,86,69,89,89,8بني سويف
19,112,917,315,012,7الفيوم
24,116,321,818,916,0المنيا
23,616,021,318,515,7أسيوط
16,811,415,213,211,2سوهاج

24,716,722,319,416,4قنا
41,027,837,132,127,2أسوان
45,330,740,935,530,0األقصر

38,726,235,030,325,7البحر األحمر
20,413,818,416,013,5الوادي الجديد

29,119,726,322,819,3مطروح
41,528,137,532,527,5شمال سيناء
24,216,421,919,016,1جنوب سيناء

23,616,021,418,716,0إجمالي الجمهورية
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1.6.8 نسبة الشباب في العمر 16-19 سنة الذين يحصلون على تدريب

التعريف: نسبة الشباب في لفئة العمرية )16-19( سنة الدارسني في في املؤسسات التدريبية للتعليم سواء املنهجي أو غير 

املنهجي من اجمالي الشباب في نفس الفئة العمرية.

املؤشر األساسي هو نسبة الشباب الذين ال يعملون وغير مقيدين في تعليم أو تدريب، ولكن نظراً ألن هذا املؤشر غير 

متاح على مستوى احملافظات فقد مت االستعاضه عنه مبؤشر نسبة الشباب في العمر 16-19 سنة الذين يحصلون على تدريب.

تشير قيم املؤشر إلى أن نسبة الشباب الذين يحصلون على تدريب منخفضة وال تتعدى 1% من إجمالي الشباب في 

العمر )16-19( سنة على مستوى اجلمهورية، وتتراوح في احملافظات بني 0.2% و4.4% وهو ما يعكس فروق كبيرة بني احملافظات.

وقد مت وضع املستهدف في 2030 بالوصول بنسبة الشباب في العمر 16-19 سنة الذين يحصلون على تدريب إلى %5، 

وهو ما ميثل 5.6 ضعف النسبة احلالية.

 وقد مت تقدير املستهدف في 2030 في احملافظات بناء على سيناريوهني:

السيناريو األول: مت وضع املستهدف في 2030 لكل محافظة بحوالي 5.6 ضعف القيمة احلالية في كل محافظة.

السيناريو الثاني: السيناريو األول يؤدي إلى اتساع الفجوة بني احملافظات، لذا مت افتراض أن النسبة املستهدفة في 2030 

في أي محافظة ال تقل عن 2% وال تزيد عن 10%، وبالتالي كل احملافظات التي حققت مستهدف أقل من 2% حتت السيناريو 

األول مت وضع املستهدف لها عند 2%، واحملافظات التي حققت مستهدف أعلى من 10% حتت السيناريو األول مت وضع املستهدف 

لها عند 10%، ثم مت توزيع باقي أعداد الشباب املطلوب تدريبهم على مستوى اجلمهورية على احملافظات األخرى بنفس التوزيع 

النسبي للشباب الذين يتم تدريبهم في هذه احملافظات حالياً.
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جدول 29: النسبة احلالية للشباب في الفئة العمرية )16-19( سنة الذين يحصلون على تدريب واملستهدفة في 2030 

طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة

نسبة الشباب 
)16-19( الذين 
حيصلون على 
تدريب )3( )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

األول )%(

املستهدف يف 2020 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2025 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

املستهدف يف 2030 
حتت السيناريو 

الثاني )%(

2,011,53,86,910,0القاهرة
2,011,33,86,910,0اإلسكندرية
4,424,85,77,810,0بورسعيد
1,37,23,26,39,4السويس
1,05,62,54,97,4دمياط
1,15,92,65,27,7الدقهلية
0,84,72,04,16,1الشرقية
0,42,41,02,13,1القليوبية

1,37,13,16,29,2كفر الشيخ
0,20,90,61,32,0الغربية
0,31,60,71,42,1المنوفية
0,31,90,81,62,4البحيرة

0,84,52,03,95,9اإلسماعيلية
0,84,72,04,16,1الجيزة

1,37,53,36,59,8بني سويف
0,31,60,71,42,1الفيوم
0,21,10,61,32,0المنيا
1,68,93,56,810,0أسيوط
0,21,20,61,32,0سوهاج

2,0غ.مغ.مغ.مغ.مقنا
1,910,43,86,910,0أسوان
0,10,40,51,32,0األقصر

0,00,00,51,22,0البحر األحمر
2,614,64,37,210,0الوادي الجديد

0,73,91,73,45,1مطروح
0,63,51,53,14,6شمال سيناء
1,58,73,56,710,0جنوب سيناء

0,95,01,83,45,0إجمالي الجمهورية
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الشامل  التصنيع  وحتفيز  الصمود،  على  قادرة  حتتية  بنى  إقامة  التحتية:  البنية  االبتكار،  الصناعة،  التاسع:  الهدف 

للجميع، وتشجيع االبتكار

9. ج.1 نسبة التغطية بشبكة التليفون احملمول

تشير احصاءات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن معظم الشعب املصري ُمغطى بشبكة للهاتف احملمول،  

يوجد حالياً 4 مقدمي خدمة للهواتف احملمولة في مصر وأكثر من 100 مليون شخص سبق له استخدام الهاتف احملمول.

الهدف السادس عشر: التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، 

وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

املستويات

1.2.16 نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني

التعريف: نسبة األطفال في الفئة العمرية )1-17( سنة الذبن تعرضوا ألي عقاب بدني لضبط السلوك من اجمالي األطفال 

في نفس الفئة العمرية. 

تشير نتائج املسح السكاني الصحي لعام 2014 إلى أن 93% من األطفال في الفئة العمرية )1-17( قد تعرضوا لعقاب 

بدني، واملستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2030. وقد مت حساب املستهدف على مستوى احملافظات 

حتت سيناريو واحد وهو أن النسبة ستنخفض في كل محافظة بحلول عام 2030 إلى نصف النسبة املشاهدة فيها في 2014. 

وقد مت االكتفاء بهذا السيناريو نظراً لعدم وجود فروق كبيرة بني احملافظات في النسبة املشاهدة فيها في عام 2014.
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جدول 30: النسبة احلالية لألطفال في الفئة العمرية )1-17( سنة الذين تعرضوا لعقاب بدني لضبط السلوك والقيم 

املستهدفة لعام 2030

احملافظة
نسبة األطفال الذين 
تعرضوا لعقاب بدني 

)%( )2( 2014
املستهدف يف 2030 )%(املستهدف يف 2025 )%(املستهدف يف 2020 )%(

92,375,060,646,2القاهرة
95,677,762,747,8اإلسكندرية
82,467,054,141,2بورسعيد
85,869,756,342,9السويس
95,577,662,747,8دمياط
91,374,260,045,7الدقهلية
97,679,364,148,8الشرقية
95,677,762,747,8القليوبية

89,372,658,644,7كفر الشيخ
90,173,259,245,1الغربية
94,276,561,847,1المنوفية
92,975,561,046,5البحيرة

94,376,661,947,2اإلسماعيلية
91,274,159,945,6الجيزة

92,174,960,546,1بني سويف
94,176,561,847,1الفيوم
93,275,761,246,6المنيا
92,775,360,946,4أسيوط
95,177,362,447,6سوهاج

90,773,759,645,4قنا
88,772,158,244,4أسوان
92,274,960,546,1األقصر

97,579,264,048,8البحر األحمر
95,077,262,347,5الوادي الجديد

88,972,358,444,5مطروح
93,075,661,046,5إجمالي الجمهورية
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الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العاملية وتنشيطها من أجل التنمية املستدامة

نسبة السكان في الفئة العمرية )4+( الذين يستخدمون الكمبيوتر

التعريف: نسبة األفراد الذين يقومون باستخدام الكمبيوتر في الفئة العمرية )4 سنوات فأكثر( من إجمالي األفراد في نفس 

الفئة العمرية.

تشير بيانات التعداد العام للسكان لعام 2017 إلى أن 29% من املصريني )4+( يستخدمون الكمبيوتر، واملستهدف هو 

مضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2030.

وتتراوح هذه النسبة في احملافظات بني 12% و48% مما يشير إلى فجوة كبيرة بن احملافظات، لذا مت تقدير املستهدف في احملافظات 

بناء على سيناريوهني:

السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو أن نسبة االستخدام في كل محافظة ستتضاعف بحلول عام 2030.

السيناريو الثاني: مت حتديد حد أعلى للنسبة التي ميكن أن تصل إليها أي محافظة في 2030 بحيث ال تتعدى نسبة 

االستخدام 90% في 2030، وبالتالي احملافظات التي ارتفع فيها املستهدف في 2030 عن 90% مت تثبيت املستهدف لها عند %90، 

ثم مت توزيع الزيادة في عدد املستخدمني املطلوب حتقيقه على مستوى الدولة على احملافظات األخرى التي انخفض املستهدف 

فيها حتت السيناريو األول عن %90.
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جدول 31: النسبة احلالية الستخدام احلاسب االّلي واملستهدفة في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة
نسبة استخدام 

الكمبيوتر بني السكان 
)4+( يف  2017 )3( )%(*

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو األول 
)%(

املستهدف 
يف 2020 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2025 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

48,597,058,174,090,0القاهرة
43,486,953,770,887,9االسكندرية
48,697,258,274,190,0بورسعيد
43,887,654,271,488,7السويس
37,474,846,261,075,7دمياط
30,260,337,349,261,0الدقهلية
26,853,733,143,754,3الشرقية
34,468,742,556,169,6القليوبية

24,949,830,840,650,4كفر الشيخ
32,965,740,753,666,5الغربية
30,060,037,148,960,7المنوفية
20,140,224,832,740,6البحيرة

33,366,541,154,267,3االسماعيلية
33,667,241,554,868,0الجيزة

19,338,623,931,539,1بنى سويف
18,536,922,930,137,4الفيوم
17,034,021,027,734,4المنيا
20,540,925,333,441,4أسيوط
20,641,225,533,641,7سوهاج

23,547,029,138,347,6قنا
28,757,535,546,858,1أسوان
26,953,733,243,854,4األقصر

42,083,951,968,484,9البحر األحمر
33,767,541,755,068,3الوادى الجديد

12,524,915,420,325,2مطروح
11,523,014,218,823,3شمال سيناء
22,645,127,936,845,7جنوب سيناء

29,458,736,247,458,7إجمالي الجمهورية
* بناًء على البيانات األولية لتعداد مصر 2017. 
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1.8.17  نسبة األفراد في الفئة العمرية )4+( الذين يستخدمون اإلنترنت

التعريف: نسبة األفراد الذين يقومون باستخدام اإلنترنت في الفئة العمرية )4 سنوات فأكثر( من إجمالي األفراد في نفس 

الفئة العمرية.

مت االعتماد في هذا املؤشر على نسب استخدام األفراد في العمر 4 سنوات فأكثر لإلنترنت من نتائج تعداد 2017، حيث 

يشير التعداد إلى أن 29.6% من السكان في العمر 4 سنوات فأكثر يستخدمون اإلنترنت. وقد مت وضع املستهدف في 2030 

بوصول هذه النسبة إلى 50% وهو ما ميثل زيادة قدرها 69% عن الوضع احلالي. وقد مت حساب املستهدف على مستوى احملافظات 

باالعتماد على سيناريوهني:

السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو أن نسبة االستخدام في كل محافظة ستزيد بنسبة 69% من القيمة احلالية

السيناريو الثاني: مت حتديد حد أعلى للنسبة التي ميكن أن تصل إليها أي محافظة في 2030 من خالل مقارنة مستهدفات 

احملافظات املصرية بالقيم احلالية للصني والتي تعد قيمة املؤشر فيها حالياً )53%( هي األقرب للمستهدف الذي مت وضعه ملصر 

احملسوبة  احملافظات  املستهدفات على مستوى  ومبقارنة  بكني.  77.8% في  فيها  استخدام  أعلى نسبة  بلغت  وقد  في 2030. 

حتت السيناريو األول بهذه القيمة وجد أن 3 محافظات فقط أعلى منها في املستهدف فتم تثبيت القيمة املستهدفة لهذه 

احملافظات عند 77.8% وتوزيع الزيادة املستهدفة في نسب االستخدام على احملافظات األخرى بنفس نسب االستخدام احلالية.
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جدول 32: النسبة احلالية الستخدام اإلنترنت واملستهدفة في 2030 طبقاً لكال السيناريوهني

احملافظة
نسبة استخدام 

االنرتنت بني السكان 
)4+( يف 2017 )3( )%(*

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو األول 
)%(

املستهدف 
يف 2020 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2025 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

املستهدف 
يف 2030 حتت 

السيناريو الثاني 
)%(

49,082,955,666,777,8القاهرة
43,874,151,063,175,2االسكندرية
51,186,457,367,577,8بورسعيد
45,276,452,765,377,8السويس
38,665,345,055,666,2دمياط
30,651,735,744,152,5الدقهلية
26,745,131,138,445,7الشرقية
33,055,938,547,656,7القليوبية

25,242,729,436,343,3كفر الشيخ
32,154,337,446,355,1الغربية
27,846,932,440,047,6المنوفية
18,631,421,626,731,8البحيرة

33,556,739,048,357,5االسماعيلية
33,456,438,948,057,2الجيزة

18,431,121,426,531,6بنى سويف
18,431,121,426,531,6الفيوم
16,327,619,023,528,0المنيا
19,132,322,327,532,8أسيوط
20,033,923,328,934,4سوهاج

22,437,926,132,238,4قنا
28,848,733,641,549,5أسوان
25,142,429,236,143,0األقصر

41,069,347,859,070,3البحر األحمر
30,050,735,043,251,5الوادى الجديد

14,224,116,620,524,4مطروح
12,421,014,517,921,3شمال سيناء
24,040,527,934,541,1جنوب سيناء

28,950,034,342,250,0إجمالي الجمهورية
* بناًء على البيانات األولية لتعداد مصر 2017. 
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5- السياسات املقرتحة:

1- حمافظات الوجه القبلي األوىل باالستهداف

تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة استهداف محافظات الوجه القبلي أوالً، حيث تعاني هذه احملافظات من تراجع معظم 

تقدم في وضعها.  لتحقيق  أمر ضروري  التدخالت  مؤشراتها بصورة كبيرة وهو ما يجعل استهداقها بحزمة متكاملة من 

وبحساب مستهدفات املؤشرات اخملتلفة حملافظات الوجه القبلي يتضح أن جناح هذه احملافظات في حتقيق هذه املستهدفات 

سوف يسفر عن حتقيق تقدم سريع في وضع مصر.

ويأتي على رأس األهداف املطلوب وضع خطط لتحقيقها في الوجه القبلي خفض مستويات الفقر والتي لن تتحقق 

إال من خالل حتسني فرص التعليم والتدريب خاصًة للمرأة، وتوفير فرص العمل، وخفض معدالت النمو السكاني.  

2- خدمات تنظيم األسرة هي اخلطوة األوىل

تعد الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر أحد العوامل التي تضعف قدرة مصر على حتقيق تغطية كاملة 

انخفاض نسب استخدام  لعام 2014  الصحي  السكاني  املسح  نتائج  اخملتلفة بجودة مقبولة. وتظهر  باخلدمات  للمصريني 

وتشير  امللباة.  احلاجات غير  وارتفاع نسب  القبلي  الوجه  احملافظات خاصًة محافظات  العديد من  األسرة في  تنظيم  وسائل 

دراسة حتديد مستهدفات التنمية املستدامة على مستوى احملافظات إلى أن التركيز على رفع نسب االستخدام في محافظات 

زيادة كبيرة في استخدام وسائل تنظيم  الدراسة في 2030 سوف يحدث  التي حددتها  وقنا وسوهاج للمستويات  أسيوط 

األسرة على مستوى مصر حيث سيؤدي إلى حماية حوالي 300 ألف سيدة إضافية بحلول عام 2030، ويعد ذلك ممكناً بصورة 

إذا مت تلبية احلاجات غير امللباة لوسائل تنظيم األسرة في هذه احملافظات الثالثة. ويأتي في املرتبة التالية محافظات  كبيرة 

شمال الصعيد وباألخص محافظتي الفيوم واملنيا.

 

3- التمكني السياسي للمرأة:

بالرغم من أن نسبة مقاعد البرملان التي تشغلها املرأة والتي تبلغ 15% من إجمالي مقاعد البرملان تعد من أعلى نسبة 

حققتها املرأة في البرملان إال أن رؤية مصر 2030 واالستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة 2030 تطمحان إلتاحة فرصة أكبر للمرأة 

للعب دور في احلياة السياسية واتخاذ القرار في مصر. وقد حدد الدستور تخصيص ربع مقاعد القوائم للسيدات، بينما لم 

حتدد أي مخصصات على مقاعد الفردي. ويتطلب جناح املرأة في املنافسة على مقاعد الفردي تدريب السيدات املرشحات على 

العمل البرملاني وإتاحة فرصة أكبر لهن في فترة الدعاية االنتخابية للتواصل مع الناخبني حيث أظهرت نتائج استطالع ما 

بعد التصويت الذي أجراه مركز بصيرة في انتخابات مجلس النواب 2015 مبرحلتيها األولى والثانية أن 40% من ناخبي املرحلة 

األولى و14% من ناخبي املرحلة الثانية في الدوائر التي كان بها سيدات مرشحات ولم ينتخبوا سيدة كان سبب عدم انتخابهم 

سيدة أنهم لم يكونوا على علم بأن هناك سيدة مرشحة في دوائرهم االنتخابية. األسباب األخرى لعدم انتخاب سيدة تشير 

إلى عدم ثقة املرشحني في قدرات السيدات على متثيلهم في البرملان وهو ما يتطلب تغيير قيم ومدركات املصريني نحو املرأة 

ودورها في اجملتمع. 
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4- متكني املواطنني بالتكنولوجيا:

يعد رفع قدرة املواطنني على االستفادة من التكنولوجيا أحد وسائل متكني املواطن حيث يزيد قدرتهم على اكتساب 

املعرفة واخلبرات وميدهم باملعلومات مما يساعدهم على اتخاذ قرارات ويحول احلوار اجملتمعي إلى حوار مستند على أدلة. وتشير 

نتائج هذه الدراسة إلى أن مصر في حاجة إلى مزيد من اجلهود لتمكني املواطنني بالتكنولوجيا، وتأتي محافظات الوجه القبلي 

على رأس احملافظات التي يجب تركيز هذه اجلهود فيها.

5- التوعية خبطورة املمارسات الضارة والعنف

تعكس الدراسة إلى انتشار بعض املمارسات الضارة بصورة واضحة في مصر وتشمل العنف ضد املرأة املتمثل في 

عمليات اخلتان وكذلك العنف ضد األطفال والذي يعد العقاب البدني أحد صوره. القضاء على هذه النزعة إلى العنف الترتبط 

فقط بوجود قوانني رادعة لكنها تتطلب أيضاً مكافحة هذه املمارسات من خالل رفع وعي املواطنني بخطورتها وأنها ال تتوافق 

مع الدين والقانون. ويجب أن تغطي جهود التوعية كافة احملافظات بدون استثناء.

6- خارطة الطريق حنو حتديد أهداف التنمية املستدامة على مستوى احملافظات

يتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة على مستوى احملافظات خارطة طريق لتتمكن احملافظات من تنفيذها. حتتوي 

هذه اخلارطة تعريف املؤشرات، حتديد امليزانية املرصودة لهذا الغرض، الفاعلني الرئيسيني على مستوى كل محافظة ودور كالً 

منهم، باإلضافة إلى إنشاء أداة ملتابعة وتقييم وضع احملافظات.
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6- املصادر:

1- مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك 2015، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

2- املسح السكاني الصحي مصر 2014.

3- اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

4- موقع البرملان املصري.
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