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 تقديم 

تعد مصر أول دولة تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بصورة تعتمد على تحديد مستهدفات كمية  
 لكل محافظة لتحقيقها، وذلك بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.  

م المتحدة وفي هذا اإلطار قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالشراكة مع مركز بصيرة وصندوق األم
للسكان بإطالق مشروع "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات"، وقد ركزت المرحلة األولى 
من المشروع على تحديد مستهدفات كمية لكل محافظة لمؤشرات متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما  

ا لتحقيق هذه المستهدفات. وخالل المرحلة الثانية  يساعد المحافظة على وضع الخطط المناسبة وتحديد أولوياته
للمشروع تم اختيار خمس محافظات لعقد ورش عمل مع مسئولي التخطيط والمتابعة فيهم لتعريفهم بأهداف 
التنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها والمستهدفات الكمية الخاصة بكل محافظة، وخالل المرحلة الثالثة  

 اقي محافظات الجمهورية. للمشروع تم تغطية ب

، لمؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ويعرض هذا التقرير منهجية حساب المستهدفات  
ونتائج حساب المستهدفات لهذه المؤشرات على مستوى المحافظات. ويعد هذا التقرير هو أساس عملية توطين  

يتيح لكل محافظة معرفة المستهدفات المطلوب منها أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث 
 مما يساعدها على وضع الخطط المناسبة لذلك.  2030تحقيقها بحلول عام  

، وتشمل هذه الطبعة المنقحة التي بين أيدينا  2018وقد صدرت الطبعة األولى من هذا التقرير عام  
، وفي حالة المؤشرات ب المستهدفات عدد إضافي من المؤشرات كما تشمل تفصيالت أكثر عن منهجية حسا

بيانات لسنوات حديثة بعد عام   البيانات لمتابعة التطور في قيمها    2015التي توفرت لها  تم استخدام هذه 
 ومقارنتها بالمستهدف الذي كان يجب أن تصل مصر إليه في هذه السنوات.
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 مستوى المحافظاتالمستهدفات الكمية ألهداف التنمية المستدامة على تحديد 

 

 مقدمة 

مؤشر يمكن من خاللهم تحديد وضع    232لمتابعة تنفيذ الدول ألهداف التنمية المستدامة حددت األمم المتحدة  
  لبعض إلى وضع مستهدفات كمية    يهدف هذا الفصل  الدول في تحقيق المستهدفات الموضوعة لكل مؤشر.

على المستوى القومي وكذلك على مستوى المحافظات نظرًا ألن تحقيق المستهدفات على المستوى    ات مؤشر ال
 القومي يستلزم أواًل تحديد المستهدفات على مستوى المحافظات.

 
 دراسة أهداف التنمية المستدامة التالية:  يرتكز هذا الفصل علىو 

 مكان الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل  
 الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة 

 الهدف الثالث: ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. 
التعليم الجيد وتعزيز ف تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على  التعلم مدى الهدف الرابع: ضمان أن  رص 

 الحياة للجميع 
 الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

 الهدف السادس: كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
 والمستدامة الهدف السابع: كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة

الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير 
 العمل الالئق للجميع 

التصنيع   وتحفيز  الصمود،  قادرة على  تحتية  بنى  إقامة  التحتية:  البنية  االبتكار،  الصناعة،  التاسع:  الهدف 
 االبتكار  الشامل للجميع، وتشجيع

التنمية   تحقيق  أجل  أحد من  فيها  يهمش  مجتمعات مسالمة ال  إقامة  التشجيع على  السادس عشر:  الهدف 
المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع 

 على جميع المستويات 
 شراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامةالهدف السابع عشر: تعزيز وسائل تنفيذ ال

 
اعتمد اختيار المؤشرات التي تم حساب المستهدفات لها على مستوى المحافظات على مدى توافر البيانات  ولقد  

، وقد تم تحديد سنة األساس باعتبارها آخر سنة متاح  لهذه المؤشرات على مستوى المحافظات في سنة األساس 
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، وهو العام الذي تم فيه إطالق وثيقة أهداف  2015ن المؤشر على مستوى المحافظة قبل عام  لها بيانات ع 
 . 2015، وفي حالة تعذر ذلك تم استخدام البيانات المتاحة ألقرب سنة تلت سنة التنمية المستدامة

 
 المنهجية  1.1

 

 استخدام منهجية تضمن ما يلي: يتطلب تحديد مستهدفات مؤشرات أهداف التنمية على مستوى المحافظات 

 واالستراتيجيات القطاعية األخرى  2030توافق المستهدفات على المستوى القومي مع رؤية مصر   •
 تحقيق المستهدفات على مستوى المحافظات يؤدي إلى تحقيق المستهدفات على المستوى القومي  •
 تقليل الفجوات بين المحافظات المختلفة  •
 توى المحافظات قابلة للتحقيق أن تكون المستهدفات على مس •
 إعطاء األولوية للمحافظات الحرجة من حيث المؤشرات محل الدراسة •
 في االعتبار  2030والمتوقع في سكان المحافظة الحالي ل عدد الوضع  •

 
 وفيما يلي تفصيل للمنهجية المتبعة.  

 2030أواًل: إسقاطات السكان لعام  
العوامل األساسية التي تؤثر على تحديد المستهدفات الكمية ألهداف يعتبر حجم السكان في كل محافظة من  

 التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
 

. وقد 2030إلى    2017إلعداد اسقاطات السكان للفترة من    Spectrum DemProjوقد تم استخدام حزمة  
 كعدد سكان سنة األساس.  2017تم استخدام حجم السكان وتوزيعهم حسب العمر من تعداد مصر في عام  

 

طفل   2.4إلى    لكلياة تستهدف وصول معدل اإلنجاب  وعلى الرغم من أن االستراتيجية القومية للسكان والتنمي
المعدالت  2030لكل سيدة في   أعلى من  اإلنجاب مازالت  أن معدالت  تبين  للمواليد  الحالية  األعداد  فإن   ،

لكل    26.8مليون مولود ومعدل المواليد الخام    2.6المواليد  حيث بلغ عدد    المنصوص عليها في االستراتيجية
  2030. وبالتالي، وألغراض هذه الدراسة، فقد تم تقدير حجم السكان لعام  2017ألف من السكان في عام  

 .2030طفل لكل سيدة في  2.7بافتراض أن معدل اإلنجاب الكلي سيصل إلى 
 

 وتشمل االفتراضات األخرى ما يلي: 
 لإلناث، 76.4عامًا للذكور و 74إلى   2030الحياة عند الميالد سيصل في • توقع 
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 ، Coal-Demny westة الخاصة بنموذج ا•  تم استخدام جداول الحي
 • تم افتراض عدم وجود تأثير للهجرة الخارجية، 

  
 بناًء على هذه االفتراضات:  2030– 2017التالي عدد السكان المقدر في الفترة من   الشكلويعرض 

 

   2030– 2017: عدد السكان المقدر في الفترة من  1 شكل

 
 

 ثانيًا: تحديد المستهدفات على مستوى المحافظات:
على    2015قبل عام  مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي توافر لها بيانات عن الوضع  تضمين كل  تم  

على مستوى المحافظات. وقد تم االعتماد على    2030مستوى المحافظات وذلك لتحديد مستهدفاتها بحلول  
 حي.  مؤشرات من مصادر مختلفة شملت الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والمسح السكاني الص 

 
المستهدفة في كل    ولتحديد المستهدف تم اتباع منهجيتين مختلفتين لكل مؤشر، األولى تفترض أن نسبة التغير

نه على سبيل المثال، إذا كان المستهدف أمؤشر على مستوى الجمهورية سيتم تطبيقها على كل المحافظات. أي  
معين   مؤشر  بالتالي  أ في  النصف،  إلى  المؤشر  قيمة  يتم خفض  هو  ن  محافظة  كل  في  المستهدف  يكون 

 االنخفاض إلى نصف قيمة المؤشر الحالية في هذه المحافظة.
 

تعطي أولوية وضع مستهدفات  أما المنهجية الثانية فتسعى إلى خفض الفجوات بين المحافظات من خالل  
لتحديد القيم المستهدفة للمحافظة بصورة تضمن أن تكون هذه القيم قابلة  للمحافظات ذات الوضع األدنى، و 
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للتحقيق تم وضع حد أعلى للمستهدف ال يمكن أن تتخطاه المحافظة في حالة المؤشرات التي تستهدف الدولة  
ولة زيادة قيمتها بينما تم وضع حد أدنى ال يمكن للمحافظة النزول عنه في حالة المؤشرات التي تستهدف الد 

التحسن الزائد   يتم توزيع  من المحافظة يتخطى هذه الحدود   التحسن المطلوب إذا كان  وبالتالي  ،  خفض قيمتها
الحدود  المحافظات األخرى   عن هذه  الدراسة في هذه    على  الظاهرة محل  انتشار  متناسبة مع حجم  بصورة 

لدول التي حققت قيم للمؤشرات قريبة من  . لتحديد الحدود الدنيا والعليا لقيم المؤشرات، تم دراسة االمحافظات 
وقد تم اختيار الدول من بين الدول النامية  . 2030المستهدفات الموضوعة لمصر على المستوى القومي لعام  

على أن تكون قد حققت بالفعل المستهدف الكمي الذي تهدف مصر إلى تحقيقه في    – في معظم األحوال  -
لى المستويات اإلدارية األدنى )المقاطعات/ المحافظات(. وال تشترط ، ويكون متاح قيم المؤشر فيها ع2030

المنهجية أن تكون ظروف هذه الدولة وخصائصها مشابهة لظروف مصر حاليًا، حيث إن هذا الشرط ينافي  
التنمية المستدامة، وبالتالي تفترض هذه   فكرة أن مصر ستشهد تغييرًا كبيرًا مما يساعد على تحقيق أهداف 

 ية سيناريو متفائل بأن أداء مصر في هذه المؤشرات سيتحسن بصورة كبيرة عن الوضع السائد.   المنهج
 
، يتم اختيار القيمة األعلى بين مناطق  2030إذا كان المستهدف لمؤشر معين هو رفع قيمة المؤشر في عام   

. أما إذا كان المستهدف هو خفض 2030الدولة المختارة لتكون الحد األعلى للمحافظات في مصر في عام  
لمختارة لتكون الحد األدنى للمحافظات  ، يتم اختيار القيمة الدنيا بين مناطق الدولة ا2030قيمة المؤشر في عام  

  2030المحافظات التي تتخطى فيها المستهدف في    . وبعد تطبيق السيناريو األول،2030مصر عام    يف
  ويتم توزيع الفارق على المحافظات المتبقية لها  الحدود التي سبق تحديدها، يتم وضع هذا الحد كمستهدف  

بصورة متناسبة مع حجم انتشار الظاهرة محل الدراسة في هذه المحافظات لتكون النتيجة هي المستهدف تحت  
 .   السيناريو الثاني

 
استخدام هذه المنهجية هو أنه إذا كانت هناك منطقة من المناطق حققت هذا الحد األدنى أو وراء  منطق  ال

األعلى، فهذا يعني أن هذه القيمة يمكن الوصول إليها وأن المحافظات المصرية من الممكن أن تحققها ولكن  
 ال يوجد دليل أن تستطيع أحد المحافظات تخطي هذا الحد 

  
 
 النتائج  1.2

 الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 
 ت خط الفقر الوطني السكان تحنسبة  1.2.1

التعريف: عدد السكان تحت خط الفقر الوطني منسوب لعدد السكان داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة  
 إدارية محددة في لحظة زمنية محددة.
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بحسب وثيقة  ، والمستهدف  %27.8حوالي    2015بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني في مصر في  

  %13.9لتصل إلى  2015إلى نصف قيمتها في  2030هو خفض هذه النسبة في التنمية المستدامة  أهداف
وح النسبة  ويالحظ وجود فجوة كبيرة بين المحافظات في نسبة السكان تحت خط الفقر حيث تترا  .2030في  
القبلي مقارنًة بباقي    %66في بورسعيد و  %6.7بين   الفقر في الوجه  في أسيوط، وبصفة عامة ترتفع نسبة 

 مناطق مصر.  
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 تحديد المستهدفات على مستوى المحافظات تم بناء على سيناريوهين مختلفين:
إلى نصف    2030محافظة بحلول عام  السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو انخفاض نسبة الفقر في كل  

 . 2015النسبة المشاهدة فيها في 
 

السيناريو الثاني: نظرًا ألن السيناريو األول نتج عنه ضرورة انخفاض نسب الفقر في المحافظات التي تحقق  
، كما أنها تحافظ على الفجوات معدالت منخفضة فعاًل إلى نصف هذه المعدالت وهو ما يصعب تحقيقه عملياً 

فقد تم اتباع منهجية أخرى تضع حد أدنى لنسب الفقر في المحافظات المختلفة    كبيرة الموجودة بين المحافظات ال
الفقراء على المحافظات التي مازالت نسب الفقر فيها بعد   الخفض في أعداد   ثم يتم توزيع باقي  2030في  

 .  أسرع لنسب الفقر بها مما يؤدي إلى خفض  أعلى من الحد األدنى المحدد  2030خفضها للنصف في 
المحافظات  تم مقارنة مستهدفات  المحافظات المصرية  تحققها  التي يمكن أن  الدنيا  القيمة  المصرية   لتحديد 

( هي األقرب للمستهدف الذي تم %14.3والتي تعد قيمة المؤشر فيها حاليًا )  1بالقيم الحالية لدولة سلوفينيا 
 . %10.6ة في مقاطعاتها  . وقد بلغت أدنى قيم2030وضعه لمصر في 

وبمقارنة المستهدفات على مستوى المحافظات المحسوبة تحت السيناريو األول بهذه القيمة وجد أن محافظة  
، وبالتالي تم تثبيت قيم هذه المحافظات عند  هذه القيمةأدنى من    هي حالياً   )محافظة بورسعيد(واحدة فقط  

المحافظات الباقية بنفس نسب توزيع السكان تحت خط الفقر  الوضع الحالي وتوزيع باقي نسب الفقر على  
 الحالي.

 
عام   األول  السيناريو  تحت  والمستهدف  المحافظات  في  الحالية  الفقر  نسب  يوضح  التالي  ، 2030الجدول 

 . 2030و  2025و  2020والمستهدف تحت السيناريو الثاني في أعوام  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . مكتب االحصاء، جمهورية سلوفينيا  1



                                                                
 

 ذ

 
 

12 

 
 طبقًا لكال السيناريوهين  2030الحالية والمستهدفة في : نسب السكان تحت خط الفقر 1جدول

 المحافظة 

نسبة  
السكان تحت 
خط الفقر 

2015 
)%( * 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو األول 
)%( 

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 10.6 12.9 15.2 8.8 17.5 القاهرة
 10.6 10.9 11.3 5.8 11.6 اإلسكندرية 
 6.7 6.7 6.7 3.4 6.7 بورسعيد 
 10.6 12.8 14.9 8.6 17.1 السويس
 10.6 13.1 15.5 9 18 دمياط 
 10.6 12.1 13.6 7.6 15.1 الدقهلية 
 10.6 11.8 12.9 7.1 14.1 الشرقية
 10.6 11.4 12.3 6.6 13.1 القليوبية

 10.6 13.5 16.5 9.7 19.4 كفر الشيخ
 10.6 12.6 14.5 8.3 16.5 الغربية
 10.6 12.4 14.2 8 16 المنوفية
 10.6 15 19.3 11.9 23.7 البحيرة 

 10.6 15.1 19.6 12.1 24.1 اإلسماعيلية
 11.4 17.1 22.9 14.3 28.6 الجيزة

 17.1 25.8 34.4 21.6 43.1 بني سويف 
 14.2 21.4 28.5 17.9 35.7 الفيوم
 22.5 33.9 45.3 28.4 56.7 المنيا 
 26.2 39.5 52.7 33 66 أسيوط
 26.1 39.3 52.6 32.9 65.8 سوهاج

 23 34.6 46.2 28.9 57.8 قنا
 19.3 29.1 38.8 24.3 48.6 أسوان 
 16.4 24.7 32.9 20.6 41.2 األقصر 
إجمالي  
 الجمهورية

27.8 13.9 23.2 18.5 13.9 

 ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 2015* مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك 
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أن نسبة الفقر زادت في  2017توضح نتائج نسب الفقر المحسوبة من مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام 
من   المستوى  2017عام    %32.5إلى    2015عام    %27.8مصر  على  الفقر  نسب  ارتفاع  من  وبالرغم   .

بعضها وانخفاضها القومي، إال أن أوضاع المحافظات تباينت بين ارتفاع نسب الفقر في بعضها وثباتها في  
 في البعض اآلخر. 

 
محافظات ارتفاع في نسبة الفقر، وبالتالي فهي ال تسير في    10محافظات ارتفعت فيها نسبة الفقر: شهدت  

اتجاه تحقيق المستهدف الكمي المحسوب لها، وهذه المحافظات هي القاهرة، اإلسكندرية، السويس، الشرقية، 
سماعيلية، الجيزة، واألقصر. ومن الالفت للنظر تضاعف نسبة الفقر في محافظة  القليوبية، المنوفية، البحيرة، اإل

وهو ما يحتاج إلى دراستها بصورة أعمق للحصول    2017في    %47.7إلى    2015في    %23.7البحيرة من  
 على تفسير. 

 

فيها  ر  قمحافظات ثبات في نسبة الفقر حيث تغيرت نسبة الف   3محافظات شهدت ثبات نسبة الفقر: شهدت  
وهي بورسعيد، الدقهلية، وأسيوط. وتظل محافظة بورسعيد هي األقل من حيث نسبة الفقر وأسيوط    %1بأقل من  

 هي األعلى بين كل محافظات الجمهورية.
 

محافظات انخفاضًا في نسبة الفقر هي دمياط، كفر    9محافظات شهدت انخفاض في نسبة الفقر: شهدت  
الفيو  بني سويف،  الغربية،  الفقر في  الشيخ،  نسبة  وبمقارنة  وأسوان.  قنا،  المنيا، سوهاج،    2017/2018م، 

تحت السيناريو الثاني نجد أن هذه المحافظات التسعة استطاعت    2017بالنسبة المستهدف الوصول إليها في  
ومن بينها  ، وبعضها انخفضت فيها نسبة الفقر عن المستهدف بصورة كبيرة  2017تحقيق المستهدف لها في  

في    %41.2إلى    2015في    %57.8ة قنا التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في نسبة الفقر حيث انخفض من  محافظ
2017 . 

ويالحظ أنه بينما شهد ثلثي محافظات الوجه البحري ارتفاعًا في نسبة الفقر شهد ثلثي محافظات الوجه القبلي  
 انخفاضًا في نسبة الفقر.   
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تحت السيناريو    2017( والنسب المستهدفة في  2015- 2017الفقر ) : تطور نسبة السكان تحت خط  2  جدول
 الثاني 

 المحافظة 
نسبة السكان تحت 

  2015خط الفقر 
)%( * 

المستهدف في  
تحت   2017

 السيناريو الثاني )%( 

نسبة السكان تحت خط 
 الفقر 

2017/2018 )%(** 

   الفرق بين
  2015و 2017

)%( 

 13.6 31.1 16.6 17.5 القاهرة
 10.2 21.8 11.5 11.6 اإلسكندرية 
 0.9 7.6 6.7 6.7 بورسعيد 
 2.9 20 16.2 17.1 السويس
 3.4- 14.6 17 18 دمياط 
 0.1 15.2 14.5 15.1 الدقهلية 
 10.2 24.3 13.6 14.1 الشرقية
 7 20.1 12.8 13.1 القليوبية

 2.1- 17.3 18.2 19.4 كفر الشيخ
 7.1- 9.4 15.7 16.5 الغربية
 10 26 15.3 16 المنوفية
 24 47.7 22 23.7 البحيرة 

 8.3 32.4 22.3 24.1 اإلسماعيلية
 5.4 34 26.3 28.6 الجيزة

 8.7- 34.4 39.6 43.1 بني سويف 
 9.3- 26.4 32.8 35.7 الفيوم
 2- 54.7 52.1 56.7 المنيا 
 0.7 66.7 60.6 66 أسيوط
 6.2- 59.6 60.4 65.8 سوهاج

 16.6- 41.2 53.1 57.8 قنا
 2.4- 46.2 44.6 48.6 أسوان 
 14.1 55.3 37.8 41.2 األقصر 

   51.5     محافظات الحدود 
 4.7 32.5 25.9 27.8 إجمالي الجمهورية 

 . ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء2015* مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك 
 ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 2018/ 2017** مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام 
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 الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة 
 الطول بالنسبة للعمر 1.2.2

أعمارهم عن   يقل  الذين  األطفال  نسبة  من    5التعريف:  أقل  لعمرهم  بالنسبة  نقطة من    2- سنوات وطولهم 
الذين يقل   العالمية من إجمالي األطفال  لمنظمة الصحة  الطفل  نمو  المعياري عـن وسيط معايير  االنحراف 

 سنوات في دولة ما خالل فترة زمنية معينة. 5عمارهم عن  أ 
 

حسب نتائج المسح    %21.5األطفال ناقصي النمو حسب مؤشر الطول بالنسبة للعمر في مصر  بلغت نسبة  
لعام   الصحي  التغذوي  ،2014السكاني  المستوى  قياس  أهم مؤشرات  المؤشر من  هذا  إذ يعكس سوء    ويعد 

بمستوى    ويرتبط هذا المؤشر بصورة كبيرةالوضع الصحي لألطفال،  والذي بدوره يؤثر على    التغذية طويل المدى
الفقر لكنه أيضًا يرتبط بمدى وعي األفراد بالتغذية الصحيحة. وتوشح البيانات وجود فجوة بين المحافظات إذ 

 في بني سويف.  %41.9في الوادي الجديد و %5.9بين  تتراوح قيم هذا المؤشر 
دف بصورة تتناسب شر وبالتالي تم وضع المستهؤ لهذا الم ولم تحدد أهداف التنمية المستدامة مستهدف معين

الفقر، واعتبار   إلى  مع خفض معدالت  للنصف أي  النسبة  بحلول عام    %10.8المستهدف هو خفض هذه 
2030. 
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 تحديد المستهدفات على مستوى المحافظات تم بناء على سيناريوهين مختلفين: 
إلى    2030محافظة بحلول عام  السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو انخفاض نسبة ناقصي النمو في كل  

 .2015نصف النسبة المشاهدة فيها في 
 

السيناريو الثاني: نظرًا ألن السيناريو األول نتج عنه ضرورة انخفاض نسب ناقصي النمو في المحافظات التي  
تحقق معدالت منخفضة فعاًل إلى نصف هذه المعدالت وهو ما يصعب تحقيقه عمليًا فقد تم اتباع منهجية  

باقي الخفض    2030تضع حد أدنى لنسب ناقصي النمو في المحافظات المختلفة في    أخرى  ثم يتم توزيع 
المطلوب في نسب ناقصي النمو على المحافظات التي مازالت نسب ناقصي النمو فيها بعد خفضها للنصف  

 أعلى من الحد األدنى المحدد.  2030في 
 

حافظات المصرية تم مقارنة مستهدفات المحافظات المصرية بالقيم  لتحديد القيمة الدنيا التي يمكن أن تحققها الم
هي األقرب للمستهدف الذي تم وضعه لمصر    2( %10.2قيمة المؤشر فيها )   بلغ  الحالية لدولة مولدوفا والتي

. وبالتالي تم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين، مجموعة  %6.4. وقد بلغت أدنى قيمة في مقاطعاتها  2030في  
هدف فيها تحت السيناريو األول أقل من الحد األدنى ومجموعة المستهدف فيها تحت السيناريو األول  المست

أعلى من الحد األدنى. وبمقارنة المستهدفات على مستوى المحافظات المحسوبة تحت السيناريو األول بهذه 
في   المستهدفة  القيمة  أن  وجد  األدنى   8لـ    2030القيمة  الحد  من  أدنى  قيم    محافظات  تثبيت  تم  وبالتالي 

. باإلضافة إلى ذلك توجد محافظة واحدة الوضع الحالي لها أدنى من  %6.4المستهدف لهذا المحافظات عند  
الخفض  ، وبالتالي تم تثبيت قيم هذه المحافظة عند الوضع الحالي وتوزيع )محافظة الوادي الجديد( هذه القيمة

ة بنفس نسب توزيع ناقصي النمو حاليًا على هذه المحافظات نسب ناقصي النمو على المحافظات الباقي  في
وبالتالي الخفض المطلوب في هذه النسب تم توزيعه على المحافظات األخرى التي مازالت أعلى من الحد 

 (. %6.4األدنى )
 

 
 . 2005المسح السكاني الصحي، ملدوفا   2
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2030سنوات والمستهدفة في  5: النسبة الحالية للتقزم بين األطفال األقل من 3جدول   

 المحافظة 
نسبة األطفال 
ناقصي الطول  

بالنسبة للعمر   
2014 )%(* 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو األول 
)%( 

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو 
 الثاني )%(

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 10.8 14.5 18.2 11.3 22.7 القاهرة
 6.4 8.2 10 6 12.1 االسكندرية 
 6.4 7.8 9.2 5.5 10.9 بورسعيد 
 7.2 9.7 12.1 7.5 15.1 السويس
 7.4 9.9 12.4 7.7 15.4 دمياط 
 6.4 7.5 8.7 5 10 الدقهلية 
 17.3 23.2 29.1 18.1 36.1 الشرقية
 6.4 7.9 9.3 5.5 11.1 القليوبية

 7.4 10 12.5 7.8 15.6 كفر الشيخ
 13.5 18.1 22.8 14.1 28.3 الغربية
 6.4 7.3 8.2 4.6 9.2 المنوفية
 6.4 7.5 8.6 5 9.9 البحيرة 

 6.4 7.9 9.5 5.6 11.3 االسماعيلية
 15.7 21 26.4 16.4 32.8 الجيزة

 20 26.8 33.7 21 41.9 بنى سويف 
 12.2 16.4 20.6 12.8 25.6 الفيوم
 12.8 17.2 21.6 13.4 26.8 المنيا 
 6.4 7.7 9 5.2 10.5 أسيوط
 15.4 20.7 26 16.1 32.3 سوهاج

 8 10.7 13.4 8.3 16.6 قنا
 7.1 9.5 11.9 7.4 14.8 أسوان 
 7.3 9.8 12.3 7.6 15.3 األقصر 

 10.3 13.8 17.4 10.8 21.6 البحر األحمر
 5.9 5.9 5.9 2.9 5.9 الوادى الجديد 

 6.4 8.2 10.1 6.1 12.3 مطروح 
إجمالي  
 الجمهورية

21.5 10.8 17.5 14.1 10.8 

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر  *
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 الوزن بالنسبة للطول 2.2.2
نقطة من    2- أو >    2سنوات ووزنهم بالنسبة لطولهم <+  5التعريف: نسبة األفراد الذين يقل أعمارهم عن  

العالميـة من إجمالي األطفال الذين يقل  االنحـراف المعيـاري عـن وسيط معايير نمو الطفل لمنظمة الصـحة  
 سنوات في دولة ما خالل فترة زمنية معينة. 5اعمارهم عن  

المنهجية المتبعة في مؤشر الوزن بالنسبة للطول هي نفس المنهجية المتبعة في مؤشر الطول بالنسبة للعمر 
الوارد في دولة أثيوب بلغ معدل انتشار سوء ييا والتي  مع اختالف الحد األدنى حيث تم اعتماد الحد األدنى 

، ويبلغ الحد األدنى لمعدل انتشار  2030وهي األقرب للمستهدف لمصر في    3% 12.7التغذية بين األطفال بها  
 . %8.7سوء التغذية بين األطفال في مقاطعاتها 
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 طبقًا لكال السيناريوهين  2030 والمستهدف في: المعدل الحالي النتشار سوء التغذية بين األطفال 4جدول 

 المحافظة 
معدل انتشار 
سوء التغذية 
بين األطفال  

2014 )%(* 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو 
 األول )%(

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 10.7 14.3 18 11.2 22.3 القاهرة
 11.8 15.8 19.9 12.3 24.7 االسكندرية 
 11 14.8 18.5 11.5 23 بورسعيد 
 13 17.4 21.8 13.5 27.1 السويس
 33 44.3 55.5 34.5 69 دمياط 
 9.3 12.5 15.7 9.7 19.5 الدقهلية 
 16.3 21.8 27.4 17 34 الشرقية
 8.7 10 11.2 6.3 12.7 القليوبية

 8.2 11 13.8 8.5 17.1 كفر الشيخ
 11.3 15.1 19 11.8 23.6 الغربية
 14.6 19.6 24.5 15.3 30.5 المنوفية
 11.1 14.9 18.7 11.6 23.2 البحيرة 

 8.2 11 13.8 8.5 17.1 االسماعيلية
 10.6 14.2 17.9 11.1 22.2 الجيزة

 13.9 18.6 23.3 14.5 28.9 بنى سويف 
 10 13.4 16.8 10.5 20.9 الفيوم
 8.7 11 13.3 8 16 المنيا 
 16.9 22.7 28.4 17.6 35.3 أسيوط
 12.2 16.3 20.5 12.7 25.4 سوهاج

 8.3 8.3 8.3 4.2 8.3 قنا
 8.7 8.9 9 4.6 9.2 أسوان 
 8 8 8 4 8 األقصر 

 8.7 10.5 12.3 7.2 14.4 البحر األحمر
 17.2 23.1 29 18 36 الجديد الوادى 

 11.4 15.3 19.2 11.9 23.8 مطروح 
 11.7 15.3 19 11.7 23.3 إجمالي الجمهورية 

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر  *
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 نسبة األطفال الذين يعانون من األنيميا 
 

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

امة لكنه مؤشر هام لمتابعة الوضع التغذوي لألطفال في د هذا المؤشر ليس من ضمن مؤشرات التنمية المست
 مصر، وقد تم وضع مستهدف لهذا المؤشر يتناسب مع المستهدف لمؤشرات سوء التغذية السابقة. 

 المستهدفات على مستوى المحافظات تم بناء على سيناريوهين مختلفين: تحديد 
السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو انخفاض نسبة من يعانون من األنيميا في كل محافظة بحلول عام  

 .2015إلى نصف النسبة المشاهدة فيها في   2030
 

عنه ضرو  نتج  األول  السيناريو  ألن  نظرًا  الثاني:  في  السيناريو  األنيميا  من  يعانون  من  نسب  انخفاض  رة 
المحافظات التي تحقق معدالت منخفضة فعاًل إلى نصف هذه المعدالت وهو ما يصعب تحقيقه عمليًا فقد تم  

ثم يتم    2030اتباع منهجية أخرى تضع حد أدنى لنسب من يعانون من األنيميا في المحافظات المختلفة في  
سب من يعانون من األنيميا على المحافظات التي مازالت نسب من يعانون  توزيع باقي الخفض المطلوب في ن

 أعلى من الحد األدنى المحدد.  2030من األنيميا فيها بعد خفضها للنصف في 
 

ولتحديد القيمة الدنيا التي يمكن أن تحققها المحافظات المصرية تم مقارنة مستهدفات المحافظات المصرية  
هي األقرب للمستهدف الذي تم وضعه    4( %15.6مينيا والتي تعد قيمة المؤشر فيها حاليًا )بالقيم الحالية لدولة أر 

. ونظرًا ألن هذا الحد %7.4. وتبلغ أدنى نسبة لمن يعانون من األنيميا في مقاطعات أرمينيا  2030لمصر في  
األدنى متحقق في مصر بالفعل وقريب من النسب المستهدفة تحت السيناريو األول مع وجود محافظتين فقط  

  هي المستهدف لهاتين المحافظتين  %7.4الحد األدنى فقد تم اعتبار نسبة  أقل من هذا    2030المستهدف لهم في  
 ، وعليه لم تتغير المستهدفات في المحافظات األخرى بصورة كبيرة. )محافظتي بورسعيد ودمياط( 
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طبقًا لكال  2030والمستهدف في  2014: النسب الحالية لألطفال الذين يعانون من األنيميا في عام  5جدول 
 السيناريوهين 

 المحافظة 
نسبة األطفال الذين  

يعانون من أي أنيميا  
2014 )%( * 

المستهدف في  
تحت  2030

 %(  السيناريو األول

المستهدف في  
تحت  2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2025

السيناريو الثاني  
))% 

المستهدف  
في 

2030  
تحت 

السيناريو  
 %( (الثاني

 12.4 16.3 20.2 12.4 24.9 القاهرة
 7.4 9.8 12.1 7.4 14.9 اإلسكندرية
 7.4 9 10.7 6.3 12.6 بورسعيد 
 11.8 15.5 19.2 11.8 23.7 السويس 
 6.9 6.9 6.9 3.5 6.9 دمياط
 11.5 15.1 18.7 11.5 23 الدقهلية 
 20.9 27.5 34 20.9 41.9 الشرقية
 15.1 19.8 24.5 15.1 30.2 القليوبية 

 17.7 23.2 28.7 17.7 35.4 الشيخكفر 
 11.3 14.8 18.3 11.3 22.6 الغربية 
 9 11.8 14.7 9 18 المنوفية
 12.6 16.5 20.4 12.6 25.1 البحيرة

 19.7 25.8 32 19.7 39.4 اإلسماعيلية
 7.4 9.7 11.9 7.3 14.7 الجيزة 

 11.3 14.9 18.4 11.3 22.7 بنى سويف
 18.6 24.4 30.2 18.6 37.2 الفيوم 
 7.4 8.5 9.7 5.5 11.1 المنيا 
 21.2 27.9 34.5 21.2 42.4 أسيوط 
 21.3 27.9 34.6 21.3 42.6 سوهاج

 12.4 16.3 20.2 12.4 24.9 قنا
 23.4 30.7 38 23.4 46.7 أسوان
 15.4 20.3 25.1 15.4 30.9 األقصر 

 18 23.6 29.2 18 35.9 البحر األحمر 
 18.6 24.4 30.3 18.6 37.3 الوادى الجديد 

 29.7 38.9 48.2 29.7 59.3 مطروح

 13.7 18 22.3 13.7 27.4 إجمالي الجمهورية

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر  *
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 الهدف الثالث: ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
 وهي: مؤشرات للعمل عليها   4في هذا الهدف تم اختيار 

 

 معدل وفيات األمهات  1.1.3
يوم من انتهاء الحمل خالل فترة زمنية معينة   42التعريف : عدد وفيات االمهات خالل الحمل أو في غضون  

 .مولود خالل نفس الفترة الزمنية بنفس الدولة 100,000في دولة ما لكل 
 

وتتراوح  ألف مولود حي،    100ل  حالة وفاة لك  52حوالي    2013بلغ معدل وفيات األمهات في مصر في عام  
 في الوادي الجديد.   71في مطروح و 24قيمه على مستوى المحافظات بين  

ألف مولود حي أي    100حالة وفاة لكل    26وتستهدف االستراتيجية القومية للمرأة الوصول بهذا المعدل إلى  
سيناريو واحد وهو أن المعدل سينخفض  نصف المعدل الحالي. وقد تم حساب المستهدف لكل محافظة تحت  

عام   بحلول  محافظة  كل  ألن    2030في  نظرًا  السيناريو  بهذا  االكتفاء  تم  وقد  الحالي.  المعدل  إلى نصف 
المعدالت المستهدفة في المحافظات قابلة للتحقيق وأعلى من الحد األدنى المتحقق في الدول التي يصل المعدل 

 . 2030في مصر بحلول عام  بها حاليًا إلى المعدل المستهدف
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 2030والمستهدف في  2013ألف مولود حي في  100: معدل وفيات اأُلمهات لكل 6جدول    

 المحافظة 
معدل وفيات األمهات  لكل  

ألف مولود حي   100
2013 * 

المستهدف في  
 2030المستهدف في    2025المستهدف في    2020

 24 30.8 37.5 47 القاهرة
 25 32.4 39.7 50 اإلسكندرية
 18 23 28 35 بورسعيد 
 16 20.7 25.4 32 السويس 
 21 27.2 33.4 42 دمياط
 29 37.2 45.5 57 الدقهلية 
 27 34.9 42.9 54 الشرقية
 30 38.5 47.1 59 القليوبية 

 27 34.6 42.3 53 كفر الشيخ
 30 38.8 47.6 60 الغربية 
 25 32.4 39.7 50 المنوفية
 28 36.2 44.5 56 البحيرة

 19 24.3 29.6 37 اإلسماعيلية
 27 34.6 42.3 53 الجيزة 

 35 45 55 69 بني سويف
 30 38.5 47.1 59 الفيوم 
 31 40.1 49.2 62 المنيا 
 33 42.4 51.8 65 أسيوط 
 27 34.6 42.3 53 سوهاج

 29 37.5 46.1 58 قنا
 26 33.4 40.7 51 أسوان
 غ.م غ.م غ.م غ.م األقصر 

 16 20.7 25.4 32 البحر األحمر 
 36 46.3 56.6 71 الوادي الجديد

 12 15.5 19.1 24 مطروح
إجمالي 
 26 33.6 41.3 52 الجمهورية

 * الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 
  100حالة وفاة لكل    52  المعدل انخفض في مصر منأن    2018لعام  معدل وفيات األمهات  توضح نتائج  

، بمقارنة المعدل المتحقق في  2018ألف مولود في    100حالة وفاة لكل    43إلى    2013ألف مولود في  
المستهدف في    2018 المستهدف   2018بالمعدل  تحقيق  استطاعت مصر  القومي  المستوى  أنه على  نجد 
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المعدل المستهدف لكل محافظة في  وكذلك    2013بالمعدل في    2018وتجاوزته. مقارنة المعدل المتحقق في  
 مجموعات كما يلي: 3نجد أن المحافظات يمكن تقسيمها إلى   2018

 
معدل وفيات األمهات شملت محافظات ارتفاع في    5: شهدت  معدل وفيات األمهات محافظات ارتفع فيها  

 محافظات القناة الثالثة باإلضافة إلى البحر األحمر ومطروح.
 

محافظتي القاهرة والجيزة ثبات في معدل وفيات األمهات حيث لم محافظات شهدت ثبات نسبة الفقر: شهدت  
ألف    100أكثر من حالتي وفاه لكل    2018والمعدل المسجل في    2013يتعد الفارق بين المعدل المسجل في  

 . مولود 
 

معدل وفيات األمهات  ضًا في  انخفا  محافظة  16: شهدت  معدل وفيات األمهات محافظات شهدت انخفاض في  
كفر    الدقهلية، الشرقية، القليوبية،  هي دمياط،محافظة حققوا المستهدف وتجاوزوه. هذه المحافظات    13منهم  

كما انخفض المعدل في أسيوط وسوهاج    ا، أسوان.بني سويف، الفيوم، المني  المنوفية، البحيرة،  الشيخ، الغربية،
 . 2018مستهدف المحدد لهم في وقنا لكنهم لم يستطيعوا تحديد ال
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والمتحقق في   2018والمستهدف في  2013ألف مولود حي في  100: معدل وفيات اأُلمهات لكل 7جدول 
2018 

معدل وفيات األمهات  لكل   المحافظة 
 * 2013ألف مولود حي  100

المستهدف في  
2018 

  100معدل وفيات األمهات  لكل  
 **  2018ألف مولود حي  

الفرق بين  
2018  

 2013و
 1- 46 40 47 القاهرة 

 8- 42 43 50 االسكندرية 
 12 47 30 35 بورسعيد  
 19 51 27 32 السويس 
 11- 31 36 42 دمياط 
 17- 40 49 57 الدقهلية  
 21- 33 46 54 الشرقية 
 29- 30 51 59 القليوبية  

 9- 44 45 53 كفر الشيخ 
 9- 51 51 60 الغربية  
 15- 35 43 50 المنوفية 
 25- 31 48 56 البحيرة 

 11 48 32 37 االسماعلية 
 2 55 45 53 الجيزة  

 28- 41 59 69 بنى سويف  
 19- 40 51 59 الفيوم  
 22- 40 53 62 المنيا  
 3- 62 56 65 اسيوط 

 3- 50 45 53 سوهاج 
 8- 50 50 58 قنا 

 21- 30 44 51 اسوان 
   30 غ.م غ.م االقصر  

 57 89 27 32 البحر االحمر  
   غ.م 61 71 الجديد  الوادي

 62 86 21 24 مطروح 
   غ.م غ.م غ.م  ءشمال سينا
   33 غ.م غ.م ءجنوب سينا
 9- 43 44 52  اإلجمالي

 العامة واإلحصاء.بيانات غير منشورة، الجهاز المركزي للتعبئة  * 
 ** بيانات غير منشورة، وزارة الصحة والسكان.  
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 معدل وفيات حديثي الوالدة 2.2.3

التعريف: عدد المواليد أحياء الذين توفوا قبل أن يتموا الشهر األول من العمر خالل سنة معينة داخل الحدود 
من المواليد أحياء خالل نفس    1000الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة في لحظة زمنية محددة لكل  

 السنة. 
 

 سنوات  5معدل وفيات األطفال أقل من  1.2.3

دل وفيات األطفال دون الخامسة: متوسط عدد وفيات األطفال أقل من خمس سنوات خالل سنة التعريف: مع
من المواليد أحياء خالل نفس السنة داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية    1000ميالدية معينة لكل  

 محددة. 
 

ال خالل السنوات األولى من وتعكس مؤشرات وفيات األطفال مدى الرعاية الصحية التي يحصل عليها األطف 
، وقد حققت مصر تقدم كبير في هذه المؤشرات عمرهم، وكذلك جودة الحياة ونمط التغذية التي يحصلون عليها

 . خالل العقدين الماضيين
 

انخفاضًا  قد شهدت  المعدالت  أن هذه  إلى  الماضيين  العقدين  الصحي خالل  السكاني  المسح  نتائج  وتشير 
 زيادة نسبة تغطية التطعيمات، وتحسن الرعاية الصحية لألمهات أثناء الحمل والوالدة. واضحًا نتيجة 

 

،  2014لكل ألف مولود حي في عام  14وفيما يتعلق بمعدل وفيات األطفال حديثي الوالدة، فقد بلغ المعدل  
  التنمية المستدامة بناء على المستهدف الكمي العالمي ألهداف    وقد تم تحديد المستهدف على المستوى الوطني

 . 2014لثلثي قيمته في   2030بخفض قيمة هذا المؤشر بحلول 
 

 لكل ألف مولود حي في عام  27كذلك بالنسبة لمؤشر معدل وفيات األطفال دون الخامسة فقد بلغ المعدل  
ية  بناء على المستهدف الكمي العالمي ألهداف التنم  ، وقد تم تحديد المستهدف على المستوى الوطني 2014

 . 2014لثلثي قيمته في   2030بخفض قيمة هذا المؤشر بحلول  المستدامة
 

ولتحديد القيمة الدنيا التي يمكن أن تحققها المحافظات المصرية تم مقارنة مستهدفات المحافظات المصرية  
تم وضعه لمصر  والتي تعد قيمة المؤشرين فيها حاليًا هي األقرب للمستهدف الذي    5بالقيم الحالية لدولة كولومبيا 

من 2030في   كل  في  المستهدفة  القيمة  في  المصرية  المحافظات  بين  كبيرة  فجوات  وجود  لعدم  ونظرًا    .
المؤشرين باإلضافة إلى أن المقاطعات الكولومبية حققت بعضها معدالت أقل بكثير من المستهدف المحسوب 

 للمستهدفات. تحت السيناريو األول فقد تم االكتفاء بنتائج السيناريو األول 
 

 
 2015السكاني الصحي، كولومبيا المسح  5
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 2030: معدل وفيات حديثي الوالدة الحالي والمستهدف في 8جدول 

معدل وفيات حديثي  المحافظة 
 *2014الوالدة  

المستهدف في  
2020  

المستهدف في  
2025  

المستهدف في  
2030 

 7.3 8.5 9.6 11 القاهرة
 12.7 14.7 16.6 19 اإلسكندرية 
 7.3 8.5 9.6 11 بورسعيد 
 10.7 12.4 14 16 السويس
 5.3 6.1 7 8 دمياط 
 8.7 10 11.4 13 الدقهلية 
 14 16.2 18.4 21 الشرقية
 12.7 14.7 16.6 19 القليوبية

 6 6.9 7.9 9 كفر الشيخ
 11.3 13.1 14.9 17 الغربية
 6 6.9 7.9 9 المنوفية
 7.3 8.5 9.6 11 البحيرة 

 14.7 17 19.3 22 اإلسماعيلية
 6.7 7.7 8.8 10 الجيزة

 17.3 20 22.7 26 بني سويف 
 9.3 10.8 12.2 14 الفيوم
 11.3 13.1 14.9 17 المنيا 
 18.7 21.6 24.5 28 أسيوط
 18 20.8 23.6 27 سوهاج

 10.7 12.4 14 16 قنا
 17.3 20 22.7 26 أسوان 
 16.7 19.3 21.9 25 األقصر 

 11.3 13.1 14.9 17 البحر األحمر
 5.3 6.1 7 8 الوادي الجديد 

 6 6.9 7.9 9 مطروح 
 9.3 10.8 12.2 14 إجمالي الجمهورية 

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر *المصدر: 
 

انخفاض معدل الوفيات   2018تشير بيانات وزارة الصحة والسكان لمعدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لعام  
مولود حي مما يعني أن هذا المؤشر بلغ المستهدف الموضوع ألعوام    1000حالة لكل    7.2إلى    14من  

يات حديثي الوالدة  على المستوى القومي. أدى هذا االنخفاض الكبير في معدل وف  2025، و2020،  2018
إلى    11إلى انخفاض ملحوظ في جميع المحافظات ماعدا محافظتي القاهرة التي ارتفع بها قيمة المؤشر من  
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مولود حي، ومحافظة الوادي الجديد التي ظل بها المعدل ثابت تقريبًا بين نفس العامين    1000حالة لكل    16.2
 (.  2018مولود حي لعام  1000 حالة /  8.1، و2014مولود حي لعام  1000حالة/  8)
 

تشير أن جميع المحافظات تسير على طريق تحقيق المستهدف لهذا المؤشر بحلول    2018قيم المؤشر في  
، حيث بلغت قيمة المؤشر نفس قيمة المستهدف أو أقل  2018بتحقيقها المستهدفات المحددة لعام    2030عام  

قاهرة والمنوفية والوادي الجديد. بلغت قيمة المؤشر في  في كل المحافظات فيما عدا ثالث محافظات وهي ال
في هذا    10.1مولود حي بينما كان المستهدف أن تصل القيمة إلى    1000حالة/    16.2،  2018القاهرة عام  

، وفي محافظة  8.3بينما كان المستهدف أن تصل إلى    8.6العام. وفي محافظة المنوفية، بلغت قيمة المؤشر  
بحلول   7.3بينما كان من المستهدف ان تصل القيمة إلى    8.1حوالي    2018نت القيمة في  الوادي الجديد، كا

 .  2018عام  
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   2018( والنسب المستهدفة في 2014- 2018) معدل وفيات حديثي الوالدة: 9 جدول
معدل وفيات حديثي  المحافظة 

 *2014الوالدة  
المستهدف في  

2018 
معدل وفيات حديثي 

 **2018الوالدة  
 2018الفرق بين 

 2014و
 5.2 16.2 10.1 11 القاهرة

 3.6- 15.4 17.4 19 اإلسكندرية 
 1.3- 9.7 10.1 11 بورسعيد 
 8.6- 7.4 14.7 16 السويس
 1.2- 6.8 7.3 8 دمياط 
 7.7- 5.3 11.9 13 الدقهلية 
 16.9- 4.1 19.3 21 الشرقية
 11.6- 7.4 17.4 19 القليوبية

 4.8- 4.2 8.3 9 كفر الشيخ
 11.3- 5.7 15.6 17 الغربية
 0.4- 8.6 8.3 9 المنوفية
 5.9- 5.1 10.1 11 البحيرة 

 13.0- 9.0 20.2 22 اإلسماعيلية
 3.8- 6.2 9.2 10 الجيزة

 19.0- 7.0 23.8 26 بني سويف 
 11.0- 3.0 12.8 14 الفيوم
 12.9- 4.1 15.6 17 المنيا 
 18.7- 9.3 25.7 28 أسيوط
 23.4- 3.6 24.7 27 سوهاج

 9.3- 6.7 14.7 16 قنا
 19.7- 6.3 23.8 26 أسوان 
 18.8- 6.2 22.9 25 األقصر 

 10.0- 7.0 15.6 17 البحر األحمر
 0.1 8.1 7.3 8 الوادي الجديد 

 4.8- 4.2 8.3 9 مطروح 
إجمالي  
 الجمهورية

14 12.8 7.2 -6.8 

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر *المصدر: 
 **المصدر: بيانات وزارة الصحة والسكان. 
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 2030سنوات الحالي والمستهدف في  5: معدل وفيات األطفال أقل من 10جدول 

 5معدل وفيات األطفال أقل من   المحافظة 
 * 2014سنوات 

المستهدف في  
2020 

المستهدف في  
2025 

المستهدف في  
2030 

 11.3 13.1 14.9 17 القاهرة
 18 20.8 23.6 27 اإلسكندرية
 14.7 17 19.3 22 بورسعيد 
 14 16.2 18.4 21 السويس 
 10 11.6 13.1 15 دمياط
 14.7 17 19.3 22 الدقهلية 
 23.3 27 30.6 35 الشرقية
 26 30.1 34.1 39 القليوبية 

 14.7 17 19.3 22 كفر الشيخ
 19.3 22.3 25.4 29 الغربية 
 11.3 13.1 14.9 17 المنوفية
 12.7 14.7 16.6 19 البحيرة

 25.3 29.3 33.2 38 اإلسماعيلية
 16.7 19.3 21.9 25 الجيزة 

 28.7 33.2 37.6 43 بني سويف
 16.7 19.3 21.9 25 الفيوم 
 28 32.4 36.8 42 المنيا 
 33.3 38.5 43.7 50 أسيوط 
 31.3 36.2 41.1 47 سوهاج

 25.3 29.3 33.2 38 قنا
 23.3 27 30.6 35 أسوان
 32 37 42 48 األقصر 

 18.7 21.6 24.5 28 البحر األحمر 
 18.7 21.6 24.5 28 الوادي الجديد

 14 16.2 18.4 21 مطروح

 18 20.8 23.6 27 إجمالي الجمهورية

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر  *
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حالة لكل   27سنوات من    5بيانات وزارة الصحة والسكان إلى انخفاض معدل وفيات األطفال أقل من    تشير
مولود حي، مما يشير إلى أن هذا المؤشر حقق    1000حالة لكل    20إلى    2014مولود حي في    1000

فال معدل وفيات األطوعلى مستوى المحافظات انخفض  .  2025، و 2020،  2018بالفعل المستهدف ألعوام  
  القاهرة،   محافظة  في.  والمنوفية  سكندرية،واإل  القاهرة،  محافظات   ماعداسنوات في جميع المحافظات    5أقل من  
 األسكندرية  في  المؤشر  قيمة  ارتفعت   بينما  حي،  مولود   1000  /حالة  33.8  إلى  17  من  المؤشر  قيمة  ارتفعت 

  لكل حالة 19  إلى 17 من المؤشر قيمة ارتفعت  المنوفية، وفي حي، مولود  1000  /حالة 27.7  إلى 27 من
 .حي مولود  1000

 
  بحلول  المؤشر   لهذا  المستهدف  تحقيق  طريق  على  تسير  المحافظات   جميع  أن  تشير  2018  في  المؤشر  قيم
أو أقل    المستهدف  قيمة  نفس  المؤشر  قيمة  بلغت   حيث ،  2018  لعام  المحددة  المستهدفات   بتحقيقها  2030  عام

قيمة    بلغت   حيث   والمنوفية  ودمياط،  واإلسكندرية  القاهرة،  وهي  محافظات   أربع  عدا  مافي كل المحافظات في
مولود حي بينما كان المستهدف أن تصل القيمة إلى    1000حالة/    33.8،  2018المؤشر في القاهرة عام  

بينما كان المستهدف أن تصل إلى   27.7بلغت قيمة المؤشر    ،اإلسكندريةفي هذا العام. وفي محافظة    15.6
ن المستهدف ان تصل القيمة  بينما كان م  14.1حوالي    2018كانت القيمة في    دمياط،وفي محافظة    ،24.7
  عام   المستهدف  إلى  االنخفاض   من  بدالً   19  إلى  17  من  المعدل  ارتفع  المنوفية،  محافظة. وفي  13.7إلى  

 .حي مولود  1000 لكل حالة 15.6 قيمته تبلغ والذي 2018
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   2018( والنسب المستهدفة في 2014-2018) سنوات  5معدل وفيات األطفال اقل من : 11 جدول

معدل وفيات األطفال أقل   المحافظة 
 *2014سنوات  5من 

المستهدف في  
2018 

معدل وفيات األطفال أقل من  
 ** 2018سنوات   5

  2018الفرق بين 
 2014و

 16.8 33.8 15.6 17 القاهرة
 0.7 27.7 24.7 27 اإلسكندرية
 3.3- 18.7 20.2 22 بورسعيد 
 4.8- 16.2 19.3 21 السويس 
 0.9- 14.1 13.7 15 دمياط
 6- 16 20.2 22 الدقهلية 
 20.1- 14.9 32.1 35 الشرقية
 20.8- 18.2 35.7 39 القليوبية 

 8.9- 13.1 20.2 22 كفر الشيخ
 15.1- 13.9 26.6 29 الغربية 
 2 19 15.6 17 المنوفية
 3.4- 15.6 17.4 19 البحيرة

 17.2- 20.8 34.8 38 اإلسماعيلية
 8.1- 16.9 22.9 25 الجيزة 

 21.4- 21.6 39.4 43 بني سويف
 6.9- 18.1 22.9 25 الفيوم 
 22.5- 19.5 38.5 42 المنيا 
 21.6- 28.4 45.8 50 أسيوط 
 28.4- 18.6 43.1 47 سوهاج

 17- 21 34.8 38 قنا
 17.5- 17.5 32.1 35 أسوان
 30.6- 17.4 44.0 48 األقصر 

 13- 15 25.7 28 البحر األحمر 
 10.2- 17.8 25.7 28 الجديدالوادي 

 4.5- 16.5 19.3 21 مطروح
إجمالي 
 الجمهورية

27 24.7 20 -7 

 . 2014المصدر: المسح السكاني الصحي مصر *
 **المصدر: بيانات وزارة الصحة والسكان.
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 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرق  1.6.3

 . فرد في دولة ما خالل فترة زمنية معينة 100,000عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور لكل  التعريف: 

المستهدف في أهداف التنمية المستدامة هو خفض معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق إلى النصف بحلول 
فقد تم وضع المستهدف على أنه خفض المعدل إلى الثلث   2020، ونظرًا ألننا على أبواب عام  2020عام  

من أقل الدول  ألف من السكان وبهذا تصبح مصر  100لكل  3أي أن يصل المعدل إلى  2030بحلول عام 
حيث    2020هذا المعدل، ويتماشى هذا المستهدف مع المستهدف الذي وضعته وزارة الصحة لعام  من حيث  

هو أساس حساب    2020تم اعتبار أن معدل الخفض الذي تنشد استراتيجية وزارة الصحة تحقيقه حتى عام  
 بامتداده بدالة خطية.  2030المستهدف لعام 

 
ألف من السكان    100هذا السيناريو انخفاض معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق لكل  السيناريو األول: يفترض  

 .2015إلى ثلث النسبة المشاهدة فيها في   2030في كل محافظة بحلول عام  
 

السيناريو الثاني: نظرًا ألن السيناريو األول نتج عنه ضرورة انخفاض معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق لكل  
ان في المحافظات التي تحقق معدالت منخفضة فعاًل إلى ثلث هذه المعدالت وهو ما  ألف من السك  100

يصعب تحقيقه عمليًا فقد تم اتباع منهجية أخرى تضع حد أدنى لمعدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق لكل  
ظات ثم يتم توزيع باقي الخفض المطلوب على المحاف  2030ألف من السكان في المحافظات المختلفة في    100

 أعلى من الحد األدنى المحدد.  2030التي مازال المعدل فيها بعد خفضه للثلث في  
 

ولتحديد القيمة الدنيا التي يمكن أن تحققها المحافظات المصرية تم مقارنة مستهدفات المحافظات المصرية 
ألف من السكان( هي األقرب   100لكل    3.9والتي تعد قيمة المؤشر فيها حاليًا )   6بالقيم الحالية لدولة هولندا 

حالة وفاة    2.4. ويبلغ أدنى معدل فيها على مستوى المقاطعات  2030للمستهدف الذي تم وضعه لمصر في  
 ألف من السكان.  100نتيجة حوادث الطرق لكل 

 
 
 
 

 
 قاعدة بيانات األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة  -( هولندا)مكتب االحصاء، األراضي المنخفضة  6
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في   ةوالمستهدفالحالية  معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرق  :  12جدول  
2030 

 المحافظة 
معدالت الوفيات الناجمة  
عن  اإلصابات جراء  
حوادث المرور على 

 * 2015الطرق 

المستهدف في  
تحت   2030

 السيناريو األول

المستهدف في  
تحت   2020

 السيناريو الثاني 

المستهدف في  
تحت   2025

 السيناريو الثاني 

المستهدف 
تحت   2030في

 السيناريو الثاني 

 3 5.8 8.7 3.8 11.5 القاهرة
 4.5 9.1 13.6 6.1 18.2 اإلسكندرية 
 2.4 2.4 2.4 0.8 2.4 بورسعيد 
 7.6 16.2 24.8 11.1 33.4 السويس
 2.9 6.0 9.1 4.1 12.2 دمياط 
 2.4 4.6 6.9 3 9.1 الدقهلية 
 2.4 4.1 5.9 2.5 7.6 الشرقية
 2.4 2.9 3.5 1.3 4 القليوبية

 2.4 3.4 4.3 1.8 5.3 كفر الشيخ
 2.1 2.1 2.1 0.7 2.1 الغربية
 2.4 3.7 5.0 2.1 6.3 المنوفية
 3.7 7.4 11.1 4.9 14.8 البحيرة 

 8.8 18.2 27.5 12.3 36.9 اإلسماعيلية
 2.4 4.2 6.0 2.6 7.8 الجيزة

 2.4 2.9 3.4 1.3 3.9 بني سويف 
 2.4 2.6 2.7 1 2.9 الفيوم
 2.4 3.5 4.7 1.9 5.8 المنيا 
 2.6 5.1 7.5 3.3 10 أسيوط
 2.4 4.5 6.5 2.9 8.6 سوهاج

 2.4 3.7 5.1 2.1 6.4 قنا
 2.9 5.7 8.6 3.8 11.4 أسوان 
 2.4 4.6 6.9 3 9.1 األقصر 

 2.6 5.2 7.7 3.4 10.3 البحر األحمر
 2.7 5.5 8.2 3.7 11 الجديد الوادي 

 2.4 3.6 4.7 2 5.9 مطروح 
 2.4 4.2 6.1 2.6 7.9 شمال سيناء 
 2.4 2.4 2.4 0.8 2.4 جنوب سيناء 
 3 5.0 7.0 3 9 االجمالي

 *المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 
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بناء على بيانات    2017بالمعدالت المتحققة في  بمقارنة المعدالت المستهدف تحقيقها على مستوى المحافظات  
إال أن المحافظات    2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يتضح أن مصر قد حققت المستهدف لعام  

 مجموعات:  3اختلفت في مدى تحقيقها للمستهدف، ويمكن تقسيم المحافظات إلى 
محافظة    11ألف من السكان(: هناك    100  لكل  1محافظات حققت المستهدف مع فائض واضح )أكثر من  

حققت المستهدف مع فائض واضح هي اإلسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنوفية، البحيرة، اإلسماعيلية، الفيوم،  
 المنيا، سوهاج، األقصر، الوادي الجديد. 

هناك   المستهدف:  حققت  الدقهلية  8محافظات  السويس،  بورسعيد،  هي  المستهدف  حققت  كفر محافظات   ،
 الشيخ، الغربية، بني سويف، قنا، أسوان.

محافظات لم تحقق المستهدف وهي القاهرة، دمياط، الجيزة، أسيوط، البحر    8محافظات لم تحقق المستهدف:  
من هذه المحافظات الثمانية قد ارتفع فيهم    7األحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء. جدير بالذكر أن  

، ومحافظة واحدة )أسيوط( شهدت ثبات في المعدل  2015بالمعدل المتحقق في    مقارنةً   2017المعدل في  
 . 2015مقارنًة بالمعدل في  2017المتحقق في  
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 تحت السيناريو الثاني  2017( والمستهدف في 2015-2017: تطور معدالت حوادث الطرق )13جدول 

لكل  2015المعدل في  المحافظة 
ألف من السكان 100 2017المستهدف في   2017المتحقق في    

 13.7 10.4 11.5 القاهرة
 14.4 16.4 18.2 اإلسكندرية 
 1.6 2.4 2.4 بورسعيد 
 29.1 29.9 33.4 السويس
 15.9 11.0 12.2 دمياط 
 8.0 8.2 9.1 الدقهلية 
 4.0 6.9 7.6 الشرقية
 2.9 3.8 4.0 القليوبية

 4.6 4.9 5.3 كفر الشيخ
 2.4 2.1 2.1 الغربية
 3.5 5.8 6.3 المنوفية
 10.6 13.3 14.8 البحيرة 

 21.3 33.1 36.9 اإلسماعيلية
 9.5 7.1 7.8 الجيزة

 3.1 3.7 3.9 بني سويف 
 1.4 2.8 2.9 الفيوم
 3.9 5.4 5.8 المنيا 
 9.9 9.0 10.0 أسيوط
 5.6 7.8 8.6 سوهاج

 5.8 5.9 6.4 قنا
 9.5 10.3 11.4 أسوان 
 4.6 8.2 9.1 األقصر 

 21.7 9.3 10.3 البحر األحمر
 5.8 9.9 11.0 الوادي الجديد 

 20.9 5.4 5.9 مطروح 
 13.3 7.2 7.9 شمال سيناء 
 22.5 2.4 2.4 جنوب سيناء 
 7.8 8.2 9.0 االجمالي

 *المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
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 نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة  1.7.3
سنة( الالتي يستخدمن أي وسيلة من وسائل  49  –  15التعريف: عدد السيدات المتزوجات في سن اإلنجاب )

تنظيم األسرة منسوبًا إلى إجمالي السيدات المتزوجات داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة في 
 لحظة زمنية محددة.

 
ت التي تواجه مصر، وأحد األبعاد الهامة لهذه المشكلة هو نسبة  تعد مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكال

استخدام وسائل تنظيم األسرة، إذ يرتبط عدم االستخدام بحدوث حمل غير مرغوب فيه مما يؤدي إلى زيادة  
بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة  مليون مولود. وقد    2.7عدد المواليد الذي تخطى في مصر حاجز ال

  % 72أن تصل مصر إلى تستهدف االستراتيجية القومية للسكان والتنمية  و   % 58.5في مصر   2014في عام 
   .%23وهو مايعني زيادة القيمة الحالية بحوالي 

 
 تم حساب المستهدفات باستخدام سيناريوهين مختلفين: 

محافظة بحلول عام    السيناريو األول يفترض هذا السيناريو ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في كل
 .2014من النسبة المشاهدة فيها في  %23بحوالي   2030

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

أخرى تضع حد  المحافظات التي تحقق نسب مرتفعة فعاًل وهو ما يصعب تحقيقه عمليًا فقد تم اتباع منهجية  
 . 2030أعلى لنسب استخدام وسائل تنظيم األسرة في المحافظات المختلفة في  

 
حيث أن نسبة االستخدام فيها    7ولتحديد الحد األعلى تم االعتماد على نسب االستخدام في دولة الدومنيكان 

 . %76.7، ويبلغ الحد األعلى لالستخدام فيها  2030قريبة من النسبة المستهدفة في مصر في 
 

 

  

 
 2013المسح السكاني الصحي، جمهورية الدومنيكان  7
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 وفقًا لكال السيناريوهين   2030: نسبة االستخدام الحالية للسيدات لوسائل تنظيم اأُلسرة والمستهدفة في  14جدول  

 المحافظة 
نسبة استخدام  
وسائل تنظيم  

 2014األسرة 
)%( * 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو األول 
)%( 

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو الثاني  
)%( 

في   المستهدف
  تحت 2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 76.7 72.7 68.8 78.8 64 القاهرة
 76.7 71.5 66.4 74.1 60.2 اإلسكندرية 
 76.4 70.8 65.2 72 58.5 بورسعيد 
 76.7 72.1 67.5 76.2 61.9 السويس
 76.7 73.3 69.9 81 65.8 دمياط 
 76.7 72.8 68.8 78.9 64.1 الدقهلية 
 76.7 71.4 66.1 73.5 59.7 الشرقية
 76.7 72.5 68.2 77.7 63.1 القليوبية

 76.7 72.5 68.3 77.9 63.3 كفر الشيخ
 76.7 72.5 68.3 77.8 63.2 الغربية
 76.7 73.7 70.7 82.6 67.1 المنوفية
 76.7 73.5 70.3 81.7 66.4 البحيرة 

 76.7 72 67.3 75.9 61.7 اإلسماعيلية
 76.7 72.7 68.7 78.6 63.9 الجيزة

 76.1 70.5 65 71.8 58.3 بني سويف 
 75 69.5 64 70.6 57.4 الفيوم
 67 62.1 57.2 63.1 51.3 المنيا 
 54.1 50.1 46.2 51 41.4 أسيوط
 40.5 37.5 34.6 38.2 31 سوهاج

 49.4 45.8 42.2 46.5 37.8 قنا
 64.9 60.2 55.4 61.2 49.7 أسوان 
 63.2 58.6 54 59.6 48.4 األقصر 

 75.1 69.6 64.1 70.8 57.5 البحر األحمر
 76.7 73.3 69.8 80.9 65.7 الوادي الجديد 

 53.5 49.6 45.7 50.5 41 مطروح 
 72 67.8 63.6 72 58.5 إجمالي الجمهورية 

. 2014المسح السكاني الصحي مصر  *  
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 معدل اإلنجاب الكلي 
 

التعريف: متوسط عدد األطفال الذي يمكن أن تنجبهم السيدة خالل فترة حياتها االنجابية وفقًا لمعدالت االنجاب 
 الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة في سنة معينة.التفصيلية )حسب العمر( السائدة داخل 

المتوقع في   الكلي  اإلنجاب  لنسبة    2030لتقدير معدل  المستهدفة  القيمة  بناء على  المحافظة  على مستوى 
السيدات الالتي يستخدم وسائل تنظيم األسرة، تم استخدام بيانات المسح السكاني الصحي لمعدل اإلنجاب الكلي  

على مستوى المناطق الثالث )المحافظات   2014إلى    1988بة استخدام وسائل تنظيم األسرة في الفترة من  ونس
الحضرية، الوجه البحري، الوجه القبلي( وإيجاد العالقة بينهما في كل منطقة. ثم تم تطبيق معادلة االنحدار 

الكلي الذي ستحققه المحافظة في  للتنبؤ بقيمة معدل اإلنجاب    الخاصة بكل منطقة على محافظات المنطقة
. وللتأكد من  2030حالة تحقيق المحافظة للمستهدف الخاص بها في نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في  

صحة المنهجية المستخدمة تم تطبيق النموذج على البيانات اإلجمالية لمصر للتأكد من أن معدل اإلنجاب  
إلنجاب الكلي المقدر في االستراتيجية القومية للسكان، وقد قدر الكلي المقدر من النموذج هو نفسه معدل ا

طفل لكل سيدة )المعدل المقدر في االستراتيجية القومية للسكان    2.5النموذج معدل اإلنجاب الكلي لمصر ب 
 (.8طفل لكل سيدة  2.4هو  %72مقابل نسبة استخدام  

ومعدل   تحت السيناريو الثانيائل تنظيم األسرة  لنسبة استخدام وس  2030المستهدف في  ويوضح الجدول التالي  
 . 2030اإلنجاب الكلي على مستوى المحافظة في 

أن محافظتي القاهرة واإلسكندرية قد شهدتا ارتفاعًا في    2018وتقديرات       2014ويالحظ من مقارنة بيانات 
وانخفض المعدل في    ، بينما شهدت محافظة قنا ثبات في المعدل2018و   2014بين    معدل اإلنجاب الكلي ما

 باقي المحافظات. 

 
 
 
 
 

 
 . 2014، المجلس القومي للسكان،  مصر 2030االستراتيجية القومية للسكان والتنمية   8



                                                                
 

 ذ

 
 

40 

ومعدل اإلنجاب الكلي على   تحت السيناريو الثانيلنسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة  لمستهدف  : ا15جدول  
 2030مستوى المحافظة في 

 المحافظة 
لنسبة  2030المستهدف في 

استخدام وسائل تنظيم األسرة  
 تحت السيناريو الثاني 

  اإلنجاب الكليمعدل 
المستهدف في  

2030 

معدل اإلنجاب الكلي  
 * 2014في 

معدل اإلنجاب الكلي  
المقدر في  

2018 ** 
 2.85 2.6 2.0 76.7 القاهرة

 2.7 2.2 2.0 76.7 اإلسكندرية
 2.04 3 2.0 76.4 بورسعيد 
 2.55 3.2 2.0 76.7 السويس 
 2.7 3 2.4 76.7 دمياط
 2.73 3.1 2.4 76.7 الدقهلية 
 2.93 3.6 2.4 76.7 الشرقية
 2.56 3.8 2.4 76.7 القليوبية 

 3.03 3.4 2.4 76.7 كفر الشيخ
 2.76 3.1 2.4 76.7 الغربية 
 2.96 3.5 2.4 76.7 المنوفية
 3.19 3.5 2.4 76.7 البحيرة

 3.38 3.7 2.4 76.7 اإلسماعيلية
 2.86 3.3 2.0 76.7 الجيزة 

 3.59 3.9 2.1 76.1 بني سويف
 3.41 4.6 2.2 75 الفيوم 
 3.76 3.9 2.7 67 المنيا 
 4.09 4.2 3.5 54.1 أسيوط 
 4.01 4.3 4.4 40.5 9سوهاج
 3.71 3.7 3.8 49.4 قنا

 3.29 3.6 2.8 64.9 أسوان
 3.22 3.4 2.9 63.2 األقصر 

 3.1 3.5 2.5 72 إجمالي الجمهورية
 2014 الصحي السكاني المسح: * المصدر

 2019 للسكان، المتحدة األمم صندوق اتجاهات اإلنجاب في مصر في السنوات األخيرة،  العزيز، حسين،عبد **  
 

 

 

 
من خالل تطبيق نموذج إنحدار، فإن هذه النتائج قد تخضع النحراف نتيجة تأثيرات دقة    2030نظراً لتقدير قيم معدل األنجاب الكلي المستهدف في  9

 النموذج من الناحية اإلحصائية. 
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 نسبة المواليد الذين تمت والدتهم تحت إشراف مقدم خدمة مدرب   2.1.3
سنة( الالتي خضعن للوالدة تحت إشراف مقدم خدمة مدرب/   49- 15التعريف: عدد النساء في الفئة العمرية )

   100إجمالي النساء في نفس الفئة العمرية الالتي خضعن لعملية الوالدة × 
 
 .%91.5حوالي    2014بلغت نسبة المواليد الذين تمت والدتهم تحت إشراف مقدم خدمة مدرب في مصر عام  و 

ونظرًا للتقدم الواضح الذي حققته مصر في هذا المجال تعتبر التغطية الشاملة هي الخطوة التالية التي يمكن  
وبالتالي    إذا استمر التقدم المحرز خالل العقدين الماضيين بنفس المعدل،  2030أن تحققها مصر بحلول عام  

النسبة عام  تم اعتبار   إلى    ، مما%100إلى    2030المستهدف أن تصل هذه  النسبة  يستدعي وصول هذه 
 في كل المحافظات للوصول إلى المستهدف على المستوى القومي.  100%
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 2030والمستهدفة في  2014: نسبة الوالدات التي تمت تحت إشراف مقدم خدمة طبي في  16جدول 

نسبة الوالدات التي تمت تحت   المحافظة 
 * )%( 2014إشراف طبـي  

المستهدف في  
2020 )%( 

المستهدف في  
2025 )%( 

المستهدف في  
2030 )%( 

 100 99.4 98.8 98 القاهرة
 100 98.8 97.5 96 اإلسكندرية 
 100 100 100 100 بورسعيد 
 100 99.7 99.4 99 السويس
 100 99.7 99.4 99 دمياط 
 100 99.7 99.4 99 الدقهلية 
 100 97.5 95 92 الشرقية
 100 98.1 96.3 94 القليوبية

 100 99.7 99.4 99 كفر الشيخ
 100 98.8 97.5 96 الغربية
 100 98.4 96.9 95 المنوفية
 100 97.8 95.6 93 البحيرة 

 100 98.8 97.5 96 اإلسماعيلية
 100 97.8 95.6 93 الجيزة

 100 94.1 88.1 81 بني سويف 
 100 95.3 90.6 85 الفيوم
 100 91.9 83.8 74 المنيا 
 100 94.4 88.8 82 أسيوط
 100 95.9 91.9 87 سوهاج

 100 97.2 94.4 91 قنا
 100 99.4 98.8 98 أسوان 
 100 99.4 98.8 98 األقصر 

 100 98.1 96.3 94 البحر األحمر
 100 99.4 98.8 98 الوادي الجديد 

 100 93.1 86.3 78 مطروح 
 100 97.3 94.7 91.5 إجمالي الجمهورية 

  . 2014مصر المسح السكاني الصحي  *
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 امرأة في ذلك العمر 1000سنة( لكل  19  -  15معدل الوالدات لدى المراهقات ) 2.7.3
/ إجمالي النساء في   خالل فترة زمنية محددة  سنة(  19- 15في الفئة العمرية )  الوالدات لسيدات التعريف: عدد  

   1000نفس الفئة العمرية الالتي × 
 

فتاة في    1000لكل    48.1حوالي    2018سنة( في مصر في    19- 15بلغ معدل الوالدات لدى المراهقات )
فتاة في الفئة   1000لكل  24إلى  2030وقد تم وضع المستهدف لمصر أن تصل في ، 10نفس الفئة العمرية 

  2030ى  إل  2018سنة، وقد تم وضع هذا المستهدف بافتراض أن المؤشر سينخفض من    19- 15العمرية  
، وهو ما يعني انخفاض معدل الوالدات 2018إلى  2014السائد في الفترة من  السنوي  بنفس معدل انخفاضه

 .2018إلى نصف قيمته في   2030لدى المراهقات بحلول عام  
 

 تم حساب المستهدفات باستخدام سيناريوهين مختلفين: 
في كل محافظة بحلول عام  انخفاض معدل الوالدات لدى المراهقات  السيناريو األول يفترض هذا السيناريو  

 .2018إلى نصف قيمته في  2030
 

يضع هذا السيناريو حد أدنى لقيمة المؤشر في كل محافظة، ولتحديد الحد األدنى تم االعتماد السيناريو الثاني:  
، وأقل محافظة فيها 11فتاة   1000لكل    27  2018التي وصل فيها المعدل في عام  على بيانات دولة األردن  

  1000والدة لكل    11فتاة، وبالتالي تم اعتبار الحد األدنى للمحافظة هو    1000لكل    11حققت معدل بلغ  
 .فتاة
 
 

  

 
القياس يتم خالل سنة واحتماالت  ، ونظرًا ألنيالحظ أن البيانات المتوافرة ليست عن عدد الوالدات ولكن عن عدد السيدات الالتي ولدن 10

 أن تلد سيدة أكثر من مرة خالل سنة ضعيف جدًا فيتوقع أن يكون عدد السيدات مناظر لعدد الوالدات إلى حٍد كبير. 
 . 2018-2017المسح السكاني الصحي لألردن،  11
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 2030والمستهدفة في  2018معدل الوالدات لدى المراهقات : 17جدول 

الوالدات لدى معدل  المحافظة 
 2018المراهقات 

في   المستهدف
تحت   2030

 السيناريو األول

 المستهدف في
تحت   2025

 السيناريو الثاني 

في   المستهدف
تحت   2030

 السيناريو الثاني 
 11 13.8 8.8 17.6 القاهرة

 16.29 23.2 16.46 32.9 االسكندرية 
 11 15.7 11.1 22.2 بورسعيد 
 11 13.9 9.0 18.0 السويس
 19.7 28.1 19.9 39.8 دمياط 

 30.6 43.6 30.9 61.8 الدقهلية 
 26.5 37.8 26.8 53.6 الشرقية
 18.6 26.5 18.8 37.6 القليوبية

 31.5 44.9 31.9 63.7 كفر الشيخ
 20.6 29.4 20.8 41.6 الغربية

 22.5 32.1 22.8 45.5 المنوفية
 38.3 54.6 38.7 77.3 البحيرة 

 19.2 27.4 19.4 38.8 االسماعيلية
 21.4 30.5 21.6 43.3 الجيزة

 31.8 45.3 32.1 64.3 بني سويف 
 40.2 57.2 40.6 81.1 الفيوم
 30.2 43.0 30.5 61.0 المنيا 

 24.7 35.2 25.0 50.0 أسيوط
 23.7 33.8 24.0 48.0 سوهاج

 22.2 31.6 22.4 44.8 قنا
 13.3 18.9 13.4 26.8 اسوان 

 13.7 19.5 13.8 27.7 األقصر 
 11 13.2 8.2 16.3 البحر األحمر
 11.7 16.7 11.9 23.7 الوادي الجديد 

 87.4 124.6 88.3 176.6 مطروح 
 غ.م غ.م غ.م غ.م شمال سيناء 
 18.1 25.8 18.3 36.5 جنوب سيناء 

 24.0 34.0 24.0 48.1 اإلجمالي
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 الصحيين وتوزيعهم معدل كثافة األخصائيين  1- ج- 3
 من السكان  10000المؤشر: عدد األطباء لكل 

عدد األطباء داخل الحدود الجغرافية لدولة أو وحدة إدارية محددة في لحظة زمنية محددة منسوب التعريف:  
 10000لعدد السكان × 

 
أن تكون مصر من    2030، وتستهدف رؤية مصر 2015في من السكان    10000لكل   8 بلغ عدد األطباء

دولة في مؤشر التنمية البشرية والذي يضم الصحة كأحد مكوناته، وبالتالي تم اعتبار المستهدف   30أفضل  
دولة في مؤشر   30من السكان مساوي لمتوسط المعدل في أفضل    10000أن يكون معدل األطباء لكل  

أضعاف المعدل   4من السكان وهو ما يقارب    10000طبيب لكل    31.7التنمية البشرية، وهو ما يساوي  
 الحالي. 

 
 تم حساب المستهدفات باستخدام سيناريوهين مختلفين: 

في كل محافظة بحلول من السكان    10000ارتفاع معدل األطباء لكل  السيناريو األول يفترض هذا السيناريو  
 . أضعاف قيمته الحالية 4إلى   2030عام  

 
الثاني:   بين  السيناريو  الفجوة  لتقليل  وذلك  محافظة،  كل  في  المؤشر  لقيمة  أعلى  حد  السيناريو  هذا  يضع 

  32.6فرنسا حيث بلغ المعدل فيها  المحافظات المختلفة. ولتحديد الحد األعلى تم االعتماد على بيانات دولة  
  35.3حققت معدل بلغ  يها  مقاطعة ف  على، وأ 203012، وهو أقرب وضع للمستهدف في مصر في  2017في  

 .35.3للمحافظة هو  األعلى ، وبالتالي تم اعتبار الحد من السكان 10000لكل  طبيب 
 
 
 
 

  

 

12 SDG indicators: UN GLOBAL SDG DATABASE 
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  2030والمعدل المستهدف في    2015من السكان في    10000عدد األطباء البشريين لكل    :18جدول  
 وفقًا لكال السيناريوهين 

 المحافظة 
معدل االطباء 
البشريين لكل 

 من السكان 10000
2015 

المستهدف في  
تحت   2030

 السيناريو األول

المستهدف في  
تحت   2020

 السيناريو الثاني 

المستهدف في  
تحت   2025

 السيناريو الثاني 

المستهدف 
 2030في 

تحت 
السيناريو 

 الثاني 
 35.3 26.2 17.1 31.3 8.0 القاهرة

 35.3 26.4 17.4 33.4 8.5 االسكندرية 
 35.3 27.3 19.3 44.5 11.3 بورسعيد 
 35.3 26.2 17.1 31.2 7.9 السويس

 34.7 25.5 16.2 27.5 7.0 االسماعيلية
 35.3 28.2 21.1 54.8 14.0 دمياط 

 35.3 28.7 22.2 61.3 15.6 الدقهلية 
 35.3 27.5 19.7 46.9 12.0 الشرقية
 18.3 13.4 8.6 14.5 3.7 القليوبية
 35.3 26.4 17.5 33.7 8.6 كفرالشيخ 
 35.3 27.1 18.9 41.7 10.6 الغربية

 35.3 27.9 20.5 51.1 13.0 المنوفية
 28.1 20.6 13.2 22.3 5.7 البحيرة 
 25.4 18.6 11.9 20.1 5.1 الجيزة

 20.3 14.9 9.5 16.0 4.1 بني سويف 
 23.5 17.2 11.0 18.6 4.7 الفيوم
 30.3 22.2 14.2 24.0 6.1 المنيا 

 35.3 26.1 16.9 30.3 7.7 اسيوط
 31.9 23.4 14.9 25.2 6.4 سوهاج

 21.6 15.9 10.1 17.1 4.4 قنا
 27.3 20.0 12.8 21.7 5.5 اسوان 

 35.3 28.2 21.1 55.2 14.1 مطروح 
 35.3 26.4 17.4 33.2 8.5 الوادي الجديد 
 35.3 27.3 19.2 43.9 11.2 البحر االحمر
 35.3 26.1 16.8 29.9 7.6 شمال سيناء 
 35.3 30.0 24.8 76.6 19.5 جنوب سيناء 

 26.3 19.3 12.3 20.8 5.3 قصر األ
 31.7 23.8 16.0 31.7 8.1 االجمالي

  



                                                                
 

 ذ

 
 

47 

  3أن المحافظات يمكن تقسيمها إلى  2017من السكان  10000معدل االطباء البشريين لكل بيانات توضح 
 مجموعات كما يلي: 

 
معدل محافظات ارتفاع في    8: شهدت  من السكان  10000معدل االطباء البشريين لكل  محافظات ارتفع فيها  
القاهرة، الدقهلية، الغربية، أسيوط، مطروح، الوادي  شملت محافظات  من السكان    10000االطباء البشريين لكل  

ويالحظ أن محافظتين فقط منهم استطاعتا تحقيق المستهدف لهما في    .الجديد، شمال سيناء، وجنوب سيناء
هما مطروح وجنوب سيناء، بينما الست محافظات األخرى رغم ارتفاع المعدل فيهم إال أنهم لم يصلوا    2017

 .2017إلى المعدل المستهدف في  
 

ثبات في  ت  امحافظ   10: شهدت  من السكان  10000معدل االطباء البشريين لكل  في  محافظات شهدت ثبات  
من السكان شملت محافظات هي بورسعيد، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة،    10000معدل االطباء البشريين لكل  

 الجيزة، المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، واألقصر
 

معدل االطباء البشريين    انخفاضًا في  ات محافظ  9: شهدت  معدل وفيات األمهات محافظات شهدت انخفاض في  
السكان    10000لكل   بني سويف،  من  القليوبية،  الشرقية،  هي اإلسكندرية، السويس، اإلسماعيلية، دمياط، 

 الفيوم، البحر األحمر.
معدل االطباء البشريين لكل  ويالحظ أنه في حيث شهدت معظم محافظات الوجه القبلي ثبات أو تحسن في  

 من السكان، شهدت معظم محافظات الوجه البحري ثبات أو تراجع في المعدل.  10000
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والمعدل المستهدف    2017إلى   2015من  من السكان   10000عدد األطباء البشريين لكل  تطور   :19جدول  
 2017 في

 المحافظة 
معدل االطباء  
البشريين لكل  

من   10000
 2015السكان 

معدل االطباء البشريين  
من السكان  10000لكل  

 2017المستهدف في 

معدل االطباء البشريين  
من السكان  10000لكل  

2017 
  2017الفرق بين 

 2015و

 1.1 9.1 11.6 8 القاهرة
 1.2- 7.3 12.1 8.5 االسكندرية 

 0.9- 10.4 14.5 11.3 بورسعيد 
 2- 5.9 11.6 7.9 السويس

 2.5- 4.5 10.7 7 االسماعيلية
 2.2- 11.8 16.8 14 دمياط 

 1.9 17.5 18.2 15.6 الدقهلية 
 1.2- 10.8 15.1 12 الشرقية
 1.1- 2.6 5.7 3.7 القليوبية
 0 8.6 12.2 8.6 كفرالشيخ 
 2 12.6 13.9 10.6 الغربية

 0.6 13.6 16.0 13 المنوفية
 0.1 5.8 8.7 5.7 البحيرة 
 0.7- 4.4 7.8 5.1 الجيزة

 1.2- 2.9 6.3 4.1 بني سويف 
 1.2- 3.5 7.2 4.7 الفيوم
 0.2 6.3 9.3 6.1 المنيا 

 1 8.7 11.4 7.7 اسيوط
 0.7- 5.7 9.8 6.4 سوهاج

 0.7- 3.7 6.7 4.4 قنا
 0.3 5.8 8.4 5.5 اسوان 

 2.9 17 16.9 14.1 مطروح 
 2.3 10.8 12.1 8.5 الوادي الجديد 
 1.6- 9.6 14.4 11.2 البحر االحمر
 1.3 8.9 11.3 7.6 شمال سيناء 
 15.5 35 21.6 19.5 جنوب سيناء 

 0.7- 4.6 8.1 5.3 االقصر 
   11.3 8.1 االجمالي
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تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على   التعلم مدى الهدف الرابع: ضمان أن  التعليم الجيد وتعزيز فرص 
 الحياة للجميع 

 نسبة األمية حسب النوع  1.6.4
سنوات فأكثر منسوبًا إلى عدد السكان في نفس الفئة العمرية داخل   10التعريف: عدد األميين في الفئة العمرية  

مية على أنها عدم قدرة الفرد  وتعرف األ  الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة في لحظة زمنية محددة.
 .13على قراءة جملة 

 
. وقد تم حساب المستهدف تحت  2017المستهدف لهذا المؤشر هو خفض نسبة األمية إلى نصف قيمتها في  

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

 
التي تبلغ نسبة األمية فيها نصف    14وقد تم مقارنة مستهدفات المحافظات بالوضع الحالي في مقاطعات الدول 

النسبة الحالية في مصر، وأوضحت المقارنة أن مقاطعاتها تحقق نسب أمية أقل من المستهدف في محافظات  
 مصر وبالتالي تم االكتفاء بالسيناريو األول. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 2011المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، دليل مؤشرات السكان والتنمية، مركز  13
 تم دراسة حالة بتسوانا وهي إحدى دول أفريقيا التي استطاعت تحقيق قيمة قريبة لمستهدف مصر. 14
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 للسيناريو األولطبقًا للنوع وفقًا   2030: نسبة األمية الحالية والمستهدفة في 20جدول 

ظة 
حاف

الم
 

نسبة األمية بين السكان 
 *)%( 2017+ في 10

 2020المستهدف في 
 تحت السيناريو األول )%( 

 2025المستهدف في 
 تحت السيناريو األول )%( 

 2030المستهدف في 
 تحت السيناريو األول )%(

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة  إناث  ذكور 
 8.1 9.4 7 11.2 13 9.7 14.3 16.6 12.3 16.2 18.7 13.9 القاهرة

 9.5 10.9 8.2 13.2 15.1 11.3 16.8 19.3 14.4 19 21.8 16.3 اإلسكندرية 
 7 7.9 6.2 9.7 10.9 8.6 12.5 14 11 14.1 15.8 12.4 بورسعيد 
 7.6 9 6.3 10.6 12.5 8.7 13.5 16 11.1 15.3 18.1 12.6 السويس
 10.1 10.1 10 14 14 14 17.9 17.9 17.9 20.2 20.2 20.3 دمياط 
 11.8 13.3 10 16.3 18.4 14.3 20.9 23.5 18.3 23.6 26.6 20.7 الدقهلية 
 13 15.2 11 18 21 15.1 22.9 26.9 19.2 25.9 30.4 21.7 الشرقية
 11.9 14 9.8 16.4 19.4 13.6 21 24.8 17.4 23.7 28.1 19.7 القليوبية

 14.3 16.8 12 19.8 23.2 16.4 25.2 29.6 21 28.5 33.5 23.7 كفر الشيخ
 10.7 12.9 8.6 14.8 17.9 11.9 18.9 22.9 15.1 21.4 25.9 17.1 الغربية
 11.3 13.8 8.9 15.6 19.1 12.3 19.9 24.4 15.7 22.5 27.6 17.8 المنوفية
 16.4 19.7 13 22.7 27.3 18.5 29.1 34.9 23.6 32.9 39.4 26.7 البحيرة 

 10.7 12.7 8.9 14.8 17.5 12.3 18.9 22.4 15.7 21.4 25.3 17.7 اإلسماعيلية
 12.4 14.8 10 17.2 20.5 14.2 22 26.2 18.1 24.9 29.6 20.5 الجيزة

 18 21.9 14 24.9 30.3 19.8 31.8 38.7 25.3 35.9 43.7 28.6 بني سويف 
 17 20 14 23.5 27.7 19.8 30.1 35.4 25.2 34 40 28.5 الفيوم
 18.6 22.7 15 25.8 31.4 20.4 32.9 40.2 26.1 37.2 45.4 29.5 المنيا 
 17.3 20.6 14 24 28.6 19.7 30.6 36.5 25.1 34.6 41.3 28.4 أسيوط
 16.8 20.8 13 23.3 28.8 18.1 29.7 36.7 23.1 33.6 41.5 26.1 سوهاج

 14.6 18.9 11 20.2 26.1 14.5 25.8 33.4 18.5 29.1 37.7 20.9 قنا
 9.6 12.2 7 13.3 16.9 9.7 16.9 21.6 12.5 19.1 24.4 14.1 أسوان 
 12.9 16.2 9.9 17.9 22.5 13.7 22.9 28.7 17.4 25.9 32.5 19.7 األقصر 
البحر  
 6 7.6 4.5 8.3 10.5 6.3 10.6 13.4 8 12 15.1 9.1 األحمر

الوادي 
 7.3 9.7 5.1 10.1 13.4 7.1 13 17.2 9.1 14.7 19.4 10.3 الجديد 

 15.9 21 12 22.1 29.1 15.9 28.2 37.2 20.3 31.9 42.1 23 مطروح 
شمال 
 11.1 14.9 7.5 15.4 20.6 10.3 19.6 26.3 13.2 22.2 29.7 14.9 سيناء 

جنوب  
 8.3 10.3 6.5 11.5 14.3 9 14.7 18.2 11.4 16.6 20.6 12.9 سيناء 

إجمالي  
 الجمهورية

21.2 30.8 25.8 18.8 27.2 22.8 14.7 21.3 17.9 11 15.4 12.9 
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 نسبة المدارس المجهزة بصورة مناسبة لألطفال المعاقين  1.أ.4
التعريف: نسبة المدارس المجهزة الستقبال األطفال المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة من اجمالي المدارس  

 في الدولة  
 

من إجمالي المدارس،   % 4تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن هذه النسبة ال تتعدى  
أضعاف    7، وهو ما يعني  %30الجمهورية بالوصول بهذه النسبة إلى  وقد تم وضع المستهدف على مستوى  

 النسبة الحالية. 
 

 تقدير المستهدف على مستوى المحافظات تم بناء على سيناريوهين: 
أضعاف   7إلى    2030في كل محافظة لتصل في  sالسيناريو األول: يفترض هذا السيناريو أن النسبة ستزيد  

 . 2017المحافظة في النسبة المشاهدة في 
 

السيناريو الثاني: نظرًا ألن السيناريو األول أدى إلى وضع مستهدفات مرتفعة جدًا للمحافظات التي بها نسبة  
أكبر من المدارس المجهزة بصورة مناسبة لألطفال المعاقين فقد تم اللجوء لسيناريو آخر يضع حد أعلى لنسبة  

، ثم تم توزيع أعداد المدارس المطلوب أن تكون %50لمعاقين بنسبة  المدارس المجهزة بصورة تناسب األطفال ا
 . %50مجهزة على باقي المحافظات التي تقل فيها نسبة المدارس المستهدفة تحت السيناريو األول عن  

 
  



                                                                
 

 ذ

 
 

52 

طبقًا   2030: النسبة الحالية للمدارس المجهزة بصورة مناسبة لألطفال المعاقين والقيم المستهدفة في21 جدول
 سيناريوهين لل

 المحافظة 
نسبة المدارس المجهزة  
بصورة مناسبة لألطفال  

 * )%(   2017المعاقين 

المستهدف في  
تحت  2030

 السيناريو األول )%(

المستهدف في  
تحت  2020

 السيناريو الثاني )%(

المستهدف في  
تحت  2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2030

 السيناريو الثاني )%(

 49.5 33 16.6 49.5 6.7 القاهرة
 28.8 19.2 9.6 28.8 3.9 اإلسكندرية 
 50 34.2 18.4 50 8.9 بورسعيد 
 50 34.7 19.5 50 10.3 السويس
 25.8 17.2 8.6 25.8 3.5 دمياط 
 14.8 9.9 5 14.8 2 الدقهلية 
 25.1 16.8 8.4 25.1 3.4 الشرقية
 39.9 26.6 13.4 39.9 5.4 القليوبية

 21.4 14.3 7.2 21.4 2.9 الشيخكفر 
 28.1 18.8 9.4 28.1 3.8 الغربية
 40.6 27.1 13.6 40.6 5.5 المنوفية
 11.1 7.4 3.7 11.1 1.5 البحيرة 

 29.5 19.7 9.9 29.5 4 اإلسماعيلية
 50 33.5 16.9 50 7 الجيزة

 17 11.3 5.7 17 2.3 بني سويف 
 24.4 16.3 8.2 24.4 3.3 الفيوم
 23.6 15.8 7.9 23.6 3.2 المنيا 
 31 20.7 10.4 31 4.2 أسيوط
 50 35.6 21.2 50 12.6 سوهاج

 18.5 12.3 6.2 18.5 2.5 قنا
 12.6 8.4 4.2 12.6 1.7 أسوان 
 12.6 8.4 4.2 12.6 1.7 األقصر 

 41.4 27.6 13.9 41.4 5.6 البحر األحمر
 14 9.3 4.7 14 1.9 الوادي الجديد 

 42.1 28.1 14.1 42.1 5.7 مطروح 
 45 30 15.1 45 6.1 شمال سيناء 
 18.5 12.3 6.2 18.5 2.5 جنوب سيناء 

 30 20.1 10.2 30 4.3 إجمالي الجمهورية 
 * الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 
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 الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

)نسبة    1.2.5 العمرية  الفئة  في  الزواج  لهن  الالتي سبق  للعنف    15السيدات  تعرضن  الالتي  فـأكثر(  سنة 
 الجسدي، أو الجنسي، أو النفسي من الزوج الحالي أو السابق في خالل األثنى عشر شهرًا األخيرة. 

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

 الزوج.
( سنة الالتي  49- 15أن نسبة السيدات في الفئة العمرية )  2014تشير نتائج المسح السكاني الصحي لمصر  

. وتهدف االستراتيجية  2014عام    %4.5  قد بلغت  سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف جنسي من أزواجهن
. وبالتالي فإن النسبة المستهدفة عام  2030القومية للمرأة المصرية إلى محو هذا النوع من العنف في عام  

 . %0أي ان المستهدف لكل المحافظات  %0هي   2030
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( سنة الالتي سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف 49-15: نسبة السيدات في الفئة العمرية )22جدول  
 2030والمستهدف عام   2014جنسي في  

 المحافظة 

نسبة السيدات في الفئة  
( سنة  49 - 15العمرية )

الالتي سبق لهن الزواج  
والالتي تعرضن لعنف جنسي 

2014 )%(* 

المستهدف في  
2020)%( 

المستهدف في  
2025)%( 

المستهدف في  
2030)%( 

 0 0.9 1.7 2.8 القاهرة
 0 1.9 3.8 6 اإلسكندرية 
 0 2.4 4.8 7.7 بورسعيد 
 0 0.7 1.5 2.3 السويس
 0 1 2 3.2 دمياط 
 0 1.1 2.2 3.5 الدقهلية 
 0 1.1 2.2 3.5 الشرقية
 0 2.4 4.8 7.7 القليوبية

 0 0.3 0.7 1.1 كفر الشيخ
 0 1.2 2.4 3.9 الغربية
 0 0.4 0.9 1.4 المنوفية
 0 1.5 3.1 4.9 البحيرة 

 0 1.9 3.7 6 اإلسماعيلية
 0 2.1 4.2 6.7 الجيزة

 0 0.3 0.6 1 بني سويف 
 0 1.9 3.8 6.1 الفيوم
 0 1 2 3.2 المنيا 
 0 2.4 4.9 7.8 أسيوط
 0 2.4 4.9 7.8 سوهاج

 0 1.4 2.8 4.5 قنا
 0 2 4 6.4 أسوان 
 0 1.4 2.8 4.4 األقصر 

 0 1 2.1 3.3 البحر األحمر
 0 0.1 0.1 0.2 الوادي الجديد 

 0 0.7 1.4 2.3 مطروح 
 0 1.4 2.8 4.5 إجمالي الجمهورية 

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر  *
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الزواج ) الالتي سبق لهن  السيدات  بديل: نسبة  ِقبل  49- 15مؤشر  نفسي من  الالتي تعرضن لعنف  ( سنة 
 الزوج.

( سنة الالتي  49- 15أن نسبة السيدات في الفئة العمرية )  2014تشير نتائج المسح السكاني الصحي لمصر  
. وتهدف االستراتيجية  2014عام    %18.8  قد بلغت   سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف نفسي من أزواجهن

. وبالتالي فإن النسبة المستهدفة عام  2030القومية للمرأة المصرية إلى محو هذا النوع من العنف في عام  
 . %0أي ان المستهدف لكل المحافظات  %0هي   2030
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العمرية )23جدول   الفئة  في  السيدات  نسبة  تعرضن  ( سنة  49- 15:  والالتي  الزواج  لهن  الالتي سبق 
 . 2030والمستهدف عام  2014نفسي في   فلعن

 المحافظة 

 15نسبة السيدات في الفئة العمرية ) 
( سنة الالتي سبق لهن الزواج  49 -

  2014والالتي تعرضن لعنف نفسي 
 )%( * 

المستهدف في  
2020 )%( 

المستهدف في  
 )%( 2030المستهدف في  )%( 2025

 0 5.7 11.4 18.2 القاهرة
 0 5.7 11.4 18.3 اإلسكندرية
 0 5.3 10.6 17 بورسعيد 
 0 6.1 12.2 19.6 السويس 
 0 9.1 18.3 29.2 دمياط
 0 8.9 17.8 28.4 الدقهلية 
 0 7 14.1 22.6 الشرقية
 0 6.8 13.6 21.7 القليوبية 

 0 2.5 5 7.9 كفر الشيخ
 0 5.2 10.4 16.6 الغربية 
 0 1.2 2.5 3.9 المنوفية
 0 3.5 7 11.2 البحيرة

 0 5.6 11.2 17.9 اإلسماعيلية
 0 5.9 11.9 19 الجيزة 

 0 3.8 7.6 12.1 بني سويف
 0 5.5 10.9 17.5 الفيوم 
 0 5 9.9 15.9 المنيا 
 0 8.2 16.5 26.4 أسيوط 
 0 10.2 20.3 32.6 سوهاج

 0 7.7 15.4 24.7 قنا
 0 3.6 7.1 11.4 أسوان
 0 5 10 15.9 األقصر 

 0 8.6 17.1 27.4 البحر األحمر 
 0 5 10 16 الوادي الجديد

 0 3.9 7.7 12.4 مطروح
 0 5.9 11.8 18.8 إجمالي الجمهورية

 2014المسح السكاني الصحي مصر  *
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ِقبل ( سنة الالتي تعرضن لعنف جسدي من  49- 15مؤشر بديل: نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج ) 
  الزوج

 
( سنة الالتي  49- 15أن نسبة السيدات في الفئة العمرية )  2014تشير نتائج المسح السكاني الصحي لمصر  

. وتهدف االستراتيجية القومية  2014عام    %25.7سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف جسدي من أزواجهن  
هي    2030. وبالتالي فإن النسبة المستهدفة عام  2030للمرأة المصرية إلى محو هذا النوع من العنف في عام  

 . %0ي ان المستهدف لكل المحافظات أ 0%
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( سنة الالتي سبق لهن الزواج والالتي تعرضن لعنف 49-15: نسبة السيدات في الفئة العمرية )24جدول  
 . 2030والمستهدف عام   2014جسدي في 

 المحافظة 
العمرية نسبة السيدات في الفئة 

( سنة الالتي سبق  49 - 15) 
لهن الزواج والالتي تعرضن 

 * )%( 2014لعنف جسدي 

المستهدف في  
2020 )%( 

المستهدف في  
2025 )%( 

 2030المستهدف في 
)%( 

 0 6.1 12.2 19.6 القاهرة
 0 9.5 19 30.3 اإلسكندرية 
 0 7.8 15.7 25.1 بورسعيد 
 0 5.4 10.8 17.3 السويس
 0 8.2 16.4 26.2 دمياط 
 0 10.3 20.6 33 الدقهلية 
 0 8 16.1 25.7 الشرقية
 0 10.3 20.6 33 القليوبية

 0 4.5 9 14.4 كفر الشيخ
 0 6.8 13.6 21.7 الغربية
 0 3.2 6.4 10.3 المنوفية
 0 7.9 15.9 25.4 البحيرة 

 0 8.9 17.8 28.5 اإلسماعيلية
 0 8.1 16.1 25.8 الجيزة

 0 7.4 14.8 23.7 بني سويف 
 0 8.1 16.1 25.8 الفيوم
 0 9.2 18.3 29.4 المنيا 
 0 10 20.1 32.1 أسيوط
 0 12.1 24.2 38.7 سوهاج

 0 8.2 16.4 26.2 قنا
 0 7.9 15.9 25.4 أسوان 
 0 4.9 9.9 15.8 األقصر 

 0 6.2 12.3 19.7 البحر األحمر
 0 3.4 6.7 10.7 الوادي الجديد 

 0 6.9 13.7 21.9 مطروح 
إجمالي  
 الجمهورية

25.7 16.1 8 0 

 . 2014المسح السكاني الصحي مصر  *
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 سنة  18( سنة الالتي تزوجن قبل بلوغهن  24- 20نسبة السيدات في الفئة العمرية )  1.3.5
تستهدف االستراتيجية القومية للمرأة القضاء على   ( سنة ومتزوجات حالياً 18- 10السيدات في الفئة العمرية )  %مؤشر بديل:  

، وهو ما  %0على المستوى القومي هو الوصول بنسبة الزواج المبكر إلى    2030الزواج المبكر مما يعني أن المستهدف في  
 . %0يعني ان تصل النسبة في كل محافظة إلى 

 
 2030والمستهدف عام   2017( في  18-10السيدات المتزوجات في الفئة العمرية )  %: 25جدول  

نسبة السيدات المتزوجات في الفئة العمرية  المحافظة 
 * )%( 2017( سنة  18  - 10)

المستهدف في  
2020  )%( 

المستهدف في  
2025  )%( 

المستهدف في  
2030  )%( 

 0 0.1 0.2 0.3 القاهرة
 0 0.3 0.5 0.7 اإلسكندرية
 0 0.4 0.9 1.1 بورسعيد 
 0 0.1 0.3 0.3 السويس 
 0 0.4 0.8 1 دمياط
 0 0.8 1.6 2.1 الدقهلية 
 0 0.6 1.2 1.6 الشرقية
 0 0.3 0.5 0.7 القليوبية 

 0 0.7 1.5 1.9 كفر الشيخ
 0 0.4 0.9 1.1 الغربية 
 0 0.3 0.5 0.7 المنوفية
 0 0.9 1.8 2.4 البحيرة

 0 0.3 0.6 0.8 اإلسماعيلية
 0 0.6 1.2 1.5 الجيزة 

 0 1.2 2.4 3.1 بني سويف
 0 1.5 3 3.9 الفيوم 
 0 0.7 1.5 1.9 المنيا 
 0 0.7 1.4 1.8 أسيوط 
 0 0.5 1 1.3 سوهاج

 0 0.7 1.5 1.9 قنا
 0 0.4 0.8 1 أسوان
 0 0.4 0.7 1 األقصر 

 0 0.2 0.3 0.4 البحر األحمر 
 0 0.2 0.5 0.6 الجديدالوادي 

 0 0.9 1.8 2.4 مطروح
 0 0.3 0.7 0.9 شمال سيناء
 0 0.1 0.2 0.3 جنوب سيناء

 0 0.6 1.2 1.5 إجمالي الجمهورية
 ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.2017* التعداد العام للسكان 
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 نسبة مقاعد البرلمان التي تشغلها المرأة  1.5.5
 التعريف: نسبة اإلناث األعضاء في البرلمان من إجمالي عدد األعضاء في البرلمان.

المرأة حاليًا   بإجمالي    %15تشغل  البرلمان  القوائم والتي حددها   56مقعد منهم    89من مقاعد  على مقاعد 
مستهدف . وقد تم وضع ال%4.2مقعد بنسبة    448على مقاعد الفردي من إجمالي    19معينات و  14الدستور، و

وهي النسبة التي استهدفتها االستراتيجية الوطنية    %25إلى    2030برفع نسبة السيدات على مقاعد الفردي في  
 . من المقاعد بنظام الكوتة %10لتمكين المرأة المصرية في ظل حصول المرأة على 

 
من مقاعد الفردي   محافظة لم تحصل فيهم المرأة على أي مقعد   16هناك   2015جدير بالذكر أنه في ومن ال

 في البرلمان.
 

 وقد تم حساب المستهدف على مستوى المحافظات تحت سيناريوهين مختلفين: 
على األقل من مقاعد الفردي في كل   %25السيناريو األول: تثبيت نسبة السيدات على مقاعد البرلمان عند  

 محافظة.
 

( فكانت النتيجة  %4.2على النسبة المحققة حاليًا )(  %25السيناريو الثاني: تم قسمة النسبة المستهدفة للدولة )
من    %35مرات بحد أقصى أن تحصل المرأة على    6أي أنه يتم مضاعفة العدد في كل محافظة حوالي    5.95

مرات إلى حصول المرأة فيها   6المقاعد في كل محافظة، والمحافظات التي أدى فيها مضاعفة عدد المقاعد  
ثم توزيع باقي مقاعد المرأة على المحافظات األخرى   % 35د تم االكتفاء فيها بـ من المقاع % 35على أكثر من  

إلحداث توازن بين المحافظات واستغالل تجربة المحافظات التي حصلت فيها المرأة على مقاعد في االنتخابات  
 البرلمانية األخيرة في الترويج النتخاب السيدات المرشحات بصورة أكبر. 
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 2030: عدد المقاعد الفردي التي تشغلها المرأة الحالية والمستهدفة في 26جدول 

عدد مقاعد   المحافظة 
 *الفردي

عدد مقاعد  
الفردي التي 
تشغلها المرأة 

2015* 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو 
 األول

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو 
 الثاني 

المستهدف في  
تحت   2025

 السيناريو الثاني 

المستهدف في  
تحت   2030

 السيناريو الثاني 

 12 9 5 12 2 49 القاهرة
 9 7 4 6 2 25 اإلسكندرية 
 1 1 1 1 1 4 بورسعيد 
 1 1 0 1 0 4 السويس
 2 2 1 2 1 7 دمياط 
 10 7 5 7 2 29 الدقهلية 
 11 9 6 8 4 30 الشرقية
 6 4 3 6 1 25 القليوبية

 3 2 1 4 0 16 كفر الشيخ
 6 4 3 6 1 24 الغربية
 4 3 1 5 0 20 المنوفية
 6 4 3 7 1 27 البحيرة 

 1 1 0 2 0 6 اإلسماعيلية
 13 10 6 9 3 37 الجيزة

 3 2 1 4 0 14 بني سويف 
 3 2 1 4 0 15 الفيوم
 5 3 2 6 0 25 المنيا 
 4 3 1 5 0 20 أسيوط
 4 3 1 6 0 22 سوهاج

 3 2 1 4 0 15 قنا
 3 2 2 2 1 8 أسوان 
 1 1 0 2 0 6 األقصر 

 1 1 0 1 0 4 البحر األحمر
 1 1 0 1 0 4 الوادي الجديد 

 1 1 0 1 0 4 مطروح 
 1 1 0 1 0 5 شمال سيناء 
 1 1 0 1 0 3 جنوب سيناء 
إجمالي  
 الجمهورية

448 19 114 51 84 116 

 *موقع البرلمان المصري.
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 الالتي تم ختانهن أو متوقع ختانهن سنة  19- 0نسبة اإلناث في العمر   2.3.5
سنة الالتي تم ختانهن أو المتوقع ختانهن منسوبًا إلجمالي اإلناث في  19- 0التعريف: عدد اإلناث في العمر

 سنة.  19- 0العمر
 

،  % 56.3حوالي    2014بلغت في    19- 0نسبة اإلناث الالتي تم ختانهن أو المتوقع ختانهن في الفئة العمرية  
تستهدف أهداف التنمية المستدامة القضاء على ختان اإلناث، إال أن في وضع مصر يعد تحقيق هذا الهدف و 

بخفض    2030تم تحديد المستهدف لهذا المؤشر في  صعب خاصًة أنه مرتبط بتغيير ثقافة المجتمع لذا فقد  
 . %37.5أي أن تصل إلى  2014هذه النسبة إلى ثلثي قيمتها في 

 
 ات على مستوى المحافظات تم بناء على سيناريوهين مختلفين: تحديد المستهدف

 السيناريو األول: انخفاض قيمة المؤشر في كل محافظة إلى ثلثي القيمة الحالية لها. 
 

مستهدفات  مقارنة  تم  المصرية  المحافظات  تحققها  أن  يمكن  التي  الدنيا  القيمة  لتحديد  الثاني:  السيناريو 
هي األقرب   15( %38قيمة المؤشر فيها )بلغت  لحالية لدولة كوت ديفوار والتي  المحافظات المصرية بالقيم ا

في   لمصر  وضعه  تم  الذي  مقاطعاتها  2030للمستهدف  في  قيمة  أدنى  بلغت  وقد  وبمقارنة  12.2%.   .
محافظات فقط    3المستهدفات على مستوى المحافظات المحسوبة تحت السيناريو األول بهذه القيمة وجد أن  

في المستهدف وفي الوضع الحالي أيضًا، وبالتالي تم تثبيت قيم هذه المحافظات عند الوضع الحالي    أدنى منها
وتوزيع باقي نسب المتوقع ختانهن المستهدفة على المحافظات الباقية بنفس نسب توزيع المختنات والمتوقع 

 ختانه الحالي. 
 

  

 

 2012-2011المسح السكاني الصحي، كوت ديفوار  15
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 طبقًا لكال السيناريوهين   2030المتوقع ختانهن والمستهدفة في  ( سنة  19- 0: النسبة الحالية لإلناث )27جدول  

 المحافظة 

 19-0نسبة اإلناث )
سنة( الالتي تم ختانهن 

أو متوقع ختانهن 
)%( * 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو األول 
)%( 

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو 
 الثاني )%(

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو الثاني  
)%( 

ستهدف في  الم
تحت   2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 23.9 28 31 23.8 35.7 القاهرة
 15.5 18 20 15.4 23.1 اإلسكندرية 
 11.7 12 12 7.8 11.7 بورسعيد 
 21.1 24 28 21 31.5 السويس
 10.9 11 11 7.3 10.9 دمياط 
 28.8 33 38 28.7 43 الدقهلية 
 44.4 51 58 44.2 66.3 الشرقية
 46.4 54 61 46.1 69.2 القليوبية

 37.2 43 49 37 55.5 كفر الشيخ
 34.4 40 45 34.3 51.4 الغربية
 39.3 45 51 39.1 58.7 المنوفية
 24.6 28 32 24.5 36.7 البحيرة 

 38.9 45 51 38.7 58 اإلسماعيلية
 36.4 42 48 36.2 54.3 الجيزة

 47.1 54 62 46.9 70.3 بني سويف 
 40.4 47 53 40.2 60.3 الفيوم
 40.1 46 52 39.9 59.9 المنيا 
 49.1 57 64 48.9 73.3 أسيوط
 53.7 62 70 53.5 80.2 سوهاج

 61.3 71 80 61 91.5 قنا
 58 67 76 57.7 86.6 أسوان 
 60.8 70 79 60.5 90.7 األقصر 

 35.5 41 46 35.3 52.9 البحر األحمر
 47.6 55 62 47.3 71 الوادي الجديد 

 3.3 3 3 2.2 3.3 مطروح 
إجمالي  
 الجمهورية

56.3 37.5 49 43 37.5 

. 2014المسح السكاني الصحي مصر  *  
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1.6.5  ( العمرية  الفئة  في  حاليًا  المتزوجات  السيدات  الخاصة  49- 15نسبة  القرارات  يتخذن  الالتي  ( سنة 
 برعايتهن الصحية 

السيدات   نسبة  )التعريف:  العمرية  الفئة  في  حاليًا  تخص  49- 15المتزوجات  قرارات  يتخذن  والالتي  ( سنة 
الفئة   نفس  في  المتزوجات  السيدات  إجمالي  من  الحالي  بمشاركة زوجها  أو  بمفردها  الصحية سواء  رعايتها 

 العمرية.
 

- 15لعمرية )، وصلت نسبة السيدات المتزوجات في الفئة ا2014طبقًا لنتائج المسح السكاني الصحي لمصر  
حوالي 49 إلى  الزوج  بمشاركة  أو  بمفردهن  سواء  الصحية  رعايتهن  بخصوص  القرار  يتخذن  الالتي  سنة   )

ونظرًا للتقدم الواضح الذي حققته مصر في هذا المجال تعتبر التغطية الشاملة هي الخطوة التالية ،  82.7%
عام   بحلول  تحققها مصر  أن  يمكن  الم  2030التي  التقدم  استمر  بنفس  إذا  الماضيين  العقدين  حرز خالل 

لزيادة تمكين المرأة في    %100إلى    2030المستهدف أن تصل هذه النسبة عام  وبالتالي تم اعتبار    المعدل،
في جميع محافظات    % 100اتخاذ القرارات الخاصة برعايتها الصحية، مما يستلزم الوصول بهذه النسبة إلى  

 المستوى القومي.الجمهورية لضمان الوصول للمستهدف على 
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( سنة الالتي يتخذن القرارات الخاصة  49- 15: نسبة السيدات المتزوجات حاليًا في الفئة العمرية )28جدول  
 2030والمستهدف في  2014)بمفردها أو بمشاركة الزوج( في  برعايتهن الصحية

 المحافظة 

نسبة السيدات المتزوجات حاليًا في 
( سنة  49-15الفئة العمرية )

الالتي يتخذن القرارات الخاصة 
 *)%( 2014برعايتهن الصحية 

المستهدف في  
2020 )%( 

المستهدف في  
2025 )%( 

 2030المستهدف في 
)%( 

 100 96.9 93.9 90.2 القاهرة
 100 96.3 92.6 88.2 اإلسكندرية 
 100 94.4 88.8 82 بورسعيد 
 100 97.2 94.3 90.9 السويس
 100 98 96 93.6 دمياط 
 100 93.8 87.5 80 الدقهلية 
 100 93.9 87.8 80.5 الشرقية
 100 93.2 86.4 78.3 القليوبية

 100 98.9 97.9 96.6 كفر الشيخ
 100 88.3 76.6 62.5 الغربية
 100 96.3 92.7 88.3 المنوفية
 100 91.9 83.8 74.1 البحيرة 

 100 95.6 91.2 85.9 اإلسماعيلية
 100 97.8 95.6 93 الجيزة

 100 96.8 93.5 89.6 بني سويف 
 100 95 89.9 83.9 الفيوم
 100 94.6 89.1 82.6 المنيا 
 100 87.8 75.7 61.1 أسيوط
 100 90.6 81.1 69.8 سوهاج

 100 89.7 79.3 66.9 قنا
 100 93.8 87.7 80.3 أسوان 
 100 93.7 87.4 79.9 األقصر 

 100 94.2 88.3 81.3 البحر األحمر
 100 95.2 90.4 84.6 الوادي الجديد 

 100 91 82 71.2 مطروح 
إجمالي  
 الجمهورية

82.7 89.2 94.6 100 

 . 2014* المسح السكاني الصحي مصر 
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1.6.5  ( العمرية  الفئة  في  حاليًا  المتزوجات  السيدات  الخاصة  49- 15نسبة  القرارات  يتخذن  الالتي  ( سنة 
 )بمفردها أو بمشاركة الزوج(باستخدام وسائل تنظيم اأُلسرة 

( العمرية  الفئة  في  حاليًا  المتزوجات  السيدات  نسبة  خاصة  49-15التعريف:  قرارات  يتخذن  الالتي  سنة   )
باستخدام وسائل تنظيم األسرة، سواء بمفردها أو بالمشاركة مع الزوج، كنسبة من اجمالي السيدات المتزوجات 

 حاليا في نفس الفئة العمرية. 
 

الصحي   السكاني  المسح  لنتائج  العمرية )2014طبقًا  الفئة  في  المتزوجات  السيدات  نسبة  ( سنة  15-49، 
. المستهدف أن تصل هذه النسبة في عام  %97.6الالتي يتخذن قرارات  )بمفردها أو بمشاركة الزوج( حوالي  

جميع المحافظات   في  %100على المستوى القومي، مما يعني وصول هذه النسبة إلى    %100إلى    2030
 يق المستهدف على المستوى القومي.لتحق
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العمرية )29جدول   الفئة  السيدات المتزوجات حاليًا في  نسبة  يتخذن قرار استخدام  49- 15:  الالتي  ( سنة 

 2030والمستهدف في   2014وسائل تنظيم األسرة )بمفردها أو بمشاركة الزوج( في  

 المحافظة 

السيدات المتزوجات حاليًا في نسبة 
( سنة الالتي 49-15الفئة العمرية )

يتخذن قرارات باستخدام وسائل تنظيم 
 * )%( 2014األسرة 

المستهدف في  
2020  )%( 

المستهدف في  
2025  )%( 

  2030المستهدف في 
)%( 

 100 99.8 99.6 99.4 القاهرة
 100 99.9 99.8 99.7 اإلسكندرية
 100 99.4 98.7 97.9 بورسعيد 
 100 99.5 99.1 98.5 السويس 
 100 99.2 98.4 97.4 دمياط
 100 99 97.9 96.7 الدقهلية 
 100 99.1 98.2 97.1 الشرقية
 100 99.2 98.5 97.6 القليوبية 

 100 99.8 99.5 99.2 كفر الشيخ
 100 99.8 99.5 99.2 الغربية 
 100 98.9 97.8 96.5 المنوفية
 100 99.1 98.3 97.2 البحيرة

 100 99.6 99.1 98.6 اإلسماعيلية
 100 98.4 96.8 94.8 الجيزة 

 100 99.8 99.6 99.4 بني سويف
 100 99.7 99.5 99.1 الفيوم 
 100 99.2 98.3 97.3 المنيا 
 100 99.2 98.3 97.3 أسيوط 
 100 99.2 98.4 97.4 سوهاج

 100 99 98 96.8 قنا
 100 98.7 97.3 95.7 أسوان
 100 98.7 97.4 95.9 األقصر 

 100 100 99.9 99.9 البحر األحمر 
 100 100 100 100 الوادي الجديد

 100 99.7 99.4 99 مطروح
 100 99.2 98.5 97.6 إجمالي الجمهورية

 . 2014* المسح السكاني الصحي مصر 
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 وإدارتها إدارة مستدامةالهدف السادس: كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 

 نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب  1.1.6
التعريف: نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب من اجمالي األسر في الدولة في نقطة زمنية  

 معينة. 
 

بمصدر محسن لمياه الشرب ، بلغت نسبة اأُلسر التي لديها اتصال  2014طبقًا لنتائج المسح السكاني الصحي  
أن تحصل جميع األسر المعيشية على   2030، ومن المستهدف أن بحلول عام %97.8لنسب مرتفعة حوالي 

في    %100مما يستلزم الوصول إلى نسبة    %100مصدر محسن لمياه الشرب وبالتالي الوصول إلى نسبة  
 جميع المحافظات لتحقيق الهدف المرجو على المستوى القومي.
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 2030والمستهدف في  2014: نسبة األسر التي لديها اتصال بمصدر محسن لمياه الشرب في 30جدول 

 المحافظة 
نسبة األسر التي لديها 

اتصال بمصدر محسن لمياه 
 * )%( 2014الشرب 

المستهدف في  
2020 )%( 

المستهدف في  
 )%( 2030المستهدف في  )%( 2025

 100 100 100 100 القاهرة
 100 100 100 100 اإلسكندرية 
 100 99 98.1 97 بورسعيد 
 100 100 100 100 السويس
 100 100 100 100 دمياط 
 100 100 100 100 الدقهلية 
 100 94.7 89.4 83 الشرقية
 100 98.9 97.8 96 القليوبية

 100 100 100 100 كفر الشيخ
 100 100 100 100 الغربية
 100 99.7 99.4 99 المنوفية
 100 100 100 100 البحيرة 

 100 99.9 99.8 100 اإلسماعيلية
 100 99.4 98.8 98 الجيزة

 100 99.9 99.8 100 بني سويف 
 100 100 100 100 الفيوم
 100 99.9 99.8 100 المنيا 
 100 100 100 100 أسيوط
 100 99.9 100 100 سوهاج

 100 98.8 97.5 96 قنا
 100 100 100 100 أسوان 
 100 100 100 100 األقصر 

 100 96.4 92.8 89 البحر األحمر
 100 100 100 100 الوادي الجديد 

 100 88.1 76.2 62 مطروح 
 100 99.3 98.6 98 إجمالي الجمهورية 

 . 2014* المسح السكاني الصحي مصر 
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العامة للمياه أنه قد حدث تحسن واضح  عن نسبة األسر التي لديها اتصال بالشبكة    2017وتشير بيانات تعداد  
( في هذه النسبة، بينما شهدت %12( ومطروح )ارتفاع بحوالي  %10في محافظتي الشرقية )ارتفاع بحوالي  

معظم محافظات الوجه القبلي تراجع في هذه النسبة، وشهدت معظم المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه 
عظم محافظات الجمهورية لديها تغطية كاملة أو تقترب من تحقيق  مالحظ أن يالبحري ثبات في هذه النسبة. و 
 التغطية الكاملة بشبكة المياه.
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 والمستهدف 2014: نسبة األسر التي لديها اتصال بمصدر محسن لمياه الشرب في 31جدول 
   2017والتي لديها اتصال بالشبكة العامة في   2017في  

 المحافظة 
نسبة األسر التي  

لديها اتصال بمصدر  
محسن لمياه الشرب  

2014 )%(1  

المستهدف في  
2017 )%( 

األسر المتصلة بالشبكة   
 (2) 2017 هالعامة الميا

  2017الفرق بين  
 2014و

 0.5- 99.5 100 100 القاهرة
 0.2- 99.8 100 100 اإلسكندرية 
 1.6- 95.4 97.6 97 بورسعيد 
 0.1- 99.9 100 100 السويس
 0.1- 99.9 100 100 دمياط 
 1.0- 99.0 100 100 الدقهلية 
 9.5 92.5 86.2 83 الشرقية
 0.1- 95.9 96.9 96 القليوبية

 0.4- 99.6 100 100 كفر الشيخ
 4.5- 95.5 100 100 الغربية
 5.9- 93.1 99.2 99 المنوفية
 3.6- 96.4 100 100 البحيرة 

 2.1- 97.9 99.9 100 اإلسماعيلية
 3.1- 94.9 98.4 98 الجيزة

 1.9- 98.1 99.9 100 بني سويف 
 0.1- 99.9 100 100 الفيوم
 2.1- 97.9 99.9 100 المنيا 
 1.1- 98.9 100 100 أسيوط
 2.0- 98.0 100 100 سوهاج

 0.6 96.6 96.8 96 قنا
 0.2- 99.8 100 100 أسوان 
 1.0- 99.0 100 100 األقصر 

 4.4- 84.6 90.9 89 البحر األحمر
 0.2- 99.8 100 100 الوادي الجديد 

 12.2 74.2 69.1 62 مطروح 
 1.0- 97.0 98.3 98 إجمالي الجمهورية 
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نسبة توافر المياه والصابون في اماكن  من بين األسر التي تمت مالحظة أماكن غسيل األيدي بها،   1.2.6
 غسيل األيدي

التعريف: نسبة اأُلسر التي يتوافر بها المياه والصابون في أماكن غسيل األيدي من اجمالي االسر التي تمت  
 مالحظة توافر بها اماكن غسيل أيدي.

 
اماكن لغسيل األيدي حوالي ، بلغت نسبة اأُلسر التي يتوافر لديها 2014طبقًا لنتائج المسح السكاني الصحي  

ونظرًا للتقدم الواضح الذي حققته مصر في هذا المجال تعتبر التغطية الشاملة  على مستوى الجمهورية،    89.7%
إذا استمر التقدم المحرز خالل العقدين   2030هي الخطوة التالية التي يمكن أن تحققها مصر بحلول عام  

مما يستلزم    %100أن تصل هذه النسبة إلى    2030المستهدف عام  ار  وبالتالي تم اعتب  الماضيين بنفس المعدل،
 . %100الوصول في كل محافظة إلى 
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والمستهدف في   2014: نسبة األسر التي يتوافر بها المياه والصابون في أماكن غسل األيدي في  32جدول  
2030 

 المحافظة 
نسبة األسر التي يتوافر بها  

   2014والصابون  المياه 
)%(* 

المستهدف في  
2020  )%( 

  2025المستهدف في 
 )%(  2030المستهدف في  )%(

 100 98.5 96.9 95.1 القاهرة
 100 98.5 96.9 95.1 اإلسكندرية
 100 98.8 97.5 96 بورسعيد 
 100 99.4 98.8 98.1 السويس 
 100 99.6 99.3 98.8 دمياط
 100 97.6 95.2 92.3 الدقهلية 
 100 97.2 94.4 91.1 الشرقية
 100 94.4 88.8 82.1 القليوبية 

 100 98.4 96.8 94.9 كفر الشيخ
 100 98.6 97.2 95.5 الغربية 
 100 99.2 98.3 97.3 المنوفية
 100 98 95.9 93.5 البحيرة

 100 97 93.9 90.3 اإلسماعيلية
 100 97.9 95.8 93.3 الجيزة 

 100 94.4 88.8 82 بني سويف
 100 91.7 83.4 73.4 الفيوم 
 100 91.7 83.4 73.5 المنيا 
 100 95.8 91.6 86.6 أسيوط 
 100 92.6 85.2 76.3 سوهاج

 100 95.1 90.1 84.2 قنا
 100 93.9 87.9 80.6 أسوان
 100 94.4 88.8 82.1 األقصر 

 100 97.5 94.9 91.9 البحر األحمر 
 100 95.8 91.6 86.5 الوادي الجديد

 100 98.7 97.4 95.8 مطروح
 100 96.8 93.6 89.7 إجمالي الجمهورية

 . 2014 مصر الصحي السكاني  المسح* 
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 نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة: 
 . التعريف: نسبة اأُلسر التي لديها دورة مياه خاصة بها من اجمالي االسر

  % 90.5نسبة اأُلسر التي يتوافر لديها اماكن لغسيل األيدي حوالي  ، بلغت 2014طبقًا لنتائج المسح السكاني الصحي  
مما يستلزم الوصول في كل   %100أن تصل هذه النسبة إلى    2030على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف عام  

 . %100محافظة إلى 
  



                                                                
 

 ذ

 
 

75 

 2030والمستهدف في  2014: نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة في 33جدول 

 المحافظة 
نسبة األسر التي لديها دورة  

  2014مياه مستقلة 
)%( * 

المستهدف في  
2020 )%( 

المستهدف في  
2025 )%( 

 2030المستهدف في 
)%( 

 100 99.5 99 98.4 القاهرة
 100 99.8 99.6 99.4 اإلسكندرية 
 100 98.3 96.6 94.5 بورسعيد 
 100 99.9 99.8 99.7 السويس
 100 89.3 78.7 65.9 دمياط 
 100 97.3 94.6 91.3 الدقهلية 
 100 92.8 85.7 77.1 الشرقية
 100 97.8 95.6 92.9 القليوبية

 100 97.8 95.6 92.9 كفر الشيخ
 100 99 98 96.8 الغربية
 100 98.5 97.1 95.3 المنوفية
 100 88.4 76.9 63 البحيرة 

 100 98.7 97.4 95.8 اإلسماعيلية
 100 98.4 96.8 94.8 الجيزة

 100 99.8 99.5 99.2 بني سويف 
 100 97.6 95.2 92.3 الفيوم
 100 98.9 97.8 96.4 المنيا 
 100 97.7 95.4 92.7 أسيوط
 100 97.2 94.4 91.1 سوهاج

 100 98.1 96.3 94 قنا
 100 99.6 99.2 98.7 أسوان 
 100 98.5 96.9 95.1 األقصر 

 100 99.8 99.5 99.2 البحر األحمر

 100 99.4 98.9 98.2 الوادي الجديد 
 100 100 100 100 مطروح 

 100 97 94.1 90.5 إجمالي الجمهورية 
. 2014* المسح السكاني الصحي مصر   
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 الهدف السابع: كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

 اتصال بالكهرباء نسبة األسر التي لديها  1.1.7
 التعريف: نسبة األسر التي اتصال بالكهرباء من اجمالي األسر في الدولة في نقطة زمنية معينة. 

 
، %99.8، بلغت نسبة اأُلسر التي لديها اتصال بالكهرباء 2014طبقًا لنتائج المسح السكاني الصحي لمصر  

ى مستهدف على المستوى القومي إلى للوصول إل  %100ومن المستهدف الوصول في جميع المحافظات إلى  
100%. 
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 2030والمستهدف في  2014: نسبة األسر التي لديها اتصال بالكهرباء في 34جدول 

 المحافظة 
نسبة األسر التي لديها  

   2014اتصال بالكهرباء 
)%(* 

  2020المستهدف في 
)%( 

  2025المستهدف في 
)%( 

  2030المستهدف في 
)%( 

 100 100 100 100 القاهرة
 100 100 100 100 اإلسكندرية
 100 100 100 100 بورسعيد 
 100 100 100 100 السويس 
 100 100 100 100 دمياط
 100 100 99.9 99.9 الدقهلية 
 100 100 99.9 99.9 الشرقية
 100 100 99.9 99.9 القليوبية 

 100 100 99.9 99.9 كفر الشيخ
 100 99.9 99.8 99.6 الغربية 
 100 100 100 100 المنوفية
 100 100 99.9 99.9 البحيرة

 100 99.9 99.8 99.7 اإلسماعيلية
 100 100 99.9 99.9 الجيزة 

 100 99.9 99.8 99.7 بني سويف
 100 99.9 99.8 99.7 الفيوم 
 100 99.8 99.6 99.4 المنيا 
 100 100 99.9 99.9 أسيوط 
 100 99.8 99.5 99.2 سوهاج

 100 99.8 99.7 99.5 قنا
 100 100 100 100 أسوان
 100 100 99.9 99.9 األقصر 

 100 99.9 99.9 99.8 البحر األحمر 
 100 100 100 100 الوادي الجديد

 100 99.9 99.9 99.8 مطروح
 100 99.9 99.9 99.8 إجمالي الجمهورية

 . 2014* المسح السكاني الصحي مصر 
أن معظم المحافظات شهدت ثبات في نسبة األسر المتصلة   2017وتشير بيانات تعداد السكان لعام 

 بالكهرباء وتحقيقها أو اقترابها من تحقيق التغطية الشاملة. 
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الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير  
 العمل الالئق للجميع 

 المؤشر: نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 
التعريف: عدد اإلناث داخل قوة العمل سواء مشتغالت أو متعطالت كنسبة من إجمالي عدد األفراد داخل قوة  

 العمل. 
 

العمل إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة    2030تستهدف االستراتيجية القومية لتمكين المرأة ورؤية مصر  
من قيمتها الحالية، وقد تم تحديد المستهدف على مستوى    %50يعني رفع نسبة المشاركة بحوالي    وهو ما  35%

من القيمة الحالية. وقد تم حساب نسبة المشاركة    %50المحافظات برفع نسبة المشاركة في كل محافظة بنسبة  
 عن القيمة الحالية.   %50بنسبة   المستهدفة باعتبار أن نسبة المشاركة ستزيد في كل محافظة
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 2030والمستهدفة في  2016: نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة في  35جدول 

 المحافظة 
نسبة المشاركة  

االقتصادية للمرأة 
2016  )%(* 

المستهدف في  
2020 )%( 

المستهدف في  
2025 )%( 

القيمة المستهدفة في  
2030 )%( 

 36.1 31.8 27.5 24 القاهرة
 28.7 25.2 21.8 19 اإلسكندرية 
 40.5 35.7 30.9 27 بورسعيد 
 33.5 29.4 25.3 22 السويس
 36.1 31.8 27.5 24 دمياط 
 29.6 26.2 22.7 20 الدقهلية 
 39.4 34.6 29.8 26 الشرقية
 35.9 31.7 27.4 24 القليوبية

 37.7 33.2 28.6 25 كفر الشيخ
 38.7 34.2 29.6 26 الغربية
 44.8 39.5 34.2 30 المنوفية
 60.4 53.1 45.8 40 البحيرة 

 44.2 38.8 33.3 29 اإلسماعيلية
 26 22.8 19.6 17 الجيزة

 46 40.3 34.6 30 بني سويف 
 25.8 22.7 19.5 17 الفيوم
 40.5 35.7 30.9 27 المنيا 
 23.6 20.9 18.2 16 أسيوط
 21.1 18.6 16 14 سوهاج

 20.9 18.4 16 14 قنا
 36.3 31.9 27.5 24 أسوان 
 21.3 18.7 16.1 14 األقصر 

 34.2 30.2 26.2 23 البحر األحمر
 47.5 41.6 35.7 31 الوادي الجديد 

 23.2 20.3 17.3 15 مطروح 
 43.8 38.5 33.2 29 شمال سيناء 
 16.7 14.7 12.6 11 جنوب سيناء 

 35 30.7 26.4 23 إجمالي الجمهورية 
 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. *الجهاز 

 



                                                                
 

 ذ

 
 

80 

نسبة البطالة   2.5.8  

التعريف: عدد األفراد في الفئة العمرية المنتجة القادرين على العمل والذين يرغبون فيه ويبحثون عنه وال يجدونه  
محددة في لحظة منسوبًا إلى إجمالي األفراد داخل قوة العمل داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية  

 .16زمنية محددة
 

في   البطالة  نسبة  تصل  أن  هو  تحت    2030المستهدف  المستهدف  حساب  تم  الحالية.  القيمة  ثلثي  إلى 
 سيناريوهين: 

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

والتي   17طالة مقارنًة بنسب البطالة المتحققة في مقاطعات دولة النمساالسيناريو الثاني يضع حد أدنى لقيمة الب
(. %8.4)  2030وهو األقرب للمعدل المستهدف في مصر في    %9.1يبلغ معدل البطالة اإلجمالي بها حاليًا 

 . %11.2وبين اإلناث  %4.4وقد تم اعتبار الحد األدنى للبطالة بين الذكور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 2011دليل مؤشرات السكان والتنمية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر،   16
 مكتب االحصاء الوطني، جمهورية النمسا 17
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 طبقًا لكال السيناريوهين  2030نسبة البطالة الحالية بين الذكور والمستهدفة في : 36جدول 

 المحافظة 
نسبة البطالة بين 

  2016الذكور  
)%(* 

نسبة البطالة بين 
  2018الذكور  

)%(* 

المستهدف في  
تحت  2030

السيناريو األول  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 7.8 9 10.2 7.8 9.4 11.2 القاهرة
 6.7 7.7 8.8 6.7 8.7 9.6 اإلسكندرية 
 9.4 10.9 12.3 9.4 3.9 13.5 بورسعيد 
 12.7 14.7 16.6 12.7 15.5 18.2 السويس
 4.4 5 5.6 4.2 9.7 6.1 دمياط 
 5.9 6.8 7.7 5.9 6.6 8.4 الدقهلية 
 6.4 7.4 8.4 6.4 5.3 9.2 الشرقية
 6.8 7.8 8.9 6.8 9.1 9.7 القليوبية

 4.5 5.2 5.9 4.5 4.3 6.5 كفر الشيخ
 6.5 7.5 8.5 6.5 8.6 9.3 الغربية
 5 5.8 6.5 4.9 4.8 7.1 المنوفية
 4.9 5.7 6.4 4.9 5.1 7 البحيرة 

 5 5.8 6.5 4.9 4.7 7.1 اإلسماعيلية
 6.9 8 9 6.9 7.5 9.9 الجيزة

 6.2 7.2 8.1 6.2 4.4 8.9 بني سويف 
 4.4 5.1 5.8 4.5 3.4 6.4 الفيوم
 5 5.8 6.5 4.9 3.8 7.1 المنيا 
 5.7 6.6 7.4 5.6 7.7 8.1 أسيوط
 6 6.9 7.9 6 4.7 8.6 سوهاج

 5.7 6.6 7.4 5.6 3.3 8.1 قنا
 8.4 9.7 11 8.4 16.8 12.1 أسوان 
 6.9 8 9 6.9 3.2 9.9 األقصر 

 11.8 13.6 15.4 11.8 16.1 16.9 البحر األحمر
 5 5.8 6.5 4.9 4.1 7.1 الوادي الجديد 

 5.4 6.2 7 5.4 5 7.7 مطروح 
 6.4 7.4 8.3 6.3 32.3 9.1 شمال سيناء 
 4.4 4.5 4.5 3.2 4.7 4.6 جنوب سيناء 
إجمالي  
 الجمهورية

8.9 6.8 6.2 8.1 7.2 6.2 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. المصدر: *
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تشير بيانات البطالة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى انخفاض معدل البطالة بين  
مما يعني أن هذا المؤشر يسير على الطريق    2018عام    6.8إلى    2016عام    8.9الذكور انخفض من  

المستهدف عام   لتحقيق  القومي    2030الصحيح  المستوى  المستهدف على  ،  2018ألعوام  حيث تم تحقيق 
، يتضح أن هناك انخفاض في معدالت البطالة في  2018. وعند تحليل قيم المؤشر لعام  2025، و 2020

 فيما عدا محافظات دمياط وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.  2016جميع المحافظات مقارنًة بعام 
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   2018المستهدفة في  ( والنسب 2016-2018) تطور نسبة البطالة بين الذكور: 37 جدول

نسبة البطالة بين الذكور   المحافظة 
2016 *)%( 

تحت  2018المستهدف في 
 السيناريو الثاني )%( 

نسبة البطالة بين 
 )%(* 2018الذكور 

الفرق بين  
 2016و 2018

 1.8- 9.4 10.7 11.2 القاهرة
 0.9- 8.7 9.2 9.6 اإلسكندرية 
 9.6- 3.9 12.9 13.5 بورسعيد 
 2.7- 15.5 17.4 18.2 السويس
 3.6 9.7 5.9 6.1 دمياط 
 1.8- 6.6 8.1 8.4 الدقهلية 
 3.9- 5.3 8.8 9.2 الشرقية
 0.6- 9.1 9.3 9.7 القليوبية

 2.2- 4.3 6.2 6.5 كفر الشيخ
 0.7- 8.6 8.9 9.3 الغربية
 2.3- 4.8 6.8 7.1 المنوفية
 1.9- 5.1 6.7 7 البحيرة 

 2.4- 4.7 6.8 7.1 اإلسماعيلية
 2.4- 7.5 9.5 9.9 الجيزة

 4.5- 4.4 8.5 8.9 بني سويف 
 3- 3.4 6.1 6.4 الفيوم
 3.3- 3.8 6.8 7.1 المنيا 
 0.4- 7.7 7.8 8.1 أسيوط
 3.9- 4.7 8.3 8.6 سوهاج

 4.8- 3.3 7.8 8.1 قنا
 4.7 16.8 11.6 12.1 أسوان 
 6.7- 3.2 9.5 9.9 األقصر 

 0.8- 16.1 16.2 16.9 البحر األحمر
 3- 4.1 6.8 7.1 الوادي الجديد 

 2.7- 5 7.4 7.7 مطروح 
 23.2 32.3 8.7 9.1 شمال سيناء 
 0.1 4.7 4.6 4.6 جنوب سيناء 

 2.1- 6.8 8.5 8.9 إجمالي الجمهورية 
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. المصدر: *
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 طبقًا لكال السيناريوهين  2030البطالة الحالية بين اإلناث والمستهدفة في : نسبة 38جدول 

 المحافظة 
نسبة البطالة بين 

  2016اإلناث  
)%(* 

نسبة البطالة  
بين اإلناث  

2018 )%( * 

المستهدف في  
تحت  2030

السيناريو األول  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 17.6 20.8 24 18 24.5 26.5 القاهرة
 21.2 25 28.8 21.6 19.7 31.9 اإلسكندرية 
 18.1 21.4 24.7 18.5 23.9 27.3 بورسعيد 
 26.5 31.3 36.1 27.1 30.5 39.9 السويس
 17.3 20.4 23.6 17.7 39.7 26.1 دمياط 
 14.9 17.6 20.3 15.3 27.4 22.5 الدقهلية 
 18.4 21.7 25 18.8 19.9 27.7 الشرقية
 16.1 19 21.9 16.4 19.3 24.2 القليوبية

 12.5 14.8 17.1 12.8 7.4 18.9 كفر الشيخ
 15.9 18.8 21.7 16.3 16.5 24 الغربية
 9.4 9.4 9.4 6.4 8.2 9.4 المنوفية
 14.3 16.9 19.5 14.6 27.3 21.6 البحيرة 

 19.4 22.9 26.4 19.8 32.1 29.2 اإلسماعيلية
 16.7 19.7 22.8 17.1 27.6 25.2 الجيزة

 9.8 9.8 9.8 6.6 9 9.8 بني سويف 
 12.7 15 17.3 12.9 7.4 19.1 الفيوم
 16 18.9 21.8 16.3 14.6 24.1 المنيا 
 15.7 18.5 21.3 16 34.1 23.6 أسيوط
 11.2 13.2 15.2 11.4 21.4 16.8 سوهاج

 16.4 19.4 22.3 16.7 28.1 24.7 قنا
 27.2 32.1 37.1 27.8 49.7 41 أسوان 
 30 35.5 40.9 30.7 38 45.3 األقصر 

 25.7 30.3 35 26.2 50.2 38.7 البحر األحمر
 13.5 16 18.4 13.8 5 20.4 الوادي الجديد 

 19.3 22.8 26.3 19.7 29.4 29.1 مطروح 
 27.5 32.5 37.5 28.1 73.6 41.5 سيناء شمال 

 16.1 19 21.9 16.4 11.3 24.2 جنوب سيناء 
إجمالي  
 الجمهورية

23.6 21.4 16 21.4 18.7 16 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. المصدر: *
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البطالة بين اإلناث في عام   بيانات نسب  للتعبئة العامة واالحصاء عن  عند دراسة بيانات الجهاز المركزي 
على المستوى القومي مما    %21.4إلى    %23.6، يتضح أن معدل البطالة انخفض بشكل ملحوظ من  2018

معدل البطالة بين    . أدى هذا االنخفاض إلى انخفاض في2020يعني الوصول إلى المستهدف الموضوع لعام  
 اإلناث في بعض المحافظات بينما ارتفعت القيمة في محافظات أخرى. 

 
سكندرية، بورسعيد، السويس، محافظة وهي: القاهرة، واإل  14انخفضت قيمة مؤشر معدل البطالة بين اإلناث في  

دي الجديد، جنوب سيناء. كما الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الفيوم، المنيا، األقصر، الوا
سماعيلية، الجيزة، أسيوط، سوهاج،  محافظة وهي: دمياط، الدقهلية، البحيرة، اإل  11ارتفعت قيمة المؤشر في  

قنا، أسوان، البحر األحمر، مطروح، وشمال سيناء. ومن الالفت للنظر أن معدل البطالة بين اإلناث ارتفع من  
بينما ظل معدل البطالة بين اإلناث ثابتًا في محافظتي بني سويف    ،2018عام    73.6إلى    2016عام    41.5

 ومطروح.
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   2018( والنسب المستهدفة في  2016-2018) تطور نسبة البطالة بين اإلناث : 39 جدول

نسبة البطالة بين اإلناث   المحافظة 
2016  *)%( 

  2018المستهدف في 
 تحت السيناريو الثاني )%(

نسبة البطالة بين اإلناث  
2018  *)%( 

  2018الفرق بين 
 2016و 

 2- 24.5 25.3 26.5 القاهرة
 12.2- 19.7 30.4 31.9 اإلسكندرية
 3.4- 23.9 26.0 27.3 بورسعيد 
 9.4- 30.5 38.0 39.9 السويس 
 13.6 39.7 24.9 26.1 دمياط
 4.9 27.4 21.4 22.5 الدقهلية 
 7.8- 19.9 26.4 27.7 الشرقية
 4.9- 19.3 23.1 24.2 القليوبية 

 11.5- 7.4 18.0 18.9 كفر الشيخ
 7.5- 16.5 22.9 24 الغربية 
 1.2- 8.2 9.4 9.4 المنوفية
 5.7 27.3 20.6 21.6 البحيرة

 2.9 32.1 27.8 29.2 اإلسماعيلية
 2.4 27.6 24.0 25.2 الجيزة 

 0.8- 9 9.8 9.8 بني سويف
 11.7- 7.4 18.2 19.1 الفيوم 
 9.5- 14.6 23.0 24.1 المنيا 
 10.5 34.1 22.5 23.6 أسيوط 
 4.6 21.4 16.0 16.8 سوهاج

 3.4 28.1 23.5 24.7 قنا
 8.7 49.7 39.1 41 أسوان
 7.3- 38 43.1 45.3 األقصر 

 11.5 50.2 36.9 38.7 البحر األحمر 
 15.4- 5 19.4 20.4 الوادي الجديد

 0.3 29.4 27.7 29.1 مطروح
 32.1 73.6 39.5 41.5 شمال سيناء
 12.9- 11.3 23.1 24.2 جنوب سيناء

 2.2- 21.4 22.5 23.6 إجمالي الجمهورية
 *المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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 سنة الذين يحصلون على تدريب  19- 16نسبة الشباب في العمر   1.6.8
المؤسسات التدريبية للتعليم سواء المنهجي    في ( سنة الدارسين19- 16التعريف: نسبة الشباب في لفئة العمرية )

 أو غير المنهجي من اجمالي الشباب في نفس الفئة العمرية.
 

وغير مقيدين في تعليم أو تدريب، ولكن نظرًا ألن هذا   المؤشر األساسي هو نسبة الشباب الذين ال يعملون 
  19- 16عنه بمؤشر نسبة الشباب في العمر    االستعاضةالمؤشر غير متاح على مستوى المحافظات فقد تم  

 سنة الذين يحصلون على تدريب.
 

إجمالي الشباب من    %1تشير قيم المؤشر إلى أن نسبة الشباب الذين يحصلون على تدريب منخفضة وال تتعدى  
وهو ما يعكس    %4.4و  %0.2( سنة على مستوى الجمهورية، وتتراوح في المحافظات بين  19-16في العمر )

 فروق كبيرة بين المحافظات. 
 

سنة الذين يحصلون على    19-16بالوصول بنسبة الشباب في العمر    2030وقد تم وضع المستهدف في  
 الحالية. ضعف النسبة 5.6، وهو ما يمثل %5تدريب إلى 

 
 في المحافظات بناء على سيناريوهين: 2030وقد تم تقدير المستهدف في  

ضعف القيمة الحالية في كل    5.6لكل محافظة بحوالي    2030السيناريو األول: تم وضع المستهدف في  
 محافظة.

 
ض أن النسبة المستهدفة  السيناريو الثاني: السيناريو األول يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المحافظات، لذا تم افترا

، وبالتالي كل المحافظات التي حققت مستهدف 18% 10وال تزيد عن    %2في أي محافظة ال تقل عن    2030في  
، والمحافظات التي حققت مستهدف أعلى  %2تحت السيناريو األول تم وضع المستهدف لها عند    %2أقل من  

، ثم تم توزيع باقي أعداد الشباب المطلوب  %10تحت السيناريو األول تم وضع المستهدف لها عند    %10من  
تدريبهم على مستوى الجمهورية على المحافظات األخرى بنفس التوزيع النسبي للشباب الذين يتم تدريبهم في 

 هذه المحافظات حاليًا. 
 
 
 

 
 . 2030هو ضعف المستهدف إلجمالي الجمهورية في   %10هو ضعف الوضع الحالي و 2% 18
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فة ( سنة الذين يحصلون على تدريب والمستهد 19- 16: النسبة الحالية للشباب في الفئة العمرية ) 40جدول  
 طبقًا لكال السيناريوهين  2030في 

 المحافظة 

- 16نسبة الشباب )
( الذين يحصلون  19

  2017على تدريب  
)%(* 

  2030المستهدف في 
تحت السيناريو األول  

)%( 

المستهدف في  
تحت  2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت  2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 10 6.9 3.8 11.5 2 القاهرة
 10 6.9 3.8 11.3 2 اإلسكندرية
 10 7.8 5.7 24.8 4.4 بورسعيد 
 9.4 6.3 3.2 7.2 1.3 السويس 
 7.4 4.9 2.5 5.6 1 دمياط
 7.7 5.2 2.6 5.9 1.1 الدقهلية 
 6.1 4.1 2 4.7 0.8 الشرقية
 3.1 2.1 1 2.4 0.4 القليوبية 

 9.2 6.2 3.1 7.1 1.3 الشيخكفر 
 2 1.3 0.6 0.9 0.2 الغربية 
 2.1 1.4 0.7 1.6 0.3 المنوفية
 2.4 1.6 0.8 1.9 0.3 البحيرة

 5.9 3.9 2 4.5 0.8 اإلسماعيلية
 6.1 4.1 2 4.7 0.8 الجيزة 

 9.8 6.5 3.3 7.5 1.3 بني سويف
 2.1 1.4 0.7 1.6 0.3 الفيوم 
 2 1.3 0.6 1.1 0.2 المنيا 
 10 6.8 3.5 8.9 1.6 أسيوط 
 2 1.3 0.6 1.2 0.2 سوهاج

 2 غ.م غ.م غ.م غ.م قنا
 10 6.9 3.8 10.4 1.9 أسوان
 2 1.3 0.5 0.4 0.1 األقصر 

 2 1.2 0.5 0 0 البحر األحمر 
 10 7.2 4.3 14.6 2.6 الوادي الجديد

 5.1 3.4 1.7 3.9 0.7 مطروح
 4.6 3.1 1.5 3.5 0.6 شمال سيناء
 10 6.7 3.5 8.7 1.5 جنوب سيناء

 5 3.4 1.8 5 0.9 إجمالي الجمهورية
 *الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 
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التصنيع   وتحفيز  الصمود،  على  قادرة  تحتية  بنى  إقامة  التحتية:  البنية  االبتكار،  الصناعة،  التاسع:  الهدف 
 الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار 

 
 التغطية بشبكة التليفون المحمولنسبة   1. ج.9

تشير احصاءات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن معظم الشعب المصري ُمغطى بشبكة للهاتف  
مليون شخص سبق له   100مقدمي خدمة للهواتف المحمولة في مصر وأكثر من   4المحمول، ويوجد حاليًا 

 استخدام الهاتف المحمول. 

 
 المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  جعلالهدف الحادي عشر: 

نســبة الســكان الحضــريين الــذين يعيشــون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير    1-1- 1
 الئقة 

 نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق العشوائية 

منسوب لعدد السكان داخل الحدود الجغرافية للدولة  الذين يعيشون في مناطق عشوائية  عدد السكان    التعريف:
 أو لوحدة إدارية محددة في لحظة زمنية محددة.

 
يعيشون في مناطق عشوائية غير مخططة، وتستهدف    2015من سكان مصر في عام    % 1حوالي   كانوا 

، وحتى يتحقق ذلك البد 2030مخططة بحلول عام  القضاء على العشوائيات ونقل جميع سكانها إلى مناطق  
من القضاء على العشوائيات في جميع المحافظات وهو ما يعني الوصول بنسبة سكان المناطق العشوائية إلى  

 .2030بحلول عام    0%
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 2030والمستهدف في  2015نسبة سكان المناطق العشوائية في  : 41جدول     
العشوائيات نسبة سكان  المحافظات 

2015 
في   لمستهدفا

2020 
المستهدف في  

2025 
المستهدف في  

2030 
 0 1.0 1.9 2.9 القاهرة

 0 0.2 0.4 0.6 االسكندرية 
 0 0.6 1.1 1.7 بورسعيد 
 0 0.2 0.5 0.7 السويس
 0 0.1 0.2 0.3 دمياط 
 0 0.1 0.3 0.4 الدقهلية 
 0 0.0 0.0 0.0 الشرقية
 0 0.1 0.2 0.3 القليوبية

 0 0.3 0.6 0.8 كفر الشيخ
 0 0.1 0.2 0.4 الغربية
 0 0.1 0.2 0.3 المنوفية
 0 0.0 0.1 0.1 البحيرة 

 0 5.1 10.3 15.4 االسماعيلية
 0 0.1 0.3 0.4 الجيزة

 0 0.6 1.3 1.9 بني سويف 
 0 0.0 0.0 0.0 الفيوم
 0 0.1 0.1 0.2 المنيا 
 0 0.2 0.4 0.6 أسيوط
 0 0.1 0.2 0.4 سوهاج

 0 0.3 0.6 1.0 قنا
 0 0.3 0.5 0.8 أسوان 
 0 0.5 0.9 1.4 االقصر 

 0 0.9 1.8 2.6 البحر األحمر
 0 1.6 3.2 4.7 الوادي الجديد 

 0 0.1 0.1 0.2 مطروح 
 0 0.0 0.0 0.0 شمال سيناء 
 0 1.8 3.7 5.5 جنوب سيناء 
 0 0.3 0.6 0.9 اإلجمالي
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على   التشجيع  السادس عشر:  التنمية  الهدف  تحقيق  أجل  أحد من  فيها  يهمش  مسالمة ال  مجتمعات  إقامة 
المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع  

 على جميع المستويات 
 

 ألي وسيلة عنيفة لضبط السلوكنسبة األطفال الذين تعرضوا   1.2.16
وسيلة عنيفة لضبط السلوك سواء  ن تعرضوا ألي  ي( سنة الذ 14- 1نسبة األطفال في الفئة العمرية )التعريف:  

 جمالي األطفال في نفس الفئة العمرية.  إمن بدنيًا نفسيًا 
( قد 14- 1من األطفال في الفئة العمرية )   %93إلى أن    2014تشير نتائج المسح السكاني الصحي لعام  

.  2030، والمستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام  السلوك  وسيلة عنيفة لضبطتعرضوا ل
وقد تم حساب المستهدف على مستوى المحافظات تحت سيناريو واحد وهو أن النسبة ستنخفض في كل محافظة 

 . وقد تم االكتفاء بهذا السيناريو نظرًا لعدم وجود 2014إلى نصف النسبة المشاهدة فيها في    2030بحلول عام  
 . 2014فروق كبيرة بين المحافظات في النسبة المشاهدة فيها في عام  
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( سنة الذين تعرضوا لعقاب بدني لضبط السلوك 14-1: النسبة الحالية لألطفال في الفئة العمرية ) 42جدول  
 2030والقيم المستهدفة لعام 

 المحافظة 
نسبة األطفال الذين 
تعرضوا لعقاب بدني  

2014 )%(* 

المستهدف في  
2020 )%( 

 2025المستهدف في 
)%( 

 2030المستهدف في 
)%( 

 46.2 60.6 75 92.3 القاهرة
 47.8 62.7 77.7 95.6 اإلسكندرية 
 41.2 54.1 67 82.4 بورسعيد 
 42.9 56.3 69.7 85.8 السويس
 47.8 62.7 77.6 95.5 دمياط 
 45.7 60 74.2 91.3 الدقهلية 
 48.8 64.1 79.3 97.6 الشرقية
 47.8 62.7 77.7 95.6 القليوبية

 44.7 58.6 72.6 89.3 كفر الشيخ
 45.1 59.2 73.2 90.1 الغربية
 47.1 61.8 76.5 94.2 المنوفية
 46.5 61 75.5 92.9 البحيرة 

 47.2 61.9 76.6 94.3 اإلسماعيلية
 45.6 59.9 74.1 91.2 الجيزة

 46.1 60.5 74.9 92.1 بني سويف 
 47.1 61.8 76.5 94.1 الفيوم
 46.6 61.2 75.7 93.2 المنيا 
 46.4 60.9 75.3 92.7 أسيوط
 47.6 62.4 77.3 95.1 سوهاج

 45.4 59.6 73.7 90.7 قنا
 44.4 58.2 72.1 88.7 أسوان 
 46.1 60.5 74.9 92.2 األقصر 

 48.8 64 79.2 97.5 البحر األحمر
 47.5 62.3 77.2 95 الوادي الجديد 

 44.5 58.4 72.3 88.9 مطروح 
 46.5 61 75.6 93 إجمالي الجمهورية 

 2014* المسح السكاني الصحي مصر 
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 الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة
إلى البلدان النامية بشروط مواتية،  صديقة البيئة  تعزيز تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات  على    17ينص الهدف  

 بما في ذلك بشروط تساهلية وتفضيلية ، على النحو المتفق عليه 
 

 +( الذين يستخدمون الكمبيوتر 4نسبة السكان في الفئة العمرية ): مكملمؤشر 
سنوات فأكثر( من إجمالي األفراد   4باستخدام الكمبيوتر في الفئة العمرية )التعريف: نسبة األفراد الذين يقومون  

 في نفس الفئة العمرية. 
 

لعام   للسكان  العام  التعداد  بيانات  أن    2017تشير  )   %29إلى  المصريين  الكمبيوتر،  4من  يستخدمون   )+
 . 2030والمستهدف هو مضاعفة هذه النسبة بحلول عام 

 
مما يشير إلى فجوة كبيرة بن المحافظات، لذا تم تقدير    %48و   %12محافظات بين  وتتراوح هذه النسبة في ال

 المستهدف في المحافظات بناء على سيناريوهين:
 . 2030السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو أن نسبة االستخدام في كل محافظة ستتضاعف بحلول عام 

 
بحيث ال تتعدى    2030مكن أن تصل إليها أي محافظة في  السيناريو الثاني: تم تحديد حد أعلى للنسبة التي ي

تم    %90عن    2030، وبالتالي المحافظات التي ارتفع فيها المستهدف في  2030في    %90نسبة االستخدام  
، ثم تم توزيع الزيادة في عدد المستخدمين المطلوب تحقيقه على مستوى الدولة %90تثبيت المستهدف لها عند  

 . %90ى التي انخفض المستهدف فيها تحت السيناريو األول عن  على المحافظات األخر 
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 طبقًا لكال السيناريوهين  2030: النسبة الحالية الستخدام الحاسب ااّللي والمستهدفة في 43جدول 

 المحافظة 

نسبة استخدام  
الكمبيوتر بين 

+( في  4السكان )
2017 *)%( 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو األول 
)%( 

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 90 74 58.1 97 48.5 القاهرة
 87.9 70.8 53.7 86.9 43.4 االسكندرية 
 90 74.1 58.2 97.2 48.6 بورسعيد 
 88.7 71.4 54.2 87.6 43.8 السويس
 75.7 61 46.2 74.8 37.4 دمياط 
 61 49.2 37.3 60.3 30.2 الدقهلية 
 54.3 43.7 33.1 53.7 26.8 الشرقية
 69.6 56.1 42.5 68.7 34.4 القليوبية

 50.4 40.6 30.8 49.8 24.9 كفر الشيخ
 66.5 53.6 40.7 65.7 32.9 الغربية
 60.7 48.9 37.1 60 30 المنوفية
 40.6 32.7 24.8 40.2 20.1 البحيرة 

 67.3 54.2 41.1 66.5 33.3 االسماعيلية
 68 54.8 41.5 67.2 33.6 الجيزة

 39.1 31.5 23.9 38.6 19.3 بنى سويف 
 37.4 30.1 22.9 36.9 18.5 الفيوم
 34.4 27.7 21 34 17 المنيا 
 41.4 33.4 25.3 40.9 20.5 أسيوط
 41.7 33.6 25.5 41.2 20.6 سوهاج

 47.6 38.3 29.1 47 23.5 قنا
 58.1 46.8 35.5 57.5 28.7 أسوان 
 54.4 43.8 33.2 53.7 26.9 األقصر 

 84.9 68.4 51.9 83.9 42 البحر األحمر
 68.3 55 41.7 67.5 33.7 الوادى الجديد 

 25.2 20.3 15.4 24.9 12.5 مطروح 
 23.3 18.8 14.2 23 11.5 شمال سيناء 
 45.7 36.8 27.9 45.1 22.6 جنوب سيناء 

 58.7 47.4 36.2 58.7 29.4 إجمالي الجمهورية 
 2017بناًء على البيانات األولية لتعداد مصر  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء "*
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 +( الذين يستخدمون اإلنترنت 4نسبة األفراد في الفئة العمرية )   1.8.17
سنوات فأكثر( من إجمالي األفراد   4باستخدام اإلنترنت في الفئة العمرية )التعريف: نسبة األفراد الذين يقومون  

 في نفس الفئة العمرية. 
 

سنوات فأكثر لإلنترنت من نتائج تعداد   4تم االعتماد في هذا المؤشر على نسب استخدام األفراد في العمر  
ر يستخدمون اإلنترنت. وقد  سنوات فأكث  4من السكان في العمر    %29.6، حيث يشير التعداد إلى أن  2017

عن الوضع    % 69وهو ما يمثل زيادة قدرها    %50بوصول هذه النسبة إلى    2030تم وضع المستهدف في  
 الحالي. وقد تم حساب المستهدف على مستوى المحافظات باالعتماد على سيناريوهين:

السيناريو أن نسبة االستخدام في كل محافظة ست يفترض هذا  بنسبة  السيناريو األول:  القيمة    %69زيد  من 
 ( 1.69)القيمة الحالية مضروبة في  الحالية

 
من خالل مقارنة    2030السيناريو الثاني: تم تحديد حد أعلى للنسبة التي يمكن أن تصل إليها أي محافظة في  

قرب ( هي األ%53مستهدفات المحافظات المصرية بالقيم الحالية للصين والتي تعد قيمة المؤشر فيها حاليًا )
في بكين. وبمقارنة    %77.8. وقد بلغت أعلى نسبة استخدام فيها  2030للمستهدف الذي تم وضعه لمصر في  

محافظات فقط    3المستهدفات على مستوى المحافظات المحسوبة تحت السيناريو األول بهذه القيمة وجد أن  
وتوزيع الزيادة المستهدفة    % 77.8د  أعلى منها في المستهدف فتم تثبيت القيمة المستهدفة لهذه المحافظات عن

 في نسب االستخدام على المحافظات األخرى بنفس نسب االستخدام الحالية. 
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 طبقًا لكال السيناريوهين  2030: النسبة الحالية الستخدام اإلنترنت والمستهدفة في 44جدول 

 المحافظة 

نسبة استخدام  
االنترنت بين السكان 

  2017+( في 4)
 *)%( 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو األول 
)%( 

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 77.8 66.7 55.6 82.9 49 القاهرة
 75.2 63.1 51 74.1 43.8 االسكندرية 
 77.8 67.5 57.3 86.4 51.1 بورسعيد 
 77.8 65.3 52.7 76.4 45.2 السويس
 66.2 55.6 45 65.3 38.6 دمياط 
 52.5 44.1 35.7 51.7 30.6 الدقهلية 
 45.7 38.4 31.1 45.1 26.7 الشرقية
 56.7 47.6 38.5 55.9 33 القليوبية

 43.3 36.3 29.4 42.7 25.2 كفر الشيخ
 55.1 46.3 37.4 54.3 32.1 الغربية
 47.6 40 32.4 46.9 27.8 المنوفية
 31.8 26.7 21.6 31.4 18.6 البحيرة 

 57.5 48.3 39 56.7 33.5 االسماعيلية
 57.2 48 38.9 56.4 33.4 الجيزة

 31.6 26.5 21.4 31.1 18.4 بنى سويف 
 31.6 26.5 21.4 31.1 18.4 الفيوم
 28 23.5 19 27.6 16.3 المنيا 
 32.8 27.5 22.3 32.3 19.1 أسيوط
 34.4 28.9 23.3 33.9 20 سوهاج

 38.4 32.2 26.1 37.9 22.4 قنا
 49.5 41.5 33.6 48.7 28.8 أسوان 
 43 36.1 29.2 42.4 25.1 األقصر 

 70.3 59 47.8 69.3 41 البحر األحمر
 51.5 43.2 35 50.7 30 الوادى الجديد 

 24.4 20.5 16.6 24.1 14.2 مطروح 
 21.3 17.9 14.5 21 12.4 شمال سيناء 
 41.1 34.5 27.9 40.5 24 جنوب سيناء 

 50 42.2 34.3 50 28.9 إجمالي الجمهورية 
 " .2017بناًء على البيانات األولية لتعداد مصر  *الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء "

 

 
 



                                                                
 

 ذ

 
 

97 

 نسبة استخدام الهاتف المحمولمؤشر مكمل: 
 +( الذين يستخدمون الهاتف المحمول4العمرية ) المؤشر: نسبة السكان في الفئة 

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

 
يستخدمون الهاتف المحمول،  +(  4من المصريين )  % 65إلى أن    2017تشير بيانات التعداد العام للسكان لعام  

عن الوضع    %22، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  2030بحلول عام    %80والمستهدف هو وصول هذه النسبة إلى  
 الحالي.

 
 وقد تم تقدير المستهدف في المحافظات بناء على سيناريوهين: 

بنسبة    2030لول عام  السيناريو األول: يفترض هذا السيناريو أن نسبة االستخدام في كل محافظة ستزيد بح
 .2017عن القيمة المشاهدة في المحافظة في عام    22%
 

بحيث ال تتعدى    2030السيناريو الثاني: تم تحديد حد أعلى للنسبة التي يمكن أن تصل إليها أي محافظة في  
تم    %90عن    2030، وبالتالي المحافظات التي ارتفع فيها المستهدف في  2030في    %90نسبة االستخدام  

، ثم تم توزيع الزيادة في عدد المستخدمين المطلوب تحقيقه على مستوى الدولة %90ثبيت المستهدف لها عند  ت
 . %90على المحافظات األخرى التي انخفض المستهدف فيها تحت السيناريو األول عن  
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 طبقًا لكال السيناريوهين  2030: النسبة الحالية الستخدام الهواتف المحمولة والمستهدفة في 45جدول 

 المحافظة 

نسبة استخدام  
الهاتف المحمول 

+( 4بين السكان )
 *)%( 2017في 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو 
 األول )%(

المستهدف في  
تحت   2020

السيناريو 
 الثاني )%(

المستهدف في  
تحت   2025

السيناريو الثاني  
)%( 

المستهدف في  
تحت   2030

السيناريو الثاني  
)%( 

 90 86 82 97.5 79.7 القاهرة
 90 85 81 95.1 77.8 االسكندرية 
 90 86 83 98.8 80.8 بورسعيد 
 90 85 81 95.3 78 السويس
 88.6 82 75 87.1 71.3 دمياط 
 81.9 76 70 80.6 65.9 الدقهلية 
 78.9 73 67 77.6 63.4 الشرقية
 85.8 79 73 84.4 69 القليوبية

 76.6 71 65 75.3 61.6 كفر الشيخ
 84.7 78 72 83.3 68.1 الغربية
 82.5 76 70 81.1 66.3 المنوفية
 71.2 66 61 70 57.3 البحيرة 

 86.9 80 74 85.5 69.9 االسماعيلية
 85.1 79 72 83.7 68.4 الجيزة

 73.2 68 62 72 58.9 بنى سويف 
 74.9 69 64 73.6 60.2 الفيوم
 66.3 61 56 65.2 53.3 المنيا 
 71.2 66 61 70 57.3 أسيوط
 73.9 68 63 72.7 59.4 سوهاج

 76 70 65 74.7 61.1 قنا
 84.6 78 72 83.2 68 أسوان 
 78.6 73 67 77.3 63.2 األقصر 

 90 83 76 88.5 72.4 البحر األحمر
 88.2 82 75 86.8 71 الوادى الجديد 

 63.2 58 54 62.2 50.9 مطروح 
 65.5 61 56 64.4 52.7 شمال سيناء 
 79.7 74 68 78.4 64.1 جنوب سيناء 

 80 74 69 80 65.4 إجمالي الجمهورية 
 2017بناًء على البيانات األولية لتعداد مصر  * الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء "

 


