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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. 

ومركز سكان  وفي هذا اإلطار قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة لل
بإطالق مشروع "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات"، وقد ركزت المرحلة األولى بصيرة  

من المشروع على تحديد مستهدفات كمية لكل محافظة لمؤشرات متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
ا لتحقيق هذه المستهدفات. وخالل المرحلة  مما يساعد المحافظة على وضع الخطط المناسبة وتحديد أولوياته

الثانية 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  

   اقي محافظات الجمهورية.الثالثة للمشروع تم تغطية ب
 

مشطططططططططططروع توطين أهداف التنمية    في إطار أنشططططططططططططةأهم نتائج ورش العمل التي تم عقدها  ه الورقة  تناول هذ ت
، حيث تعرض الورقة أهم الفرص والتحديات المتعلقة بتوطين أهداف ات المسططططططططتدامة على مسططططططططتوى المحافظ

 اتضحت من النقاشات التي تمت خالل ورش العمل.التنمية المستدامة على مستوى المحافظات كما 
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 مقدمة

على مدار مراحله الثالثة؛    مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في إطار أنشطة  
 تم القيام بمجموعة من ورش العمل المختلفة. 

. وحضر الورشة ممثلون  التخطيطمعهد  في    2019  على المستوى المركزى فى ينايرورشة عمل    عقد تم  
والتعليم والصحة والسكان والتضامن االجتماعي واالستثمار    والتنمية االداريةعن وزارات التخطيط والمتابعة  

القومي   والمجلس  للمرأة  القومي  والمجلس  الغذاء  واإلسكان وهيئة سالمة  المحلية  والتنمية  الدولي  والتعاون 
 واألمومة. والمجلس القومي للطفولة ،للسكان

التنمية المستدامة ومنهجية التوطينت الورشة  تضمن تم  .  كما  ظام التخطيط في مصرون  عرض أهداف 
مرفق   .المشاريع والتدخالت المقترحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامةات حول  مناقشاجراء عروض و 

 .قائمة المشروعات )ملحق أ(

                   

     
 2019يناير -معهد القومى للتخطيط الأثناء ورشة توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المركزى فى 
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تم  2019يناير    فيوايضا   في    إعداد ،  الصلة  ذات  المديريات  في  التخطيط  لمسئولي  المحافظات تدريب 
وفكرة توطين أهداف التنمية المستدامة على  ، وذلك للتعرف على أهداف التنمية المستدامة بشكل عام  المختارة

المحافظات بشكل خاص حيث تم استعراض منهجية حساب المستهدفات على المستوى المحافظات ووضع  
كل محافظة على حدا، كما تم مناقشة أهم التحديات التي تواجه المحافظات في عملية التخطيط. وكانت  

وقد    لمرحلة هي: القليوبية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.المحافظات الخمسة التي تم تضمينها في هذه ا
تم اختيار محافظات أسيوط وسوهاج وقنا لتضمينها في هذه المرحلة نظرًا ألنها األدنى من حيث قيم معظم  
المؤشرات التنموية، بينما محافظة المنيا تم تضمينها بالرغم من أنها ليست من أسوأ المحافظات ألنها أكثر  

النقيض  محافظ وعلى  العمل،  لورش  السابقة  سنوات  العشر  خالل  التنموية  مؤشراتها  في  تراجعًا  شهدت  ة 
ايضا  تم   كما    .فمحافظة القليوبية تعد أكثر المحافظات التي شهدت تطورًا في مؤشراتها خالل نفس الفترة

. لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من المشاركين المشاريع والتدخالت المقترحةات حول مناقشاجراء و 
 مرفق قائمة المشروعات )ملحق ب(

ديسمبر  و  إلى  أكتوبر  الفترة من  تم  2019خالل  والمتابعة    التخطيط  لمسئولي  يةتدريب ورش عمل    إعداد ، 
، حيث  باقي محافظات الجمهوريةفي  المجلس القومي للمرأة وفروع  المجلس القومي للسكانوالتقييم ومكاتب 

المنهجية  ، و مية المستدامةاستعراض أهداف التن  تم خاللهما  ،يومين  ورش عمل استغرقت كل منها  8م عقد  ت
عرض تجارب الدول    كما تم ساسها حساب مستهدفات لمؤشرات التنمية المستدامة المختارة،  أالتي تم على  

رح مفصل لفكرة التقرير  استعراض وشفضاًل عن ذلك؛ فقد تم  المختلفة في التنمية على المستوى المحلي.  
كما تم استعراض فكرة التقرير الطوعي المحلي  ،  مرتيني تقدمت به مصر لألمم المتحدة  الطوعي الوطني الذ 

على التحديات واالحتياجات الالزمة لتطوير منظومة    وتم التعرفعن أهداف التنمية المستدامة ومحتوياته.  
التخطيط في المحافظات، باإلضافة إلى تجارب وفرص الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع  

  المحلي والميزة التنافسية لكل محافظة.
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 أواًل: الفرص 
 
هناك ترحيب عام من مسططططططططططططئولي التخطيط والمتابعة في المحافظات والمديريات الخدمية في المحافظات  •

بتحديد مسططططططططططتهدفات رقمية لمؤشططططططططططرات متابعة أهداف التنمية المسططططططططططتدامة.  بأهداف التنمية المسططططططططططتدامة و 
 باإلضافة لذلك، طالب 

واالسططططططططططططططتراتيجيات الوطنية األخرى حتى  عدد من المسططططططططططططططئولين في المحافظات بتكرار األمر مع الخطط  •
يسطاعدهم ذلك على وضطع الخطط المناسطبة لتحقيق المسطتهدفات على مسطتوى المحافظات لضطمان تحقيق  

 المستهدفات الوطنية.
المحطافظطات في القيطام بشططططططططططططططراكطات مع القططاع الخطاص والمنظمطات غير   لين فيؤو المسططططططططططططططنجح عطدد من  •

بالرغم من أنها فردية -لتعليم والتغذية، وسطططاعدت هذه الشطططراكات الحكومية في مجاالت تنموية مختلفة كا
 على تسريع تحقيق التنمية في هذه المجاالت. –

اهتمام العديد من المنظمات الدولية بالعمل في المحافظات على المسطتوى المحلي، وتكرار التجارب التي   •
 نجحت في المحافظات ونقلها إلى محافظات أخرى. 

 
 التحديات:ثانيًا: 
 

   متعلقة بالتخطيطتحديات 
 

 موحد على مستوى المحافظات.  م تخطيط جيد ورقابة ونظام محاسبيعدم توافر نظا  ▪
وعدم وضع الخطة والتمويل   ،المحافظةالتخطيط في  مركزية التخطيط ووجود فجوة بين التخطيط في الوزارة و  ▪

للمحافظاللوفقًا   الفعلية  لعدم  والقرى   ات حتياجات  ذلك  يرجع  وقد  على ال  في  وجود متخصصين،  تخطيط 
وعدم وجود وسيلة تواصل  تعدد جهات المخاطبة لتنفيذ الخطة  مستوى القرى في المحافظات، باإلضافة إلى

التنسيق بين الجهات    مما يؤدي إلى ضعف بين المديريات والمحافظة قبل وضع الخطة  مباشر ومستمر  
شخص مسئول داخل كل جهة يقوم  ط لذا اقترح المسئولون تحديد  خطذه الالتخطيط وتنفيذ ه  المشاركة في

 .المختلفةالوزارات الجهات و تنسيق بين الب
لفة بأهداف  معرفة الموظفين والعاملين في المديريات المخت  قلةنقص الكوادر المتخصصة في التخطيط و  ▪

،  2030  مصر  رؤية:  المستدامة   التنمية  استراتيجيةالجهود المطلوبة لتحقيق أهداف    التنمية المستدامة أو
علي كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط االستثمارية، تدريب العاملين بالتخطيط    وهو ما يتطلب 

 أهداف التنمية المستدامة. وحساب مؤشرات  ي المحليإعداد التقرير الطوع  وكيفية
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حدوث فراغ للجهاز اإلداري مما أدي إلي  ع عدم تأهيل موظفين الصف الثاني  الجهاز اإلداري مشيخوخة   ▪
دي ذلك إلى تراكم العمل على الموظفين الحاليين  وعليه فقد أوقف التعيينات وتقاعد العاملين،    في ظل للدولة  

عن  ن  يالموظف  ف بعض وعزو في المديريات وتولي العاملون بها أكثر من مهمة دون وجود مزايا إضافية،  
 .التخطيط ات العمل في إدار 

صعوبة وصول الشباب وهو ما يؤدي إلى  ،  أسلوب اختيار اإلدارة العليا يعتمد على األقدمية وليس الكفاءة ▪
 قدراتهم اإلدارية. للوظائف القيادية، واختيار بعض القيادات رغم ضعف 

 
 تحديات متعلقة بالتنفيذ

 
عدم معرفة واالستالم واإلشراف، و تعاقدات  الفي  التباعه  للعاملين في التخطيط  إرشادي موحد    عدم وجود دليل ▪

 المسئولين عن التعاقدات. يلتزم بها كل  التي يجب أن عامةال المسئولين باإلجراءات والسياسات 
افة وعدم  الجديدة التي توجد في األماكن البعيدة بسبب بعد المس  المشروعات عزوف العمال عن العمل في   ▪

 وخدمات. فيها توفر مدن سكنية لإلقامة
تخفيض المخصص من قبل وزارة التخطيط بعد طرح المناقصات للتنفيذ يؤدي إلى توقف التنفيذ، كما أن  ▪

السنة يؤدي إلى عدم القدرة على التنفيذ    انتهاءعتمادات من وزارة التخطيط وإرسالها قرب  تأخير الخطة واال 
ة من الجهاز المركزي للمحاسبات )اعتماد الميزانية وصل إلى مديرية التعليم في نصف  ءلوالتعرض للمسا

 لصيانة المدارس قبل السنة الدراسية(. كافيأغسطس فال يوجد وقت 

 
 

 تحديات قطاعية 

 التعليم 

التعليم ما  عدم توفير أماكن لألطفال في  ، و الكثافة العالية لمدارس التعليم االبتدائي في معظم المحافظات  ▪
 قبل االبتدائي في معظم المحافظات.

عجز شديد في المدرسين وتوقف التعينات منذ مدة طويلة، باإلضافة إلى نقص عدد اإلداريين والعمال وجود   ▪
 في المدارس. 

 ضعف الموازنة في الخطة االستثمارية لتطوير المدارس. ▪
 .زدحمة بالسكانعدم وجود أراضي لبناء المدارس في العديد من المحافظات الم ▪
 وتحديدهم للمدارس التي تحتاج صيانة غير دقيق.   المقايسات التي تضعها هيئة األبنية التعليمية ▪
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 .عدم تغطية التدريب لجميع المدرسين، وعدم تدريب المدرسين على استخدام التابلت أمام الطالب  ▪
 

 الصحة

عزوف وهجرة األطباء عن العمل في القطاع الحكومي وخاصة األطباء البشريين في حين وجود فائض من   ▪
 أطباء األسنان والصيادلة. 

قلة عدد األطباء البشريين والممرضين المدربين العاملين في القطاع الصحي، وسوء توزيعهم وعدم وجود  ▪
 أفراد مدربين لتشغيل األجهزة.

 لرعاية األساسية وفي بعض التخصصات مثل التخدير والعناية المركزة.وجود عجز في أطباء ا ▪

 عزوفهم عن التخصصات الهامة والحرجة.  إلى يؤدي  مماي خطأ طبي أل نتيجةمعاقبة القانون لألطباء  ▪

 ضعف البنية التحتية للمستشفيات وقلة كفاءتها وإمكانياتها بالرغم من اإلنفاق الكبير على المستشفيات.  ▪

 
 بند الصيانة لألجهزة الطبية وعدم صيانة األجهزة باستمرار. نقص  ▪

المخصصات   ▪ االستثمارية،  نقص  الخطة  في  الصحة  قطاع  في  تنفيذ  المالية  في  التأخر  إلى  يؤدي  مما 
 المشروعات.

 عدم توافر العالج في معظم المستشفيات العامة وقلة المستلزمات الطبية.  ▪

 

 الزراعة 

الزراعية وانخفاض زراعة القطن وعدم المقدرة على تسويق الفالحين للقطن المزروع، وذلك  تجريف األراضي   ▪
 بسبب عدم شراء الجمعيات الزراعية للقطن وارتفاع األسعار وتكاليف األسمدة. 

عدم توافر فرص للتصنيع الزراعي في المحافظات يمكن من خاللها استغالل اإلنتاج الزراعي للمحافظات  ▪
 بداًل من نقله إلى محافظات أخرى لتصنيعه مما يتسبب في نسبة عالية من الهدر.في الصناعة، 

أشارت محافظة الوادي الجديد إلى أن المياه الجوفية متوافرة بصورة كبيرة في المحافظة إال أنه ال توجد   ▪
آبار    مشروعات قومية لالستفادة من هذه المياه، والنظام الحالي هو أن يقوم من سيستصلح أراضي بحفر

 لري محاصيله وهي تكلفة عالية جدًا ال يستطيع شباب المحافظة تحملها. 
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 ثالثًا: الميزات التنافسية للمحافظات
إلى تنمية االقتصططاد القومي وخلق اقتصططاد تنافسططي    2030تهدف الحكومة المصططرية في إطار رؤية مصططر 

متوازن ومتنوع. تعمل الحكومة على ذلك من خالل العمل على النهوض بالوضططططططططع التنافسططططططططي لمصططططططططر من  
سططططتهدف  خالل تحسططططين مؤشططططراتها التنافسططططية بشططططكل عام في جميع القطاعات. لتحقيق هذا الهدف البد أن ت

الحكومة التركيز على تنافسططية المحافظات المختلفة حيث تتميز المحافظات المصططرية بقدر كبير من التنوع  
القصططوى منه من خالل توجيه االسططتثمارات في إطار الخطة العامة   ةفيما بينها والذي يجب تحقيق االسططتفاد 

والذي ينعكس بدوره   .جوات تنموية أكبرللدولة بشطططططططكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التي لديها ف
 على القدرة التنافسية للدولة بشكل عام. 

 
كعاصطططططمة بوجود جميع    القاهرةفي هذا السطططططياق، تم رصطططططد الميزات التنافسطططططية للمحافظات المختلفة. فتتميز  

حية  المؤسطططططططسطططططططات الحكومية والفرص االسطططططططتثمارية الجاذبة باإلضطططططططافة إلى وجود العديد من المزارات السطططططططيا
بوجود واحدة من أهم   الجيزةالمتميزة واآلثار الدينية االسططططططططططالمية والمسططططططططططيحية واليهودية. كما تتميز محافظة 

المزارات السططياحية في العالم وهي أهرامات الجيزة والتي صططنفت من عجائب الدنيا السططبع القديمة كما تتميز  
المصطططرية ذات الجودة العالية المعروفة    بوجود رقعة زراعية خصطططبة تعتبر مصطططدر هام للمحاصطططيل الزراعية

 عالميًا والتي يجب االستفادة منها.
 

تتميز بموقعها الجغرافي المتميز وطبيعتها السططاحرة كمقصططد سططياحي هام يحتوي    سيييناءبالنسططبة لمحافظات  
على مزارات تم تصنيفها من أهم المزارات السياحية العالمية مثل منطقة "البلو هول" بمدينة دهب. باإلضافة  

ل الزجاجي إلى ذلك تتميز أيضًا بوجود حرفة الزراعة والصيد إلى جانب وجود موارد طبيعية هامة مثل الرم
الذي يمكن االسططططتفادة منه في عمل مناطق صططططناعية متكاملة قائمة على اسططططتغالل هذه الموارد مما يسططططاعد  
على تنمية هذه المنطقة بصطططططططورة مسطططططططتدامة. أما بالنسطططططططبة لمحافظة البحر األحمر فتتميز بوجود المنتجعات  

 ي مدينة الغردقة.السياحية ةالفنادق والقرى المشجعة على استقطاب السياحة الخاصة ف
 

تتميز بوجود ميناء االسططططططكندرية والذي يسططططططاعد على حركة التجارة الداخلية والخارجية   سيييييندريةاإلمحافظة  
باإلضططططافة إلى موجود منطقة صططططناعية هامة في منطقة برج العرب باإلضططططافة إلى مميزاتها الجاذبة كمدينة  

 ساحلية سياحية.
غزل والنسططيج في كفر الدوار  فتتميز بوجود حرفتي الزراعة والصططيد باإلضططافة إلى مصططانع ال  البحيرةمحافظة  
 ودمنهور. 
على مسطططططططتوى   الشطططططططواط تتميز بوجود بالسطططططططياحة العالجية في واحة سطططططططيوة وتمتعها بأنقى    مطروحمحافظة  

 الجمهورية باإلضافة إلى زراعة النخيل والزيتون.
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جر باإلضطططافة  أيضطططًا بوجود زراعة النخيل والبن  الشييرةيةبوجود زراعة القطن وتتميز    المنوفيةتتمتع محافظة  

إلى المنطقة الصطططططناعية بمدينة العاشطططططر من رمضطططططان. أما عن محافظة الغربية فيمكن االسطططططتفادة من وجود  
 المصانع المغلقة بمنطقة كفر الزيات وإعادة تشغيلها.

 
سطططططططياحية على مسطططططططتوى الجمهورية بل وعلى المحافظات الشطططططططهر واحدة من أبأنها    األقصيييييرتتميز محافظة 

على أهم المعطابطد  الحتوائهطابطالقيمطة التطاريخيطة ذاتهطا  أسيييييييييوا   مطا تتميز مثيلتهطا محطافظطة  مسططططططططططططططتوى العطالم. ك
، فتتميز بوجود مصططانع  الوادي الجديدالفرعونية باإلضططافة إلى المناطق الطبيعية المتميزة. أما عن محافظة 

 الفوسفات والرمال الناعمة والمنطقة الصناعية بسم العقرب.
 

بالتجارة ووجود المنطقة الحرة، وتتميز محافظة   بورسيييييييييعيدبالنسططططططططططططططبة إلى محافظات القناة، تتميز محافظة 
كما تتميز    االسييييماعيليةاالسططططططماعيلية بوجود فرص عمل توفرها هيئة قناة السططططططويس المتواجدة في محافظة 
ز بوجود المزارع السطططططمكية بوجود حرفة الزراعة خاصطططططة زراعة المانجو والموالح. أما محافظة السطططططويس فتتمي

 والمنتجعات السياحية الجديدة المقامة في العين السخنة وجبل الجاللة.
 

  بني سيييييييييوي اليطدويطة التراثيطة المميزة كمطا تتميز محطافظطة  ت تتميز بوجود األعمطال والمنتجطا  الفيوممحطافظطة 
 أن تندثر. أيضًا بأعمال الفخار والبرديات وخوص النخيل والتي يجب االستفادة منها قبل

 
وتتميز محطافظطة المنيطا بوجود محطاجر الكطالسططططططططططططططيوم التي يتوافر بهطا كطالسططططططططططططططيوم نقي يمكن اسططططططططططططططتخطدامطه في 
الصطططططططناعات الدوائية، وبالرغم من ذلك تسطططططططتغل هذه المناجم بصطططططططورة غير رشطططططططيدة تؤدي إلى إهدارها وتهدد  

 على خريطة السياحة المصرية.صحة العاملين فيها، كما أن بها آثار كثيرة وبالرغم من ذلك فهي ليست 
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على المستوى المركزى  المستدامةالمشاريع والتدخالت المقترحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية :  أملحق 
التنمية الشركاء الرئيسيين  التدخالت/ المشروعات  البرامج/ األهداف 

 االقتصادية 
الصحة   التغذية  الصحة 

 اإلنجابية 
التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
ومواجهة العنف 
 ضد المرأة 

البنية  
 التحتية 

التنمية االقتصادية
نسب السكان تحت خط  

 الفقر 
تطوير البنية التحتية لتقليص  

 معدالت الفقر
وزارة التخطيط، المحافظة، الهيئة   إنشاء وتوسعة الطرق داخل المحافظات 

العامة للطرق والكباري  
أثر  أثر ضعيف أثر قوي 

أثر قوي أثر متوسطأثر متوسطأثر ضعيف  ضعيف 

تطوير البنية التحتية لتقليص  
 معدالت الفقر

إنشاء وتوسعة الطرق بين المحافظات  
والمناطق الصناعية والتجارية والمؤانى 

وزارة التخطيط، المحافظة، الهيئة  
أثر  أثر ضعيف أثر قوي  العامة للطرق والكباري  

 ضعيف 
أثر قوي أثر متوسطأثر متوسط أثر ضعيف 

تطوير البنية التحتية لتقليص  
 معدالت الفقر

وتحسين الكباري بالتركيز على  إنشاء 
الكبارى ذات العائد اإلقتصادى المرتفع 

وزارة التخطيط، المحافظة، الهيئة  
أثر  أثر ضعيف أثر قوي  العامة للطرق والكباري  

 ضعيف 
أثر قوي أثر متوسطأثر متوسط أثر ضعيف 

تطوير البنية التحتية لتقليص  
 معدالت الفقر

اإلنترنت فائق  تحسين وإنشاء شبكات  
 السرعة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  

أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي أثر متوسطأثر متوسطأثر متوسطأثر قوي 

تطوير البنية التحتية لتقليص  
 معدالت الفقر

وزارة التخطيط، المحافظة،وزاراة الموارد  إعادة تأهيل شبكات الري 
أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف  أثر قوي أثر قوي أثر قوي أثر قوي  المائية والري  

تطوير البنية التحتية لتقليص  
 معدالت الفقر

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التجارة   إعادة تأهيل وترفيق المناطق الصناعية 
االستثمار والتعاون  والصناعة، وزارة 

 الدولي 
أثر  أثر ضعيف أثر قوي 

أثر قوي أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف ضعيف 

زيادة نسبة مشاركة المرأة فى  
 اإلقتصاد 

إنشاء أسواق للنساء أصحاب المشروعات  
 الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التجارة  
والصناعة، وزارة التضامن االجتماعي،  

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  
 والصغيرة والمتناهية الصغر  

أثر  أثر ضعيف أثر قوي 
 ضعيف 

أثر أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 

زيادة نسبة مشاركة المرأة 
 فى اإلقتصاد 

لرعاية وتعلسم إنشاء دور حضانات 
 ألطفال النساء العامالت 

وزارة التخطيط، المحافظة،  وزارة  
التضامن االجتماعي،المجلس 

 القومي للطفولة واألمومة 
أثر  أثر متوسط أثر قوي 

أثر  أثر قوي  أثر قوي  أثر ضعيف  ضعيف 
ضعيف 

نسبة البطالة الحالية بين  
 الذكور  

خفض معدالت البطالة بين  
 واإلناث الذكور 

وزارة التخطيط، المحافظة   إنشاء مجازر للدواجن والماشية 
أثر أثر ضعيف  أثر ضعيف  أثر ضعيف  أثر قوي  أثر قوي  أثر متوسط

 ضعيف 
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التنمية الشركاء الرئيسيين التدخالت/ المشروعات البرامج/ األهداف 
 االقتصادية 

الصحة   التغذية  الصحة 
 اإلنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
ومواجهة العنف 
 ضد المرأة 

البنية  
 التحتية 

نسبة البطالة الحالية بين  
 اإلناث  

خفض معدالت البطالة بين  
 الذكور واإلناث 

إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل أصحاب  
 المشروعات الصعيرة والمتوسطة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التجارة  
االجتماعي،  والصناعة، وزارة التضامن  

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  
 والصغيرة والمتناهية الصغر 

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 
أثر  أثر قوي  أثر قوي  أثر ضعيف  ضعيف 

متوسط

نسبة المشاركة  
االقتصادية للمرأة  

خفض معدالت البطالة بين  
 الذكور واإلناث 

إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في  
 المحافظات  

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التجارة  
والصناعة، وزارة التضامن االجتماعي،  

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  
 والصغيرة والمتناهية الصغر  

 أثر قوي أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي 
أثر
متوسط

خفض معدالت البطالة بين  
 الذكور واإلناث 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التربية   إعادة تأهيل المدارس في المناطق الفقيرة 
أثر قوي أثر متوسطأثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  والتعليم ، الهيئة العامة لألبنية التعليمية 

خفض معدالت البطالة بين  
 الذكور واإلناث 

إنشاء أسواق تضم تكتالت للمشروعات  
 الصغيرة والمتوسطة  

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التجارة  
والصناعة، وزارة التضامن االجتماعي،  

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  
 والصغيرة والمتناهية الصغر  

أثر أثر قوي أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 

معدالت البطالة بين  خفض 
 الذكور واإلناث 

توسعة األسواق القأئمة من خالل زيادة  
 عدد المحالت 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التجارة  
والصناعة، وزارة التضامن االجتماعي،  

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  
 والصغيرة والمتناهية الصغر 

أثر أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 

خفض معدالت البطالة بين  
 الذكور واإلناث 

إعادة تأهيل األسواق القأئمة من خالل  
 تحسين مرافقها 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التجارة  
والصناعة، وزارة التضامن االجتماعي،  

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  
 والصغيرة والمتناهية الصغر  

أثر أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 
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التنمية الشركاء الرئيسيين  التدخالت/ المشروعات  البرامج/ األهداف 
 االقتصادية 

الصحة   التغذية  الصحة 
 اإلنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
ومواجهة 
العنف ضد  
 المرأة 

 البنية التحتية 

الصحة

معدل وفيات الرضع 
خفض معدل وفيات  

الرضع واألطفال أقل من 
 سنوات 5

أثر ضعيف أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي أثر قوي أثر قوي قوي أثر  وزارة التخطيط، وزارة الصحة  تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل 

معدل وفيات األطفال  
 سنوات   5أقل من 

خفض معدل وفيات  
الرضع واألطفال أقل من 

 سنوات 5

وضع ضوابط إلنشاء الوحدات  
الصحية وتحديد مواصفات لها تتوائم 

 مع األجهزة اتي ستتوافر بها
 أثر قوي  قوي أثر  أثر قوي  أثر متوسطوزارة الصحة 

أثر 
أثر قوي أثر قوي  متوسط

توفير األجهزة الطبية في الوحدات  
 الموجودة والتي التوجد بها أجهزة 

وزارة التخطيط، المحافظة،  
وزارة الصحة، المجلس القومي  

 للطفولة واألمومة 
أثر ضعيف أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي أثر قوي أثر قوي أثر متوسط

وفيات  خفض معدل 
الرضع واألطفال أقل من 

 سنوات 5
برنامج صحة األم والطفل 

وزارة التخطيط، المحافظة،  
وزارة الصحة، المجلس القومي  

 للطفولة واألمومة 
أثر ضعيف أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي أثر قوي أثر قوي أثر متوسط

خفض معدل وفيات  
الرضع واألطفال أقل من 

 سنوات 5

البشرية والحفاظ عليها توفير الكوادر 
 من خالل التدريب وتحسين دخولهم

وزارة التخطيط، المحافظة،  
 وزارة الصحة 

 أثر ضعيف أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي أثر قوي أثر قوي أثر متوسط

نسبة األسر التي 
يتوافر بها المياه 

والصابون في اماكن  
 غسيل األيدي 

خفض معدالت اإلصابة  
 بأمراض الطفولة 

حمالت التوعية باإلجراءات السليمة  
للنظافة للحفاظ على صحة اإلنسان

وزارة التخطيط، المحافظة،  
 وزارة الصحة 

 أثر ضعيف  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر متوسط
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التنمية   الشركاء الرئيسيين  التدخالت/ المشروعات  البرامج/ األهداف 
 التغذية  الصحة  االقتصادية 

الصحة  
 االنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

البنية  
التحتية 

خفض معدالت اإلصابة  
 بأمراض الطفولة 

توجيه أنشطة المسئولية االجتماعية  
الصابون لتوفير الصابون  لمصانع 

 لألسر المحرومة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 الصحة 

 أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي أثر قوي أثر قوي أثر متوسط
أثر

 ضعيف 

نسبة األسر التي لديها 
 دورة مياه مستقلة 

خفض معدالت اإلصابة  
التخطيط، المحافظة، وزارةوزارة تحسين دورات المياه في المساكن باألمراض المنقولة

 اإلسكان، المجتمع المدني 
أثر أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي  أثر قوي أثر قوي  أثر متوسط

 ضعيف 

استغالل المسرح التفاعلي في توعية تحسين صحة المواطنين
 المواطنين 

وزارة الثقافة، المحافظة، وزارة  
 الصحة 

أثر 
أثر قوي  ضعيف أثر  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  متوسط

أثر 
 ضعيف 

التغذية
نسبة التقزم بين  

5األطفال األقل من 
 سنوات 

تحسين الحالة التغذوية 
 لألطفال 

التوسع في برنامج التغذية المدرسية  
لتغطية كافة تالميذ الحضانة  
 واالبتدائي  كل أيام األسبوع 

وزارة التخطيط، المحافظة،  
الصحة، التضامن، التربية والتعليم، 

 هيئة سالمة الغذاء
 أثر ضعيف أثر متوسطأثر متوسطأثر قوي أثر قوي أثر متوسط

أثر 
 ضعيف 

نسبة األطفال ناقصي  
الوزن بين األطفال 

 سنوات   5األقل من 

تحسين الحالة التغذوية 
 لألطفال 

توعية األمهات بأهمية الرضاعة 
 الطبيعية والتغذية المتوازنة 

المحافظة، الصحة،  وزارة التخطيط، 
التضامن، المجلس القومي للطفولة  
 واألمومة، المجلس القومي للمرأة 

 أثر ضعيف أثر متوسطأثر متوسطأثر قوي أثر قوي أثر متوسط
أثر 

 ضعيف 

تحسين الحالة التغذوية 
 لألطفال 

إجراء دراسات عن الحالة التغذوية  
 لألطفال وأسباب سوء التغذية

التخطيط، المحافظة، الصحة،  وزارة 
التضامن، المجلس القومي للطفولة  
 واألمومة، المجلس القومي للمرأة 

 أثر ضعيف أثر متوسطأثر متوسطأثر قوي أثر قوي أثر متوسط
أثر 

 ضعيف 

نسبة األطفال الذين  
يعانون من األنيميا  

تحسين الحالة التغذوية 
وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة المنتجة استكمال مراكز إعداد األسر  لألطفال 

 التضامن
 أثر قوي أثر متوسطأثر متوسطأثر قوي أثر قوي أثر قوي 

أثر
 ضعيف 

تحسين الحالة التغذوية 
 لألطفال 

تجهيز الوحدات الصحية بأجهزة  
لقياس مدى سوء التغذية لألطفال 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
الصحة، المجلس القومي لألمومة  

 والطفولة  
أثر أثر ضعيف أثر متوسطأثر متوسطأثر قوي أثر قوي أثر متوسط

 ضعيف 
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التنمية   الشركاء الرئيسيين  التدخالت/ المشروعات  البرامج/ األهداف 
التغذية الصحة االقتصادية 

الصحة 
االنجابية 

التعليم 
والتدريب 

تميين المرأة 
ومواجهة 
العنف

البنية  
التحتية 

الصحة اإلنجابية 
نسبة السيدات الالتي 

تستخدمن وسائل تنظيم  
 اأُلسرة  

برنامج الحد من الزيادة السكانية في الحد من الزيادة السكانية 
 المناطق العشوائية 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
للسكان الصحة، المجلس القومي 

 أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي  أثر متوسطأثر قوي  أثر قوي 
أثر

متوسط

الحد من الزيادة السكانية 
توفير وسائل تنظيم األسرة لعدد 

مليون سيدة للوصول لنسبة  10.6
 2019في  %62استخدام 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
الصحة، المجلس القومي للسكان 

 أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي  متوسطأثر أثر قوي  أثر قوي 
أثر

متوسط

الحد من الزيادة السكانية 

وضع استخدام وسائل تنظيم األسرة  
للسيدات الالتي لديهن طفلين أو أكثر 
كشرط للحصول على معاش تكافل  
وكرامة أو زيادة المعاش في هذه  

 الحالة  

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
التضامن، وزارة الصحة، المجلس  

 القومي للسكان
 أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي أثر متوسطأثر قوي أثر قوي 

أثر
متوسط

الحد من الزيادة السكانية 
إمداد الجمعيات األهلية باحتياجاتها 

 من الوسائل بالسعر الرمزي 
وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
التضامن، وزارة الصحة، المجلس  

 القومي للسكان
 أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي أثر متوسطأثر قوي أثر قوي 

أثر
متوسط

توفير خدمات ووسائل تنظيم األسرة   الزيادة السكانية الحد من 
بالمجان

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
الصحة، المجلس القومي للسكان 

 أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي أثر متوسطأثر قوي أثر قوي 
أثر

متوسط

توعية الرجال والسيدات بضرورة  
 استخدام وسائل تنظيم األسرة 

أثر أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي أثر متوسطقوي أثر أثر قوي 
متوسط

نسبة الوالدات التي 
تمت تحت إشراف  
 مقدم خدمة طبي  

تدريب مقدمي الخدمات الصحية في تحسين الصحة النفاسية 
 الوحدات الصحية 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 الصحة 

أثر أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي أثر متوسطأثر قوي أثر متوسط
 ضعيف 
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التنمية   الشركاء الرئيسيين  التدخالت/ المشروعات  البرامج/ األهداف 
 التغذية  الصحة  االقتصادية 

الصحة  
 االنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

البنية  
التحتية 

تحسين الصحة النفاسية 
تجهيز الوحدات الصحية الريفية  

الوالدة  باألجهزة الالزمة لحاالت 
 الحرجة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
الصحة، المجلس القومي للطفولة  

 واألمومة
أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي  أثر متوسط أثر قوي  أثر متوسط

أثر 
 ضعيف 

معدل وفيات اأُلمهات  
ألف مولود  100لكل 
 حي 

تحسين الصحة النفاسية 
زيادة تردد العيادات المتنقلة للمناطق 
العشوائية والمناطق المحرومة وتطوير 

 أنظمة تشغيلها 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 الصحة 

أثر قوي  أثر ضعيف أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي 
أثر 
 ضعيف 

تحسين الصحة النفاسية 

تنفيذ دورات التدريب األساسي 
التنشيطية والمتقدمة والتدريبات 

إلكساب األطباء والممرضات 
 والرائدات المهارات الالزمة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 الصحة 

 أثر قوي  أثر ضعيف  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر متوسط
أثر

 ضعيف 

 التعليم والتدريب 

نسبة األمية 

تطوير البنية التحتية  
لسهولة الحصول على  

وتقليص معدالت التعليم 
 األمية

تحسين البنية التحتية المعلوماتية  
 لوزارة التربية والتعليم والمديريات 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

 وزارة التربية والتعليم 
أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 

أثر قوي  أثر ضعيف  أثر قوي  أثر ضعيف  ضعيف 

نسبة المدارس المجهزة  
بصورة مناسبة لألطفال  

 المعاقين 

تطوير البنية التحتية  
لسهولة الحصول على  
التعليم وتقليص معدالت 

 األمية

تحسين البنية المعلوماتية لمدارس 
 التعليم االبتدائي في المحافظات 

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
المحافظة، وزارة االتصاالت  

وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية  
 والتعليم 

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 
أثر قوي  أثر ضعيف  أثر قوي  أثر ضعيف  ضعيف 
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التنمية الشركاء الرئيسيين التدخالت/ المشروعات البرامج/ األهداف 
 االقتصادية 

الصحة التغذية  الصحة 
 االنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

البنية  
 التحتية 

نسبة الشباب في الفئة  
(  19-16العمرية )

سنة الذين يحصلون 
 على تدريب  

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  
 وتقليص معدالت األمية 

تجهيز المدارس بالمعدات واألجهزة  
 التكنولوجية الحديثة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 التربية والتعليم 

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي  أثر ضعيف 
متوسط

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  
 وتقليص معدالت األمية 

إعادة تأهيل المؤسسات التدريبية في 
 والتعليم وزارة التربية 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 التربية والتعليم  

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي  أثر متوسط أثر قوي  أثر ضعيف 

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  
 وتقليص معدالت األمية 

تطوير البرامج التدريبية للعاملين  
المحافظة، وزارة التربية والتعليم  بالتربية والتعليم  

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي  أثر متوسط أثر قوي  أثر ضعيف 

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  
 وتقليص معدالت األمية 

واإلعدادية إنشاء المدارس اإلبتدائية 
 والثانوية في المناطق النائية

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
التربية والتعليم ، الهيئة العامة 

 لألبنية التعليمية 

أثر  أثر متوسط أثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي  أثر متوسط أثر قوي  أثر ضعيف 

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  

 األمية وتقليص معدالت 

إعادة تأهيل المدارس في المناطق  
 الفقيرة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
التربية والتعليم ، الهيئة العامة 

 لألبنية التعليمية 

أثر  أثر متوسط أثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي  أثر متوسط أثر قوي  أثر ضعيف 

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  

 معدالت األمية وتقليص 

إنشاء وتوسعة الطرق المؤدية للمدارس  
 داخل المدن والقرى 

وزارة التخطيط، المحافظة، الهيئة  
 العامة للطرق والكباري 

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي  أثر متوسط أثر متوسط أثر ضعيف 
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التنمية الرئيسيين الشركاء  التدخالت/ المشروعات  البرامج/ األهداف 
التغذية  الصحة  االقتصادية 

الصحة  
 االنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

البنية  
 التحتية 

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  
 وتقليص معدالت األمية 

إنشاء فصول لمحو األمية في المدن 
 والقرى 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التربية  
 والتعليم، الهيئة العامة لمحو األمية   

أثر قوي 

أثر متوسط أثر متوسط أثر متوسط

أثر قوي أثر قوي أثر قوي 

تطوير البنية التحتية لسهولة  
الحصول على التعليم  
 وتقليص معدالت األمية 

إعادة تأهيل وتجهيز فصول محو 
 األمية

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 التربية والتعليم   

أثر أثر قوي أثر قوي  أثر متوسط أثر متوسط أثر متوسط أثر قوي 
متوسط

تنمية قدرات الشباب )الفئة  
وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  إنشاء مراكز تأهيل وتدريب الشباب سنة(  19- 16العمرية من 

 الشباب والرياضة 

أثر  أثر ضعيف أثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 

تنمية قدرات الشباب )الفئة  
وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  إعادة تأهيل مراكز الشبابسنة(  19- 16العمرية من 

 الشباب والرياضة 

أثر  أثر ضعيف أثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 

الشباب )الفئة  تنمية قدرات 
سنة(  19- 16العمرية من 

تجهيز مراكز الشباب بأجهزة ومعدات  
 تكنولوجية 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 الشباب والرياضة 

أثر  أثر ضعيف أثر متوسط
 ضعيف 

أثر أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 
متوسط

تنمية قدرات الشباب )الفئة  
سنة(  19- 16العمرية من 

خدمات اإلنترنت لمراكز توفير 
 الشباب 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  

 وزارة الشباب والرياضة 

أثر  أثر ضعيف أثر متوسط
 ضعيف 

أثر أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 
 ضعيف 

تنمية قدرات الشباب )الفئة  
وزارة التخطيط، المحافظة ، وزارة  المهني للشبابإنشاء ورش للتدريب  سنة(  19- 16العمرية من 

 التربية والتعليم والتعليم الفني  

أثر  أثر ضعيف أثر قوي 
 ضعيف 

أثر أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 
متوسط

تنمية قدرات الشباب )الفئة  
سنة(  19- 16العمرية من 

تحويل ورش مدارس التعليم الفني  
لوحدات منتجة ويصبح التدريب جزء 

من إنتاجها وتكون تحت إشراف  
 مستقل

وزارة التخطيط، المحافظة ، وزارة  
 التربية والتعليم والتعليم الفني  

أثر  أثر ضعيف أثر قوي 
 ضعيف 

أثر أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 
متوسط
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التنمية  الشركاء الرئيسيين التدخالت/ المشروعات البرامج/ األهداف 
 التغذية  الصحة  االقتصادية 

الصحة  
 االنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

البنية  
 التحتية 

ضمان حصول األطفال  
 المعاقين على التعليم  

إنشاء المدارس الخاصة باألطفال 
 المعاقين

وزارة التخطيط، المحافظة ، وزارة  
التربية والتعليم ،وزارة التضامن  

االجتماعي، المجلس القومي للطفولة  
 واألمومة  

أثر  أثر ضعيف أثر متوسط
 ضعيف 

أثر قوي أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 

ضمان حصول األطفال  
 المعاقين على التعليم  

تجهيز المدارس بأرصفة ووبنية تحتية  
 بالمعاقين خاصة 

وزارة التخطيط، المحافظة ، وزارة  
التربية والتعليم ،وزارة التضامن  

االجتماعي، المجلس القومي للطفولة  
 واألمومة  

أثر  أثر ضعيف أثر متوسط
 ضعيف 

أثر قوي أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 

ضمان حصول األطفال  
 المعاقين على التعليم  

تجهيز الفصول بأدوات ومعدات  
تساعد األطفال المعاقين على التعلم

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التربية  
والتعليم، وزارة التضامن االجتماعي،  
 المجلس القومي للطفولة واألمومة  

أثر  أثر ضعيف أثر متوسط
 ضعيف 

أثر متوسطأثر أثر قوي  أثر ضعيف 
متوسط

ضمان حصول األطفال  
 المعاقين على التعليم  

نشر الوعي بين المدرسين بكيفية 
 التعامل مع المعاقين 

وزارة التخطيط، المحافظة ، وزارة  
التربية والتعليم ،وزارة التضامن  

االجتماعي، المجلس القومي للطفولة  
 واألمومة  

أثر  أثر ضعيف أثر متوسط
 ضعيف 

أثر قوي أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 

رفع معدالت االلتحاق  
بالمدرسة وخفض معدالت  

 التسرب 
وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التربية  النائيةإنشاء المدارس في المناطق 

  والتعليم  

أثر أثر متوسطأثر قوي 
 ضعيف 

أثر قوي أثر متوسطأثر قوي  أثر ضعيف 

تميين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة 
نسبة السيدات في الفئة  

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

 لعنف جنسي 

نسبة السيدات  خفض 
الالتي يتعرضن للتحرش

التوسع في وتفعيل المبادرات التي 
تعمل على التوعية ضد التحرش  

 الجنسي بكافة أشكاله 

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس  
 القومي للمرأة، وزارة التربية والتعليم 

أثر  أثر ضعيف أثر قوي 
 ضعيف 

أثر أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 
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التنمية الشركاء الرئيسيين  التدخالت/ المشروعات  البرامج/ األهداف 
 االقتصادية 

الصحة التغذية  الصحة 
 االنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

البنية  
 التحتية 

نسبة السيدات في الفئة  
(  49-15العمرية )

سنة الالتي سبق لهن 
الزواج والالتي تعرضن  

 لعنف نفسي 

خفض نسبة السيدات  
الالتي يتعرضن للتحرش

تعزيز التنقل اآلمن للمرأة من خالل 
تشديد الرقابة على التحرش في وسائل 

 المواصالت 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
ارة الداخلية النقل والمواصالت، وز 

أثر  أثر ضعيف  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 

نسبة السيدات في الفئة  
(  49-15العمرية )

سنة الالتي سبق لهن 
الزواج والالتي تعرضن  

 لعنف جسدي  

خفض نسب التعرض 
 للعنف بكافة أنواعه

التوسع في إنشاء مكاتب المساعدة 
الملحقة بمحاكم األسرة،القانونية للمرأة 

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة  
 العدل 

أثر  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 

خفض نسب التعرض 
وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس التوسع في عمل مكتب شكاوى المرأة للعنف بكافة أنواعه

 القومي للمرأة 

أثر  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 

خفض نسب التعرض 
 للعنف بكافة أنواعه

التوسع في دور استضافة المعنفات  
 والسماح باستضافة أبنائهم

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس  
 القومي للمرأة، وزارة التضامن 

أثر  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 

خفض نسب التعرض 
التوسع في دور استضافة المسنات للعنف بكافة أنواعه

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس  
 القومي للمرأة، وزارة التضامن 

أثر  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 

التنمية   الرئيسيين الشركاء التدخالت/ المشروعات البرامج/ األهداف 
الصحة   التغذية  الصحة  االقتصادية 

 االنجابية 
التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

البنية  
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- 0النسبة الحالية لإلناث )
تشديد الرقابة والعقوبة على األطباء لوقف قيام القضاء على ختان اإلناث  ( سنة المتوقع ختانهن 19

 بإجراء عمليات الختانبعض األطباء 
وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة الصحة،  

 وزارة الداخلية 

أثر  أثر قوي  أثر قوي 
 ضعيف 

أثر  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف 
 ضعيف 

نسبة السيدات المتزوجات  
( 18-10في الفئة العمرية )

 سنة 
والمدارس  التوسع في مدارس الفصل الواحد القضاء على الزواج المبكر 

 الصديقة للفتيات 
وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس القومي  
 للمرأة، وزارة التعليم، وزارة التنمية المحلية

أثر أثر ضعيف  أثر متوسط
أثر  أثر قوي أثر قوي  أثر ضعيف  ضعيف 

ضعيف 

التوسع في تخصصات التعليم المعتمدة على القضاء على الزواج المبكر 
 التكنولوجيا والتي تتيح فرص عمل لإلناث

وزارة التخطيط، المحافظة، وزارة التربية 
والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

أثر أثر ضعيف  أثر متوسط
 ضعيف 

أثر أثر قوي أثر قوي  أثر ضعيف 
 ضعيف 

أثر أثر ضعيف أثر قوي  وزارة التخطيط، وزارة التضامن، المحافظة نوادي المرأة تفعيل  زيادة التمكين االجتماعي للمرأة 
أثر  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف  ضعيف 

ضعيف 

عدد المقاعد الفردي التي  
 تشغلها المرأة الحالية 

دعم حصول المرأة على مقاعد 
 البرلمان

تحديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن 
االضطالع بمهام التمثيل البرلماني على على 

 المستوى الوطني والمحلي 

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس القومي  
 للمرأة 

أثر أثر قوي أثر متوسطأثر متوسطأثر متوسطأثر متوسطأثر متوسط
 ضعيف 

دعم حصول المرأة على مقاعد 
 البرلمان

وضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس  
بصورة تساعدهن على كسب ثقة  النواب 
 الناخبين

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس القومي  
 للمرأة 

أثر  أثر ضعيف  أثر متوسط
أثر  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف  ضعيف 

ضعيف 

دعم حصول المرأة على 
 مقاعد البرلمان 

مساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من  
والمعلومات والخبرات التي خالل تزويدهن بالمعارف 

 تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية،

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس  
القومي للمرأة، وزارة شئون النواب، 

 البرلمان 

أثر 
متوسط

أثر 
متوسط

أثر 
متوسط

أثر 
متوسط

أثر 
أثر قوي  أثرمتوسط

ضعيف 

التنمية الشركاء الرئيسيين  المشروعات التدخالت/  البرامج/ األهداف 
 االقتصادية 

الصحة التغذية  الصحة 
 االنجابية 

التعليم  
 والتدريب 

تميين المرأة  
 ومواجهة العنف 

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

سنة الالتي يتخذن القرارات 
 الخاصة برعايتهن الصحية  

دعم مشاركة المرأة في  
اتخاذ القرارات الخاصة بها 

التوعية بأهمية مشاركة المرأة في  
 اتخاذ القرارات الخاصة بصحتها

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس  
أة، وزارة الصحة، وزارة  القومي للمر 

 التربية والتعليم، وزارة الثقافة
أثر أثر قوي  أثر ضعيف  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي 

 ضعيف 

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

سنة الالتي يتخذن قرارات  
باستخدام وسائل تنظيم االسرة 
 )بمفردها أو بمشاركة الزوج( 

دعم مشاركة المرأة في  
اتخاذ القرارات الخاصة بها 

التوعية بأهمية مشاركة المرأة في  
اتخاذ القرارات الخاصة باستخدام  

 األسرة  وسائل تنظيم

وزارة التخطيط، المحافظة، المجلس  
القومي للسكان، وزارة الصحة، وزارة  

 التعليم، وزارة الثقافة 
أثر  أثر قوي  أثر قوي 

أثر  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر قوي  ضعيف 
ضعيف 

البنية التحتية 

نسبة األسر التي لديها  
اتصال بشبكة الصرف 

 الصحي 
وزارة التخطيط، المحافظة، الهيئة شبكات الصرف الصحيإعادة تأهيل  تطوير البنية التحتية 

 العامة للصرف الصحي  
أثر أثر قوي أثر قوي 

 ضعيف 
أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف  أثر ضعيف 

وزارة التخطيط، المحافظة، الهيئة إنشاء محطات الصرف الصحي  تطوير البنية التحتية 
 العامة للصرف الصحي  

 أثر قوي أثر قوي 
أثر 
أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف  أثر ضعيف  ضعيف 

نسبة األسر التي لديها  
اتصال بمصدر محسن 

 لمياه الشرب  
إنشاء محطات تحلية المياه تطوير البنية التحتية 

وزارة التخطيط، المحافظة، الهيئة 
العامة للصرف الصحي، الهيئة 
 القومية لتنفيذ مشروعات البناء  

أثر قوي  أثر ضعيف  أثر ضعيف أثر قوي أثر قوي  أثر قوي أثر قوي 

نسبة استخدام الهواتف  
تطوير شبكات االتصاالت واإلنترنت تطوير البنية التحتية  المحمولة  

المحافظة، وزارة  وزارة التخطيط، 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 أثر ضعيف أثر قوي 
أثر 
أثر قوي أثر قوي أثر قوي  أثر ضعيف  ضعيف 
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المشاريع والتدخالت المقترحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة : ب ملحق  
التنمية  التفاصيل التدخالت/ المشروعات 

االقتصادية 
الصحة   التغذية  الصحة 

اإلنجابية 
التعليم  
والتدريب 

تميين المرأة  
ومواجهة العنف 
 ضد المرأة 

البنية  
التحتية 

المنيا 
إنشاء منطقة صناعية 

للصناعات التي تعتمد على  
الكالسيوم نظرًا لوجود محاجر  

 كالسيوم بالمحافظة 

محاجر الكالسيوم في المنيا مهملة والعمالة بها غير مدربة والخامات 
بصورة خاطئة حيث يمكن االستفادة منها بصورة أكبر في تستخدم 

الصناعات الطبية. اقترح المشاركون إنشاء منطقة صناعية للصناعات  
 التي تعتمد على الكالسيوم. 

أثر  أثر قوي 
ضعيف 

أثر  
ضعيف 

أثر قوي  أثر متوسط  أثر متوسط  أثر ضعيف 

إنشاء مجمع لمصانع الرخام 
 بالرخام حيث تشتهر المنيا 

لمنيا مشهورة بتوافر الرخام واقترح المشاركون إقامة منطقة تجمع 
 لمصانع استخراج وتصنيع الرخام.

أثر  أثر قوي 
ضعيف 

أثر  
ضعيف 

أثر قوي أثر متوسط أثر متوسط أثر ضعيف 

وضع المنيا على الخريطة  
 السياحية 

سياحية المنيا ليست على الخريطة السياحية بالرغم من وجود معالم 
كثيرة بها نتيجة عدم تسويقها كمدينة سياحية واعتبارها مدينة غير آمنه 

 للسياحة، لذا اقترح المشاركون وضعها على الخريطة السياحية. 

أثر  أثر قوي 
متوسط 

أثر  
متوسط 

أثر قوي أثر قوي أثر قوي أثر متوسط 

أسيوط 
أثر ضعيف أثر ضعيف أثر ضعيف أثر متوسط أثر قوي أثر قوي أثر قوي نظرًا ألن أسيوط غنية بالثروة الحيوانية هناك حاجة للتوسع في المجازر التوسع في المجازر

أسيوط غنية بالثروة الداجنة ووجود أيدي عاملة مناسبة يساعد على  التوسع في مزارع الدواجن 
 التوسع في ذلك

أثر ضعيف  أثر قوي  أثر ضعيف  أثر متوسط  أثر قوي  أثر قوي  أثر قوي 

وضع أسيوط على الخريطة  
 السياحية 

أسيوط بها معالم سياحية هامة لكن ال توضع على خريطة السياحة،  
ويتطلب وضعها على خريطة السياحة اإلعالن عن هذه المعالم، وإنشاء 

  المزيد من الفنادق والخدمات بالمحافظة. 

أثر  أثر قوي 
متوسط 

أثر  
متوسط 

أثر قوي قوي أثر أثر قوي أثر متوسط 

سوهاج
تطوير البنية التحتية  
والتجهيزات للمدارس 

نسبة غير قليلة من المدارس ال تتوافر بها البنية التحتية الالزمة، 
 وبعضها ال يوجد بها مقاعد تكفي عدد التالميذ 

أثر  أثر قوي  أثر قوي 
متوسط

أثر 
متوسط

  أثر قوي أثر قوي أثر قوي 
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التنمية  التفاصيل التدخالت/ المشروعات 
االقتصادية 

الصحة   التغذية  الصحة 
اإلنجابية 

التعليم  
والتدريب 

تميين المرأة  
ومواجهة العنف 
ضد المرأة 

البنية  
التحتية 

على الخريطة   سوهاجوضع 
 السياحية 

سوهاج بها معالم سياحية هامة لكن ال توضع على خريطة السياحة،  
على خريطة السياحة اإلعالن عن هذه المعالم، وإنشاء ويتطلب وضعها 

 المزيد من الفنادق والخدمات بالمحافظة. 

أثر  أثر قوي 
متوسط

أثر 
متوسط

أثر 
متوسط

أثر قوي أثر قوي أثر قوي 

قنا
تطوير أسلوب اإلعالن عن 
الوظائف وفرص التدريب  

 المتاحة 

تقليدية وبالتالي ال  يتم اإلعالن عن الوظائف وفرص العمل بأساليب 
 تصل للشباب فال يتقدمون لها.

أثر  أثر قوي 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر ضعيف  أثر قوي  أثر قوي 

إنشاء مجمع مصانع  
 األلومنيوم 

قنا بها مصنع ألومنيوم، ويتم بيع إنتاجه كمادة خام، لذا اقترح  
األلومنيوم وتصنيعه المشاركون إقامة مجمع مصانع حوله لالستفادة من 

 بداًل من بيعه كمادة خام.

أثر  أثر قوي 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر قوي  أثر ضعيف 

القليوبية 
وتعليب   حفظإنشاء مشروعات  

 الفاكهة
إنتاج المحافظة من الفاكهة مرتفع ويتم بيعها في األسواق بأسعار  

الفاكهة لالستهالك رخيصة لذا يقترح إنشاء مصانع لحفظ وتعليب 
 المحلي أو لتصديرها للخارج 

أثر أثر قوي أثر قوي أثر قوي 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر قوي أثر قوي 

االهتمام بقرية طنان 
المتخصصة في إنتاج األثاث  

 وفتح أسواق لمنتجاتها 

قرية طنان قرية متخصصة في صناعة األثاث ومعظم سكانها يعملون  
تواجههم مشكلة التسويق، وفي حالة فتح أسواق  بهذه الصناعة لكن 

 لمنتجاتها يمكن أن تؤدي إلى نقلة كبيرة في المحافظة ككل 

أثر  أثر قوي 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر قوي أثر قوي أثر متوسط

مشروع لتنمية القناطر الخيرية  
 كمنطقة سياحية 

وجود فرصة منطقة القناطر الخيرية مهملة كمنطقة سياحية بالرغم من 
 لجعلها مقصد للسياحة خاصًة السياحة الداخلية. 

أثر  أثر قوي 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر 
ضعيف 

أثر قوي  أثر ضعيف 




