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تمهيد

ترتكـــز أجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة على مبـــدأ “عدم ترك أحد أو مـــكان خلف الركب” وهـــذا يعني أن 
التنميـــة المســـتدامة يجب أن تشـــمل جميع الفئات واألماكـــن بدون أي تفرقة. وهذا يتطلـــب بذل جهد كبير 
خصوًصـــا فـــي الـــدول كبيرة الحجـــم من حيث  عدد الســـكان والمســـاحة مثـــل جمهورية مصـــر العربية. لذا، 
تولـــي الدولـــة المصرية اهتماًمـــا متزايًدا بعمليـــة توطين أهداف التنمية المســـتدامة لما لهـــا من أثر في 
تحقيـــق النمـــو االحتوائي والمســـتدام والتنمية اإلقليميـــة المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز األساســـية 

لالســـتراتيجية الوطنية للتنمية المســـتدامة: رؤية مصر 2030.

وحتـــى تســـتطيع الســـلطات المحلية المشـــاركة بفاعلية فـــي عملية توطين أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
فـــكان مـــن الضروري توافـــر بيانـــات تحدد وضـــع كل محافظة في مؤشـــرات أهـــداف التنمية المســـتدامة 
ومســـتهدفات المؤشـــرات لكل محافظة فـــي 2030 مرتكزة علـــى الوضع الحالي والطمـــوح للوصول إلى 

مســـتهدفات أهـــداف التنمية المســـتدامة على المســـتوى القومي.

ولتحقيـــق هـــذا الهدف المهم، قامـــت الحكومة المصرية ممثلة فـــي وزارة التخطيـــط والتنمية االقتصادية 
فـــي منتصف عام 2019، بالشـــراكة مع صندوق األمم المتحدة للســـكان)UNFPA( ، بإعـــداد  تقرير لتوطين 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لـــكل محافظة، بإجمالـــي 27 تقريًرا يغطـــي كافة المحافظـــات . وتهدف تلك 
التقاريـــر إلـــى تقديـــم لمحة عامة عـــن وضع بعض مؤشـــرات أهداف التنمية المســـتدامة، حيـــث تم تحديد 
مســـتهدفات لـ32 مؤشـــًرا على مســـتوى المحافظات، وفًقا لتوافر البيانات ومقارنتها بمستهدفات 2030. 
هـــذا باإلضافـــة إلي تســـليط الضـــوء على جهـــود وأولويات تنفيـــذ أهـــداف التنمية المســـتدامة، وتقديم 
توصيـــات ومقترحـــات لإلســـراع مـــن تنفيذ تلـــك األهداف ومواجهـــة التحديـــات التي تحـــول دون تحقيقها. 
وتعتمـــد تلـــك التقارير في األســـاس على الدراســـات المرجعيـــة والبيانات التـــي قام بإعدادهـــا وتجميعها 
فريـــق خبـــراء مـــن المركز المصـــري لبحوث الـــرأي العام )بصيـــرة(، وتعد هذه النســـخة من التقاريـــر اإلصدار 

األول لهـــا والتي ســـوف يتم تحديثها ســـنوًيا لتضميـــن المزيد من المؤشـــرات كلما أتيحـــت البيانات.

اإلصدار األول “ديسمبر 2020”
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يتم تقييم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل قياس 231 مؤشًرا، وفى بعض األحيان يضم 
المؤشر الواحد أكثر من مؤشرفرعى.  تم تجميع قيم 32 مؤشًرا / مؤشًرا فرعًيا متعلًقا بأحد عشر هدًفا  

يتوافر له بيانات عن الوضع الحالي على مستوى المحافظات وذلك لتحديد مدى اتساق الجهود مع 
المستهدفات بحلول 2030 لتحقيق األغراض التالية: 

تسريع وتيرة
العمل المحلي
2020-2030

1
2

مقارنة قيم مؤشرات 3
المحافظة بالمستهدفات 
المحددة للمحافظة -وفقا 

آلخر بيانات متاحة- والمرجو 
تحقيقها بحلول 2030 وذلك 
إلظهار مقدار البعد الحالي 

عن المستهدف.

مقارنة قيم مؤشرات 
المحافظة بالمتوسطات 

الوطنية ليتضح أداء 
المحافظة في هذا المؤشر 

مقارنة بالمتوسط العام 
إلجمالي الجمهورية، وكذلك 

ترتيب أداء المحافظة بالنسبة 
لباقي المحافظات لكل 

مؤشر.

تسليط الضوء على 
المؤشرات المطلوب العمل 
على تحسينها وتقديم بعض 

المقترحات التي قد تساعد 
في معالجة التحديات.

مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والغرض منها 

يمثل قيم المؤشر على المستوي الوطني حتى 2030. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تمثل المستهدفات الموضوعة للمؤشر بالمحافظة حتى عام 2030

تمثل قياس المؤشر في سنة األساس باالعتماد على بيانات 2014/2015 حسب توافر البيانات 

تمثل قياس المؤشر في سنة 2017/2018 حسب توفر البيانات لهذا المؤشر

هو الفرق بين الموقف الحالي للمؤشر والمستهدف الموضوع له في سنة 2030 على مستوى 
المحافظة البعد عن مستهدف 2030

هي نسبة التغيير السنوية المطلوبة لهذا المؤشر صعوًدا أو نزواًل للوصول إلى القيمة المستهدفة 
في 2030 على مستوى المحافظة 

التغيير السنوي المستهدف

حتى 2030  

هو ترتيب المحافظة بالنسبة إلى باقي محافظات الجمهورية ال 27 من حيث األقرب / األفضل تحقيًقا 
للمستهدف في هذا المؤشر)قياس البعد النسبي لمؤشر المحافظة عن المستهدف، وفي حالة 

مستهدف المؤشر =0 ، يتم االعتماد على البعد الرقمي(
الترتيب

كيفية قراءة التقرير
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يشكل سكان المنوفية حوالي %4.5 من سكان 
مصر.  تبلغ نسبة إعالة األطفال في المنوفية 
%56.8 بينما تصل النسبة إلى %55.3 على 
المستوى الوطنى وفقا لبيانات تعداد 2017.

المصدر: تقدير أعداد السكان 1 يناير 2020 -مصر في أرقام- مارس2020  

السكان

تبلغ المساحة الكلية لمحافظة المنوفية 
2499 كم مربع في حين تبلغ المساحة 

المأهولة نسبة %97.5 من مساحة 
المحافظة.

المساحة

يبلغ معدل النمو الحقيقي للمحافظة حوالي 
%4.7، تساهم المحافظة بحوالي %2.2 من 

إجمالي الناتج القومي المحلي – ويمثل قطاعا 
الزراعة والصناعات التحويلية أكبر القطاعات 

االقتصادية بالمحافظة.

الناتج المحلي

محافظة المنوفية

 ناكس
  رصم

95.5% 

 ةیفونملا ناكس
4.5% 
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ارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر فى محافظة المنوفية فى عام 2017/2018 مقارنًة بما كانت 
عليه فى 2015، ولكنها أقل من المستوى الوطنى. 

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

16%1.28-%15.4-%126.0. نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني
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تشير قيم المؤشرات الخاصة بالهدف الثاني -مقارنًة بالمتوسط الوطني- إلى:
تقدم المحافظة في مؤشري “التقزم” و”األنيميا”.  •

تأخرها في مؤشر “سوء التغذية”.  •

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

2%0.19-%2.8-%29.2. الطول بالنسبة للعمر )التقزم(

15%1.06-%15.9-%330.5. انتشار سوء التغذية - الهزال

9%0.60-%9.0-%418.0. انتشار األنيميا بين األطفال
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تشير قيم مؤشرات الصحة والصحة اإلنجابية إلى تقدم المحافظة عن المتوسط الوطنى فى كل 
المؤشرات أدناه.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

5. معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 
0.839-10-35مولود 

6. معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق 
0.086-1.1-3.5لكل 100.000

0.0512-0.56-72.96. معدل اإلنجاب الكلي *
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كما تشير البيانات إلى انخفاض قيم مؤشرات وفيات حديثي الوالدة ووفيات األطفال فى المنوفية 
بين عامى 2014 و2018، مما يدل على تحسن الخدمة الصحية فى هذا التخصص.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

8. معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 
0.2222-2.6-8.6لكل 1000 مولود

9. معدل وفيات األطفال أقل من 5 
0.6424-7.7-19سنوات 1000 طفل
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وتشير باقى مؤشرات الصحة والصحة اإلنجابية إلى تقدم المحافظة عن المتوسط الوطني في 
استخدام وسائل تنظيم األسرة بفارق كبير، وأيًضا في مؤشري الوالدات تحت إشراف طبي، وعدد 

األطباء لكل 10,000 نسمة.
تجدر اإلشارة إلى أن المنوفية هي أعلى محافظة بالجمهورية من حيث نسبة استخدام وسائل تنظيم 

األسرة )67%(.  

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

1%0.64%9.6-%1067.1. نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة

11. نسبة الوالدة التي يشرف عليها 
5%0.33%5.0-%95.0أخصائيون مدربون

12. نسبة األطباء البشريين لكل 10أالف 
21.71.674-13.6من السكان
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تشير البيانات الخاصة بهدف التعليم إلى تقدم المحافظة -عن المتوسط الوطني- فى قيم 
مؤشرات خفض األمية، وتجهيز المدارس للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

13%0.68-%8.90-%1317.8. نسبة األمية في الذكور

9%1.06-%13.8-%1427.6. نسبة األمية في اإلناث

11%2.70%35.1-%155.5. نسبة المدارس المجهزة للمعاقين
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تشير البيانات الخاصة بمواجهة العنف والممارسات الضارة إلى تأخر المحافظة عن المتوسط 
الوطني فى قيم مؤشر ختان اإلناث.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

16. نسبة السيدات في الفئة العمرية 
)49-15( الالتي سبق لهن الزواج وتعرضن 

لعنف بدني
10.3%-10.3%-0.69%1

17. نسبة السيدات )18-10( سنة 
4%0.05-%0.7-%0.7ومتزوجات حالًيا

18. نسبة اإلناث 19-0 سنة الالتي تم 
20%1.29-%19.4-%58.7ختانهن أو متوقع ختانهن
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كما تشير قيم المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة إلى تأخر المحافظة عن المتوسط الوطنى فى 
نسبة السيدات الالتى يتخذن قرار تنظيم األسرة.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

19. نسبة المتزوجات حالًيا )49-15( سنة 
الالتي يتخذن القرارات الخاصة برعايتهن 

الصحية
88.3%-11.7%0.78%7

20. نسبة المتزوجات )49-15( سنة الالتي 
يتخذن القرارات الخاصة باستخدام وسائل 

تنظيم األسرة
96.5%-3.5%0.23%18
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تشير قيم المؤشرات إلى تقدم المنوفية فى كل المؤشرات عن  المتوسط الوطنى.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

21. نسبة األسر التي لديها مصدر محسن 
2%0.07%1.0-%99.0لمياه الشرب

22. نسبة السكان الذين تتوافر لديهم 
3%0.18%2.7-%97.3مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه 

23. نسبة األسر التي لديها دورة مياه 
11%0.31%4.7-%95.3مستقلة
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المستهدف هو الوصول الى %100 وتشير بيانات تعداد السكان لعام 2017 إلى أن معظم 
المحافظات قد شهدت ثباًتا في نسبة األسر المتصلة بالكهرباء وتحقيقها -أو اقترابها من تحقيق- 

التغطية الشاملة.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

24. نسبة السكان المستفيدين من خدمات 
1تم تحقيق المستهدف%0.0%100.0الكهرباء 
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تشير قيم المؤشرات الخاصة بالعمل الالئق إلى انخفاض نسبة البطالة بالمنوفية في عام 
2018 مقارنًة بما كانت عليه فى 2016، وتتقدم المحافظة عن المتوسط الوطني بفارق كبير، كما 

استطاعت الوصول إلى مستهدف 2030 الخاص بالبطالة.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

13تم تحقيق المستهدف%0.2%254.8. نسبة البطالة بين الذكور

7تم تحقيق المستهدف%1.2%268.2 نسبة البطالة بين اإلناث



16

كما تتقدم المحافظة عن المتوسط الوطنى فى مؤشر مشاركة المرأة فى قوة العمل، ولكن تبتعد 
عن المستهدف بنسبة 14.8%.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

19%1.14%14.8-%2730.0. مشاركة المرأة في قوة العمل
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تبلغ نسبة مساحة المناطق العشوائية %64.6 من إجمالي الكتلة العمرانية بالمحافظة، إال أن 
مساحة المناطق غير اآلمنة بها تبلغ %1.59، ويقطنها %0.3 من سكان المحافظة.

ويشير المؤشر إلى تقدم المحافظة عن المتوسط الوطنى وفًقا للبيانات المتاحة لمؤشر “نسبة 
سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة”.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

28. نسب سكان المناطق العشوائية   غير 
4%0.02-%0.3-%0.3اآلمنة



18

يتأخر مؤشر المحافظة الخاص باألطفال الذين يتعرضون لعقاب بدنى عن المتوسط الوطنى.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

29. نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب 
16%3.14-%47.1-%94.2بدني
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تشير المؤشرات إلى تطابق أداء المحافظة تقريًبا مع المتوسط الوطنى الخاص بالمؤشرات الثالثة.

البعد عن مستهدف أحدث قياس للمؤشرالمؤشرات األممية
2030

التغيير السنوي المستهدف حتى 
الترتيب2030  

30. نسبة األفراد الذين يستخدمون 
5%1.52%19.8-%27.8اإلنترنت <4 سنوات 

31. نسبة األفراد الذين يستخدمون 
14%2.36%30.7-%30.0الحاسب <4 سنوات 

32. نسبة األفراد الذين يملكون هاتف 
25%1.25%16.2-%66.3محمول <4 سنوات
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يوضح الجدول التالى قيم مؤشرات التنمية المستدامة المتاحة وعددهم 32 في محافظة المنوفية، كما 
يوضح قيم المؤشر على المستوى الوطني ومستهدف مؤشر المحافظة في 2030 ليظهر قيمة ابتعاد 
مؤشر المحافظة الحالي عن مستهدفه في 2030 سلًبا أو إيجاًبا )سلًبا: يوضح مدى تأخر المؤشر الحالي 

عن تحقيق مستهدفه، وإيجاًبا: يوضح تحقيق المؤشر الحالي القيمة المستهدفة وتفوقه عنها في بعض 
األحيان(. كما يوضح الترتيب موقف أداء المحافظة بالنسبة لباقي المحافظات في مدى تحقيقها -أو 

قربها من تحقيق- مستهدف 2030 لهذا المؤشر.

المؤشرات األممية أهداف التنمية المستدامةم

أحدث 
قياس 

للمؤشر 
المستوى 

الوطني

أحدث 
قياس 
لمؤشر 
المحافظة

مستهدف 
المحافظة 
في 2030

البعد عن 
مستهدف 
المحافظة 

2030

التغيير 
السنوي 

المستهدف 
حتى 2030

مؤشرات

القضاء على 1
الفقر

نسبة السكان تحت خط الفقر 
16%1.3-%15.4-%10.6%26.0%32.5الوطني

2
القضاء على 

الجوع

2%0.2-%2.8-%6.4%9.2%21.5الطول بالنسبة للعمر)التقزم(

15%1.1-%15.9-%14.6%30.5%23.3انتشار سوء التغذية - الهزال3

9%0.6-%9.0-%9.0%18.0%27.4انتشار األنيميا بين األطفال4

5

الصحة الجيدة 
والرفاه

معدل الوفيات النفاسية لكل 
0.89-10.0-100.000433525 مولود 

6
معدالت وفيات بسبب 

حوادث المرور على الطرق لكل 
100.000

7.83.52.4-1.1-0.16

0.0512-0.56-3.12.962.4معدل اإلنجاب الكلي7

معدل وفيات األطفال حديثي 8
0.222-2.6-7.28.66الوالدة لكل 1000 مولود

معدل وفيات األطفال دون سن 9
0.624-7.7-201911.3الخامسة لكل 1000 طفل

نسبة استخدام وسائل تنظيم 10
1%0.6%9.6-%76.7%67.1%58.5األسرة

نسبة الوالدة التي يشرف 11
5%0.3%5.0-%100.0%95.0%91.5عليها أخصائيون مدربون

معدل األطباء البشريين لكل 12
21.71.674-1000011.313.635.3 من السكان

13

التعليم الجيد

13%0.7-%8.9-%8.9%17.8%21.2نسبة األمية في الذكور

9%1.1-%13.8-%13.8%27.6%30.8نسبة األمية في اإلناث14

نسبة المدارس المجهزة 15
11%2.7%35.1-%40.6%5.5%4.3للمعاقين

ملخص مؤشرات التنمية المستدامة بمحافظة المنوفية 
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16

المساواة بين 
الجنسين

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

لهن الزواج وتعرضن لعنف 
بدني

25.7%10.3%0.0%-10.3%-0.7%1

17
نسبة السيدات في الفئة 

العمرية )18-10( سنة 
ومتزوجات حالًيا

1.5%0.7%0.0%-0.7%-0.1%4

18
نسبة اإلناث في العمر 0-19 

سنة الالتي تم ختانهن أو 
متوقع ختانهن

56.3%58.7%39.3%-19.4%-1.3%20

19
نسبة المتزوجات حالًيا )15-49( 
سنة ويتخذن القرارات الخاصة 

برعايتهن الصحية
82.7%88.3%100.0%-11.7%0.8%7

20
نسبة المتزوجات حالًيا )15-49( 
سنة ويتخذن قرارات استخدام 

وسائل تنظيم األسرة
97.6%96.5%100.0%-3.5%0.2%18

21

المياه النظيفة 
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر 
2%0.1%1.0-%100.0%99.0%98.0محسن لمياه الشرب

22
نسبة السكان الذين تتوافر 
لديهم مرافق غسل اليدين 

بالصابون والمياه 
89.7%97.3%100.0%-2.7%0.2%3

نسبة األسر التي لديها دورة 23
11%0.3%4.7-%100.0%95.3%90.5مياه مستقلة

طافة نظيفة 24
وأسعار معقولة

نسبة السكان المستفيدين من 
1تم%0.0%100.0%100.0%99.8خدمات الكهرباء 

25
النمو 

االقتصادي 
والعمل الالئق

13تم%0.2%5.0%4.8%6.8نسبة البطالة بين الذكور

7تم%1.2%9.4%8.2%21.4نسبة البطالة بين اإلناث26

19%1.1%14.8-%44.8%30.0%23.0مشاركة المرأة في قوة العمل27

28
مدن 

ومجتمعات 
مستدامة

نسب سكان المناطق 
4%0.02-%0.3-%0.0%0.3%0.9العشوائية غير اآلمنة

29
السالم والعدل 
والمؤسسات 

القوية

نسبة األطفال الذين تعرضوا 
16%3.1-%47.1-%47.1%94.2%93.0لعقاب بدني

30

عقد الشراكة 
لتحقيق 
األهداف

نسبة األفراد الذين يستخدمون 
5%1.5%19.8-%47.6%27.8%28.9اإلنترنت )4 سنوات فأكثر( 

نسبة األفراد الذين يستخدمون 31
14%2.4%30.7-%60.7%30.0%29.4الحاسب )4 سنوات فأكثر(

32
نسبة األفراد الذين يملكون 
الهاتف المحمول )4 سنوات 

فأكثر(
65.4%66.3%82.5%-16.2%1.3%25
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وفًقا للتحليالت السابقة، وفي إطار مقارنة أداء المحافظة بالمتوسط الوطني وبنسب اإلنجاز لتحقيق 
المستهدف أو حجم االنحراف عن تحقيقه، ُيقترح التركيز على األهداف التالية التي حققت بعض 

مؤشراتها نسبة ُبعد عن المستهدف تفوق %-15، كما نوصي بتحديث البيانات بشكل دوري تحسًبا لتغيير 
األولويات.

تسريع وتيرة االستثمار في اإلجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر وبرامج الحماية االجتماعية )يساعد على القضاء على الجوع 
وسوء التغذية(.

زيادة الجهود المبذولة في مجال سوء التغذية لخفض قيم المؤشرات سنوًيا حتى عام .2030 
تعزيز خدمات الرعاية الصحية مع االهتمام بالتغذية المدرسية.

إعطاء األولوية لزيادة عدد األطباء )يساعد على تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدالت وفيات األمهات والرضع واألطفال( 

محو األمية: سيساعد على تمكين الشباب والمرأة، وزيادة استخدام التكنولوجيا، وخفض الفقر على المدى البعيد.
تجهيز مدارس مناسبة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

يجب زيادة الجهد الحالى عن طريق رفع الوعي إلنهاء إساءة معاملة األطفال وجميع أشكال العنف والتعذيب.

تعزيز وسائل التنفيذ عن طريق زيادة عدد الشباب الرقميون )استخدام حواسب وانترنت(

وبناء عليه فالتركيز على الشباب/إناث وذكور يمثل أولوية فى المنوفية، والمواءمة بين احتياجاتهم 
واألولويات المقترحة )محو األمية، والتدريب، والتشغيل( عن طريق السياسات والبرامج ذات األثر المتعدد 

التى من شأنها تسريع التقدم. 

األهداف والمؤشرات اللتان يجب العمل على زيادة 
معدالت تنفيذهما للوصول لمستهدف 2030

الشـــباب )29-10(: يوجـــد أكثـــر من مليـــون ونصف المليون نســـمة )ذكور وإناث( فـــى المنوفية ضمن 
هـــذه الفئـــة العمريـــة، يجب تصميـــم البرامج بناء علـــى بيانات التفصيليـــة لهم )الخصائـــص االجتماعية 
واالقتصاديـــة والمكانيـــة( لمحـــو األمية، وتحســـين الدخـــول، وربط التعليـــم باحتياجات الســـوق، وزيادة 

التدريـــب، وضخ االســـتثمارات لخلـــق فرص عمل.
المراهقـــات )19-10(: المراهقـــات جـــزء مـــن فئة الشـــباب عاليـــه، ويحتجن إلـــى برامج إضافيـــة للقضاء 

علـــى الـــزواج المبكر، والـــوالدات من دون إشـــراف طبـــي، والختان.

السياسات ذات الصلة
استراتجية التنمية االقتصادية المحلية - وبرامج محو األمية - وتمكين المرأة 
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العمل على خفض المؤشر %1.28 سنويا في المتوسط حتى 2030.• 
تطوير استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية لخلق فرص عمل وتحسين الدخول وبناء • 

قدرات المجتمع على المرونة والتأقلم. 
الرجوع إلى التجارب المحلية الناجحة في القضاء على الفقر، ودراسة البرامج والظروف التي • 

أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد، مثل تجربة محافظة الغربية في تحقيق خفض 
قيم مؤشرات الفقر والوصول للمستهدف 2030. 

زيادة الجهد لخفض معدل وفيات األمهات ووالدات المرهقات، وتوفير المرافق الصحية.• 
 رفع الوعى لخفض معدل االنجاب الكلى ووفيات حوادث الطرق.• 
زيادة قيمة مؤشر “عدد األطباء لكل 10,000 نسمة” بنسبة %1.67 سنوًيا لتحقيق • 

مستهدف عام 2030.
)يرجى األخذ فى االعتبار اختالف مصدر البيان للمؤشرات بين عامي 2014 و2018(.• 

زيادة الجهود المبذولة في مجال سوء التغذية لخفض قيم مؤشر “انتشار سوء التغذية • 
والهزال” بنسبة %1.1 سنوًيا حتى 2030.

تنفيذ برامج سريعة لمعالجة األنيميا ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام2025 • 
، كما ورد فى إطار أهداف التنمية المستدامة. 

تعزيز استخدام خدمات الرعاية الصحية مع االهتمام بالتغذية المدرسية.• 

الهدف األول: القضاء على الفقر 
لتحقيق مستهدف 2030 نوصي بـ :

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
لتحقيق مستهدف 2030 نوصي بـ :

الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع:
لتحقيق مستهدف 2030 نوصي بـ:

محافظة المنوفية
التوصيات

بناء على ما ورد بالجدول السابق، يوصي التقرير بما يلي، وذلك لتقليل الفجوة بين الواقع الحالي 
لتنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة التالية التي حققت بعض مؤشراتها نسبة ُبعد عن 

المستهدف تفوق 15%-:
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يجب العمل على خفض مؤشر األمية للذكور بنسبة %0.68 سنوًيا، ولإلناث بنسبة 1.06% • 
سنوًيا عن طريق تحديد معوقات االلتحاق بالمدارس فى المحافظة، 

رفع قيمة المؤشر الخاص بالمدارس مجهزة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة 2.7% • 
سنوًيا لتحقيق المستهدف.

الهدف الرابع: التعليم الجيد
لتحقيق مستهدف 2030 نوصي بـ :

العمل على خفض قيمة مؤشر “األطفال الذين يتعرضون لعقاب بدنى” بنسبة3.14 % • 
سنوًيا، عن طريق رفع الوعى إلنهاء إساءة معاملة األطفال وجميع أشكال العنف والتعذيب.

العمل على متابعة رفع المؤشرات بالنسب المذكورة سنويا عن طريق زيادة اإلنفاق •   •
على البنية المعلوماتية التحتية، وتعزيز معدالت نفاد السكان لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.

الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات القوية
لتحقيق مستهدف 2030 نوصي بـ :

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق األهداف
لتحقيق مستهدف 2030 نوصي بـ :
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رفـــع الوعـــي والدعـــوة وفتـــح الحـــوار لتوطيـــن 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي المحافظـــات
لرفـــع  عمـــل  ورش  بعقـــد  المشـــروع  قـــام 
الوعـــي حـــول اجنـــدة 2030 وعمليـــة التوطيـــن 
علـــى مســـتوى المحافظـــات وتوضيـــح أهميـــة 
الـــدور المحلـــى فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة. اشـــتملت الـــورش علـــى جلســـات 
متخصصة حـــول كيفية وضع مســـتهدفات كمية 
لعـــدد مـــن المؤشـــرات وكيفيـــة إعـــداد التقريـــر 
الطوعـــي للمحافظـــة. عقـــدت ورشـــة عمل يوم 
30 و31 أكتوبـــر2019 بمقـــر ديوان عـــام محافظة 
الغربية، شـــارك فيها مديـــرو التخطيط والمتابعة 
فـــى المديريـــات ودواوين محافظـــات المنوفية 
والغربيـــة والشـــرقية وهيئة تخطيـــط الدلتا. وقد 
شـــارك ســـبعة مـــن مديـــرى التخطيـــط بمحافظة 

المنوفيـــة فـــى هذه الورشـــة.

علـــى الرغـــم من النمو الســـريع في خدمـــة اإلنترنت، فالوعـــي العام بهـــا وبفوائدها ضعيف في بعض المناطق بســـبب تالشـــى الروابط بين 
مجموعات مســـتخدمي اإلنترنت وغير المســـتخدمين. يمكن لمبادرات بناء الوعي االســـتفادة من مجموعات المســـتخدمين لتقديم الشـــهادات 
وعـــرض تجاربهـــم لغير المســـتخدمين، وتقديم معلومات مقنعـــة عن وفورات التكاليـــف والكفاءة والفاعليـــة، وكذلك العقبـــات والحلول للتغلب 
عليهـــا. تتكـــون أهـــم مجموعة مســـتخدمي اإلنترنت الحاليين مـــن خريجي الجامعات والكليات الجدد. في هيرموســـيلو بالمكســـيك على ســـبيل 
المثـــال، يواصـــل ثالثـــة من خريجـــي الجامعات الجدد العمل بـــدوام كامل لتقديـــم خدمة معلومات زراعية بشـــكل طوعي. فى حيـــن أن كثير من 
الشـــباب الحضـــري قـــد ال يهتمون بالعمل فـــي المناطق الريفية، إال أنهم متحمســـون إلمكانية العمل باســـتخدام أدوات االتصـــال الحديثة في 
المجتمعـــات الريفيـــة. فقـــد ُوِجـــَد أن خريجي الجامعات الشـــباب الجدد هم الذين يلعبون أدواًرا رئيســـية فـــي تطوير مبـــادرات اإلنترنت المحلية. 
ففـــي مكســـيكالي بالمكســـيك، تفكـــر الجامعة التي تســـتضيف البنية التحتيـــة التقنية لخدمـــات االتصـــاالت والمعلومات الزراعيـــة في تقديم 
دورات في االتصاالت الزراعية من أجل التنمية والتســـويق الزراعي. لن يتم توســـيع الخدمات فحســـب، بل ستكتســـب المؤسســـات التعليمية 
المحليـــة وعًيـــا جديـــًدا باحتياجـــات التنمية الريفية والزراعية. ستســـاعد جهود هؤالء الشـــباب وإبداعهـــم ورؤاهم في ضمان النجاح واالســـتدامة. 
ويمكـــن تســـريع فوائـــد بناء الوعـــي عندما يدلي صانعـــو القرار الرئيســـيون، من كل مـــن الحكومة والمجتمـــع المدني، ببيانات عامـــة عن قبول 
وتشـــجيع خدمـــة اإلنترنـــت للمجتمعـــات الريفيـــة والنائيـــة. وبالطبع وجـــود جامعـــة المنوفيـــة ومركزالتعليم اإلليكتروني بها يســـهل من دراســـة 

وتنفيذ مبـــادارت مماثلة لزيادة اســـتخدام االنترنت. 

.http://www.fao.org/3/w6840e/w6840e06.htm للمزيد اضغط على الرابط

فعاليات مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة في محافظة المنوفية 

أفضل الممارسات “ بناء الوعي الستخدام اإلنترنت “



تتبع التقــــدم والعمـــل الملـــهم


