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عدد أجندة أهدداف التنميدة لمدا  "البداية التي تم االستناد إليها لوضع ( MDGs)“ةاألهداف اإلنمائية لأللفي“تمثل❑

.2000عام دولة189 توقيع و صدور إعالن األمم المتحدة  شأن األلفية وذلك ، (SDGs)ٍ" 2015عام 

ق لبمبددداعدة خدددي م اخحدددة الف ددد   أ عددداد  الم تبفدددة ❑ تدددم وضدددع ممموعدددة مدددغ األهدددداف والمايدددال المحدددددة امنيدددا

.(الحد مغ خ   الدخل والموع والم ض، وتم يغ الم آة، والتمييز  يغ المنبيغ)

ق رسدددميالمتحددددةلألمدددمالعامدددةالممعيدددةخددديعضدددوادولدددة193عتمددددلإ2015سدددبتمب  2خدددي ❑ التنميدددةأجنددددةا

عدالمأجدلمدغومت امبدةهشدامبك ؤية،المديدةالعالميةاألهدافمغممموعةالتي تتضمغ و2030المبتدامة

(. Leave no one behind)شعار تحت  أخضل



الدولوافقت–2015عامبعدلماللتنميةجديدةخطةالىوالحاجةالعملاستكمالأهميةمنآنطالقا

عملفريقإنشاءعلى″20+ريوقمة“المستدامةللتنميةالمتحدةاألمممؤتمرفي2012سنةاألعضاء

الىاالنمائيةاالهدافمناالنتقالبدأهناومنالمستدامةالتنميةأهدافمنمجموعةلوضعالعضويةمفتوح

.المستدامةالتنميةأهداف

االنتقال من االهداف االنمائية لاللفية الى أهداف التنمية المستدامة: اوالا 

2015-االهداف االنمائية 



ا  تعريف التنمية المستدامة: ثانيا

تياجىىات التىىى تلبىىى اح( االقتصىىادية ا االجتماعيىىة ا البيئيىىة)هىىى التنميىىة 

هىىىا الحاضىىر دون المسىىاس بقىىىدرة االجيىىال المقبلىىة علىىىى تلبيىىة احتياجات

(1987تعريف لجنة برونتالند).الخاصة 

تعريف التنمية المستدامة



فريقتشكيلتما2016لسنة18رقمالجهازرئيسقرارعلىبناءا
اإلحصاءاتبقطاع"المستدامةالتنميةوحدة"مسمىتحتعمل

التنميةاهدافمؤشراتومتابعةلرصدوالتعبويةاالقتصادية
.المستدامة

معقوالتنسيحسابهاومنهجيةالمستدامةالتنميةمؤشراتتحديد-1
.دوريةتقاريروإصدارإلنتاجهاالجهازداخلالمختصةاالدارات

علىوالعملالمؤشراتانتاجتواجهالتيالتحدياتأهمرصد-2
.ياتالتحدهذهعلىللتغلباإلحصائىالعملشركاءبينالتنسيق

المستدامةالتنميةأهدافمؤشراتحولوندواتعملورشعقد-3
.والمستخدمينالوطنياإلحصائيالنظامعناصروتوعية

أهداف وحدة

التنمية المستدامة

SDGsانشاء وحدة التنمية المستدامة لمتابعة أهداف -1



مؤشراترصداحتياجاتلتلبيةالقدراتبناءبرامجاهمتحديد-4

.الجهازاولوياتضمنلوضعها2030المستدامةالتنمية

ميةالتناهدافومتابعةلرصدتستخدممتكاملةبياناتقاعدةبناء-5

.المستدامة

يةالتنمأهدافومتابعةبرصديتعلقفيمامؤسسيةذاكرةبناء-6

استدامة)الجهازاجيالبينالمكتسبةالخبراتلنقلالمستدامة

نالباحثيتفيداليكترونيةلمكتبةنواةذلكيكونوقد(الخبرات

.(عامةبصفةوالمستخدمين

أهداف وحدة

التنمية المستدامة

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

المستدامةالتنميةوحدة

تابع

SDGsانشاء وحدة التنمية المستدامة لمتابعة أهداف -1



انشىىىات اللجنىىىة اإلحصىىىائية لالمىىىم المتحىىىدة فىىىي دورتهىىىا السادسىىىة ❑

اهىىداف واألربعىىين الفريىىق الخبىىراء المشىىترك بىىين الوكىىاالت المعنىىي ب

ا لكىىى يقىىوم بوضىىع إطىىار للمؤشىىرات (IAEG)التنميىىة المسىىتدامة 

علىىى 2030لرصىىد أهىىداف وتايىىات خطىىة التنميىىة المسىىتدامة لعىىام 

.الصعيد العالمى ا ودعم تنفيذها

ا ❑ يىىتم تحىىديا اطىىار مؤشىىرات اهىىداف التنميىىة المسىىتدامة وذلىىك طبقىىا

ا  ( Tier1-Tier2-Tier3)للتصىىنيفات الثالثىىة المتفىىق عليهىىا دوليىىا

ا لوضىوح المفىاهيم وتىوافر المن هجيىات والتى تصنف المؤشرات وفقىا

ع والدوريىىة المنتظمىىة فىىى االنتىىاج اكمىىا يقىىوم الفريىىق بالتواصىىل مىى

الجهىىات الراعيىىة للمؤشىىرات ومناقشىىة اى تحىىديثات فىىى المنهجيىىات

.والمفاهيم



والذى(IAEG-SDGs)المستدامةالتنميةبمؤشراتالمعنىالخبراءفريقفىمصرالجهازيمثل

.مراقببصفةوالدوليةاالقليميةوالوكاالتاللجانعنوممثلينعضوا28منيتكون

راء تكوين فريق الخب

IAEG-SDGs

2015مارس 

اإلجتماع األول
2015نيويورك يونيو 

اإلجتماع الثاني

2015بانكوك  أكتوبر

اإلجتماع الثالا
2016ابريل -المكسيك مارس

اإلجتماع الرابع

2016جينف نوفمبر 

اإلجتماع الخامس
2017مارس –كندا-أوتاوا

اإلجتماع السادس
2017نوفمبر -المنامة 

اإلجتماع السابع
2018ابريل -النمسا 

تابع



مجموعة 
الخبراء 
المعنية بـ 
أهداف التنمية
المستدامة

ات تبادل البيان
الوصفية 
واالحصائية 

SDMX

إستخدام 
ة المعلومات المكاني
والجغرافية 

Geospatial 
Information

.IAEG-SDGممموعال العمل الف عية لف يق ال ب اء المعنى  أهداف التنمية المبتدامة 

تابع



(2018ابريل ) IAEG-SDGنتائج االجتماع السابع لفريق الخبراء المعنى باهداف التنمية المستدامة ❑

مؤشر37عددبمراجعة2018اكتوبر–ابريلالفترةخاللالخبراءفريقيقوم❑

2020الشاملةالمراجعةاجراءسيتم2019ديسمبرشهروفىتايةا33لـ

.(الصياتةضبط–تنقيح–اضافة–حذف(

ا لتصىنيف ❑ -Tier1-Tier2)مراجعة بعض مؤشرات أهداف التنمية المسىتدامة طبقىا

Tier3. )

الغ العىالمي   مناقشة وثيقة المبادئ التوجيهية المقترحة بشىان تىدفقات البيانىات واإلبى❑

.وتقديم التقارير

:ىتحديا مخرجات األفرقة العاملة الثالثة التابعة لفريق الخبراء المشترك وه❑

.مجموعة المعلومات الجغرافية المكانية( 2.     )مجموعة تبادل البيانات الفوقية(1)

.مجموعة التربطات المشتركة بين اهداف التنمية المستدامة ( 3)

تابع



12

المشىىىاركة فىىىى أعمىىىال فريىىىق برايىىىا الخىىىا  ب حصىىىاءات -3

ا فى فرنس–االجتماع الثانى الذى عقد فى باريس )الحوكمة 

لوضىىىىىىع تصىىىىىىور لقيىىىىىىاس ( 7/2016/ 7-4الفتىىىىىىرة مىىىىىىن 

علىىىى المسىىىتوى الىىىدولى واالقليمىىىى مىىىن حيىىىا ( الحوكمىىىة)

دليل انتاج–االبعاد التى ينبغى ادراجها فى مفهوم الحوكمة)

.إحصاءات الحوكمة

تابع



.( Data Ecosystem)للبياناتورشـة عمـل حول النظام االيكولوجي إعداد -4

نظىىم الجهىىاز ورشىىة عمىىل حىىول النظىىام االيكولىىوجي للبيانىىات ❑

29-28)بالتعىىىاون مىىىىع صىىىىندوت األمىىىىم  المتحىىىىدة للسىىىىكان 

وقىىىد تىىىم دعىىىوة  العديىىد مىىىن شىىىركاء العمىىىل ( 2016ديسىىمبر 

ا فىىي تح ديىىد اإلحصىىائي فىىي الورشىىة ممىىا كىىان لىىه آثىىراا إيجابيىىا

ح المعوقىىات والتحىىديات التىىي تواجىىه إنتىىاج المؤشىىرات واقتىىرا

.آليات لتقلي  فجوات البيانات

مؤشىىىرات التنميىىىة المسىىىتدامة أداة توجيهيىىىةعلىىىى ان التاكيىىىد ❑

يجىىىب االسىىىتفادة منهىىىا علىىىى المسىىىتوى الىىىوطني فىىىي توجيىىىه 

عيارية مع السياسات واالستراتيجياتا وأيضا تتيح المقارنة الم

الىىدول األخىىرى ألنهىىا نظىىام  شىىمولي  يتعامىىل مىىع كافىىة عناصىىر 

.(االجتماعية واالقتصادية والبيئية)التنمية المستدامة 

تابع



2030مشروع تفعيل دور المحافظات لتوفير بيانات أهداف التنمية المستدامة -6

يةالتنموحدةفىممثلواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزىالجهازقام

زياراتباجراءللسكانالمتحدةاألممصندوتمعبالتنسيقالمستدامة

–االمني–االسكندرية–االسماعيلية–المنوفية)محافظات6لعددميدانية

لىعالتعرفبهدفلهاالتابعةاالحياءمنوبعض(البحيرة-سويفبنى

فىساعدتبياناتبتوفيريتعلقفيماوالتنسيقشراكاتعقدإمكانيةمدى

.2030المستدامةالتنميةأهدافمؤشراترصدعملية

تابع



ضىىمان تىىوافر الميىىاه"االسىىتفادة مىىن مبىىادرات لجنىىة األمىىم المتحىىدة للميىىاه لرصىىد ومتابعىىة الهىىدف السىىادس 

دف لسىد فجىوة البيانىات المتعلقىة بمؤشىرات الهى" وخدمات الصرف الصىحي للجميىع وإدارتهىا إدارة مسىتدامة

:السادس 

.من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مامونة نسبة السكان الذين يستفيدون: 1-1-6المؤشر 

فالصرلخدماتالسليمةاإلدارةمنيستفيدونالذينللسكانالمئويةالنسبة:1-2-6المؤشر

.والصابونبالماءاليدينتسلمرافقفيهابماالصحي

.المعالجةنوعحسبالمعالجةالصحيالصرفمياهكمية:1-3-6المؤشر

.الزمنمرعلىالمياهاستخدامكفاءةفيالتغير:1-4-6المؤشر

.(100–0)المائيةللمواردالمتكاملةاإلدارةتنفيذدرجة1-5-6المؤشر

.  التواصل مع شركاء العمل اإلحصائي لسد فجوة البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة-7

تابع



ا 2030يرصد التقرير اإلحصائي الوطني المعنى بمؤشىرات أهىداف التنميىة المسىتدامة 

الوضىىىع الىىىراهن للمؤشىىىرات التىىىي تتىىىوافر عنهىىىا بيانىىىات وتسىىىليط الضىىىوء علىىىى بعىىىض

راسىة حتىى الفجوات والتحديات التي تتعلق ببعض المؤشرات التي تتطلب المزيد من الد

. يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة ومنتظمة وقابلة للمقارنة

تابع



الموقف الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
تابع

43% المؤشرات 
المتوفرة    

المؤشرات 43%
تير المتاحة

52%

ال تنطبق
5%



.  2030الموقف الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة



2017عام %( 97) المتصلين بشبكة المياه الرئيسية 

المتصلين بشبكة الصرف الصحى اآلمن 

2017عام %( 66)بلغ ( الشبكة العامة واالهلية والترنش)

.ساسيةنسبة السكان الذين يعيشون في اسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األ1-4-1المؤشـر 

2017الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءا: المصدر 

.2006عام %( 96.6) المتصلين بشبكة المياه الرئيسية 

المتصلين بشبكة الصرف الصحى اآلمن 

.2006عام %( 46.6)بلغ ( الشبكة العامة واالهلية والترنش)



بلىىىـغ معىىىىـدل التقىىىـزم بيىىىىـن األطفىىىىـال دون 

%(.21.4) سنوات من العمر5سن 

الطىىىول )معىىىدل انتشىىىار توقىىىف النمىىىو 1-2-2المؤشىىىر 

نقطة عن االنحىراف المعيىارع عىن 2-<بالنسبة للعمر 

بىين (متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالميىة

.األطفال دون سن الخامسة
مولود حي100,000/حالة49

100.000الوفيىىىىات النفاسىىىىية لكىىىىل معىىىىدل 1-1-3المؤشىىىىر.

.مولود حـي

نسـبىىىـة الىىىوالدات التىىىي يشىىىـرف عليهىىىـا 2-1-3المؤشىىىـر

.أخصائيين صحيين مهـرة

91.5%

2015وزارة الصحة،: المصدر  2014المسح السكاني الصحي ، : المصدر 



9.5

من السكان100.000لكل 

304.4

من السكان100.000لكل 

36.4

من السكان100.000لكل 

27.8

من السكان100.000لكل 

معدددددو الو ادددداة الناممددددة لدددد  امددددرا  ال  دددد  3-4-1

واالولاددة الدمواددة والسددراا  ودار السددكرض واالمددرا  

.التنفساة المزمنة

ةالمترلالأللماوالمخصصالوقةنسبة1-4-5المؤشر

المنس،بحس األمر،مد ولةغارالرلااةوألماو

.والمكا والعمر،

رلااةوالالمنزليل عموالمخصصالوقةنسبةب غـة

.(%83لإلناث،%17ل ذكور)األمرمد ولةغار

2015المهاز المركزى ل تعبئة العامة واإلحصار : المصدر 
2015وزارة الصحة ،: المصدر 



نسبة األ دراد الحدائزا  ل دو تواتد 1- -5المؤشر 

.خ واة بحس  المنس/ ن الة 

، (87.5)ب غة نسبة الدذا  امت كدو  تدات  محمدوو 

%( .84.2)، إناث %(90.7)ذكور 

.2017/2016الجهاز المركزع للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر

)  ة درمة تنفاذ اإلدارة المتكام ة ل موارد المائا1-5-6المؤشر 

0–100)

درجىىىىىىىىىىىىىة تنفيىىىىىىىىىىىىىذ اإلدارة 

)المتكاملىىة للمىىوارد المائيىىة 

40.)%

حصة الااقة المتمددة  دو مممدوا اإلسدته   1-2-7المؤشر 

.النهائو ل ااقة

إلممدالي االسدته    %( 10.1)ب غ نصدا  الااقدة المتمدددة 

.2016/2015النهائي ل ااقة 
.2016/2015الجهاز المركزع للتعبئة العامة واإلحصاء  : المصدر



.معدو الباالة بحس  المنس والعمر واألشخاص ذوى األلاقة2-5-8المؤشر 
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ا لفئات السن والنوع فى عام   2016معدالت البطالة وفقا

اناا ذكور

2016الجهاز المركزع للتعبئة العامة واإلحصاء ا: المصدر 



نسدددبة الصدددنالاة الصدددغارة الحمددد  مددد  1-3-9المؤشدددر 

.ممموا ال امة المضا ة م  الصنالاة

اقددو )ب ددغ نصددا  الصددنالاة الصددغارة ل  ادداا الخدداص

مدد  مممددوا %(  16.3)مددا نسددبت  ( مشددتغ ا 10مدد  

. ال امة المضا ة ل صنالاة التحوا اة
.2012/2013ااالقتصادىالتعداد : المصدر

مجمىىىىوع تىىىىدفقات المىىىىوارد المخصصىىىىة 1-ب-10المؤشىىىىر 

أنىىواع للتنميىىةا بحسىىب البلىىدان المسىىتفيدة والبلىىدان المانحىىة و

يةا علىىى سىىبيل المثىىال المسىىاعدة اإلنمائيىىة الرسىىم)التىىدفقات 

.(واالستثمار األجنبى المباشر والتدفقات األخرى

ة المحفظىى)بلىىغ إجمىىالي قيمىىة تىىدفقات المسىىاعدات اإلنمائيىىة 

.2016مليار دوالر عام 27.9( الجارية

ي العىام كما بلغ صافي تىدفقات االسىتثمار األجنبىي المباشىر فى

.مليار دوالر6.9نحو 2015/2016المالي 
.2016وزارة االستثمار والتعاون الدولي :المصدر



ة المسدددالدة اإلنمائادددة الرسدددماة والنف ددداة العامددد1-أ-15

وماددة المومهددة لحفددت التنددوا الباولددومو والددنت  اإلاكول

 ً .وإستخدامها إستخداماً مستداما

اة إممدالي قامددة المسدالداة اإلنمائاددة الرسدماة ل مشددرول

. م او  دوالر387.5الماراة  ي قااا البائة 

.2016وزارة االستثمار والتعاون الدولي :المصدر

الخامسـةس دو األافاونسبة1-9-16المؤشـر

.المدنيالسموقاد يوالداته ُسـم ةالـذا 

م ة ب غددة  نسددبة األافدداو دو  سدد  الخامسددـة الددـذا  ُسددـ

لدا  ( %98)والداته   دي قادد السدمو المددني و  داً ل عمدر

2015 .

.2015وزارة الصحة والسكا  : المصدر



امدا بدا  ب ددا  بوسدائو تشدمو التعداو  بدا  الشدماو والمندو  و )ال امة الدوالرادة ل مسدالدة المالادة والت نادة 17-9-1

..المرصودة ل ب دا  الناماة( المنو  والتعاو  الث ثو

( 2)كمدة ب غ إممالي قامة المسالداة اإلنمائادة الرسدماة ل مشدرولاة المارادة  دي دلد  التحدوو االقتصدادض والحو

.2016م اار دوالر لعا  
.2016وزارة االستثمار والتعاون الدولي: المصدر



ً
 
ًتواجهًرصدًوقياسًالوضعًالراهنًوالتقدمًالمحرًز: رابعا ي

:SDGنحوًالتحدياتًالت 

بناء شراكات أفضل مع أصحاب
ون المصلحة تؤسس لزيادة التعا
.بين كافة األطراف

الدعم المالى والتقنى 
لسد فجوة البيانات

راة الفمواة المتع  ة بإنتاج المؤش
التفصا ة –لد  توا رتا )

(اخت   المنهماة –الما وبة 

ة م  بنار ال دراة واالستفاد
الت ناددددددددددددددداة الحداثدددددددددددددددة                    

(Big Dataمثو) 

استخدام السجالت 
رفع الوعى بـ –اإلدارية 

SDG- بناء ذاكرة
( SDG)مؤسسية 

ة اإلستراتيجية الوطني
ئي لتطوير النظام اإلحصا
المصرع




