قام بإعداد هذا التقرير التقرير مركز بصرية بدعم من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية لألمم املتحدة وصندوق
األمم املتحدة للسكان مبصر ومكتب املمثل املقيم لألمم املتحدة .تستند حمتويات هذا التقرير بالكامل على نتائج
البحث الذي أجراه مركز بصرية وال تعكس آراء أو مواقف صندوق األمم املتحدة للسكان .يف حالة استخدام
نتائج هذا التقرير أو أجزاء منها من قبل أي شخص أو كيان ،أو إدراجها يف املنشورات الالحقة أو يف اي من
منتجات الوسائط املتعددة األخرى (املرئية أو املقروءة) جيب اإلشارة إىل هذا التقرير واجلهات اليت قامت بإعداده
وهم مركز بصرية ،مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان مبصر.
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 -1اهلدف من الدراسة:
ملتابعة تنفيذ الدول ألهداف التنمية املستدامة حددت األمم املتحدة  232مؤشر ميكن من
خاللهم حتديد وضع الدول في حتقيق املستهدفات املوضوعة لكل مؤشر.
وتهدف هذه الدراسة إلى وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على املستوى القومي
وكذلك على مستوى احملافظات نظرا ً ألن حتقيق املستهدفات على املستوى القومي يستلزم أوال ً
حتديد املستهدفات الكمية لكل هدف على مستوى احملافظات وضمان وضع اخلطط والبرامج
التي من شأنها حتقيق املستهدفات على مستوى احملافظات.
وتركز هذه الدراسة على أهداف التنمية املستدامة التالية:
• الهدف الثاني املتعلق بالقضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي،
• الهدف الثالث املتعلق بضمان حياة صحية للجميع،
• الهدف الرابع املتعلق بضمان حصول اجلميع على فرص متكافئة في التعليم،
• الهدف اخلامس الذي يركز على املساواة بني اجلنسني،
• الهدف الثامن الذي يركز على تعزيز النمو االقتصادي الشامل،
• الهدف السادس عشر املتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية واحلوكمة،
• الهدف السابع عشر املتعلق بالشراكة العاملية.
كما مت إضافة مجموعة مؤشرات من الهدف األول اخلاص بالقضاء على الفقر ويوضح
امللحق املؤشرات التي مت تغطيتها في الدراسة.
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 -2املنهجية:
أوالً :إسقاطات السكان لعام 2030
يعتبر حجم السكان في كل محافظة من العوامل األساسية التي تؤثر على حتديد
املستهدفات الكمية ألهداف التنمية املستدامة على مستوى احملافظات.
وقد مت استخدام حزمة Spectrum DemProjإلعداد اسقاطات السكان للفترة من 2017
إلى  .2030وقد مت استخدام حجم السكان وتوزيعهم حسب العمر من تعداد مصر في عام
 2017كعدد سكان سنة األساس.
وعلى الرغم من أن االستراتيجية القومية للسكان والتنمية تستهدف وصول معدل
اإلجناب لكلي إلى  2.4طفل لكل سيدة في  ،2030فإن األعداد احلالية للمواليد تبني أن معدالت
اإلجناب مازالت أعلى من املعدالت املنصوص عليها في االستراتيجية .وبالتالي ،وألغراض هذه
الدراسة ،فقد مت تقدير حجم السكان لعام  2030بافتراض أن معدل اإلجناب الكلي سيصل إلى
 2.7طفل لكل سيدة في .2030
وتشمل االفتراضات األخرى ما يلي:
• توقع احلياة عند امليالد سيصل في  2030إلى  74عاما ً للذكور و 76.4لإلناث،
• مت استخدام جداول احلية اخلاصة بنموذج ،Coal-Demny west
• مت افتراض عدم وجود تأثير للهجرة اخلارجية،
ثانياً :حتديد املستهدفات على مستوى احملافظات:
مت اختيار مجموعة من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة التي يتوافر لها بيانات عن
الوضع احلالي على مستوى احملافظات وذلك لتحديد مستهدفاتها بحلول  2030على مستوى
احملافظات .وقد مت االعتماد على مؤشرات من مصادر مختلفة شملت اجلهاز املركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء ،واملسح السكاني الصحي.
ولتحديد املستهدف مت اتباع منهجيتني مختلفتني لكل مؤشر ،األولى تفترض أن نسبة
التغير في كل مؤشر املستهدفة على مستوى اجلمهورية سيتم تطبيقها على كل احملافظات،
واملنهجية الثانية تفترض وجود حد أعلى أو أدنى للمؤشر ال ميكن أن تتخطاه احملافظات وبالتالي
التحسن املطلوب يتم توزيعه على احملافظات األخرى .وتعد املنهجية الثانية هي األكثر واقعية،
كما أنها تساعد على تضييق الفجوة بني احملافظات.
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 -3النتائج:
تشير نتائج تقدير مستهدفات املؤشرات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة على
مستوى احملافظات إلى أن محافظات مصر ميكن تقسيمها حسب اجلهود املطلوبة لتحقيق
املستهدفات إلى  5مجموعات:
اجملموعة األولى:
وميكن أن نطلق عليها اجملموعة احلرجة وهي مجموعة احملافظات التي يجب أن توضع على
رأس األولويات وتضم  7محافظات من محافظات الوجه القبلي وهي الفيوم ،املنيا ،أسيوط،
سوهاج ،قنا ،أسوان ،األقصر  ،حيث تظهر املؤشرات َجود تراجع كبير في كل املؤشرات التنموية
تقريبا ً وحدوث حتسن فيها ملستويات متوسطة سوف يؤدي إلى اإلسراع بتحسني الوضع على
مستوى الدولة ككل.
اجملموعة الثانية:
وهي احملافظات التي تأتي كأولوية تالية حملافظات اجملموعة احلرجة وتضم محافظات
البحر األحمر ،الوادي اجلديد ،واجليزة ،بني سويف ،واإلسماعيلية حيث تظهر معظم املؤشرات
التنموية فيها مستوى منخفض وتتطلب تركز اجلهود في القضايا املتعلقة بهذه املؤشرات،
وتختلف مجموعة املؤشرات التي يجب التركيز عليها من محافظة إلى أخرى ،فعلى سبيل
املثال جند أن محافظة بني سويف ال حتتاج إلى مزيد من اجلهود فيما يتعلق بخفض مستوى
البطالة بني السيدات لكنها حتتاج ملزيد من اجلهود فيما يتعلق بالفقر واألمية ،وكذلك البطالة
بني الذكور.
اجملموعة الثالثة:
تضم هذه اجملموعة احملافظات التي حتتاج إلى جهود متوسطة لتحسني مؤشراتها
وتضم القاهرة ،السويس ،دمياط ،الشرقية ،كفر الشيخ ،الغربية ،والبحيرة ،وال يتركز التراجع
فيها في مؤشرات معينة بل يتوزع على مؤشرات مختلفة.
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اجملموعة الرابعة:
تضم هذه اجملموعة احملافظات األفضل من حيث املؤشرات والتي حتتاج إلى جهود بسيطة
في بعض املؤشرات لتحقيق املستهدفات احملددة وهي محافظات اإلسكندرية ،بورسعيد،
الدقهلية ،القليوبية ،واملنوفية.
اجملموعة اخلامسة:
تضم هذه اجملموعة احملافظات التي تعاني من نقص شديد في البيانات املتاحة عنها
وبالتالي يصعب تصنيفهم أو حتديد مستهدفات لهم وتضم محافظتي شمال سيناء وجنوب
سيناء ،وهو ما يتطلب إيجاد وسائل مختلفة لتوفير البيانات وإتاحتها من خالل توظيف
التكنولوجيا احلديثة وأساليب جمع البيانات املتطورة قليلة التكلفة.

 -4السياسات املقرتحة:
 -1محافظات الوجه القبلي األولى باالستهداف
تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة استهداف محافظات الوجه القبلي أوالً ،حيث تعاني
هذه احملافظات من تراجع معظم مؤشراتها بصورة كبيرة وهو ما يجعل استهداقها بحزمة
متكاملة من التدخالت أمر ضروري لتحقيق تقدم في وضعها .وبحساب مستهدفات املؤشرات
اخملتلفة حملافظات الوجه القبلي يتضح أن جناح هذه احملافظات في حتقيق هذه املستهدفات
سوف يسفر عن حتقيق تقدم سريع في وضع مصر.
ويأتي على رأس األهداف املطلوب وضع خطط لتحقيقها في الوجه القبلي خفض
مستويات الفقر والتي لن تتحقق إال من خالل حتسني فرص التعليم والتدريب خاص ًة للمرأة،
وتوفير فرص العمل ،وخفض معدالت النمو السكاني.
 -2خدمات تنظيم األسرة هي اخلطوة األولى
تعد الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر أحد العوامل التي تضعف قدرة مصر
على حتقيق تغطية كاملة للمصريني باخلدمات اخملتلفة بجودة مقبولة .وتظهر نتائج املسح
السكاني الصحي لعام  2014انخفاض نسب استخدام وسائل تنظيم األسرة في العديد من
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احملافظات خاص ًة محافظات الوجه القبلي وارتفاع نسب احلاجات غير امللباة .وتشير دراسة
حتديد مستهدفات التنمية املستدامة على مستوى احملافظات إلى أن التركيز على رفع نسب
االستخدام في محافظات أسيوط وقنا وسوهاج للمستويات التي حددتها الدراسة في 2030
سوف يحدث زيادة كبيرة في استخدام وسائل تنظيم األسرة على مستوى مصر حيث سيؤدي
إلى حماية حوالي  300ألف سيدة إضافية بحلول عام  ،2030ويعد ذلك ممكنا ً بصورة كبيرة إذا
مت تلبية احلاجات غير امللباة لوسائل تنظيم األسرة في هذه احملافظات الثالثة .ويأتي في املرتبة
التالية محافظات شمال الصعيد وباألخص محافظتي الفيوم واملنيا.
 -3التمكني السياسي للمرأة
بالرغم من أن نسبة مقاعد البرملان التي تشغلها املرأة والتي تبلغ  %15من إجمالي مقاعد
البرملان تعد من أعلى نسبة حققتها املرأة في البرملان إال أن رؤية مصر  2030واالستراتيجية
الوطنية لتمكني املرأة  2030تطمحان إلتاحة فرصة أكبر للمرأة للعب دور في احلياة السياسية
واتخاذ القرار في مصر .وقد حدد الدستور تخصيص ربع مقاعد القوائم للسيدات ،بينما لم
حتدد أي مخصصات على مقاعد الفردي .ويتطلب جناح املرأة في املنافسة على مقاعد الفردي
تدريب السيدات املرشحات على العمل البرملاني وإتاحة فرصة أكبر لهن في فترة الدعاية
االنتخابية للتواصل مع الناخبني حيث أظهرت نتائج استطالع ما بعد التصويت الذي أجراه
مركز بصيرة في انتخابات مجلس النواب  2015مبرحلتيها األولى والثانية أن  %40من ناخبي
املرحلة األولى و %14من ناخبي املرحلة الثانية في الدوائر التي كان بها سيدات مرشحات ولم
ينتخبونهم كان سبب عدم انتخابهم لهن أنهم لم يكونوا على علم بأن هناك سيدة مرشحة
في دوائرهم االنتخابية .األسباب األخرى لعدم انتخاب سيدة تشير إلى عدم ثقة املرشحني في
قدرات السيدات على متثيلهم في البرملان وهو ما يتطلب تغيير قيم ومدركات املصريني نحو
املرأة ودورها في اجملتمع.
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 -4متكني املواطنني بالتكنولوجيا
يعد رفع قدرة املواطنني على االستفادة من التكنولوجيا أحد وسائل متكني املواطن حيث
يزيد قدرتهم على اكتساب املعرفة واخلبرات وميدهم باملعلومات مما يساعدهم على اتخاذ قرارات
ويحول احلوار اجملتمعي إلى حوار مستند على أدلة .وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مصر في
حاجة إلى مزيد من اجلهود لتمكني املواطنني بالتكنولوجيا ،وتأتي محافظات الوجه القبلي
على رأس احملافظات التي يجب تركيز هذه اجلهود فيها.
 -5التوعية بخطورة املمارسات الضارة والعنف
تعكس الدراسة إلى انتشار بعض املمارسات الضارة بصورة واضحة في مصر وتشمل
العنف ضد املرأة املتمثل في عمليات اخلتان وكذلك العنف ضد األطفال والذي يعد العقاب
البدني أحد صوره .القضاء على هذه النزعة إلى العنف الترتبط فقط بوجود قوانني رادعة
لكنها تتطلب أيضا ً مكافحة هذه املمارسات من خالل رفع وعي املواطنني بخطورتها وأنها ال
تتوافق مع الدين والقانون .ويجب أن تغطي جهود التوعية كافة احملافظات بدون استثناء.
 -6خارطة الطريق نحو تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على املستوى احمللي
حتقيق أهداف التنمية املستدامة على مستوى احملافظات يتطلب وضع خارطة طريق
لتنفيذ هذا األهداف على املستوى احمللي ،حيث تشمل هذه اخلارطة حتديد املستهدفات ثم
حتديد املوازنات املطلوبة والفاعلني الرئيسني على املستوى احمللي واألدوار املطلوبة من كل منهم،
ووضع نظام للمتابعة والتقييم على املستوى احمللي.
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امللحق:
املؤشرات التي مت تغطيتها في الدراسة:
اهلدف األول
نسب السكان حتت خط الفقر
اهلدف الثاني
نسب التقزم بني األطفال األقل من  5سنوات
نسب األطفال ناقصي الوزن
نسب األطفال الذين يعانون من األنيميا
اهلدف الثالث
معدل وفيات األُمهات لكل  100ألف مولود حي
معدل وفيات الرضع
معدل وفيات األطفال أقل من  5سنوات
نسبة استخدام وسائل تنظيم األُسرة
نسبة الوالدات اليت متت حتت إشراف مقدم خدمة طيب
اهلدف الرابع
نسبة األمية
نسبة املدارس اجملهزة بصورة مناسبة لألطفال املعاقني
اهلدف اخلامس
نسبة السيدات الالتي سبق هلن الزواج ( )49- 15الالتي تعرضن لعنف جنسي
نسبة السيدات الالتي سبق هلن الزواج ( )49- 15الالتي تعرضن لعنف نفسي
نسبة السيدات الالتي سبق هلن الزواج ( )49- 15الالتي تعرضن لعنف بدني
نسبة اإلناث املتزوجات يف العمر ( )18-10سنة
عدد املقاعد الفردي يف الربملان اليت تشغلها املرأة
نسبة اإلناث ( )19 - 0سنة املتوقع ختانهن
استخدام اهلواتف احملمولة
نسبة السيدات املتزوجات حالياً يف الفئة العمرية ( )49-15سنة الالتي يشاركن
يف اختاذ القرارات اخلاصة برعايتهن الصحية
نسبة السيدات املتزوجات حالياً يف الفئة العمرية ( )49-15سنة الالتي يشاركن
يف اختاذ القرارات اخلاصة باستخدام وسائل تنظيم األسرة
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حتديد املستهدفات الكمية ألهداف التنمية املستدامة على مستوى احملافظات

اهلدف السادس
نسبة األسر اليت لديها اتصال مبصدر حمسن ملياه الشرب
نسبة األسر اليت يتوافر بها املياه والصابون يف أماكن غسيل األيدي
نسبة األسر اليت لديها دورة مياه مستقلة
اهلدف السابع
نسبة األسر اليت لديها اتصال بالكهرباء
اهلدف الثامن
نسبة املشاركة االقتصادية للمرأة
نسبة البطالة بني الذكور
نسبة البطالة بني اإلناث
نسبة الشباب يف الفئة العمرية ( )19-16سنة الذين حيصلون على تدريب
اهلدف السادس عشر
نسبة األطفال يف الفئة العمرية ( )17-1سنة الذين تعرضوا لعقاب بدني
لضبط السلوك
اهلدف السابع عشر
استخدام احلاسب االّلي
استخدام اإلنرتنت
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