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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب 

لمجلس الوزراء المصري
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آفاق تنمي 

محافظ  سوأاج

تقريااار ماااوجز يرصاااد واقااا  التنميااا  المحليااا  بالمحافظااا  ويطااارا أف اااار 

وم ادرات لتعزيز ميارات التنمي  بها





آفاق تنمي 

محافظ  سوأاج





الوزراء المصريمجلسرئيس

يمصطفى مدبول/الدكتور

مجلس النواب

ا إن الحكومةةل لةة رؤي  ورةةل ج عمةةيمس واةةا لادةة،وات ال ي مةةل    ا ةة

أهةةأ أه ا ةة   ةةم ار ةة اعا   ةةم  ح مةةا مصةة رت ماةةو ا   ةةي   

   "19-كو مةة "مع فصةةل جالصةةو ى إلةةت مصةة رت ماةةو مةةي   ةةا  ي حةةل 

الل ج حدمن الاؤشةعات الايلمةل جار   ةي رل جار  ايومةل مةن  ة

و ةةة "مشةةعجويت  وممةةةل محةةة  ى  ج ةةة    ،فمةةئهي الدةةةم  الةةةع م  

  ةةم  الهاؤو رةةل  م،ؤةةي  مةةورع  امةة  ال ةةع " الف ةةيا الدمدةةم

ع   الا ةةعرل  ةةالل سةةالت  ةة،وات  ج مؤمةةع ال ةةع  ج حةة ر  م ةةأ الةة

ن إلةةت  يمةةو  مةةةورع الاةة ن ال ي اةةل  يلكيمةةةا  جا   ةةالا أك ةةع مةةة

ر رةل مامون   ان   رة   جارم ؤةيم مةن  مةورع شة كل الدةك  الح 

 ،ميت ال ي ال  جإمشيم ش كل   ر ى  يلكيما  ص ا  وات أح ت ال 

  (مالغةةةيو  جالكؤع ةةةي)الف،مةةةل  ج ةةةوامن اةةة،يول الدةةةمي ات الح ر ةةةل 

  جكةةئل   وةةأ ال ةة،يول الوا،مةةل جورةةي ى حهةةأ ال ةةي  ات الا ةةعرل

جذلةةةةة   ةةةةةم إاةةةةةي  واةةةةةةا  شةةةةةي كم  ةةةةةمن الاةةةةةواان جالحكومةةةةةةل 

.ج ادؤجلمل  ضيم،مل مش عكل  من ال علاين جالحكومل

سنة مالية، وقد 50الحكومة تواجه تحديات بعضها يعود إلى 

تصدددنينا لفاتددات ،ددعنة،  ددال مدد  اضسددار  ل   دد  ال دد  

، عنهددا، ولكدد  و ددعنا  يصدد   عيننددا  ل  حددة م ددك ت قديفددة

.ني ةبفنتهى ال جاعة،  ا ت تكند الدولة الفص ية منالغ  

2021يناير  



شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التااب  لمجلاس الاوزراء 

تت  ليوواكاا التريارات–1985منذ نشأته عام -المصري   عدة تحاوال

.التي مرَّ بها المجتم  المصري

بتطاااااوير ال نيااااا  ( 1999− 1985)فقااااد افاااااتت فاااااي مر لتااااه ا ولاااااى 

لوجياا المعلوماتي  في مصر، ثام كااإ شنشااء وزارة اتتصااتت وت نو

اا ( 1999)المعلومااات عااام  ي رئيياا  فااي مياايرته  ليو دي نقطاا  تحااوال

تخاااذ القااارار  (Think Tank)دوره كمو سيااا  ف ااار تااادعم جهاااود مو

.في مختلف مجاتت التنمي 

المركاز ومنذ ذلك الحين، أص ح المركاز يت نَّاى رةيا  مفادأاا أإ ي اوإ

امل ، أو المتميِّز في مجاي دعم اتخاذ القرار في قضايا التنميا  الشا

ااء، وتعزياز قناوات التواصال ما  الماوا  ن وشقام   اوار مجتمعاي بنَّ

المصاااري، الاااذي يوعااادال مايااا  التنميااا  وأااادفها ا سااامى، ا مااار الاااذي

زيااز ي ألااه لطالااططو باادور أك اار فااي صاان  اليياساا  العاماا ، وتع

.كفاءة جهود التنمي  وفعاليتها، وترسيخ مجتم  المعرف 

ن ذة عن آفاق تنمي  المحافظات

ورة با ساس شلى تقديم ص" آفاق تنمي  المحافظات"يهدف تقرير 

مت املااااا   اااااوي محافظاااااات الجمهوريااااا  باتساااااتعان  ب ياناااااات 

الصااادر عاان مركااز " وصااف مصاار بالمعلومااات"وم شاارات كتاااب 

.2021المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 

ا لاااا ع  الجهااااود  م التقرياااار فااااي قياااامه ا وي رصااااد  أااااذا، ويقاااادِّ

الح ومياااا  دافاااال المحافظااااات بداياااا  ماااان الخطاااا  اتساااات ماري  

ااااذة والجاااااري تنفيااااذأ ا للمحافظاااا ، والمشااااروعات القومياااا  المنفَّ

دافل بالمحافظاا ، وصااول ا شلااى أباارز الم ااادرات الح ومياا  التنموياا  باا

كل محافظا   منهاا م اادرة  يااة كريما ، وتطاوير منظوما  التاأمين

.الصحي الشامل

ا للواقااا  الفعلاااي م التقريااار فاااي قيااامه ال ااااني رصاااد  دافااال ثااام يقااادِّ

المحافظااا  مااان فاااطي اساااتططو آراء الماااوا نين تجااااه الخااادمات 

م ، واإلشارة شلى م شر شدراك الموا نين للف يااد الح ومي  المقدَّ

اإلداري، وجهاااود الدولاااا  لم افحتااااه بالمحافظااا ، كمااااا ييااااتعر  

موقاااف شااا اوا الماااوا نين، ومطالاااا الماااوا نين واأتمامااااتهم 

.من واق  بيانات الرصد اإلعطمي والميداني

وصااااول ا شلااااى القياااام ال الااااى والااااذي يرت ااااز علااااى تحديااااد الفجااااوات

صادا ل ال التنموي  بالمحافظ ، وافتيار الم ادرات التنموي  التاي تت

.فجوة من الفجوات التنموي 
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أيئ  التحرير

رئيس الف  ز

 سامة الجوه ي/ اضستاذ 

مديو    م  مها  الوو ام

  م  معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا 

إشدددددد ا 

الناحث ال ئيس

ف يق العفة الف ارك

الف اجعة والتدقيق

التصفير الج افيكي

رشا مص تى عوض . د

  م  اإل ا ى الاعكزرل 

لاحو   وأ ال عا 

 حفد حافي مص تى مجاهد . د

  م  اإل ا ى الاعكزرل

لاحو   الاصاوميت

سالي عاشور . ا

 يح  ا   ي   أجل

ماإل ا ى الصيمل لااك و الف،

اإلدارة العام  لتحليل المعلوماتاإلدارة العام  تستططو الرأي

اإلدارة العام  للمرصد اإلعطمياإلدارة العام  لموارد ال يانات 

اإلدارة المركزي  لمحور دعم القرار

اإلدارة العام  للجودة

محمد عادي

عصام فالت الش ر والتقدير شلى كل من اإلدارة العام  للم تا الفني، والييد اللواء

فضر، والييد اللواء محمد ع د المقصود، وا ستاذة أ   شبراأيم، واإلدارة العام  

.للخدمات ات ترافي   لتعاونهم في س يل شنجاز أذا العمل على الوجه ا كمل
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قائمة المحتويات

ن ذة عن المحافظ 
6

سوأاج في أرقام

لترساام معهاااتقاادم نظاارة  ااوي أأاام الم شاارات الديمررافياا  واتجتماعياا  واتقتصااادي  بالمحافظاا  

7.مطمح المحافظ  الرئيي 

أبرز الجهود الح ومي  بالمحافظ 

تها، تااأتي فااي مقاادمالح ومياا  المنفااذة بالمحافظاا ، والتاايالم ااادراتالجهااود ويتناااوي أااذا القياام أأاام 

10.التأمين الصحي الشاملومنظوم م ادرة  ياة كريم ، 

11الخط  اتست ماري  للمحافظ ▪

12المشروعات القومي  للمحافظ ▪

13أبرز الم ادرات الح ومي  التنموي ▪

ن   الموا ن بالمحافظ 

ا ل يانات استططو آراء المحافظ ، أذا القيم ن   الموا ن المصري في يرصد وي  الموا نينوفق 

16.ش اوا الموا نينموقف ، وم شر شدراك الموا نين للفيادو، جودة الخدمات المقدم 

17استططعات وآراء الموا نين تجاه الخدمات الح ومي ▪

19شدراك الموا نين بالمحافظ  للفياد اإلداري وجهود الدول  لم افحته▪

21أبرز ش اوا الموا نين بالمحافظ ▪

23مطالا الموا ن واأتماماته بالمحافظ ▪

اتتجاأات التنموي  للمحافظ 

يااتتجاأات التنموي  دافل المحافظ ، وذلاك مان واقا  رصاد أذا القيم تحليل ا  أم يتناوي  تجدات المو

راء مجاي التنمي  المحليا ، ومان فاطي اتساتعان  بامراء مجموعا  متميازة مان ف اعلى ميتوا العالم في 

.التنمي  المحلي  والمي ولين اليابقين 
26

29أبرز الم ادرات التنموي  للمحافظ ▪



6 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

ن ذة عن المحافظ 

فاام محافظاا  سااوأاج فااي العصاار الفرعااوني باساام بوم اااي
ِ
ر ، عو

ى ، وتم تحريف اتسام شلاسوأايووردت في معجم ال لداإ باسم 

سوأاج، وأي ش دا محافظات شقليم جنوب الصاعيد الاذي يضام 

(.ال حر ا  مر–قنا –ا قصر –سوأاج –أسواإ )محافظات 

ويعااااد النشاااااي الزراعاااااي أااااو الهي ااااال اتقتصااااادي ا ساساااااي 

ل، للمحافظ ، وتشتهر المحافظ  بزراع  القمح والقطن وال ص

. كما تشتهر بإنتاج ال روة الحيواني  والداجن 

د   شذ يوجااااالمياااات مريتهااااتم المحافظاااا  بالتصااااني  وتشااااجي  

فات شرك  النيل للزيوت والمنظ)المجم  الصناعي : بالمحافظ 

، الصاااناعي ، مصااان  الرااازي والنيااايف، مصااان  تجفياااف ال صااال

ئاا  مصاان  تع ئاا  المياااه الرازياا ، مصاان  ساا ر جرجااا، مصاان  تع 

(.ال وتاجاز

يم تشتهر المحافظ  بزراع  النخيال، والقماح، والشاعير، وال رسا

، الحجازي، ويتوفر بها العدياد مان ال اروات المعدنيا  م ال الرفاام

.والرمل، والحجر الجيري، والطفل 

ا ماان أشااهر اوثااار الفرعونياا  م اال د مع اا: تضاام المحافظاا  ك ياار 

آمااااوإ، واوثااااار ميرياااامساااايتي ا وي بعراباااا  أبياااادوس، وتم اااااي 

واوثااار المياايحي  م اال دياار ا ن ااا شاانودة وكنيياا  أبااي ساايفين،

ا ق ، كمااا تتميااز بالمناابجرجااااإلسااطمي  م اال الميااجد الصاايني 

.الييا ي  والترفيهي 
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ل ل ألف نيم 

24

48.3%
ني   اإلناث

مؤش ات جودة الحياة
2020الهؤيو الاعكز  لا ص ئل الصيمل جاإلح يم  م ع  م أ  يم مي س : الا   

51أ ياء، وتضام 3مدين ، و 11مركزا، و11، وتقيم المحافظ  شلى 2ألف كم11.0ت لغ الميا   ال لي  للمحافظ  

مطياين نيام ، كماا ي لااغ 5.3قريا ، وي لاغ شجماالي عاادد سا اإ المحافظا  نحاو 212و ادة محليا  قرويا  تت عهاا 

ي الزيادة الط يعي  للمحافظ   .ل ل ألف نيم 24.0معدَّ

سوأاج في أرقام

مالرمن مدال25.3ألف كأ11.0

الميا   المأأول 

14.5%

21.3%

س اإ الحضر 

من شجمالي ميا   المحافظ 

التوزي  الني ي للي اإ

الا يمم
الا  ال  يلاميه

الا يمم 
الا  ال  يل عف ال حم

الا يمم
*الا  ال  يلغيو

الا يمم 
*الا  ال  يلكؤع يم

15.4% 5.4% 94.5% 89.8%

2021/ 2020جوا ى ال خممط جال ،امل ار   ي رل   مل الاواان : الا   

معدَّي
الزيادة الط يعي 

2020/ 2019جوا ى ال خممط جال ،امل ار   ي رل   مل الاواان *

7



8 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

46.5 25.5

م و ط ك ي ل الف ول  م مو الا  س من ال الممئ

20.7%
ال شمم  جال ،يم

11.9%
  ميت الحكومل الصيمل

11.2%
 هي ى الهاال جال هز ل

1.8%

نصيا المحافظ  من 
شجمالي ناتف الجمهوري 

معدي النمو اتقتصادي الحقيقي 
في محافظ  سوأاج

28.5%
الز اول

عدد المدارس 

3.34%
*مدرس 

27880.33% 30.6%

5.15%

ت يشمل ال انوي الفني *
والتربي  الخاص 

ني   التيرب من 
التعليم اتبتدائي

معدي ا مي 
(سنوات فأك ر10)

ني   التيرب من 
التعليم اإلعدادي

ا ) (فصل/تلميذ  ا ) (مدرس/تلميذ 

منو   األا يم ال شعر
ال ي امن  يلصاا

مد شفميت 
جوا ى ال حل

وةة   الدةةكين 
لكا  عرةةةةةةةةةةع

2688

12
مد شفةةةةةةةةةةت

(ويمل جمعكةةزرل)

1.98

مدال لكا  عرةةةةةع
1289.7

ا و   الدكين لك
ا مو  شع 

2020/2019الفني، والهيئ  العام  لمحو ا مي  وتعليم ال  ار والتعليموزارة التربي  والتعليم : المصدر

ألف مدال
لكا ا مو

عرًّيا م ًي  ش

مؤش ات الصحة بالفحافظة

.2020/ 1/ 1وزارة الصح  والي اإ، : المصدر
هيكة الناتج الفحاي اإلجفالي

ةمؤش ات التعاير بالفحافظ

8.2%
الااكمل الص ي رل

2021/ 2020جوا ى ال خممط جال ،امل ار   ي رل   مل الاواان : الا   

محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 
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415

330

2.7

مشروعااااا ا

ا تنمويًّا  مشروع 

مليوإ فرد

 مةةةةةةةةل الاشةةةةةةةةعجويت ال وممةةةةةةةةل 

(2022-2014) احي  ل  وهيج 

 مةةةةةةةةةل ار ةةةةةةةةة  اي ات الصيمةةةةةةةةةل 

الاو ؤةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل لااحي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل           

(2020 /2021)

مدةةةةةة فم  تةةةةةةان مدةةةةةة ؤ  يت 

الاعحاةةةل ال يممةةةل مةةةن م ةةةي  ى حمةةةيى

كعرال  يلاحي  ل



10 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

أبرز الجهود الح ومي  

بالمحافظ 

الخط  اتست ماري  للمحافظ 

المشروعات القومي  للمحافظ 

أبرز الم ادرات التنموي  الح ومي  

تتحااااارك الدولااااا  المصاااااري  ك يااااااإ وا اااااد، وتتعااااااوإ 

م سياااااتها كافاااا   بهاااادف تعزيااااز اإل ااااار التنمااااوي 

للمجتمعاااااااات المحلياااااااا  فاااااااي جمياااااااا  محافظااااااااات 

الجمهوريااا ، وذلاااك مااان فاااطي العمااال علاااى عااادد مااان 

 يااااة "الم اااادرات، والتاااي تاااأتي فاااي مقااادمتها م اااادرة 

.  ، وش طق منظوم  التأمين الصحي الشامل"كريم 
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ا، بقيم  ت لغ 330يصل عدد المشروعات التنموي  بمحافظ  سوأاج شلى  مليارات جنيه بخطا  عاام 5.8مشروع 

.من اتست مارات العام  الموزع % 2.2وتم ل . 2021/ 2020

330

مايارات جنيه 

5.8

(2021/ 2020) مل ار   اي ات الصيمل الاو ؤل لاحي  ل  وهيج 

2.2%

من ار   اي ات 
الصيمل الاووول

.2021/ 2020جوا ى ال خممط جال ،امل ار   ي رل   مل الاواان  : الا   

مارات وفيما يتعلق باالتوزي  القطااعي لطسات 

العامااااااا  بمحافظااااااا  ساااااااوأاج بخطااااااا  عاااااااام

2.5بقيما  ، يتم توجياه اسات مارات 2021/ 2020

مشاااروعات قطااااو اإلسااا اإ ملياااار جنياااه  شلاااى 

، شلاى جاناا %42.2وتطوير العشوائيات بني   

ملياااار جنياااه لمشاااروعات التنميااا  1.56توجياااه 

مليااوإ 494.6، ويخاات %26.6المحلياا  بنياا   

جنياااااه لمشاااااروعات التعلااااايم ق ااااال الجاااااامعي 

%. 8.5بني   

أ ع 

ال صامأ الصيلم

ال حل

ال صامأ   ا الهيمصم

ال ،امل الاحامل

اإل كين ج مورع الصشوا ميت

م ال وور  ال ميوم لال   اي ات الصيمل الاد ؤ  ل  
(2021/ 2020)محي  ل  وهيج 

اا بنيا    كما شهدت قيم   اتست مارات الممول  مان الخزانا  العاما  والموجها  لمحافظا  ساوأاج ارتفاع 

. 2021/ 2020مليارات جنيه عام 3.2لت لغ 2020/ 2019مليارات جنيه عام 3.1فقد ارتفعم من %. 3.2

26.6

42.2

8.5

)%(ال،د ل من إ ايلم ار   اي ات  يلاحي  ل 

4.1

7.6

11

الخط  اتست ماري  للمحافظ 

اتقتصاادي ، ترت ز الخط  اتست ماري  للمحافظ  علاى اتسات مار العاام فاي ال نيا  ا ساساي  واتجتماعيا  و

ا المعنى ال حقيقي بما يضمن وصوي عائد فط  اتست مار شلى جمي  الموا نين في أنحاء مصر كاف ، مجيد 

.للتنمي  اتجتماعي ، م  تحيين تنافيي  اتقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصري 

 ،اورًّي مشعجوًي 



12 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

364

(2022-2014) مل الاشعجويت ال وممل  احي  ل  وهيج  الل الف عى 

ي أ ارم ؤيم من  ،فمئه

415
مشعجوًي

مشعجوًي

ا، تاام اتنتهاااء ماان 415يصاال عاادد المشااروعات القومياا  الميااتهدف تنفيااذأا بمحافظاا  سااوأاج شلااى  مشااروع 

ا، وت لغ ت لف  المشروعات القومي   والي 364تنفيذ  .مليوإ دوتر25.8مليارات جنيه، و 5.5مشروع 

.2019 يو ى  ميميت الاشعجويت ال وممل  : الا   

1

1

1

2

5

7

29

49

320

ال مئل

الز اول

الممعان الا مم 

ال  عجل

الكؤع يم

اإل كين

ال عف ال حم

الع  

ال صامأ   ا الهيمصم

ال وور  ال ميوم لااشعجويت ال وممل  احي  ل  وهيج
(2022-2014) الل الف عى  ت وفيمااا يتعلااق بااالتوزي  القطاااعي لعاادد المشااروعا

( 2022-2014)القومي  بمحافظ  سوأاج فطي الفترة 

فقااااااد جاااااااءت التعلااااااايم ق اااااال الجااااااامعي بإجماااااااالي            

ا320) كااااأك ر عاااادد ماااان المشااااروعات ماااان ( مشااااروع 

شنشااااء وتطاااوير المااادارس، يليهاااا مشاااروعات الاااري 

ا49)بإجمالي  ، ومشروعات الصرف الصاحي (مشروع 

ا29)بحوالي  ، ومشروعات اإلسا اإ بحاوالي                (مشروع 

(.مشروعات7)

المشروعات القومي  بالمحافظ 

جمهوري ،الومدإمراكزبمختلفال  راالتنموي المشروعاتمنالعديدتنفيذشلىالمصري الدول تيعى

قلن رك زيادة ريقعنكاف ،المصري الدول أرجاءفيالتنمي وتحقيقالموا نين،علىوالتييير

.الرئيي القطاعاتتطويربجاناالتنمي قا رةلتقودالطزم  الطاق وتوفيرال ضائ 

تكاتة التنتيذ

(مشعج )

مامون 25.8مامي ات  ،م   5.5
 جر 
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.2020  ي ل مها  الوو ام الا ع   وعض الاه،ل ال ،دم مل لا ي  ى حميى كعرال  جوا ى ال ،امل الاحامل   ردا ع : الا   

معكزًا11من  من 

معاكز7

189

و   الدكين الاد ؤ  من  

2679550

ميتهدفات التنفيذ في محافظ  سوأاج

ملياوإ 2.7مراكاز بمحافظا  ساوأاج لترطاي أك ار مان 7تيتهدف المر ل  ال اني  من م ادرة  ياة كريم  تطوير 

. قري  من قرا المحافظ 189فرد موزو على 

فط  المر ل  ال اني 

 عرل ج ي صًي

   الت – كن كعرأ )
(احمل جا  ايومل

 حدمن  و ى 
  ميت ال ،امل 

ال شعرل 

 حدمن مد و  
  ميت ال ،مل 

األ ي مل جالصاعاممل

1

2

–مميه شعب –اعف احم )
( كؤع يم – اف اعق 

( ع م - صامأ –احل )

 حدمن مد و  
مصمشل الفئيت األك ع 

اح مي ًي

ال ،امل ار   ي رل 
جال شغما

3

4

–   رو – عجض ممدعى ) 
 ري ى –م،ي ئ ا  ؤالكمل 

(أوايل

محاور منادرة حياة   يفة 

أبرز الم ادرات التنموي  الح ومي  

ظةةعجف  ، ةة   اةة  الا ةةي  ى مةةن مدةةؤجلمل حضةةي رل ج وصةة  إمدةةيمم  ج ؤةة فو إلةةت  حدةةمن: م ةةي  ى حمةةيى كعراةةل. 1

كيمةا الاصمشل جالحميى الموممل لااواان الا ع   جحفظ كعام   جح    م الصمش الكةعرأ  ج ةم إاةي  مةن ال 

ج وحمةة  الهؤةةو   ةةمن مؤ دةةيت ال جلةةل الوا،مةةل  جمؤ دةةيت ال مةةي  الخةةي،  جالاه اةة  الاةة مم  جشةةعكيم

. ال ،امل  م م ع

، ومااد ماان فااطي بناااء ا سااقف ورفاا  كفاااءة المنااازي( ساا ن كااريم)شصااطا ال نياا  التحتياا  وتعماال الم ااادرة علااى 

تناأي  من فطي المشروعات متدريا وتشريل ا فراد وصطت المياه ووصطت الصرف الصحي، كما تيتهدف 

.جهيز المنازي، ورعاي  الطفول تالصرر، وتفعيل دور التعاونيات اإلنتاجي  في القرا، باإلالاف  شلى 



14 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

ميتهدفات التنفيذ في محافظ  سوأاج

.  2020جوا ى اإل كين جالاعا ا جالاه اصيت الصاعاممل   مورع الا،ياا الصشوا مل غمع اآلم،ل  : الا   

جح ات  ك،مل207

مواا،ًي 1035

ت وي  من قة 
السفا ي 

207تاام اتنتهاااء ماان تطااوير منطقاا  اليااماكين بمحافظاا  سااوأاج، وأااي ش اادا المنااا ق مياار اومناا ، بإجمااالي 

.موا ن ا من قا ني المنطق 1035و دات س ني  لييتفيد منها أك ر من 

تااااااااااااااو ين ساااااااااااااا اإ 

المنااااا ق العشااااوائي 

باااااالمواق  نفياااااها أو 

بأقرب منا ق مجاورة

دعااااااام الشاااااااراك  مااااااا  

المجتمااااااااااا  المااااااااااادني 

والقطااااااااااااو الخاااااااااااا  

والجهات المانح 

تطااااااااااااوير المناااااااااااااا ق 

العشااااااااااااااوائي  ماااااااااااااا  

المحافظاااات فاااي ش اااار 

الطمركزي 

الااااماإ الحفااااا  علااااى 

ا  اااااااواي المعيشاااااااي  

واتقتصااااادي  ليااااا اإ

المنا ق العشوائي 

استراتيجي  التنمي 

مل  مةل   ،ت الحكومل واةت مة   الدة،وات ال اماةل الايتة: م ي  ى  مورع الصشوا ميت جالا،ياا غمع اآلم،ل. 2

دكين الا مامن لا،ؤوض  يلا،ياا الصشوا مل  ج    مد واهي ا  ايومًّي جا   ي رًّي ج مئمًّي  ج حدمن أحوال ال

.ل ؤي  ج  أت الحكومل  م  ،فمئ هئه ار  عا مهمل   مًا  يلا،ياا غمع اآلم،ل وات مد و  الهاؤو ر



15

47
 ماةةةةةةةةل الاؤشةةةةةةةةع الصةةةةةةةةيم إل  ا  

مةةةةةةةواا،م الاحي  ةةةةةةةل لافدةةةةةةةي  

اإل ا    ج ؤةةةو  ال جلةةةل لاكي ح ةةة  

.2019لصيم 

درجااااااااااااااا 

54.6
ألف شكو 

إ اةةيلم وةة   الشةةكيج  الادةةهال 

.2020ل يلح الاواا،من  م ويم 

23
ل ع مو الاحي  

محي  ةةةةةةةةةل م   ةةةةةةةةةل 27تةةةةةةةةةان 

 يلاؤشةةةةع الصةةةةيم إل  ا  مةةةةواا،م 

الاحي  ةةةةةةةةةةةةل لافدةةةةةةةةةةةةي  اإل ا    

ج ؤةةةةةو  ال جلةةةةةل لاكي ح ةةةةة  وةةةةةيم 

2019.



16 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

استططعات وآراء الموا نين تجاه الخدمات 
الح ومي 

، شدراك الموا نين بالمحافظ  للفياد اإلداري
وجهود الدول  لم افحته

أبرز ش اوا الموا نين بالمحافظ 

مطالا واأتمامات الموا نين بالمحافظ 

يرصاااد أاااذا القيااام نااا   الماااوا ن المصاااري فاااي 

اااااااا ل ياناااااااات  محافظاااااااات الجمهوريااااااا  كافااااااا ، وفق 

اسااااتططو آراء المااااوا نين  ااااوي جااااودة الخاااادمات 

الح ومياااا  المقدماااا ، واإلشااااارة شلااااى م شاااار شدراك 

المااااااااوا نين للفياااااااااد اإلداري، وجهااااااااود الدولاااااااا  

لم افحتااااه بالمحافظاااا ، كمااااا ييااااتعر  موقااااف 

واأتمامااااااااااتشاااااااا اوا الماااااااااوا نين، ومطالاااااااااا 

الماااااوا نين مااااان واقااااا  بياناااااات الرصاااااد اإلعطماااااي 

.والميداني

ن   الموا ن 

بالمحافظ 
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ل         ميت األمن جالخ ميت الشعامل  ي ال  تةي الاةواا،من وةن  ةو ى الخة ميت  احي  ةل  ةوهيج  ،دة 

   م،اي   عا   مد ل  تي الاواا،من  يلاحي  ةل وةن  ةو ى %37.1   امؤي   ميت ال اورن  ،د ل %44 تي   خمت 

.  ميت ال صامأ ج    ال ايمل جال، ي ل جالشوا   جالمعق

17.1

20.0

20.9

21.5

22.0

22.7

24.3

26.8

27.3

31.2

31.5

37.1

44.9

ال صامأ

    ال ايمل جال، ي ل

الشوا   جالمعق

ال عف ال حم

معاكز الش يب

الاعج 

اإل كين 

ال حل

مميه الشعب

  ميت الضاين ار  ايوم 

الكؤع يم

ال اورن

األمن جالخ ميت الشعامل

  ممأ  و ى  صض الخ ميت الا  مل  يلاحي  ل
(2021  عارع ويم 18  عارع ح ت 6 الل الف عى من )

هيج رؤ ف ار  مال  إلت   ممأ  ةيا،م محي  ةل  ةو

ل صض الخة ميت الاو  مةل  ةم الاحي  ةل  ج اة  أهةأ 

الاشةةةةكالت ال ةةةةم  ةةةةوا ؤؤأ  إلةةةةت  يمةةةةو م  عحةةةةي ؤأ 

ل مةةةةةةةةورع ج حدةةةةةةةةمن الصاةةةةةةةةا  ةةةةةةةةم اإل ا ى الاحامةةةةةةةةل 

.  م الاحي  ل( الاحاميت)

اؤةي  أ ارو اي  وات وم،ل لاؤوا ف الاحاولةل ر اةح حه

مفع ى مووول وات مخ اف محي  يت الهاؤو رل  4122

18  عارةع ح ةت 6جر أ إ عام ار  مال   الل الف عى من 

.2021  عارع ويم 

خ افلم  عات مال امفومملالا ي التهئه  أأنج جومالؤي فمل الا ي التاعراونال ميميت واصت
  مًاعجمماإللك الصيمالعأ ا  مال إ ا ىم يم ي  خ امار  مال معاحا ،فمئ أج  جمدي مل ا يحمل

.ال ميميتماف ي  خعاججام ؤيمًال، يم اللمنج ،فمئهيار  مال ا  اي ى  امأمن
الكمفمال حاماإلت يإلتي ل SPSSاإلح ي ملالحزم عميمس ي  خ اماإلح ي مال حاماواامل ات

واتمحي  لاك مالهغعا مللاخ ي صج  ًياأل عا ل ا ماال،د ملاألجوان م ما أالاف وحل لأل ئال
.ح ى

)%(

استططعات وآراء الموا نين تجاه الخدمات الح ومي 

2021معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   ا  مال  آ ام الاواا،من حول  و ى الخ ميت الا  مل  م محي  ل  وهيج    عارع : الا   



18 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

م  اؤم   يلاحي  ل   عكز أغا ؤي  ( الاحاميت) ماي رخص م  عحيت ال مورع ج حدمن الصاا  م اإل ا ى الاحامل 

يت؛ المعق  ج    ال ايمل م،ؤي   يإلتي ل إلت  حدمن   ميت ال عف ال حم  إلت  يمو اره ايم  صاا مشةعجو

.جال ضيم وات الفدي  جالعشيج ل و مع  ع، واا لاش يب 

 يلاحي  ل( الاحاميت)م  عحيت  يا،م الاحي  ل ل مورع ج حدمن الصاا  م اإل ا ى الاحامل 

أهأ الاشكالت ال م  وا    يا،م الاحي  ل  يلصمّ،ل  م الاحي  ل

1.4

1.7

2.8

4.1

5.9

6.9

10.3

11.0

 حدمن الخ ميت ال حمل

 حدمن   ميت الاميه  جج ف ام ميوؤي

 غممع الاوظفمن الحيلممن  جإوميم الفعال لاكفيمات جالش يب

 ميم الاوظفمن  اؤيمؤأ

ال ضيم وات الفدي  جالعشيج   ج ش ر  الع ي ل

اره ايم  صاا مشعجويت؛ ل و مع  ع، واا لاش يب

 حدمن   ميت ال عف ال حم

 اؤم  المعق  ج    ال ايمل م،ؤي

2021معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   ا  مال  آ ام الاواا،من حول  و ى الخ ميت الا  مل  م محي  ل  وهيج    عارع : الا   

1.9

1.9

3.1

4.6

4.6

6.8

7.4

9.9

11.1

11.3

14.6

15.5

م ص الاد شفميت جالكوا   الم مل

ام مي  مميه الشعب

ارو حيم الاعج  

 وم  و ى مميه الشعب

ا  في   مال  وا مع الاميه

و م م ي ل الشوا    جام شي  ال ايمل

ا  في   مال  وا مع الكؤع يم

 وم  و ى الخ ميت ال صامامل  جارو اي  وات ال  جس الخ وامل

ام شي  ال ميلل  جو م  و ع  ع، واا

  مم الخ ميت ال حمل

 وم   ميت ال عف ال حم  جو م ج و هي   صض الا،ياا

 وم حيلل  صض المعق  جو م ج و  أوا ى إمي ى  ؤي 

رص   وم حيلل  صض المعق  جوة م ج ةو  

أواةة ى إمةةي ى  ؤةةي  ج ةةوم  ةة ميت ال ةةعف 

ال ةةحم  جوةة م ج و هةةي  ةة صض الا،ةةياا 

أ ةةةةةةعو الاشةةةةةةكالت ال ةةةةةةم  وا ةةةةةة   ةةةةةةيا،م 

محي  ةةةةةل  ةةةةةوهيج  إلةةةةةت  يمةةةةةو ام شةةةةةي  

ال ميلل  جو م  وا ع  ع، واا  هةئا ج ة  

أشةةةي  الةةة صض إلةةةت  ةةةوم  ةةةو ى الخةةة ميت 

ال صامامةةةةةةل  ج ةةةةةة مم مدةةةةةة و  الخةةةةةة ميت 

.ال حمل

2021معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   ا  مال  آ ام الاواا،من حول  و ى الخ ميت الا  مل  م محي  ل  وهيج    عارع : الا   

)%(

)%(
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محةةو ج ؤةةو  ال جلةةل لاكي ح ةة  افدةةي  اإل ا  مةةواا،م محي  ةةل  ةةوهيج ل ماةةل الاؤشةةع الصةةيم إل  ا   ةةهات 

.2019لصيم    ل( 47.0)

23 /27 

ج ؤةةةو  ال جلةةةل  لفدةةةي  اإل ا  اإ  ا  مةةةن حمةةة   ةةةمن الاحي  ةةةيت ( 23) ةةةم الاع  ةةةل  ةةةوهيجمحي  ةةةل ت ةةةيم

مؤشةةع ج صةة م محي  ةل  ةةوهيج مةةن الاحي  ةيت ال ةةم  ة،خفض  ؤةةي  ماةةل واةةت مدة و  الهاؤو رةةل  لاكي ح ة  

. إ  ا  الاواا،من لافدي  اإل ا   جمكي ح   ون م و ط الهاؤو رل

47.0

47.0

م و ط الهاؤو رل

49.9

 ع مو الاحي  ل

ال وور  الهغعا م لاؤشع إ  ا  الفدي  ج ؤو  ال جلل لاكي ح   وات 
مد و  الهاؤو رل

(درجة(

شدراك الموا نين بالمحافظ  للفياد اإلداري وجهود الدول  لم افحته

الاؤشةةةةع الصةةةةيم إل  ا  الاةةةةواا،من لافدةةةةي  اإل ا    

: ج ؤةةو  ال جلةةل لاكي ح ةة  ر كةةون مةةن مؤشةةعرن  هاةةي

مؤشع إ  ا  الفدي  اإل ا    جمؤشع إ  ا   ؤو  م،  

من جمكي حةل الفدةي  اإل ا    ج  ةعاجا  ماةل الاؤشةع  ةة

إلةت إ  ا  ( اةفع)   ل  حمة   شةمع ال   ةل 100افع ج

( 100)مع فةةة   و ةةةو  الفدةةةي  اإل ا    ج شةةةمع ال   ةةةل 

اةت ال م  شمع إلةت أن ال جلةل ر رو ة   ؤةي  دةي  إ ا   و

. اإلاالق

2020معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   مدح الاواان الا ع   : الا   

2020معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   مدح الاواان الا ع   : الا   
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

م  الهؤيت من حكأ ا( الهيمصيت الحكوممل  الش يب  الشؤع الص ي    ال صامأ الصيلم  جال أمم،يت) يمت  ؤيت 

ل ال ةو  الصيماةل  اإل ةكين  ال ةح) ؤيت   م حمن  يمت الاو و   ؤياإل ا  مواا،م الاحي  ل لافدي   ا  إ

 ةو  الاولافدةي  اإل ا   مةواا،م الاحي  ةل  ا  إالهؤةيت مةن حمة  كأك ع( جالدكين  الاعج   جال ،امل الاحامل

. ؤي

 ةةها مؤشةةع    ةة  جواةةت اةةصم  الاؤشةةعات الفعومةةل 

( 34.5)افدةي  اإل ا   محةو لمواا،م الاحي  لإ  ا  

  جهةةو أواةةت مةةن م و ةةط ال ماةةل الادةةهال واةةت    ةةل

   ةةةم حةةةمن  ةةةها مؤشةةةع إ  ا  مدةةة و  الهاؤو رةةةل

ي الفدم،  م لهؤو  ال جلل  يلاحي  ل الاواا،من 

  جهةةو أ ةةا مةةن م و ةةط    ةةل( 59.4)محةةو  ةة جمكي ح

.ال مال الادهال وات مد و  الهاؤو رل

34.5

59.4

33.4

66.4

مؤشع إ  ا  الاواا،من لافدي  

اإل ا  

مؤشع إ  ا  الاواا،من لهؤو  

ال جلل  م م،  الفدي  جمكي ح  

م و ط الهاؤو رل وهيج

62.7 61.5 61.4 61.2 61.2

الهيمصيت 

الحكوممل

الش يب الشؤع الص ي   ال صامأ الصيلم ال أمم،يت

53.8 53.1

44.8 44.7 43.0

ال و  

الصيمال

اإل كين ال حل 

جالدكين

الاعج  ال ،امل 

الاحامل

(درجة) (درجة)

2020معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   مدح الاواان الا ع   : الا   

(درجة)

2020معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   مدح الاواان الا ع   : الا   

الهؤيت الخا  األ ا من حم  إ  ا  الاواا،من 
 يلاحي  ل لافدي  اإل ا   الاو و   ؤي

الهؤيت الخا  األوات من حم  إ  ا  الاواا،من 
 يلاحي  ل لافدي  اإل ا   الاو و   ؤي
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(%80) ،دة ل  ،فمةئ ؛ ألةف شةكو ( 43.6)محةو 2020 اح و   الشكيج  الا،فةئى ل ةيلح مةواا،م الاحي  ةل وةيم 

شةكو  ( 10936)  ج ي  الصاا وات أك ع من 2019ويم (%74.3)م ي ا مد ل  ،فمئ  من إ ايلم الشكيج  الادهال

.ح ت  ي رخ 

(2020-2011) موم  أو ا  الشكيج  الا،فئى جالهي    ،فمئهي  الل الف عى 

  2020 ا، ومل الشكيج  الحكوممل الاوح ى  الل وةيم  وهيج؛ ضيوف و   الشكيج  الادهال من محي  ل 

.2019ألف شكو  ويم ( 14.3)ألف شكو  م ي مل  ،حو ( 54.6) ا إلت لم

شجمالي أعداد الش اوا 
2020عام 

417 2267 681 2834 3654 4769

11443
9814

10657

43632

118
1145 523 656

1296 1423

1781
2457

3692

10936

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

شكو 

ألف شكو  مدهال

54.6

الهةةةةةةةةةةي   

ي ،فمئه

الا،فئى

 ةةةةم إاةةةةي   ةةةةصم ال جلةةةةل إلةةةةت  ح مةةةةا ال وااةةةةا 

الا يشةةةةةةع مةةةةةة  الاةةةةةةواان الا ةةةةةةع   ج خفمةةةةةةف 

ال حةةة ريت  ج ةةةةصمًي لال   ةةةةيم  ادةةةة و  الخةةةة ميت

الا  مل ل    ةأ  فصمةا   مةل م، ومةل الشةكيج 

هؤةةل الحكوممةل؛ ر ةة   يل الشةكيج  ج و مؤؤةةي لا

. الاخ  ل

ج ةةوف رةة أ ا ةة صعاض أ ةةعو شةةكيج  الاةةواا،من

مةة  ال عكمةةز ( 2020-2011) يلاحي  ةةل  ةةالل الف ةةعى 

.2020وات ويم 

 التنفيذتم التنفيذ
ٍ
جار

أبرز ش اوا الموا نين بالمحافظ 
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

احي  ل  ي ال الشكيج  الادهال من مواا،م ال      الشكيج  الاع  مل  خ ميت ال و  الصيمال جال شغما

سةةةأ الخةةة ميت الاصيشةةةيت ار ةةة  ،ي مل جال ضةةةيمن ار  اةةةيومج   امؤةةةي ال أمم،ةةةيت 2020 يلا، ومةةةل  ةةةالل وةةةيم 

  مي و ا الشةكيج  الا صا ةل %(99-% 77)اخ ميت  من ل2020ال اور،مل  ج    عاجحت مد ل الشكيج  الا،فئى ويم 

.من الشكيج  الوا  ى( %61)جال م لأ   هيجو مد ل الشكيج  الا،فئى  ؤي محو   يلخ ميت األم،مل

ت
ما
د
خ
قًا لا

ف
و
ى 
و
كا
 
ع ال

وزي
ت

 ل ات التشريل 
والعمل

الش اوا التمويني 

2020شكيج  الاواا،من  يلاحي  ل مووول  غعا مًّي  الل ويم 

ش اوا المعاشات

معكز أ امأ

معكز ااي

معكز ال ام،ي

معكز  ؤم،ل

معكز الاعاغل

معكز الا،شيى

معكز اؤمي

معكز  ا  الدالم

معكز  ع ي

معكز  وهيج

ش اوا المعاشات 
اتست نائي  

والمياعدات المالي 

ش اوا من لوائح وقوانين 
فاص  بيوق العمل 

2020أ عو شكيج  الاواا،من  يلاحي  ل  الل ويم 

95.8%79.7%69.4%80.2%83.3%

(شكو )

29365
عدد الش اوا

52871166756605
عدد الش اوا

عدد الش اوا
عدد الش اوا عدد الش اوا

شةكو   رامة  ( 8377)     معكز  وهيج م  مةل معاكةز الاحي  ةل مةن حمة  أوة ا  الشةكيج  الاعاةو ى    اةيلم 

.شكو  لكا م،ؤاي وات ال والم( 5895  6272)الدالم    ايلم ج ا  معكزا  ع ي 

8377

6272

5895

5120

4904

4131

3755

هيالهي    ،فمئ

الا،فئى

3993

4708

4619

تم التنفيذ
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.  قري  الطليحات–مركز جهين  : شجراء تحليل لفحت سطم  المياه▪

.قري  زرابي برفيل-مركز ال لينا : عدم وجود ميتشفى بالقري  ▪

مياه الشرب

ال هرباء

الصرف 
الصحي

الصح 

ا عن مياكن ا أالي▪ كاز مر: الحاج  شلي نقل فطوي الضرط العالي بعيد 

.قري  أوتد سطم -المنشأة 

قريااا  أوتد -مركاااز المنشاااأة : توقاااف العمااال بمشاااروو الصااارف الصاااحي▪

بلصفورةقري  -مركز سوأاج / سطم  

تركاازت أباارز مطالااا المااوا نين بمحافظاا  سااوأاج ماان واقاا  

ييم ر د–يوليو )بيانات الرصد الميداني واإلعطمي فطي الفترة 

: في عدد من المجاتت، نذكر منها( 2020

مطالا واأتمامات 
الموا ن بالمحافظ 
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

الطرق

التنمي  
المحلي 

-نااا مركااز ال لي: الحاجاا  شلااى شنشاااء كااوبري للمشاااة للحااد ماان ت اارار الحااوادث▪

.قري  أوتد عليو

.نامركز ال لي: المطال   بإ طي وتجديد كوبري قري  برديس المتهالك▪

.مدين  ال لينا: سنوات7توقف أعماي بناء ال وبري العلوي لقراب  الا ▪

.مركز  هطا: انهيار اليور الحديدي القائم على ترع  الجيزاوي  ▪

: الرربيا الطوايلا المطال   بإنشاء كوبري في جزيرة ال و   يربطها بقريا  ▪

.قري  الطوايل الرربي -مركز ساقلت  
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(ل ل ألف نيم )

28.5%
ي نصيا قطاو الزراع  من الناتف المحل

/ 2020اإلجمالي لمحافظ  سوأاج عاام 

2021.

24
متوسااط معاادي الزيااادة الط يعياا   فااي

محافظ  سوأاج، وأو بذلك يرتف  عن

17.5متوساااط الجمهوريااا  ال اااالغ نحاااو 

، لتصاااا ح 2020ل اااال ألااااف نياااام  عااااام 

محافظاااات فاااي 10باااذلك الااامن أعلاااى 

معدي الزيادة الط يعي 

59.6%
متوساااط معااادي الفقااار فاااي محافظااا  

سوأاج، وأو بذلك يرتف  عن متوساط

فطي عاام % 32.5الجمهوري  ال الغ نحو 

لتصااا ح باااذلك الااامن أعلاااى2018/ 2017

.محافظات في معدتت الفقر10
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

اتتجاأات التنموي  

للمحافظ 

م اان ياتم اساتعرا  أبارز الم اادرات التنمويا  والتاي ي

  فاي اتستفادة منها بناء على أفضل الخ رات الدوليا

راء تنمياا  المجتمعااات المحلياا ، واسااتططو آراء الخ اا

والمعنيين من أصحاب المصلح  مان ناواب مجلياي

ء الشاااايول والنااااواب، باإلالاااااف  شلااااى اتسااااتعان  باااامرا

نميا  المحافظين اليابقين ذوي الخ رة في مجااي الت

.المحلي 

الزراع قطاوتعزيز

الي اني الزيادةمنالحد

المعيش ميتويات،ورف الفقرمنالحد

ال  اروتعليما مي علىالقضاء

بالمحافظ التعليمجودةرف 

والنظاف المخلفاتبإدارةاتأتمام

الصحيالصرففدماتجودةرف 

والرياال بالش اباتأتمام

المروروتحيينالدافلي الطرقكفاءةرف 
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اأم اتتجاأات التنموي  للمحافظ 

شإ الهدف من أذا القيم أو تيليط الضاوء علاى

اسااا أباارز الم ااادرات التنموياا  المقتر اا  والتااي تتن

 ، ماا  ا تياجااات ومتطل ااات المااوا نين بالمحافظاا

واقترا ااات ذوي الخ اارة بالشااأإ المحلااي ماان نااواب

المجاااااااااااالس المنتخ ااااااااااا ، وشااااااااااا اب ا  ااااااااااازاب، 

والمحاااااافظين الياااااابقين ممااااان يمتل اااااوإ رةيااااا  

ومعرفااا  واساااع  بالعمااال المحلاااي، أاااذا وقاااد تااام 

م ااادرة تنموياا  علااى ميااتوا 350ميااحال أك اار ماان 

أتي العالم فاي مختلاف المجااتت التنمويا ، والتاي تا

 ، الحااد ماان الفقاار، والزيااادة الياا اني: فااي مقاادمتها

باإلالاااااف  شلااااى تشااااجي  المشااااروعات الصااااريرة 

والتشاااااريل، واتأتمااااااام برفااااا  كفاااااااءة التعلاااااايم 

.والصح 

350 ةع مةن ا ة خال، أك: ا  كزت م،ؤهمل  ح ر  ار هيهيت ال ،اورل لااحي  ل وات و ى م ي    ا ات  م
مهيلًةي  ،اورًّةي   يإلتةي ل إلةت 15مدة و  م ي  ى  ،اورةل مةن مخ اةف ال هةي ب ال جلمةل  موووةل جم ة، فل واةت 

 حامةةةةا ا هيهةةةةيت مةةةة ض الاةةةةواان  ةةةةم الاحي  ةةةةل  جم ي مةةةةل  ميمةةةةيت الاحي  ةةةةل جمؤشةةةةعا ؤي  ا و ةةةةط 
.الهاؤو رل؛ جذل  ر  خال، أهأ ال ح ريت ال م  وا   الاحي  ل

  يع  المحافظ 
..(زراعي ، سيا ي ، صناعي ،)

الخ رات الدولي  في مجاي 
الم ادرات التنموي 

تحليل اتجاأات ن   الموا ن 
بالمحافظ  

منهجي  تحديد اتتجاأات التنموي  للمحافظ  
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

أبرز اتتجاأات التنموي  في المحافظ 

تعاد محافظا  ساوأاج ش اادا المحافظاات الزراعيا  وأاو مااا 

يياااتدعي معاااه العمااال علاااى ت ناااي العدياااد مااان الم اااادرات 

التنموياااااا  لتنشاااااايط القطاااااااو بالمحافظاااااا ، كمااااااا تعاااااااني 

المحافظااا  مااان ارتفااااو معااادتت الزياااادة الط يعيااا  مقارنااا  

مان بمتوسط الجمهوري  ،ا مر الاذي يياتلزم التحارك للحاد

ظاا  الزيااادة الياا اني ، كمااا يرتفاا  معاادي ا مياا  فااي المحاف

متجااااااوزا متوساااااط الجمهوريااااا  ومعااااادتت التيااااارب مااااان 

التعلاااايم، وماااان واقاااا  اسااااتططعات آراء المااااوا نين ،فقااااد 

أشاارت شلااى وجااود  اجاا  ملحاا  نحااو رفاا  معاادتت التشااريل  

فاي % 59.6بالمحافظ ، والحاد مان الفقار والاذي ي لاغ  اوالي 

المحافظ ، أذا وقاد أشاار الا ع  شلاى الارورة العمال علاى 

. ل مش طت المخلفات وشعادة تدويرأا

اتتجاأات التنموي  في محافظ  سوأاج

رف  جودة 
التعليم 
بالمحافظ 

تعزيز قطاو 
الزراع 

الحد من الزيادة 
الي اني 

الحد من الفقر 
ورف  ميتويات 

المعيش 

اتأتمام بإدارة 
المخلفات 
والنظاف 

رف  جودة 
فدمات الصرف 

الصحي

اتأتمام 
بالش اب 
والرياال 

القضاء على 
ا مي  وتعليم 

ال  ار

رف  كفاءة 
الطرق الدافلي 
وتحيين 
المرور
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م مو  مي  الز اول من ال،ي س الاحام اإل ايلم لاحي  ل  وهيج% 28.5

تعزيز قطاو الزراع 

تعاااد محافظااا  ساااوأاج ش ااادا أأااام المحافظاااات الزراعيااا ، وتم ااال الزراعااا  مصااادر دفااال للعدياااد مااان ا سااار 

  شلاى بالمحافظ ، كما ترت ط بالعديد من القطاعات وا نشاط  الخدميا  ا فارا، ا مار الاذي يياتدعي الحاجا

.ال حى في فر  تعزيز القطاو من واق  التجارب التنموي  المتميزة

م مو  مي  الز اول

من ال،ي س الاحام اإل ايلم لاحي  ل 
 وهيج

28.5 %

2021/2020جوا ى ال خممط جال ،امل ار   ي رل   مل الاواان : الا   
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

شراك  م ت ارة باين ( Food Africa)يوعّد مشروو ▪

القطااااعين العاااام والخاااا ، وصاااندوق أأاااداف 

التنميااااا  المياااااتدام  التااااااب  ل مااااام المتحااااادة

ومجموعاا  الصااحراء، ووكاااتت ا ماام المتحاادة، 

.و  وم  وتي  كادونا في نيجيريا

ي تااأتي الم ااادرة فااي ش ااار تحيااين ا ماان الرااذائ▪

ز والترذياا  وتخفيااف  اادة الفقاار، ماان فااطي تعزياا

سطسااال القيمااا  الرذائيااا  الزراعيااا ، وتحياااين

اإلنتاجياا  الزراعياا  والمحاصاايل، وشنشاااء مرفااق

لتجهيااز ا مذياا ، وتعزيااز الوصااوي شلااى ا سااواق

.في نيجيريا

منالحدفيالمشرووأسهم:الم ادرةنتائف▪

معالج منشأةوشنشاءالحصاد،بعدمافيائر

ربطتمكماالزراعي ،التجاري ا عمايلتطوير

الصررمتناأي بالم سياتالمزارعين

زماوالمتوسط والصريرة ا عمايتنمي عزَّ

.م القيسطسلتطويرودعمالمحلي ،التجاري 

ت سفطيالمشرووفيالمشتركينعددوصل▪

ا،246شلىأشهر تعاوني جمعي 15ومزارع 

.مزارعينومجموع 

" فود شفريقيا ": م ادرة

منظم  ا مذي  والزراع  ل مم المتحدة، منظم  العمل الدولي ، ومركز التجارة الدولي: جه  التنفيذ

Source: "Nigeria: Food Africa – Empowering Youth And Promoting Innovative Public-Private Partnerships Through More Efficient Agro-Food Value Chains In 
Nigeria." https://www.sdgfund.org/case-study/nigeria-food-africa-%E2%80%93-empowering-youth-and-promoting-innovative-public-private (Accessed: February 9, 
2021)

المهاراتفيالفجواتالمشرووعالف▪

عي،الزراوالتصني الزراع بتقنياتالمتعلق 

ا23تدرياتمذلك،شلىباإلالاف  شناث8)مشارك 

والتعاونياتالوزاراتمن(الذكورمن15و

علىاإلدارةممارساتعلىالداعم والمنظمات

.الوتياتوميتواالمحلي،الميتوا

أأداف الم ادرة

03

02

01
تم اااااين الشااااا اب المحلاااااي مااااان فاااااطي 
تحياااااااااين مهااااااااااراتهم الفنيااااااااا  وشدارة 

.ا عماي

لهاا  دمف سليل  القيم  الرذائيا  بأكم
ي، لتااوفير مصاادر ميااتدام ل ماان الرااذائ

والقضاااااااااء علااااااااى الفقاااااااار، واكتياااااااااب 
.المهارات، والشموي اتجتماعي

تحفياااز المااازارعين لطتجااااه نحاااو أفضااال
الممارسااات الزراعياا  المتعااارف عليهااا  
للحصاااااوي علاااااى مناااااتف أفضااااال وقابااااال 

.للتيويق

أبرز الم ادرات العالمي  لتحيين اتنتاج الزراعي
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2020الهؤيو الاعكز  لا ص ئل الصيمل جاإلح يم  م ع  م أ  يم مي س : الا   

الحد من الزيادة الي اني 

ط يعيا  تشير ال يانات شلى ارتفاو معدي الزيادة الط يعيا  فاي المحافظا  مقارنا  بمتوساط معادي الزياادة ال

على ميتوا الجمهوري ، وأو ما  ييتدعي العمل على مجموع  من الم اادرات التاي تيااأم فاي رفا  الاوعي

.وكذلك تحيين ميتوا الخدمات المقدم  لتنظيم ا سرة للحد من الزيادة الي اني 

جهو  ئل  رع ف   وهيج   م محي  ل ( لكا ألف مدال)24الم مصمل محو الزري ى ر اح م و ط مص ل 
محي  يت  م 10لكا ألف مدال؛ ل   ح  ئل  تان أوات 17.5ون م و ط الهاؤو رل ال يلح محو 

مص ل الزري ى الم مصمل

10.2
12.2 12.6

13.7 14.3 14.4 14.5 14.5 14.7
16.5 16.5 16.7 16.8 17.2

18.7 18.7 19.2 19.5 19.6 19.7
21.2 21.8

23 23 23.5 24

43.6

متوسط الجفهورية( 17.5)

عاى مستوى الجفهورية( لكة  لف  سفة)التوزيع الج  افي لفعدل الزيادة ال نيعية 
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

ا لتحقيق اتستقرار الي اني في  Save a Mother (SAM)نفذت م سي  ▪ 12قريا  فاي 400في الهند برنامج 

.2019شلى 2013في الفترة من « أوتار براديش»في وتي  « أميتهي»كتل  من مقا ع  

مليوإ شخت وتوموله م سي  الي اإ في الهند، عطوة على ذلك  ورت1.2يرطي ال رنامف ما يقرب من ▪

ااا للت اارار  لتحقيااق اتسااتقرار الياا اني باسااتخدSAMم سياا   ااا ماانخف  الت لفاا  وقابل  ام تقنيااات نموذج 

. شقناو اجتماعي فعال  من فطي نشطاء المجتم ،  باإلالاف  شلى استخدام وسائل الت نولوجيا

بنااء قادرات تيتند الم ادرة شلى  تريير اليلوك الصحي اتجتماعي من فطي التع ئا  المجتمعيا  الم  فا ، و▪

ا المتطااوعين فاااي المجتماا  والزياااارات المنزلياا ، وتقاااديم المشااورة لااا زواج الماا ألين والمتابعااا  عاان ك ااا

.للنياء الحوامل

يهم لتنفيذ الم ادرة وتحقياق أأادافها، اتجاه النشاطاء الصاحيوإ المتطوعاوإ شلاى شنشااء شاعاراتهم وأماان▪

التدري يا  كما أدت الرسائل الصحي  الرئيي  التي نوقلم من فاطي الادورات. وموادأم التدري ي  الخاص  بهم

ساخ  مناذ شلى تريير النتائف الصحي ، وعززت اليلوك الصحي بين النياء، وألرم الممارسات الضارة المتر

.  قروإ

ااق نتااائف مهماا  فااي م شاارات الصااح  وتنظاايم الياا اإ:  نتااائف ال رنااامف▪ فااي جاادير بالااذكر، أإ المشااروو  قَّ

:كالتالي( 2016-2013)منا ق المشروو فطي مر لته ا ولى 

Source: “Population Stabilization Program in Amethi District, U.P.” 2019. Save a Mother. Mar 6, 2019.
https://saveamother.org/data-speaks-louder/  (Accessed Mar 2, 2021).
“Social and Behaviour Change through Community Mobilisation”. Population Foundation of India.
https://populationfoundation.in/supporting-platforms-for-awareness-generation-among-women (Accessed Mar 2, 2021).

بالهند" اتستقرار الي اني"برنامف : م ادرة

 Save a Motherم سي  : جه  التنفيذ

واتي انخفضم ني   النياء الل
يتزوجن ق ل بلوغ الين 

%.49شلى % 62القانوني من 

ل انخفضم الحاج  مير  اةالمو
لوسائل من  الحمل من 

%.2.2شلى % 10.8

ارتفعم ني   الوتدات
  في الم سيات الصحي

في منا ق المشروو من 
%.69شلى % 56

من النياء % 66تلقم 
معلومات عن اوثار 

اإليجابي  لتنظيم ا سرة 
عند بدء % 37مقابل 

.المشروو

أبرز الم ادرات العالمي  للزيادة الي اني 
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46.20 47.70
50.10

52.60
54.70 55.30

59.60

66.70

(32.5)%
(   سنة التق اء وفقا لفقياس التق  الوطني)

 سنة التق اء عاى مستوى الجفهورية

2018/ 2017الهؤيو الاعكز  لا ص ئل الصيمل جاإلح يم   ح  ال  ا جاإلمفيق : الا   

جهو  ئل  رع ف  ون م و ط الهاؤو رةل % 59.60ر اح م و ط مص ل الف ع  م محي  ل  وهيج محو 

.محي  يت  م الف ع10ل   ح  ئل  تان أوات 2018/ 2017 الل ويم % 32.5ال يلح محو 

الحد من الفقر ورف  ميتويات المعيش 

ططعات تشير ال يانات شلى ارتفاو معدتت الفقر بالمحافظ  مقارن  بمتوساط الجمهوريا ، كماا أشاارت اسات

.رأي الموا نين بالمحافظ  شلى وجود  اج  ملح  شلى تحيين ميتويات المعيش  بالمحافظ 
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

   ورل الاااكل 2018م الا،    الدمي م الع م  الاد و  لصي. " ،امل مد  امل لااااكل الصع مل الدصو رل  ار  صعاض الوا،م المووم األجلمحو"  عرع : الا    
2030:https://bit.ly/3tthib4

برنامف  ياب الموا ن بالممل   العربي  اليعودي :م ادرة

وزارة الموارد ال شري  والتنمي  اتجتماعي  اليعودي : جه  التنفيذ

ويعمااال علاااى تخفياااف العااااء عااان الماااوا نين 2017بااادأ برناااامف  يااااب الماااوا ن  فاااي شاااهر دييااام ر ▪

سر ذات الدفل المانخف ، والمتوساط بالممل ا  العربيا  اليا عودي  اليعوديين وتقديم دعم مادي ل و

ا لضاماإ  يااة أفضال لهاام، وذلاك مان فاطي تعااوي  الماوا نين الاذين قاد تلحااق بهام أيا  أالارار بياا 

. اليياسات اتقتصادي  التي تنفذأا الح وم 

الفئات الميتفيدة من ال رنامف

اايح لج▪
ِ
مياا  تاام ش ااطق برنااامف  ياااب المااوا ن   إ باارامف الاادعم الح ومياا  بشاا لها اليااابق كاناام توت

شعاادة الموا نين بط است ناء اتساتفادة منهاا بمان فايهم ذوو الادفوي المرتفعا ، ويهادف ال رناامف شلاى

ق  لها بالش ل الذي يشج  علاى ترشايد اتساته
ِ
طك، وتتم ال توجيه المناف  الح ومي  للفئات الميتح

ه الطريقا  تلك المنااف  الح وميا  فاي بادتت نقديا  ياتم تحويلهاا م اشارة للمياتحقين، وقاد أث تام أاذ

سر على اتدفار  وي العالم .فعاليتها في تشجي  ا و

سر على ترشيد استهطك اليل  ا ساساي ، م ال▪ ال هربااء، ال نازين، و: ومن شأإ أذا ال رنامف تحفيز ا و

دف شلاى والمياه، فضل ا عن رف  كفاءة الادعم الح اومي الاذي يوقاّدم للماوا نين أاذا باإلالااف  شلاى أناه يها

.تقليل آثار اإلصط ات اتقتصادي  على الموا نين ذوي الدفل المنخف ، والمتوسط

2018يناير  2017دييم ر 

اب ميتفيدين الم ألين شامل  أربمليوإ اي12.9✓
ا سر والتابعين

شجماااالي عااادد المياااتفيدين مااان أربااااب 3.710.634✓
ا سر

شجمالي عدد الميتفيدين التابعين9.237.735✓

شجمالي عادد المياتفيدين ميار الما ألين451.000✓
من التابعين

شجماااالي عااادد المياااتفيدين ميااار المااا ألين 85.742✓
من أرباب ا سر

شجمالي عدد الميتفيدين الم ألين مليوإ 13.4✓
شامل  أرباب ا سر والتابعين

شجمالي عدد الميتفيدين من أرباب 3.862.346✓
ا سر

شجمالي عدد الميتفيدين من التابعين9.542.633✓

شجمالي عدد الميتفيدين مير الم ألين 422.439✓
من التابعين

ن شجمالي عدد الميتفيدين مير الم ألين م120.173✓
أرباب ا سر

أبرز الم ادرات العالمي  للحد من الفقر ورف  ميتويات المعيش  
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جهو  ئل  رع ف  ون م و ط الهاؤو رل ال يلح % 30.6رع ف  مص ل األممل  م محي  ل  وهيج محو 

.محي  يت  م األممل10ل   ح  ئل  تان أوات 2020/ 2019 الل ويم % 24.1محو 

القضاء على ا مي  وتعليم ال  ار

ططعات تشير ال يانات شلى ارتفاو معدتت ا مي  بالمحافظ  مقارن  بمتوسط الجمهوري ، كماا أشاارت اسات

تعلايم رأي الموا نين بالمحافظ  شلى وجود  اج  ملح  شلى تحيين فر  تعليم ال  ار ومنا  التيارب مان ال

.بالمحافظ 

10.20
12.60 13.10 13.30 14.00

15.70
17.70 18.30 18.70 18.80 19.00 19.50 20.40

22.10 22.30
23.90 23.90 24.00

26.10
27.40 27.70

29.10
30.60 31.20 31.60

33.00
34.50

التوزيع الج  افي لفعدل اضمية عاى مستوى الجفهورية

متوسط الجفهورية( 24.1)

2020/2019الفني، والهيئ  العام  لمحو ا مي  وتعليم ال  ار والتعليموزارة التربي  والتعليم : المصدر
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

علااااى " م ااااادرة أولناااادا ل حااااوث التعلاااايم"تعماااال ▪

تحيااااين نظااااام التعلاااايم فااااي أولناااادا ماااان فااااطي 

يل تنيااايق وتمويااال ال حاااوث التعليميااا ، وتياااه

.الروابط بين الممارس  التعليمي  وال حى

تيااهيل تماسااك: تتم اال مهامهااا الرئيياا  فااي▪

ى ال حاااوث التربويااا  مااان فاااطي تاااوفير التوجياااه علااا

ياا  الميااتوا الااو ني، وتااوفير الماانح لل حااوث عال

. الجودة، وتحيين الروابط بين العلم والممارس

Source: “The Netherlands Initiative for Education Research (NRO)”. The Official Website. https://bit.ly/2ZBVbSQ )Accessed March 28, 2021(. 

"م ادرة أولندا ل حوث التعليم": م ادرة

المنظم  الهولندي  لل حى العلمي بالتعاوإ م  مجلس ا بحاث الهولندي: جه  التنفيذ

ا، ولديها شجاراءات ومعاايير تقيايم تفتياار أفضال مقت▪ ر اات تعمل الم ادرة على أساس برنامف محدد مي ق 

. ال حى

ال  اار، يتي  نطاق عمل الم ادرة ليشمل التعليم ق ل المدرسي شلاى الجاامعي، والتعلايم الخاا ، وتعلايم▪

الانفس، علام: والتدريا أثناء الخدم ، والتطوير المهني، والدراسات التربوي  والتخصصات ذات الصل  م ال

.وعلم أصوي التدريس، وعلم اتجتماو، والقانوإ، واتقتصاد وميرأا

تعمل الم ادرة بالتعااوإ ما  ماديري المادارس، وميا ولي اليياساات، ومعاأاد ال حاوث، والميتشاارين،▪

.والمشرفين وال ا  ين العلميين

تر اات مان ت تجري الم سي  أي بحى بنفيها، ول ن تدعو اوفارين لتقاديم مقتر اات بح يا ، وتأتيهاا المق▪

ات معاأد بح ي  وجامعات، وينظر في أذه المقتر ات ف راء ومتخصصوإ مختلفوإ في العلوم والممارس

.التعليمي  في أولندا وفارجها

تحادي ات شذا تم منح اقتراا بح ي التمويل، فتتولى الم سيا  اإلشاراف علاى ال حاى، ومتابعا  التطاورات وال▪

رفا  ، تام ش اطق بوابا  المع(الم اادرة)في ش ار عمل الم سي  . من فطي التواصل م  ال ا  ين وتوجيههم

.قاعدة بيانات لنتائف ال حوث التعليمي ، وبنك المعرف 15التي تتيح الوصوي شلى  والي 

أبرز الم ادرات العالمي  لتطوير التعليم
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التوزيع الج  افي لفعدل التس ب م  التعاير
عاى مستوى الجفهورية

0.04 0.05
0.07

0.10
0.12 0.13 0.14 0.14

0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19
0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25

0.27

0.30
0.32 0.33

0.40
0.42 0.43

متوسط الجفهورية( 0.25)

2020/2019الفني، والهيئ  العام  لمحو ا مي  وتعليم ال  ار والتعليموزارة التربي  والتعليم : المصدر

ط مدةة ل ال دةةعب مةةن ال صاةةمأ ار  ةة ا م  ةةم محي  ةةل  ةةوهيج  جهةةو  ةةئل  رع فةة  وةةن م و ةة( 0.33)

2020/ 2019 الل ويم 0.25الهاؤو رل ال يلح 

رف  جودة التعليم

كما أشارت تشير ال يانات شلى ارتفاو معدتت التيرب من التعليم بالمحافظ  مقارن  بمتوسط الجمهوري ،

.استططعات رأي الموا نين بالمحافظ  شلى وجود  اج  ملح  شلى تحيين جودة التعليم بالمحافظ 
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

ياتوا بال رازيال عاادة بمياتويات تعليميا  منخفضا  وانخفاا  م" رياو دي جاانيرو"تمر ا  ياء الفقيرة فاي ▪

. ي  ال طداإللمام بالقراءة وال تاب  والت اف  في الصفوف العمري  ومعدتت اتلتحاق وال قاء مقارن  ب ق

برناامف مادارس (Aprendiz" )المتادّرب"و م سيا  ( Educate A Child, EAC)برناامف علام  فال لذلك، أ لق▪

.لي ال رازي" ريو دي جانيرو"لتحيين جودة التعليم في أك ر ا  ياء الفقيرة في مدين  2009الرد في عام 

Source: “Schools of Tomorrow.”. Educate a Child. https://bit.ly/3tHSmfO (Accessed February 22, 2021)
Charassangsomboon, Varissara. “How Schools in Brazil’s Favelas Battle Violence.” GovInsider. June 28, 2018. https://bit.ly/3tNSpa9 (Accessed February 22, 
2021)

" مدارس الرد"م ادرة 

في ال رازيل " برنامف علم  فل"بالشراك  م  ( Aprendiz)م سي  جه  التنفيذ 

 متصل، أنشأت الح وم  بواب  ▪
ٍ
( Educopedia)في سياق

  مان من أجل شتا   التعلم ع ر اإلنترنم للططب للدراسا

المناااازي عنااااد شلراااااء الفصااااوي الدراسااااي ، وقااااد شااااارك

ا معلم من جمي  أنحاء المدين  في تقاديم المحتاو400

.الخا  بال واب 

ألاااااف  فااااال ممااااان تركاااااوا 21قاااااام ال رناااااامف بتياااااجيل ▪

المااادارس ليدرساااوا فاااي مااادارس الراااد التابعااا  لاااوزارة 

ق التربيااا  والتعلااايم علاااى مااادا ثاااطث سااانوات  ولتحقيااا

شقليمااي -أدفااه، يقااوم ال رنااامف بااإجراء ميااح اجتماااعي 

ل  فااااي ميااار الملتحقاااين بالمااادارس وأسااا اب تيااارب

كماااا يقااااوم ال رنااااامف بتاااادريا . ا  فااااي ماااان المدرساااا 

يار المشاركين في المشروو على التعرف على ا  فاي م

.الملتحقين بالمدارس وعائطتهم والتواصل معهم

اتأثير الل رنامفأإبالذكرجدير▪ جانيرو ديريون مديفيالفقيرةا  ياءفيال انوي المدارس طبعلىك ير 

٪22بامقارن المتوسطفيعامينمدارعلى٪33بني  الو ني المو دةاتفت اراتفيأداةأمزاد يى

المر ل  طبدرجاتتحينمذلكعلىعطوة.المدين فيبأكملهالمدرسيالنظامع رالدرجاتفي

عامفي٪5.2منالمشارك المدارسفيالتيربمعدتتانخفضمكما٪،8بني  ال رنامففياتبتدائي 

.2014عامفي٪2.1شلى2008

أبرز الم ادرات العالمي  لتحيين التعليم
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مد ل  تي الاواا،من ون   ميت     
ال ايمل جالاخافيت  م الاحي  ل

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   ا  مال  آ ام الاواا،من حول  و ى الخ ميت الا  مل  احي  ل  وهيج    عارع : الا   

اتأتمام بإدارة المخلفات والنظاف 

يا  فاي يعد اتأتمام  بمنظوم  شدارة المخلفات وتحيين ميتوا النظاف  بالشوارو  أ اد المتطل اات الرئي

ي شلاى كل محافظات الجمهوري ، والتي تتطلا تشريل المادافن الصاحي ، أو مصاان  شعاادة التادوير، والوصاو

  نظااام شااامل لجماا  القماماا ، وتنظيااف الشااوارو، وشزالاا  أكااوام المخلفااات المنتشاارة فااي كاال م اااإ وتوقياا

.العقوب  على المخالفين

مد ل  تي الاواا،من  يلاحي  ل ون   ميت     ال ايمل جإ ا ى الاخافيت%( 20.0)



40 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

مليااوإ  اان ساانوي ا ماان النفايااات، 62تنااتف الهنااد نحااو ▪

اا450لي لغ نصيا الفرد الهندي منها نحو  ا يومي  . جرام 

عليااه، قامااام مجموعاا  مااان شااركات القطااااو الخاااا  

بالهناااد باااإ طق مجموعااا  مااان الم اااادرات  لتحياااين 

.آليات شدارة المخلفات بهدف تحقيق الربح

ت سوباش للمشروعا»في أذا اليياق، قامم شرك  ▪

SPML,Subhash)« والتياااويق المحااادودة Projects 

and Marketing Limited)- ش اادا الشااركات الرائاادة

بتقااديم -فاي مجاااي الت نولوجيااا وتطااوير ال نياا  التحتياا 

فدمات مت امل  في مجاتت جم  ونقل والتخلت من

ر النفايات بمختلف أنواعهاا وشعاادة اساتخدامها، تطاوي

وصاااااايان  ميااااااتودعات القماماااااا  المتحللاااااا ، وبناااااااء 

.وتشريل محطات ا سمدة و النفايات

Source: Venkata, K, Rami Reddy, and Ram. “Waste Management Initiatives and Activities in India for Society’s Welfare.”. Dec, 2019.
https://bit.ly/3ev2jr8 (Accessed: Feb 10, 2021). 

م ادرة شركات القطاو الخا  بالهند: م ادرة

مجموع  من شركات القطاو الخا  بالهند: جه  التنفيذ

بأنااه يتوجااا علااى ( HCL Info system)لاانظم المعلومااات « اتااش سااي اي»عااطوة  علااى ذلااك، صاارَّ م شاارك  ▪

ل   بطاارق مصاانعي اإلل ترونيااات تشااجي  الميااتهل ين علااى الااتخلت ماان المنتجااات اإلل ترونياا  الميااته

اا ل لاتخلت مان تراعي ال يئ ، وقامم الشرك  بدورأا بإ طق تط يق أااتفي ليياجل فياه المياتخدموإ  ل  

.منتجاتهم بر  النظر عن تاريخ و م اإ شراء المنتف المراد الَتخلت منه

ا، قامام شارك  ▪   لتشاجي  شعاادة (Take Back)« تياك بااك»بالهناد باإ طق  ملا  ( Nokia India)« نوكياا»أفير 

اجر الشارك  استخدام النفايات اإلل تروني ، من فطي اليماا للميتهل ين بترك أاواتفهم القديما  فاي متا

ياااا عاااطوة علاااى ذلاااك، تيااامح نوك. والفاااوز بهااادايا مقابااال ذلاااك، بااادل ا مااان الاااتخلت منهاااا باااالطرق التقليديااا 

 مان صاناديق شعاادة التاد

ٍ

وير لميتخدمي الهواتف المحمول  بوال  أجهزتهم وملحقاتهاا كالشاوا ن، فاي أي

.التي والعها وكطء نوكيا، بر  النظر عن المنتف

أبرز الم ادرات العالمي  لطأتمام بإدارة المخلفات والنظاف 

https://bit.ly/3ev2jr8
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مد ل  تي الاواا،من ون   ميت ال عف ال حم  
جم    وا عهي  م الاحي  ل

21.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

معكةةز الاصاومةةيت ج وةةأ ا خةةيذ ال ةةعا   ا ةة مال  آ ام الاةةواا،من حةةول : الا ةة  

2021 و ى الخ ميت الا  مل  احي  ل  وهيج    عارع 

الا يمم الا  ال 
 يل عف ال حم

مل جوا ى ال خممط جال ،امل ار   ي رل   : الا   

2021 /2020الاواان 

15.4%

رف  جودة فدمات الصرف الصحي

الصارف أشار استططو رأي الموا نين تجاه الخدمات الح ومي  شلى تراج  نيا   الم ااني المتصال  بخادمات

، كمااا تتراجاا  نياا   رالااا المااوا نين بالمحافظاا  عاان جااودة فاادمات الصاارف %15.4الصااحي  يااى ت تتجاااوز 

ى الصحي المقدم  بالمحافظ  وسوء فدمات الصرف الصحي، وعادم وجودأاا با ع  المناا ق بماا يشاير شلا

.وجود  اج  ملح  شلى تحيين جودة تلك الخدمات ورف  كفاءتها بالمحافظ 

ني   رالا الموا نين بالمحافظ  عن فدمات الصرف الصحي%( 21.5)



42 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

وما  . هناديوعدال وصوي جميا  الماوا نين شلاى مارا ي  مناسا   أولويا  قصاوا بالنيا   للميا ولين فاي ال▪

المنا ق ذلك، يجا أإ ي وإ أدف بناء المرا ي  مقرون ا باستراتيجيات لتشجي  الموا نين، ت سيما في

.الريفي  في الهند، على تريير العادات القديم  واستخدام المرا ي  بطريق  صحي 

اا ل نااء الاوعي  اوي الصال  الو يادة باين الصارف" أي تاي ساي"بناء  على ذلاك، أ لقام شارك  ▪ الصاحي برنامج 

يت ومان أجال تحقياق أقصاى تاأثير، ياتم تخصا. والصح  ل ي تدرك العائطت جدوا اتأتماام ب نااء مارا ي 

. مطت للمجموعات المختلف ، من الرجاي والنياء وا  فاي وقادة المجتم ، شلخ

:وتيتند آلي  تنفيذ ال رنامف شلى أرب  ركائز رئيي ، أت وأي

ط  م ال  التاي تقاوم بمعظام ا نشا" مجموعات المياعدة الذاتي  النيائي "من فطي ال رنامف يتم تش يل ▪

ال نااء، تحديد ا سر المحتمل  الميتهَدف ، وتوفير المعلومات وبناء الوعي، وشدارة ا مواي، واإلشراف علاى

ا لقواعد ال رنامف، ف ينما تحصل العائطت على قر  من فطي أذه المج. ومتابع  اتستخدام موعات ووفق 

ااا تعاازِّز شااعورأم القااو. ل ناااء دورة مياااه، يتعااين عليهااا دفاا  جاازء ماان الت لفاا  ي  يااى شإ مياااأمتهم ماليًّ

.بالمل ي ، وتشجعهم على اتستخدام المنتظم

برنامف الصح  والصرف الصحي: م ادرة

(India Tobacco Company Limited: I.T.C. Limited)الهندي  " أي تي سي"شرك  : جه  التنفيذ

اترت اي بالمخططات الح ومي  من فطي الشراك  والتعاوإ من أجل زيادة الوصوي وتوسي  النطاق

تقديم مياعدات مالي  ل ناء دورات مياه عائلي 

تش يل مجموعات المياعدة الذاتي  للصرف الصحي لتعزيز الطلا ودفعه من دافل المجتم 

بناء الوعي لتريير اليلوك من فطي  مطت م  َّف 

Source: “ITC’s Health & Sanitation Program.” n.d. ITC Ltd Company. Accessed February 20, 2021. https://bit.ly/3bcw7Zd

أبرز الم ادرات العالمي  لتحيين وسائل الصرف الصحي
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مد ل  تي الاواا،من ون   ميت معاكز 
الش يب  م الاحي  ل

22.0%

2021معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   ا  مال  آ ام الاواا،من حول  و ى الخ ميت الا  مل  احي  ل  وهيج    عارع : الا   

اتأتمام بالش اب والرياال 

عان أشار استططو رأي الماوا نين تجااه الخادمات الح وميا  شلاى تراجا  نيا   رالاا الماوا نين بالمحافظا 

االي  جودة فدمات مراكز الش اب بالمحافظ  بما يشير شلى وجود  اج  ملح  شلى تحيين جودة الخدمات الري

.واتأتمام بالش اب بالمحافظ 

مد ل  تي الاواا،من  يلاحي  ل ون   ميت معاكز الش يب%( 22.0)



44 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

Source:  “About Street Games.” Street games.org. https://bit.ly/2PTVCq3(Accessed March 7, 2021 ).
“Our Work | StreetGames.” Streetgames.org.. https://bit.ly/3vgNmQU. (Accessed March 7, 2021). 

بريطانيا-"ألعاب الشارو"برنامف : م ادرة

(Sport England Lottery): جه  التنفيذ

ااا، بمااا فااي ذلااك العديااد ماان المجمو▪ عااات ياادير ال رنااامف شاا    تضاام أك اار ماان ألااف منظماا  موثااوق بهااا محليًّ

 اب المجتمعي ، واليلطات المحلي ، وا ندي  الرياالي ، وأنواو أفارا مان المنظماات المعنيا  برفاأا  الشا

  فاي وبالتالي تعزز  الم ادرة صح  ا فراد من فطي تشاجي  المزياد مان الشا اب علاى المشاارك. المحرومين

.الرياال  والنشاي ال دني

ا: الم ادرةأأداف▪ اا بهاا محليًّ ا، علاى من فطي الرياالا ، يعمال ال رناامف وشا  ته  التاي تضام منظماات موثوق 

تريياار نمااط الحياااة، وتريياار المجتمعااات شلااى ا فضاال، ماان فااطي شزالاا  العديااد ماان  ااواجز الاادفوي شلااى عااالم 

.عادة ا فراد الفقراءيواجههاالرياال ، والتي 

ا فااي تقااديم ا نشااط  يوعاارف باساام باإلالاااف  شلااى ذلااك، ييااتخدم ال رنااامف▪ ااا رائااد  الرياالاا   تااى عت اا  "نمط 

والااذي يعماال علااى جعاال الرياالاا  أقاارب شلااى منااازي الشاا اب فااي المجتمعااات ،(Doorstep sport)"ال اااب

ا، يقوم باذلك عان  رياق شتا ا  ا نشاط  الرياالاي  فاي الوقام المناساا، وفاي الم ااإ المناسا. المحروم 

.وباليعر المناسا، وبا سلوب المناسا، من فطي تركيزأا على شدارة المجتم  المحلي

، وأظهارت فعاليتاه فاي ششاراك المشااركين الماراأقين" الرياال   تى عت   ال اب"أث م نمط : نتائف الم ادرة▪

٪ 74أإ ( Canterbury Christ Church University" )تشايرشكاانتربري كرييام "ا بحاث التي أجرتها جامع  

. رصوا على الحضور   ك ر من عام (Doorstep Sport)من المشاركين في أنشط  

فااي  (Street Games)"ألعاااب الشااارو"تاام تأساايس برنااامف  ▪

  لجعل الرياالا  متا ا  علاى نطااق أوسا  للشا اب2005عام 

.المحرومين

فاااي الممل ااا  المتحااادة نجاااد أإ الوصاااوي شلاااى الرياالااا  لااايس▪

اا لجميا  ا فاراد، وأإ فار  الشا اب فاي ا  سار مجال ا مت افئ 

ف ذات الاادفل المرتفاا  لتلقااي التاادري ات الرياالااي   أااي الااع

.فر  الش اب في ا سر ذات الدفل المنخف 

أبرز الم ادرات العالمي  لتشجي  الرياال  واإلدماج المجتمعي
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مد ل  تي الاواا،من ون   ميت 
المعق  م الاحي  ل

20.9 %
0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021معكز الاصاوميت ج وأ ا خيذ ال عا   ا  مال  آ ام الاواا،من حول  و ى الخ ميت الا  مل  احي  ل  وهيج    عارع : الا   

رف  كفاءة الطرق الدافلي  وتحيين المرور

ق، تشااير بيانااات اسااتططو آراء المااوا نين بالحافظاا  شلااى تاادني رالااا المااوا نين عاان فاادمات الماارور والطاار 

وير وأشار ال ع  شلى سوء  ال  بع  الطرق الدافلي   ومياب أعمدة اإلناارة، بماا يياتدعي العمال علاى تطا

.ش    الطرق الدافلي  للمحافظ  والعمل على رف  كفاءتها

ني   رالا الموا نين بالمحافظ  عن فدمات الطرق% 20.9



46 محافظ  سوأاجآفاق تنمي  

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاب  لمجلس الوزراء المصري 

" نظاام مشاارك  الادراجات العاما "أو لقم م ادرة ▪

(ECOBICI )ل رئيس بلدي  مدينا  م ياي 
ِ
 و، من ق

، 2010عاصاام  الم ياايك، فااي شااهر ف راياار عااام 

كجااااااازء مااااااان اتساااااااتراتيجي  الجديااااااادة للتنقااااااال  

، والتااااي كاناااام"م يااااي و"بالاااادراجات فااااي مديناااا  

  تيتهدف زياادة عادد راك اي الادراجات فاي المدينا

.2012بحلوي عام %5شلى %1من 

ل وتجدر اإلشارة شلاى أناه تام اعتمااد الم اادرة ك ادي▪

اااي للتنقاال فااي أنحاااء مديناا   ، " وم يااي"نقاال فعَّ

لاااايس فقااااط  نهااااا تت اماااال ماااا  شاااا    النقاااال 

الضااخم ، ل اان  نهااا تقاادم مجموعاا  ماان الفوائااد 

مماا  الصحي  وال يئيا  وتيااعد علاى تاوفير الوقام

.ييهم في تحيين جودة الحياة

Source: “What’s ECOBICI?”. Gobleno de La Cludad de Mexico (CDMX). https://bit.ly/3mdKbFT (Accessed: February 3, 2021).
“Mexico City Launches Latin America’s Largest Public Bike-Sharing Program.”. Institute for Transportation and Development Policy. February 26, 2010. 
https://bit.ly/3u5dBbL (Accessed: February 3, 2021).

" نظام مشارك  الدراجات العام ": م ادرة

رئيس بلدي  م يي و: جه  التنفيذ

باإلالاااف  شلااى ذلااك، تياامح أااذه الم ااادرة للميااتخدمين الميااجلين بأفااذ دراجاا  ماان أي محطاا  دراجااات ▪

اا لماادة  30وشعادتهاا شلاى محطاا  الادراجات ا قارب شلااى وجهاتهم،  وتوَم ان ا فااراد مان اساتخدام الدراجاا  يوميًّ

.دقيق  مجان ا في أي وقم

ام نظا"أذا، ويعد ركوب الدراجات أرفت وسيل  نقل عام  وفرديا   نظار ا  إ رساوم اتشاتراك اليانوي فاي ▪

ا فقط23ت لغ " مشارك  الدراجات العام  ا أمري يًّ .دوتر 

٪ فاي سام سانوات  بيا ا زياادة  لاا المياتخدمين  وتوجاد 400جدير بالذكر ، أإ أذا النظام نماا بنيا   ▪

ا في الم يايك  ألاف مياتخدم يياتفيدوإ 100آتف دراجا  وأك ار مان 6محطا  دراجاات، وأك ار مان 452 اليًّ

ا35من أذه الخدم  دافل منطق  ت لغ ميا تها  ا مربع  .كيلومتر 

كايناد"المركاز ا وي فاي مياابق  2012نتيج  لهذه الم ادرة،  قق مركز النقل الميتدام في الم ييك عاام ▪

(.Kind Transportation" )ترانزبورتيشن

▪

أبرز الم ادرات العالمي  لتحيين الطرق ووسائل النقل








