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إن إيجاد سبل تجعل التقدم يف التنمية البرشية مستداًما حًقا من 

أجل السبعة بليون نسمة الذين يعيشون حالًيا عىل كوكب األرض، 

وكذلك من أجل األجيال القادمة هو التحدي الذي يواجه القرن 

الواحد والعرشين، لذلك عىل املجتمع الدويل أن يجد سبًل تقود إىل 

الحفاظ عىل توازن املنظومة البيئية والحد من عدم املساواة 

هيلني كلرك، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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تمثل الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لألعوام 
من 2014 – 2017 رؤية متكاملة لمساعدة الدول - بصورة أفضل 

- على اقتالع الفقر، وتقليص عدم المساواة واإلقصاء في آن 
واحد. ويركز عملنا على مساعدة الدول في وضع ومشاركة حلول 

بالغة األهمية ومرتبطة ببعضها ألولويات العمل التنموي مثل 
االستدامة، والحوكمة الديمقراطية، والمناخ، والقدرة على التعافي 

سريًعا من الكوارث.

على مدى خمسة عقود قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم 
الحكومة المصرية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، 
وتقديم المشورة القائمة على الخبرة والمعرفة على مستوى 
السياسات، باإلضافة إلى تقديم نماذج على أرض الواقع على 
مستوى المجتمعات المحلية. ولقد حققت مصر تقدًما جيًدا 

نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية منذ عام 2000، خاصة في 
المجاالت المتعلقة بفقر الدخل، وفي معدل وفيات األطفال تحت 

سن الخامسة، والحصول – بشكل مستدام – على مياه الشرب 
ومرافق الصرف الصحي األساسية اآلمنة، وإتاحة التعليم االبتدائي 

للجميع.

وهذا التقرير يحصر أهم اإلنجازات التي تحققت خالل الخمس 
سنوات الماضية، ويلقي الضوء على تلك النتائج التي ساعدت 
السلطات والهيئات القومية على تحسين الظروف المعيشية 

ز مع  لماليين المصريين. وهذه النتائج هي محصلة التعاون المتميِّ
الحكومة، ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والمؤسسات 

األكاديمية، والقطاع الخاص، وهيئات األمم المتحدة باإلضافة 
إلى األطراف المانحة، وهيئات التنمية الدولية. ونحن نقدر القيمة 
الكبيرة لما قدمه شركاؤنا من تعاون، وثقة، ودعم، وبدون هؤالء 

الشركاء ما كان من الممكن أن تتحقق هذه النتائج.

إن من الصعب أحياًنا قياس أثر المساعدات التنموية. وإذا كان من 
ر  السهل قياس الدخل ومستوى الفقر، فإن قياس التمكين والتغيُّ

في السلوك على مدى إطار زمني محدود يكون أكثر تعقيًدا. ومع 
هذا غالًبا ما يكون الجانب الناعم للتنمية مطلوًبا حتى تصبح النتائج 

مستدامة وتحقق التغيير.

وهذا التقرير يضم الحقائق، والبيانات، وتصريحات من المستفيدين 
ومن المسؤولين في الحكومة وشركاء التنمية، وجميعها تشهد 
ر الذي أحدثه عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  على التغيُّ

مصر. وسواء تمثل هذا العمل في خلق فرص عمل، أو مساعدة 
الفقراء في الحصول على المساعدة القانونية، أو التحول نحو 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو كفاءة استخدام هذه 

الطاقة، فإن تمكين الناس هو محور تدخالت برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي التي تدعمها نظم مؤسسية وعمليات يمكنها أن تستجيب 

لتطلعات هؤالء الناس.

ُيعد عام 2015 عاًما يموج باألحداث التي تشكل عالمات تاريخية 
فارقة؛ فهذا العام يواكب الذكرى السبعين إلنشاء األمم المتحدة، 

وهو العام الذي يختتم فيه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ويبدأ 
عهد جديد اللتزامات دولية تبدأ بتبني أهداف التنمية المستدامة 
قت فيه الدول على أجندة  حتى عام 2030، كما أنه العام الذي َصدَّ

عمل أديس أبابا لتمويل التنمية المستدامة، إحياًءا للشراكة العالمية 
من أجل التنمية، وفيه يعقد مؤتمر تغّير المناخ الذي يهدف إلى 

الوصول إلى اتفاق عالمي وملزم قانوًنا من جانب كافة دول العالم 
بشأن المناخ.

يؤمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأن إشراك الناس في وضع 
حلول للتحديات، مثل بطالة الشباب، وعدم المساواة بين الجنسْين، 

والتفاوتات الجغرافية، باإلضافة إلى نقص الطاقة، هو إجراء هام 
لبناء دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات. وفي هذا الصدد، 
يظل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ملتزًما بدعم مصر من أجل 

تحقيق التنمية البشرية، وشغل مركز الصدارة في مجال اإلبتكارات 
التنموية في المنطقة العربية. ونحن نتطلع لمزيد من التعاون 

مع كافة الكيانات، ومشاركة المواطنين من أجل تحسين الظروف 
المعيشية لجميع المصريين.

تقديــم

أنيتا نيرودي
الممثل المقيم

والمنسق المقيم لألمم المتحدة

إجناسيو أرتازا
المدير الُقطري

شــراكة مــن أجــل التنمية
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نساء في قنا يحضرن جلسة توعية 
بشأن ختان اإلناث.

شراكات ذات أثر إيجابى - تراجع معدل ممارسة عادة 
ختان اإلناث في مصر بصورة ملحوظة خالل العقد 
الماضي، وهذا مثال جيد يوضح ما يمكن أن يسفر 

عنه الحوار والتعاون بين الحكومة ومؤسسات التنمية 
ر اجتماعي. والمجتمع المدني من تغيُّ
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التنمية بوجه إنساني

استطاع أحمد  هناك تركيز على الشباب والتشغيل – 
وآالف الشباب مثله الخروج من شرك الفقر بمساعدة 
مشروع األشغال العامة التابع لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.

عمال في الجيزة يرٍكبون ماسورة 
مياه لجلب مياه الشرب للقرية.

6



التنمية بوجه 
إنساني

على مدى خمسين عاًما قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم الحكومة 
المصرية والشعب المصري في جهودهم الرامية إلى تخفيض مستوى الفقر، 

وتعزيز التنمية البشرية، وحماية البيئة، وفي نفس الوقت الدفاع عن حقوق 
اإلنسان وتمكين المرأة.

النمو االقتصادي وحده ليس كافًيا 
إذا لم يترجم إلى تحقيق فرص أعظم، 

ومعيشة أفضل

وقد شهدت السنوات األخيرة التي تلت ثورة 2011 
تغييرات كثيرة في مصر، عندما خرجت جموع الناس إلى 

الشوارع ينادون »عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة«. 
وقد تصدر الشباب المشهد مدفوعين بتطلعاتهم الكبيرة 
إلى تحقيق اإلندماج السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي.

خالل العقد الماضي، شهدت مصر تقدًما في أجندة 
التنمية؛ فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل بصورة 

كبيرة من 1,509 دوالرًا في عام 2000 إلى 3,314 دوالًرا 
في 2014، وفي نفس الوقت تحسنت الظروف المعيشية 

األساسية، وانخفض معدل وفيات األطفال واألمهات 
بدرجة كبيرة خالل هذا العقد. ومع هذا، فإن النمو 

االقتصادي وحده ال يعد كافًيا إذا لم يترجم إلى تحقق 
فرص أكبر، وسبل معيشة أفضل، خاصة للشباب والنساء 

في إطار المشاركة السياسية، والشفافية، والمساءلة 
العامة، واحترام حقوق اإلنسان، والحد من الفساد.

يعرض هذا التقرير عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في مصر خالل السنوات القليلة الماضية الذي أسفر عن 

عدد من اإلنجازات منها:

< أتاحة 605 ألف يوم/عمل في األشغال العامة خالل 
.2014 – 2010

< تقوية قدرات الصندوق االجتماعي للتنمية ليصبح أكبر 
مؤسسة قومية تتيح فرًصا معيشية للفقراء.

< وضع نظام للدعم النقدي المشروط عام 2014، 
يستخدم كنموذج لبرنامج قومي موسع للحماية 

االجتماعية.

< المساعدة في بناء قاعدة بيانات شاملة عن الفقراء حتى 
يمكن تحقيق استهداف أكثر فاعلية للدعم االجتماعي، 

وتخفيض التسرب في هذا الدعم.
< تقوية القدرات الفنية والتشغيلية إلدارة االنتخابات 

للهيئات المصرية من خالل اإلطالع على المعايير الدولية 
وتجارب الدول المختلفة.

< دعم إنشاء اثنتْي عشرة محمية طبيعية في شتى أرجاء 
مصر.

ف معه،  < تقييم أثر تغٌير المناخ، وتنفيذ تدابير التكيُّ
ويستخدم هذا التقييم في صنع السياسات.

< تشجيع العمل على تحقيق كفاءة الطاقة والتعريف 
بمفاهيمها ومعاييرها.

< يخلق التغيير فرًصا جديدة للتنمية، وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي مازال ملتزًما باستمرار دعم مصر 
وشعبها، فمصر من بين الدول الرائدة في تحقيق 

األهداف اإلنمائية لأللفية، وقد شغلت المرتبة الثانية 
عام 2011. والبرنامج مستعد لتقديم المساعدات الفنية 

المطلوبة والمساعدة في التنفيذ لتتمكن مصر من 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما بعد عام 2015.

7 تقرير إنجازات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



التنمية بوجه إنساني 8

كيف
نضع حلوًل نعمل

مستدامة
نطور نماذجا وحلواًل بالبناء على 

شبكة المعارف العالمية الواسعة 
الخاصة بنا من خالل تطويعها 
للظروف المحلية ونشر هذه 

النماذج والحلول.

نأخذ الطرق 
الغير معتادة

نعمل على تعزيز التعاون فيما  
بين بلدان الجنوب لتقديم حلول 

مستدامة وممكنة تؤدي إلى 
تحسين الظروف المعيشية، كما 
نعمل على ربط مصادر المعرفة، 

وتوسيع دائرة الفرص للجميع.

القيادة الفكريه 
والدفاع عن 

القضايا
تقييم أوضاع التنمية ومتابعتها 
أمر بالًغ األهمية لفهم القضايا. 

وتحسين البيانات والمعلومات من 
خالل البحوث التحليلية، مثل تقارير 

التنمية البشرية الوطنية، يمكنِّ 
عملية صنع السياسات من التركيز 

على أوجه التشابك بين قضايا 
الفقر، واإلنصاف االجتماعي، 

وقضايا البيئة والحوكمة.



9 تقرير إنجازات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بدأنا بأنفسنا
نطبق مبادئنا على مشروعاتنا 

وفي مكتبنا. ويعد مكتب برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي في مصر 
أول مكتب في المنطقة العربية 

يحصل على ختم التمُيز لمراعاة 
النوع االجتماعي والمساواة 
بين الجنسْين، حيث نجح في 

غرس مبادئ المساواة بينهما 
في مكان العمل، وفي جميع 
مشروعاتنا. قمنا ايضا بإعادة 

تنظيم مكتبنا بحيث يصبح كياًنا 
أكثر نشاًطا و وتكافؤا وسرعة 

في األداء، ويستند على محفظة 
من المشروعات من أجل مواجهة 

تحديات التنمية بأسلوب يعتمد 
على تعدد التخصصات. 

نعمل مع 
الحكومة

نتشارك مع المؤسسات 
الوطنية، ونعمل مع الهيئات 
القومية والمحلية في تنفيذ 
برامجنا ومشروعاتنا، ونساعد 

الحكومة في الوفاء بالتزاماتها 
بموجب المعاهدات واالتفاقيات 

والبروتوكوالت الدولية. 

نعمل من خالل 
الشراكات

نعمل مع الشركاء المحليين 
والدوليين من المجتمع المدني، 

والنخبة األكاديمية، وهيئات 
التنمية، ومراكز الفكر باإلضافة 

إلى القطاع الخاص.

نهتم بالنتائج 
والشفافية

يلتزم برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي بتحقيق الشفافية 

واإلبالغ عن النتائج. تتيح بوابتنا 
اإللكترونية: open.undp.org بتقديم 

بيانات عامة صريحة وشاملة عن 
جميع مشروعاتنا. والبرنامج عضو 

في مبادرة شفافية المعونات 
 International Aid( الدولية

Transparency) منذ وضعها. 
وقد احتل البرنامج عام 2014 

المركز األول على مستوى العالم  
بين المؤسسات التنموية الكبرى.

في مصر منذ عام 1953
بدأت األمم المتحدة في تقديم المساعدات اإلنمائية لمصر 

عام 1953 من خالل برنامج األمم المتحدة الموسع للمساعدة 
الفنية. وفي عام 1958 أنشأ صندوق األمم المتحدة الخاص مكتًبا 

في القاهرة للتوسع في أعمال برنامج األمم المتحدة الموسع 
للمساعدة الفنية، وفي عام 1966 أصبح هذا المكتب هو المكتب 

الُقطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



يعد تخفيض مستوى الفقر أولوية كبرى من أجل تحقيق التنمية العادلة 
والشاملة التي يجني ثمارها الجميع. ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بدعم التدريب على المهارات المهنية، وتشجيع ريادة األعمال، وخلق فرص 

عمل، مع التركيز بصفة خاصة على النساء والشباب. باإلضافة إلى ذلك يساعد 
البرنامج الحكومة في تصميم سياسات جديدة تستفيد منها الفئات األكثر فقًرا 

من المصريين.

توفير سبل معيشة
وفرص عمل

الفرص التي تحقق 
التمكين في حياة الناس
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ااالستثمار في البشر  األدوات والمهارات المناسبة، 
هدف يتصدر أولوياتنا من أجل تزويد رواد األعمال 
بالمهارات العالية التي تساعدهم على الخروج من 

شرك الفقر.

امرأة في قنا تتعلم كيف تصنع منتجات 
حرفية باستخدام أدوات نجارة الخشب.

توفير سبل معيشة وفرص  10



خلق فرص عمل من خالل مشروع 
األشغال العامة

حتى يمكن تحسين الظروف المعيشية لألسر، يعمل برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي مع الصندوق االجتماعي للتنمية على خلق فرص 

عمل، وضمان حصول الفئات األشد احتياًجا على دخل. وبدعم من 
حكومة اليابان يوفر المشروع وظائف قصيرة األجل )3-4( شهور، 

ويلبي الحاجات العاجلة للنساء والرجال غير المهرة في األحياء األكثر 
فقًرا، وفي نفس الوقت يشجع على التنمية المحلية.

ويعمل المشروع على تحسين الظروف المعيشية للمناطق التي 
تعاني من القصور في الخدمات من خالل إقامة البنية التحتية 

األساسية مثل مياه الشرب اآلمنة وشبكات المجاري، وتجديد وتطوير 
الوحدات الصحية، وتغطية الترع. ويساعد المشروع أيًضا على النهوض 

بالتوعية الصحية والبيئية من خالل تنظيم حمالت عن صحة األم 
والطفل، واتخاذ مبادرة لتشغيل الشباب في جمع المخلفات.

في األعوام من
،2014-2012 

 تم خلق

»المشروع وفر فرص 
عمل كثيرة للناس 

إللى مابتشتغلش في 
القرية، وإدانا دخل 

معقول«
أحمد صدقي، أحد المستفيدين 

من مشروع األشغال العامة.

في 11 محافظة من 
المحافظات األكثر فقرًا

 605,500
يــام عمــل  أ
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 178
ألف مشروع متناهي الصغر 
وصغير ومتوسط  استفادوا 

من دعم برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في عام 2014 

أهم اإلصدارات المعرفية:
تقرير األهداف اإلنمائية 

لأللفية
تقرير التنمية البشرية

خريطة الفقر

 218
ألف وظيفة تم خلقها في 

عام 2014 

الحماية الجتماعية واإلدماج
في عامْي 2006 – 2007 بادر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون 

مع وزارة التضامن االجتماعي، بوضع برنامج إرشادي للتحويالت 
النقدية المشروطة. يغطي هذا البرنامج 25 ألف أسرة، وتم وضع 

هذا النموذج لتحسين عملية االستهداف، واختبار كيف يمكن أن تؤثر 
تحويالت الدعم النقدي المشروط بصورة إيجابية على الحد من الفقر، 

وتمكين المرأة، وعلى تغذية وتعليم األطفال أيًضا. وبالبناء على 
نتائج هذا النموذج اإلرشادي، التي تم توثيقها بالتعاون مع الجامعة 

األمريكية في القاهرة ووزارتْي التضامن االجتماعي والتخطيط، تم 
توسيع نطاق هذا النموذج ليصبح برنامًجا على المستوى القومي 

يعرف باسم »تكافل وكرامة«، ويتم تمويله من البنك الدولي.

ريادة األعمال وتوفير سبل 
المعيشة

يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم إنشاء المشروعات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم قروض 
صغيرة، وخدمات تنمية العمل والمهارات، وما 

يدعو للفخر أننا ساهمنا في إنشاء الصندوق 
الجتماعي للتنمية ومازلنا شركاًءا له منذ 

عام 1991، ونعمل على دعم قدرته باعتباره 
المؤسسة الرئيسية في مصر التي تقدم قروًضا 

للفقراء، وتعمل على تمكينهم اقتصادًيا من 
خالل دعمهم مالًيا.

رصد وإعداد تقارير عن الفقر
يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برصد الفقر وإعداد تقارير عنه 

من خالل المطبوعات الدورية، بما في ذلك تقارير األهداف اإلنمائية 
لأللفية، باإلضافة إلى إصدار تقارير بالغة األهمية مثل تقارير التنمية 
البشرية الوطنية، وتقارير التنمية البشرية للمحافظات. وقد تعاون 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع الصندوق االجتماعي للتنمية 
في وضع وتحديث سلسلة خرائط الفقر التي تساعد على تحديد 

المحافظات والقرى األكثر فقًرا- التي لها األولوية- بصورة أكثر 
فّعالية، وباالستناد إلى األدلة العلمية.

13 تقرير إنجازات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة )النداء(

محاربة الفقر على 
جميع الجبهات

المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة )النداء( هي نموذج للتنمية 
اإلقليمية المتكاملة من خالل التركيز على منطقة جغرافية 

محددة، وقد قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – 
ألول مرة في مصر – باختبار هذا النموذج. وتهدف 

المبادرة إلى الحد من الفقر في المناطق الريفية 
في صعيد مصر من خالل تطوير الخدمات 

األساسية، وتنمية المشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتنمية 

الزراعة المستدامة، وتوفير فرص 
عمل في األنشطة غير 

الزراعية بالتركيز على النساء 
والشباب.

تنمية المشروعات متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة

تسعى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة 
إلى النهوض بالصناعات الحرفية، 
وتطوير التعليم الفني والمهني، 

ودعم التأهيل للتوظيف، 
وتشجيع ريادة 

األعمال.

تعمل المبادرة المصرية للتنمية 
المتكاملة حالًيا في

 35 قرية بقنا

»أنا شايفة إن فيه حاجات كويسة جًدا هاتحصل قنا
في حياتي، وأتمنى إني أفضل اشتغل مع الجمعية 
الموجودة هنا علشان أزود خبرتي وأتمرن على إزاي 

أبيع منتجاتي. وإذا ما قدرتش هاشتري ماكينة خياطة 
وابتدي اشتغل عليها في البيت« هذا ما قالته سعيدة، 

إحدى الشابات المستفيدات من المبادرة بقنا.

توفير سبل معيشة وفرص  14



الزراعة المستدامة
تشجع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ممارسة أنشطة 
مثل إعادة تدوير مخلفات المحاصيل، وتصنيع األلبان في 

المجتمع المحلي، وزراعة أسطح المنازل، وتربية 
الدواجن، باإلضافة إلى المدارس الزراعية 

الحقلية للمزارعين التي تقدم لهم 
المساعدة الفنية.

تطوير الخدمات األساسية
تقوم المبادرة بإنشاء فصول مبتكرة تجمع بين تعليم الحياكة 

ومحو األمية في نفس الوقت، كما فتحت مدارس 
للتعليم قبل المدرسي، وقدمت خدمات صحية، 

وطورت من عمليات ومناهج مراكز 
الشباب في قنا.

ولتعظيم األثر على الفقر، تتبنى المبادرة 
نهًجا متكاماًل يربط بين التدخالت االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، بالتركيز على منطقة 

معينة.

رجاء زيارة الموقع 
اإللكتروني للمبادرة على:

www.enid.org.eg 

المبادرة باألرقام خالل األعوام 
2014 – 2012

2,135
شابًا وشابة تم 

تدريبهم

573
فرًدا تم توظيفهم 

في أنشطة المبادرة

%70
ممن تم توظيفهم 

كانوا من النساء

25
تقارير سياسات تم 

إعدادها

15
دراسة حالة تم 

إجراؤها

15 تقرير إنجازات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



تمكين النساء والمساواة 
بين الجنسين

تمكين النساء من أجل 
مجتمع أكثر سعادة

عندما يتم تمكين النساء فإن أداء المجتمعات يكون أفضل. ونحن نعمل 
على جميع المستويات إلزالة الحواجز االجتماعية التي تحول دون استغالل 

إمكانياتهن بالكامل ومشاركتهن في الحياة العامة.
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تشجيع ريادة األعمال بين اإلناث
كاملة سيدة من محافظة الفيوم، إحدى المحافظات األكثر فقًرا في 

صعيد مصر. وقد حصلت كاملة على قرض من الصندوق االجتماعي 
للتنمية لتبدأ مشروًعا خاًصا بها للمنتجات الحرفية. وتقوم كاملة حالًيا 

بتشغيل أكثر من عشر نساء أخريات، وذلك لمساعدتهن في تحقيق 
التمكين االقتصادي لهن، ورفع مستوى معيشتهن.

وتبدأ قروض الصندوق االجتماعي من ألف جنيه وتزيد في بعض الحاالت 
إلى 800 ألف جنيه. وتقوم معظم المشروعات النسائية على أفكار 

مبتكرة ال تحتاج لتكلفة مرتفعة.

خلق فرص عمل وتوفير سبل 
المعيشة

يوفر برنامج األشغال العامة الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
فرص العمل التي تحتاجها بشدةالشابات والشباب  في المحافظات المصرية 

األكثر فقًرا وتهميًشا، والتي يوجد فيها أعلى مستوى من البطالة المزمنة، 
وتعاني من نقص شديد في الخدمات االجتماعية األساسية.

159
ألف مشروع متناهي الصغر وصغير تملكه 
نساء أستفدن من الدعم المالي للصندوق 

الجتماعي للتنمية في 2013 – 2014

من فرص العمل/يوم في األعمال %62
الجتماعية كانت للنساء

في عام 2015 كان مكتب برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في مصر أول مكتب في المنطقة 
ز لمراعاة النوع  العربية يحصل على ختم التميُّ

االجتماعي، وذلك اعتراًفا بالتزامه بتعزيز 
المساواة بين الجنسْين وتمكين المرأة في مصر 

وجهوده في هذا المجال.
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محاربة العنف ضد النساء والفتيات
يشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المجلس القومي للمرأة وهيئات 
األمم المتحدة في محاربة العنف ضد النساء، وفي تمكين الشباب والعمل 
على إشراكهم في جهود الحد من انتشار العنف في األماكن العامة. ونحن 

ندعم عملية تغيير المفاهيم العامة السلبية من خالل حمالت الدفاع عن 
هذه القضية ورفع الوعْي بها.

وتعد مشاركة الشباب أمًرا حيوًيا، وكذلك أيًضا منتديات الشباب لألبتكار 
بشأن اإلبالغ عن حاالت العنف ضد النساء، ومشاركة الرجال والفتيان في 

محاربة هذه الظاهرة.

وتستخدم منتديات الشباب أساليب تشجع المشاركة في التصدي 
للتحديات، وتصمم حلواًل مبتكرة تقوم على أفكار المواطنين.

زيادة المشاركة في الحياة 
السياسية

يسمح إصدار بطاقات الرقم القومي للنساء بالتصويت، وبساعد علي 
الوصول للخدمات الحكومية بما في ذلك المستشفيات العامة، وبرامج 

محو األمية، والخدمات المصرفية، ويضمن الحصول على حقوق المواطنة. 
ونحن نهدف – بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة – إلى الوصول إلى 

2 مليون امرأة  من بين 5 ماليين امرأة ليس لديهن بطاقة الرقم القومي، 
ومساعدتهن على الحصول على هذه البطاقة.

ألف امرأة حصلن على بطاقة 158
الرقم القومي

ألف امرأة سجلن للحصول على 300
بطاقة الرقم القومي

تواجه 99% من النساء في مصر،  خالل حياتهن، بعض 
أشكال التحرش الجنسي.

)UN WOMEN( المصدر: هيئة األمم المتحدة للمرأة

   حلمي اتحقق، أنا محتاجة البطاقة 
دي علشان أقدر أالقي شغل 
مناسب، وأقوم بمسؤولياتي 

كزوجة وأم، واألهم من كده أنا 
بحتاجها علشان أثبت وجودي 
كواحدة ست« . نسمة، العائل 

الرئيسي ألسرتها المكونة 
من ثالثة أطفال وزوجها 

وق. المعَّ
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FGM

البرنامج القومي لمناهضة ختان اإلناث وتمكين األسرة

قل ل لختان اإلناث
يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم خلق بيئة اجتماعية/

ثقافية مواتية للتغير حتى تتمكن األسر والمجتمعات المحلية من 
مناهضة ممارسة عادة ختان اإلناث. والهدف العام لهذا البرنامج 

هو محاربة هذه الظاهرة من خالل توسيع نطاق األنشطة المهتمه 
باألمر، وتحسين آليات الشراكة والتنسيق، وتدعيم أنشطة المتابعة 

والرصد والتقييم، وتوسيع نطاق إستراتيجيات الدعم واالتصال 
المتعلقة بالحد من هذه الظاهرة.

ويعمل البرنامج على نطاق واسع مع اإلعالم والمؤسسات الدينية 
للتوعية ضد هذه الممارسة الضارة. وقد تم وضع إعالن حقوق 
األسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، واإلعالم، والمؤسسات 

الدينية، وتبنى األزهر هذا اإلعالن، كما تم إطالق حملة تليفزيونية 
لمكافحة عادة ختان اإلناث.

أصوات تنادي بالتغيير: سامية حلمي )43 سنة(، 
من إحدى القرى النائية في صعيد مصر، كانت ضحية 

لعملية الختان التي سببت لها ألًما وخوًفا، وأثرت على 
صحتها وحياتها الزوجية.

وسامية حلمي من أوائل السيدات الالتي حضرن 
جلسات التوعية ضد ختان اإلناث، حيث يتم في هذه 
الجلسات بيان عدم صحة االعتقاد بضرورة ممارسة 

عادة ختان اإلناث، واآلثارالضارة لهذه الممارسة، 
وكيفية اتخاذ إجراء للقضاء على هذه العادة. وتربط 

سامية بين اليوم الذي أجبرت فيه على هذه العملية 
وبين إصابتها باالكتئاب الذي تعاني منه منذ ذلك 

الحين.
وحيث إن سامية أصبح لديها معرفة جيدة بخطورة 

هذه الممارسة فقد أقنعت زوجها بضرورة الوقوف 
إلى جانبها لمواجهة أعضاء المجتمع المحلي الذين 

يؤيدون هذه الممارسة، وإعفاء ابنتهما من هذه 
العملية حماية لها من أضرارها. وحالًيا تقود سامية 

في قريتها جهود الدفاع ضد هذه الممارسة 
الضارة التي تمنع تقدم النساء، وتعرقل النهوض 

بالمجتمعات المحلية ككل.

تم إطالق اإلستراتيجية 
القومية لمناهضة ختان اإلناث

تم إطالق حملتْين إعالميْتْين 
قوميتْين ضد ختان اإلناث

70 قرية اتخذت موقًفا قوًيا 
ضد ختان اإلناث

160 قرية غطاها البرنامج 
بحلول عام 2015 
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#EndFGM

من الصمت إلى وضع إستراتيجية قومية لمكافحة ختان اإلناث
العالمات الهامة الفارقة في مكافحة ختان اإلناث في مصر

%13
منذ عام 2008، انخفضت نسبة 

الفتيات في الفئة العمرية 
15 – 17 سنة الالتي ُأجريت 

لهن عملية الختان بنحو 
.%13

»أنا اتولدت وجسمي كله سليم، ليه 
عايزين تقطعوا حتة منه، وتحرمونا 

من الحقوق إللي ربنا إداها لينا، إللي 
بتعملوه فينا ده جريمة وبيحرمنا من 

طفولتنا وبراءتنا« 
فتاة من قرية بير عنبر في قنا، حيث تعاون كل 
المجتمع المحلي في العمل على القضاء على 

ظاهرة ختان اإلناث.

عام 2003
إطالق نموذج القرية الخالية من ختان اإلناث. <
إطالق أول حملة إعالمية تحت اسم »أنا بنت مصرية«. <
إصدار إعالن القاهرة لمناهضة ختان اإلناث. <

عام 2007
وزارة الصحة والسكان المصرية تصدر قراًرا يحظر على أي شخص إجراء  <

عملية الختان.
دار اإلفتاء تدين ممارسة ختان اإلناث. <
نقابة األطباء تصدر بياًنا ضد ممارسة ختان اإلناث. <
وفاة بدور شاكر وإعالن اليوم الوطني لمناهضة ختان اإلناث في مصر. <

عام 2005
أول قرية تصرح علًنا عن مناهضتها لختان اإلناث. <

عام 2008
م ممارسة ختان اإلناث. < قانون العقوبات المصري يجرِّ

عام 2009
الحكومة المصرية تتبنى البرنامج المشترك لتمكين األسرة  <

ومناهضة ختان اإلناث.

عام 2013
المحكمة الدستورية العليا تصدر حكًما بتجريم ممارسة  <

ختان اإلناث.

عام 2014
أول قضية تعرض على المحكمة النتهاك القرارات  <

المناهضة لختان اإلناث.

عام 2015
محكمة مصرية تحكم بالسجن على أول طبيب  <

التهامه بإجراء عملية ختان.
إطالق اإلستراتيجية القومية  <

لمناهضة ختان اإلناث.
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الحوكمــة  نظــم  يــز  تعز

تعزيز نظم الحوكمة 
من أهم مجاالت عملنا دعم جهود االرتقاء  بتقديم الخدمات العامة، 

وتحديث اإلدارة العامة، وزيادة الشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام 
حقوق اإلنسان، و تبنى أفضل الممارسات الدولية في إدارة العملية 

االنتخابية.

23 تقرير إنجازات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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التحول الديموقراطي
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باتاحة  التعرف على التجارب والخبرات 

المقارنة  لدعم العملية الديمقراطية في مصر من خالل:

تعريف المسؤولين والمعنيين باإلدارة االنتخابية بالمعايير الدولية،  <
والتجارب والممارسات المقارنة  من خالل مناقشات المائدة المستديرة، 

وورش العمل، والزيارات الدراسية للهيئات المعنية باالنتخابات 
والمؤتمرات في كل من تونس وليبيا والمكسيك ورومانيا وموزمبيق 

وكينيا، وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وفرنسا.

عقد خمس ملتقيات دولية وإقليمية في القاهرة حول : المبادئ  <
الدولية ألجهزة إدارة العملية االنتخابية، مشاركة المرأة في االنتخابات 
البرلمانية، إدماج النوع اإلجتماعي في اإلدارة االنتخابية، حل المنازعات 

االنتخابية، ودور جهاز إدارة العملية االنتخابية في توعية الناخبين.

الشفافية والنزاهة
يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القدرات الوطنية لتعزيز الشفافية 

والنزاهة في الجهاز االدارى للدولة ، وقد  ساهم في:

إعداد إصدارات معرفية، وعرض التجارب االمقارنة  لالستفادة منها في  <
وضع اإلستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية 

ب حول  التمييز بين الرشاوى  الجديد، مثل دراسة عن تكلفة الفساد، وكتيِّ
والهدايا في الجهاز االدارى للدولة ، ودراسة ميدانية وتحليل للنزاهة 

في العالقة بين الرئيس و المرؤوس، وتطوير مدونة سلوك العاملين 
المدنيين بالدولة ، وتوزيعها على نحو 1,500 من العاملين. 

وضع معايير قابلة للقياس لتقييم ورصد مستوى جودة الخدمات  <
الحكومية المقدمة للجمهور.

مؤشر الفساد - مصر
من بين 175 بلدا

المصدر: منظمة الشفافية الدولية

2009111

94 2014

دعم المؤسسات لحماية واحترام 
وضمان حقوق اإلنسان 

شارك ما يقرب من 30 ألف عضو من الجهاز االدارى للدولة، وقطاع إنفاذ  <
القوانين، والطالب، واإلعالم، والعاملين في مجال حقوق اإلنسان في 
جلسات للتعريف بالمبادئ و المعايير واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان. 

تم عقد ملتقيات قومية وإقليمية في القاهرة لزيادة الوعْي حول  <
التجارب المتعلقة بالعدالة االنتقالية، وعن إطار عمل المفوضيةالعليا 

لألمم المتحدة بشأن مؤشرات حقوق اإلنسان.

ترجمة إصدارات معرفية إلى اللغة العربية ونشرها مثل الدليل  <
اإلرشادي للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان عن حقوق اإلنسان ووضع 
الدساتير، والدليل اإلرشادي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن الحوار 

الديمقراطي.
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مركــز القاهرة اإلقليمي للتدريب 
على تســوية المنازعات وحفظ 

الســالم في أفريقيا
675 من المتخصصين من مصر وأفريقيا تم تدريبهم في 2015/2014   <

لدعم  المعارف والقدرت  في التعامل مع األجندة الموسعة للسالم 
واألمن في أفريقيا بما في ذلك القضايا عابرة الحدود وإدارة األزمات.

تنفيذ دورات تدريبية ما قبل النشر لعدد 1761 مصرًيا في قوات حفظ  <
السالم فى عام 2015/2014.

تعزيز الصوت األفريقي للمساهمه في عملية مراجعة هيكل األمم  <
المتحدة لبناء السالم من خالل عقد المؤتمر الدولي حول األبعاد 

اإلقليمية لبناء السالم  و الذى عقد في القاهرة عام 2014 .

استضافة اجتماعات لجنة األمين العام لألمم المتحدة رفيعة المستوى  <
لعمليات السالم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في القاهرة 

وذلك للمساهمة في إعداد تقرير األمين العام حول  مراجعة هيكل بناء 
السالم، كما تم استضافة الدورة التدريبية لقادة مهام حفظ السالم 

باالتحاد األفريقي عام 2014، وكذلك الدورة التدريبية لقادة مهام حفظ 
السالم األممية عام 2015.

   شراكة مركز القاهرة اإلقليمي للتدريب على تسوية 
المنازعات وحفظ السالم بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي نتج عنها  توسيع نطاق وتنوع 
إسهامات المركز في القارة األفريقية. وقد قمنا بتدريب 

اآلالف من العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين المتخصصين، 
وأسهمنا في بناء القدرات المؤسسية، وتوسعنا في التغطية 
الجغرافية وفي اوجه  النشاط، وأصبحنا بمثابة صوت أفريقي 

ذا مصداقية حول قضايا السالم واألمن« المستشار أشرف 
سويلم، رئيس المركز.

دعم خطة تنمية الساحل الشمالي 
الغربي وإزالة األلغام

من خالل الشراكة مع وزارة التعاون الدولي ساعد مشروع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي لدعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة 
األلغام على تطهير 94,000 ألف فدان من األراضي الملوثة باأللغام 

على طول ساحل البحر المتوسط. وقد تم تسليم هذه األراضي لوزارتْي 
اإلسكان والزراعة حتى يمكنهما من البدء في إقامة مشروعات تنمية 

جديدة في هذه المناطق التي كانت من قبل مناطق مهجورة ومحفوفة 
بالمخاطر.

وقد اقترنت عملية تطهير األلغام بأنشطة تنموية أخرى أسهمت في 
تحسين حياة ضحايا األلغام حيث تم تزويد 259 شخًصا ممن بترت أطرافهم 

بأطراف صناعية، كما تم تقديم المستلزمات المطلوبة لبدء إنشاء 
مشروعات مدرة للدخل لـ72 امرأة، وتم أيًضا تنفيذ ثالثة مشروعات لحصاد 

المياه في وديان الهواوير، وحيبلة، وأهداف في محافظة مطروح.

أصوات التغيير: 
من ضحية لأللغام 

إلى رائدة أعمال
أصبحت الحاجة نجية مورد 

الرزق الرئيسي ألسرتها بعد 
الحادث الذي تعرض له زوجها 

بسبب األلغام. وبفضل مبادرة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

إلزالة األلغام وتوفير سبل 
المعيشة في الساحل الشمالي 

الغربي، استفادت الحاجة نجية – وهي واحدة من نساء كثيرات تضررن 
من األلغام األرضية – من قرض متناهي الصغر في إنشاء مشروع 

صغير ساعد على تحسين دخل أسرتها.

94,400
ألف فدان من األراضي الملوثة 

باأللغام تم تطهيرها منذ عام 2009
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مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات في محاكم األسرة

تعزيز الوصول للعدالة للجميع 
تقدم مكاتب المساعدة القانونية في محاكم األسرة المشوره والخدمات القانونية 

التي تساعد المواطنين الفقراء واألميين، ومعظمهم من النساء الالتي يحتجن 
للمساعدة.

32 مكتًبا للمساعدة القانونية في محاكم األسرة تم أنشائها في 
20 محافظة لتقديم إرشادات مجانية إلى الفقراء واألميين – خاصة النساء – عن إجراءات 
التقاضي، والمستندات المطلوبة، وإعداد مسودات المذكرات وااللتماسات، وذلك في 

القضايا التي ال تحتاج إلى توقيع محاٍم.

200 موظف في مكاتب تسوية المنازعات )أخصائي نفسي وأخصائي إجتماعى 
وقانوني( تلقوا تدريًبا على مختلف القضايا بما في ذلك األحكام القانونية، ومهارات 

تسوية المنازعات، واالتصال، والوساطة، ومهارات تكنولوجيا المعلومات، واستخدام بيانات 
المساعدات القانونية، وحقوق األطفال واألحكام العامة المتعلقة بالنفقة.

400 موظف في مكاتب المساعدة القانونية استفادوا من التدريب المشترك 
حول القضايا القانونية، وتفاصيل قانون األحوال الشخصية، ومهارات االتصال، والمنازعات 
األسرية، وآليات العمل، ومهارات الوساطة. وقد اشترك قضاة محاكم األسرة في ورش 
عمل عن قضايا محاكم األسرة، والميراث، وحضانة الطفل، واإلقامة، والطالق، والقضايا 

المتعلقة باالحوال الشخصية.

إن التعاون بين وزارة العدل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذي بدأ 
في إبريل منذ عام 2008 يمثل نقطة تحول في إستراتيجية مصر، خاصة في 
قطاع القضاء، من أجل تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة في المحاكم من 

خالل إنشاء مكاتب المساعدة القانونية في محاكم األسرة«.
المستشارة جيهان البطوطي، مدير مشروع المساعدة القانونية.
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»لما جيت عشان أرفع دعوى، فيه واحدة 
ست كانت رافعة دعوى قبلي قالت 
لي إنها هاتاخدني لمكتب المساعدة 

القانونية. وهناك قالوا لي عن حاجات 
كتيرة ما كنتش عارفاها، وعرفوني باللي 

الزم أعمله بدل ما أتوه بين المحاميين 
واألوراق، وأدموا ليَّ الخدمات مجاًنا، 

وكل حاجه كانت مجانيه«. أميمة – إحدى 
ضحايا العنف المنزلي – شرحت كيف 

ساعدها هذا المشروع.

www.ladsegypt.org :الموقع اإللكتروني للمشروع

متقاضون يسعون للحصول على مساعدة من مكتب 
المساعدة القانونية في مصر الجديده، أحد مكاتب المساعدة 

القانونية التي ُأنشئت في مصر والبالغ عددها 32 مكتًبا.

45,600
ألف حالة ساعدتها مكاتب المساعدة 

القانونية منذ عام 2008

ثالث قضايا من بين كل أربع قضايا 
مرفوعة كانت من نساء
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»إن التنمية المستدامة هي السبيل إلى 
المستقبل الذي نريده للجميع، وهي توفر 

إطار عمل لتحقيق النمو اإلقتصادي والعدالة 
االجتماعية، وممارسة اإلدارة البيئية، وتدعيم 

الحوكمة«.
بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة.
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لمنــاخ  ا وتغيــر  لبيئــة  ا

تعزيــز التنميــة 
المســتدامة

يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على حماية البيئة، والتخفيف من 
األثر السلبي لتغُير المناخ من خالل تحسين اإلدارة المستدامة للموارد 

الطبيعية، والحفاظ على التراث الثقافي، والحفاظ على الطبيعة، وتخفيض 
التلوث.
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190
AVAILABLE

يدعم برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي الحكومة المصرية 

في تنفيذ برنامج المواصفات 
القياسية المصرية وبطاقات 

كفاءة الطاقة لألجهزة 
المنزلية في مصر.

للحد من التكدس المروري تم تركيب نظم عرض متصله 
)connected display system) حول وسط القاهرة 
لمساعدة قائدي السيارات على الوصول بصورة أسرع 

إلى األماكن الخالية في مناطق انتظار السيارات.
تم أنشاء ممرلوسائل المواصالت التي ال 

تسير بمحركات في مدينتْي الفيوم وشبين 
الكوم تتوفر فيه مسارات للدراجات، 
وأرضياته مرصوفة لتشجيع المشي 
وركوب الدراجات التي تعد وسيلة 

مواصالت نظيفة.

ر المناخ والتكّيف معه التخفيف من آثار تغيُّ
يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكومة المصرية في وضع الخطط 

القومية للتكّيف مع آثار تغّير المناخ، وفي بناء القدرات لالستفادة من آليات تمويل 
الكربون العالمية مثل آلية التنمية النظيفة، واإلجراءات القومية للحد من آثار تغّير 

المناخ (Nationally Appropriate Mitigation Action)، وفي الوفاء بالتزامها 
الدولي بتقديم التقرير الوطني عن مبادرات تغّير المناخ، واإلبالغ عنها إلى سكرتارية 

االتفاق اإلطاري لألمم المتحدة المعني بتغير المناخ (UNFCCC) وذلك من خالل 
تقارير االتصال الوطنية.

يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكومة المصرية في مواجهة ما قد تتعرض 
له األراضي المنخفضة low laying lands في دلتا النيل، حيث يتوقع ارتفاع 

منسوب سطح البحر نتيجة تغّير المناخ، وذلك من خالل "مشروع اإلدارة المتكاملة 
للمناطق الساحلية"، وتنفيذ حلول الهندسة الناعمة (soft engineering) لحماية 

الشواطئ.

تم توفير أتوبيسات ذات خدمة متمّيزة تتكامل 
مع شبكة مترو األنفاق تحت األرض لتشجيع 

أصحاب السيارات على التحول من قيادة 
السيارات إلى استخدام وسائل النقل الجماعي.

خلق سوًقا للتحول إلى نظم 
اإلنارة موفرة الطاقة في 

مختلف قطاعات مصر.

أطلق حديًثا مبادرة للترويج 
لنظم الخاليا الفولتية الضوئية 

المتصلة بشبكة األسقف 
 rooftop grid( الخارجية

 connected photovoltaic
.(systems

كما هو عهدنا دائًما فإن اإلسهام في تنفيذ األولويات اإلستراتيجية لمصر يحتل الصدارة على أجندتنا. وبهذه 
الروح والتصميم وافقنا مع شاغلي مبنى سيدارى األجالء على إعالن أن هذا المبنى هو أول مبنى إداري 

يتحول إلى استخدام نظام الليد موفرة الطاقة. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة الكاملة مع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، أحد أهم الجهات التي تتعاون معنا، وقد أسفر هذا عن وفر كبير في إجمالي استهالك 
الكهرباء، بلغت نسبته ما ال يقل عن 42% دون أن تتأثر الخدمات في المبنى، أو كثافة اإلنارة. وأنا أعتبر أن 

هذا اإلنجاز المبهر دعوة مفتوحة ألن تبادر المؤسسات األخرى بتبنى هذه المبادرة، وأن تستمر في التخطيط 
لمستقبل مزدهر ومستدام وكفء في استخدام الموارد«. منى مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز »سيدارى« 

– مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا )CEDARE( – ووزيرة البيئة سابًقا.

الطاقة والتنمية 
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AVAILABLE

يدعم برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي الحكومة المصرية 

في تنفيذ برنامج المواصفات 
القياسية المصرية وبطاقات 

كفاءة الطاقة لألجهزة 
المنزلية في مصر.

للحد من التكدس المروري تم تركيب نظم عرض متصله 
)connected display system) حول وسط القاهرة 
لمساعدة قائدي السيارات على الوصول بصورة أسرع 

إلى األماكن الخالية في مناطق انتظار السيارات.
تم أنشاء ممرلوسائل المواصالت التي ال 

تسير بمحركات في مدينتْي الفيوم وشبين 
الكوم تتوفر فيه مسارات للدراجات، 
وأرضياته مرصوفة لتشجيع المشي 
وركوب الدراجات التي تعد وسيلة 

مواصالت نظيفة.

ر المناخ والتكّيف معه التخفيف من آثار تغيُّ
يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكومة المصرية في وضع الخطط 

القومية للتكّيف مع آثار تغّير المناخ، وفي بناء القدرات لالستفادة من آليات تمويل 
الكربون العالمية مثل آلية التنمية النظيفة، واإلجراءات القومية للحد من آثار تغّير 

المناخ (Nationally Appropriate Mitigation Action)، وفي الوفاء بالتزامها 
الدولي بتقديم التقرير الوطني عن مبادرات تغّير المناخ، واإلبالغ عنها إلى سكرتارية 

االتفاق اإلطاري لألمم المتحدة المعني بتغير المناخ (UNFCCC) وذلك من خالل 
تقارير االتصال الوطنية.

يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكومة المصرية في مواجهة ما قد تتعرض 
له األراضي المنخفضة low laying lands في دلتا النيل، حيث يتوقع ارتفاع 

منسوب سطح البحر نتيجة تغّير المناخ، وذلك من خالل "مشروع اإلدارة المتكاملة 
للمناطق الساحلية"، وتنفيذ حلول الهندسة الناعمة (soft engineering) لحماية 

الشواطئ.

تم توفير أتوبيسات ذات خدمة متمّيزة تتكامل 
مع شبكة مترو األنفاق تحت األرض لتشجيع 

أصحاب السيارات على التحول من قيادة 
السيارات إلى استخدام وسائل النقل الجماعي.

خلق سوًقا للتحول إلى نظم 
اإلنارة موفرة الطاقة في 

مختلف قطاعات مصر.

أطلق حديًثا مبادرة للترويج 
لنظم الخاليا الفولتية الضوئية 

المتصلة بشبكة األسقف 
 rooftop grid( الخارجية

 connected photovoltaic
.(systems
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نبق

وادي دجلة
سيوة

وادي الريان

الصحراء البيضاء

جبل علبة

محمية وادي 
الجمال 

محمية جلف 
الكبير   

وادي الحيتان
كهف وادي 
سنور

محمية العوميد 
الطبيعية

سانت 
كاترين

حماية األنواع المهددة باإلنقراض
من خالل عملنا في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي 

)biodiversity(، طبقنا نهًجا جديًدا يربط بين صْون الموارد الطبيعية 
واالستخدام المستدام لها، وذلك حتى يمكن تحسين معيشة المجتمعات 

المحلية المحيطة بهذه المناطق، وذلك بالشراكة مع الهيئات الوطنية، 
والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك توفير الخدمات 

األساسية لهذه المناطق حتى تتوفر لها االستدامة المالية وتصبح مناطق 
متميزة للسياحة البيئية.

صْون الطبيعة والحياة البرية والسياحة 
البيئية

حصل مشروع الحفاظ على النباتات الطبيعية في محمية سانت كاترين 
عام 2012 على جائزة اإلكواتور الدولية الرفيعة )Equator Prize( للحلول 

المجتمعية للتنمية المستدامة.

المحميات الطبيعيه التي يدعمها برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائى

12 منطقة محمية 
تم إنشاؤها 

تغطي 111 ألف 
كيلو متر مربع

وتوفر 350 فرصة عمل
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أعتقد أنه عندما يستمتع الناس بجمال الطبيعة في 
المناطق المحمية، فإنهم سيهتمون بالفعل بصْون هذه 

المناطق والحفاظ عليها سليمة«، عمر سمرة، مغامر، ورائد أعمال.

طائر اللقلق األبيض يعبر مسار 
الهجرة في وادي البحر األحمر/  

الوادي المتصدع الكبير أو األخدود 
األفريقي العظيم، ثاني أهم موقع 
في العالم لتوقف الطيور الحوامه 

المهاجرة، وأهم طريق في مسار 
الهجرة بين أفريقيا وأوراسيا. وهناك 

أكثر من مليونْي طائر يعبرون هذا 
الممر سنوًيا.
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متحف تغّير المناخ - أول متحف مفتوح عن تغّير المناخ في الشرق 
األوسط، ويقع في محمية وادي الريان في محافظة الفيوم. منذ 40 
مليون سنة كان موقع هذا المتحف عبارة عن قاع بحر، واليوم يحتوي 

هذا المكان على مجموعة فريدة من الحفريات بما في ذلك هياكل حيتان 
واسنان اسماك القرش.
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الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة

يزيد من ايمكن أن يستخدم في  

الضاءة

الوقود الحيوي 

الطاقة الخضراء 
يستهدف مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي تحويل مخلفات الحيوانات إلى وقود حيوي، 

وهو مصدر بديل رخيص للطاقة.

وإلى جانب أن هذا المشروع يوفر حلواًل للطاقة النظيفة بأسعار 
معقولة، فإنه يساعد المرأة الريفية، التي عادة ما تمشي مسافات 
طويلة وتنتظر لساعات طويلة لتحصل على إسطوانة غاز البوتاجاز، 

وهو ما يضيف إلى أعبائها المنزلية، بينما يعد جمع مخلفات الماشية 
الستخدامها كأسمدة عادة راسخة.

وعلى غرار نموذج التعاون فيما بين بلدان الجنوب، فإن إحدى المنظمات 
غير الحكومية الهندية قامت بتنفيذ المرحلة األولى من المشروع، 

ونقل المعرفة الفنية للمهندسين والبنائين المصريين الذين أقاموا حالًيا 
مشروعات صغيرة خاصة بهم. وبالبناء على هذا النجاح تبنت الحكومة 

هذا النموذج، وتوسعت في هذه المبادرة في جميع المحافظات 
وحولت النموذج إلى برنامج قومي ووفرت له الدعم المؤسسي.

950 أسرة في 18 محافظة 
استفادت من هذا المشروع منذ 

عام2012

السماد الحيوي هو الطبخالتسخين
سماد طبيعي يساعد 

على زيادة إنتاجية 
للمحاصيل والدخل

يشجع على إنشاء 
شركات متخصصة 
وخلق فرص عمل 

يساعد األسر على 
توفير تكاليف 

الطاقة
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مــن  ر  اإلبتــكا
لتنميــة ا جــل  أ

شباب في إحدي ورش العمل بمنتدى 
الشباب لالبتكار، يحددون التحديات 

التي يواجهها الصيادون في الفيوم، 
ويبحثون عن طرق جديدة لمساندة صيد 

األسماك.
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النــاس هم 
محــور عملنــا

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تشجيع الحلول المبتكرة 
التي تأتي بمبادرة من الناس، وذلك لتحسين األوضاع االجتماعية/

االقتصادية للمواطنين في المجاالت المتعلقة بتنمية ريادة األعمال 
والمشروعات، والقضاء على األمية، والصحة اإللكترونية، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، ومكافحة العنف ضد النساء.
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الصندوق 
المصري 

لتكنولوجيا 
المعلومات 
واإلتصالت

ريادة األعمال 
والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة

األشخاص ذوى 
اإلعاقة

مهارات تكنولوجيا 
المعلومات وتأهيل 

الشباب للتوظيف

نموذج التنمية 
الريفية

نشر المعرفة 

ت 
تكنولوجيا المعلوما

ت من أجل التنمية
ل

صا
لت

وا

أسفر تعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع وزارة 
تكنولوجيا األتصاالت والمعلومات عن إنشاء الصندوق 

المصري لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في عام 
2002 كآلية لتعزيز التنمية اإلقتصادية واألجتماعية من 

خالل النهوض بتكنولوجيا المعلومات اإلتصاالت ومحو 
األمية الرقمية.

يضم الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ثالثة 
مشروعات:

مشروع تكنولوجيا المعلومات اإلتصاالت للتنمية المجتمعية  <
والذي يطبق نهًجا متكاماًل للتنمية، ويدمج أدوات تكنولوجيا 

المعلومات األتصاالت لتعظيم أثرها على حياة المواطنين.
معهد تكنولوجيا المعلومات )ITI(، ويلعب دوًرا قيادًيا في  <

مجال األبتكار وريادة األعمال، والتأهيل للتوظيف، والتوجيه 
إلى الوظائف المناسبة، إلى جانب التعاون الدولي في مجال 

تكنولوجيا المعلومات اإلتصاالت.
مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال )TIEC( ويهدف إلى  <

تشجيع االقتصاد القائم على االبتكار، وربط دارسي تكنولوجيا 
المعلومات األتصاالت الموهوبين بالقطاع الخاص.

يوفر مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال سنوًيا حضانة  <
فرص لـ45 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

13,500 ألف مشروع صغير تم دعمها وتدريبها على مهارات  <
تكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال.

تم تجهيز مدارس الصم وفاقدي البصر بشبكة اإلنترنت وأدوات  <
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

742 منهًجا للتدريب تم وضعها للطالب الذين يعانون من ضعف  <
السمع والبصر.

8,500 ألف من المهنيين المتخصصين في تكنولوجيا  <
المعلومات واالتصاالت تم تدريبهم وتأهيلهم في برنامج 

التدريب االحترافي بمعهد تكنولوجيا المعلومات.
ر، و3 آالف عضو في منظمات غير حكومية،  < 1300ميسِّ

و9 آالف من الشباب تم تدريبهم في مجال محوأمية 
الكمبيوتر.

45 ألف طالب تم تدريبهم على لألستعانة بهم كمصدر  <
خارجي بنظم األعمال، وهي صناعة مزدهرة تساعد على 

خلق اآلالف من فرص العمل في مصر سنوًيا.
1,2مليون مدرب تم تدريبهم على مهارات تكنولوجيا  <

المعلومات واالتصاالت.
تم إنشاء شبكة واسعة من نوادي تكنولوجيا المعلومات  <

ونوادي تكنولوجيا معلومات الهواتف المحمولة في جميع 
أنحاء مصر.

8,800 ألف امرأة تم تعليمهن القراءة والكتابة من خالل  <
حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

تم تطوير مواقع )platforms( للتجارة اإللكترونية لبيع  <
منتجات المناطق النائية في مصر على اإلنترنت.

>  (E-health system( تم وضع نظام للصحة اإللكترونية
لربط العيادات الصغيرة في سيوة والنوبة وجنوب سيناء 

بالمراكز الطبية والمستشفيات.
80 مدرسة حكومية تم تجهيزها بحلول تكنولوجيا  <

المعلومات واالتصاالت من أجل التعليم.

>  kenanaonline.com هناك 20 مليون زيارة سنوًيا لموقع
وهو بوابة معلوماتية لتنمية المجتمع المحلي في مجاالت 

الزراعة، واإلعاقة، والتعليم وغيرها.
تم تطوير نظام الخبير الخاص بنشر المعارف الزراعية على  <

شبكة اإلنترنت.
1,300 طالب تم تدريبهم في األكاديمية المصرية للتعلم  <

اإللكتروني عن بعد.
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أكاديمية التنمية المصرية فيما
 بين بلدان الجنوب

في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب تقوم األكاديمية بتوفير 
معلومات عن أنشطة االبتكار في مصر والدول األفريقية، ودعم هذه 

األنشطة وربط بعضها بعض.

الحكومة اإللكترونية
يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت لتعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع العام في مصر.

استخدام تكنولوجيا المعلومات اإلتصاالت في اإلنتخابات – فمنذ عام  <
2011 يستطيع المواطنون المصريون معرفة أماكن اإلدالء بأصواتهم من 

خالل موقع www.election.eg ، أو من خالل خدمة الرسائل القصيرة 
SMS، أو من مراكز االتصال أو من أحد تطبيقات الهاتف المحمول، وقد 

تلقت الخدمة 154 مليون طلب في 2012 – 2014.

وضع نظام مكاتب خدمات الشباك الواحد، الذي نفذ في 132 مجلس  <
مدينة، والذي أتاح الحصول على مجموعة كبيرة من الخدمات العامة في 

مكان واحد.

تنفيذ نظام كروت األسرة الذكية الذي يّسر على المواطنين الوصول  <
إلى الخدمات المدعمة ومنها التأمين الصحي، والتعليم، والمواصالت، 

     subsidy.egypt.gov.eg .والوقود

بوابة مصر وهي موقع إلكتروني يسهل إجراءات وميكنة أكثر من 200  <
www.egypt.gov.eg  .خدمة

شباب يحضرون مباراة »Hack4mobile« وهي مباراة 
نظمها مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال 

)TIEC( لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول تحت مظلة 
موضوع  »المدن الذكية«.

في عام 2014 فاز برنامج خلق فرص عمل 
للشباب بجائزة مشروعات القمة العالمية 

لمجتمع المعلومات.

»ساعدت الشراكة بين ميكروسوفت وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
على منح 17 ألف شاب مصري فرص تعلم الكمبيوتر، وعلى تمكين 

شابات ليصبحن قيادات نسائية في المستقبل ونحن نشترك مًعا في 
هدف تمكين الشباب حتى يستطيعوا بناء مسارهم الوظيفي مسلحين 

بالمهارات التكنولوجية ومستفيدين من الفرص التي تتاح لهم«.
غادة خليفة – مسئولة المواطنه، ميكروسوفت.
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رعاية البتكار 
الجتماعي

في مصر

في عام 2014 أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
أول معمل من نوعه  لالبتكارات في المنطقة العربية. 
وينظم المعمل عدًدا كبيًرا من األنشطة في كل أنحاء 
مصر انطالًقا من إيمانه بأن المواطنين يمكن أن يتولوا 

مسؤولية المشروعات والمبادرات التي يمكن أن تحسن 
الة  األوضاع في المجتمع، وتأتي بحلول مبتكرة وفعَّ

للتصدي لتحديات التنمية القومية.

أستخدام األلعاب من أجل تنميه مجتمعية
هناك أربع ألعاب يجري تطويرها من جانب الشباب بدعم من  برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي. وتهدف هذه األلعاب إلى تعريف الالعبين من خاللها على 
أسباب اإلصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي )سي( في مصر، ورفع الوعْي بمزايا 
ريادة األعمال االجتماعية/األعمال، وتشجيع الشباب واألطفال على استغالل 

قدراتهم االبتكارية وتنمية خيالهم.

مبادرة تصميم حلول مبتكرة للتيسير على ذوي 
Design In Integrated Living اإلعاقة

تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول مبتكرة تيّسر الحياة على ذوي اإلعاقة، 
وتمّكن من احتوائهم وإدماجهم في المجتمع، ونتيجة لهذه المبادرة يقوم 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم تطوير ستة نماذج وأفكار. ومن بين هذه 
النماذج الرصيف المنحدر عبر الهاتف المحمول )Mobile Ramp( وهو تطبيق 
ن المواطنين الذين ال يستطيعون التحرك بسهولة  على الهاتف المحمول يمكِّ

من اإلبالغ عن حاجتهم لوجود رصيف منحدر في الشوارع )Ramps(. كما يوضح 
هذا التطبيق أماكن وجود هذا الرصيف المنحدر حتى يتمكنوا من الوصول إليه. 

وقد اختارت محافظة الشرقية فكرتيْن إلطالق مشروع إرشادي وإنشاء 50 
رصيف منحدر في جميع أنحاء المحافظة.

العنف ضد المرأة
قامت ثالثة فرق من الشباب – بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة – بتطوير 

خدمة »Wave«، وهي خدمة قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
سوف تسمح لضحايا العنف من النساء باإلبالغ عن حاالت العنف التي يتعرضن 

لها ورصدها، باإلضافة إلى إمكانية تلقي مساعدة قانونية ونفسية من خالل 
 USSD تطبيق على الهاتف المحمول، والخط الساخن، ورسائل

.(Unstructural Supplementary Service Data(
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منتدى الشباب للريادة الجتماعية
نتيجة لهذا المنتدى يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتقديم 

دعم فني لعشرة فرق إلى جانب مهارات إدارة األعمال من أجل إنشاء 
مشروعاتهم االجتماعية. وسوف تتلقي أفضل ثالثة مشروعات تموياًل 

صغيًرا للبدء في أنشطتها.

الدائرة
اليات وورش العمل التي ينظمها برنامج  الدائرة هي سلسلة من الفعَّ

األمم المتحدة اإلنمائي التي تهدف إلى الجمع بين المنظمات، ورواد 
األعمال، والشباب، واألصدقاء لمناقشة وعرض أفكار وقضايا جديدة 
مبتكرة، وقد جمع اللقاء األول نحو 100 مشارك يسعون إلى ربطهم 

بأصحاب االبتكارات اآلخرين، وتطوير مبادراتهم بدرجة أكبر بالتعاون مع 
آخرين.

أكثر من ألف شاب شارك في أنشطة 
معمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
لالبتكارات منذ إطالقه في عام 2014

هناك أكثر من 100 نموذج من ابتكار 
الشباب، 20 منها يستفيد من حضانات معمل 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالبتكارات
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المعرفة من 
أجل التغيير

يتاح لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي النفاذ إلى 
شبكة معارف وخبرات عالمية، كما أن له تجارب 
على أرض الواقع في أكثر من 170 دولة وإقليم. 

وحتى يمكن للبرنامج أن يساند الحكومة على 
طريق التنمية البشرية المستدامة، أو في تحقيق 

تقدم في القضايا التنموية الهامة، فإنه يجري بحوثًا 
تحليلية، وأوراق سياسات، ودراسات.

سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية
قضايا الفقر، والتعليم، والمساواة بين الجنسيْن احتلت الصدارة في سلسلة 

تقارير التنمية البشرية الوطنية في مصر. وقد ساعدت الحوارات الوطنية 
حول القضايا التي أثارتها هذه التقارير على التركيز على البشر ليكونوا هم 
محور اهتمام السياسات. ولم تتضمن هذه التقارير التنبيه إلى التحديات 
والتهديدات فقط، ولكنها اقترحت أيًضا تغييرات في السياسات وحلواًل 

مبتكرة.

وقد كان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر رائًدا في إعداد تقرير 
التنمية البشرية الوطني في عام )1994(، كما كان أول من أصدر مؤشر 

التنمية البشرية )HDI( في محافظات مصر الستة والعشرين، مما أتاح آداة 
للتقييم والمقارنة  تم التوسع فيه فيما بعد في كل محافظة.

يشارك في كتابة التقارير مجموعة من العلماء، والباحثين والخبراء في 
موضوعات التقارير. ويركز كل تقرير على موضوع معين يخضع للتحليل 

المتعمق. فمثاًل درس تقرير عام 1995 – الذي حصل على جائزة عالمية 
– مشكلة الفقر وتوزيع الدخل وكشف عن مدركات الناس حول الظروف 

المعيشية.

تقرير عام 2010: شباب مصر بناة مستقبلنا

حلل هذا التقرير الذي صدر قبل اندالع ثورة يناير 2011 بستة أشهر، من 
منظور التنمية البشرية، الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في مصر، 

الذين يشكلون شريحة كبيرة من السكان، كما بحث في القضايا التي 
تهم هؤالء الشباب ومنها التعليم، والصحة، والنوع اإلجتماعى، والفقر، 

والتشغيل، واإلسكان، والمشاركة في المجتمع. وقد دعا التقرير إلى 
التوسع في الحوار والتواصل ما بين الشباب، والحكومة، والمجتمع المدني، 

وتضمن تسع رسائل أساسية لضمان إدماج الشباب ومشاركتهم الكاملة 
في المجتمع.

تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية

تم إجراء دراسات لتقييم مدى تقدم 
مصر في تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية، ودور مبادرات برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي للمساعدة في تحقيق 
هذه األهداف. وقد قدمت دراسات 

مختلفة توصيات للمساعدة في تسريع 
هذا التقدم مثل:

مصر: تقييم نتائج التنمية: تقييم إسهام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  <
.2012

مصر: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 2010. <

تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: تقييم منتصف المدة عام 2008. <

حصل تقرير التنمية 
البشرية الوطني 

لمصر عام 2010 على 
ز جائزة التميُّ
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اإلصــدارات والفاعليــات المعرفيــة لتعزيز التغيير
تقرير التنمية البشرية لمصر عن الالمركزية: اختيار الالمركزية من أجل 

الحكم الرشيد

تعد مصر من إحدى الدول التي تتسم بالمركزية الشديدة، وقد كان هذا 
التقرير رائًدا في طرح قضية الالمركزية، وغطى قضايا أساسية مثل الحكم 

المحلي، مشاركة القطاع الخاص، صوت الفقراء، إصالح الخدمة المدنية، 
وبناء القدرات.

اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد

يقدم هذا التقرير رؤية للتغيير تستند على فكرتْين هامتْين: وضع »عقد 
اجتماعي« جديد تتيح فيه الدولة المزيد من المشاركة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع المدني، وإحداث تغيير في السلوك 
حتى تسود قيم المشاركة، وريادة األعمال، واالبتكار، والشفافية.

تقرير حلول قطاع األعمال للتنمية البشرية عام 
 2007

يتضمن هذا التقرير توثيًقا لإلسهامات القّيمة للشركات الكبيرة التي تعمل 
في مصر لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، مما خلق »تأثيرا ايجابيا 

للمحاكاه« لقطاعات األعمال األخرى لتحتذى بها. وقد أكد التقرير على 
أن سياق التنمية في مصر يحتاج ألن يلعب القطاع الخاص دوًرا أعظم في 

مواجهة ضغوط السكان والتنمية المتصاعدة.

اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على القتصاد 
المصري عام 2013

بحثت هذه الدراسة اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على االقتصاد المصري، 
والزراعة، والسياحة بحلول عام 2030، وعام 2060.

معجم مصطلحات النتخابات عام 2014
يعد هذا أول معجم عن مصطلحات االنتخابات يصدر بثالث لغات )العربية، 

واإلنجليزية، والفرنسية(، ويقدم شرًحا ألكثر من 500 مفهوم ومصطلح في 
مجال االنتخابات.

الخطة الستراتيجية القومية للتنمية الحضرية 
عام 2052

تقدم هذه الدراسة الموسعة رؤية شاملة عن التنمية الحضرية المستدامة 
في مصر.

التحويالت النقدية المشروطة
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع مركز البحوث االجتماعية بالجامعة 

األمريكية بالقاهرة بمساعدة وزارة التضامن االجتماعي في إجراء تدخل 
يهدف إلى تخفيف حدة الفقر في مصر. وتم إطالق برنامج إرشادي 

للتحويالت النقدية المشروطة في 65 قرية من القرى األكثر فقًرا في 
سوهاج وأسيوط. ويقدم البرنامج مساعدات نقدية لألسر التي تعيش 

تحت خط الفقر بشرط أن تلتزم بمتطلبات معينة تتعلق بصحة األطفال 
وتعليمهم حتى يمكن الحد من تصاعد الفقر على المدى الطويل.

كان تقرير التنمية البشرية الوطني 
لمصر عام 2005 وراء إنشاء مركز 

العقد االجتماعي بهدف تقديم 
المشورة المتعلقة بالسياسات حول 

القضايا االقتصادية واالجتماعية 
مثل استراتيجيات حماية الفقراء، 

وقد أطلق المركز خريطة المسؤولية 
االجتماعية لتقديم معلومات عن 

معدالت الفقر، وعمل على مكافحة 
الفساد في مختلف القطاعات، وعلى 

متابعة تنفيذ األهداف اإلنمائية 
لأللفية.مبتكرة.
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نحن ندعو للتغيير: يعد رفع الوعْي العام بالقضايا التنموية والدعوة إلحداث التغيير أهم جانب 
من جوانب عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل دعم التنمية المستدامة، واحترام 

حقوق جميع المصريين. ونحن نقوم بذلك من خالل إشراك جمهور واسع في النقاش العام 
من خالل ورش العمل، والمؤتمرات، ومنتديات االبتكار، ووسائل التواصل االجتماعي باإلضافة 

إلى حمالت التوعية.

حمالت »بطاقتك حقوقك« تم إطالقها عام 2012 
لتشجيع النساء على إصدار بطاقة الرقم القومي وذلك 

بإلقاء الضوء على الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية التي تكتسبها المرأة نتيجة إصدار هذه 

البطاقة.

حمالت قل ال لختان اإلناث من خالل اإلذاعة 
ووسائل التواصل االجتماعي من أجل دحض 

المعتقدات الخاطئة حول ختان اإلناث، ومساندة 
من يعارضون هذه العادة.

منتدى الشباب لالبتكار من أجل مواجهة العنف ضد 
المرأة )2015(، حيث تعاون شباب وشابات مًعا على تحليل 

األسباب العميقة لقلة اإلبالغ عن هذه الممارسة ، وعقدوا 
مناقشات عصف ذهني إليجاد حلول من أجل تشجيع 

المواطنين على اتخاذ موقف من هذه الظاهرة، وأخيًرا 
وضعوا نموذًجا منخفض التكلفة لتوضيح أفكارهم.

منتديات الشباب لالبتكار من أجل العدالة االجتماعية 
في القاهرة )2014(، وفي أسوان )2015( التي تهدف 
إلى تعريف العدالة االجتماعية، وإيجاد سبل مبتكرة 

لتحسين العدالة االجتماعية في مجتمعاتهم.
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تغيير األفكار 
والسلوكيات 

الراسخة

حملة وطي الواط الموجهة إلى القطاعْين العام 
والخاص لتشجيعهما على التحول إلى استخدام 

النظم التي تحقق كفاءة الطاقة.

حملة النظافة )2014(، قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بتنظيم حملة للنظافة في وادي دجلة، بالشراكة مع عمر 

سمرة، Wild Guanabana، ومؤسسة منصور، ووزارة البيئة. 
وقد نتج عن هذه الجملة هذه اعتبار المنطقة الجغرافية 

الفريدة إحدى المناطق المحمية الثالثين التي يدعمها 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتي اعترفت بها وزارة 

البيئة.

مهرجانات الدراجات )2015( التي أقيمت في 
المنوفية والفيوم لتشجيع استخدام وسائل 

المواصالت صديقة البيئة.

مؤتمر مسارات للمرأة في فترات التحول 
الديمقراطي )2011( وتم تنظيمها للحد من 

التراجع في حقوق المرأة.

المنتدى القومي حول التحول الديمقراطي 
)2011( الذي جمع أكثر من ألف مصري للنظر 

في التحديات، واإلطالع على تجارب الدول 
االنتقالية األخرى.

المنتدى اإلقليمي حول حل المنازعات 
االنتخابية )2014( الذي قدم لألطراف صاحبة 

المصلحة تجارب الدول األخرى، وأفضل 
الممارسات في حل المنازعات التي غالًبا ما 
تحدث أثناء المنافسات االنتخابية، وتتطلب 

تسويات تتسم بالكفاءة والسرعة.
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الصحراء البيضاء

الدقهلية 

المنوفية

القليوبية

 الشرقّية

جنوب سيناء

األقصر

البحر األحمر

قنا
الجيزة أسيوطسوهاج

مطروح

الوادى الجديد

الفيوم

شمال سيناء

السويس

المنيا

بني سويف

اإلسماعيلية

القاهرة

أسوان

 بور سعيد

البحيرة

اإلسكندرية

كفر الشيخ

الغربية

دمياط

محمية جلف الكبير   

سيوة

محمية العوميد 
الطبيعية وادي الريان

وادي الحيتان

وادي دجلة

كهف وادي 
سنور

سانت كاترين
نبق

محمية وادي 
الجمال 

جبل علبة

أين نعمل
مشروعاتنا على األرض

مشروعاتنا تصل إلى

 27 محافظة
 في مصر

مبادرة المواطنة

مكاتب المساعدة القانونية في محاكم األسرة

خلق فرص عمل في برنامج األشغال العامة

الصندوق االجتماعي للتنمية

المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة

مناهضة ختان اإلناث

التنمية المجتمعية وتوفير سبل المعيشة

إزالة األلغام

الوقود الحيوي

الطيور المحلقه المهاجرة

مسارات للدراجات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وريادة 
األعمال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية 
المجتمعية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

المناطق المحمية
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الصحراء البيضاء

الدقهلية 

المنوفية

القليوبية

 الشرقّية

جنوب سيناء

األقصر

البحر األحمر

قنا
الجيزة أسيوطسوهاج

مطروح

الوادى الجديد

الفيوم

شمال سيناء

السويس

المنيا

بني سويف

اإلسماعيلية

القاهرة

أسوان

 بور سعيد

البحيرة

اإلسكندرية

كفر الشيخ

الغربية

دمياط

محمية جلف الكبير   

سيوة

محمية العوميد 
الطبيعية وادي الريان

وادي الحيتان

وادي دجلة

كهف وادي 
سنور

سانت كاترين
نبق

محمية وادي 
الجمال 

جبل علبة

مصر
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Ministry of Communications and 
Information Technology

EGYPT ICT TRUST FUND

الموارد التي أتيحت خالل 2011 – 2014

أهم الجهات المانحة/ مصادر التمويل )بالمليون دوالر(

حكومة مصر

213٬3
حكومة اليابان 

21٬5
برنامج األمم 

المتحدة 
اإلنمائى/األمم 

المتحدة
13 

مرفق البيئة 
العالمي

7٫2 

حكومة 
ألمانيا

4٬9

التحاد 
الوروبي  

3,4

حكومة 
النرويج  

2,6

بروتوكول 
مونتريال  

2,3

حكومة 
أستراليا  

1,4

حكومة 
المملكة 
المتحدة  

1

حكومة بلجيكا  
0,9

الجمالــي 284٬1 مليون دولر  

غيرها 
3,9

حكومة 
السويد  

2,1

حكومة 
هولندا   

2

حكومة 
سويسرا    

1,5

الصندوق المصري 
لتكنولوجيا المعلومات 

واإلتصالت

2,4
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%62

%13

%9
%9
%7

الموارد التي أتيحت خالل 2011 – 2014
نفقات البرنامج حسب المجالت التي تغطيها الموضوعات

توفير سبل المعيشة والتشغيل 

االبتكار من أجل التنمية  

 تعزيز نظم الحكومة  

التنمية المحلية  
البيئة وتغيير المناخ  
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شكر وتقدير
نحن ندين بالشكر والعرفان لكل األطراف التي قدمت لنا الدعم: الحكومات، شركاء 

التنمية، المؤسسات األكاديمية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، ونشيد بالتزام 
الحكومة المصرية المستمر الذي لواله ما أمكن تحقيق النتائج التي قدمها هذا التقرير.

الحكومات

أسبانيا ‹
أستراليا ‹
ألمانيا ‹
أيرلندا ‹
أيطاليا ‹
بلجيكا ‹
الدنمارك ‹
رومانيا ‹
سويسرا ‹
السويد ‹
فنلندا ‹
كندا ‹
مصر ‹
المملكة المتحدة ‹
النرويج ‹
نيوزيالندا ‹
هوالندا ‹
اليابان ‹

شركاء التنمية

منظمة المحافظة على الطيور ‹
منظمة كير الدولية ‹
االتحاد األوروبي ‹
مؤسسة فورد ‹
مرفق البيئة العالمي ‹

منظمة العمل الدولية التابعة لألمم  ‹
المتحدة

البنك اإلسالمي للتنمية ‹
بروتوكول مونتريال ‹
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  ‹

التابعة لألمم المتحدة
إدارة الشؤون االقتصادية  ‹

واالجتماعية لألمم المتحدة
صندوق األمم المتحدة للسكان ‹
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  ‹

البشرية
صندوق األمم المتحدة الدولي  ‹

لرعاية الطفولة )اليونيسيف(
برنامج  األمم المتحدة للمتطوعين  ‹
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ‹
هيئة األمم المتحدة للمرأة ‹
منظمة الصحة العالمية التابعة  ‹

لألمم المتحدة

المجتمع المدني

› Ahead of the Curve
› Creative Cooperative
›  Engagement Lab / Emerson

College, Boston
› Fab Lab Egypt
› IceCairo
مؤسسة مصر الخير ‹

› Open It
› Telecentre Foundation
› Tennra

الشركاء من المؤسسات 
األكاديمية

الجامعة األمريكية بالقاهرة ‹
جامعة القاهرة ‹
جامعة النيل ‹

القطاع الخاص

غرفة التجارة األمريكية بمصر ‹
البنك العربي األفريقي الدولي ‹
شركة كوكاكوال ‹
شركة دانا للغاز ‹
مجموعة منصور ‹
أوراسكوم لإلنشاءات ‹
أوراسكوم لالتصاالت ‹
بوال ريس، الدولية للمناطق الصناعية ‹
صندوق إخوان روكفلر ‹

Rockefeller Brothers Fund
مؤسسة ساويرس ‹
شركة سيمنس ‹
شركة فودا فون ‹

الموارد وشكر وتقدير 50





برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أكثر من 170 دولة وإقليم، ويساعد في الحد من الفقر، وتقليل عدم المساواة 
واإلقصاء. ونحن نساعد الدول على تطوير السياسات، ومهارات القيادة، وقدرات المشاركة، والقدرات المؤسسية، وبناء القدرة 

على التعافي من األزمات بسرعة حتى يمكن تحقيق االستدامة لنتائج التنمية.




