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   :ملخص

بحت التنمیة المستدامة بأبعادھا االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة ھى نموذج أص
التنمیة السائد في الوقت الحالي، لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مع الحفاظ على 

م، ٢٠٣٠التوازن البیئي، وتسعى دول العالم إلى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في عام 
البیئیة وتلبیة االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة لألجیال الحالیة، للتغلب على المخاطر 

دون المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھم، وتوفر تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت حلول عدیدة ومتنوعة للتغلب على التحدیات العالمیة التي تھدد إمكانیة 

 المتكاملة، فقد أصبحت تكنولوجیا المعلومات تحقیق التنمیة المستدامة بأھدافھا
واالتصاالت بتطبیقاتھا المختلفة مؤثرة في العدید من المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة 
والبیئیة، ولذلك فھى قادرة على دعم الجھود العالمیة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، 

 في تحقیق التنمیة المستدامة، وقد أدركت مصر أھمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
ولذلك اھتمت مصر بتوفیر بنیة أساسیة مالئمة لقطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 
كما تبنت الحكومة المصریة عدد كبیر من المبادرات القائمة على استخدام تكنولوجیا 

  .ةالمعلومات واالتصاالت في دعم العدید من المجاالت لتحقیق التنمیة المستدام

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، التنمیة المستدامة، أھداف التنمیة :لمفتاحیةت الكلماا 
  .المستدامة التنمیة مؤشرات، المستدامة، مبادرات الحكومة المصریة
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Abstract: 

    Sustainable development with its economic, social 
and environmental dimensions has become the dominant 
development model at the present time. To achieve economic 
and social development while preserving the environmental 
balance، The world aims to achieve the Sustainable 
Development Goals in ٢٠٣٠, To face environmental risks and 
meet the economic and social needs of current generations, 
preserving the ability of future generations to meet their 
needs. Information and communication technology provides 
many and varied solutions to overcome global challenges that 
threaten the possibility of achieving sustainable development 
with its integrated goals. Information and communication 
technology, with its various applications, has become a 
development in many economic, social and environmental 
fields، Therefore, it is able to support global efforts to achieve 
sustainable development goals. Egypt has recognized the 
importance of information and communication technology in 
achieving sustainable development. Egypt has established a 
suitable infrastructure for the information technology sector. 
The Egyptian government has also adopted initiatives based 
on the use of information and communication technology to 
achieve sustainable development. 

Key words: information and communication technology, 
sustainable development, sustainable development goals, 
Egyptian government initiatives, Sustainable development 
indicators. 
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  املقدمة

یواجھ العالم مجموعة من التحدیات التي تفرض قیودًا على تحقیق التنمیة 
لتحقیق التقدم السعي إلى إیجاد آلیات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، ولذلك كان 

االجتماعي والنمو االقتصادي وتحسین مستویات المعیشة والتوازن البیئي في إطار 
االستخدام الحكیم للموارد المتاحة بحیث یتم تلبیة احتیاجات الجیل الحالي دون تقویض 

  .قدرة األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتھم

بأھدافھا المتكاملة نموذج شامل لتحقیق التنمیة االقتصادیة وتعد التنمیة المستدامة 
واالجتماعیة مع عدم المخاطرة بإتالف الموارد للمستقبل أو تعریض النظم اإلیكولوجیة 
لألرض للخطر أو التسبب في مخاطر بیئیة، إال أن تحقیق أھدافھا یستدعى إیجاد حلول 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مبتكرة للتحدیات التي تواجھھا وھنا تبرز أھمیة
دعم التنمیة المستدامة بما یتوافر لدیھا من حلول ھائلة ومتنوعة لحل العدید من المشكالت 

  . وتطویر العدید من المجاالت

وتؤثر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الوقت الحاضر على كل جانب من 
ر ومعالجة وتبادل المعلومات وتلعب أدواًرا جوانب الحیاة البشریة وتعمل كمحفزات للتغیی

بارزة في البحث العلمي وتغییر ظروف العمل وتشجیع االبتكار وتطویر األنشطة 
  . اإلنتاجیة والبنیة التحتیة وتطویر مجاالت التعلیم والصحة والترفیھ وشتى المجاالت

وقد اھتمت مصر بتشجیع استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 
جاالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، من خالل العمل على توفیر البنیة م

 .األساسیة المالئمة وتشجیع االستثمار في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  :إشكالیة البحث

تسعى أغلب دول العالم في الوقت الحالي إلى تحقیق التنمیة المستدامة بأبعادھا 
جتماعیة والبیئیة، وعلى الرغم من الجھود المبذولة لتحقیق ذلك إال أن االقتصادیة واال

العالم یواجھ العدید من الصعوبات والعقبات  التي تھدد إمكانیة إنجاز أھداف التنمیة 
وفي إطار البحث عن حلول لمواجھة ھذه الصعوبات . المستدامة في الوقت المنشود

تصاالت قدرة فائقة على تقدیم حلول مبتكرة والعقبات تظھر تكنولوجیا المعلومات واال
  .  وشاملة في تطویر العدید من المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

ویعد التساؤل الرئیسي لھذا البحث إلى أي مدى یمكن أن تساھم تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت في تحقیق التنمیة المستدامة؟ وما مدى استخدام تكنولوجیا 

  علومات واالتصاالت في تحقیق التنمیة المستدامة في مصر؟الم

  :ویتفرع عن ھذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة أھمھا ما یلي

  ما ھو مفھوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وما ھى أھم اتجاھاتھا الحدیثة ؟ -١
  ما ھو مفھوم التنمیة المستدامة وما ھي أبعادھا وما ھى أھدافھا؟ -٢
  أھم مؤشرات التنمیة المستدامة في مصر ؟ما ھى  -٣



 - ٤٩٣٨ -

  ما ھى مؤشرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مصر؟ -٤
  كیف تدعم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ؟ -٥

  :أھداف البحث

 تحدید مفھوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتعرف على االتجاھات الحدیثة -١
  .ولوجیا المعلومات واالتصاالتلتكن

  . تحدید مفھوم التنمیة المستدامة والتعرف على أبعادھا وأھدافھا-٢

 تحلیل مؤشرات التنمیة المستدامة ومؤشرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في -٣
  .مصر

  . تحلیل مدى قدرة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على دعم التنمیة المستدامة-٦

  :لبحثأھمیة ا

تكتسب دراسة موضوع دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق 
التنمیة المستدامة مع اإلشارة لحالة مصر أھمیتھا من التطور المستمر في تكنولوجیا 
المعلومات واستخدامھا المتزاید في شتى المجاالت وقدرتھا على تقدیم الحلول للعدید من 

فیھ العالم العدید من االحتیاجات االقتصادیة المشكالت في الوقت الذي یواجھ 
واالجتماعیة والبیئیة والتي تتطلب تحقیق التنمیة المستدامة بوصفھا نموذج متكامل قادر 

  . على تلبیة ھذه االحتیاجات

  :منھجیة البحث

اعتمد الباحث على المنھج اإلحصائي والمنھج االستقرائي في جمع وعرض 
ص المعلومات عن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت البیانات واإلحصاءات واستخال

وعن التنمیة المستدامة، وتحلیل مؤشرات التنمیة المستدامة وتكنولوجیا المعلومات 
  . واالتصاالت في مصر، وتحلیل دور تكنولوجیا المعلومات في تحقیق التنمیة المستدامة

  :خطة البحث

 واالتصاالت في تحقیق یتناول الباحث موضوع دور تكنولوجیا المعلومات
ِ اإلشارة لحالة مصر من خالل أربعة مباحث وذلك على النحو . التنمیة المستدامة مع

  :التالي

  .اإلطار النظري لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتنمیة المستدامة: المبحث األول

  .مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة في مصر: المبحث الثاني

نولوجیا المعلومات واالتصاالت في مصر ومساھمتھا في دعم التنمیة تك: المبحث الثالث
  .المستدامة

إمكانات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دعم تحقیق أھداف التنمیة : المبحث الرابع
  .المستدامة
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  املبحث األول

  اإلطار النظري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية املستدامة

  متهيد

عالم العدید من التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة تدفعھ نحو یواجھ ال
التحرك في اتجاه إیجاد حلول شاملة ومستدامة لمواجھة ھذه التحدیات، ولذلك أصبحت 
التنمیة المستدامة مطلبًا أساسیًا لتحقیق التقدم االقتصادي واالجتماعي والحفاظ على 

نصاف في توزیع الثروات ومكاسب التنمیة بین البیئة، في إطار یسوده العدالة واإل
  .الشعوب وبین أفراد المجتمع وبین األجیال المختلفة

ویعد امتالك تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا في األنشطة التنمویة 
من التوجھات اإلستراتیجیة التي تھدف إلیھا جمیع البلدان، ویرجع ذلك إلى التحدیث 

 في أدوات ووسائل وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتنوع المستمر
  .وقدرتھا الفائقة على التطویر في العدید من المجاالت 

  مفھوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: أوال

تعرف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بأنھا مجموعة متنوعة من األدوات 
ال، وإنشاء البیانات ونشرھا وتخزینھا وإدارتھا والموارد التكنولوجیة المستخدمة لالتص

واستعادتھا ونقلھا ومعالجتھا، والمعالجة الرقمیة للمعلومات واستخدامھا وتخزینھا 
   ١.واسترجاعھا وتحویلھا ونقلھا

الرادیو والتلفزیون (وتشمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وسائط االتصال 
أجھزة الكمبیوتر واألجھزة (زة المعلومات ، وأجھ) واألشرطة واألقراص المدمجة

، وتقنیات االتصاالت السلكیة والالسلكیة والشبكات وأنظمة األقمار الصناعیة ) اللوحیة
والھواتف الساتلیة والھواتف المحمولة والبرمجیات وما إلى ذلك، وكذلك الخدمات 

  ٢.المختلفة والتطبیقات المرتبطة بھا

                                                           

(١) A. A. Victor, R. R. Bolanle, Extent of Information and Communication 
Technology (ICT)  Utilization for Students, Learning in Tertiary 
Institutions in Ondo State, Nigeria, Online Submission, Volume ٣, Issue 
٢٠١٧ ,٣, p ٢٣٧٠. 
(٢) R. K. Biswas, A study on status of ICT use in various teacher training 
institutes of tribal areas, International Journal of Advanced Educational 
Research, Volume ٢, Issue ٢٠١٧ ,٦, p ٣٧٥. 
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اتجاھاتھا، وفیما یلي  واالتصاالت بالتطور السریع فيوتتسم تكنولوجیا المعلومات 
 :عرض ألھم االتجاھات الحدیثة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 یوفر إنترنت األشیاء بنیة أساسیة عالمیة لمجتمع المعلومات :إنترنت األشیاء .١
 من خالل نظام یتكون من مجموعة من ،) المادیة واالفتراضیة(لربط األشیاء 

 الذین یتم ،زة الحاسب المترابطة واآلالت المیكانیكیة والرقمیة واألشیاءأجھ
تزویدھم بعناوین إنترنت تتیح لھم القدرة على نقل البیانات عبر شبكة دون 

    ١.الحاجة إلى تدخل إنسان
 تعد القیاسات الحیویة ھي القیاس والتحلیل اإلحصائي :القیاسات الحیویة .٢

 المختلفة، وتستخدم لتحدید الھویة حیث یمكن للخصائص الجسدیة والسلوكیة
  ٢.تحدید كل شخص بدقة من خالل سماتھ الجسدیة أو السلوكیة الجوھریة

 تقوم أجھزة الحاسب الكمیة بإجراء الحوسبة الكمیة بناًء على :الحوسبة الكمیة .٣
تطبیق مبادئ المیكانیكا الكمیة وقوانین علم الطبیعة، لمعالجة المعلومات بشكل 

  ٣. شمولیة وأكثر دقة وسرعةأكثر
 تنقسم إلى فئتین عریضتین، األولى ھي مركبة ذاتیة :الطائرات بدون طیار .٤

التحكم بالكامل تعمل دون أي تدخل بشري على اإلطالق، والثانیة ھي طائرات 
یتم التحكم فیھا عن بعد من خالل غرفة منفصلة عن الطائرة ومشاھدتھا على 

 ٤.تخدام النظارات المعظمة شاشات الحاسب اآللي أو باس
 یقصد باألتمتة أو عملیات اآللة استخدام البرامج :األتمتة أو عملیات اآللة .٥

اإللكترونیة ألتمتة العملیات التجاریة، وقیام اآللة بأداء العدید من المھام 
    ٥.والعملیات التلقائیة

 یقصد بھ منح أنظمة الحاسب اآللي القدرة على التعلم :تعلم اآللة .٦
لتدریجیباستخدام البیانات، حیث یتم برمجتھا لتتعلم القیام بشيء لم تتم برمجتھا ا

  ٦.للقیام بھ، فھي تتعلم من خالل اكتشاف األنماط والرؤى من البیانات

                                                           

(١) A. Valavanidis, Universities as Innovation Drivers for Major Disruptive 
Technological Transformations and Economic Development, 
SCIENTIFIC  REVIEWS, March  ٢٠٢٠, available at: http://chem-tox-
ecotox.org/ScientificReviews/, p ٣. 
(٢)  https://witanworld.com/article/٢٠١٩/٠٦/٢٠/informationtechnology/ 
(٣) D. Mohey El-Din, Quantum Machine Learning Computation:  
Algorithms, Challenges, and Opportunities, ٢٠١٩, available at: 
https://www.researchgate.net/publication/٣٣٦٠٥٩٠٣٢_Sentiment_analysi
s, p ٥.  
(٤)  ) https://witanworld.com/article/٢٠١٩/٠٦/٢٠/informationtechnology/ 
(٥) N. Duggal, Top ٨ New Technology Trends for ٢٠٢٠ ,٢٠٢٠, available at: 
https://www.simplilearn.com/top-technology-trends-and-jobs-article 
(٦) https://witanworld.com/article/٢٠١٩/٠٦/٢٠/informationtechnology/ 
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إجراءات معقدة لفحص مجموعات  ھى :تحلیل البیانات الكبیرة أو الضخمة .٧
ة الصحیة واألعمال البیانات الكبیرة وتحلیلھا، وتستخدم في مجاالت الرعای

   ١.التجاریة وتحسین القرار الحكومي
" كتلة" تعد سلسلة من الكتل ولكن لیس بالمعنى التقلیدي فالكلمتان :سلسلة الكتلة .٨

مخزنة في قاعدة " كتلة بیانات"في ھذا السیاق ھي معلومات رقمیة " سلسلة"و
   ٢".سلسلة"بیانات عامة 

راضي من محاكاة حاسوبیة تفاعلیة،  یتكون الواقع االفت:الواقع االفتراضي .٩
تستشعر حالة المستخدم وتؤثر على معلومات التغذیة الحسیة أو تزیدھا، بطریقة 

ویتفاعل )  البیئة االفتراضیة(تجعل المستخدم یشعر بأنھ منغمس في المحاكاة 
  ٣.معھا

 تعد تقنیة الواقع المعزز ھي تقنیة تجمع بین المعلومات :الواقع المعزز .١٠
ضیة والعالم الحقیقي، ومبدأھا ھو تطبیق المعلومات االفتراضیة التي یتم االفترا

على العالم )  مثل الصور والموسیقى والفیدیو(إنشاؤھا بواسطة الحاسب اآللي 
  ٤. الحقیقي

 تشیر إلى عملیة إنشاء كائنات مادیة ثالثیة األبعاد من :الطباعة ثالثیة األبعاد .١١
 من خالل طباعة طبقات صغیرة متكاملة یتم تصمیمات رقمیة ثالثیة األبعاد،

تكدیسھا فوق بعضھا البعض وتستخدم لتصنیع األشیاء التي یصعب تصنیعھا 
باستخدام الطرق التقلیدیة، وتتسم بدقة التصمیم وتوفیر المواد والوقت وتقلیل 

   ٥. النفایات

                                                           

(١) S. S. Gill, S. Tuli, M. Xu, et al., Transformative effects of IoT, 
Blockchain and Artificial Intelligence on cloud computing: Evolution, 
vision, trends and open challenges. arXiv, arXiv-٢٠١٩ ,١٩١١, p ١٤.  
(٢)   A. Valavanidis, op.cit., p ٦. 
(٣) M. Mihelj, D. Novak, S. Beguš, Virtual Reality Technology and 
Applications, Intelligent Systems, Control and Automation: Science and 
Engineering, Volume ٦٨, Springer, ٢٠١٤, p ١. 
(٤) Y. Chen, Q. Wang, H. Chen, X. Song, H. Tang, M.Tian, An overview 
of augmented reality technology, Journal of Physics: Conference Series, 
Volume ١٢٣٧, No. ٢, IOP Publishing, ٢٠١٩, p ١. 
(٥) A. Gebhardt, M. Fateri, ٣D printing and its applications, RTejournal-
Forum für Rapid Technologie, Volume ٢٠١٣ ,١. 
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  مفھوم التنمیة: ثانیا
 ویمكن لتفسیرات والنظریات،ارتبطت التنمیة كمفھوم بالعدید من المعاني وا

تفسیرھا في سیاقات مختلفة، حیث تختلف االحتیاجات اإلنمائیة للسكان الذین یعانون من 
الجوع عن تلك التي یوجد بھا تغذیة كافیة، فالتنمیة ال تشیر إلى منظور واحد خاص 
بالتحسین االجتماعي أو السیاسي أو االقتصادي، بل ھي مصطلح شامل لعدد من 

راتیجیات الھادفة للتحول االجتماعي واالقتصادي والبیئي من الحاالت الحالیة إلى االست
  . ١            الحاالت المرغوب فیھا

 والتكیف مع التغییر المستمر، وتعد التنمیة عملیة تطوریة للتكیف مع المشكالت،
ھیاكل والسعي الھادف واإلبداعي لتحقیق أھداف جدیدة، وتتضمن تغییرات كبیرة في ال

المؤسسات، وتحقیق  االجتماعیة وبدء ھیاكل جدیدة، وتحسین القدرات البشریة، وتطویر
    ٢.النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي

وكثیرًا ما یتم الخلط بین التنمیة وبین النمو االقتصادي الذي یتم قیاسھ فقط من 
، بغض النظر عن حیث الزیادات السنویة في دخل الفرد أو الناتج القومي اإلجمالي

      ٣. توزیعھ ومدى تلبیة االحتیاجات االجتماعیة

ولكن التنمیة تتجاوز مفھوم النمو االقتصادي فھي عملیة متعددة األبعاد تنطوي 
على إعادة التنظیم وإعادة توجیھ االقتصاد بأكملھ، و تطویر النظام االجتماعي وتحسین 

فر والتحسینات في توزیع الغذاء والمأوى نوعیة حیاة جمیع البشر، وتتضمن زیادة التوا
والتعلیم والصحة والحمایة وما إلى ذلك، من خالل عملیات النمو وإجراء تحسینات في 
مستویات المعیشة وتھیئة الظروف المواتیة للنمو، ومن خالل إنشاء أنظمة ومؤسسات 

عات في اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة تعزز كرامة اإلنسان واحترامھ، وتحقیق توس
  ٤.نطاق الخیارات االقتصادیة واالجتماعیة المتاحة

وقد أدت عملیات التنمیة رغم إیجابیاتھا إلى بعض من اآلثار السلبیة، خاصة 
تزاید التغیرات المناخیة غیر المواتیة والكوارث الطبیعیة والحروب والنزاعات السیاسیة 

یة واالستخدام المفرط للموارد الناجمة عن الصراع على الموارد وزیادة المخاطر البیئ
الطبیعیة، ولذلك نشأت الحاجة إلى حدوث تغییرات في أنشطة وعملیات التنمیة تھدف 

                                                           

(١) R. Abuiyada,Traditional Development Theories have failed to Address 
the Needs of the majority of People at Grassroots Levels with Reference 
to GAD, International Journal of Business and Social Science, Volume 
٩, No. ٢٠١٨ ,٩, p ١١٥. 
(٢) J. Mensah, S. R. Casadevall, Sustainable development: Meaning, 
history, principles, pillars, and implications for human action: Literature 
review, Cogent Social Sciences, Volume ٢٠١٩ ,٥, p ٤. 
(٣)  ) R. Abuiyada, op.cit., p ١١٥. 
(٤)https://www.governanceinstitute.edu.au/magma/media/upload/ckeditor
/files/International ٪٢٠Development(١) .pdf 
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إلى مزید من العقالنیة واإلدارة الفعالة لجمیع الموارد وتخفیف اآلثار البیئیة وعدم 
   ١.تعریض األجیال المقبلة للمخاطر

  نشأة مفھوم االستدامة: ثالثا

االستدامة إلى القدرة على الحفاظ على الكیانات أو النتائج أو یشیر مصطلح 
   ٢.العملیات بمرور الوقت وتنفیذ أنشطة ال تستنفد الموارد التي تعتمد علیھا ھذه القدرة

 بشكل خاص إلى في األدب التنموي تعود الجذور المبكرة لمفھوم االستدامة
، والذین أدخلوا مفھوم الغلة خبراء الغابات في القرنین السابع عشر والثامن عشر

أیضًا االقتصادیون السیاسیون وموارد الغابات في أوروبا، المستدامة استجابة لتضاؤل 
األوائل مثل سمیث ومیل وریكاردو ومالثوس، والذین شككوا في حدود كل من النمو 

جتمع االقتصادي والدیموغرافي، واعترفوا بالمفاضالت المتأصلة بین تولید الثروة والم
   ٣.العدالة

وقد أكد الدیموغرافي واالقتصادي السیاسي توماس روبرت مالتوس في عام 
م على تأثیر تطور الحضارة على البیئة والموارد الطبیعیة، وأن إنتاج الغذاء ال ١٧٩٨

یمكنھ مواكبة النمو السكاني مما یؤدي إلى الوصول إلى الجوع أو مستوى الكفاف، ولكن 
والتقدم  التطورات التكنولوجیة وتطور المعدات الزراعیة الجدیدة ذلك لم یتحقق بفضل

  ٤.المستمر في العلوم الزراعیة

نادى عدد من علماء الطبیعة وعلماء البیئة في نھایة القرن التاسع عشر وأوائل و
الحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة لالستھالك  بضرورة القرن العشرین أیًضا

   ٥.المستدام

لك التركیز على التكالیف البیئیة واالجتماعیة لألنشطة االقتصادیة، أعقب ذ
والمناداة بفرض ضرائب على التلوث البیئى، واعتبار التلوث عالمة على االستخدام غیر 

                                                           

(١) T. Klarin, The Concept of Sustainable Development: From its 
Beginning to the Contemporary Issues, Zagreb International Review of 
Economics & Business, Volume ٢١, No.٢٠١٨ ,١,  p  ٦٧. 
(٢) T. Klarin, op.cit., p ٦٩. 
(٣)  B. Purvis, Y. Mao, D. Robinson, Three pillars of sustainability: in 
search of conceptual origins, Sustainability Science, Volume ١٤, No. ٣, 
٢٠١٩. 
(٤) B. D. Paul, A history of the concept of sustainable development: 
Literature review, The Annals of the University of Oradea, Economic 
Sciences Series, Volume ١٧, No. ٢٠٠٨ ,٢, p ٥٧٦. 
(٥)   B. Purvis, Y. Mao, D. Robinson, op.cit. 
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والمطالبة بتقلیل التلوث الناجم عن عملیات اإلنتاج وضرورة التركیز  الفعال للموارد،
    ١.على حمایة البیئة

الستینیات وأوائل السبعینیات من القرن العشرین صعود الحركة وشھدت أواخر 
إلى جانب التغطیة  .البیئیة الحدیثة التي أصدرت مجموعة من المنشورات الشھیرة،

مثل كارثة انسكاب النفط سانتا باربرا والتي  اإلعالمیة واسعة النطاق للكوارث البیئیة
كما  سع النطاق الذي یسببھ البشر،عملت على زیادة الوعي بحجم الدمار البیئي الوا

والكساد العالمي الذي أعقبھا على بلورة فكرة قیود النمو  م١٩٧٣ساعدت أزمة النفط عام 
   ٢.االقتصادي

م بتشكیل منظمة عالمیة مستقلة تسمى ١٩٦٨وقام مجموعة من العلماء في عام 
ابات النظام نادي روما، تھتم باستدامة الكوكب ومواجھة المشكالت البیئیة واضطر

اإلیكولوجي وتغیر المناخ العالمي والكوارث الطبیعیة والجوع والفقر والعدید من 
   ٣.العواقب السلبیة األخرى للنشاط البشري

وركز علماء نادي روما االنتباه على نمو السكان والطلب على الغذاء ونمو رأس 
 استنزاف الموارد غیر المال الصناعي وارتفاع معدالت التلوث، وما یترتب علي ذلك من

     ٤.المتجددة مما یؤدي إلى االنھیار االقتصادي

بمثابة أول قمة عالمیة للنظر في التأثیرات م ١٩٧٢كان مؤتمر ستوكھولم عام 
البشریة على البیئة، والمحاولة الرئیسیة األولى للتوفیق بین التنمیة االقتصادیة والسالمة 

بغرض توفیر )  الیونیب(نامج األمم المتحدة للبیئة البیئیة، ونتج عن المؤتمر إنشاء بر
القیادة وتشجیع الشراكة في رعایة البیئة، من خالل إلھام وإعالم وتمكین الدول والشعوب 

  ٥.من تحسین نوعیة حیاتھم دون المساس بأجیال المستقبل

 ظھور مفھوم التنمیة السلیمة بیئیًا، وھى نھج للتنمیة مؤتمر ستوكھولموشھد 
 إلى مواءمة األھداف االجتماعیة واالقتصادیة مع اإلدارة السلیمة بیئیًا، بروح من یھدف

التضامن مع األجیال القادمة، وتوصف العناصر األساسیة للتنمیة البیئیة السلیمة بأنھا 
تلبیة الحتیاجات البشریة األساسیة والمشاركة واالعتبارات البیئیة والمبدأ الموحد 

 ٦. لالعتماد على الذات"

                                                           

(١)   R. Emas, The concept of sustainable development: definition and 
defining principles, Brief for GSDR,  ٢٠١٥, available 
at:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/٥٨٣٩GSDR
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(٢)   B. Purvis, Y. Mao, D. Robinson, op.cit. 
(٣)  T. Klarin, op.cit., p ٧١. 
(٤) B. D. Paul, op.cit., p ٥٧٦. 
(٥) B. D. Paul, op.cit., p ٥٧٧. 
(٦)   B. Purvis, Y. Mao, D. Robinson, op.cit. 
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ومع ذلك كان مؤتمر ستوكھولم محدوًدا في فعالیتھ، ألن حمایة البیئة والحاجة 
إلى التنمیة اعتبرتا احتیاجات متنافسة، وبالتالي تم التعامل معھما بطریقة منفصلة وغیر 
منسقة، وكان المؤتمر أكثر اھتماًما بتحدید المفاضالت بین البیئة والتنمیة بدال من 

روابط المتناغمة بین االثنین، ولذلك لم یتم تحقیق سوى القلیل إلدماج االھتمام بتعزیز ال
االھتمامات البیئیة بشكل ملموس في سیاسات وخطط التنمیة، وكان ھناك حاجة لمنظور 

    ١.أكثر تكامال یتضمن التنمیة االقتصادیة واالعتبارات البیئیة

  مفھوم التنمیة المستدامة: رابعا

م اللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة ١٩٨٣ألمم المتحدة عام أنشأت الجمعیة العامة ل
م  نشرت اللجنة ١٩٨٧والتنمیة والتي ُعرفت فیما بعد باسم لجنة بروندتالند، وفي عام 

  ٢.تقریر برونتالند، وقدم أھم التعریفات للتنمیة المستدامة

 دون وقد وصفت التنمیة المستدامة بأنھا التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر
المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھم الخاصة، وفي السنوات التي أعقبت 

   ٣.نشر تقریر بروندتالند أصبحت التنمیة المستدامة ھى النموذج السائد للحركة البیئیة

التنمیة (وتم تحدید العناصر الرئیسیة الثالثة للمفھوم، وھى مفھوم التنمیة 
إعادة (، ومفھوم االحتیاجات ) ادیة بما یتماشى مع القیود البیئیةاالجتماعیة واالقتص

إمكانیة استخدام (ومفھوم األجیال القادمة  ،) للجمیع توزیع الموارد لضمان جودة الحیاة
   ٤) .الموارد على المدى الطویل لضمان جودة الحیاة الالزمة لألجیال القادمة

ھي ضمان االحتیاجات والرعایة وتعد المبادئ األساسیة للتنمیة المستدامة 
لألجیال الحالیة والمقبلة، والتحسین المستمر لجودة الحیاة والمساواة بشكل عام، وحمایة 
وحفظ البیئة والتنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة، وحمایة والحفاظ على الموارد 

د غیر المتجددة، الطبیعیة، مع االستخدام الرشید للموارد المتجددة وتقلیل استنفاد الموار
وتغییر اإلنتاج واالستھالك مع مراعاة القیود البیئیة، واستخدام الطاقة المتجددة والتقنیات 
المبتكرة للحد من التأثیر السلبي على البیئة، وتعزیز التعاون الدولي على المستوى 
الوطني واإلقلیمي والمحلي، وإنشاء إطار مؤسسي مع شبكة قویة من أصحاب المصلحة 

     ٥.لمھتمین بتنفیذ مفھوم التنمیة المستدامةا

  أبعاد التنمیة المستدامة: خامسا

یتضح من مفھوم التنمیة المستدامة أنھا تنمیة شاملة تھدف إلى تحسین النواحي 
االجتماعیة واالقتصادیة مع االلتزام  بحدود النظام البیئي المحدود، وھى بذلك تعتمد 

                                                           

(١) B. D. Paul, op.cit., p ٥٧٦. 
(٢) B. D. Paul, op.cit., p ٥٧٦. 
(٣)   B. Purvis, Y. Mao, D. Robinson, op.cit. 
(٤)  T. Klarin, op.cit., p ٧٦. 
(٥)  T. Klarin, op.cit., p ٧٦. 
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ھیمیة، ھي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد بشكل أساسي على ثالث دعائم مفا
 :وفیما یلي عرض ألبعاد التنمیة المستدامة. البیئي

  البعد االقتصادي  . أ

یعد الحفاظ على الرفاھیة أحد ركائز االستدامة االقتصادیة ویتضمن كفاءة 
بطریقة توفر أعلى مستوى من )  االدخار واالستثمار(تخصیص الموارد بمرور الوقت 

الرفاھیة لألجیال الحالیة والمستقبلیة، ویركز معیار االستدامة للحفاظ على الرفاھیة على 
التغییرات في الرفاھیة بمرور الوقت بدًال من التركیز على تحقیق أعلى مستوى ممكن 
من الرفاھیة في وقت محدد، وھذا التفسیر لالستدامة یتطلب نظرة أوسع وأكثر فائدة 

ب مراعاة اإلنتاج بأقل تكلفة وأن یتم توجیھ الموارد إلى المناطق لالستدامة، وكذلك یج
   ١.التي تساھم بشكل أكبر في الرفاھیة

وتركز االستدامة االقتصادیة على التوزیع الفعال والعادل للموارد الطبیعیة بین 
األجیال الحالیة وبین األجیال القادمة، مع تشغیل النشاط االقتصادي داخل حدود النظام 

  ٢.بیئي المحدودال

وتحتاج التنمیة المستدامة إلى تعزیز النمو االقتصادي مع ضمان استمرار البیئة 
في توفیر الموارد الطبیعیة والخدمات البیئیة التي تعتمد علیھا الرفاھیة حیث تمثل 

٪ في اقتصادیات ٢٪ من ثروة الدول النامیة مقارنة بـ ٢٦األصول الطبیعیة في المتوسط 
لتعاون االقتصادي والتنمیة مما یدل على ضعف البلدان النامیة في إدارة مواردھا منظمة ا

وخسارة األصول الطبیعیة، في حین أن دخولھا المحدودة وقدرتھا المؤسسیة الضعیفة 
   ٣.تقوض قدرتھا على التكیف مع المخاطر البیئیة

 غیر مباشرة االقتصادیة بتكالیف العوامل الخارجیة، وھى آثاروتعتد االستدامة 
للمعامالت، أو تكالیف ومزایا غیر محددة في السعر المحدد للسلعة أو الخدمة، وتعبر 
العوامل الخارجیة عن تأثیرات المشروع االقتصادي على البیئة الخارجیة، والتي یتحمل 
آثارھا المجتمع والبیئة الطبیعیة، فعلى سبیل المثال، التأثیر الخارجي السلبي لتلوث 

                                                           

(١)   A. Markulev, A. Long, On sustainability: an economic approach, Staff 
Research Note, Productivity Commission, Canberra, ٢٠١٣, p ٤. 
(٢) T. L. Reddy, R. J. Thomson, Environmental, social and economic 
sustainability: implications for actuarial science. University of the 
Witwatersrand, School of Statistics and Actuarial Science, ٢٠١٤. 
(٣) OECD, Global and local environmental sustainability, development 
and growth, ٢٠١٥, available at:  
https://www.oecd.org/dac/environment-development/FINAL ٪
٢٠POST٢٠٪ ٢٠١٥global ٪٢٠and ٪٢٠local ٪٢٠environmental ٪
٢٠sustainability.pdf, p ٢. 
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 من مخلفات اإلنتاج یتحملھ المجتمع والبیئة الطبیعیة ألنھ یمكن أن یؤثر على األنھار
   ١.استخدامات األنھار كموقع ترفیھي أو مورد للمیاه العذبة

وتعتبر مكونات البیئة الصحیة مثل الھواء النظیف والمیاه العذبة من المنافع 
تصادي ویضر بصحة اإلنسان العامة، كما أن التدھور البیئي یؤدي إلى تباطؤ النمو االق

ورفاھھ، ولذلك یجب التوفیق بین التنمیة وحمایة البیئة واإلدارة المستدامة للموارد، 
ولذلك یجب أن تضمن سیاسات الحكومات استیعاب تكالیف اآلثار االجتماعیة والبیئیة 
وإلزام المشروعات االقتصادیة بتخفیف العوامل الخارجیة وتحمل تكالیفھا من خالل 

   ٢.لضرائب والتشریعات البیئیةا

وینعكس تحمل المشروعات االقتصادیة لتكالیف العوامل الخارجیة على تكالیف 
اإلنتاج، وبالتالي یتضمنھا سعر المنتجات ویعمل السوق على التوزیع الفعال للموارد 
 وتقلیل األنشطة االقتصادیة التي تتسم بارتفاع التكالیف البیئیة واالجتماعیة، وتشجیع

  ٣.األنشطة االقتصادیة صدیقة البیئة والتي تتسم بانخفاض تكالیف العوامل الخارجیة

  البعد االجتماعي  . ب

أماكن یرغب الناس في العیش والعمل فیھا "تعّرف المجتمعات المستدامة بأنھا 
اآلن وفي المستقبل، وتلبي االحتیاجات المتنوعة للمقیمین الحالیین والمستقبلیین، وحساسة 

، وتوفر جودة حیاة عالیة وآمنة وشاملة وذكیة، ومخطط لھا جیًدا، وتوفر المساواة لبیئتھم
  ٤. في الفرص والخدمات الجیدة للجمیع وتتسم بالعدالة

ویتضح من ذلك أن االستدامة االجتماعیة تتطلب شروط خاصة في البیئة المادیة 
  .للمجتمعات  وفي العالقات بین أفراد ھذه المجتمعات

مبادئ التخطیط العمراني الجید الذي یراعي توفیر  ستدامة االجتماعیة تطبیقتتطلب اال
وانخفاض الكثافة السكانیة،  جودة البیئة المحلیة ووسائل الراحة، وسھولة الوصول،

وتصمیم حضري مستدام، وأحیاء مالئمة للمشاة وبنایات جذابة، وسكن الئق، ونقل ذكي، 
     ٥. والتخضیر

                                                           

(١) G. Goniadis, M. Lampridi, Introduction to sustainable development, 
International Hellenic University, ٢٠١٥, available 
at:https://www.ihu.edu.gr/icsd/docs/introduction-to-sustainable-
development.pdf, p ٤٢. 
(٢)   R. Emas, op.cit.,p ٢. 
(٣)   G. Goniadis, M. Lampridi, op.cit., p ٤٣. 
(٤) E. Eizenberg, Y.Jabareen, Social sustainability: A new conceptual 
framework, Sustainability, Volume ٩, No.٢٠١٧ ,٦٨, p ٢. 
(٥) E. Eizenberg, Y.Jabareen, op.cit., p ٣. 
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مستدامة بتوافر األطر واألنظمة والھیاكل التي تشجع التنوع، وتتسم المجتمعات ال
وتعزز الترابط والتماسك االجتماعي، وتدعم الشبكات االجتماعیة، وتتسم بتطبیق مبادئ 
الحكم الرشید وھیاكل حكم مفتوحة وخاضعة للمساءلة وتعزیز الشعور بالرضا واالنتماء 

   ١.والفخر

یلبي المجتمع كافة االحتیاجات األساسیة، وتستھدف االستدامة االجتماعیة أن 
ویعزز نوعیة الحیاة لجمیع األعضاء على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك نمط 
الحیاة الصحي، وفرص العمل، والوصول إلى التعلیم الجید والخدمات الطبیة، والبیئة 

ؤون العامة المتجانسة، واإلسكان المناسب، والسالمة الشخصیة، والمشاركة في الش
           ٢.والقضاء على اإلقصاء االجتماعي

وتتطلب االستدامة االجتماعیة تحقیق العدالة االجتماعیة والمساواة القانونیة 
وتكافؤ الفرص والتوزیع العادل لموارد المجتمع والتشارك العادل في الحقوق 

بالتفاعل مع بعضھم والواجبات، في إطار ترتیبات اجتماعیة تسمح لجمیع أفراد المجتمع 
البعض كأقران، وتشجع اندماج األنماط الثقافیة المختلفة في المجتمع، وتعزز رأس المال 
االجتماعي واالعتراف بالھویات والثقافات واألعراق المختلفة وحقوق األقلیات 
االجتماعیة، وإنصاف المجموعات الضعیفة وسماع أصواتھم عند صنع السیاسات أو 

   ٣. االقتصادیة واالجتماعیة التي تؤثر علیھماتخاذ القرارات

  البعد البیئي. ج

تشیر االستدامة البیئیة إلى تلبیة احتیاجات الموارد والخدمات لألجیال الحالیة 
والمستقبلیة دون المساس بصحة النظم البیئیة التي توفرھا، وتعد االستدامة البیئیة شرط 

تمع البشري بتلبیة احتیاجاتھ، بینما ال یتجاوز للتوازن والمرونة والترابط الذي یسمح للمج
قدرة النظم البیئیة الداعمة لھ على االستمرار في تجدید الخدمات الالزمة لتلبیة تلك 

  ٤.االحتیاجات، وال من خالل اإلجراءات التي تقلل التنوع البیولوجي

دة فنظام األرض مرن وھذا یعني أنھا قادرة على الحفاظ على سالمتھا أو العو
إلى حالة التوازن بعد حدوث اضطراب، ومع ذلك فإن التحوالت المفاجئة الناجمة عن 
النمو األسي تفرض ضغوط أكبر على حدود نظام األرضي یمكن أن تؤدي إلى فقدان 

                                                           

(١)   G. Goniadis, M. Lampridi, op.cit., p ٢٧. 
(٢) D. Skripnuk, K. Kikkas, E. Romashkina, Sustainable development and 
environmental security in the countries of the circumpolar north, In E٣S 
Web of Conferences, Volume ١١٠, EDP Sciences, ٢٠١٩, p ٣. 
(٣) E. Eizenberg, Y.Jabareen, op.cit., p ٧. 
(٤) J. Morelli, Environmental sustainability: A definition for environmental 
professionals, Journal of environmental sustainability, Volume ١, Issue 
٢٠١١ ,١, p ٤. 
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المرونة وعدم االستدامة، ومن ھذه الضغوط تغیر المناخ وتدھور الموارد الطبیعیة 
  ١.یولوجيوالتلوث البیئي وفقدان التنوع الب

وقد بدأت ھذه الضغوط بالفعل في تھدید أسس النمو والتنمیة، فبحلول عام 
م من المتوقع أن یعیش ملیار شخص إضافي في مناطق شدیدة اإلجھاد المائي، ٢٠٣٠

٪ إضافیة مما ١٠التنوع البیولوجي األرضي العالمي بنسبة ومن المتوقع أن ینخفض 
م ستؤدي المستویات ٢٠٥٠یئي األساسیة، وبحلول عام یؤدي إلى فقدان خدمات النظام الب

المتزایدة لالنبعاثات الدفیئة من النقل والصناعة إلى زیادة العدد العالمي للوفیات المبكرة 
 ملیون شخص سنوًیا، أي أكثر من ضعف ٣٫٦المرتبطة بالجسیمات المنقولة جوًا إلى 

   ٢.مستویات الیوم

یز قدرة النظام البیئي على الحفاظ على ھیكلھ وتھدف االستدامة البیئیة إلى تعز
    ٣.ومیزاتھ الوظیفیة عند تعرضھ لعوامل خارجیة وداخلیة

وتقدیم المنتجات بما یتواءم مع  ویحتاج تحقیق االستدامة البیئیة أن یتم تصمیم
المتطلبات البیئیة، وأن یراعى جعل االستدامة البیئیة ھدفًا رئیسیًا عند اختیار مكونات 

نتجات الجدیدة، واختیار المواد الخام التي تحافظ على التنوع البیولوجي للموارد الم
الطبیعیة، واستخدام مصادر الطاقة المستدامة، واالھتمام بإعادة التدویر وتصمیم 

للتدویر وإعادة االستخدام، والتركیز على التخلص اآلمن  المنتجات بطریقة تجعلھا قابلة
   ٤.من النفایات

  ھداف اإلنمائیة لأللفیة ومدى نجاحھااأل :سادسا

م بتبني ٢٠٠٠ دولة في قمة األلفیة لألمم المتحدة في  سبتمبر عام١٨٩قام ممثلو 
إعالن األلفیة لألمم المتحدة، وألزم اإلعالن الدول الغنیة والفقیرة ببذل كل ما في وسعھا 

مقراطیة واالستدامة للقضاء على الفقر وتعزیز كرامة اإلنسان والمساواة والسالم والدی
البیئیة، وتمت صیاغة األھداف اإلنمائیة لأللفیة لتحویل ھذه االلتزامات إلى ثمانیة أھداف 

   ٥.م٢٠١٥یمكن للعالم تحقیقھا بحلول عام 

وكانت ھذه األھداف ھي القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقیق تعلیم أساسي 
مرأة وخفض وفیات األطفال وتحسین شامل وتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین ال

                                                           

(١)   T. L. Reddy, R. J. Thomson, op.cit. 
(٢)   OECD, op.cit., p ٢.  
(٣) D. Skripnuk, K. Kikkas, E. Romashkina, op.cit., p ٤. 
(٤) J. Morelli, op.cit., p ٦ 
(٥) L. Shi, L. Han, F. Yang, & L. Gao, The evolution of sustainable 
development theory: Types, goals, and research prospects, 
Sustainability, Volume ١١, Issue ٢٠١٩ ,٧١٥٨, p ٦ 
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الصحة اإلنجابیة ومكافحة فیروس نقص المناعة البشریة والمالریا واألمراض األخرى 
  ١ .وضمان االستدامة البیئیة وتطویر شراكة عالمیة من أجل التنمیة

م، وتم تحقیق ٢٠١٥وانتھت مھلة تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة بحلول عام 
٪ ١٤م إلى ١٩٩٠٪ عام ٤٧فضت نسبة من یعیشون في فقر مدقع من نتائج جیدة، وانخ

م، وارتفع صافي معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائیة في المناطق النامیة من ٢٠١٥عام 
م، وانخفض المعدل العالمي لوفیات األطفال من ٢٠١٥٪ عام ٩١م إلى ٢٠٠٠٪ عام ٨٣
 العالم الذین یحصلون على م، وزادت نسبة سكان٢٠١٥٪ عام ٤٫٣م إلى ١٩٩٠٪ عام ٩

         ١.م٢٠١٥عام  ٪٩١م إلى ١٩٩٠٪ عام ٧٦مصادر محسنة لمیاه الشرب من 

 في المائة ٤٠اإلیدز بنسبة / انخفضت اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة و
  ٢.م٢٠٠٠تقریبًا منذ عام 

م تستطیع  األھداف اإلنمائیة لأللفیة نجاحًا جزئیًا حیث لویعد النجاح الذي حققتھ
الوفاء بكامل االحتیاجات العالمیة ولم تحقق التنمیة المستدامة المنشودة في جمیع البلدان 

  .  وشابھا عدد من أوجھ القصور

فقد كان تقدم األھداف اإلنمائیة لأللفیة في كل منطقة غیر متكافئ، على سبیل 
ر من األداء في دول المثال، كان األداء في دول شرق آسیا وأمریكا الجنوبیة أفضل بكثی

أفریقیا، وكانت ھناك فجوات كبیرة بین الریف والحضر، وبین أفقر األسر وأغناھا، 
وكان تركیز األھداف اإلنمائیة لأللفیة على حل مشكلة الفقر المدقع في البلدان النامیة 

    ٣.ولكن لم یتم إیالء االھتمام الواجب لكیفیة ضمان التنمیة المستدامة

 ملیون شخص ال ٧٠٠ة عمل األھداف اإلنمائیة لأللفیة كان ھناك وفي نھایة مد
 ملیون طفل كل ١٦٠یزالون یعیشون في فقر مدقع، وال یزال الجوع یعیق نمو حوالي 

 ملیون شخص لدیھم وظائف تجعلھم یعیشون بأقل من دوالرین ٨٠٠عام، ویوجد حوالي 
 ض التي یمكن الوقایة منھا،في الیوم، ویعاني الكثیر منھم من سوء التغذیة واألمرا

 طفل أصغر من خمس سنوات، والنساء في المناطق ١٦٠٠٠یموت یومیا حوالي و
    ٤. مرة منھ في البلدان الغنیة١٤النامیة أكثر عرضة للوفاة أثناء الوالدة بـ 

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.
html 
(١) L. Shi, L. Han, F. Yang, & L. Gao, op.cit.,p ٩. 
(٢)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/background/ 
(٣) L. Shi, L. Han, F. Yang, & L. Gao, op.cit., p ٩. 
(٤) UNDP, From the MDGs to Sustainable Development for All,  
LESSONS FROM ١٥ YEARS OF PRACTICE, United Nations 
Development Programme, ٢٠١٦, p ١٨. 
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  أھداف التنمیة المستدامة : سابعا

نیرو في عام اتجھ مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة في ریو دي جا 
م إلى إنتاج مجموعة من األھداف العالمیة التي تلبي التحدیات البیئیة والسیاسیة ٢٠١٢

  ١.واالقتصادیة الملحة التي تواجھ العالم وتحل محل األھداف اإلنمائیة لأللفیة

، م٢٠١٥ سبتمبر ٢٥وفي قمة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة في نیویورك في 
م، بما في ذلك ٢٠٣٠ قادة العالم خطة التنمیة المستدامة لعام  من١٥٠تبنى أكثر من 

أھداف التنمیة المستدامة والمعروفة أیًضا باسم األھداف العالمیة بغرض إنھاء الفقر 
والجوع وعدم المساواة ، واتخاذ إجراءات بشأن تغیر المناخ والبیئة ، وتحسین الوصول 

  ٢.ت قویةإلى الصحة والتعلیم ، وبناء مؤسسات وشراكا

تم تحدید سبعة عشر ھدف للتنمیة المستدامة لمعالجة بعض التحدیات األكثر 
القضاء على الفقر، والقضاء على إلحاًحا التي تواجھ العالم الیوم، وھذه األھداف ھي 

الجوع، والصحة الجیدة والرفاھیة، والتعلیم الجید، والمساواة بین الجنسین، وتوفیرالمیاه 
 طاقة نظیفة وبأسعار معقولة، والعمل الالئق والنمو لصحي، وتوفیرالنظیفة والصرف ا

 والحد من االقتصادي، وبناء بنیة تحتیة مرنة وتعزیز التصنیع المستدام وتعزیز االبتكار،
مدن ومجتمعات محلیة مستدامة، وضمان أنماط االستھالك واإلنتاج التفاوتات، و

تحت الماء، وحمایة الحیاة على األرض، المستدامة، والعمل المناخي، وحمایة الحیاة 
 ٣.السالم والعدل والمؤسسات القویة، والشراكات لتحقیق األھدافو

وتعد أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر أوسع نطاقا وتذھب إلى أبعد من 
األھداف اإلنمائیة لأللفیة من خالل معالجة األسباب الجذریة للفقر والحاجة العالمیة إلى 

وتغطي األھداف األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة وتعمل .  التي تناسب جمیع الناسالتنمیة
على تحقیق النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي وحمایة البیئة، وتعتبر ھذه األھداف 
عالمیة وتنطبق على جمیع البلدان، في حین أن األھداف اإلنمائیة لأللفیة كانت مخصصة 

نامیة فقط، ومن السمات األساسیة ألھداف التنمیة المستدامة تركیزھا للعمل في البلدان ال
  ٤. القوي على وسائل التنفیذ وتعبئة الموارد المالیة وبناء القدرات والتكنولوجیا

  

  

 

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/background/ 
(٢)https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressrelease
s/٢٠١٥/٠٩/٢٤/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-
goals-by-world-leaders.html 
(٣) https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
(٤)https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
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  املبحث الثاني 

  مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف مصر

ع مواجھتھا جاءت أھداف التنمیة المستدامة لمعالجة التحدیات التي لم تستطی
اإلنمائیة لأللفیة، وتعتبر جمیع األھداف مترابطة ویؤثر ھدف فى األھداف  األھداف

األخرى، وتعد مصر من الدول التي تبنت األھداف العالمیة للتنمیة المستدامة، وتشیر 
خطط وبرامج التنمیة في مصر إلى السعي نحو تحقیق ھذه األھداف في موعدھا 

  .ؤشرات أھداف التنمیة المستدامة في مصرم، وفیما یلي عرض لم٢٠٣٠

  :ھدف القضاء على الفقر .١

یعتبر إنھاء الفقر بجمیع أشكالھ أحد أكبر التحدیات التي تواجھ البشریة حیث 
م كان یعیش حوالي ٢٠١٥یعاني كثیرون من عدم تلبیة االحتیاجات األساسیة، ففي عام 

  ١. یوم دوالر أمریكي في ال١٫٩٠ ملیون شخص على أقل من ٧٣٦

 دوالر ١٫٩٠وفي مصر ارتفعت نسبة السكان الذین یعیشون على أقل من 
 ٢م،٢٠١٧٪ في عام ٣٫٢م إلى نحو ٢٠١٠  في عام ٪١٫٧أمریكي في الیوم من 

  . حالة الفقر في مصر)  ١(ویوضح الجدول رقم 

م إلى ٢٠١١/ ٢٠١٠حالة الفقر في مصر خالل الفترة من عام )  ١(جدول رقم 
  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧عام 

/ ٢٠١٠  المؤشر
  م٢٠١١

٢٠١٢ /
  م٢٠١٣

/ ٢٠١٧  م٢٠١٥
  م٢٠١٨

نسبة السكان تحت خط الفقر 
  ) ٪(الوطني

٣٢٫٥  ٢٧٫٨  ٢٦٫٣  ٢٥٫٢  

نسبة السكان تحت خط الفقر 
 ) ٪(المدقع

٦٫٢ ٥٫٣ ٤٫٤ ٤٫٨ 

  :من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات: المصدر

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-١-no-poverty.html 
(٢) https://data.worldbank.org/indicator 
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عامة واإلحصاء، التقریر جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة ال -١
 في ٢٠٣٠اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة 

  .٨م، ص٢٠١٩مصر، دیسمبر 
جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مسح  -٢

  .٧٧م، ص ٢٠١٩، یونیو ٢٠١٨/ ٢٠١٧الدخل واإلنفاق واالستھالك 

ابق االرتفاع المستمر في نسبة الفقراء في مصر یتضح من بیانات الجدول الس
بمعیار خط الفقر الوطني، فقد ارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني في مصر من 

م، ثم ارتفعت إلى ٢٠١٣/ ٢٠١٢٪ في عام ٢٦٫٣م إلى ٢٠١١/ ٢٠١٠٪ عام ٢٥٫٢
كما . م٢٠١٨/ ٢٠١٧٪ في عام ٣٢٫٥م، ثم ارتفعت لتصل إلى ٢٠١٥٪ في عام ٢٧٫٨

/ ٢٠١٠٪ عام ٤٫٨یتبین أنھ رغم االنخفاض في نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع من 
م ثم ٢٠١٥٪ عام ٥٫٣م إال أنھا ارتفعت إلى ٢٠١٣/ ٢٠١٢٪ في عام ٤٫٤م إلى ٢٠١١

  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧٪ عام ٦٫٢إلى 

  :ھدف القضاء على الجوع .٢

لق�ضاء   ملیون شخص في العالم یعانون من الج�وع، ویتطل�ب ا   ٦٩٠یوجد حوالي   
عل���ى الج���وع ح���دوث تغیی���ر ف���ي نظ���ام األغذی���ة والزراع���ة الع���المي وزی���ادة اإلنتاجی���ة     

  ١.الزراعیة

٪ م�ن  ١٥٫٩وتعاني مصر من ضعف مؤشرات األمن الغذائي حی�ث یع�اني نح�و        
٪ م��ن انع��دام األم��ن ٣٥س��كان م��صر م��ن ض��عف الوص��ول إل��ى الغ��ذاء، كم��ا یع��اني نح��و  

   ٢.یتوافر لھم الغذاء الكافي وبسھولةالغذائي، أي أن أكثر من نصف سكان مصر ال

م كان ٢٠١٥كما تواجھ مصر بعض المشكالت المرتبطة بنقص التغذیة ففي عام 
٪ من ال�سكان م�ن نق�ص ال�سعرات الحراری�ة، ویع�اني ن�سبة كبی�رة م�ن              ١٦٫٥یعاني نحو   

 من أمراض تتعلق بسوء التغذیة، - شھور وأقل من خمس سنوات٦ مابین عمر -األطفال 
٪، ون��سبة الم��صابین ب��الھزال نح��و ٤٫٦لغ��ت ن��سبة الم��صابین ب��نقص ال��وزن نح��و حی��ث ب

    ٣.٪١٦٫٢٪، ونسبة المصابین بالتقزم نحو ٣٫٢

وتحتاج مصر إلى زیادة انتاجھا الغذائي لتعزیز األمن الغذائي وخفض العجز في 
 بنح�و  المیزان التجاري للسلع الغذائیة، فعلى الرغم من امتالك مصر لثروة حیوانی�ة تق�در       

ملیون طن وإجم�الي م�ساحة مزروع�ة نح�و     ١،٨ملیون طن وثروة سمكیة تقدر بنحو  ٢٫٢
 إال أن م��صر تحت��اج إل��ى االس��تیراد م��ن الخ��ارج لتلبی��ة احتیاجاتھ��ا       ٤ ملی��ون ف��دان، ٩٫١

  ) .٢(الغذائیة، وھو ما یتضح من بیانات الجدول رقم 

                                                           

(١) https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 
جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التقریر اإلحصائي الوطني )  ٢(

 .١٧م، ص ٢٠١٩ في مصر، دیسمبر ٢٠٣٠ أھداف التنمیة المستدامة لمتابعة مؤشرات
 .١٩جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مرجع سابق، ص ) ٣(
 .٢٢- ٢١جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مرجع سابق، صص )  ٤(
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م ٢٠١٧ي عام المیزان التجاري للسلع الغذائیة في مصر ف)   ٢(جدول رقم 
  .بالملیون دوالر أمریكي

  صافي العجز أو الفائض  السلعة

  ٤٢٧٤-  الحبوب ومنتجاتھا

  ١٨٥٤  الفاكھة والخضروات

  ١٥٥٧-  اللحوم ومنتجاتھا

  ١٦٨-  منتجات األلبان

  ٥٩٤-  األسماك

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

Food and Agriculture Organization (FAO) , Selected 
: Available at, Egypt, Indicators

٥٩/country#/en/faostat/org.fao.www://http 

یتضح من بیانات الجدول السابق عجز المیزان التجاري للسلع الغذائیة في مصر 
 ملیون ١٨٥٤یزانھا التجاري فائض بلغ بإستثناء الفاكھة والخضروات والتي حقق م

 ملیون ٤٢٧٤دوالر أمریكي، في حین حقق المیزان التجاري للحبوب ومنتجاتھا عجز 
 ملیون دوالر ١٥٥٧دوالر أمریكي، وبلغ عجز المیزان التجاري للحوم ومنجاتھا 

  ملیون دوالر أمریكي، وكان١٦٨أمریكي، وبلغ عجز المیزان التجاري لمنتجات األلبان 
  . ملیون دوالر أمریكي٥٩٤العجز في المیزان التجاري لألسماك نحو 

  :ھدف الصحة الجیدة والرفاھیة .٣

یواجھ العالم العدید من التحدیات التي تھدد ھدف الحفاظ على الصحة الجیدة، 
  ١.مثل التغییرات البیئیة، ومخاطر المالریا وفیروس اإلیدز واألمراض غیر الساریة

 جیدة نحو تحسین الرعایة الصحیة مما أسفر عن وقد اتخذت مصر خطوات
تحسن مؤشرات الصحة العامة للسكان في مصر ویتضح ذلك من بیانات الجدول رقم 

)٣. (  

  

  

                                                           

(١) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 

http://www.fao.org/faostat/en/
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 للسكان في مصر خالل الفترة من عام  العامة  مؤشرات الصحة) ٣(جدول رقم 
  .م٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٥

  م٢٠١٧  م٢٠١٦  م٢٠١٥  المؤشر

  ٧١٫٧  ٧١٫٥  ٧١٫٣  ) بالسنوات(میالد العمر المتوقع عند ال

 ألف ١٠٠معدل اإلصابة بداء السل لكل 
  شخص

١٤  ١٥  ١٥  

معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة لكل 
   ألف طفل١٠٠

١٩٥٠  ١٩٦٠  ٢٠٣٠  

 ألف    ١٠٠معدل الوفیات النفاسیة لكل 
  والدة حیة

٤٤  ٤٦  ٤٩  

معدل الوفیات بسبب امراض القلب واالوعیة 
   ألف شخص١٠٠ الدمویة لكل

٢٨٢٫٢  ٢٨٦٫٢  ٣٠٤٫٤  

معدل الوفیات بسبب اإلصابة بالسرطان لكل 
   ألف شخص١٠٠

٣٦٫٤  ٣٨٫٩  ٣٩٫١  

معدل الوفیات بسبب امراض الجھاز التنفسى 
   ألف شخص١٠٠المزمنة لكل 

٢٤٫٣  ٢٥٫٨  ٢٧٫٨  

معدل الوفیات بسبب  مرض السكرى لكل 
   ألف شخص١٠٠

٨  ٨٫٥  ٩٫٥  

  :حث اعتماًدا على بیاناتمن إعداد البا: المصدر

جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التقریر  -١
 في ٢٠٣٠اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة 

 .٣٦م، ص ٢٠١٩مصر، دیسمبر 
٢- The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 

Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

یتضح من بیانات الجدول السابق تحسن مؤشرات الصحة للسكان في مصر، 
 سنة ٧١٫٥م إلى ٢٠١٥ سنة في عام ٧١٫٣حیث ارتفع العمر المتوقع عند المیالد من 

 كما انخفض معدل حاالت اإلصابة م،٢٠١٧ سنة في عام ٧١٫٧م، ثم إلى ٢٠١٦في عام 
 حالة في عام ١٤م إلى ٢٠١٥ حالة عام ١٥ ألف شخص من ١٠٠بداء السل لكل 

  .م٢٠١٧

https://data.worldbank.org/indicator
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 ألف مولود حي من ١٠٠وانخفض معدل وفیات األطفال دون خمس سنوات لكل 
م، وانخفض معدل ٢٠١٧ حالة وفاة عام ١٩٥٠م إلى ٢٠١٥ حالة وفاة في عام ٢٠٣٠

م إلى ٢٠١٥ حالة وفاة في عام ٤٩ ألف حالة والدة حیة من ١٠٠ل الوفیات النفاسیة لك
  .م٢٠١٧ حالة وفاة عام ٤٤

كذلك انخفض معدل الوفیات الناجمة عن امراض القلب واالوعیة الدمویة لكل 
 حالة وفاة عام ٢٨٢٫٢م إلى ٢٠١٥ حالة وفاة في عام ٣٠٤٫٤ ألف شخص من ١٠٠

 ألف شخص ١٠٠اإلصابة بالسرطان لكل م، وانخفض معدل الوفیات الناجمة عن ٢٠١٧
م، وانخفض معدل ٢٠١٧ حالة وفاة عام ٣٦٫٤م إلى ٢٠١٥ حالة وفاة في عام ٣٩٫١من 

 حالة وفاة ٢٧٫٨ ألف شخص من ١٠٠الوفیات الناجمة عن امراض الجھاز التنفسى لكل 
م، وانخفض معدل الوفیات الناجمة عن ٢٠١٧ حالة وفاة عام ٢٤٫٣م إلى ٢٠١٥في عام 

 حالة ٨م إلى ٢٠١٥ حالة وفاة في عام ٩٫٥ ألف شخص من ١٠٠ض السكرى لكل مر
  .م٢٠١٧وفاة عام 

ویعتبر النقص في عدد األطقم الطبیة أحد أھم التحدیات التي تواجھ ھدف تحقیق 
م كان معدل كثافة األطباء في مصر ٢٠١٧الصحة الجیدة في مصر، فوفقًا لتقدیرات عام 

 طبیب لكل ألف ١٫٥٧، بینما كان المعدل العالمي  طبیب لكل ألف شخص٠٫٨٠نحو 
 ممرضة ١٫٩٣م كان معدل كثافة الممرضات في مصر نحو ٢٠١٨شخص، وفي عام 

 ١. ممرضة لكل ألف شخص٣٫٨٢لكل ألف شخص، في حین كان المعدل العالمي 
  .االنخفاض في معدالت كثافة األطباء والممرضات في مصر)  ٤(ویوضح الجدول رقم 

معدل كثافة األطباء والممرضات في مصر خالل الفترة من عام ) ٤(جدول رقم 
  .م٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٤

 م٢٠١٨  م٢٠١٧  م٢٠١٦  م٢٠١٥  م٢٠١٤  معدل الكثافة لكل ألف شخص

 ٠٫٤٥ ٠٫٨٠ ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ١٫١٤ األطباء 

 ١٫٩٣  ١٫٩٣  ١٫٩٣  ١٫٩٤  ١٫٩٥  الممرضات 

 :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
: Available atindicator/org.worldbank.data://https  

یتضح من الجدول السابق تناقص معدالت كثافة األطباء والممرضات في مصر، 
م إلى ٢٠١٤ طبیب عام ١٫١٤ من  شخص١٠٠٠حیث انخفض معدل كثافة األطباء لكل 

م ٢٠١٨م وفي عام ٢٠١٧ طبیب عام ٠٫٨٠م ثم انخفض إلى ٢٠١٥ طبیب عام ٠٫٨٢
 شخص، كما یتضح انخفاض ١٠٠٠ طبیب لكل ٠٫٤٥انخفض المعدل بشدة لیصل إلى 

                                                           

(١) https://data.worldbank.org/indicator   

https://data.worldbank.org/indicator
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 ١٫٩٤م إلى ٢٠١٤ ممرضة عام ١٫٩٥ شخص من ١٠٠٠معدل كثافة الممرضات لكل 
م واستقر المعدل ٢٠١٦ ممرضة في عام ١٫٩٣ م ثم انخفض إلى٢٠١٥ممرضة عام 

  .  م٢٠١٨م و٢٠١٧على ھذا النحو في عامي 

  :ھدف التعلیم الجید .٤

تم إحراز تقدم عالمي نحو زیادة الوصول إلى التعلیم، ومع ذلك كان یوجد حوالي 
م، وأكثر من نصف األطفال ٢٠١٨ ملیون طفل خارج المدارس في عام ٢٦٠

  ١.یستوفون الحد األدنى من الكفاءة في القراءة والریاضیاتوالمراھقین حول العالم ال 

وتواجھ مصر مجموعة من التحدیات التي یجب التغلب علیھا لتحقیق ھدف توفیر 
التعلیم الجید، ومن ھذه التحدیات ارتفاع كثافة الفصول الدراسیة، وعدم كفایة 

  ٢.المخصصات المالیة للتعلیم، وضعف مستوى التعلیم الفني

اني مصر من ارتفاع نسبة األمیة حیث بلغت نسبة أمیة الذكور نحو كما تع
٪ من إجمالي ٣٤٫٥٪ من إجمالي الذكور البالغین، وبلغت نسبة أمیة اإلناث نحو ٢٨٫٢

 ٣.اإلناث البالغات

كما یتطلب النمو السكاني توفیر المزید من المؤسسات التعلیمیة والمعلمین، 
 فقد شھدت الفترة من ق بالمراحل التعلیمیة المختلفةخاصة في ظل ارتفاع معدالت االلتحا

٪ إلى ٢٥٫٣م ارتفاع نسبة االلتحاق بریاض األطفال من ٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٢عام 
ویوضح  ٤٪،٣٥٫٢٪ إلى ٢٧٫٧٪، وارتفاع نسبة االلتحاق بالتعلیم العالي من ٢٨٫٩

  .عي في مصرارتفاع مؤشرات اإللتحاق بمراحل التعلیم قبل الجام)  ٥(الجدول رقم 

مؤشرات االلتحاق بمراحل التعلیم قبل الجامعي في مصر خالل الفترة )  ٥(جدول رقم 
  .م٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٢من عام 

معدل االلتحاق بالمرحلة إلى إجمالي 
 ٥السكان في العمر المدرسي المقرر

 م٢٠١٨ م٢٠١٦ م٢٠١٤ م٢٠١٢

 ١٠٦٫٣ ١٠٥٫٤ ١٠٣٫٩ ١٠٤٫٨ ) ٪(المرحلة االبتدائیة 

 ٨٧٫٩ ٨٥٫١ ٨٠٫٨ ٧٨٫٧ ) ٪(لمرحلة الثانویة ا

                                                           

(١) https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
(٢) http://enow.gov.eg/Report/Vision-Ar.pdf 
(٣) https://data.worldbank.org/indicator   
(٤) https://data.worldbank.org/indicator   

نسبة إجمالي الطالب الملتحقین بالتعلیم في مرحلة، بصرف النظر عن السن إلى السكان في السن )  ٥(
بسبب  % ١٠٠الرسمي لاللتحاق بالتعلیم في ھذه المرحلة، ویمكن أن تتجاوز نسبة االلتحاق اإلجمالي 

 .قید طالب أكبر من العمر المدرسي المقرر
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 :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
: Available atindicator/org.worldbank.data://https  

جدول السابق ارتفاع مؤشرات االلتحاق بمراحل التعلیم قبل یتضح من بیانات ال
م، حیث اتسم معدل ٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٢الجامعي في مصر خالل الفترة من عام 

م ورغم انخفاضھ ٢٠١٢٪ عام ١٠٤٫٨اإللتحاق بالتعلیم اإلبتدائي باالرتفاع وبلغ نحو 
م لیصل ٢٠١٦في عام ٪ إال أنھ عاد إلى االرتفاع ١٠٣٫٩م إلى ٢٠١٤النسبي في عام 

  .م٢٠١٨٪ في عام ١٠٦٫٣٪، ثم ارتفع إلى ١٠٥٫٤إلى 

٪ في ٧٨٫٥كما كان معدل اإللتحاق بالتعلیم الثانوي في ارتفاع مستمر حیث كان 
 م٢٠١٦٪ في عام ٨٥٫١م، وبلغ نحو ٢٠١٤٪ في عام ٨٠٫٨م ثم وصل إلى ٢٠١٢عام 

  .  ٪٨٧٫٩م ارتفع إلى ٢٠١٨وفي عام  ، 

  :ن الجنسینھدف المساواة بی .٥

توجد تفاوتات كبیرة في المساواة بین الجنسین في بعض مناطق العالم حیث   
تحرم العدید من النساء من نفس حقوق الرجال، وال تزال المرأة في كثیر من المجتمعات 

  ١.تعاني من العنف واالستغالل الجنسي والتمییز في المناصب العامة

واة بین الجنسین، وبلغت نسبة مشاركة وتھتم مصر بتمكین المرأة وتعزیز المسا
٪ من إجمالي القوى العاملة في ٢٣٫٦م نحو ٢٠١٩اإلناث في القوى العاملة في عام 

٪، وتتمكن النساء في مصر ١٤٫٩مصر، وبلغت نسبة عضویة المرأة في البرلمان نحو 
نساء م بلغت حصة ال٢٠١٧من تولي الوظائف العلیا في الجھاز اإلداري للدولة، ففي عام 

٪، وبلغت حصة النساء في وظیفة مدیر مؤسسة ١٠٫٥في وظائف كبار المسئولین نحو 
   ٢.٪٢٥٫٥٪، وبلغت حصة النساء في وظیفة مدیر عام نحو ٦نحو 

كما تحسنت مؤشرات التكنولوجیا التمكینیة للنساء في مصر حیث ارتفعت نسبة 
/ ٢٠١٣٪ عام ٧٢٫٤ر من النساء الالتي لدیھن ھاتف محمول إلى إجمالي النساء في مص

  ٣.م٢٠١٨/ ٢٠١٧٪ عام ٨٧٫٩م إلى ٢٠١٤

وزادت معدالت التحاق اإلناث بمراحل التعلیم المختلفة في مصر، ففي خالل 
٪ ٢٤٫٩م ارتفعت نسبة التحاق اإلناث بریاض األطفال من ٢٠١٧ م إلى٢٠١٢الفترة من 

٪، ویتضح ٣٥٫٨لى ٪ إ٢٦٫٢٪ وارتفعت نسبة االلتحاق بالتعلیم العالي من ٢٨٫٧إلى 
 في مراحل التعلیم قبل ارتفاع معدالت التحاق اإلناث في مصر)  ٦(من جدول رقم 

 . الجامعي

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-٥-gender-equality.html 

 .٦٢ة العامة واإلحصاء، مرجع سابق، ص جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئ)  ٢(
 .٦٥جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مرجع سابق، ص )  ٣(

https://data.worldbank.org/indicator
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ارتفاع معدالت التحاق اإلناث في مصر في مراحل التعلیم قبل )  ٦(جدول رقم 
  .م٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٤الجامعي خالل الفترة من عام 

ة إلى إجمالي معدل االلتحاق بالمرحل م٢٠١٤ م٢٠١٦ م٢٠١٨
 ١اإلناث في العمر المدرسي المقرر

 ) ٪(المرحلة االبتدائیة  ١٠٣٫٧ ١٠٥٫٤ ١٠٦٫٥

 ) ٪(المرحلة الثانویة  ٨٠٫٦ ٨٤٫٤ ٨٧٫٣

 :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
: Available atindicator/org.worldbank.data://https  

یتضح من بیانات الجدول السابق االرتفاع المستمر في نسبة إلتحاق اإلناث بالمدارس 
م، كما یتضح ٢٠١٨٪ في عام ١٠٦٫٥في مرحلة التعلیم اإلبتدائي حتى وصلت إلى 
لمدارس في مرحلة التعلیم الثانوي حتى االرتفاع المستمر في نسبة إلتحاق اإلناث با

 .   م٢٠١٨٪ عام ٨٧٫٣وصلت إلى 

  :ھدف المیاه النظیفة والصرف الصحي .٦

 ملیار شخص في العالم إلى مرافق الصرف الصحي المالئمة، ٢٫٤یفتقر 
 العمل على تحسین ملیار شخص مصدًرا ملوًثا لمیاه الشرب، ولذلك یجب ١٫٨ویستخدم 

الستثمار في البنیة التحتیة المالئمة، وتوفیر مرافق الصرف إدارة موارد المیاه وا
  .  (٢٠١٧ ,ITU)الصحي

وتواجھ مصر تحدیات ضغوط الطلب على المیاه الناجم عن  النمو السكاني في 
ظل محدودیة مواردھا من المیاه،  كما أن تحسین وصول السكان للمیاه النظیفة وخدمات 

  ٢.حتیة وشبكات المیاه وشبكات الصرف الصحيالصرف الصحي یتطلب تطویر البنیة الت

أن مصر تحتاج إلى تعزیز قدرة السكان على )  ٧( ویتضح من الجدول رقم 
  . الحصول على خدمات المیاه النظیفة والصرف الصحي

                                                           

نسبة إجمالي اإلناث الملتحقین بالتعلیم في مرحلة، بصرف النظ�ر ع�ن ال�سن إل�ى ال�سكان م�ن اإلن�اث                 ) ١(
 ١٠٠ل�ة، ویمك�ن أن تتج�اوز ن�سبة االلتح�اق اإلجم�الي       في السن الرسمي لاللتحاق بالتعلیم في ھ�ذه المرح   

 .بسبب قید طالبات أكبر من العمر المدرسي المقرر% 
(٢) http://enow.gov.eg/Report/Vision-Ar.pdf 

https://data.worldbank.org/indicator
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  .م٢٠١٧مؤشرات استخدام المیاه والصرف الصحي في مصر )  ٧(جدول رقم 

النسبة إلى   عدد األفراد  المؤشر
  كانإجمالي الس

  ٪ ٩٦٫٨  ٩١٧٦٩٧١٧  استخدام مصادر آمنة لمیاه الشرب

  ٪٣٫٢  ٢٩٨٧٣٦٤  استخدام مصادر غیر آمنة لمیاه الشرب

  ٪٦٦٫٢  ٩٤٧٥٧٠٨١  استخدام خدمات صرف صحي آمنة

  ٪٣٣٫٨  ٣١٩٨٥٣٧٨  استخدام خدمات صرف صحي غیر آمنة

، جمھوریة مصر العربیة: من إعداد الباحث إعتمادًا على بیانات: المصدر
الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التقریر اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات 

  . ٧٠-٦٨صص . م٢٠١٩ في مصر، دیسمبر ٢٠٣٠أھداف التنمیة المستدامة 

 شخص یستخدم میاه ٢٩٨٧٣٦٤یتضح من الجدول السابق أنھ یوجد في مصر 
 ٣١٩٨٥٣٧٨ یتضح أن ٪ من السكان، كما٣٫٢من مصادر غیر آمنة بما یعادل نحو 

٪ من ٣٣٫٨شخص في مصر یفتقدون لخدمات الصرف الصحي اآلمنة بما یعادل نحو 
  .السكان

  :طاقة نظیفة وبأسعار معقولةھدف  .٧

یشكل استمرار النمو السكاني والنمو الصناعي وتغییرات المناخ عوامل تدفع 
الطاقة، ویعد ضمان لزیادة االھتمام العالمي بتقنیات الطاقة النظیفة وتحسین إنتاجیة 

  ١.وصول الطاقة للجمیع أمرًا حیویًا لتعزیز التنمیة المستدامة

وتھتم مصر بدعم قدرة السكان على الوصول إلى الطاقة وبلغت نسبة المستفیدین 
  ٢.٪٩٩٫٧من خدمات الكھرباء في مصر نحو 

وتولي مصر اھتماما كبیرا بتطویر قطاع الطاقة وضمان توفیر احتیاجات مصر 
الطاقة وزیادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فقد نجحت مصر في عام من 

٪، ١٫٦م في تحقیق نمو سنوي في اجمالي الطاقة الكھربائیة المولدة بنحو ٢٠١٩/ ٢٠١٨
  ٣. ٪٥٨٫٢وتحقیق نمو سنوي في الطاقة الكھربائیة المولدة من مصادر متجددة نحو 

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-٧-affordable-and-clean-energy.html 

 .٧٨جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مرجع سابق، ص )  ٢(
المتجددة، الشركة القابضة لكھرباء مصر، التقریر جمھوریة مصر العربیة، وزارة الكھرباء والطاقة )  ٣(

 .م٢٠١٩/ ٢٠١٨السنوي 
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تمر في انتاج الطاقة الكھربائیة في االرتفاع المس)  ٨(ویتضح الجدول رقم 
  .مصر، واالرتفاع المستمر في الطاقة الكھربائیة المولدة من مصادر متجددة

م ٢٠١٥/ ٢٠١٤انتاج الطاقة الكھربائیة في مصر خالل الفترة من عام )   ٨(جدول رقم 
  .م٢٠١٩/ ٢٠١٨إلى عام 

  ٢٠١٤ /
  م٢٠١٥

٢٠١٥ /
  م٢٠١٦

٢٠١٦ /
  م٢٠١٧

٢٠١٧ /
  م٢٠١٨

٢٠١٨ /
  م٢٠١٩

إجمالي الطاقة المولدة         
  ) س.و.ج( 

١٩٩٨٤٣  ١٩٦٧٦٠  ١٨٩٥٥٠  ١٨٦٣٢٠  ١٧٤٨٧٥  

الطاقة المولدة من 
( الطاقات المتجددة 

  ) س.و.ج

٤٥٤٣  ٢٨٧١  ٢٧٨٠  ٢٢٢٦  ١٤٤٤  

نسبة الطاقة المولدة من 
الطاقات المتجددة إلى 
  إجمالي الطاقة المولدة

٢٫٣ ٪١٫٥ ٪١٫٥ ٪١٫٢ ٪٠٫٨٪ 

جمھوریة مصر العربیة، وزارة :  إعداد الباحث إعتمادًا على بیاناتمن: المصدر
/ ٢٠١٨الكھرباء والطاقة المتجددة، الشركة القابضة لكھرباء مصر، التقریر السنوي 

  . م٢٠١٩

یتضح من الجدول السابق االرتفاع المستمر في إجمالي الطاقة الكھربائیة المولدة 
م إلى ٢٠١٥/ ٢٠١٤ام س ع.و. ج١٧٤٨٧٥في مصر حیث ارتفعت من 

/ ٢٠١٦س عام .و.ج١٨٩٥٥٠م، ثم إلى ٢٠١٦/ ٢٠١٥س عام .و.ج١٨٦٣٢٠
/ ٢٠١٨م، لتصل في عام ٢٠١٨/ ٢٠١٧س عام .و.ج١٩٦٧٦٠م، ثم إلى ٢٠١٧
  .س.و.  ج١٩٩٨٤٣م إلى  ٢٠١٩

كما یتبین من الجدول االرتفاع المستمر في الطاقة الكھربائیة المولدة من مصادر 
س بما .و. ج١٤٤٤م من ٢٠١٥/ ٢٠١٤ي مصر، حیث كانت في عام الطاقة المتجددة ف

/ ٢٠١٥٪ من إجمالي الطاقة الكھربائیة المولدة، وارتفعت في عام ٠٫٨یعادل نحو 
٪ من إجمالي الطاقة الكھربائیة المولدة، ١٫٢س بما یعادل نحو .و. ج٢٢٢٦م إلى ٢٠١٦

س بما یعادل .و.ج ٤٥٤٣م إلى ٢٠١٩/ ٢٠١٨واستمرت في االرتفاع لتصل في عام 
  .٪ من إجمالي الطاقة الكھربائیة المولدة٢٫٣نحو 

  :العمل الالئق والنمو االقتصاديھدف  .٨

 ملیون شخص عاطلین عن العمل في العالم في عام ٢٠٤كان یوجد أكثر من 
م، نتیجة تباطؤ النمو االقتصادي وعدم كفایة الوظائف لمواكبة القوة العاملة ٢٠١٥
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دف التنمیة المستدامة إلى تعزیز النمو االقتصادي المستدام، وزیادة المتنامیة، ولذلك تھ
  ١.م٢٠٣٠مستویات اإلنتاجیة، وخلق فرص العمل الالئق للجمیع بحلول عام 

وقد استطاعت مصر في الفترة األخیرة زیادة معدالت النمو االقتصادي، وھو ما 
لمستمر في الناتج المحلي حیث تشیر إلى النمو ا)   ٩(یتضح من من بیانات الجدول رقم 

  .اإلجمالي وفي نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

م إلى ٢٠١٥النمو االقتصادي في مصر خالل الفترة من عام ) ٩(جدول رقم 
  ) .م٢٠١٠باألسعار الثابتة للدوالر األمریكي في عام (م ٢٠١٩عام 

 م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥  المؤشر

جمالي الناتج المحلي اإل
 بالملیار دوالر أمریكي

٣٠٢٫١ ٢٨٦٫١ ٢٧١٫٧ ٢٦٠٫٨ ٢٤٩٫٩ 

النمو السنوي للناتج المحلي 
 ) ٪(اإلجمالي 

٥٫٦ ٥٫٣ ٤٫٢ ٤٫٣ ٤٫٤ 

نصیب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي بالدوالر 

 أمریكي

٣٠٠٨٫٨ ٢٩٠٧٫٣ ٢٨١٧٫٣ ٢٧٦١٫٤ ٢٧٠٣٫٧ 

النمو السنوي لنصیب الفرد 
مالي من الناتج المحلي اإلج

)٪ ( 

٣٫٥ ٣٫٢ ٢٫٠ ٢٫١ ٢٫١ 

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

 االرتفاع المستمر في الناتج المحلي اإلجمالي یتضح من بیانات الجدول السابق
 ملیار ٢٦٠٫٨م إلى ٢٠١٥ ملیار دوالر أمریكي عام ٢٤٩٫٩في مصر، حیث ارتفع من 

 ٢٧٦١،٤٪ لیصل نصیب الفرد إلى ٤٫٣م بزیادة سنویة نحو ٢٠١٦دوالر أمریكي عام 
 ٢٧١٫٧إلى ٪، ثم ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي ٢٫١دوالر أمریكي بزیادة سنویة نحو 

٪ ووصل نصیب الفرد ٤٫٢م بزیادة سنویة نحو ٢٠١٧ملیار دوالر أمریكي في عام 
م تحقق نمو ٢٠١٨٪، وفي عام ٢٫٠ دوالر أمریكي بزیادة سنویة نحو ٢٨١٧٫٣إلى

 ملیار دوالر أمریكي ٢٨٦٫١٪ لیصل إلى ٥٫٣سنوي للناتج المحلي اإلجمالي بلغ نحو 

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-٨-decent-work-and-economic-growth.html 

https://data.worldbank.org/indicator
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٪، ثم ٣٫٢ر أمریكي بمعدل نمو سنوي نحو  دوال٢٩٠٧٫٣ویرتفع نصیب الفرد إلى 
م بزیادة ٢٠١٩ملیار دوالر أمریكي في عام ٣٠٢٫١ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

  .٪٣٫٥ دوالر أمریكي بزیادة سنویة نحو ٣٠٠٨٫٨٪ وبلغ نصیب الفرد ٥٫٦سنویة نحو 

ما وتھتم مصر بتحسین بیئات العمل لضمان توافر السالمة واألمن للعمال وھو 
)  ١٠(یتضح من انخفاض إصابات العمل في مصر، ویوضح الجدول التالي جدول رقم 

  . التناقص المستمر في إصابات العمل في مصر

عدد إصابات العمل في مصر لكل ألف عامل خالل الفترة )   ١٠(جدول رقم 
  .م٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٥من عام 

  م٢٠١٧  م٢٠١٦  م٢٠١٥  المؤشر 

  ٤٫٩٦  ٥٫٦١  ٨٫٧٤  إجمالي إصابات العمل

  ٠٫٠٢  ٠٫٠٣  ٠٫١١  اإلصابات الممیتة

  ٤٫٩٤  ٥٫٥٨  ٨٫٦٣  اإلصابات غیر الممیتة

 جمھوریة مصر العربیة، الجھاز :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التقریر اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أھداف 

  ٩٠م، ص ٢٠١٩ في مصر، دیسمبر ٢٠٣٠التنمیة المستدامة 

 ٨٫٧٤یتضح من الجدول السابق انخفاض إجمالي إصابات العمل في مصر من 
 إصابة غیر ٨٫٦٣ إصابة ممیتة و ٠٫١١م من بینھم ٢٠١٥إصابة لكل ألف عامل عام 

 إصابة ممیتة و ٠٫٠٣م من بینھم ٢٠١٦ إصابة لكل ألف عامل عام ٥٫٦١ممیتة إلى 
 إصابة ٤٫٩٦م انخفض إجمالي اإلصابات إلى ٢٠١٧تة، وفي عام  إصابة غیر ممی٥٫٥٨

  . إصابة غیر ممیتة٤٫٩٤ إصابة ممیتة و ٠٫٠٢لكل ألف عامل من بینھم 

وتحتاج مصر إلى خلق فرص عمل جدیدة لخفض معدل البطالة حیث بلغت نسبة 
 ١٪،٥٫٤م، في حین كانت النسبة العالمیة ٢٠١٩٪ في عام ١٠٫٨البطالة في مصر نحو 
  .مؤشرات العمالة في مصر)   ١١(ویوضح الجدول رقم 

                                                           

(١)https://data.worldbank.org/indicator   
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مجموعة من  مؤشرات العمالة في مصر خالل الفترة من )   ١١(جدول رقم 
  .م٢٠١٩م إلى عام ٢٠١٣عام 

  م٢٠١٩  م٢٠١٧  م٢٠١٥  م٢٠١٣  المؤشر

  ٪١٠٫٨  ٪١١٫٧  ٪١٣٫١  ٪١٣٫٢  معدل البطالة

العمالة غیر الرسمیة في غیر 
  العمالة الزراعیة

٣١٫٨  ٪٣١  ٪٢٨٫١٪  -  

  ٪٢٠٫٧  ٪٢١٫٥  ٪٢٥٫٥  ٪٢٦٫٣   ١العمالة المعرضة للمخاطر

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التقریر  -١
 في ٢٠٣٠اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة 

 .٨٧-٨٦م، صص ٢٠١٩مصر، دیسمبر 
٢- The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 

Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

یتضح من الجدول السابق أنھ رغم ارتفاع معدل البطالة في مصر مقارنة 
 تحسن عن الفترات السابقة، حیث انخفضت نسبة البطالة في بالمتوسط العالمي إال أنھ

م، ٢٠١٧٪ عام ١١٫٧م، ثم إلى ٢٠١٥٪ عام ١٣٫١م إلى ٢٠١٣٪ عام ١٣٫٢مصر من 
  .م٢٠١٩٪ عام ١٠٫٨ثم وصلت إلى 

كما یتبین من الجدول معاناة مصر من ارتفاع معدالت العمالة غیر الرسمیة 
٪ عام ٢٨٫١یر العمالة الزراعیة نحو حیث بلغت نسبة العمالة غیر الرسمیة في غ

  .٪٣١٫٨م وصلت إلى ٢٠١٧م، وفي عام ٢٠١٥٪ عام ٣١م، وارتفعت إلى نحو ٢٠١٣

كما یتضح التحسن المستمر في معدل العمالة المعرضة للمخاطر، حیث بلغت 
م، ثم إلى ٢٠١٥٪ عام ٢٥٫٥٪، وانخفضت لتصل إلى ٢٦٫٣م نحو ٢٠١٣النسبة عام 

  .  م٢٠١٩٪ عام ٢٠٫٧ انخفضت إلى م، ثم٢٠١٧٪ عام ٢١٫٥
   

 :بناء بنیة تحتیة مرنة وتعزیز التصنیع المستدام وتعزیز االبتكارھدف  .٩

یمكن للتصنیع الشامل والمستدام، إلى جانب االبتكار والبنیة التحتیة إطالق العنان 
للقوى االقتصادیة التي تولد فرص العمل والدخل وإدخال وتعزیز التقنیات الجدیدة 

                                                           

 نسبة أفراد األسرة العاملین بدون أجر والعاملین لحسابھم الخاص إلى إجمالي المشتغلین) ١(

https://data.worldbank.org/indicator
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یل التجارة الدولیة وتمكین االستخدام الفعال للموارد، ولذلك یجب االھتمام بتطویر وتسھ
 ١.قطاع التصنیع وزیادة االستثمار في البحث العلمي واالبتكار

وتبنت رؤیة مصر لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة دعم االبتكار في مصر من 
ن تحسن مؤشرات االبتكار في خالل إعادة ھیكلة منظومتھ وتحسین كفائتھا، مما اسفر ع

، إال أن التطویر المأمول لمنظومة االبتكار ) ١٢(مصر، وھو مایتضح من الجدول رقم 
في مصر مازال یواجھ مجموعة من العقبات خاصة ضعف التمویل وانخفاض الوعي 

 ٢. بأھمیة الملكیة الفكریة

 .م٢٠١٨م و٢٠١٢مقارنة بین مؤشرات االبتكار في مصر في عامي )  ١٢(جدول رقم 

 م٢٠١٨ م٢٠١٢ المؤشر

الفنیون العاملون في مجال البحث 
 ) لكل ملیون شخص(والتطویر 

٣٦٩٫٦ ٢٦٧٫٢ 

الباحثون العاملون في مجال البحث 
 ) لكل ملیون شخص(والتطویر 

٦٨٦٫٧ ٥١٧٫١ 

 ٩٩٧٫٠ ٦٨٣٫٠ طلبات تسجیل براءات االختراع

  ١٦٢٢٧٫٠  ١٠٧٣٫٠ طلبات تسجیل العالمات التجاریة

 :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

م ٢٠١٨م یتضح من الجدول السابق تحسن مؤشرات االبتكار في مصر في عا
م، حیث ارتفعت نسبة الفنیین العاملین في مجال البحث والتطویر لكل ٢٠١٢مقارنًة بعام 

م، كما ارتفعت نسبة ٢٠١٨ عام ٣٦٩٫٦م إلى ٢٠١٢ عام ٢٦٧٫٢ملیون شخص من 
م ٢٠١٢ عام ٥١٧٫١الباحثین العاملین في مجال البحث والتطویر لكل ملیون شخص من 

 ٦٨٣٫٠عدد طلبات تسجیل براءات االختراع من م، وارتفع ٢٠١٨ عام ٧٫٦٨٦إلى 
م، كما   وارتفع عدد طلبات تسجیل ٢٠١٨ طلب عام ٩٩٧٫٠م إلى ٢٠١٢طلب عام 

 طلب عام ١٦٢٢٧٫٠م إلى ٢٠١٢ طلب عام ١٠٧٧٣٫٠العالمات التجاریة من 
  .م٢٠١٨

                                                           

(١)https://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-
industrialization/ 
(٢) http://enow.gov.eg/Report/Vision-Ar.pdf 
 

https://data.worldbank.org/indicator
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وساعد ھذا التحسن في مجال االبتكار على دعم صناعة التكنولوجیا المتقدمة، 
من زیادة صادرات مصر من التكنولوجیا ) ١٣(تضح من بیانات الجدول رقم یوھو ما 
  . المتقدمة

  صادرات مصر من التكنولوجیا المتقدمة )  ١٣(جدول رقم 

  .م٢٠١٩م إلى عام ٢٠١٦خالل الفترة من عام 

 م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ المؤشر

صادرات التكنولوجیا المتقدمة 
 بالملیون دوالر أمریكي

٣٢٣٫٩ ١٢٥٫٢ ٧٣٫٨ ٥٦٫١ 

صادرات التكنولوجیا المتقّدمة 
٪ من صادرات السلع (

 ) المصنوعة

٢٫٣ ٠٫٩ ٠٫٦ ٠٫٥ 

 :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

یتضح من بیانات الجدول السابق زیادة قیمة صادرات التكنولوجیا المتقدمة 
 ملیون ٧٣٫٨م إلى ٢٠١٦ ملیون دوالر أمریكي عام ٥٦٫١لمصر، حیث ارتفعت من 

م، ثم ٢٠١٨ ملیون دوالر أمریكي عام ١٢٥٫٢م، ثم إلى ٢٠١٧دوالر أمریكي عام 
  . ملیون دوالر أمریكي٣٢٣٫٩م وبلغت ٢٠١٩زید عن الضعف في عام ارتفعت إلى ما ی

كما یتبین من الجدول السابق ارتفاع نسبة صادرات التكنولوجیا المتقدمة إلى 
م إلى ٢٠١٦٪ عام ٠٫٥إجمالي صادرات السلع المصنوعة لمصر، حیث ارتفعت النسبة 

  . م٢٠١٩م ٪ عا٢٫٣م، لتصل إلى ٢٠١٨٪ عام ٠٫٩م، ثم إلى ٢٠١٧٪ عام ٠،٦

م ٢٠١٨ویعد قطاع الصناعة من أھم القطاعات االقتصادیة في مصر، ففي عام 
 ملیار دوالر أمریكي بمعدل ٨٨حقق قطاع الصناعة في مصر قیمة مضافة بلغت حوالي 

٪ في الناتج المحلي اإلجمالي لمصر، كما أنھ ١٦٫٢٪ لیساھم بنحو ٦٫٤نمو سنوي نحو 
م بلغت نسبة العاملین في ٢٠١٨ن العمالة، ففي عام یساھم في إستیعاب نسبة كبیرة م

٪ من إجمالي المشتغلین في مصر وھى نسبة مرتفعة مقارنًة ٢٧٫٢قطاع الصناعة نحو 
  ١.٪٢٣بالنسبة العالمیة التي كانت نحو 

                                                           

(١) https://data.worldbank.org/indicator   

https://data.worldbank.org/indicator
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وتسعى مصر إلى تطویر قطاع الصناعة من خالل تشجیع االستثمار في 
التحول نحو انتاج السلع القائمة على الصناعة، ودعم التوجھ التصدیري، وتشجیع 

     ١.المعرفة، وتطویر المناطق الصناعیة، والتوسع في المراكز التكنولوجیة

  :ھدف الحد من التفاوتات .١٠

یشھد العدید من البلدان تفاوت واسع في الدخل مما یخلق تفاوتات اجتماعیة 
  .٢وسیاسیة واقتصادیة تؤدي إلى استبعاد وتھمیش بعض فئات المجتمع

وتعاني مصر من التفاوت الواسع في الدخل بین أفراد المجتمع فعلى الرغم من 
م، إال أن توزیع ٢٠١٩٪ عام ٥٫٦تحقیق معدالت نمو اقتصادي وصلت إلى نحو 

حصص الدخل في مصر یقلل فرص الفقراء في االستفادة من النمو االقتصادي المتحقق، 
  . لشدید في الدخل في مصرالتباین ا)  ١٤(ویظھر من بیانات الجدول رقم 

  .م٢٠١٧التوزیع الطبقي لحصص الدخل في مصر عام )  ١٤(جدول رقم 

 شریحة الدخل حصة الدخل

 ٪ من السكان١٠أعلى  ٪٢٦٫٩

 ٪ من السكان٢٠أعلى  ٪٤١٫٠

 ٪ من السكان٢٠ثاني  ٪١٢٫٨

 ٪ من السكان٢٠ثالث  ٪١٦٫٢

 ٪ من السكان٢٠رابع  ٪٢١٫٠

 كان٪ من الس٢٠أدنى  ٪٩٫٠

 ٪ من السكان١٠أدنى  ٪٣٫٨

 :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

التفاوت الواسع في توزیع حصص الدخل بین یتضح من بیانات الجدول السابق 
٪ من الدخل، ٢٦٫٩٪ فقط من السكان بنحو ١٠األغنیاء والفقراء في مصر حیث یستأثر 

٪ من الدخل، في حین ٤١٪ من حیث الدخل في مصر على نحو ٢٠ویحصل  أعلى
                                                           

(١) http://enow.gov.eg/Report/Vision-Ar.pdf 
(٢) https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/ 

https://data.worldbank.org/indicator
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٪ ١٠٪ فقط من الدخل، ونصیب أدنى ٩٪ من حیث الدخل على نحو ٢٠یحصل أدنى 
  .٪ من الدخل٣٫٨و من السكان نح

كما یتضح من الجدول السابق التفاوت الواسع بین حصص الطبقات المتتالیة، 
على نحو )  ٪ من حیث الدخل٢٠أعلى ( ففي حین یحصل الخمس األول من السكان 

تحصل )  ٪ من حیث الدخل٢٠ثاني ( ٪ من الدخل، نجد أن الطبقة التالیة لھا مباشرة ٤١
٪ ٢٠أدنى ( وفي حین یحصل الخمس األخیر من السكان ٪ من الدخل، ١٢٫٨على نحو 

رابع (  ٪ من الدخل، نجد أن الطبقة السابقة لھا مباشرة ٩على نحو )  من حیث الدخل
  .   ٪ من الدخل٢١تحصل على نحو )  ٪ من حیث الدخل٢٠

  :مدن ومجتمعات محلیة مستدامةھدف  .١١

 وسائل نقل  مناسب إسكان مدن ذكیة تحتوى علىتتسم المدن المستدامة بأنھا
  ١.محسنة، ومساحات عامة خضراء، وتحسین التخطیط واإلدارة الحضریة التشاركیة

 مدینة ذكیة، ومن أھم ھذه المدن ھى ١٣م بناء ٢٠١٧بدأت مصر في عام وقد 
  ٢ . ألف فدان١٧٠العاصمة اإلداریة الجدیدة على مساحة 

  :ضمان أنماط االستھالك واإلنتاج المستدامةھدف  .١٢

 تحقیق التنمیة المستدامة تغییر طریقة إنتاج واستھالك السلع والموارد یتطلب
  .٣ومراعاة القیود البیئیة، واإلدارة الفعالة للموارد الطبیعیة والتخلص اآلمن من النفایات 

وانضمت مصر إلى العدید من اإلتفاقیات الدولیة المرتبطة بتحسین أنماط 
ل المتعلقة بنقل النفایات الخطرة، وإتفاقیة روتردام االستھالك واإلنتاج ومنھا إتفاقیة باز

   ٤بشأن التداول التجاري للمواد الكیمیائیة وإتفاقیة ستوكھولم المتعلقة بالنفایات العضویة

  :العمل المناخيھدف  .١٣

یعاني العالم من اآلثار الجذریة لتغیر المناخ، فقد زادت انبعاثات غازات 
م، وتسببت الكوارث ١٩٩٠٪ مقارنًة بعام ٥٠االحتباس الحراري بنسبة تزید عن 

م، ولذلك یجب ٢٠١٧م و ١٩٩٨ ملیون شخص بین عامي ١٫٣الجیوفیزیائیة في مقتل 
  ٥.االھتمام بالتنمیة منخفضة الكربون، ودعم اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-١١-sustainable-cities-and-communities.html 
(٢)http://sis.gov.eg/Story/١٦٩٤٧٥?lang=ar 
(٣)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-١٢-responsible-consumption-and-
production.html 

 .١١٦جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مرجع سابق، ص ) ٤(
(٥)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-١٣-climate-action.html 
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معاناة مصر من آثار التلوث، وتقدر أضرار  )١٥(ویتضح من الجدول رقم 
  .م٢٠١٨ ملیار دوالر أمریكي عام ٨٫٩٣ ثاني أكسید الكربون في مصر بنحو انبعاثات

مؤشرات انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون في مصر خالل )  ١٥(جدول رقم 
  .م٢٠١٦م إلى عام ٢٠١٣الفترة من عام 

 م٢٠١٦ م٢٠١٥ م٢٠١٤ م٢٠١٣ المؤشر

األضرار الناتجة عن انبعاثات غاز 
لیار دوالر بالم(ثاني أكسید الكربون 
 ) أمریكي

٧٫٥٣ ٦٫٨١ ٦٫٦٤ ٥٫٩٥ 

انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون 
 ) ألف كیلو طن(

٢٣٩ ٢٢٥ ٢٢٨ ٢١٤ 

انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون 
متوسط نصیب الفرد بالطن (

 ) المتري

٢٫٥ ٢٫٤ ٢٫٥ ٢٫٤ 

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

یتضح من الجدول السابق تزاید انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون في مصر، 
طن متري  ٢٫٤ ألف كیلو طن وكان نصیب الفرد ٢١٤م قدرت بنحو ٢٠١٣ففي عام 

م ارتفعت ٢٠١٤ ملیار دوالر أمریكي، وفي عام ٥٫٩٥وقدرت األضرار بما یعادل نحو 
 ألف كیلو طن وكان نصیب الفرد ٢٢٨انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون لتصل  نحو 

 ملیار دوالر أمریكي، ٦٫٦٤ طن متري وقدرت األضرار بما یعادل نحو ٢٫٥
 ألف ٢٢٥م  نحو ٢٠١٥ربون لتصل في عام وانخفضت انبعاثات غاز ثاني أكسید الك

 ٦٫٨١ طن متري وقدرت األضرار بما یعادل نحو ٢٫٤كیلو طن وكان نصیب الفرد 
م عادت انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون ٢٠١٦ملیار دوالر أمریكي، وفي عام 

 طن متري وقدرت ٢٫٥ ألف كیلو طن وكان نصیب الفرد ٢٣٩لالرتفاع لتصل نحو 
  . ملیار دوالر أمریكي٧٫٥٣یعادل نحو األضرار بما 

https://data.worldbank.org/indicator
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  :الحیاة تحت الماءھدف  .١٤

تؤثر المحیطات والبحار في النظم البیئیة وتوفر العدید من الموارد، ومع ذلك یتعرض 
٪ من مخزون األسماك في العالم لالستغالل بشكل مفرط، وتمتص البحار ٣٠

  ١.نسان٪ من ثاني أكسید الكربون الذي ینتجھ اإل٣٠والمحیطات نحو 

٪ من مساحة المیاه اإلقلیمیة، ٥وفي مصر تبلغ مساحة المناطق البحریة المحمیة نحو     
  . نوع سمك في مصر مھدد بخطر االنقراض ٥٨م كان یوجد  ٢٠١٨وفي عام  

وقامت مصر بإطالق مشروع أتمتة منظومة إدارة الثروة السمكیة، من خالل بناء      
الحدود الجغرافیة للبحیرات والمسطحات المائیة باستخدام قاعدة بیانات متطورة، وترسیم 

  ٢.صور حدیثة من األقمار الصناعیة

  :الحیاة على األرضھدف  .١٥

 ملیون ھكتار من الغابات، وتم تداول ما یقرب من ١٣یفقد العالم في كل عام 
  .٣ نوع من الحیوانات والنباتات بشكل غیر قانوني، مما یھدد التنوع البیولوجي٧٠٠٠

م ٢٠١٢ كیلو متر مربع في عام ٧١٢ي مصر انخفضت مساحة الغابات من وف
ویقدر صافي استنفاد موارد الغابات في م، ٢٠١٧ كیلو متر مربع في عام ٥٣٢إلى نحو 

  ٤. ملیون دوالر أمریكي٧٢١،٦م بنحو ٢٠١٧عام 

أن عدد أنواع الكائنات الحیة على األرض )  ١٦(الجدول رقم كما یتضح من 
  . نوع٢٠٦طر االنقراض في مصر بلغ المھددة بخ

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-١٤-life-below-water.html 
(٢)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٥١٠/Digital_Government/IC
T_for_Gov 
(٣)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-١٥-life-on-land.html 
(٤)https://data.worldbank.org/indicator   
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  . مؤشرات أنواع الكائنات الحیة المھددة باالنقراض في مصر)  ١٦(جدول رقم 

عدد األنواع   عدد األنواع  األنواع
  المھددة باالنقراض

نسبة األنواع المھددة 
  إلى عدد األنواع

أنواع 
  الحیوانات

٧٫٨٣  ١٥٣  ١٩٥٢  

  ٣٫٦٧  ١٤  ٣٨١  أنواع الطیور

  ١٫٣٢  ٣  ٢٢٦  نباتاتأنواع ال

أنواع 
  الحشرات

٢٫٦٩  ٣٦  ١٣٣٦  

من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات جمھوریة مصر العربیة، وزارة البیئة، : المصدر
  :    جھاز شئون البیئة، متاح على الموقع اإللكتروني

http://www.eeaa.gov.eg/areg/٪d٨٪a٧٪d٨٤٪٩٪d٨٪b١٪d٨٪a٦٪d٩
٪٨a٪d٨٪b٣٪d٨٪٩a٪d٨٪a٩.aspx 

 نوع من الحیوانات مھددة باالنقراض ١٥٣یتضح من الجدول السابق أنھ یوجد 
 نوع من  ١٤٪ من أنواع الحیوانات في مصر، كما یظھر وجود ٧٫٨٣بما یعادل نحو 

 ٣٪ من أنواع الطیور في مصر،  ویوجد ٣٫٦٧قراض بما یعادل نحو الطیور مھددة باالن
٪ من أنواع النباتات في ١٫٣٢أنواع من النباتات مھددة باالنقراض بما یعادل نحو 

 نوع من الحشرات لخطر االنقراض بما یعادل نحو ٣٦مصر، كما یتضح تعرض 
 .٪ من أنواع الحشرات في مصر٢٫٦٩

  : القویةھدف السالم والعدل والمؤسسات .١٦

یعد تعزیز السالم واالستقرار، وسیادة القانون، وحقوق اإلنسان، والشفافیة 
  ١.ومحاربة الفساد من العوامل األساسي للتنمیة المستدامة

وتحتاج مصر إلى مزید من الشفافیة لتستطیع القضاء على الفساد خاصة الفساد 
ة لقیاس مدركات الفساد في في القطاع العام، حیث أظھر مؤشر منظمة الشفافیة العالمی

                                                           

(١)https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-١٦-peace-justice-and-strong-institutions.html 

http://www.eeaa.gov.eg/areg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx
http://www.eeaa.gov.eg/areg/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9.aspx


 - ٤٩٧٢ -

من ١٠٦٪، جعلتھا في المرتبة رقم ٣٥م تحقیق مصر لنسبة ٢٠١٩القطاع العام في عام 
     ١. دولة شملھم المؤشر١٨٠بین 

  :ھدف الشراكات لتحقیق األھداف .١٧

تتطلب خطط التنمیة الناجحة شراكات شاملة على المستویات العالمیة واإلقلیمیة 
 على رؤیة مشتركة وأھداف مشتركة، وال یمكن تحقیق أھداف والوطنیة والمحلیة مبنیة

  .٢التنمیة المستدامة إال من خالل الشراكات القویة والتعاون الفعال

وتتمتع مصر بشركات قویة مع المجتمع الدولي وانضمت إلى العدید من 
العدید اإلتفاقیات والبرتوكوالت الدولیة المتعلقة بالتنمیة المستدامة، كما تحظى بعضویة 

  . من المنظمات الدولیة

كما تعد مصر من الدول التي تقدم العون إلى من یحتاجھ وھو ما یظھر من 
  ٣. أف الجئ على أراضیھا٢٥٨٫٤استقبالھا إلى نحو 

  

  

                                                           

(١)https://images.transparencycdn.org/images/٢٠١٩_CPI_Report_AR_٢٠
١٤١٦٢٣_٠٣٣١.pdf 
(٢)https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/ 
(  ٣) https://data.worldbank.org/indicator   
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  املبحث الثالث 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر، ومساهمتها يف دعم التنمية 

  املستدامة

م في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تحقیق ٢٠٣٠تدعم إستراتیجیة مصر 
م في التنمیة المستدامة، وتشمل أھدافھا تطویر البنیة التحتیة ٢٠٣٠أھداف رؤیة مصر 

لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وبناء مصر الرقمیة، ودعم بناء القدرات البشریة 
 وتعزیز مكانة مصر في وتشجیع االبتكار، والتحول إلى االقتصاد القائم على المعرفة،

  ١. تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على المستویین اإلقلیمي والدولي

  مؤشرات البنیة األساسیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مصر: أوال

عملت الحكومة المصریة على نشر استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
صة واألفراد في العدید من المجاالت، من في مصر من قبل المؤسسات العامة والخا

خالل توفیر البنیة األساسیة المناسبة وتطویرھا المستمر وتشجیع المشروعات المتعلقة 
  . بمجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

أن مصر تمتلك بنیة أساسیة متمیزة في قطاع )  ١٧(ویتضح من الجدول رقم 
تساعد على تمكین المؤسسات واألفراد من استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 

أدوات ووسائل وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتساھم في تحقیق أھداف 
  . التنمیة المستدامة

  مؤشرات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مصر)  ١(جدول رقم 
 .م٢٠١٩و٢٠١٨في عامي 

  م٢٠١٩  م٢٠١٨  م٢٠١٧  م٢٠١٦  المؤشر

إجمالي مشتركي الھاتف 
  الثابت بالملیون مشترك

٨٫٧٦  ٧٫٨٧  ٦٫٦٠  ٦٫١٢  

إجمالي مشتركي الھاتف 
  المحمول بالملیون مشترك

٩٥٫٣٤  ٩٣٫٧٨  ١٠١٫٢٧  ٩٧٫٧٩  

إجمالي مستخدمي 
  االنترنت بالملیون مستخدم

٤٠٫٩  ٤٠٫٩  ٣٦٫٠٥  ٣١٫٩٣  

                                                           

(١) http://www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Strategy 
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إجمالي مشتركى االنترنت 
فائق السرعة بالملیون 

  تركمش

٧٫٣٠  ٦٫٥٣  ٥٫٢٠  ٤٫٤٤  

السعة الحالیة للھاتف 
  الثابت بالملیون خط

٢٥٫٢٢  ٢٠٫٧٩  ١٩٫٦٠  ١٨٫٨٨  

السعة الدولیة لإلنترنت 
  الثانیة/ بالملیار نبضة 

٢٥٦٥٫٧٨  ٢٣٩٧٫٧  ١٥٣٦٫١٢  ١١٣٤٫٢٥  

نصیب المواطن من السعة 
الدولیة لإلنترنت بالنبضة 

  الثانیة/ 

٢٥٦٦٨٫١١  ٢٤٤٠٩٫١٧  ١٦٩٣٥٫١  ١٢٧٢٧٫٢٨  

  ٣٥٤٧  ٣٤٥٦ ٣٤٩٠ ١٣٨٨ خوادم إنترنت مؤمنة

  : من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات: المصدر

جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، التقریر  -١
 .٢٠١٨-٢٠١٤السنوي لمؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

ت وتكنولوجیا المعلومات، نشرة جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاال -٢
مؤشـرات االتصــــاالت وتكنولـوجیـــا المعلـومـــات، عدد ربع سنوي، عدد 

 .م٢٠١٩دیسمبر 
جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، تقریر  -٣

موجز عن مؤشـرات االتصــــاالت وتكنولـوجیـــا المعلـومـــات، عدد شھري، 
 .م٢٠١٨ر عدد ینای

جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، الجھاز  -٤
 .م٢٠١٧القومي لتنظیم االتصاالت، تقریر اإلنترنت الشھري، عدد دیسمبر 

٥- The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

من الجدول السابق التحسن المستمر في مؤشرات البنیة األساسیة یظھر 
مشتركي الھاتف الثابت لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مصر، حیث ارتفع عدد 

م، ثم ٢٠١٧ ملیون مشترك في عام ٦٫٦٠م إلى ٢٠١٦ ملیون مشترك في عام ٦٫١٢من
 ملیون مشترك في عام ٨٫٧٦م، لیصل إلى ٢٠١٨  ون مشترك في عامملی٧،٨٧إلى 

  .م٢٠١٩

ملیون مشترك في عام  ٩٧،٧٩مشتركي الھاتف المحمول من كما ارتفع عدد 
م، ولكنھ انخفض إلى ٢٠١٧ ملیون مشترك في عام ١٠١٫٢٧م إلى ٢٠١٦

  .م٢٠١٩في عام  مشترك ٩٥٫٣٤م، ثم إلى ٢٠١٨  مشترك في عام٩٣٫٧٨

https://data.worldbank.org/indicator
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 ملیون مستخدم ٣٢،٩٣في مصر من  مستخدمي اإلنترنت  إجماليوارتفع عدد
 ملیون ٤٠٫٩م ثم إلى ٢٠١٧ ملیون مستخدم في عام ٣٦٫٠٥م إلى ٢٠١٦في عام 
  .م٢٠١٩م، واستقر عند نفس العدد في عام ٢٠١٨في عام مستخدم 

 ملیون خط ١٩٫٦٠م إلى ٢٠١٦ ملیون خط في ١٨٫٨٨وارتفعت سعة الھاتف الثابت من 
 ملیون ٢٥٫٢٢م، لتصل إلى٢٠١٨ ملیون خط في عام ٢٠٫٧٩م ثم إلى ٢٠١٧في عام 

  .م٢٠١٩خط في عام 

 ملیون ٤٫٤٤وكذلك ارتفع عدد المشتركین في االنترنت فائق السرعة من 
 ملیون ٦٫٥٣م، ثم إلى ٢٠١٧ ملیون مشترك في عام ٥٫٢٠م إلى ٢٠١٦مشترك في عام 
  . م٢٠١٩شترك في عام  ملیون م٧٫٣٠م، لیصل إلى ٢٠١٨مشترك في عام 

الثانیة في عام /  ملیار نبضة ١١٣٤٫٢٥كما ارتفعت السعة الدولیة لإلنترنت من 
 ملیار ٢٫٣٩٧٠٧ثم إلى م، ٢٠١٧الثانیة في عام /  ملیار نبضة ١٥٣٦٫١٢م إلى ٢٠١٦
في عام  الثانیة/  ملیار نبضة٢٫٥٦٥٧٨إلى م لتصل ٢٠١٨الثانیة في عام / نبضة 
 .م٢٠١٩

الثانیة / نبضة١٢٧٢٧٫٢٨ب المواطن من السعة الدولیة لإلنترنت منوارتفع نصی
 ٢٤٤٠٩٫١٧م، ثم إلى ٢٠١٧الثانیة في عام / نبضة١٦٩٣٥٫١م إلى ٢٠١٦في عام 

  . م٢٠١٩في عام  الثانیة/ نبضة٢٥٦٦٨٫١١م لیصل إلى٢٠١٨الثانیة في /نبضة

 خادم ٣٤٩٠م إلى ٢٠١٦ خادم في عام ١٣٨٨وارتفع عدد الخوادم المؤمنة من 
م ولكنھ عاد إلى االرتفاع ٢٠١٨ خادم في عام ٣٤٥٦، ثم انخفض إلى ٢٠١٧في عام 
  . خادم٣٥٤٧م لیصل إلى ٢٠١٩في عام 

  المؤشرات االقتصادیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مصر. ثانیا

تشجع الحكومة المصریة التوسع في االستثمار في قطاعات تكنولوجیا المعلومات 
ت، مما ترتب علیھ االرتفاع المستمر في أعداد المشروعات االقتصادیة في واالتصاال

 شركة جدیدة تعمل في مجاالت ١٦١٣م تم تأسیس ٢٠١٩ھذا المجال، وفي عام 
 ملیون ٢١٣٧٫٣٦تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 

 نقطة في ٨٠٦صة المصریة جنیھ مصري، وبلغت قیمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبور
  .١م٢٠١٩نھایة 

م وصول نسبة االستثمار في قطاع المعلومات ٢٠١٩/ ٢٠١٨وشھد العام المالي 
٪ من إجمالي االستثمار في مصر، وبلغت نسبة االستثمار العام في ٥٫٤واالتصاالت إلى 

بة ٪ من اجمالي االستثمار العام في مصر، وبلغت نس١٫٢قطاع المعلومات واالتصاالت 

                                                           

جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، نشرة مؤشـرات االتصــــاالت ) ١(
 .٦م، ص٢٠١٩وتكنولـوجیـــا المعلـومـــات، عدد ربع سنوي،عدد دیسمبر 
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٪ من اجمالي االستثمار ٩٫٣االستثمار الخاص في  قطاع المعلومات واالتصاالت نحو 
  ١.الخاص في مصر

التوسع المستمر في االستثمار في قطاعي المعلومات  )١٨(ویوضح الجدول رقم 
  .م٢٠١٩/ ٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٤واالتصاالت في مصر خالل الفترة من عام 

لمستمر في االستثمار في قطاعي المعلومات االرتفاع ا) ١٨(جدول رقم 
  م٢٠١٩/ ٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٤واالتصاالت في مصر خالل الفترة من عام 

/ ٢٠١٤ المؤشر
 م٢٠١٥

٢٠١٥ /
 م٢٠١٦

٢٠١٦ /
 م٢٠١٧

٢٠١٧ /
 م٢٠١٨

٢٠١٨ /
 م٢٠١٩

قیمة اإلستثمار العام في قطاعي 
المعلومات واالتصاالت بالملیار 

 جنیھ مصري

٠٫٩٤ ٠٫٩  

 

٥٫٤٥ ٣٫٠٨ ٢٫٢٢ 

معدل النمو السنوي في 
اإلستثمار العام في قطاعي 

 ) ٪(المعلومات واالتصاالت 

٧٦٫٦٩ ٣٨٫٧٦ ١٣٥٫٤٤ ٤٫٦٧ ٢٠٫٥٩ 

قیمة اإلستثمار الخاص في 
قطاعي المعلومات واالتصاالت  

 بالملیار جنیھ مصري

١٨٫٠٥  

 

٤٤٫٧٧ ٣٤٫٥٨ ٢١٫٠٠ ٢٠٫٥٠ 

معدل النمو السنوي في 
اص في قطاعي اإلستثمار الخ

 ) ٪(المعلومات واالتصاالت 

-٢٩٫٤٧ ٦٤٫٦٨ ٢٫٤٤ ١٣٫٥٨ ١٣٫٠٩ 

قیمة إجمالي إلستثمار  في 
قطاعي المعلومات واالتصاالت 

 بالملیار جنیھ مصري

٥٠٫٢٢ ٣٧٫٦٦ ٢٣٫٢٢ ٢١٫٤٤ ١٨٫٩٥ 

معدل النمو السنوي في إجمالي 
اإلستثمار في قطاعي المعلومات 

 ) ٪(واالتصاالت 

-٣٣٫٣٣ ٦٢٫٢٠ ٨٫٢٩ ١٣٫١٥ ١١٫٩٢ 

جمھوریة مصر العربیة، وزارة : من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات: المصدر
  : التخطیط والتنمیة االقتصادیة، منظومة الحسابات القومیة، متاح على الموقع اإللكتروني

https://mped.gov.eg/nationalaccounts.html 

                                                           

(١) https://data.worldbank.org/indicator   

https://mped.gov.eg/nationalaccounts.html
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یشیر الجدول السابق إلى االرتفاع المستمر في حجم إجمالي االستثمار في قطاع 
/ ٢٠١٤ ملیار جنیھ مصري في عام ١٨٫٩٥المعلومات واالتصاالت، حیث ارتفع من 

م بزیادة سنویة نحو ٢٠١٦/ ٢٠١٥ ملیار جنیھ مصري في عام ٢١٫٤٤  إلى ٢٠١٥
م بزیادة ٢٠١٧/ ٢٠١٦ار جنیھ مصري في عام  ملی٢٣،٢٢٪، ثم أرتفع إلى ١٣٫١٥

م ٢٠١٨/ ٢٠١٧ ملیار جنیھ مصري في عام ٣٧٫٦٦٪، ثم ارتفع إلى ٨٫٢٩سنویة نحو 
 ملیار جنیھ ٥٠٫٢٢م إلى ٢٠١٩/ ٢٠١٨٪، لیصل في عام ٦٢٫٢٠بزیادة سنویة نحو 

  .٪٣٣٫٣٣مصري بزیادة سنویة نحو 

مستمر في حجم االستثمار العام وكذلك یتضح من بیانات الجدول السابق االرتفاع ال
 ملیار جنیھ مصري في عام ٠٫٩٠في قطاع المعلومات واالتصاالت، حیث ارتفع من 

م بزیادة سنویة ٢٠١٦/ ٢٠١٥ ملیار جنیھ مصري في عام ٠٫٩٤  إلى ٢٠١٥/ ٢٠١٤
م بزیادة ٢٠١٧/ ٢٠١٦ ملیار جنیھ مصري في عام ٢٫٢٢٪، ثم أرتفع إلى ٤٫٧نحو 

م ٢٠١٨/ ٢٠١٧ ملیار جنیھ مصري في عام ٣،٠٨ ثم ارتفع إلى ٪،١٣٥٫٤سنویة نحو 
 ملیار جنیھ ٥٫٤٥م إلى ٢٠١٩/ ٢٠١٨٪، لیصل في عام ٣٨٫٧٦بزیادة سنویة نحو 

  .٪٧٦٫٦٩مصري بزیادة سنویة نحو 

كما یتبین من الجدول السابق االرتفاع المستمر في حجم االستثمار الخاص في قطاع 
/ ٢٠١٤ ملیار جنیھ مصري في عام ١٨٫٠٥تفع من المعلومات واالتصاالت، حیث ار

م بزیادة سنویة نحو ٢٠١٦/ ٢٠١٥ ملیار جنیھ مصري في عام ٢٠٫٥٠  إلى ٢٠١٥
م بزیادة ٢٠١٧/ ٢٠١٦ ملیار جنیھ مصري في عام ٢١٫٠٠٪، ثم أرتفع إلى ١٣٫٥٨

م ٢٠١٨/ ٢٠١٧ ملیار جنیھ مصري في عام ٣٤٫٥٨٪، ثم ارتفع إلى ٢٫٤٤سنویة نحو 
 ملیار جنیھ ٤٤٫٧٧م إلى ٢٠١٩/ ٢٠١٨٪، لیصل في عام ٦٤٫٦٨ سنویة نحو بزیادة

  .٪٢٩٫٤٧مصري بزیادة سنویة نحو 

نتج عن التوسع في االستثمار في قطاعي المعلومات واالتصاالت ارتفاع مساھمتھما 
مساھمة قطاع تكنولوجیا المعلومات في الناتج المحلي اإلجمالي المصري، كما بلغت 

  ١. ملیار جنیھ مصري٢٢٫٥ الخزانة العامة للدولة واالتصاالت في

االرتف��اع الم��ستمر ف��ي ن��اتج قط��اعي )  ١٩(ویوض��ح الج��دول الت��الي ج��دول رق��م 
م إل��ى ع��ام  ٢٠١٤/ ٢٠١٣المعلوم��ات واالت��صاالت ف��ي م��صر خ��الل الفت��رة م��ن ع��ام        

  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧

                                                           

جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، التقریر السنوي لمؤشرات قطاع ) ١(
 .٦، ص ٢٠١٨- ٢٠١٤االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
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الت في االرتفاع المستمر في ناتج قطاعي المعلومات واالتصا)  ١٩(جدول رقم 
  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٤مصر خالل الفترة من عام 

جمھوریة مصر العربیة، وزارة : من إعداد الباحث اعتمادًا على بیانات: المصدر
  :التخطیط والتنمیة االقتصادیة، منظومة الحسابات القومیة، متاح على الموقع اإللكتروني

https://mped.gov.eg/nationalaccounts.html 

یتضح من الجدول السابق االرتفاع المستمر في الناتج المحلي لقطاعي 
م إلى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٤المعلومات واالتصاالت في مصر خالل الفترة من عام 

م، حیث ارتفعت قیمة الناتج المحلي  لقطاعي المعلومات واالتصاالت في ٢٠١٨/ ٢٠١٧
 ملیار جنیھ ٦٢٫٤م إلى ٢٠١٥/ ٢٠١٤ ملیار جنیھ مصري في عام ٥٦٫٢مصر من 

٪، ثم ارتفعت قیمة الناتج ١١٫١م بمعدل نمو سنوي نحو ٢٠١٦/ ٢٠١٥مصري في عام 
 ملیار جنیھ مصري في ٧٢٫٧المحلي  لقطاعي المعلومات واالتصاالت في مصر إلى 

م ٢٠١٨/ ٢٠١٧٪، وفي عام ١٦٫٥م بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٢٠١٦/ ٢٠١٥عام 
 ملیار جنیھ مصري ٩٠٫٥المعلومات واالتصاالت بلغت قیمة الناتج المحلي لقطاعي 

  .٪٢٤٫٦بمعدل نمو سنوي نحو 

وعلى الرغم من التوسع في االستثمار في قطاعي المعلومات واالتصاالت في 
مصر، والنمو المستمر في ناتجھما المحلي، إال أن موشرات صادرات وواردات قطاعي 

عي المعلومات واالتصاالت في  المعلومات واالتصاالت تشیر إلى انخفاض مساھمة قطا
  ) .٢٠( التجارة الخارجیة لمصر، وھو ما یتضح من بیانات الجدول التالي جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

/ ٢٠١٤ المؤشر
 م٢٠١٥

٢٠١٥ /
 م٢٠١٦

٢٠١٦ /
 م٢٠١٧

٢٠١٧ /
 م٢٠١٨

ناتج قطاع المعلومات واالتصاالت 
 بالملیار جنیھ مصري

٩٠٫٥ ٧٢٫٧ ٦٢٫٤ ٥٦٫٢ 

 ناتج قطاع معدل النمو في 
  المعلومات واالتصاالت

٢٤٫٦ ٪١٦٫٥ ٪١١٫١ ٪٦٫٣٪ 

https://mped.gov.eg/nationalaccounts.html
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مؤشرات صادرات وواردات تكنولوجیا المعلومات )  ٢٠(جدول رقم 
  .م٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٤واالتصاالت في مصر خالل الفترة من عام 

 م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥ م٢٠١٤ المؤشر

صادرات سلع تكنولوجیا 
٪ (المعلومات واالتصاالت 
من إجمالي صادرات 

 ) السلع

٢٫٤١ ٢٫٨٨ ٢٫٧٠ ٣٫٧٠ ٢٫٨٤ 

واردات سلع تكنولوجیا 
٪ (المعلومات واالتصاالت 

 ) من إجمالي واردات السلع

٥٫٠٤ ٣٫٩٩ ٤٫١١ ٤٫٤٧ ٤٫٢٢ 

صادرات خدمات 
تكنولوجیا المعلومات 

٪ صادرات (واالتصاالت 
 ) دماتالخ

٣٫٤٩ ٦٫٥٤ ٤٫٣٧ ٤٫٦٢ _ 

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

رات صادرات وواردات تكنولوجیا یتضح من الجدول السابق ضعف مؤش
م، حیث ٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٤المعلومات واالتصاالت في مصر خالل الفترة من عام 

أن نسبة صادرات سلع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى إجمالي صادرات السلع  
م، إال أنھا انخفضت إلى ٢٠١٥٪ عام ٣٫٧ إلى ٢٠١٤٪ عام ٢٫٨٤رغم ارتفاعھا من 

م، ثم ٢٠١٧٪ في عام ٢٫٩م، ثم حقق ارتفاعًا طفیفًا لتصل إلى ٢٠١٦٪ عام ٢٫٧
  .م٢٠١٨٪ في عام ٢٫٤انخفضت إلى 

أما نسبة واردات سلع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى إجمالي واردات 
م، وعلى الرغم من ٢٠١٥٪ عام ٤٫٥م إلى ٢٠١٤٪ عام ٤٫٢السلع فقد ارتفعت من 

م، إال أنھا ٢٠١٧٪ في عام ٤٫٠م، ثم انخفاضھا إلى ٢٠١٦٪ في عام ٤٫١انخفاضھا إلى 
  .م٢٠١٨٪ في عام ٥ارتفعت إلى 

كما أن نسبة صادرات خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى إجمالي 
م، وعلى ٢٠١٥٪ عام ٤٫٤م إلى ٢٠١٤٪ عام ٤٫٦صادرات الخدمات انخفضت من 

شھدت انخفاضًا كبیرًا في عام م، إال أنھا ٢٠١٦٪ عام ٦٫٥الرغم من ارتفاعھا إلى 
  .٪٣٫٥م لتصل إلى  ٢٠١٧

https://data.worldbank.org/indicator
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ویتضح ضعف مساھمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التجارة الخارجیة 
لمصر عند مقارنة مؤشرات صادرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مصر 

ن التالیین  بمثیلتھا في مجموعة من دول ومناطق العالم، وھو ما یتضح من بیانات الجدولی
  ) .٢٢(والجدول رقم )  ٢١(الجدول رقم 

نسبة صادرات سلع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى )  ٢١(جدول رقم 
  م٢٠١٨إجمالي صادرات السلع في بعض دول ومناطق العالم في 

 الدولة أو المنطقة      النسبة ٪

               ھونغ كونج ٥٥٫٥

 ن                الصی ٢٧٫٣

 اإلمارات العربیة المتحدة ٧٫١

 شرق آسیا والمحیط الھادئ ٢٥٫٣

 البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ١٤٫٤

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا ٣٫١

 جمھوریة مصر العربیة ٢٫٤

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

یتضح من الجدول السابق انخفاض نسبة صادرات سلع تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت إلى إجمالي صادرات السلع في مصر بالمقارنة ببعض دول ومناطق العالم، 

٪ في ھونج كونج، ونحو ٥٥٫٥٪، في حین كانت ٢٫٤ في مصر نحو حیث بلغت النسبة
٪ في اإلمارات العربیة المتحدة، وبلغ متوسط النسبة نحو ٧٫١٪ في الصین، ونحو ٢٧٫٣
 في البلدان المنخفضة ١٤٫٤شرق آسیا والمحیط الھادئ، ونحو ٪ في بلدان ٢٥٫٣

  .أفریقیا٪ في بلدان الشرق األوسط وشمال ٣٫١والمتوسطة الدخل ونحو 

https://data.worldbank.org/indicator
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نسبة صادرات خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى )  ٢٢(جدول رقم 
  م٢٠١٧إجمالي صادرات الخدمات في بعض دول ومناطق العالم في عام 

 الدولة أو المنطقة     النسبة ٪

          الكویت ٤٣٫٣

          أیرلندا ٤٣٫٢

          الھند ٤٢٫٤

     جنوب آسیا ٣٩٫١

البلدان المنخفضة والمتوسطة  ١٤٫٠
 الدخل

 بلدان االتحاد األوروبي ١٢٫٧

 جمھوریة مصر العربیة ٣٫٥

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

یتضح من الجدول السابق انخفاض نسبة صادرات خدمات تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت إلى إجمالي صادرات الخدمات في مصر بالمقارنة ببعض دول ومناطق 

٪ في الكویت، ٤٣٫٣٪، في حین كانت ٣٫٥العالم، حیث بلغت النسبة في مصر نحو 
٪ في ٣٩٫١٪ في الھند، وبلغ متوسط النسبة نحو ٤٢٫٤یرلندا، ونحو ٪ في أ٤٣٫٢ونحو 
٪ ١٢٫٧٪ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ونحو ١٤٫٠جنوب آسیا، ونحو بلدان  

 .في بلدان االتحاد األوروبي

م إلى تحسن مؤشرات استخدام تكنولوجیا المعلومات ٢٠١٧وتشیر تقدیرات عام 
  ) .٢٣(لمالیة اإللكترونیة، وھو مایتضح من الجدول رقم واالتصاالت في المعامالت ا

https://data.worldbank.org/indicator
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مقارنة بین مؤشرات استخدام تكنولوجیا المعلومات  )  ٢٣(جدول رقم 
 م٢٠١٧م و٢٠١٤واالتصاالت في المعامالت المالیة اإللكترونیة في مصر في عامي 

  :من إعداد الباحث اعتماًدا على بیانات: المصدر

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, 
Available at: https://data.worldbank.org/indicator 

ولوجیا المعلومات یتضح من الجدول السابق تحسن مؤشرات استخدام تكن
م مقارنًة بعام ٢٠١٧واالتصاالت في المعامالت المالیة اإللكترونیة في مصر في عام 

، حیث تتضاعفت نسبة مالكي حسابات لألموال عبر الھاتف المحمول إلى .م٢٠١٤
  . إجمالي السكان البالغین

تف كما ارتفعت نسبة من قاموا بإرسال أو استالم تحویالت مالیة من خالل الھا
٪ ٤م، إلى ٢٠١٤٪ عام ١المحمول إلى إجمالي مرسلي ومستلمي التحویالت المالیة من 

  .م٢٠١٧عام 

وأیضًا یتضح ارتفاع نسبة مستخدمي اإلنترنت في دفع الفواتیر أو الشراء إلى 
  .م٢٠١٧٪ عام ٣م، إلى ٢٠١٤٪ عام ١إجمالي  السكان البالغین في مصر من 

اموا بإجراء أو تلقي مدفوعات رقمیة إلى إجمالي  كما یظھر من الجدول ارتفاع من ق
  .م٢٠١٧٪ عام ٢٣، إلى  م٢٠١٤٪ عام ٨السكان البالغین في مصر من 

مبادرات الحكومة المصریة القائمة على استخدام تكنولوجیا المعلومات : ثالثا
  واالتصاالت في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

 باالعتماد على تكنولوجیا المعلومات م١٩٩٩قامت الحكومة المصریة منذ عام 
، من خالل مجموعة من المبادرات والبرامج  واالتصاالت في تحقیق األھداف التنمویة

  ٢٠١٧  ٢٠١٤  المؤشر

نسبة مالكي حساب لألموال عبر الھاتف المحمول إلى 
  لي البالغین إجما

٢  ٪١٪  

نسبة التحویالت المحلیة المرسلة أو المستلمة من خالل 
  الھاتف المحمول  إلى إجمالي المرسلین والمستلمین

٤  ٪١٪  

نسبة مستخدمي اإلنترنت لدفع الفواتیر أو الشراء عبر 
  اإلنترنت إلى إجمالي البالغین 

٣  ٪١٪  

  ٪٢٣  ٪٨  لغین إجراء أو تلقي مدفوعات رقمیة  إلى إجمالي البا

https://data.worldbank.org/indicator
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التي تستخدم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العدید من مجاالت التنمیة االقتصادیة 
  :ومن ھذه المجاالت. واالجتماعیة والبیئیة

  ة دعم سكان المناطق النائی .١
عملت الحكومة المصریة على دعم سكان المناطق النائیة من خالل نوادي 
تكنولوجیا المعلومات المتنقلة، التي تستھدف وصول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
إلى الفقراء والمھمشین وسكان المناطق النائیة في مصر والتدریب على مھارات 

ة متنقلة لتقدیم خدمات مجانیة تعتمد على استخدامھا، من خالل حمالت تعلیمیة وتثقیفی
 ١.تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  تمكین المرأة  .٢
مبادرة قدوة تك لتمكین المرأة باستخدام تكنولوجیا أطلقت الحكومة المصریة 

المعلومات واالتصاالت، وركزت المبادرة على تشجیع رائدات األعمال، ودعم 
دریب النساء على استخدام أدوات االقتصاد الرقمي المشروعات التي تقودھا النساء، وت

والتكنولوجیا المالیة والتسویق االلكتروني، واستخدام شبكات التواصل االجتماعي 
  ٢. ومنصات المعلومات ومواقع الصحة االلكترونیة، وإدارة قواعد البیانات

 تحسین الرعایة الصحة .٣
الھادفة إلى تحسین قامت الحكومة المصریة بتبني مجموعة من المبادرات 

  :  الرعایة الصحیة باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ومن ھذه المبادرات
بغرض استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  :مبادرة التشخیص عن بعد  . أ

في توفیر الخدمات الصحیة الجیدة للمواطنین، خاصة في المناطق النائیة 
  ٣. الخدمات الصحیةوالحدودیة التي تعاني من نقص 

یعد المشروع نظام إلكتروني : المشروع القومي للمنظومة المتكاملة لألشعة. ب
 ٤.متكامل لتكوین وتخزین ونقل وتوزیع واسترجاع وعرض صور األشعة الطبیة

استھدف المشروع إنشاء وحدة : إنشاء وحدة معلومات بالمستشفیات الحكومیة. ج
 ٥. ط المستشفیات بشبكة معلومات وزارة الصحةمعلومات في كل مستشفى حكومي لرب

                                                           

(١) https://www.ictfund.org.eg/ar/page/١٤١٨_About 
(٢) https://www.ictfund.org.eg/ar/page/٢٠٢٣_About 
(٣) https://www.ictfund.org.eg/ar/page/telemedicine 
(٤)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٦٠/Digital_Government/IC
T_for_Health 
(٥)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٥١/Digital_Government/IC
T_for_Health 
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استھدف المشروع میكنة وحدات طب األسرة، وإنشاء : تطویر وحدات طب األسرة. د
قواعد بیانات وسجالت إلكترونیة، وربط الوحدات الصحیة بشبكة قومیة موحدة ، وإنشاء 

  ١ .خریطة مصر الصحیة المتكاملة وربطھا بقواعد المعلومات المختلفة

یھدف المشروع إلى تحسین : تطویر المعھد القومي للسكر والغدد الصماء. ه
  ٢.الخدمات الطبیة المقدمة  باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 الزراعة والثروة الداجنة  .٤
استخدمت الحكومة المصریة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مجاالت 

  :  ومنھا . جموعة من المبادرات والبرامجالزراعة واإلنتاج الداجني، وتبنت م
یھدف المشروع : مشروع التطویر اإللكتروني لمنظومة الحیازة الزراعیة في مصر. أ 

إلى بناء قاعدة بیانات إلكترونیة لمالك وحائزي األراضي الزراعیة، وتقدیم بطاقة آلیة 
  ٣. للمزارعین لتقدیم الخدمات من خاللھا، وربطھا ببطاقات الھویة

فى )  الفاو(تعاونت مصر مع منظمة األغذیة والزراعة : مشروع شبكة رادكون. ب
تنفیذ مشروع شبكة رادكون لدعم للمزارعین، من خالل تنظیم حمالت تثقیفیة وتدریبیة 

  ٤. الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مجال الزراعة

 تحسین وجودة التعلیم .٥
م باستخدام تكنولوجیا المعلومات سعت مصر إلى تحسین جودة التعلی

  : ومنھا. واالتصاالت، وذلك من خالل مجموعة من المبادارات

تم تدشین برنامج تطویر التعلیم المصریة : مبادرة تطویر التعلیم المصریة  . أ
باالتفاق مع المنتدى االقتصادي العالمي، ویستھدف البرنامج استخدام تكنولوجیا 

  ٥.  التدریس المتطورةالمعلومات واالتصاالت وأسالیب
قام الصندوق المصري لتكنولوجیا المعلومات : بوابة المعلم المصري  . ب

واالتصاالت بإنشاء بوابة المعلم المصري، وھى بوابة إلكترونیة للتعلیم عن بعد 
  ٦.وتوفر التواصل الفعال بین المعلمین والطالب

                                                           

(١)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٣١٦/Digital_Government/IC
T_for_Health 
(٢)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٣١٤/Digital_Government/IC
T_for_Health 
(٣)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٥٩٠/Digital_Government/IC
T_for_Gov 
(٤)   https://www.ictfund.org.eg/ar/page/١٤١٨_About 
(٥)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٣٣٤/Digital_Government/IC
T_For_Learning 
(٦)   https://www.ictfund.org.eg/ar/page/ie_and_elearning 
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: لوجیا المعلوماتتحدیث المدارس الصناعیة باستخدام وسائل االتصاالت وتكنو. ج
تعتمد المبادرة على استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تطویر مھارات 
المعلمین والطالب، واستخدام المناھج الدراسیة اإللكترونیة، وتحدیث مجموعة من 

  ١.مدارس التعلیم الفني لتصبح أكادیمیات لتكنولوجیا المعلومات

  دعم ذوي االحتیاجات الخاصة .٦

لحكومة المصریة عدة مبادرات تعتمد على تكنولوجیا المعلومات قدمت ا
  :ومن ھذه المبادرات . واالتصاالت بغرض دعم ذوي االحتیاجات الخاصة

مشروع مھارات ووظائف لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة باستخدام حلول   . أ
ة  قامت مصر بالتعاون مع برنامج األمم المتحد:تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

م بإطالق برنامج مشترك یحمل عنوان ٢٠١٤اإلنمائي ومنظمة العمل الدولیة في سبتمبر 
مھارات ووظائف لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة باستخدام حلول تكنولوجیا (

، وركز البرنامج على الشباب من ذوي االحتیاجات الخاصة ) المعلومات واالتصاالت
 ٢.لتأھیلھم ودمجھم في سوق العمل

یھدف المشروع الى تحسین الفرص التعلیمیة للطالب ذوي : دارة مدارس الدمجمبا  . ب
االحتیاجات الخاصة ودمجھم في المدارس العامة، عن طریق استخدام تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت في تطویر أسالیب التعلیم في ھذه المدارس، مما یساھم في 

أیضا في تعزیز اندماجھم االجتماعي تعزیز الفرص التعلیمیة لھؤالء الطالب، ویساھم 
  ٣. من خالل تواجدھم داخل المدارس العامة

  

  

                                                           

(١)http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/٣٨٤/Digital_Government/IC
T_For_Learning 
(  ٢)   https://www.ictfund.org.eg/ar/page/١٦٧٩_About 
(٣)http://www.tamkeen.gov.eg/ar/content?tt=training_courses&id=١١ 
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  املبحث الرابع

إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم حتقيق أهداف التنمية 

  املستدامة

یمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن تكون العامل الحاسم لتحقیق أھ�داف            
فھي ت�ستخدم ف�ي أغل�ب األن�شطة الب�شریة، وتت�وافر ل�دیھا الق�درة عل�ى                   التنمیة المستدامة،   

خلق المعرفة وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتشجیع االبتكار ودعم األنشطة اإلنتاجی�ة            
والبنیة التحتیة وتحسن التعلیم وال�صحة والتط�ویر الم�ؤثر ف�ي العدی�د م�ن المج�االت، مم�ا                  

وس��ع نطاًق��ا للعقب��ات االقت��صادیة واالجتماعی��ة   یمكنھ��ا م��ن ن��شر حل��ول جدی��دة وأس��رع وأ  
  . والبیئیة التي تعمل كقیود على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

وفیما یلي عرض إلمكانات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق أھداف 
  :التنمیة المستدامة 

  :دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف القضاء على الفقر .١

تساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على القضاء على الفقر من خالل 
تطویر المجتمع بشكل عام وتحسین البنیة التحتیة وتوفیر المعلومات الجدیدة، وخلق 
فرص العمل المرتبطة بمجاالت  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتحفیز النمو ودمج 

وتحسین المعرفة بالسوق والشركات، وخلق  لمي،االقتصادات النامیة في االقتصاد العا
  ١. منتجات جدیدة

وتدعم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الشبكات االجتماعیة وتعمل على 
تحسین الفرص والتسھیالت للفقراء ورصد احتیاجاتھم ودعم مبادرات التنمیة وتقدیم 

   ٢.ءالخدمات العامة وجعلھا في متناول الجمیع وتستجیب إلى الفقرا

وتعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على تعزیز آلیات الضمان االجتماعي 
ودعم قدرة مؤسسات الدولة على توفیر المساعدات الضروریة للفقراء وخاصة للمشردین 

  ١.وسكان المناطق النائیة وتسھل توصیل األغذیة واألدویة واإلغاثة وحاالت الكوارث

                                                           

(١) S. Clarke, G. Wylie, H. Zomer, ICT ٤ the MDGs? A perspective on 
ICTs’ role in addressing urban poverty in the context of the Millennium 
Development Goals, Information technologies & international 
development, Volume ٩, No. ٢٠١٣ ,٤, p   ٥٦. 
(٢) D. B. Martin, THE ROLE OF ICTs IN ACCELERATING THE 
ACHIEVEMENT OF THE SDGS, New innovation approaches to support 
the implementation of the Sustainable Development Goals, ITU, ٢٠١٧. 
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  :تصاالت في تحقیق ھدف القضاء على الجوعدور تكنولوجیا المعلومات واال .٢

یمكن االستفادة من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الزراعة لتعزیز األمن 
الغذائي، عن طریق الھاتف المحمول واالنترنت لتقدیم خدمات اإلرشاد الزراعي، كما 

اجیة من تسھل للمزارعین الوصول إلى المعلومات والمعرفة التي یمكن أن تحسن اإلنت
  ٢.خالل إنشاء قواعد بیانات تقدم معلومات عن الزراعة

كما تستخدم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تقنیات الزراعة الدقیقة 
لتحسین الجودة واإلنتاج، من خالل استخدام تقنیات االستشعار الالسلكیة وإنترنت األشیاء 

التنبؤ ابلظروف الجویة ومراقبة في التحكم اآللي في الري ومراقبة بیئات الموقع و
  .٣رطوبة التربة،

دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف الصحة الجیدة  .٣
  :والرفاھیة

یمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المساھمة في تحسین الرعایة الصحیة 
ت الصحیة من خالل نشر تطبیقات الصحة اإللكترونیة  والتطبیب عن بعد ونشر المعلوما

وتقدیم الخدمات الصحیة لسكان المناطق النائیة وتسھیل االتصاالت بین األطباء 
  ٤.والمرضى

وتساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على تسھیل التعامل مع البیانات 
مثل السجالت الطبیة، وتقاریر األشعة مما یساھم في الضخمة الخاصة بالرعایة الصحیة 

واكتشاف األمراض في المراحل المبكرة بناًء على  م على األدلةتوفیر العالج القائ
    ٥.البیانات السریریة المتاحة

وتساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تطویر نظم الكشف المبكر عن 
تدھور الصحة لدى كبار السن باستخدام أجھزة استشعار مدمجة للمراقبة المستمرة تقوم 

                                                                                                                                                          

(١)  J. Wu, & S. Guo, & H. Huang, & W. Liu, & Y. Xiang, Information and 
communications technologies for sustainable development goals: state-
of-the-art, needs and perspectives. IEEE Communications Surveys & 
Tutorials, Volume ٢٠, Issue ٢٠١٨ ,٣, p ٥. 
(٢) F. Awuor, K. Kimeli, K. Rabah, D. Rambim, ICT solution architecture 
for agriculture, In ٢٠١٣ IST-Africa Conference & Exhibition, IEEE, May 
٢٠١٣, p ٣. 
(  ٣) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC٥٥٧٩٩٢٠/ 
(٤)https://www.itu.int/web/pp-١٨/en/backgrounder/٦٠٥٠-icts-to-achieve-
the-united-nations-sustainable-development-goals 
(٥)   S. S. Gill, S. Tuli, M. Xu, et al., op.cit.,  p ١٤. 
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لنشاط والكشف عن التغییرات في األنماط وتحلیلھا كعالمات بالتقاط أنماط السلوك وا
   ١.محتملة لتغییر الصحة

التنبؤ باألمراض الفیروسیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في كما تستخدم 
، قبل انتشارھا بناًء على تحلیل التاریخ المرضي للسكان في الموقع الجغرافي المحدد

   ٢.قائیة الالزمةوھذا یساعد اتخاذ التدابیر الو

تستخدم تطبیقات إنترنت األشیاء في العدید من مجاالت الرعایة الصحیة، مثل و
عالج السرطان، ونظام البنكریاس االصطناعي المفتوح، ومراقبة مستویات الجلوكوز، 

 ٣.وأجھزة استشعار الھضم

  :دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف التعلیم الجید .٤

كنولوجیا المعلومات واالتصاالت في توفیر مناھج تعلیمیة متطورة، تساھم ت
فقد أصبحت . وتمكن الدارسین من الوصول إلى مصادر غیر محدودة من المعلومات،

العدید من الدورات التدریبیة الكاملة في شتى المجاالت والمناھج الدراسیة للعدید من 
     ٤.ر اإلنترنتالجامعات المرموقة والمكتبات العلمیة متاحة عب

كما تعمل رقمنة التعلیم على تطویر محتوى المقررات والمناھج الدراسیة ونشر 
المواد التعلیمیة التفاعلیة، وتطویر طرق تسلیم الكتب الدراسیة للطالب، كما تسمح  
تقنیات الواقع االفتراضي للطالب بتجربة الرحالت المیدانیة واكتساب خبرة عملیة دون 

   ٥. أو المنزلمغادرة الفصل

وتساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على توفیر فصول دراسیة افتراضیة 
وتجاوز االحتیاج إلى البنیة التحتیة التقلیدیة للمؤسسات التعلیمیة، وتخفیض تكالیف 
الخدمات التعلیمیة، وتعزیز وصول الخدمات التعلیمیة إلى المناطق النائیة والفئات 

   .٦ ةاالجتماعیة الضعیف

تعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أیضا على تعزیز التواصل والتنسیق 
بین المعلمین وأولیاء األمور والطالب، وتمكن األسر من متابعة أبنائھم خاصة في 

                                                           

(١)  M. Skubic, R. D. Guevara, & M. Rantz, Automated health alerts using 
in-home sensor data for embedded health assessment. IEEE journal of 
translational engineering in health and medicine, Volume ٢٠١٥ ,٣. 
(٢)   S. S. Gill, S. Tuli, M. Xu, et al., op.cit.,  p ١٤. 
(  ٣) https://econsultancy.com/internet-of-things-healthcare/ 
(٤) TWI٢٠٥٠, The World in ٢٠٥٠, The Digital Revolution and Sustainable 
Development: Opportunities and Challenges Report Prepared By The 
World in ٢٠٥٠ initiative International Institute for Applied Systems 
Analysis ( IIASA) , Laxenburg, Austria, ٢٠١٩, p ٣٨. 
(٥)   TWI٢٠٥٠, op.cit., p ٣٨. 
(٦) S. Clarke, G. Wylie, H. Zomer, op.cit., p ٥٩. 
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المراحل الدراسیة المبكرة، كما تسھل التواصل بین الطالب وبعضھم وتعزیز التعلیم 
   ١.التعاوني

 :ومات واالتصاالت في تحقیق ھدف المساواة بین الجنسیندور تكنولوجیا المعل .٥

وتسھل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عملیات إعداد إحصاءات مفصلة 
حسب الجنس ألغراض التحلیل الجنساني، والمساعدة في إنشاء أو تحسین الوصول إلى 

لنساء وضحایا المعلومات المتعلقة بقضایا المرأة، مثل المعلومات عن الخدمات الصحیة ل
  ٢.العنف القائم على النوع االجتماعي

وتتیح تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أدوات قویة للمرأة للتغلب على التمییز 
وتحقیق المساواة الكاملة والرفاه والمشاركة في القرارات التي تحدد حیاتھا ومستقبل 

تدفق المعلومات وتجاوز مجتمعھا وتفتح نافذة مباشرة للنساء على العالم الخارجي ل
   ٣.عوائق التنقل والقیود الثقافیة

وتستخدم النساء الشبكات الرقمیة ومواقع التواصل االجتماعي والمدونات 
اإللكترونیة ألغراض تطویر المجتمع، وتسلیط الضوء على قضایا المرأة، وتمكین النساء 

حایا  باستخدام من اإلبالغ عن حوادث التحرش الجنسي دون الكشف عن ھویة الض
  ٤.رسائل عبر اإلنترنت أو الھاتف المحمول

دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف المیاه النظیفة والصرف  .٦
  :الصحي

تشمل حلول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتوفر المیاه النظیفة والصرف 
ت الذكیة، وأجھزة استشعار الصحي استخدام األنابیب الذكیة، والسدود الذكیة، والعدادا

التربة، وإدارة الري عن بعد، وأنظمة حصاد میاه األمطار، وتطبیقات التحكم في 
    ٥.االستھالك والفوترة اإللكترونیة

                                                           

(١) M. Njoki, F. Wabwoba, The role of ICT in social inclusion: A review of 
literature, International Journal of Science and Research (IJSR) , 
Volume ٤, Issue ٢٠١٥ ,١٢, p ٣٨٢. 
(٢) Sida, GENDER AND ICT, GENDER TOOL BOX BRIEF, Sida, March 
٢٠١٥, p ٣. 
(٣)  M. Hilbert, Digital gender divide or technologically empowered 
women in developing countries? A typical case of lies, damned lies, and 
statistics, Women's Studies International Forum, Volume ٢٠١١ ,٣٤,  p 
٤٨١. 
(٤)   Sida, op.cit., p ٣. 
(٥) P. Jones, M. Wynn, D. Hillier, D. Comfort, The sustainable 
development goals and information and communication technologies. 
Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 
Volume ١, No.٢٠١٧ ,١, p ٧. 
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وتساھم تقنیات إنترنت األشیاء وتحلیل البیانات الكبیرة ونظم المعلومات 
لتحتیة الذكیة للمیاه وخطط الجغرافیة واالستشعار والمراقبة عن بعد في تحسین البنیة ا

   ١. الصرف الصحي، وتحسین أداء الشبكة

تعمل عدادات المیاه الذكیة على تطویر تحسین كفاءة استھالك المیاه ، من و
خالل توفیر بیانات تدفق المیاه في الوقت الفعلي، حیث یتم استالم البیانات من أجھزة 

ت، وإرسال التنبیھات إلى المشغلین االستشعار وتخزینھا وتحلیلھا واستخالص المعلوما
  ٢.والمستھلكین لتعدیل عملیاتھم

بتطویر مشروع إدارة معلومات المیاه )  الفاو(وقامت منظمة األغذیة والزراعة 
واألراضي في الصومال والذي یعتمد على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لرصد 

كما  دورات الجفاف والفیضانات، المیاه السطحیة والجوفیة وتحسین إدارة المیاه أثناء
یساھم جمع البیانات عبر اإلنترنت في جنوب إفریقیا في التنبؤ بمستوى األنھار وتحدید 

   (٢٠١٧ ,ITU). مصادر جدیدة للمیاه العذبة

طاقة نظیفة وبأسعار دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .٧
 :معقولة

تصاالت في تطویر نظم الطاقة المتجددة تساھم تكنولوجیا المعلومات واال
الالمركزیة التي یمكن أن توفر الكھرباء في الریف والمناطق النائیة بعیًدا عن الشبكة 
الكھربائیة الرئیسیة، كما تساھم تستخدم تقنیات التعلم اآللي وتحلیل البیانات الكبیرة للتنبؤ 

    ٣.بإنتاج الطاقة وتحسین إدارة عملیات الطاقة

خدم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العدادات الذكیة للكھرباء وتست
المدفوعة مقدًما، مما یقلل من التكالیف التشغیلیة لمقدمي الخدمات وفي نفس الوقت یتیح 

     ٤.خیارات دفع مرنة للمستھلكین

                                                           

(١)http://www.libelium.com/saving-water-with-smart-management-and-
efficient-systems-in-spain/ 
(٢)http://www.libelium.com/saving-water-with-smart-management-and-
efficient-systems-in-spain/ 
(٣) United Nations, The impact of rapid technological change on 
sustainable development, United Nations, Economic and Social Council, 
Commission on Science and Technology for Development, Report of the 
Secretary-General, ٤ March ٢٠١٩, p ٤. 
(٤) V. Modi, H. P. Figueroa, Sustainable development goal for energy 
and information and communications technologies, UN Chronicle, 
Volume ٥٢, No.٢٠١٣ ,٣. 
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وتساعد الطائرات بدون طیار والروبوتات على تسھیل عملیات البحث والتفتیش 
 ١. وتحسین أعمال الصیانة والحفر،الطاقة في المناطق النائیةعن مصادر 

العمل الالئق والنمو دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .٨
 :االقتصادي

تساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في خلق فرص العمل من خالل 
ي تخلق وظائف مباشرة مشروعات البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الت

لتثبیت ھذه الشبكات، ومشروعات )  الفنیین وعمال البناء وتصنیع المعدات والمشغلین(
صناعة األدوات المعدنیة والكھربائیة والمنتجات التي توفر المدخالت للصناعات 
المرتبطة باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى ظھور مجاالت 

مثل الوساطة المالیة الرقمیة والترفیھ الرقمي والتجارة اإللكترونیة والتعلیم عمل جدیدة 
  ٢.اإللكتروني والشبكات االجتماعیة

وقد دعمت قطاعات ومجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت النھوض 
االقتصادي لبعض البلدان النامیة، مثل تایوان التي حققت نموًا اقتصادیًا سریعَا من خالل 

  ٣.تفوق في قطاعات أشباه الموصالت والسلع اإللكترونیةال

ویمكن لتطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المساعدة في تخفیف قیود 
التوسع للمشروعات االقتصادیة مثل قیود محدودیة الوصول إلى المواد الخام أو قنوات 

لوجیا المعلومات التوزیع، وبالتالي تعزیز فرص النمو االقتصادي، كما تعمل تكنو
واالتصاالت على تحسین اإلنتاجیة، وتسویق فائض المخزون، وتحسین سلسلة التورید، 

   ٤.ونمو اإلیرادات الناتجة عن التغطیة الموسعة للسوق

بناء بنیة تحتیة مرنة دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .٩
 :وتعزیز التصنیع المستدام وتعزیز االبتكار

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الصناعة واالبتكار من خالل دورھا في تدعم
تعزیز تبادل المعلومات وتوفیر الوصول إلى الخدمات الحیویة للمشروعات االقتصادیة، 

    ٥.وفي دعم األبحاث التطبیقیة

                                                           

(١)https://www.enelgreenpower.com/stories/a/٢٠١٨/٠٧/hydropower-egp-
innovation-digitalization-challenge 
(٢)   A. R. Sharafat, W. H. Lehr, ICT-centric economic growth, innovation 
and job creation, ITU, ٢٠١٧, p ٢١٧. 
(٣)   United Nations, op.cit., p ٤. 
(٤)   A. R. Sharafat, W. H. Lehr, op.cit., p ٢١٩. 
(٥)   GSMA, Mobile  Industry Impact Report: Sustainable Development 
Goals, GSMA, ٢٠١٦, p ٤٢. 
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كما تساھم الطباعة ثالثیة األبعاد في دعم الصناعة واالبتكار في العدید من 
خاصة الھندسة المعماریة والمستحضرات الصیدالنیة وطب األسنان والفضاء المجاالت، 

   ١.والمركبات واألثاث والمجوھرات

ویدعم إنترنت األشیاء االبتكار والحلول الذكیة للعدید من الصناعات، ویساھم في 
تحسین بیئة الصناعة وتحسین استھالك الطاقة والنقل من خالل القدرة على معالجة 

 إلى ٦الضخمة، وتشیر التقدیرات إلى أن سوق إنترنت األشیاء سینتج ما بین البیانات 
٪ من االقتصاد ١٣م، وھو ما یمثل ٢٠٢٥ تریلیونات دوالر سنوًیا بحلول عام ١٠

 ٢.٪ من ھذا النمو في الدول النامیة٤٠العالمي، ویمكن تولید أكثر من 

حد من  دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف ال .١٠
  :التفاوتات

توفر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وسائل لوصول األخبار والمعلومات من 
وإلى سكان المناطق النائیة، وتعزز التواصل االجتماعي والوصول إلى الكتب والمجالت 
عبر اإلنترنت، وتمكن سكان المناطق النائیة من الوصول إلى التعلیم الجید من خالل 

   ٣.ونيالتعلم اإللكتر

وتعمل التطبیقات الرقمیة ومنصات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي على 
تسھل التضامن بین المجموعات المختلفة، ودمج المجتمعات المھمشة وزیادة تمثیلھم 
وتوصیل أصواتھم، وتوفر فرص المشاركة في النقاش السیاسي واالجتماعي وتضمینھم 

   ٤.اجاتھم االجتماعیةفي القرارات السیاسیة وتلبیة احتی

وتساعد رقمنة الخدمات سكان الریف والمناطق النائیة على الوصول إلى 
الخدمات المالیة والخدمات الحكومیة، وتوفیر وقت وتكالیف السفر للوصول إلى ھذه 
الخدمات، وأتاحت التجارة اإللكترونیة لألشخاص في المناطق النائیة الوصول إلى 

   ٥. فرص العمل عبر االنترنتالمنتجات الجیدة وتوفیر

مدن  دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .١١
 :ومجتمعات محلیة مستدامة

تساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في جعل المدن أكثر ذكاًء واستدامًة 
طة وتحسین نوعیة الحیاة، وبناء بنیة تحتیة مرنة یتم التحكم فیھا وإدارتھا وتحسینھا بواس

                                                           

(١)   TWI٢٠٥٠, op.cit., p ٤٦. 
(٢)   R. Delgado, IPv٦ and Internet of Things: Prospects for Latin 
America, ٢٠١٧,  available at: https://iot.ieee.org/newsletter/july-
٢٠١٧/ipv٦-and-internet-of-things-prospects-for-latin-america.html 
(٣)  M. Njoki, F. Wabwoba, op.cit., p ٣٨٣. 
(٤)   United Nations, op.cit., p ٦. 
(٥) M. Njoki, F. Wabwoba, op.cit., p ٣٨٣. 
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تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، مثل شبكات الكھرباء أو إمدادات المیاه أو شبكة النقل 
  ١.أو شبكات االتصاالت

وتساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل تقنیات نظم المعلومات على 
ام تحسین تخطیط المرور، كما تدعم أنظمة القیاس الذكیة وأنظمة التوزیع الذكیة االستخد

   ٢.المستدام للطاقة الكھربائیة والمیاه

وتساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تمكین النقل المحسن، وتقدیم 
حلول صدیقة للبیئة وسریعة االستجابة لحاالت الطوارئ، وتحسین السكن والتعلیم 

  ٣. والرعایة الصحیة والنشاط االقتصادي في المدن

ومات واالتصاالت في التخطیط االستباقي للتعامل كما تستخدم تكنولوجیا المعل
مع الكوارث الطبیعیة، وإدارة الطاقة المتجددة، وتطویر خدمات االستدامة الجغرافیة 
المكانیة، وتستخدم في تقنیات مراقبة األرض لتقدیم الدعم الفعال لتخفیف آثار التغیرات 

   ٤.البیئیة والمناخیة

تصاالت التخطیط الحضري التشاركي، حیث وتدعم تكنولوجیا المعلومات واال
  ٥.تمكن المواطنین من التعبیر عن آرائھم

ضمان أنماط  دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .١٢
 :االستھالك واإلنتاج المستدامة

تعزز تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة،  
سائل اإلعالم االجتماعیة والتعلم اإللكتروني ونظم إدارة المعرفة في من خالل استخدام و

  ٦.تبادل المعرفة المستدامة وتطویر وعي الجمھور

                                                           

(١)   D. B. Martin, op.cit. 
(٢) A. M. Tjoa, S. Tjoa, The role of ICT to achieve the UN Sustainable 
Development Goals (SDG) , In IFIP World Information Technology 
Forum, Springer, Cham, ٢٠١٦, p ١٠. 
(٣) Huawei, EU, ICT-SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
BENCHMARK, HARNESSING THE ICTS TO ADVANCE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Huawei Technologies Co., Ltd, ٢٠١٧, 
p١٤. 
(٤) J. Wu, & S. Guo, & H. Huang, & W. Liu, & Y. Xiang, op.cit., p ٩. 
(٥) A. M. Tjoa, S. Tjoa, p ١٠. 
(٦) M. E. Majid, Role of ICT in promoting sustainable consumption and 
production patterns - a guideline in the context of Bangladesh, Journal 
of Environmental Sustainability, Volume ٦ Issue ٢٠١٨ ,١, p ٩. 
 



 - ٤٩٩٤ -

وتساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على توفیر منتجات صدیقة للبیئة، 
وتحسین طرق إیصالھا، وزیادة كفاءة االستھالك والتسویق األخضر، وفي إدارة 

   ١.اتالنفای

كما تساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تعزیز أنماط االستھالك 
واإلنتاج المستدامة من خالل استبدال الموارد المادیة الحقیقیة  بأخرى افتراضیة، مثل 
استبدال الفواتیر المطبوعة بالفواتیر عبر البرید اإللكتروني، وإصدار الصحف 

ن طباعتھا، مما یساعد على تغییر اإلنتاج ونمط والمطبوعات عبر اإلنترنت بدًال م
االستھالك بشكل مستدام بسبب توفیر تكالیف اإلنتاج وانخفاض تكالیف التوزیع وتقلیل 

   ٢.النفایات

كذلك یعمل استبدال الخدمات الحقیقیة بخدمات افتراضیة أو رقمیة على تقلیل 
فتراضیة خدمات االتصاالت احتیاجات الطاقة والمواد، ومن األمثلة على الخدمات اال

الرقمیة وخدمات االجتماعات والمؤتمرات اإللكترونیة، والتي توفر جزء كبیر من 
   ٣.االستھالك الحالي للطاقة والمواد المستخدمة في السفر والتنقل وقاعات االجتماعات

العمل  دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .١٣
 :المناخي

قمیة إمكانات ھائلة لتقلیل انبعاثات الغازات الدفیئة من خالل توفر الحلول الر
تطبیقاتھا في مجاالت التصنیع الذكي والزراعة الذكیة والمباني الذكیة والنقل الذكي 

  ٤.والطاقة الذكیة

وتساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دعم المراقبة البیئیة وجمع 
 وتطویر نظم اإلنذار المبكر لألحداث ذات الصلة البیانات الھامة إلدارة تغیر المناخ

  ٥.بالمناخ، مما یعزز القدرة على تحمل المخاطر المرتبطة بالمناخ

ویمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن تساعد في مراقبة االنبعاثات من 
 من المصانع، وإنتاج بیانات في الوقت الفعلي عن استھالك الطاقة وتقلیل استھالك الطاقة

قبل المباني، على سبیل المثال نشر مطار أثینا منصة إلنترنت األشیاء لرصد جودة 

                                                           

(١)   J. Houghton, ICT and the environment in developing countries: 
opportunities and developments, Centre for Strategic Economic Studies, 
Victoria University, AUSTRALIA, Rev٨ ,٦ October ٢٠٠٩, p ١٨. 
(٢) M. E. Majid, op.cit., p ٨. 
(٣)   TWI٢٠٥٠, op.cit., p ٣٨. 
(٤)  P. Jones, M. Wynn, D. Hillier, D. Comfort, op.cit., p ٨. 
(٥)   GSMA, op. cit., p ٥٤. 
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الھواء وتقلیل تلوث الھواء، كما تم استخدام تطبیقات مراقبة جودة الھواء لتقلیل التأثیر 
   ١.البیئي للوجستیات في الموانئ

نیة  وتستخدم حلول البرمجیات وإنترنت األشیاء في إنتاج تطبیقات إلكترو
للكشف الفوري عن المركبات الكیمیائیة الخطرة التي تلوث الھواء في موقع معین في 

  ٢ .الوقت الفعلي

الحیاة تحت  دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .١٤
  :الماء

یمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن تدعم الحفاظ على البحار   
ائط اإلنترنت واألقمار الصناعیة لمراقبة البیئة البحریة والمحیطات من خالل استخدام خر

وتتبع أنماط ھجرة الحیوانات البحریة المھددة باالنقراض، وفھم أفضل لفترات الحیاة 
والخسارة واالفتراس، ومراقبة المخزونات العالمیة من األسماك، ویمكن استخدام 

وع البیولوجي أو التلوث أو البیانات الضخمة لتحلیل البحار والمحیطات من حیث التن
   ٣.أنماط الطقس أو تطور النظام اإلیكولوجي

كما تسھل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إتاحة التبادل الدولي للبیانات 
األوقیانوغرافیة وتحسن إدارة البیانات ونشرھا، لدعم عملیات رصد بیانات البحار 

ف من التغیرات التي یسببھا اإلنسان في والمحیطات للحفاظ على الحیاة البحریة، والتخفی
   ٤.البیئة البحریة والساحلیة

الحیاة على  دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف  .١٥
 :األرض

تساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھذا الھدف من خالل 
تشعار عن بعد ونظم مجموعة من التقنیات المتقدمة، ومنھا تقنیات مراقبة األرض واالس

المعلومات الجغرافیة ومتصفحات األرض واألرض البصریة، وتقنیات اإلنذار المبكر 
   ٥.مثل اإلنذار بالعواصف والفیضانات والزالزل

                                                           

(١)A. G. Zaballos, E. Iglesias, A. Adamowicz, The Impact of  Digital 
Infrastructure  on the Sustainable Development Goals, A Study for 
Selected Latin American  and Caribbean Countries, Inter-American 
Development Bank, Washington, ٢٠١٩, p ٣١. 
(٢)http://www.libelium.com/reducing-logistics-environmental-impact-by-
air-quality-monitoring-in-the-baltic-sea-port-of-gdansk-poland/ 
(٣)   D. B. Martin, op.cit. 
(٤)   D. B. Martin, op.cit. 
(٥)   J. Houghton, op.cit., p ١٧. 
 



 - ٤٩٩٦ -

وتساعد  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على حمایة الحیوانات والطیور 
 االستشعار عن بعد النادرة من مخاطر الصید غیر المشروع، حیث تستخدم تقنیات

وأجھزة التتبع الذكیة في رسم خرائط لتحركات الصیادین والتجار مما یساعد على 
 ١.مراقبتھم وتطبیق القانون

 دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق ھدف السالم والعدل  .١٦
  :والمؤسسات القویة

جتماعي في وتساھم التطبیقات الرقمیة ومنصات اإلنترنت ومواقع التواصل اال
تعزیز التفاھم المتبادل بین الثقافات المختلفة، وتبادل اآلراء في القضایا االجتماعیة 

   ٢.المشتركة، وبناء مجتمع متعدد الثقافات

وتساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت خاصة من خالل التطبیقات الرقمیة 
 وتعزیز حقوق اإلنسان، ومنصات اإلنترنت على دعم أسس الحكم الرشید والدیمقراطیة،

وتحسین الحوكمة المؤسسیة، وتمكین المواطنین، ورصد مؤشرات االندماج االجتماعي 
مثل مشاركة الناخبین، أو عدد الخدمات الحكومیة المقدمة من خالل الوسائل 

  ٣.اإللكترونیة

وتعمل الحكومة اإللكترونیة على تعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد والتواصل 
ع المواطنین،، كما تساعد على تعزیز السیاسات التي تستجیب الحتیاجات الفعال م

وأولویات الفقراء، وتحسین الخدمات الحكومیة، وتوفیر وصول رقمي مجاني أو منخفض 
التكلفة للخدمات االجتماعیة، مما یؤدي إلى دعم العدالة االجتماعیة وزیادة رضاء 

  ٤.المواطنین 

التصاالت في تحقیق ھدف الشراكات  دور تكنولوجیا المعلومات وا .١٧
 :لتحقیق األھداف

تعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل شبكة االنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي على تمكین المجتمعات واألفراد من التنسیق والتعاون في القضایا 

ت الفاعلة ، المشتركة، وتقدیم المعلومات، ودعم الوعي الجماعي، وتسھل مشاركة الجھا
   ٥.ودعم إنشاء المعرفة واالبتكار

                                                           

(١)https://investeggator.com/wildlife-crime-tech-challenge/ 
(٢)   A. G. Zaballos, E. Iglesias, A. Adamowicz, op.cit., p ٣٣. 
(٣)https://www.itu.int/web/pp-١٨/en/backgrounder/٦٠٥٠-icts-to-achieve-
the-united-nations-sustainable-development-goals 
(٤)https://www.itu.int/web/pp-١٨/en/backgrounder/٦٠٥٠-icts-to-achieve-
the-united-nations-sustainable-development-goals 
(٥)   United Nations, op.cit., p ٥. 
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وقد ساعدت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على تمكین العلماء والنشطاء 
وقادة الرأي والمنظمات غیر الحكومیة من تنظیم حمالت عالمیة، مثل حملة النداء 

  ١. العالمي للعمل ضد الفقر وغیرھا من الحمالت العالمیة

  

                                                           

 (١) S. Clarke, G. Wylie, H. Zomer, op.cit., p ٦٤. 
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  اخلامتة

ذ البحث دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق التنمیة تناول ھ
المستدامة مع اإلشارة لحالة مصر، وذلك من خالل توضیح مفھوم  تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت وعرض أھم اتجاھاتھا الحدیثة، وعرض نشأة مفھوم االستدامة، وتوضیح 

األھداف اإلنمائیة لأللفیة إلى ا من مفھوم التنمیة المستدامة وأبعادھا وتطور أھدافھ
م، ثم تحلیل ٢٠٣٠الوصول إلى أھداف التنمیة المستدامة المراد تحقیقھا في عام 

مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة في مصر، تحلیل مؤشرات تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت في مصر، وعرض أھم مبادرات الحكومة المصریة الستخدام تكنولوجیا 

تم تحلیل كیف تدعم تكنولوجیا . ومات واالتصاالت في تحقیق التنمیة المستدامةالمعل
  .المعلومات واالتصاالت تحقیق كل ھدف من أھداف التنمیة المستدامة

  :ولقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أھمھا

تتنوع أدوات ووسائل وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات وتتطور بإستمرار، مما أدى إلى  .١
إنترنت األشیاء والقیاسات الحیویة والحوسبة الكمیة ظھور اتجاھات حدیثة مثل 

والمركبات ذاتیة القیادة والطائرات بدون طیار واألتمتة وتعلم اآللة وتحلیل البیانات 
الكبیرة وسلسلة الكتلة والحوسبة المتنقلة والطباعة ثالثیة األبعاد وتطبیقات الواقع 

 . زاإلفتراضي والواقع المعز
ظھر مفھوم االستدامة منذ فترات طویلة، وتعددت النداءات والمبادرات الساعیة إلى  .٢

تحقیق التوازن بین التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وبین الحفاظ على البیئة ومراعاة 
 .حقوق األجیال القادمة

ة تعد التنمیة المستدامة نموذج شامل ومتكامل لتحقیق التنمیة بأبعادھا االقتصادی .٣
واالجتماعیة والبیئیة، وتحقیق التوازن بین الوفاء بإحتیاجات التنمیة في الحاضر وبین 

 . الحفاظ على الموارد
حققت األھداف اإلنمائیة لأللفیة نجاحًا كبیرًا، ولكنھا لم تستطیع الوفاء بكامل الطموحات  .٤

تي تواجھ العالم، التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة الملحة الالعالمیة ومواجھة 
مما أدى إلى التوافق العالمي على تبني سبعة عشر ھدفًا للتنمیة المستدامة یسعى العالم 

 .م٢٠٣٠إلى تحقیقھم في عام 
نجحت مصر في توفیر بنیة أساسیة متمیزة لقطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،  .٥

تكنولوجیا المعلومات وشجعت القطاع الخاص على االستثمار في المشروعات المرتبطة ب
 . واالتصاالت

 تعتمد الحكومة المصریة على استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحقیق  .٦
التنمیة المستدامة من خالل تبنى العدید من المبادرات، خاصة في مجاالت التعلیم 

 .والصحة والزراعة وتمكین المرأة ودعم ذوي االحتیاجات الخاصة
طویر وتحسین العدید من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، وتستطیع تحتاج مصر إلى ت .٧

  .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن تسرع من وتیرة التطویر في مصر



 - ٤٩٩٩ -

تسھیل تطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من حالة المجتمع بشكل عام، من خالل  .٨
  .ةتوفیر المعلومات الجدیدة وتطویر المعرفإدارة البیانات و

تعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على خلق فرص العمل، وتحفیز النمو  .٩
االقتصادي، وتحسین اإلنتاج الزراعي، وتعزیز الشمول المالي، وتسھیل المعامالت 

  .التجاریة، وتحسین المعرفة بالسوق
 وتحسین تخطیط تساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على تطویر البنیة التحتیة، .١٠

 وإمدادات المیاه، وتحسین مرور، ودعم تقنیات النقل الذكي، وتحسین شبكات الكھرباءال
إدارة المیاه، ورصد المیاه السطحیة والجوفیة، وتطویر إدارة أنظمة الصرف الصحي، 

  . وتحسین إدارة الطاقة، وتطویر نظم الطاقة المتجددة
وتساھم في دمج جتماعي،  تدعم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت شبكات التضامن اال .١١

 وتعزیز وصول الخدمات االجتماعیة إلى الفقراء الفئات المھمشة، ودعم قضایا المرأة،
  .وسكان المناطق النائیة

تحسن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الرعایة الصحیة، وتدعم الكشف المبكر عن  .١٢
  .  التنبؤ باألمراض وتطور طرق وأسالیب العالج وتدھور الصحة،

توفر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت قنوات متعددة لتطویر الوسائل والمناھج  .١٣
التعلیمیة، وتشجیع  تعلیم الكبار ومحو األمیة، وتحسین جودة الخدمات التعلیمیة، وتعزیز 

  .التواصل بین المعلمین وأولیاء األمور والطالب
ئة، وإدارة تغیر المناخ، تساھم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الحفاظ على البی .١٤

وتحسین القرارات المتعلقة بالبیئة، وتعزیز أنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة، وتوفر 
آلیات لمراقبة البیئة واالنبعاثات الدفیئة، ومواجھة المخاطر والكوارث الطبیعیة، والحفاظ 

  . على الحیاة البحریة
إلنسان، والشفافیة، والمشاركة،  تدعم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت حقوق ا .١٥

ومكافحة الفساد، والتواصل الفعال بین الحكومات والمواطنین، وحوكمة المؤسسات، 
 .وبناء مجتمع یقبل الثقافات المختلفة

تساعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على بناء الشراكات القویة، والتنسیق  .١٦
 .لجماعي، وتدعم الحركات االجتماعیةوالتعاون في القضایا المشتركة، وزیادة الوعي ا

  
  :ومن خالل النتائج السابقة یوصي الباحث بما یلى

یتعین على الحكومات والمنظمات الدولیة بذل المزید من الجھود والتعاون لمواجھة  .١
م وتقدیم الدعم للدول ٢٠٣٠التحدیات العالمیة، وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في عام 

 .قیرة، لتتمكن من تجاوز العقبات التي تعوق تحقیق التنمیة المستدامةالنامیة والدول الف
یجب تعزیز التعاون الدولي في انتاج وتطویر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  .٢

والمجاالت المرتبطة، بھا وتبادل الخبرات والقدرات، والعمل على دعم استخدامھا في 
 .میة والدول الفقیرةتحقیق التنمیة المستدامة خاصة في الدول النا

یجب على المؤسسات االعالمیة في دول العالم تسلیط مزید من الضوء على التحدیات  .٣
االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة التي تواجھ العالم، والتركیز على حلول تكنولوجیا 

 .المعلومات واالتصاالت ومتابعة تطورھا وتطبیقاتھا الحدیثة
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ة تشجیع استخدام التقنیات الحدیثة مثل إنترنت األشیاء    یتعین على الحكومة المصری .٤
واألتمتة وتعلم اآللة وسلسلة الكتلة وغیرھا من االتجاھات الحدیثة في تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت، ودعم استخدام تطبیقاتھا في كافة المجاالت، وتقدیم الدعم 

 .وجیا المعلومات واالتصاالتالمستمر للقطاع الخاص لتشجیع االستثمار في إنتاج تكنول
ینبغي العمل في مصر على توفیر الموارد البشریة المناسبة إلنتاج واستخدام وتطویر  .٥

التطبیقات الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، من خالل التوسع في 
ة المدارس والمعاھد العلیا والكلیات والمراكز البحثیة المتخصصة في العلوم المتعلق

  بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
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  قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربیة: أوال
  التقاریر والنشرات الرسمیة

جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التقریر  .١
 في مصر، ٢٠٣٠اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة 

  . م٢٠١٩دیسمبر 
جمھوریة مصر العربیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخل  .٢

 .م٢٠١٩، یونیو ٢٠١٨/ ٢٠١٧واإلنفاق واالستھالك 
جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، التقریر السنوي  .٣

 .م٢٠١٨-٢٠١٤لمؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
صر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، الجھاز القومي جمھوریة م .٤

 م٢٠١٧لتنظیم االتصاالت، تقریر اإلنترنت الشھري، عدد دیسمبر 
جمھوریة مصر العربیة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، تقریر موجز  .٥

 عدد ینایر عن مؤشـرات االتصــــاالت وتكنولـوجیـــا المعلـومـــات، عدد شھري،
  .م٢٠١٨
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	     وقامت مصر بإطلاق مشروع أتمتة منظومة إدارة الثروة السمكية، من خلال بناء قاعدة بيانات متطورة، وترسيم الحدود الجغرافية للبحيرات والمسطحات المائية باستخدام صور حديثة من الأقمار الصناعية.�
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