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 مهورية مصر العربيةلج المرحلي العرض

 لتنفيذ خطة العمل العشرية

 3602ألجندة 
 

غيرات السياسية التي ، وفي قلب التأولوية لحكومة جمهورية مصر العربيةالتنمية  فيالحق  إن .1

أطلق السيد رئيس الجمهورية في فقد ، ومن أجل ذلك 3611يناير  32ثورة شهدتها البالد منذ 

خارطة طريق بمثابة تعد  التي"، 3626"رؤية مصرالتنمية المستدامة  إستراتيجية 3612 فبراير

على  ولةد 26االرتقاء بمصر إلى مصاف أفضل نريدها، حيث تستهدف  التيلمصر الجديدة 

، والتنافسية، والتنمية البشرية، ومكافحة الفساد، االقتصاديةمجاالت التنمية مستوى العالم في 

كما تسعى إلى تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن وجودة الحياة، 

ها تضمنت األفريقية الجماعية التيصالح تحقيق التطلعات في ، وهو ما سيصب باإليجاب المصري

 طموحة.ال 3602أجندة 

 

برئاسة السيد رئيس مجلس للتنمية المستدامة  3626تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة وقد  .3

عطاء الدور األكبر للقطاع تم إحيث  ،وعضوية كافة الوزارات والهيئات المختصة الوزراء

المشروعات والبرامج ذات الخاص لتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة وتنفيذ الجزء األكبر من 

وبناء القدرات والمتابعة  الوعيرفع  في المدنيأهمية دور المجتمع التأكيد على الصلة، مع 

 مسيرة التنمية. فيشركاء أساسيين  باعتبارهماوالمراقبة، 

 

، ضمن خطط العمل التنموية المصرية 3602مصر بالفعل في عملية تضمين أجندة  شرعتلقد  .2

 3626تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر  حيث سيتم

، وتتولى وزارة التخطيط إعداد خطة 3602لالضطالع بالتنسيق واإلشراف على تنفيذ أجندة 

في إطار منظومة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع كافة  3602تنفيذية لدمج أهداف وبرامج أجندة 

تمهيداً لبدء التنفيذ. وجاري التشاور حالياً على المستوى الوطني ت الصلة، الوزارات والهيئات ذا

تقارباً كبيراً  شهرين منذخالل زيارته الناجحة إلى مصر  األفريقيلمس وفد مفوضية االتحاد كما 

 في العديد من األهداف 3626رؤية مصر ، وبين وخطة عملها العشرية 3602بين أجندة 

 ث يكمالن بعضهما البعض.بحي والتطلعات والرؤى،

 

 األفريقيتفعيل وتعزيز التعاون والتنسيق بين األمم المتحدة واالتحاد على  ترتكز الرؤية المصرية .4

لما ستتيحه تلك  3602وأجندة التنمية األفريقية  3626لتحقيق المواءمة بين خطة التنمية المستدامة 

إلسراع في الخطوات المتخذة و المفوضية لدع، وأ3602الشراكة من فوائد كبيرة ألجندتنا، أجندة 

 .األجندتينلمواءمة 

 

وخطة عملها العشرية األولى، وكذلك ما  3602إلسراع في تنفيذ أجندة اكامل تدعم مصر بشكل  .2

يتصل بها من مشروعات رائدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في كافة أرجاء قارتنا 

ى استعداد لتعزيز إسهامها في هذا المجال مع كافة الدول األفريقية لعلمصر وإن ، العزيزة األفريقية

على الوفاء بهدف المساعدة المتبادلة المعلومات تبادل ونقل الخبرات التدريب والشقيقة في مجاالت 

التي تتبوأ المكانة  مزدهرة،الو متكاملةوأهدافها، تحقيقاً لحلم أفريقيا ال 3602نا تجاه أجندة بالتزامات

 العالم.ي تليق بها بين قارات الت
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