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RELATÓRIO INTERCALAR DA REPÚBLICA ÁRABE DO EGIPTO  
 SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2063 

 

1. O direito ao desenvolvimento é uma das prioridades do Governo da República 
Árabe do Egipto desde as mudanças políticas testemunhadas pelo país durante a 
revolução de 25 de Janeiro de 2011. Em Fevereiro de 2015, o Presidente da República 
lançou a Estratégia de desenvolvimento sustentável; “Visão do Egipto 2030” que é o 
roteiro para o novo Egipto que nós queremos. Esta estratégia é concebida para colocar 
o Egipto ao mesmo nível que os melhores 30 países do mundo, nas áreas de 
desenvolvimento económico, competitividade, desenvolvimento humano, combate à 
corrupção e bons padrões de vida. Também é concebida para garantir justiça social e 
providenciar meios decentes de vida aos cidadãos Egípcios, uma vez que isso tem um 
impacto positivo nos nossos esforços que visam concretizar a aspiração colectiva do 
povo Africano, tal como está previsto na ambiciosa Agenda 2063.   
 

2. Foi criado um Comité Nacional para a implementação da Agenda de 
Desenvolvimento Sustentável 2030, sob a liderança do Presidente do Conselho de 
Ministros, e tem como membros todos os Ministérios e instituições competentes. A este 
respeito, o sector privado foi atribuído um papel maior nos esforços que visam alcançar 
os objectivos de desenvolvimento sustentável e uma maior porção dos projectos e 
programas, com ênfase no importante papel da sociedade civil na sensibilização, 
capacitação e monitorização; como parceiros importantes nos nossos esforços de 
desenvolvimento.   
 

3. O Egipto de facto já começou a integrar a Agenda 2063 nos seus planos de 
acção para o desenvolvimento, e já foi criado um Grupo de Trabalho do Comité 
Nacional para a Acção de Acompanhamento da Visão 2030, do Egipto, para a 
coordenação e supervisão da implementação da Agenda 2063. O Ministério de 
Planificação está a trabalhar no plano de implementação para a integração dos 
objectivos e programas da Agenda 2063 no quadro da arquitectura de planificação e 
acompanhamento, em colaboração com todos os Ministérios e instituições 
competentes. Recentemente houve consultas a nível nacional, abrindo alas para 
engrenar na sua implementação. A delegação da Comissão da União Africana notou 
durante a sua missão bem-sucedida para o Egipto há dois meses, uma grande 
convergência entre a Agenda 2063 e o seu Plano de Implantação para os Primeiros 10 
Anos e a Visão do Egipto 2030, na maioria dos seus objectivos, aspirações e visões; 
todos os instrumentos em referência complementam-se uns aos outros.    
 

4. A visão do Egipto visa operacionalizar e fortalecer a cooperação e coordenação 
entre as Nações Unidas e a União Africana em termos de garantir a harmonização do 
Plano de Desenvolvimento Sustentável 2030 e a Agenda 2063 da União Africana. Esta 
parceria será benéfica, quer para a nossa Agenda, quer para a Agenda 2063 e 
apelamos à Comissão que tome medidas urgentes para a harmonização das duas 
Agendas.   
 
5. O Egipto apoia plenamente a aceleração da implementação da Agenda 2063 e o seu 
Plano de Implementação para os Primeiros 10 anos, bem como os seus projectos estandarte 
que visam a concretização do desejo de desenvolvimento geral de todas as partes do 
continente Africano. O Egipto está pronto a fazer maiores contribuições com todos os outros 
países irmãos africanos nas áreas de formação, transferência de conhecimentos/perícia, e 
troca de informação no espírito de assistência mútua no cumprimento do nosso compromisso 
em relação à Agenda 2063 e os seus objectivos de modo a concretizar o nosso sonho de ser 
uma África próspera, que ocupa o seu lugar que lhe é de direito, entre os países do mundo.    
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