إعـــداد:

دينا عبدالرحمن السيد علي
محمد عليوه محمد جندل
عبدالرحمن ياسر السيد علي

ندى بهاء أحمد عكاشة

سمير توفيق إبراهيم بسيونى

نه ل مفات ح العال ..
س ال ،م فه م
س ال ،ت ارع اﻷم لﻺجا ة عل ه..
ف اب ال ول لل ف د أدوات ه ه الق ة ال اح ة
ال ع ة دون دماء أو دمار.
ال ي ت

القوة الناعمة ،المصطلح الذي صاغه
اﻷكاديمي جوزيف ناي ﻷول مرة،
وهو القدرة على استقطاب دول أُخرى
وجذبها عبر آليات تقوم على اﻹقناع
والجاذبية ،باﻻعتماد بشكل أكبر على
موارد ناعمة تتسم بتراجع الطابع
المادي ،وغلبة الطابع المعنوي الفكري،
مثل الثقافة ،والمبادئ ،والقيم ،والفنون،
واﻵداب.

مصر وقواها الناعمة:
من واقع التارﱗ ،ﰷنت مﴫ صاح ة القوة الناﲻة اﳌهﳰنة ﲆ اﳌستوى
ا ٕﻻقلﳰي ،و شهد ﲆ ذ اﳊضارة الفرعونية ،الﱰاث الق طي ا ي زخر به
مﴫ ،ﰒ التارﱗ اﻻٕسﻼﱊ ،الف ون ،اﳌﴪح ،الس  ،اﳌوسيقى و ﲑها،
استطاعت مﴫ ،من ﻼل ت القوة الناﲻة والقادرة ﲆ ستقطاب
وا ٕﻻق اعٔ ،ن تفرض سيطرﲥا ونفوذها ﲆ اﳌنطقة ب ٔﴎها.
هذا وﲢتل مﴫ اﳌرتبة  34من بﲔ  100دو وفق ًا لمؤﴍ العاﳌي لقوة
الناﲻة  ،2021وﰲ س ل رفع تصنيف مﴫ ﲆ هذا اﳌؤﴍ ،نت ه ٕاﱃ
وضع مقﱰ ات لﳯوض " لصنا ات الثقاف ة واﻻٕبداعية" والﱵ تُمثل اﳌصدر
ظورا ها ًما ﰲ تعزز مﲀنة مﴫ وعودة
الرئ ﴘ لقوة مﴫ الناﲻة وتعد م ً
دورها الر دي.

ويتضمن المؤشر خمسة مؤشرات رئيسية كما يلي:

وينطوي المؤشر على سبع ركائز موضحة في الشكل التالي::

ويستعرض الجدول التالي :أداء مصر في هذه الركائز السبعة لعامي :2020،2021
العام

القيم

التعليم والعلوم

اﻹعﻼم

الثقافة والتراث

العﻼقات
الدولية

الحوكمة

اﻷعمال
والتجارة

2020

2.6

2

1.8

4.5

2.3

1.6

2.2

2021

2.9

2.4

2.5

4.4

2.8

2.1

3

ويتضح مما سبق تحسن أداء مصر في جميع المحاور باستثناء محور الثقافة والتراث ،على الرغم ما
تتمتع به مصر من رصيد كبير في مجال اﻹنتاج الثقافي والمقومات الهائلة التي تمتلكها.
في ضوء ما سبق سنحاول دراسة هذا المحور وما يتضمنه من أبعاد في سبيل اﻻرتقاء به وذلك من
خﻼل النهوض بالصناعات الثقافية واﻹبداعية .

في عام  2008قسمت اﻷونكتاد الصناعات اﻹبداعية إلى أربع مجموعات كما
يلي:
التراث ،والفنون ،ووسائل اﻹعﻼم ،واﻹبداعات الوظيفية .
وهذه المجموعات بدورها تنقسم إلى مجموعات فرعية كما هو موضح في الشكل
التالي -:

لقد كانت مصر سباقة دائما ً في مجال الصناعات اﻹبداعية والثقافية بين
دول الشرق اﻷوسط تنثر منه سحرها و تزيد تأثيرها في منطقتها اﻹقليمية
و الوطن العربي والعالم بأسره.
ويمكن استعراض أهم اﻷحداث في مجال الصناعات الثقافية واﻹبداعية في
مصر في الشكل التالي:

مطبعة بوﻻق
1820
معرض
القاهرة للكتاب
1969

التلفزيون
العربي
1960

الصناعات
اﻹبداعية
تاريخيا ً

بث اﻹذاعة
الحكومية
المصرية

مهرجان القاهرة
السينمائي
1976

1934

اول عرض
سينمائي
1896

المتحف
المصري
1835

أمؤشرات الصناعات اﻹبداعية والثقافية في مصر

أص ح لل اعات ال قا ة
واﻹب ا ة دور مه في اﻻق اد
الي
؛ ح ساه
ال
مل ار ور ع ال ل ار دوﻻر م
ة،
إج الي ال ادرات ال
فقا ل ق اﻷون اد
وذل و ً
ال ادر عام .2018

ك ا جاء في ال ق أن م
م
ت ل أعلى م
صادرات ال اعات ال قا ة
واﻹب ا ة في م قة ال ق
اﻷوس وش ال إف ا.

و ه ال ان ال ار
ل ش ات ال اعات ال قا ة
واﻹب ا ة في الف ة م
 2004إلى  2015ت ً ا
ك ًا  ،مع وج د فائ م
عام  2008ف اع ً ا.

وه ا م ش إ ابي على أن
م ش ات ال اعات ال قا ة
ل يها
واﻹب ا ة في م
إم انات ة لل و
ل أك في
أن ت اه
صادرات ال ﻼد ول
إدراج ال اعات ال قا ة
واﻹب ا ة في ال اسة
العامة مع وج د خار ة
واض ة للع ل.

أمؤشرات الصناعات اﻹبداعية والثقافية في مصر
ترتيب مصر
مؤشر المعرفة العالمي
القطاعات الرئيسية للمؤشر

التعليم قبل الجامعي
التعليم الفني و التقني
التعليم العالي
البحث و التطوير و اﻻبتكار
تكنولوجيا المعلومات و اﻻتصاﻻت
اﻻقتصاد
البيئات التمكينية
مؤشرات أكثر تعبيرا ً عﻦ تصدير الصناعات  اﻻقتصاد اﻻبداعي
و يتكون من التالي
اﻻبداعية للخارج
 .1صافي الصادرات عالية التقنية
 .1صادرات الخدمات اﻹبداعية
 .1قيمة ونسبة صادرات السلع اﻹبداعية
) %من مجموع التبادل التجاري
للسلع(
 صادرات سلع تكنولوجيا المعلومات
واﻻتصاﻻت
 واردات سلع تكنولوجيا المعلومات
واﻻتصاﻻت

2017
95/131
106
113
54
101
86
88
120
70

2018
99/134
110
113
59
108
90
90
118
69

2019
136 / 82
94
103
49
83
78
67
99
76

2020
138 / 72
83
80
42
74
74
66
92
41

105
43
39

84
44
39

95
44
39

43
44
39

36

42

39

43

81

94

91

69

2021
154 / 53
72
68
35
58
57
56
88
تم تحديث
بيانات هذه
المؤشرات
الفرعية في
هذا العام
حيث اختلفﺖ
المنهجية عن
السنوات
السابقة

المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
الثقافية واﻹبداعية:
رؤ ه في ل ر م
ب اث ثقافي غ ي ج ً ا
ت عم
أر ان م نها ال ئ ة ،م ال احل ال الي إلى ال العالي في
صع م  ،وتع ال اعات ال قا ة واﻹب ا ة م عة
للغا ة ،ومن أهم مقومات مصر في هذا المجال :

المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
الثقافية واﻹبداعية:
ة ال قا ة:

ال ة ال

اس ًادا إلى إح اءات ال هاز ال
:
وم ع ح
•  250ج

لل ع ة العامة واﻹح اء ،فإن ال ام ال ي ال قافي في م

ة ثقا ة في  75 ، 2019م ها في القاه ة.

•  141م قة أث ة إسﻼم ة ،

ة  ،ف ع ن ة.

•  67ص فة في عام .2019
•ت ن

 1925اًا في عام .2019

غ ي جً ا

المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
الثقافية واﻹبداعية:

ال ة ال

ة ال قا ة:

المواقع اﻷثرية والمتاحف التي تمتلكها بصورة كبيرة حيث بلغ عدد الزائرين اﻷجانب للمواقع اﻷثرية فقط عام
 2019عدد  454000زائر.
وفي هذا دليل قوي على أهمية هذه المواقع في تعزيز القوة الناعمة لمصر ويتضح من الشكل التالي تطور أعداد
المتاحف واﻷماكن اﻻثرية في مصر منذ عام  2015الي عام .2019

المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
الثقافية واﻹبداعية:
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المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
:الثقافية واﻹبداعية

ال ة ال

ة ال قا ة:

هذا وباﻹضافة إلى عدد المعارض التي شاركت فيها مصر سواء كانت متعلقة بالفنون أو غيرها داخل مصر أو
خارجها نﻼحظ التطور فيها كما يلي :

المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
:الثقافية واﻹبداعية
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المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
:الثقافية واﻹبداعية
:وفًقا ل س ال ائ الع ق د ة لل
.

ق اع اله سة ال ع ارة أك

اعات ال قا ة واﻹب ا ة ال

أج ته ال ن و في عام 2015

م  100000مه س مع ار مع  6000واف ج ي س ًا1-

ل أساسي في القاه ة واﻹس رة  ،وﻻ س ا لل
م عات ال اعات ال قا ة واﻹب ا ة
ت
عة ي وً ا وص اعة اﻷثاث وال ﻼ وال جات ال لي
.ال ل ة ال

ت ه اﻹعﻼنات ووسائل اﻹعﻼم ال ي ة )م ل ألعاب الف ي ( ن ً ا
ال د
.ك ة م ال

ات 2-

ًا  ،م ا ي د إلى اس عاب ن ة 3-

المقومات التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات
الثقافية واﻹبداعية:
•

هي أول دولة في م قة ال ق اﻷوس وش ال إف ا ت س
م
ال ه ي لل
اﻹشارة إلى القاه ة اس "ه ل ود العال الع ي" مع الع
ال ات.

•

ص اعة أفﻼم ناج ة .فلق ت
ة م اﻷرع ات إلى
ا ال

ع ًدا م ال ه جانات ال ائ ة ،أشه ها "مه جان القاه ة ال
م
ت
الق اع العام ،و "مه جان ال نة ال ائي" ب ع م الق اع ال اص.

•

وفقاُ ل عه ال ن
ال ي.

ائي ال ولي" ب ع م

لﻺح اء في عام  ، 2015ت إن اج  34ف ل ا روائ ا  ،ج عها  ٪100على ال ع

.1

.1

.2
.3
.4

.5
.6

ظهور منافسين أقوياء مقلدين لمصادر الثقافة
المصرية مثل الصين عندما قامت ببناء أبو
الهول الصينيعام .2018
نقﺺ البيانات الخاصة بالصناعات اﻹبداعية
و الثقافية وصعوبة الوصول اليها.
نقص في التنسيق بين الجهات الفاعلة في
هذا القطاع سواء كانت ﺧاﺻة او عامة.
حصر نطاق قطاع الصناعات اﻻبداعية و
الثقافية في قطاع الحرف اليدوية بشكل كبير
مما يؤدي إلى إهمال القطاعات الفرعية
اﻷخرى ذات اﻹمكانات العالية.
العراقيل والرقابة البيروقراطية التي ربما
تعيق التعبير الفني أحيانا.
عدم اﻻهتمام بالرقابة على الجودة مما يؤدي
إلى رداءة جودة المنتج النهائي ،وبالتالي
التقصير في تلبية المعايير الدولية .

.1
.1

زيادة إدخال التكنولوجيا في هذا المجال مما
يسهل تسويق المنتج المصري خارجيا ً.

.2

بداية انحصار فيرس كورونا و انفتاح العالم
مرة اخرى ليعود الى حياته الطبيعية .

.3

تعدد الجهات الممولة والمستثمرة في هذا
القطاع لتعزيز الصناعات الثقافية واﻹبداعية
بأشكالها المختلفة.

.4

تزايد أعداد مستهلكي هذه الصناعات مﻊ
مرور الوقت.

.2

.3
.4
.5

.6

عدم وجود تعريف وطني شامل و موحد
للصناعات اﻹبداعية.
ضعف اﻹنفاق العام في الميزانية القومية
المصرية علي الصناعات اﻹبداعية و عدم
تحديده بدقة .
ضعف التشريعات المتعلقة بحماية الملكية
الفكرية والتنافسية ومنع اﻻحتكار.
المستويات المرتفعة من النشاط غير الرسمي
في هذا القطاع .
يتجلي معظم اﻻهتمام بالصناعات اﻹبداعية
علي الجانب المحلي دون وضع استراتيجية
واضحة لتطويع الصناعات اﻹبداعية في
ترسيخ القوة الناعمة المصرية إقليميا ً و
دوليا ً.
ﺿعﻒ التنسيق المنهجي بيﻦ المؤسسات
الوطنية المنوط بها النهوض بهذا القطاع.

.2

.3
.4
.5
.6

اهتمام رؤية مصر  2030بالصناعات الثقافية،
فقد نصّ الهدف اﻷول في محور الثقافة على:
"دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة لﻼقتصاد"
وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به ":تمكين
الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق
التنمية والقيمة المضافة لﻼقتصاد المصري ،بما
سا لقوة مصر الناعمة إقليميا
يجعلها أسا ً
ودوليا".
تنوع الثقافة المصرية فتتمتﻊ تراث الفرعوني
واﻹسﻼمي والقبطي الذي يعتبر مصدر اساسي
لهذه الصناعات.
تتمتع مصر بهيكل سكاني شبابي يبلغ %21من
حجم سكان مصر.
تمتﻊ مصر بمقومات هائلة في هذا المجال.
حدوث تطور كبير في ترتيب مصر في مؤشر
ﺻافي الصادرات عالية التقنية.
امتﻼك مصر أسواق متنوعة لصادرات السلع
اﻹبداعية في آسيا  ،أوروبا  ،أمريكا وأفريقيا.

يصنف مؤشر اﻻبتكار العالمي اقتصادات العالم وف ًقا لقدراتها
اﻻبتكارية ،مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في اﻻبتكار
 ،حيث يقيس اقتصاد  132دولة:
وتم اختيار  3دول لﻼسترشاد بتجاربها في مجال الصناعات
الثقافية واﻹبداعية كما يلي:
 -1المملكة المتحدة كدولة متقدمة.
 -2الصين كدولة نامية.
 – 3اﻹمارات كدولة عربية.
ويمكن استعراض ترتيب هذه الدول وفقاً لهذا المؤشر كما يلي:

15جمهورية مصر العربية:
 94في مؤشر اﻻبتكار العالمي.
 40 6في مؤشر صادرات السلع اﻹبداعية..

الصين )كدولة نامية(:
 12في مؤشر اﻻبتكارالعالمي.
 1في مؤشرصادرات السلع
اﻹبداعية.

المملكة المتحدة )كدولة متقدمة(:
 4في مؤشر اﻻبتكار العالمي.
 6في مؤشرالسلع والخدمات
اﻹبداعية..

 .اﻹمارات )كدولة عربية(
 33في مؤشر اﻻبتكار العالمي.
 2في مؤشر السلع والخدمات
اﻹبداعية.

ويمكن تلخيص أهم النقط التي قامت بها هذه الدول
في سبيل النهوض بالصناعات اﻹبداعية والثقافية
كمايلي:

 وضع تعريف موحد لهذه الصناعات وتجميعها تحت مظلة واحدة .
 تشكيل هيئة أو عمل مشروع لقياس وتقييم أداء هذه الصناعات .
 التوحيد بين جهود المؤسسات المختلفة التي تدعم هذا القطاع .
 تقديم الدعم المالي والفني  ،وتدريب الموارد البشرية  ،وتحفيز بيئة اﻷعمال لدهم هذا القطاع .
تأسيس وحدة مخصصة مسؤلة عن مجال الصناعات اﻹبداعية والثقافية .

محور الدعم
المالي

محور دعم
رأس المال
البشري

محاور
السياسات:

محور
اﻹجراءات
التنظيمية
والتشريعية

محور النفاذ
إلى اﻷسواق

أوﻻ ً :محور اﻻجراءات التنظيمية والتشريعية:
1

آلية التنفيذ
جهة التنفيذ
السياسة المقترحة
التحدي
تأس يس غرف ة للص ناعات اﻹبداعي ة وزارة التج ارة والص ناعة ووزارة يتم تأسيها على غرار الغ رف الص ناعية
ض عف التنس يق المنهج ي لتط وير قط اع
المختلف ة مث ل الص ناعات النس يجية
الثقافة واتحاد الصناعات المصرية
والثقافية
الص ناعات اﻹبداعي ة والثقافي ة ب ين
والغذائي ة والكيماوي ة وغيره ا بأه داف
تش كيل مجل س للص ناعات اﻹبداعي ة وزارة الثقافة.
المؤسسات الوطنية المن وط به ا النه وض
ورؤي ة ورس الة تخ دم اﻷه داف القومي ة
والثقافي ة يض م ممثل ين م ن جمي ع
بهذا القطاع
ومنها تعزيز قوة مصر الناعمة
قطاعات هذه الصناعات

اﻷثر المتوقع من السياسة
توحي د اس تراتيجية النه وض بالص ناعات

اﻹبداعي ة والثقافي ة تح ت مظل ة ه ذا القط اع
واﻹشراف عليها
ت ذليل الص عوبات والتح ديات الت ي تواج ه

منتسبي هذا القطاع من المبدعين والمثقفين

2

ضعف التشريعات المتعلقة بحماي ة الملكي ة
الفكرية والتنافسية ومنع اﻻحتكار

تفعي ل أحك ام ق انون حماي ة الملكي ة الجهات التشريعية والتنفيذية باﻻس تعانة اس تخدام التكنولوجي ا الحديث ة ف ي تفعي ل 

الفكري ة المص ري رق م 82/2002ب وزارة اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا أحكام القانون
المعلومات
وتعديﻼته
العمل على تطوير القانون بم ا يش مل
كاف ة أن واع اﻹب داع ويحف ظ حق وق
كافة المبدعين في كافة المجاﻻت

3

ضعف جودة المنتجات الثقافي ة واﻹبداعي ة
المصرية في اﻵونة اﻷخيرة

تطبي ق إج راءات مراقب ة الج ودة الهيئة العامة للمواصفات والجودة
والمعايير الوطنية للمنتجات النهائية
على المنتجات اﻹبداعية والثقافية

إنش اء وح دة خاص ة بمراقب ة ج ودة 
المنتج ات الثقافي ة واﻹبداعي ة يك ون 
اعضائها طي ف م ن المب دعين والمثقف ين
المصريين من شتى المجاﻻت اﻹبداعية

تلبية المعايير الدولية
تحسين القيمة المضافة للمنتج

4

هناك نقص ف ي البيان ات المتاح ة الخاص ة
بالص ناعات اﻹبداعي ة والثقافي ة وص عوبة
الوص ول إليه ا وارتف اع مس تويات النش اط
غي ر الرس مي ف ي ه ذا القط اع حي ث أن ه
يعتمد بشدة على الصناعات اليدوية

وض ع تعري ف ش امل للص ناعات وزارة الثقافة
وعدم قصره على الصناعات اليدوية والجهاز المركزي للتعبئة واﻹحصاء
وجمع بيان ات الج ودة ف ي القطاع ات والهيئة العامة للمواصفات والجودة
اﻷساسية
قي اس أأداء قط اع الص ناعات
اﻹبداعي ة والثقافي ة م ن خ ﻼل
مش روع مخ تص بوض ع إط ار
إحص ائي لقي اس مؤش رات القط اع
أوم ن خ ﻼل تفعي ل منص ة وزارة
الثقافة.

يق وم ب ذلك مجل س الص ناعات اﻹبداعي ة 
المزمع إنشاؤه في إطار السياسة



تس هيل الوص ول إل ى ك ل م ا يتعل ق بالقط اع
سواء منتجين او مستهلكين
الوقوف على مساهمات القطاع
تزويد أصحاب القرار بالبيانات الهامة

حماية حقوق المؤلفين وبراءات اﻻختراع
اكتشاف السرقات و القرص نة لحق وق المب دعين
مبك را واس ترداد حق وقهم كامل ة بم ا يس اهم ف ي
استمرار وزيادة إنتاجهم اﻹبداعي

التحدي

1

ض عف التموي ل ال ﻼزم
لﻺنف اق عل ى الص ناعات
اﻹبداعية

آلية التنفيذ
جهة التنفيذ
السياسة المقترحة
زي ادة الموازن ات الجهات التشريعية ووزارة اثن اء اعتم اد الموازن ة العام ة
بواسطة مجلس النواب
الحكومي ة المخصص ة المالية.
للثقافة
تدش ين قن وات وتطبيق ات عل ى
اس تخدام وس ائل وزارة الثقافة.
اﻻت مختلف وسائل التواص ل اﻻجتم اعي
التواص ل الحديث ة وزارة اﻻتص
والقي ام بترجم ة المنتج ات الثقافي ة
للتس ويق والت رويج وتكنولوجيا المعلومات
ونق ل الفاعلي ات واﻻحتف اﻻت
للمنتج ات الثقافي ة
المصرية بأكثر من لغة.
واﻹبداعية خارجيا
تش جيع اﻻس تثمار الهيئ ة العام ة لﻼس تثمار 

الخاص في الص ناعات والمناطق الحرة
اﻹبداعي ة الت ي تحت اج

إل ى رؤوس أم وال
كبيرة




منح حوافز ضريبية متنوعة
منح قروض ميسرة للمنتج ين
في هذا المجال
عق د مس ابقات لتموي ل
المشروعات اﻹبداعية الناشئة
إعف اء مش روعات الص ناعات
اﻹبداعي ة ف ي بداي ة فت رة
النشاط
أنش اء حاض نات اعم ال
مختصة بالصناعات اﻹبداعية

اﻷثر المتوقع من السياسة
تمك ين ال وزارة م ن دع م

العم ل الثق افي ومس اندة
المشروعات الثقافية.
 زي ادة الم وارد المالي ة ل دي
وزارة الثقافة الﻼزمة لﻺنفاق
على الصناعات اﻹبداعية
 كس ب مص ر س معة طيب ة
خارجيا مما يساهم ف ي تعزي ز
القوة الناعمة المصرية
 تن وع الص ناعات اﻹبداعي ة
والثقافية وانتشارها
 وتحفي ز المس تثمرين لتموي ل
المش روعات اﻹبداعي ة،
تش جيع اﻷف راد عل ى ش راء
هذه الصناعات
 إعطاء فرصة للمبدعين لتنفيذ
أفك ارهم عل ى أرض الواق ع
مم ا يس اهم ف ي انتش ار
الصناعات الثقافية واﻹبداعية

ثالثا ً  :محور دعم رأس المال البشري:
التحدي
ع دم وج ود مراك ز تأهي ل
وتنمي ة مه ارات المب دعين
واكتش اف المواه ب مبك را ً،
واقتص ار الموج ود منه ا
عل ى بع ض الجوان ب فق ط
في القطاع
1

السياسة المقترحة

جهة التنفيذ

آلية التنفيذ

اﻷثر المتوقع من السياسة

وض ع ب رامج متنوع ة وزارة التعل يم الع الي أن يك ون لك ل جامع ة حكومي ة 
وخاص ة مرك ز لﻺب داع لتأهي ل
لتأهي ل الش باب ف ي والبحث العلمي.
مج ال الص ناعات ب دعم م ن وزارة الثقاف ة الش باب ويك ون بمثاب ة مص نع
ووزارة الشباب والرياضة للمنتجات الثقافية
اﻹبداعية والثقافية

تأهيل شباب المبدعين وتنفيذ
افكارهم على أرض الواقع



إنش اء ف ي ك ل محافظ ة عل ى 
اﻷق ل مدرس ة مختص ة
بالص ناعات اﻹبداعي ة بع د
التعليم اﻷساسي
م نح درج ات ح افز تض اف
للمجموع كحافز مقابل اﻹب داع
للمبدعين الصغار

اكتش اف المواه ب وتنميته ا
مبكرا ً وتشجيع اﻹبداع

الي 

أن تم نح ك ل جامع ة  5م نح 
ماجس تير ودكت وراه س نويا
مختصة بالص ناعات اﻹبداعي ة

في كلياتها المختلفة

التوس ع ف ي أنش اء وزارة التربية والتعليم
مدارس متخصصة ف ي
مجاﻻت اﻹنتاج الثقافي
وتفعي ل حص ص
اﻷنشطة في المدارس

تخص يص ب رامج وزارة التعل يم الع
ماجستير ودكتوراه في والبحث العلمي.
الص ناعات اﻹبداعي ة
في الجامعات مجانا ً





دراس ة المجتم ع الص ناعي
كظاهرة ثقافية ،وتوليد الثقافة
واﻻبتكار
تعزيز قدرات الع املين ،ونش ر
ال وعي بأهمي ة الص ناعات
الثقافية واﻹبداعية
بم ا يس اعد عل ى التأص يل
النظ ري واﻷك اديمي له ذا
الجانب المهم

رابعا ً  :محور نفاذ المنتجات الثقافية واﻹبداعية إلى اﻷسواق المحلية والعالمية:
جهة التنفيذ
السياسة المقترحة
التحدي
اﻻستثمار في البني ة التحتي ة قطاع اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات
الرقمي ة وتمك ين معظ م
صعوبة الترويج للمنتجات الثقافي ة
الس كان م ن الوص ول إل ى
واﻹبداعية المصرية خارجيا
اﻻنترنت

اﻷثر المتوقع من السياسة
آلية التنفيذ
تنمي ة جان ب الطل ب والع رض عل ى

اﻻعتماد على  3محاور رئيسية
ه ذه الص ناعات  ،واﻻس تجابة إل ى
التح ول الرقم ي ،المه ارات الرقمي ة،

تحديات فيروس كورونا
والوظائف واﻻبتكار الرقمي.
تط وير نظ ام اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا

المعلومات
تط وير نظ ام اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا

المعلوم ات ،اﻻس تعانة بالتقني ات
الحديثة في صناعة التكنولوجيا

1


قيام المركز اﻹعﻼمي ب وزارة الثقاف ة 
بتخصيص فري ق عم ل يق وم بتدش ين
القناة بالتع اون م ع وزارة اﻻتص اﻻت
وتكنولوجيا المعلومات
ث م بالتع اون م ع وزارة الس ياحة ي تم
ب ث الم ادة اﻹعﻼمي ة عل ى القن اة م ع
توثيقها بما يحفظ للقناة حقوقها حت ى
ﻻ يتم قرصنته

توص يل حض ارة وثقاف ة مص ر إل ى
العالم في أسرع وق ت وبطريق ة س هلة
غير مكلفة على شكل منتج ات متمثل ة
في المنتجات الثقافية واﻹبداعية



استخدام التقنيات الرقمية المستخدمة 
في النمذجة ومحاكاة الرقمية والواقع
اﻻفتراض ي مث ل :ب رامج النمذج ة
ثﻼثية اﻷبعاد

التعري ف ب التراث الثق افي والفن ي
المحلي من خﻼل شبكة اﻻنترنت التي
تص ل إل ى جمي ع ش عوب الع الم مم ا
ي نعكس عل ى زي ادة الق وة الناعم ة
المصرية

تدش ين قن اة عل ى وس ائل وزارة اﻵثار.
التواصل اﻻجتماعي وخاصة وزارة المالية.
اليوتيوب تبث ثقافة وت اريخ وزارة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات.
وإرث مص ر وم ا تملك ه م ن

المت احف ،اﻵث ار ،الفن ون(
بلغ ات الع الم الرئيس ية
وتمتل ك الحق وق الرقمي ة
ة
ادر الثقافي
للمص
والحضارية التي تملكها

إنشاء متاحف رقمية لعرض وزارة اﻵثار.
ت اريخ الموس يقى واﻷث اث وزارة المالية.
وزارة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات
والسينما في مصر

