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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



منددأ نشددأت  عددام -ىددهد مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لمجلددس الددوزراء المصددري 

الت  لُيواك  التغيدرات التدي مدري بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

ثدددم كدددان  نشددداء وزارة االتصددداالت. بتطدددوير البنيدددة المعلوماتيدددة فدددي مصدددر( 1985-1999)األولدددى 

ل رئيسددة فددي مسدديرت   لُيددؤدي دوره كُمؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ة نقطددة تحددوُّ

.تدعم جهود ُمتخأ القرار في ىتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبني

دداءر وتعزيددز قنددوات التواصددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بني

ل بددور المواذن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي صددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة  جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقي  ذلكر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقد  مهمدة أن يكد

ضددل وحتدى يتسدنى لدد  ذلدكر فسند  يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

وقدد واكد  ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا ظهددر جليًّ

( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)مراكددز الفكددر والمجتمعددات المدنيددة 

  حيددث تددم اختيددار مركددز 2021التددي تددم اإلعددالن عنهددا فددي فبرايددر " بنسددلفانيا األمريكيددة"بجامعددة 

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

2020لعددام  " 19-كوفيددد"مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم اسددتجابًة لجائحددة 20ضددمن أفضددل ▪

(.ال يوجد ترتي  ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداح  أفضددل فكددرة أو نمددوذ  64مددن بددين 21فددي المرتبددة ▪

م ر أخًأا بعين االعتبار أن  ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر ت2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

.2020مركز فكر على مستوا  فريقيا والشرق األوسط لعام 101من  جمالي 14في المرتبة ▪

يدث جاء هأا التقرير  ليرصد  نجازات وجهود الدولة المصرية خدالل السدنوات السدبع الماضديةر ح

تريليونددات 6نفددأت الدولددة وال تددزال العديددد مددن المشددروعات القوميددة التددي تجدداوزت تكلفتهددا الددد 

ةر ويددأتي ذلددك فددي  ذددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدد 

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربول الوذن كافةر بمدا يسدتجي  لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراذية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويًّا نبنددددي الددددوذنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوذن

.وسنبني  بعون هللا

الرطيس عبد ال تا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددع  مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

رطيس الو راي مصط   مدبولي

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





تةما مةا . يايقينشا، لو ت ع هسد  مصر وتوفر  فيهةا أموا  العمةران لكانةت  ةل ان المةدن ورإيسةة بةالم الةدن

وير رفاعة رافةع ال ه ةاوي، الةمي ي عةد أحةد قةامة النهضةة العلميةة وراإةد التنة/ أويانا ب  المفكر المصري

، "خةي  بةاريزتخلي  اإلبريز فةي تل"في مصر والعال  العربي خال  القرن التا ع عشر، في م لْف  األ هر 

عنةةدما يقةةوم ع ةة  شةةمو  مصةةر مةةا يملسةةا اسةةت رل موارد ةةا والموةةزى تنةةا أنةة  . 1834الصةةامر عةةام 

.وتوظي ها، تصب  نبراسًا ممتوقدًا، وقاطدًا  اخرًا بيا ب دا  العالم

، يةنع وبعد عقوم زمنية أويلة مر  خاللها مصر بالكثير ما االنتصارا ، ويمد  للعديد ما التحةديا 

ي الحرية  ع  مصر العظي  التاريخل مرتيا خال  أعوام قليلة؛ تارة عندما اار ضد الفسام وأال  بحق  ف

ارل ، فثةبوأنيتة ، وتارة أخرى عندما تمس  بهويت  وتحصةا 2011يناير 25والكرامة والعدالة اال تماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والر عية، والفكر الظالمي في 

حكة ، رإيسشةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة ح ك  انتقالية امتد  قرابة العام، تول  خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليةة بمنا ةبة اختتةام الفتةرة الرإا ةي-م قتشا لجمهورية مصر العربية، حملت كلما  خ اب  األخيةر 

المسةتقب  يلمة اننةي لعلة  اقةة بة ن "األمةل فةي الوةد، فةي قولة  –2014يونيةو 4يوم األربعاء الموافةق 

م، لكةا ، وان كانت أرض  مخضبةش بدماء األبرياء، و ماؤر تشوبها بعة  الويةولهوا الو ا غدًا مشرقًا

ريةةا  أرض بةةالمي  ةةتعوم  ةةمراء بلةةون النيةةل، خضةةةةراء بلةةون أغصةةان الزيتةةةون،  ةةماؤتا يةةافيةش، تبعةةث ب

.النجا  واألمل، مومشا كما كانت

ة، أالة  عبد الفتا  السيسةي رإا ةة  مهوريةة مصةر العربية/ ، مع تولسي السيد الرإيت2014يونيو 8وفي 

  الحةةق ، ونسةةتظل فيةة  بظةةاللبنةةاي و ننةةا الةةوي نل ةةم بةة م خاأبشةةا  مةةو  المصةةرييا أن ي عينةةور بقةةوة 

فةةرد والعةةد  والعةةيل الكةةري ، ونتنسةة  فيةة  ريةةا  الحريةةة وااللتةةزام، ونلمةةت فيةة  المسةةاواة وتكةةاف  ال

مةةر أن فةةال ي مكةةا لأل. و ةةومشا حقيقيفةةا وم ةةتور حيةةاة؛ ألن  ةةفينة الةةوأا واحةةدة، فةة ن نجةةت نجونةةا  ميعشةةا

ا الشةع  يستقي  ما أرف واحد؛ كون  عقدشا ا تماعيفا بيا الدولة ممثلة في رإيسةها وم  سةاتها وبةي

.جمهوريتنا الو نية المدنية اللديثةلت  يت 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه ةاوي، راإةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةو  مةا)
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تةي نصةبو ومنم ذل  الحيا، بدأ  مرو  الوأا تحيا مرحلة  ديدة؛ لبناء الدولة الوأنية المدنية الحديثة ال

سةتقبل، اليها  ميعشا، مع امراا وا و ما ق بل الشع  المصري ب ننا  ميعشا نلتزم بخارأة أريةق لبنةاء الم

ا  التةةةي ي ظللهةةةا اإلرامة والتصةةةمي  علةةة  العمةةةل، والتعةةةاون المنفةةةتا مةةةع الجميةةةع؛ لتخ سةةةي كةةةل العقبةةة

.والصعوبا ؛ حت  ننع   ميعشا بثمار التنمية

جهةوم؛ ، تضافر  خاللهةا التلققت خرلها  نجا ات تنموية ت وق عممر ال ما نوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ورغة  ع ظة  مةا  ةهدت  ربةو  مصةر مةا  هةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقيق نهضةة م سةتحقة لشةع  أبةيّ

تخ ة   ميع ربوعها، ف ن الدولة المصرية حكومة و ةعبشا ال تةزا  لةديها الكثيةر مةا ال مةو  إلنجةاز أكبةر ي

ة رإيسةة بيد أن ذلة  يت لة  التوقةف لبرتةة؛ لنت مةل مةا حققنةار  ةويفا مةا اضةاءا  تنموية. عنان السماء

.اممةخال  تمر الفترة؛ لتكون عونشا لنا عل  ا تكما  مسيرة البناء والنهضة عبر  نوا  مديدة ق

ز مصةة ف  مةةدبولي رإةةيت مجلةةت الةةوزراء بهةةما الشةة ن، قةةام مركةة/ وفةةي ضةةوء تو يهةةا  السةةيد الةةدكتور

سةةنوا  المعلومةةا  ومعةة  اتخةةاذ القةةرار بتنفيةةم  هةةدو بحثةةيف لتوايةةق أتةة  انجةةازا  الدولةةة المصةةرية خةةال  ال

تعةاون السبع الماضية، فةي  ميةع منةاحي التنميةة وعلة  مسةتوى محافظةا  الجمهوريةة كافةةش، وذلة  بال

:عل  النحو التي ل   صدار باقة ما الكتب وقد خل   . مع مختلف الجها  والهيئا  الحكومية

: ق اعشةةا تنمويفةةا، وتةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتابشةةا يسةةتعرض أبةةرز  هةةوم الدولةةة علةة  مسةةتوى 23▪

. رافةق والشةبكا التنمية البشرية، والتنمية االقتصامية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيةة، والم

.كما ت  ايدار تقرير لكل ق ا  تنموي يستعرض الجهوم الرإيسة عل  مستوى المحافظا 

عل  مستوى كتابشا يتناو  الجهوم واإلنجازا  الرإيسة التي تحققت خال  السنوا  السبع الماضية27▪

.ق ا  تنموي الم حدمة  لفشا23الة ميع المحافظا ، تو ي 

اعةةا  ألتةة  مةةا حققتةة  الدولةةة علةة  مسةةتوى كةةلّ مةةا الق تلخيصةةيةكتابةةان ي قةةدسمان يةةورة ا ماليةةة ▪

. التنموية والم حافظا ، بالتركيز عل  م  را  األماء الرإيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابرة تصةةةنع  اكةةةر وفةةةي تةةةما المقةةةام، كةةةان لزامشةةةا علينةةةا أن ن  كةةةد أن 

ل  أكثر ، ي ظلل  اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان، والمي ين وي عومستقب ها وفق نه  تنموي شام 

اء، بمةةا فةةي ذلةة  الحةةق فةةي الحيةةاة مون تمييةةز، وحقةةو  ال فةةل، والحةةق فةةي الوةةم)حقَّةةا لانسةةانية 13مةةا 

هةةا تلةة  الحقةةو  التةةي تسةةتند الي(. وحقةةو  األ ةةخاد ذوي الهمةة  مون تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة الخايةةة

التةي ت مثسةل معةوة عالميةة للعمةل مةا أ ةل " 2030أتةداف التنميةة المسةتدامة "األتداف اإلنماإية األمميةة 

ر متهةا القضاء عل  الفقر، وحماية كوك  األرض، وضمان تمتاةع  ميةع األفةرام بالسةالم واالزمتةار، تمةت ت

.تدفشا أمميفا تلتزم مصر بها  ميعشا17 ميعشا في 

، ورؤيتهةةا 2014اتصةةالشا، قامةةت الدولةةة المصةةرية بتر مةةة تةةمر الحقةةو  فةةي م ةةتورتا الةةوأني الصةةامر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةةت الخ ةةة اال ةةتراتيجية أويلةةة المةةدى؛ لتحقيةةق مبةةامل وأتةةداف التن2030المسةةتقبلية 

  عملهةا، وفةي  ةبيل تنفيةم تلة  الرؤيةة، أألقةت الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في كل المجاال 

دعوة ختامًةةا، تظةة  الةة. ؛ ليكةةون اأةةارشا تنفيةةميفا لجهةةوم مصةةر التنمويةةة"مصةةر تن لةةق"الةةمي يحمةةل عنةةوان 

.ممتدة، والعم  يلدوه األم  ليوم أفض ، وغد أ ثر ا د ارًا لو ننا اللبيب



قائمة المحتويات

3األقصر في أرقام

7التنمية البشرية: القسم األول

11الرعاية الصحية▪

17التعليم األساسي والفني▪

21التعليم العالي والبحث العلمي▪

25الثقافة والفنون▪

31تمكين المرأة▪

35التنمية االقتصادية: القسم الثاني

39االستثمار▪

43التنمية الصناعية والتجارة▪

47الزراعة واستصالح األراضي▪

49البترول والثروة المعدنية▪

51السياحة واآلثار▪

57التنمية المجتمعية: القسم الثالث

61رعاية الشباب والرياضة▪

65التضامن االجتماعي▪



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

81التنمية المكانية: القسم الرابع

85اإلسكان والمجتمعات العمرانية▪

89تطوير العشوائيات▪

91الموارد المائية والري▪

97البيئة▪

101الشبكات والمرافق: القسم الخامس

105الطرق والنقل▪

109االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات▪

111الكهرباء والطاقة▪

117مياه الشرب والصرف الصحي▪

71التموين والتجارة الداخلية▪

75العدالة واألمن▪

77التسامح والتعايش▪

ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

أن الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمدر  األمدر الدأي أثدرا هدأا التقريدرر وتجددر اإلىدارة  لدى

.التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققةر وال يمثل حصًرا ىامًلا لها



األقصر في أرقام

ألددك كيلددومتر مربددعر وتنقسددم المحاف ددة 2.4تبلددا المسدداحة الكليددة للمحاف ددة 

قريدددةر ويبلدددا 22وحددددة محليدددة قرويدددة تتبعهدددا 34مددددنر وتضدددم 7مراكدددزر و6 لدددى 

ل الزيددادة 1.3 جمدالي عددد سدكان المحاف ددة نحدو  مليدون نسدمةر كمددا يبلدا معددي

.لكل ألك نسمة19.6الطبيعية للمحاف ة 

احة تُعدُّ محاف دة األقصدر  حددا أهدم المحاف دات السدياحية فدي مصدر  حيدث تمثدل السدي

كبيدر حجر الزاوية للنشاط االقتصادي للمحاف دةر والتدي يعمدل بهدا بصدورة مباىدرة عددد

ا بالتراث األثري بهار وتزخر ب ا وعالميًّ العديدد مدن من السكانر كما تشتهر المحاف ة محليًّ

أهدددم منددداذ  الجدددأب السدددياحي بنسدددبة سددددث آثدددار العدددالمر وثلدددث آثدددار جمهوريدددة مصدددر 

.العربية

ل منددداذ  الجدددأب السدددياحير ومدددن أىدددهر المعدددالم تتميدددز محاف دددة األقصدددر بدددوفرة وتندددوُّ

ر ا سددنمعبددد مدينددة هددابور ومقددابر ديددر المدينددةر ومقددابر األىددرافر ومعبددد :  السددياحية بهددا

.وقصر الملك فاروقر ومعابد الكرنكر ومعبد األقصرر والدير البحري

"



.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة : المصدر

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة
2020عام 

.2021مصر في أرقام مارس , الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألك نسمة

17.3 %48.5
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدي
2020عام 

2.4
ألف كيلومتر 

مربع

1.3
مليون نسمة 

2020نهاية عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

%9.4

من  جمالي مساحة المحاف ة
2019/2020عام 

التوزيع النسبي للسكان 

%41.3

المساحة الكلية

ألك مشتغل

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

316.4

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

55.2
ألك متعطل

معدل البطالة
(سنة15-64)

14.9%



أبرز مؤىرات المحاف ة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   1.2
وحةةةدة أةةة  أ ةةةرة 57تكلفةةةة انشةةةاء وت ةةةوير 

.ومركز لل فولة واألمومة

27.2
تكلفةةةةةةةةةةة أعمةةةةةةةةةةا  رفةةةةةةةةةةع كفةةةةةةةةةةاءة ال ةةةةةةةةةةر  

.بمدينة أيبة الجديدة

منفةةةةةمشا لمشةةةةةرو   معيتةةةةةي 161مةةةةةا انشةةةةةاء 
.2019بالمحافظة في نوفمبر 

4831.1
تية تكلفةةةة انشةةةاء المن قةةةة التجاريةةةة اللو سةةةة

.بالمحافظة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددددددددددددددددددددك

100فدددددددددددددددددددددددددددددددددددرد 
ل ا مةةالي عةةدم المسةةتفيديا مةةا برنةةام  تكافةة

.2020/2019وكرامة خال  عام 

735.8
حي ا مالي عةدم المسةتفيديا مةا التة ميا الصة

.2020بالمحافظة بنهاية عام 

ألدددددددددددك

مواذن

مليدددددددددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددددددددد  

893.4
آالف وحةدة ا ةكان ا تمةاعي 6.9تكلفةة انشةاء 

.بمدينة أيبة الجديدة

مليددددون 

جنيددددددددد 

47.4
ا مةةةةالي عةةةةدم المسةةةةةتفيديا مةةةةا مشةةةةةروعا  

تةة  اإل ةةكان اال تمةةاعي المنفةةمة بالمحافظةةة ح

.2020نهاية عام 

ألددددددددددددددددددددددددددددددك 

مسددددددددددددددددتفيد 

ألدددددددددددددددددددددددددددك 

مسددددددددددددتفيد



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تح ى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدالا مدن ق

نددةر  لددى المصددريةر والتددي عمدددت خددالل السددنوات السددبع الماضدديةر بكددل السددبل واآلليددات الممك

.تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددددون 

479جنيددددددددددددددددددددددددددددددد  
مستشةةةةةةةةةةفيا  3تكلفةةةةةةةةةةة أعمةةةةةةةةةةا  ت ةةةةةةةةةةوير 

ركةزي المالبياضةية–األقصر العام )بالمحافظة 

(.حميا  األقصر–

مليدددددددددددددون

48.3جنيدددددددددددددددد  
بيةةو  اقافةةة بالمحافظةةة فةةي3تكلفةةة انشةةاء 

(.2019–2015)الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددون 

250جنيدددددددددددددددددددددددددددددد  
.2019تكلفةةة ت ةةوير  امعةةة األقصةةر فةةي يوليةةو 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

2.2جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
مستشةةةةةةةةفيا   ديةةةةةةةةدة 3تكلفةةةةةةةةة انشةةةةةةةةاء 

–ا العديسة–التخصصي ا نا)بالمحافظة 

(.أرمنت المركزي

مليدددددددددددددون 

88.2جنيدددددددددددددددددد  
ألةةف حالةةة علةة  نفقةةة الدولةةة 25.7تكلفةةة عةةال  

.2020خال  عام 

مليددددددددددددددددددددددون 

469جنيددددددددددددددددددددددددددد  
مةةةةةةةةةةدارس 103تكلفةةةةةةةةةةة انشةةةةةةةةةةاء وت ةةةةةةةةةةوير 

.بالمحافظة
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ع بةةةملت الدولةةةة المصةةةرية خةةةال  السةةةنوا  السةةةب

حية، الماضية  هومشا حثيثة في مجا  الرعاية الص

ولعةةةةل أبةةةةةرز تلةةةةة  الجهةةةةوم يتمثةةةةةل فةةةةةي اأةةةةةال  

هد ؛ لتشةة"التةةيميا الصةةلي الشةةام "منظومةة 

بةةمل  خ ةةوة  ديةةدة فةةي مسةةارتا نحةةو االتتمةةام 

ضةةي بالرعايةةة الصةةحية وتحسةةينها، األمةةر الةةمي ي ف

بةةةةةةةةدورر الةةةةةةةة  االرتقةةةةةةةةاء بالخةةةةةةةةدما  المقدمةةةةةةةةة 

.ريللمواأنيا واال تثمار في رأس الما  البش

ت عةةدا األقصةةر ضةةما محافظةةا  المرحلةةة األولةة 

فبرايةر 16لت بيق المنظومة، والتي ان لقةت فةي 

منشةةةة ةش؛ لتقةةةةدي  65؛ حيةةةةث تةةةة  تخصةةةةي  2021

ت ميا خدما  الرعاية الصحية األولية لمنتفعي ال

الصةةحي الشةةامل الجديةةد بالمحافظةةة، منهةةا عةةدم

وحةةدةش يةةحيةش تتكةةون مةةا مركةةةةةةةز أةة  أ ةةةرة،58

، أرمنةةةت، األقصةةةر ا ةةةنا: )مستشةةةفيا  وتةةة 7و

أأفةةةةةا ، العديسةةةةةا الةةةةةدولي، األقصةةةةةر العةةةةةام، 

اء البياضةةية نسةةاء ووالمة، حميةةا  األقصةةر،  ةةف

(.األورمان

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلية
"



12|محاف ة األقصر  |سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7

  ل  تقتصر الجهوم عل  ذل  فحسة ، بةل عمةد

منظومةةةةة التةةةةيميا الصةةةةلي فةةةةي اأةةةةار -الدولةةةةة 

الةةةةة  انشةةةةةاء مستشةةةةةفيا   ديةةةةةدة، -الشةةةةةام 

ر وت ةةةوير مستشةةةفيا  قاإمةةةة، وانشةةةاء وت ةةةوي

يد وحدا  الرعاية الصحية، فضلشا عا اأال  العد

.ما المبامرا  لزيامة الوعي بالمحافظة

ة اتصةةةالشا، وفةةةي اأةةةار تقةةةدي  خدمةةةة أبيةةةة متميةةةز

للمةةةةةواأنيا تتما ةةةةة  مةةةةةع المعةةةةةايير العالميةةةةةة 

لرعايةةةة المرضةةةة  أبقشةةةةا ألحةةةدة معةةةةايير الجةةةةومة 

ومعةةةايير مكافحةةةة العةةةدوى، تةةة  ت ةةةوير عةةةدم مةةةا 

مستشةةةةة  ": المستشةةةةةفيا  الجديةةةةةدة، منهةةةةةا

دأ  والتةي بة، ("مبن  وادي الني )األقصر العام 

ومةةا المتوقةةع أن 2020أعمةةا  الت ةةوير بةة  عةةام 

، و ةملت أقسةام العنايةة 2022تنتهي خال  عةام 

المركةةةزة، العيةةةاما  الخار يةةةة، الوسةةةيل الكلةةةوي،

ا اال ةةتقبا  وال ةةوارل، العةةز ، العمليةةا ، النسةة

والةةةةةةوالمة، الحضةةةةةةانا ، باإلضةةةةةةافة الةةةةةة   ميةةةةةةع 

الخةةدما  المسةةاعدة، واإلمارة و ةةكا العةةامليا، 

.مليون  ني 250وذل  بتكلفة بلوت 

ضشةا، كما تضمنت  هوم ت ةوير المستشةفيا  أي

" مستشةةةةةةةة   البياكةةةةةةةةية المر ةةةةةةةة ي"ت ةةةةةةةةوير 

مالييا  ني ، وت ةوير209بالكامل، بتكلفة بلوت 

رَّة ليبلةةع عةةدم األ  ةة" مستشةةف  الكرنةة  الةةدولي"

 ةةةرير ا ةةةتقبا ، 60 ةةةريرشا، م نقسةةةمة الةةة  915

غرفةةةة عمليةةةا ، 60 ةةةرير للعنايةةةة المركةةةزة، 170

حضّةةانة 187وحةةدة غسةةيل كلةةوي، فضةةلشا عةةا 214

تةةةةما الةةةة   انةةةة  ت ةةةةوير . المبتسةةةةريالألأفةةةةا  

بلوةةت ، بتكلفةةة"مستشةةف  ايةةزيت التخصصةةي"

مليةةةةةةةون  نيةةةةةةة ، وتةةةةةةة  التسةةةةةةةلي  المبةةةةةةةدإي 239

.2020للمشرو  في نوفمبر 

فةةةةةي  ةةةةةيا  متصةةةةةل، فقةةةةةد بلةةةةةع ا مةةةةةالي عةةةةةدم 

ظةةةة المسةةةتفيديا مةةةا التةةة ميا الصةةةحي بالمحاف

.2020ألف مواأا، وذل  بنهاية عام 735.8
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لةةةةةةةة  تقتصةةةةةةةةر  هةةةةةةةةوم الدولةةةةةةةةة علةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةوير 

اء المستشةةةفيا  القاإمةةةة، بةةةل امتةةةد  الةةة  انشةةة

عةةةةةدم مةةةةةا المستشةةةةةفيا  الجديةةةةةدة وتجهيزتةةةةةا 

ب حةدة المعةدا  ال بيةة، وكةان فةي مقدمةة تلة 

، "مستشةةةةف  أرمنةةةةت المركةةةةزي: "المستشةةةةفيا 

أوابةةق 6، ويتكةةون مةةا أةةابق أرضةةي و2018عةةام 

علويةةة، ويشةةمل  ناحشةةا لوةةرف العمليةةا ، ووحةةدة 

غسةةةيل كلةةةوي، ومبنةةة  للعيةةةاما  الخار يةةةة، وقةةةد

مليةون  نية  باإلضةافة450بلوت تكلفةة انشةاإ  

مستشةةةةف  "و. مليةةةون  نيةةة  تجهيةةةزا 200الةةة  

ي مةايو ، والتي تة  تسةليمها مبةدإيفا فة"العديسا 

 ةريرشا، وقسةة  اال ةةتقبا 52، وتتكةون مةةا 2019

عيةامة خار يةة، باإلضةافة الة  14وال وارل، وعدم 

كليةةة قسةة  العةةال  ال بيعةةي، وبلوةةت التكلفةةة ال

مليةةةةةون  نيةةةةة ، وتةةةةة  االفتتةةةةةا  777.7للمشةةةةةرو  

.2021الرإا ي بتاريخ فبراير 

 ةةناامستشةةف  "باإلضةةافة الةة  ذلةة  تةة  انشةةاء 

 ةةةةةريرشا، 196، والةةةةةمي يتكةةةةةون مةةةةةا "التخصصةةةةةي

عيةةةامة 13وقسةةة  اال ةةةتقبا  وال ةةةوارل، وعةةةدم 

ي خار يةةةة، باإلضةةةافة الةةة  قسةةة  الوسةةةيل الكلةةةو

ماكينةةةة، ويبلةةةع عةةةدم المةةةواأنيا 21المكةةةون مةةةا 

ألةةف نسةةمة، كمةةا 450المسةةتفيديا مةةا خدماتةة  

كمةا . ية تخ ت التكلفة الكلية للمشرو  مليار  ن

تةةةةةة  افتتةةةةةةا  المةةةةةةرحلتيا األولةةةةةة  والثانيةةةةةةة مةةةةةةا 

.2016عام " مستشف  األورمان لألورام ب يبة"

اء بجان  تلة  الجهةوم، قامةت الدولةة أيضشةا ب نشة

ع وت وير عدم ما المراكةز والوحةدا  الصةحية، بلة

وحدة أ  أ رة ومركزشا لل فولةة 57عدمتا نحو 

مليةار  نية ؛ لتقةدي 1.2واألمومة بتكلفة ا ماليةة 

خةةةدما  أبيةةةة متميةةةزة تتمثةةةل فةةةي ت عيمةةةا ،

. وأموية، ومتابعة للحمل، وا عافا  أولية
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رة وحةدة يةحة األ ة: ما بيا تل  الوحدا  أيضشا

بحةةا ر "، وحةةدة يةةحة األ ةةرة "بالمحاميةةد بحةةري"

،"أرمنةةةةت القةةةةدي "المحاميةةةةد قبلةةةةي، مستشةةةةف  

، وحةةةةدة "قبلةةةةيبالرزيقةةةةا "وحةةةةدة يةةةةحة األ ةةةةرة 

، وحةةةةدة يةةةةحة "الرزيقةةةةا بحةةةةا ر "يةةةةحة األ ةةةةرة 

، وحةةةةةدة يةةةةةحة األ ةةةةةرة "بالةةةةةديمقرا "األ ةةةةةرة 

".  بحريبالرزيقا "

اءة باإلضةةافة الةة  الوحةةدا  الصةةحية، تةة  رفةةع كفةة

، علةةةةة  مسةةةةةتوى "مستشةةةةةف  حميةةةةةا  األقصةةةةةر"

التشةةةةة يبا  الداخليةةةةةة والخار يةةةةةة، ومنظومةةةةةة 

مليةةةون  نيةةة ؛ بهةةةدف 20الحريةةةق، بتكلفةةةة بلوةةةت 

، االرتقةةةاء بمسةةةتوى الخةةةدما  ال بيةةةة المقدمةةةة

وتقةةدي  خدمةةة الكشةةف ال بةةي والعةةز  لمرضةة 

". 19-كوفيد"فيروس 

المقةةةةةةةر "كةةةةةةمل   ةةةةةةهد  المحافظةةةةةةة انشةةةةةةاء 

بمستشةةةةف  ": المتكامةةةةل لةةةةةبن  الةةةةدم بالصةةةةعيد

عةةةةةال  السةةةةرأان بالمةةةةةجان بمحافظةةةةة األقصةةةةر 

ب حةةةةدة الو ةةةةاإل العلميةةةةة فةةةةي بنةةةةاء 2016عةةةةام 

بنةةوا الةةدم ليصةةبا  ةةزءشا مةةا منظومةةة الخدمةةة 

ي المتكاملة لمرضة   ةرأان الصةعيد، األمةر الةم

ي سةةةةه  فةةةةي تقةةةةدي  أفضةةةةل الخةةةةدما  الصةةةةحية 

.المتكاملة للمرض 

برنةةةام  الخةةةدما  "علةةة  يةةةعيد آخةةةر، تةةة  امخةةةا  

حية الفندقيةةةة بمستشةةةفيا  تيئةةةة الرعايةةةة الصةةة

، والةةةةمي أمخلتةةةة  الهيئةةةةة "فةةةةي محافظةةةةة األقصةةةةر

.ضما برامجها

تجةةةةدر اإل ةةةةارة الةةةة  أن ذلةةةة  البرنةةةةام  يتضةةةةما 

التةي  انشاء عةدة أموار فندقيةة بالمستشةفيا ، و

 ناحشةةةةا 43 ناحشةةةةا ملكيشةةةةا و14تشةةةةمل تخصةةةةي  

غرفةةة فةةرمي مميةةزة لاقامةةة الداخليةةة 58ذتبيشةةا و

ة فةةةةي للمرضةةةة  بالمستشةةةةفيا  التابعةةةةة للهيئةةةة

الكرنةةةةةةة  الةةةةةةةدولي، حةةةةةةةورس : األقصةةةةةةةر، ومنهةةةةةةةا

التخصصةةةةةةي، ايةةةةةةزيت التخصصةةةةةةي، واألأفةةةةةةا  

.التخصصي
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الخاصةالتلتيةالبنيةتطويرمجا في

ماالعديداألقصر هد الصلية،بالرعاية

رة،مبا المواأنياا تهدفتالتيالمبامرا 

يثالحثالدولة عياأارفيأيضشا اء والتي

:نهابيومامصر،فيالصحيبالق ا للنهوض

ئةة أعلنت عنها الهي": مبادرة صلتك ثروتك"▪

العامةةةةةةةةة للرعايةةةةةةة الصحيةةةةةةةة باألقصةةةةةةةر يةةةةةةةوم

، وتي أو  مبامرة مجانية فةي 2021 بتمبر 16

مصةةر والشةةر  األو ةةف للكشةةف المبكةةر عةةا

مةةةةةرض  ةةةةةرأان البرو ةةةةةتاتا للر ةةةةةا  ماخةةةةةل 

. منشآ  تيئة الرعاية الصحية باألقصر

مبةةادرة متابعةةة وعةةرا األمةةراة الم منةةة "▪

: "والكشةةةل المبكةةةر عةةةا االعةةةترل الك ةةةوي

، وتهةةةدف الةةة  االكتشةةةاف 2021ان لقةةةت عةةةام 

المبكةةةر لالعةةةتال  الكلةةةوي ومتابعةةةة األمةةةراض

المزمنةةةةةةة كارتفةةةةةةا  ضةةةةةةوف الةةةةةةدم، ومةةةةةةرض 

السةةةةةةكري، والس ةةةةةةمنة مةةةةةةع تقةةةةةةدي  التوعيةةةةةةة 

لةة  الصةةحية للمةةواأنيا عةةا كيفيةةة متابعةةة ت

وتسةةةتهدف المبةةةامرة المةةةةواأنيا . األمةةةراض

عامشةةةا فمةةا فةةةو ، وأيةةحا  األمةةةراض 40مةةا 

.عامشا40عامشا وحت  18المزمنة ما 

أألقتهةةةا ": مبةةةامرة الرعايةةةة المنةةةة للمةةةري "▪

ة الهيئةةة العامةةةة للرعايةةةة الصةةةحية بالمحافظةةة

، تهةةةةدف المبةةةةامرة الةةةة  2021 ةةةةبتمبر 18يةةةةوم 

:التي

ي  تعزيةةةز  ةةةالمة المرضةةة  والت كيةةةد علةةة  تقةةةد▪

ة األأقةة  ال بيةةة واإلماريةةة للخةةدما  الصةةحي

ة المنةةة لكافةةة المرضةة  وبةة عل   ةةومة عالميةة

ماخةةةةل منشةةةةآ  منظومةةةةة التةةةة ميا الصةةةةحي 

.  الشامل

التعامةةل اال ةةتباقي مةةع أي أخ ةةار أو أخ ةةاء ▪

ة أبية ماخل أي منش ة ما المنشآ  الصحي

التابعةةةة لهيئةةةة الرعايةةةة الصةةةحية، والحةةةدّ مةةةا

.يةالمخاأر المتعلقة بتقدي  الخدما  ال ب

يجةة  تفامي األخ اء ال بيةة التةي قةد تحةدة، نت▪

التشةةةةةةخي  الخةةةةةةاأل والويةةةةةةفا  ال بيةةةةةةة 

.واألموية غير المنا بة
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  في  يا  متصل، فقد  هد عدم حةاال  العةال

وظشةا عل  نفقة الدولة في المحافظة ارتفاعشا ملح

مليةون 31.4بتكلفةة 2014ألف حالة عام 18.6ما 

بتكلفةة بلوةت2020ألف حالة عام 25.7 ني ، ال  

مليون  ني ، وتةو مةا يعكةت حةرد الدولةة 88.2

حية عل  تقدي   ميع أو ة  الرعايةة ال بيةة والصة

. للمواأنيا في ربو  الجمهورية كافة

باإلضةةةةافة الةةةة  الجهةةةةوم السةةةةابقة، كانةةةةت تنةةةةاا 

ث  هوم موازية مةا ق بلةل يةندو  تحيةا مصةر؛ حية

ر ت  امخا  خدمة  ديدة بمركةز يةندو  تحيةا مصة

خايةةةةةةةةة  بعمليةةةةةةةةةا  المنةةةةةةةةةاظير التشخيصةةةةةةةةةية 

ع والعال يةةة للجهةةاز الهضةةمي والكبةةد، وذلةة  لرفةة

المعانةةاة عةةا كاتةةةل المةةواأنيا وتةةوفيرشا للمةةةا 

.والجهد

هةا ما الجدير بالمكر أن محافظةة األقصةر يتةوفر ب

عياما  تنظي  7وحدة لتنظي  األ رة، وعدم 116

حضَّةةانة 57يةةيدلية عامةةة، و968أ ةةرة متنقلةةة، و

لعامةة فةي المستشةفيا  االمبتسةريالألأفا  

ة والمركزية، وذلة  أبقشةا إلحصةاءا  وزارة الصةح

كمةا بلةع عةدم  ةيارا  . 2020والسكان حت  يناير 

.2020 يارة بنهاية 84اإل عاف بالمحافظة 

وعليةة ، فةة ن  ميةةع اإلنجةةازا  المحققةةة السةةابق

ذكرتةةةا تعكةةةت ضةةةخامة الجهةةةوم المبمولةةةة مةةةا 

الدولةةةةة المصةةةةرية فةةةةي محافظةةةةة األقصةةةةر خةةةةال  

.السنوا  السبع الماضية في ق ا  الصحة

18.6

25.7

2014 2020

عدد الحاالت التي تم عالجها على نفقة 

الدولة بالمحاف ة خالل عامي

2020و2014

(ألف حالة )

. وزارة الصحة والسكان: المصدر
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أول مدرسةةةةةةةةةةة ل مت ةةةةةةةةةةوقيا فةةةةةةةةةةي الع ةةةةةةةةةةوم 

رو  ي عةةةدا تةةةما المشةةة... والتكنولوجيةةةا باألقصةةةر

أحةةةد أتةةة  المشةةةروعا  التةةةي نفةةةمتها المحافظةةةة 

علي  عل  مدار السنوا  الماضية؛ للنهةوض بةالت

ورعايةةةةةةةةة الموتةةةةةةةةوبيا فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةالي العلةةةةةةةةوم 

ي والرياضيا ، وقد  اء ذل  في اأةار الجهةوم التة

تبةةةملها الدولةةةة بمختلةةةف محافظةةةا  الجمهوريةةةة

ميةة، لزيامة عدم ال ال  المقيديا بالشاع  العل

يةةة بعةةد اتجةةار الكثيةةر مةةا ال ةةال  للشةةعبة األمب

. بالثانوية العامة

الواقةةةع أن تةةةما المشةةةةرو  لةةة  يكةةةا األو  الةةةةمي 

 ةةةةهدت  المحافظةةةةة لتحسةةةةيا  ةةةةومة التعلةةةةي ؛ 

حيةةةث رافقةةة  مشةةةروعا  و هةةةوم عديةةةدة بةةةملتها 

الدولةةةةة فةةةةي تةةةةما المجةةةةا ، كمةةةةا تةةةةو الحةةةةا  فةةةةي 

ا ، والتةةي تةة  اعةةدام العديةةد مةة"المةةدارس اليابانيةةة"

مل  الدرا ا  مسبقشا إلنشاإها بالمحافظة، وكة

المسةةةةةةتقبل "مةةةةةدارس اللوةةةةةا  مثةةةةةل مدر ةةةةةة 

.بمدينة ال وم" الدولية لوا 

ةةةيالتع يةةةةةم األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وال ني

"



18|محاف ة األقصر  |سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7

ة، بمدينةةةة أيبةةة" النيةةةل الدوليةةةة"وكةةةمل  مةةةدارس 

ي لها والتي  هد  المحافظة التشويل التجريب

. 2018في فبراير 

علةةة  ااةةةر مةةةا  ةةةلف ذكةةةرر، حظةةةي ق ةةةا  التعلةةةي  

ت بالمحافظةةة باتتمةةام كبيةةر مةةا الدولةةة، انعكسةة

آاةةةةارر علةةةة  أرض الواقةةةةع فةةةةي انخفةةةةاض نسةةةةبة 

يةةة مةةا التساةةر  مةةا التعلةةي  فةةي المرحلةةة االبتداإ

عةةةةةةةةةةةةةام % 0.16الةةةةةةةةةةةةة  2014/2013عةةةةةةةةةةةةةام % 0.32

كمةةا انخفضةةت نسةةبة التسةةر  مةةا. 2020/2019

عةةةام % 5.79التعلةةةي  فةةةي المرحلةةةة اإلعداميةةةة مةةةا 

، وارتفةةةع 2020/2019عةةةام % 1.85الةةة  2014/2013

ألةةةف 237.9كةةةمل  عةةةدم ال ةةةال  بالمةةةدارس مةةةا 

ألف أال  عةام 293.4ال  2014/2013أال  عام 

2021/2020 .

ظةة، تشير تلة  المعةدال  التةي  ةهدتها المحاف

 ةواء الخايةة بارتفةا  عةدم ال ةال  أو انخفةاض

ملتها نسةة  التساةةر ، الةة  فاعليةةة الجهةةوم التةةي بةة

الدولةةةةةةةة فةةةةةةةي ت ةةةةةةةوير المنظومةةةةةةةة التعليميةةةةةةةة 

فعلةةةة  مةةةةدار  ةةةةبع  ةةةةنوا  منةةةةم . بالمحافظةةةةة

،  ةةعت الدولةةة الةة  االرتقةةاء بالعمليةةة2014عةةام 

التعليميةةةة فةةةي محافظةةةة األقصةةةر، و ةةةاء  تلةةة 

الجهةةوم متسةةقة مةةع  يا ةةة الدولةةة للنهةةوض

بالعمليةةةةةةةة التعليميةةةةةةةة بمختلةةةةةةةف المسةةةةةةةتويا 

مة الدرا ةةية، وتحقيةةق أتةةداف التنميةةة المسةةتدا

البيةةة ، والتةةي تهةةدف الةة  تقليةةل الكثافةةة ال 2030

ة بالفصةةةةةو  والمةةةةةدارس، وتةةةةةوفير بيئةةةةةة تعليميةةةةة

  منا ةةةبة، بمةةةا ي سةةةه  فةةةي تحسةةةيا مسةةةةتويا

ال ةةةةةةةال ، ويتما ةةةةةةة  مةةةةةةةع المعةةةةةةةايير الدوليةةةةةةةة 

.  لجومة التعلي 

فةةي تةةما السةةيا ، تنوعةةت مجهةةوما  الدولةةة بةةيا

مشةةةةةةروعا  البنيةةةةةةة التحتيةةةةةةة إلقامةةةةةةة مةةةةةةدارس 

وعا  التعلي  األ ا ي والثانوي والفنةي، ومشةر

ت ةةةةةوير وتجهيةةةةةز، وا ةةةةةراء الصةةةةةيانة لعةةةةةدم مةةةةةا 

المةةدارس علةة  مختلةةف المسةةتويا ، تةةما بجانةة 

افتتةةةا  وتشةةةويل عةةةدم مةةةا المةةةدارس النوعيةةةة، 

مةةةةةةدارس اللوةةةةةةا ، المةةةةةةدارس اليابانيةةةةةةة، : مثةةةةةةل

. وغيرتما
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مدر ةةةةة 23علةةةة  ااةةةةر تلةةةة  الجهةةةةوم، تةةةة  انشةةةةاء 

مليون  ني ، وعمل احال  كلي158 ديدة بتكلفة 

مدر ةةةةة بتكلفةةةةة بلوةةةةت نحةةةةو42و زإةةةةي لعةةةةدم 

مليةةةةون  نيةةةة ، تةةةةما باإلضةةةةافة الةةةة  تو ةةةةعة 181

مليون  ني ، وذلة  خةال  130مدر ة، بتكلفة 38

.2021حت  2014الفترة ما 

فةةي تةةما السةةيا ، يمكةةا توضةةيا أمثلةةة لةةبع 

جهيةز  هوم الدولة في مجا  األبنية التعليمية وت

مةدارس البنية التحتية المنا ةبة علة  مسةتوى ال

ت ةوير األ ا ية، والثانوية، والفنيةة، ومةا بينهةا

الصةةةناعية، و ةةةاء ذلةةة  فةةةي العديسةةةا مدر ةةةة 

ث اأةةار  هةةوم الدولةةة لت ةةوير التعلةةي  الفنةةي؛ حيةة

ة تةةة  توقيةةةع بروتوكةةةو  تعةةةاون بةةةيا كةةةل مةةةا وزار

سةةةةة الفنةةةةي، وم  والتعلةةةةي التربيةةةةة والتعلةةةةي  

أي  ةةةةةةةي ميتةةةةةةةا  "التابعةةةةةةةة لشةةةةةةةركة "  رو ةةةةةةةي"

نةةةي األلمانيةةةة فةةةي مجةةةا  التعلةةةي  الف" ايسةةةلنجا

والتةةةةةةدري  المهنةةةةةةي؛ لت ةةةةةةوير قسةةةةةة  تركيبةةةةةةا  

العديسةةةةةةةةا ومعةةةةةةةةدا  كهرباإيةةةةةةةةة بمدر ةةةةةةةةة 

. صرالصناعية المشتركة، بمدينة ال وم باألق

بةة يهدف تةما البروتوكةو  الة  تةدري  وت تيةل أل

 ةةة بمدر" قسةة  التركيبةةا  والمعةةدا  الكهربيةةة"

ا ، باإلضةةةةافة الةةةة  تبةةةةام  الوفةةةةوم بةةةةيالعديسةةةةا 

خبةرا  البلديا ما المدر ةيا وال لبةة؛ لتبةام  ال

ف المعرفية والثقافية في تما المجةا ، كمةا يهةد

ال  توفير فرد عمةل لهة الء ال ةال  مةا خةال 

ة تسةةةويق أعمةةةاله  للشةةةركا  األلمانيةةةة العاملةةة

.بالمحافظة
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مةةةا  انةةة  آخةةةر، وفةةةي  ةةةبيل االرتقةةةاء بالعمليةةةة

تعلةةي  التعليميةةة وا ةةتراتيجية الدولةةة لت ةةوير ال

لرقمةةةي، ومواكبةةةة الت ةةةوار التكنولةةةو ي والتحةةةوا  ا

بمةةا ي سةةه  فةةي ت تيةةل ال ةةال  لسةةو  العمةةل

لةةت ويتما ةة  مةةع مت لباتهةةا، امتةةد مشةةرو  التاب

الةةةة  محافظةةةةة األقصةةةةر؛ حيةةةةث تةةةة  تةةةةوفير البنيةةةةة

التحتيةةةةةة والتكنولو يةةةةةة فةةةةةي  ميةةةةةع المةةةةةدارس 

. مدر ة33الثانوية بالمحافظة وعدمتا 

أمةةا فيمةةا يخةة  التعلةةي  األزتةةري، قامةةت الدولةةة 

ة، ب نشةةاء العديةةد مةةا المعاتةةد األزتريةةة االبتداإيةة

ة، واإلعداميةةة، والثانويةةة بمن قةةة األقصةةر األزتريةة

: ما بينها

خصصةةت لةة  : معهةةد أزتةةري ابتةةداإي واعةةدامي▪

الدولةةةةةةة ق عةةةةةةة أرض كاإنةةةةةةة ماخةةةةةةل الحيةةةةةةز 

ا لصةةال-ا ةةنامركةةز -كةةوميرالعمرانةةي لقريةةة 

،"األقصةةةر األزتريةةةة"اإلمارة المركزيةةةة لمن قةةةة 

إلقامةةةةة المعهةةةةد، و ةةةةاء ذلةةةة  بمو ةةةة  قةةةةرار 

.2016لسنة 249رإيت الوزراء رق  

خصصةةةةت : مجمةةةةع أزتةةةةري ابتةةةةداإي واعةةةةدامي▪

الدولةةة لةةمل  المجمةةع ق عةةة أرض بمسةةاحة 

نجةةةةةع أبةةةةةو "متةةةةةرشا مربعشةةةةةا، كاإنةةةةةة بناحيةةةةةة 1530

-مركةز أرمنةت–الوابورا ناحية أرمنت -" حليمة

بالمحافظةةة إلقامةةة المجمةةع، وذلةة  بمو ةة  

.2016لسنة 2078القرار رق  

خصصةةةةت : معهةةةةد أزتةةةةري ابتةةةةداإي واعةةةةدامي▪

الدولةةةةةةة ق عةةةةةةة أرض أخةةةةةةرى مةةةةةةا أمالكهةةةةةةا 

متةةر مربةةع، كاإنةةة بناحيةةة عزبةةة1800بمسةةاحة 

" لةةيالنجةةو  قب"بالوحةةدة المحليةةة لقريةةة باويةةل

ة ، لصةةالا األزتةةر الشةةريف، إلقامةةا ةةنابمركةةز 

المعهةةةد، وذلةةة  بمو ةةة  قةةةرار رإةةةيت الةةةوزراء 

. 2016لسنة 697رق  

كمةةةةةةا بلةةةةةةع ا مةةةةةةالي عةةةةةةدم المعاتةةةةةةد األزتريةةةةةةة 

فصةةةةلشا، 1674معهةةةةدشا ب  مةةةةالي 236بالمحافظةةةةة 

ألةةةف تلميةةةم، بمتو ةةةف كثافةةةة32.6وتسةةةتوع  

م ةدرسس تلميمشا لكل فصل، كما بلع نصي  ال19.5

تالميةةةةةم لكةةةةةل م ةةةةةدرسس، وفقشةةةةةا 9.2مةةةةةا التالميةةةةةم 

. 2021/2020إلحصاءا  األزتر الشريف عام 
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مةا  هد  السنوا  السبع الماضية  لسةلة

ض اإلنجازا  والجهةوم التةي تبةملها الدولةة للنهةو

بةةةةةةةالتعلي  العةةةةةةةالي والبحةةةةةةةث العلمةةةةةةةي بجميةةةةةةةع 

المحافظا ؛ حيث  هد  محافظة األقصر في

بةةدء الدرا ةةة بالعةةام 2020/2019العةةام الدرا ةةي 

ولةةة  يكةةا تةةةما حةةةداشا "...  امعةةةة األقصةةر"األو  لةةة 

ظة؛ حيث عاميشا بل حداشا ا تثناإيفا  هدت  المحاف

حصةةةلت بمو بةةة  علةةة  حقهةةةا فةةةي أن يصةةةبا لهةةةا 

. امعة منفصلة وكيان علمي لخدمة أبناإها

"  امعةةة األقصةةر" ةةاء تةةما اإلنجةةاز بعةةد انفصةةا  

، وذل  بمو  " امعة  نو  الوامي"ر ميفا عا 

، والةمي 2019لسةنة 1481قرار رإةيت الةوزراء رقة  

ومقرتةةةةةا "  امعةةةةةة األقصةةةةةر"نةةةةة  علةةةةة  انشةةةةةاء 

 امعةةةة  نةةةو  "م حافظةةةة األقصةةةر، والوةةةاء فةةةر  

ما باألقصةةةر، وضةةة  الكليةةةا  التابعةةةة لهةةة" الةةةوامي

.الفر  المي ت  الواؤر ال   امعة األقصر

التع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والبلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث الع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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فةةةةي اأةةةةار خ ةةةةوا  الدولةةةةة نحةةةةو معةةةة  وت ةةةةوير 

رو  التعلةةي  العةةالي بالمحافظةةة، تةة  تنفيةةم مشةةة

، 2019فةةةةي يوليةةةةو عةةةةام " ت ةةةةوير  امعةةةةة األقصةةةةر

مليةةةةةةةون  نيةةةةةةة ، 250بتكلفةةةةةةةة ا ماليةةةةةةةة بلوةةةةةةةت 

ويسةةةةتهدف تةةةةما الت ةةةةوير رفةةةةع قةةةةدرا  البحةةةةث 

العلمةةةةي واالبتكةةةةار فةةةةي المجةةةةاال  ذا  األتميةةةةة 

الوأنيةةةةةة والدوليةةةةةة، وتو ةةةةةيع ن ةةةةةا  االعتمةةةةةام 

ز الةةةدولي للجامعةةةة ولبرامجهةةةا األكاميميةةةة وتعزيةةة

نميةةة  ةةمعتها موليفةةا، باإلضةةافة الةة  االتتمةةام بت

ي التكنولو يةةةا، وت ويرتةةةا، واال ةةةتفامة منهةةةا فةةة

.ت وير المجتمع

ظهةةةر  آاةةةار  هةةةوم الدولةةةة لت ةةةوير التعلةةةي  فةةةي 

العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةا المشةةةةةةةةروعا  علةةةةةةةة  مختلةةةةةةةةف 

ر المسةةةتويا  التعليميةةةة وخايةةةة الجامعيةةةة، عبةةة

لةي ، عدم ما مشروعا  معة  البنيةة التحتيةة للتع

وانشةةةةاء كليةةةةا   ديةةةةدة بالمحافظةةةةة بمجةةةةاال  

متنوعةةةةة لةةةة  تكةةةةا مو ةةةةومة مةةةةا قبةةةةل، وكةةةةمل  

مشروعا  لدع  البحث العلمي ما خال  انشاء

وكةةان مةةا أبةةرز. أكاميميةةا  مختصةةة بهةةما المجةةا 

ة مشةةةروعا  ت ةةةوير التعلةةةي  العةةةالي بالمحافظةةة

وتو ةةةةةةةةةةةيع ن ةةةةةةةةةةةا  الكليةةةةةةةةةةةا  ذا  الجةةةةةةةةةةةدوى 

:المجتمعية، ما يلي

ة انشاء كلية الحا ةبا  والمعلومةا  بجامعة▪

يهةةدف المشةةرو  الةة  اعةةدام خةةريجيا : األقصةةر

ذوي كفةةاءة عاليةةة فةةي مجةةا  علةةوم الحا ةة  

يا ةةةا  والمعلوماتيةةةة وت بيقاتهةةةا؛ لتلبيةةةة احت

 ةةو  العمةةل المتويةةرة، تةةما بجانةة  قةةدرته  

  علةة  ا ةةراء بحةةوة أكاميميةةة وت بيقيةةة لةةدع

.خ ف الدولة في التنمية

مة كما يهدف ال  رفع مهارا  خريجي الكلية، وزيا

نميةةةة القةةةدرة التنافسةةةية لل ةةةال  والبةةةاحثيا، وت

قدرا  ومهةارا  أعضةاء تيئةة التةدريت والهيئةة

.المعاونة، وتحسيا الخدما  المقدمة له 
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تةةةةما باإلضةةةةافة الةةةة  ت ةةةةوير المنةةةةات  الدرا ةةةةية 

وتحةةةديثها بصةةةورة مسةةةتمرة بمةةةا يتما ةةة  مةةةع

وقةةد . التقةةدم العلمةةي واحتيا ةةا   ةةو  العمةةل

بةةةةةدأ  الدرا ةةةةةة بالكليةةةةةة فةةةةةي العةةةةةام الجةةةةةامعي 

2017/2016.

وذلةةة  : انشةةةاء كليةةةة ال ةةة  بجامعةةةة األقصةةةر▪

بهةةةةةدف تخةةةةةري  أأبةةةةةاء أكفةةةةةاء قةةةةةامريا علةةةةة  

الممار ةةةةة ال بيةةةةة الجيةةةةدة وفقشةةةةا للمعةةةةايير

الدوليةةةةة الحديثةةةةة، والمسةةةةاتمة فةةةةي االرتقةةةةاء

بالبحةةةةةث العلمةةةةةي، وتقةةةةةدي  خةةةةةدما  يةةةةةحية 

.متميزة للمجتمع في اأار مهني وأخالقي

يةةةةة تمةةةةت اضةةةةافة الكل: افتتةةةةا  كليةةةةة األلسةةةةا▪

لكليةةا   امعةةة األقصةةر وبةةدأ  الدرا ةةة بهةةا

.  2016عام 

ي العةام تة  افتتةا  الكليةة فة: افتتا  كلية الاةار▪

، واضةةةةةةةةافتها لكليةةةةةةةةا  2017/2016الدرا ةةةةةةةةي 

 امعة األقصر، وذلة  فةي اأةار  هةوم الدولةة 

نةةةاء المتعةةةدمة لتةةةوفير  ميةةةع التخصصةةةا  ألب

.المحافظة وتقليل االغترا 

تسةةةع  الكليةةةة الةةة  تحقيةةةق الجةةةومة فةةةي مجةةةا  

التعلةةي  والبحةةث العلمةةي، وخدمةةة المجتمةةع مةةا

ة خةةال  تخةةري  كةةوامر وكفةةاءا  علميةةة متخصصةة

مةةةا ت سةةه  فةةةي خدمةةةة المجتمةةةع وتنميةةةة البيئةةةة ب

.يحقق التنمية المستدامة
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تةةي فةةي  ةةيا  متصةةل، لةة  تقتصةةر امةةار الجهةةوم ال

، بةل بملتها الدولة عل  مع  التعلي  العالي فقةف

امتد  ال  مع  البحث العلمي مةا خةال  العديةد

و  مةةا القةةرارا ، والتةةي كةةان أبرزتةةا توقيةةع بروتوكةة

،"قصرأكاميمية البحث العلمي باأل"إلنشاء فر  لة 

.2017فبراير عام 24في 

يهةةةةدف البروتوكةةةةو  الةةةة  معةةةة  البحةةةةث العلمةةةةي 

بالمحافظةةة والمسةةاعدة فةةي موا هةةة التحةةديا 

التةةةةي تقةةةةف عاإقشةةةةا أمامهةةةةا، فضةةةةلشا عةةةةا تقةةةةدي  

الخةةدما  اال تشةةارية، ووضةةع خ ةةف الت ةةوير،

.ونشر الثقافة العلمية والتعلي  اإلبداعي

تجةةدر اإل ةةةارة فةةةي تةةما الصةةةدم الةةة  أن أكاميميةةةة 

البحةةةةةةةث العلمةةةةةةةي والتكنولو يةةةةةةةا تةةةةةةةي الهيئةةةةةةةة 

ي األ ا ةةية فةةي مجةةا  البحةةوة اال تشةةارية فةة

مصةةةةةةةةةر، والمنةةةةةةةةةةو  بهةةةةةةةةةةا تنظةةةةةةةةةةي  الخ ةةةةةةةةةةف 

والمشةةةةةةروعا  ألفضةةةةةةل العلمةةةةةةاء والبةةةةةةاحثيا؛ 

لتقةةةةدي  خبةةةةراته  وعمةةةةل مرا ةةةةا  ا ةةةةتراتيجية

تةةدع  عمةةل الحكومةةة والمجلةةت األعلةة  للعلةةوم

  والتكنولو يةةةةا فةةةةي القضةةةةايا ذا  الصةةةةلة، وذلةةةة

تحةةةةةت ا ةةةةةراف وزارة التعلةةةةةي  العةةةةةالي والبحةةةةةث 

.  العلمي المصرية

جةة تهدف األكاميمية أيضشا الة  العمةل علة  معال

ة، المشةةةكال  والتحةةةديا  التةةةي توا ةةة  المحافظةةة

.وتقدي  الخدما  اال تشارية والتو يهية

والواقةةةةةع أن مختلةةةةةف الجهةةةةةوم التةةةةةي  ةةةةةهدتها 

حةث المحافظة، لت وير التعلي  العةالي ومعة  الب

يةةق العلمةةي، تةة تي اتسةةاقشا مةةع  هةةوم الدولةةة لتحق

.2030ا تراتيجية التنمية المستدامة 

وقةةةةد انعكسةةةةت تلةةةة  الجهةةةةوم علةةةة  مسةةةةتوى 

التعلةةةةةي  الجةةةةةامعي بالمحافظةةةةةة، فةةةةةي االرتقةةةةةاء 

يجةةة بجةةومة التعلةةي ، وتقليةةل اغتةةرا  ال ةةال ؛ نت

صةا  افتتةا  العديةد مةا الكليةا  الجديةدة بتخص

 ديةةةةدة، حيةةةةث ويةةةةل عةةةةدم الكليةةةةا  والمعاتةةةةد 

كليةةةا  ومعاتةةةد خةةةال  عةةةام 10بالمحافظةةةة الةةة  

.ألف أال 15.6، ب  مالي 2020/2019
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مدينةة الماإةةة بةا  أو مدينةة الشةةمت... األقصةر 

، ويةةاحبة الريةةيد الهاإةةل مةةا المعابةةد، واألميةةرة

اضةيها واألنش ة الثقافية، والفنون، ت  تتةوي  م

ة عايةةةةمة للثقافةةةةة العربيةةةة"وحاضةةةةرتا باختيارتةةةةا 

".2017لعام 

 ةةةةاء ذلةةةة  ضةةةةما مشةةةةرو  العوايةةةة  الثقافيةةةةة 

ة المنظمةةةة العربيةةة"العربيةةةة، الةةةمي ت شةةةرف عليةةة  

". ألكسو"للتربية والثقافة والعلوم 

وقةةد تسةةلمت المحافظةةةة الشةةعلة خةةال   ةةةهر 

مةةةةةا نظيرتهةةةةةا التونسةةةةةية مدينةةةةةة 2017مةةةةةارس 

. 2016عايةةةةةةمة الثقافةةةةةةة العربيةةةةةةة " يةةةةةةفاقت"

مولة عربيةة تةي 11و ارا في فعاليا  االحتفا  

ة المملكةةة العربيةةة السةةعومية، واإلمةةارا  العربيةة

المتحةةةةةةةدة، والجزاإةةةةةةةر، والموةةةةةةةر ، وفلسةةةةةةة يا، 

ولبنةةةةان، و ةةةةوريا، والعةةةةرا ، والكويةةةةت، وعمةةةةان، 

. والسومان

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وال نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
"
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ماإةةةةةرة الثقافةةةةةة "، أألقةةةةةت 2021مةةةةةارس 19فةةةةةي 

فةةةةةةي اإلمةةةةةةارا  العربيةةةةةةة المتحةةةةةةدة " بالشةةةةةةارقة

بيةةت ، ب"ملتقةة  األقصةةر للشةةعر العربةةي"فعاليةةا  

اليةةةةةوم "الشةةةةةعر بالمحافظةةةةةة، وذلةةةةة  بمنا ةةةةةبة 

".العالمي للشعر

" صةةربيةةت الشةةعر باألق"الجةةدير بالةةمكر أن مسةةيرة 

، منةةةةم أن تةةةة  افتتاحةةةة ، 2015بةةةةدأ  فةةةةي نةةةةوفمبر 

  ، إلنشةاء بيةو"امارة الشارقة"بمبامرة ما حاك  

عراء الشعر في الوأا العربي، تكةون راعيةةش للشة

.ورافدشا للفكر واإلبدا 

تةةةة تي تةةةةمر التكريمةةةةا  وغيرتةةةةا، نتيجةةةةة للجهةةةةوم 

ويةةةة الحثيثةةةة التةةةي تقةةةوم بهةةةا الدولةةةة؛ لتر ةةةيخ ت

وى ذتنية متميزة لمحافظة األقصةر علة  المسةت

افةةة المحلةةي، واإلقليمةةي، والةةدولي، تمةةز  بةةيا الثق

والفنةةةةةةةةةةون وال بيعةةةةةةةةةةة التاريخيةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةاحرة 

.للمحافظة

ا الدولةة وكان ما بيا الجهوم الرإيسة التي تبنتهة

ر خال  السنوا  األخيرة ت  ةيت عةدم مةا قصةو

:وبيو  الثقافة، منها

2013)مكتبة أرمنت، ت  انشةاؤتا خةال  الفتةرة ▪

مليةةون  نيةة ، وتضةة  قاعةةة 1.3بتكلفةةة ( 2015-

للنةةدوا ، ومسةةرحشا مكشةةةوفشا، ويةةالة مةةةدخل

وا ةةتعالما ، وقاعةةة اأةةال  أأفةةا ، وقاعةةة 

اأةةال   ةةبا ، وقاعةةة لألنشةة ة، وغيرتةةا مةةا 

.المباني

احة ، تةة  ت  يسةة  علةة  مسةةا ةةنابيةةت اقافةةة ▪

متةةر مربةةع علةة  نهةةر النيةةل، ويضةة  نةةوامي1600

أم ، عروضشةةةةةةا فنيةةةةةةة، ور شةةةةةةا فنيةةةةةةة وحرفيةةةةةةة، 

فيةة، معارض كت ، احتفاال  فنية، قوافةل اقا

امي أ ةةابيع اقافيةةة، حلقةةا  بحثيةةة، عةةروض نةة

واالنتهةاء 2014السينما، وقد ت  البدء ب  عام 

، وبلوةةةةةت تكلفةةةةةة المشةةةةةرو  2015منةةةةة  عةةةةةام 

.مالييا  ني 3.3



سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7|محاف ة األقصر  | 27

بيةةةت اقافةةةة حةةةوض الرمةةةا ، تةةة  انشةةةاؤر علةةة  ▪

متةةةةةر مربةةةةةع، 1500مسةةةةاحة كليةةةةةة تبلةةةةةع نحةةةةو 

ويضةةةةة  قصةةةةةر . 2019وافتتاحةةةةة  فةةةةةي مةةةةةارس 

الثقافةةةةة مكتبةةةةة عامةةةةة، وقاعةةةةة حا ةةةة  آلةةةةي، 

ن ومسةةةرحشا رإيسشةةةا، وقاعةةةة حةةةرف بيئيةةةة وفنةةةو

ا ، تشةةكيلية ومر ةةمشا، وقاعةةة لتعلةةي  األأفةة

.مليون  ني 22بتكلفة 

، الةةةةمي تمةةةةت العديسةةةةا بيةةةةت اقافةةةةة حةةةةا ر ▪

متةةةةةةرشا مربعشةةةةةةا، 1323اقامتةةةةةة  علةةةةةة  مسةةةةةةاحة 

ويضةةةةة  مكتبةةةةة عامةةةةةة، . 2019وافتتاحةةةة  عةةةةام 

وقاعةةةة حا ةةة  آلةةةي، ومسةةةرحشا، وقاعةةةة حةةةرف 

لفةةةةة بيئيةةةةة وفنةةةةون تشةةةةكيلية، ومر ةةةةمشا، بتك

.مليون  ني 23

، تةةةةةة  انشةةةةةةاؤر خةةةةةةال  األقالتةةةةةةةبيةةةةةةت اقافةةةةةةة ▪

، بتكلفةةةة (2019مةةةارس –2016يونيةةةو )الفتةةةرة 

.مليون  ني 14.9ا مالية بلوت 

ض اتصالشا، قامت الدولة بتخصي  ق عةة أر▪

ة مةةا األراضةةي المملوكةةة للدولةةة ملكيةةة خايةة

ناحيةةةةةةةةةةةة محافظةةةةةةةةةةةة األقصةةةةةةةةةةةر، بمسةةةةةةةةةةةاحة

فةدان تقريبشةا، 1.2آالف متر مربةع، بمةا يعةام  5

ال ةةةةةتخدامها فةةةةةي اقامةةةةةة مر ةةةةة  األقصةةةةةر 

مو ة  الثقافي الدولي، بمدينة القرنةة، وذلة  ب

.2018لسنة 9قرار رإيت الجمهورية رق  

يةةة التةةابع لصةةندو  التنم–ي سةةه  تةةما المر ةة  

انيا فةةةةةي تةةةةةوفير بنيةةةةةة ابداعيةةةةةة للفنةةةةة-الثقافيةةةةةة 

وحةةا  التشةةكيلييا؛ ممةةا يسةةاعدت  علةة  تنفيةةم ل

الفنيةة وابداعا  فنية، ت سةجل القيمةة التاريخيةة و

ر وما الجدير بالةمكر أن محافظةة األقصة. للمدينة

. مر مشا لفناني مصر والعال 20تحتضا نحو 
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افظة في  بيل حماية التراة المصري، تبنت مح

األقصةةةةر بالتعةةةةاون مةةةةع وزارة الثقافةةةةة ومنظمةةةةة 

ا قريةةة حسةة"، مشةةرو  تةةرمي  مبةةاني "اليونسةةكو"

فظةة، التاريخية، بمدينة القرنةة غةر  المحا" فتحي

عامشةةةا، للحفةةةات علةةة  تاريخهةةةا 70بعةةةد أكثةةةر مةةةا 

ألةف موالر 750العةالمي، وذلة  بتكلفةة تصةل الة  

. أمريكي

  كانةةةت المشةةةرو"قريةةةة القرنةةةة"الجةةةدير بالةةةمكر أن

األكثةةةةةر  ةةةةةهرة للمعمةةةةةاري المصةةةةةري العةةةةةالمي 

، وت عةةدا مصةةدر الهةةام لمعمةةارييا"حسةةا فتحةةي"

وام وأنيةةيا وموليةةيا، حيةةث ا ةةتخدم الفنةةان المةة

ا المحليةةة وال ةةو  ال ينةةي فةةي البنةةاء؛ ممةةا مكَّةة

.السكان ما بناء منازله  ب  عار منا بة

  كمةةا تجةةدر اإل ةةارة الةة  أن عمليةةا  الت ةةوير تةةت

بتكليةةةةةف مةةةةةا منظمةةةةةة اليونيسةةةةةكو العالميةةةةةة،

وتتضةةةما المرحلةةةة األولةةة  مةةةا المشةةةرو  تةةةرمي 

مبنةةةة  الخةةةةان وتةةةةرمي  الجةةةةامع، بينمةةةةا تتضةةةةةما 

المرحلةةةةةة الثانيةةةةةة تةةةةةرمي  مبنةةةةة  مسةةةةةر  القريةةةةةة 

ومسةةةةكا حسةةةةا فتحةةةةي واعةةةةامة ت تيةةةةل  ةةةةو  

ي  مار القريةةة، فيمةةا تتضةةما المرحلةةة الثالثةةة تةةرم

العموميةةة، واعةةامة ت تيةةل الميةةدان العةةام، ورفةةع 

.كفاءة ال ر 

سة مؤىرات رئي: الثقافة والفنون في محاف ة األقصر
(2021في يناير )
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عدد المكتبات
(العامةةةةةةةةةةة والمتخصصةةةةةةةةةةة واألكاميميةةةةةةةةةةة)

عةةةةةةةدد بيةةةةةةةوت وقصةةةةةةةور 

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

عةةةةةةةةةةةدد دور المسةةةةةةةةةةةار  

العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد المتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ل

.وزارة الثقافة: المصدر 

وزارة السياحة والاار: المصدر 
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عامشةةا، 22امةةة انجةةاز مولةةي آخةةر، فبعةةد غيةةا  مام 

 ةةةةةهد  محافظةةةةةة األقصةةةةةر ان ةةةةةال  عةةةةةروض

مةةةةةةةا  ةةةةةةةاحة معبةةةةةةةد الملكةةةةةةةة " أوبةةةةةةةرا عايةةةةةةةدة"

  بةةةالبر الوربةةةي فةةةي األقصةةةر، خةةةال" حتشبسةةةو "

، بحضةةور أكثةةر مةةا(2019أكتةةوبر 28–26)الفتةةرة 

. آالف فرم ما المواأنيا والساإحيا4

أكثةةر" أوبةةرا عايةةدة"ونظةةرشا لضةةخامة الحةةدة، قةةدم 

" لفيةةةف"عازفشةةةا مةةةا أوركسةةةترا أكاميميةةةة 80مةةةا 

السةةةةةةةةةةيمفونية فةةةةةةةةةةي أوكرانيةةةةةةةةةةا، وبمشةةةةةةةةةةةاركة

ي مو ةةيقيشا ضةةما الكةةورا  الةةوأني األوكرانةة70

".مومكا"

علةة  مسةةر  " أوبةةرا عايةةدة"تةةمر المةةرة، تةة  عةةرض 

لة  غير تقليدي؛ حيةث كةان العارضةون يتحركةون ع

رحشا، أرضية المعبد مبا رة، التي ت  اتخاذتا مسة

ي مةةع ت ويةةع  ميةةع عنايةةر اإلبهةةار؛ المتمثلةةة فةة

ة أحةةدة تقنيةةا  اإلضةةاءة، وأموا  العةةرض االايةة

كةةل تةةمر . األبعةةام، و ا ةةا  العةةرض الضةةخمة

األموا  منحةةةةةةت الحيةةةةةةاة لمعبةةةةةةد حتشبسةةةةةةو  

.وأبهر  العال  أ مع

ا ت عةةةةدَّ أو  أوبةةةةر" أوبةةةةرا عايةةةةدة"الجةةةةدير بالةةةةمكر أن 

يضةعها عةال  فةي تةةاريخ مصةر القةدي ؛ حيةث قةةام

  ةت بكتابتها عال  الاار الفرنسي الشهير وم

با ةةا،  ةةاء" مارييةةتأوغسةةت "المتحةةف المصةةري 

ذلةة  بعةةد اكتشةةاف أربةةع مخ وأةةا  فرعونيةةة 

فةةةةةي يةةةةةعيد مصةةةةةر، كةةةةةل واحةةةةةدة منهةةةةةا تضةةةةة 

يةةةةفحا  تشةةةةمل منةةةةاظر، ولوحةةةةا  راقصةةةةة، 4

".  أوبرا عايدة"ا تله  منها 

ميسةةمبر 24ألو  مةةرة فةةي " أوبةةرا عايةةدة"ع رضةةت 

عةد ، والقت نجاحشةا غيةر م توقةع، اة  ع رضةت ب1871

اليةة اإلي " ميالنةو"فةي مدينةة " ال ةكاال"ذل  في 

فةةي و ةةف اي اليةةا، اةة  " بارمةةا"، و1872فةةي فبرايةةر 

".باريت"ع رضت عل  مسار  
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لة   ةنويفا ع" أوبةرا عايةدة"تما وقد ا ةتمر تقةدي  

، كمةةا 1971حتةة  عةةام " مار األوبةةرا المصةةرية"مسةر  

 هد  من قةة األترامةا  بةالجيزة أضةخ  انتةا 

.1987فني لعرضها عام 

لمعبةةةةد " أوبةةةةرا عايةةةةدة"الجةةةةدير بالةةةةمكر أن عةةةةومة 

، يتةزاما 2019عةام " حتشبسو  التاريخي"الملكة 

، عامشةةا علةة  افتتةةا  قنةةاة السةةويت150مةةع مةةرور 

. والمي ت  ت ليف األوبرا لت عرض خالل 

مةةةةا  انةةةة  آخةةةةر، وفةةةةي  ةةةةبيل االرتقةةةةاء بجمةةةةا  

معةةة المدينةةة، أألقةةت كليةةة الفنةةون الجميلةةة بجا

األقصةةةةةةر م بةةةةةةامرة لتجميةةةةةةل أ ةةةةةةوار و ةةةةةةداريا  

ه  كةةةورنيل النيةةةل بلوحةةةا  فنيةةةة بديعةةةة؛ لي سةةة

عمل ال لبة بدورت  في تجميل كورنيل النيل و

رية  ةداريا  ولوحةةا  فنيةة تليةةق بالحضةارة المصةة

.القديمة

الجةةةةدير بالةةةةمكر أن تةةةةمر المبةةةةامرة تةةةة  البةةةةدء فةةةةي 

، عقةة  ت ةةوير كةةورنيل النيةةل2020تنفيةةمتا عةةام 

تةةا  ورفةةع كفاءتةة  مةةا ق بلةةل المحافظةةة، بعةةد افت

ل المر ةةةة  الجديةةةةد للمعةةةةديا  النيليةةةةة بكةةةةورني

النيةةةةل، التةةةةي يسةةةةةتخدمها األتةةةةالي والسةةةةةاإحون 

لالنتقةةةةةا  مةةةةةا البةةةةةر الشةةةةةرقي الةةةةة  البةةةةةر الوربةةةةةي 

والعكةةةةت، ليكةةةةةون بجةةةةوار مستشةةةةةف  األقصةةةةةر 

ي  العةةةام بكةةةورنيل النيةةةل، بةةةدلشا مةةةا مكانةةة  القةةةد

".مرحبشا"بميدان 

مهر ةةةةةان "اتصةةةةةالشا، تحتضةةةةةا األقصةةةةةر كةةةةةل عةةةةةام 

ليةة  ، والةةمي تقةةوم ع"األقصةةر للسةةينما اإلفريقيةةة

أ م  سةةةةةة  ةةةةةبا  الفنةةةةةانيا المسةةةةةتقلة، وبةةةةةد

العمةةل علةة  تةةما المهر ةةان اعتبةةارشا مةةا منتصةةف 

، باعتبةارر 2012، وت  اأال  مورت  األول  في 2010

  وال  ة. آلية لعومة الهويةة اإلفريقيةة عبةر الفةا

أن تةةةةمر المبةةةةامرة ت خفةةةةف عةةةة ء االنتقةةةةا  علةةةة  

.ينةالمواأنيا، وت ضفي  كلشا حضاريشا للمد
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بهةةةمر الكلمةةةا  كثيةةةرشا مةةةا "... عظيمةةةات مصةةةر"

ويةةةةةةةف السةةةةةةةيد رإةةةةةةةيت الجمهوريةةةةةةةة، المةةةةةةةرأة 

هةا المصرية، م شدمشا علة  ضةرورة تمكينهةا و عل

لةةة  محةةةورشا أ ا ةةةيفا فةةةي خ ةةةة الدولةةةة للتنميةةةة ع

قصةر مختلف المستويا ، ول  تكا المرأة في األ

بعيةةةةدة عةةةةا ذلةةةة  المسةةةةار؛ حيةةةةث تةةةة  تد ةةةةيا 

( راإةةةدا  المسةةةتقبل)مشةةةرو  نسةةةاء مصةةةريا  

.2016عام 

فتاة  ةابة فةي 400يستهدف المشرو  حصو  

األقصةةر علةةة  فةةةرد عمةةةل ذاتيةةةة مسةةةتدامة مةةةا 

خةةال  التةةدري  علةة  المهةةارا  الحياتيةةة، ومهةةارا 

وعيةة، تنظي  المشروعا  المراعية لالعتبارا  الن

.باإلضافة ال  الحصو  عل  الدع  المالي

ظ كما ت  ا راء لقاء تعريفةي بحضةور ناإة  محةاف

 ةةيدة وفتةةاة؛ لتوضةةيا أتميةةة35األقصةةر، ونحةةو 

.التمكيا االقتصامي للمرأة

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة
"
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ة مةةا  انةة  آخةةر، كةةان تنةةاا اتتمةةام كبيةةر بالتنميةة

المجتمعيةةةةةة واأل ةةةةةرية، مةةةةةا خةةةةةال  عةةةةةدم مةةةةةا 

:المشروعا  والمبامرا ، ما أتمها

؛ 2019التةةةةي ان لقةةةةت عةةةةام " كفايةةةةة2"مبةةةةامرة ▪

  للحةةدّ مةةا الزيةةامة السةةكانية فةةي المحافظةةا

األكثةةر انجابشةةا، وعلةة  رأ ةةها  ميةةع محافظةةا 

الصةةةةةعيد ومةةةةةا ضةةةةةمنها األقصةةةةةر؛ للتوعيةةةةةة 

ساء بمخاأر القضية السكانية ومساعدة الن

يبيةة عل  تنظي  األ ةرة، عبةر تقةدي  مورا  تدر

وت ةةةوير وحةةةدا  تنظةةةي  األ ةةةرة، والتةةةي بلةةةع

.2019وحدة بنهاية عام 116عدمتا 

 ةاء  المبةةامرة فةةي اأةةار  هةةوم الدولةةة لموا هةةة 

الم شةةةةةكلة السةةةةةكانية، والتةةةةةي تمثةةةةةل أحةةةةةد أتةةةةة  

وفةةةةي. التحةةةةديا  التةةةةي تعةةةةو  مسةةةةيرة التنميةةةةة

"المجلت القةومي للمةرأة"اأارتا، تعاونت فرو  

وزارة "بالمحافظةةةةةةةا ، وخايةةةةةةةة األقصةةةةةةةر، مةةةةةةةع 

لقرى، في توعية األفرام في ا" التضاما اال تماعي

.والنجو ، والكفور ب تداف المبامرة ومميزاتها

فةةةةةي  ةةةةةبيل تمكةةةةةيا المةةةةةرأة فةةةةةي المجةةةةةاال  ▪

أألقةت التكنولو ية لمواكبة التحوا  الرقمةي،

وزارة االتصةةةةةةةاال  وتكنولو يةةةةةةةا المعلومةةةةةةةا  

بالتعةةةةةاون مةةةةةع المجلةةةةةت القةةةةةومي للمةةةةةرأة، 

وبرنةةةام  األمةةة  المتحةةةدة اإلنمةةةاإي وعةةةدم مةةةا 

االتصةةاال "الشةةركا  والم  سةةا ، مبةةامرة 

".ما أ ل المرأة في يعيد مصر

؛ وذل  بهةدف تعزيةز 2017ت  اأال  المبامرة عام 

مور التكنولو يةةةةةةةةا فةةةةةةةةي التمكةةةةةةةةيا االقتصةةةةةةةةامي 

واال تمةةةاعي للمةةةرأة المصةةةرية والمسةةةاتمة فةةةي 

. عملية التحوا  الرقمي في مصر

فةةةةةي اأةةةةةار  هةةةةةوم الدولةةةةةة لتمكةةةةةيا المةةةةةرأة فةةةةةي 

المجةةةاال  الثقافيةةةة،  ةةةهد  محافظةةةة األقصةةةر 

.عدمشا ما الحمال  والمبامرا 
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:ما أبرز تل  الحمال  ما يلي

أألقهةةةةا المجلةةةةت ": حملةةةةة أةةةةر  األبةةةةوا "▪

المةرأة "، تحةت عنةوان 2017القومي للمرأة عام 

ة ، بمشةةةةارك"يةةةةانعة المسةةةةتقبل... المصةةةةرية

أعضاء فةر  المجلةت بالمحافظةة، والراإةدا 

الريفيةةةةةا ، والجمعيةةةةةا  األتليةةةةةة، والوحةةةةةدا  

.المحلية بالقرى

خاللهةةةةةةا تةةةةةة  أةةةةةةر  أبةةةةةةوا  العديةةةةةةد مةةةةةةا قةةةةةةرى 

المحافظةةةة، تةةةدفت الحملةةةة الةةة  تكةةةريت اقافةةةة

الس ةةةةةةةةةةةل  المجتمعةةةةةةةةةةةي، ورب هةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةالبرام  

والمشةةةةةروعا  التنمويةةةةةة الكبةةةةةرى، وا ةةةةةتهدفت

". حياة كريمة"القرى ذا  األولوية في مبامرة 

يخ كما عملت عل  تعزيز مشاركة المرأة في تر 

قةةةي  السةةةالم وتنميةةةة المجتمعةةةا ، وذلةةة  مةةةا 

خةةةةال  التوايةةةةل المبا ةةةةر مةةةةع المةةةةرأة واأل ةةةةرة 

ر ونشةة" أةةر  األبةةوا "المصةةرية با ةةتخدام آليةةة 

.الر اإل المتعلقة بالحملة

ان لقةةت فةةي": حملةةة المةةرأة يةةانعة السةةالم"▪

، و ارا 2021 بتمبر 29وحت  27الفترة ما 

المجلةةةةت القةةةةومي "بهةةةةا عضةةةةوا  وأعضةةةةاء 

فةةةر  األقصةةةر، وذلةةة  ضةةةما مبةةةامرة " للمةةةرأة

.وأرمنتا نابقرى مركزي " حياة كريمة"

ا تتضةةةما الحملةةةة ر ةةةاإل مبسةةة ة للنسةةةاء عةةة

هةةةا المبةةةامرا  والمشةةةروعا  القوميةةةة التةةةي ت قيم

الدولةةة، والمةةرموم اإليجةةابي لهةةا، وأارتةةا علةة  معةة  

.اال تقرار والسل  واألما الداخلي
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أمةةةا بشةةة ن حمايةةةة المةةةرأة ضةةةد العنةةةف األ ةةةري 

والمجتمعةةةةةي، فقةةةةةد أألةةةةةق المجلةةةةةت القةةةةةومي 

، بدايةةةة مةةةا"يومشةةةا16حملةةةة الةةةة "للمةةةرأة باألقصةةةر 

، حيةث  ةع  2019ميسةمبر 10نةوفمبر وحتة  25

ة مةةا خاللهةةا فةةر  المجلةةت باألقصةةر الةة  التوعيةة

ن بقضةةي  العنةةف ضةةد المةةرأة عامةةةش وقضةةية ختةةا

ن اإلناة خايةش، ما خال  حملة ولقةاء تحةت عنةوا

".احميها ما الختان"

، أألةةةةةق مجةةةةةال تلسةةةةةيا صةةةةةلة المةةةةةرأةفةةةةةي 

ل المجلةةت القةةومي للمةةرأة بالمحافظةةة فةةي أبريةة

": مبةةامرة األقصةةر خاليةةة مةةا فيةةروس  ةةي"2017

 ةةيدةش 142وأ ةةرى خاللهةةا عمليةةا  فحةة  لعةةدم 

.بدير القديسيا بال وم

رإةةةيت الجمهوريةةةة لةةةدع  "كةةةمل  كانةةةت مبةةةامرة 

مةةا أتةة  المبةةامرا  فةةي "يةةحة المةةرأة المصةةرية

ضما حملة 2019تما المجا ، وت  اأالقها عام 

، في اأةار  هةوم الدولةة لرفةع (مليون يحة100)

مسةةةةتوى الةةةةوعي ب تميةةةةة الكشةةةةف المبكةةةةر عةةةةا 

. رأان الثدي وو اإل الوقاية ما تما المرض

ة تسةةةةتهدف المبةةةةامرة الكشةةةةف وتقةةةةدي  التوعيةةةة

مليةةةةةةون امةةةةةةرأة 28بالمجةةةةةةان لمةةةةةةا يقةةةةةةر  مةةةةةةا 

حة بالجمهوريةة بالمجةةان، وتشةةمل التوعيةةة بالصةة

، اإلنجابيةةةةة، وتنظةةةةي  األ ةةةةرة والحيةةةةاة الصةةةةحية

السةةكري،)والكشةةف عةةا األمةةراض غيةةر السةةارية 

ضةةةةوف الةةةةدم، قيةةةةاس الةةةةوزن وال ةةةةو  وتحديةةةةد 

سةمنة م  ر كتلة الجس ، ومستوى اإليابة بال

(.أو زيامة الوزن

وقةةد أألقةةت وزارة الصةةحة والسةةكان، فةةي يوليةةو

المرحلةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةا المبةةةةةةةةةامرة فةةةةةةةةةي2017

محافظةةةةةةةةةةا ، و ةةةةةةةةةةملت تةةةةةةةةةةمر المرحلةةةةةةةةةةة 9

رة، اإل ةةكندرية، وبور ةةعيد، والبحيةة: "محافظةةا 

و  والفيوم، وأ يو ، والقليوبية، وم رو ، و ن

فيمةةةا  ةةةاء  األقصةةةر ضةةةما ".  ةةةيناء، ومميةةةا 

، 2019المرحلةةة الثانيةةة التةةي ان لقةةت فةةي نةةوفمبر

 ةةةةةما   ةةةةةيناء، البحةةةةةر )وامتةةةةةد  لمحافظةةةةةا  

ر األحمةةةر، القةةةاترة، اإل ةةةماعيلية، السةةةويت، كفةةة

وان، الشيخ، المنوفية، بني  ةويف،  ةوتا ، أ ة

(. واألقصر
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

عادلدة  عمدت الدولة المصدرية خدالل السدنوات الماضدية  لدى تحقيد  تنميدة اقتصدادية ىداملة و

م ورخاء كل ربول مصرر ال سيما صعيد مصر الدأي لدم يحدَب بنصديب  ال عدادل مدن تسهم في تقدُّ

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددارات 

3.8جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد  
نةةةة تكلفةةةة اال ةةةتثمارا  التةةةي تةةة  ضةةةخها بمدي

.2021أيبة الجديدة حت  يونيو 

مليددددددددددددددددددددون

816جنيدددددددددددددددددددددددددد 
المجمةةةةع الصةةةةناعيوترفيةةةةقتكلفةةةةة انشةةةةاء 

.بالمن قة الصناعية بالبودامي

ألك وحددة 

72.8سددددددددددكنية
ةةةةةةام ت  توييل الواز ال بيعي لها بنهايةةةةةةة عةةة

2020.

مليدددددددددددددددددون 

320جنيددددددددددددددددددددددد  
.2021تكلفة فتا وتجهيز أريق الكباش عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

20جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
كةةةز تكلفةةة انشةةةاء مزرعةةةة  ةةةمكية متكاملةةةة بمر

. نو  األقصرا نا

وحدددددددددددددددات 

206صدددددددددددناعية
تةةةة  انشةةةةاؤتا بمن قةةةةة المجمةةةةع الصةةةةناعي 

.بمدينة البودامي
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االستثمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"

تةي ت عدا محافظة األقصةر أحةد أبةرز المحافظةا  ال

تزخةةةةةر بةةةةةالفرد اال ةةةةةتثمارية لمةةةةةا تمتلكةةةةة  مةةةةةا

ع بةة  مميةةزا   اذبةةة لال ةةتثمار، وأيضشةةا لمةةا تتمتةة

مةةةا مةةةوارم  ةةةياحية، وزراعيةةةة، واقتصةةةامية، حيةةةث 

يهةةا تمتلةة  المحافظةةة ظهيةةرشا يةةحراويفا فةةي  انب

ة الشةةةرقي والوربةةةي يتةةةوفر بةةة  الخامةةةا  المحجريةةة

ر الالزمةةةة لصةةةناعا  مةةةوام البنةةةاء، فضةةةلشا عةةةا تةةةوف

ا خةف الخدما  اللو ستية، والتي ي تي عل  رأ ةه

أ ةةوان، م ةةار األقصةةر / السةةكة الحديةةد القةةاترة 

.الدولي، وال ر  الم مهدة ذا  الجومة العالية

ومةةةةا تنةةةةا تةةةة تي المحافظةةةةة فةةةةي قلةةةة  أولويةةةةا  

ما النهضةةة التنمويةةة االقتصةةامية، باعتبارتةةا ضةة

المنةةةاأق المسةةةتهدفة فةةةي الن ةةةا  الجورافةةةي 

ؤتا ، التةةي تةة  انشةةا"تيئةةة تنميةةة الصةةعيد"لعمةةل 

، باعتبارتةةا 2018لسةةنة 157بمو ةة  القةةانون رقةة  

ة، وتتبةع تيئة خدمية، تتمتع بالشخصية االعتبارية

.رإيت مجلت الوزراء
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نًةا ملافظة األقصةر لتكةو  مو اختياروقد ت  

مةةةةةا أ ةةةةةل تعزيةةةةةز لمر ةةةةة  األقصةةةةةر التنسةةةةةيقي

المرونةةةةةة، ومفةةةةةع اال ةةةةةتثمار مةةةةةا أ ةةةةةل التنميةةةةةة 

رارتةا المستدامة، وتقدي  نماذ  نا حةة ي مكةا تك

ركيز فةةي مصةةر وغيرتةةا مةةا البلةةدان اإلفريقيةةة، بةةالت

:عل  األنش ة التالية

ة مع  يةوار المةزارعيا بشة ن التنميةة الزراعية▪

لةة و اء ذل  في اأار الجهوم التي تبملها الدو

التوياةر بشكل مستمر ومتوايةل للتكياةف مةع

.المناخي

ارة تشجيع االقتصام األخضةر، بمةا فةي ذلة  ام▪

  الموارم بصةورة أفضةل مةا أ ةل تحقيةق انتةا

.مستدام بيئيفا

تةةةدعي   ال ةةةل القيمةةةة، مةةةا خةةةال  تحسةةةيا▪

عمليةةةا  انتةةةا  المةةةوام الوماإيةةةة، ومعالجتهةةةا 

وتخزينهةةةةةةةا، ونقلهةةةةةةةا، والمحافظةةةةةةةة عليهةةةةةةةا، 

.وتسويقها

فةةةي  ةةةبيل تيسةةةير ا ةةةراءا  ممار ةةةة األعمةةةا ، 

لةةة وتشةةجيع اال ةةتثمار بالمحافظةةة، قامةةت الدو

:بعدة  هوم، في م قدمتها

ميةوان تخصي  فةر  لهيئةة اال ةتثمار بمبنة ▪

، بهةةةدف ت بيةةةق 2016عةةةام المحافظةةةة  ةةةنة 

ع نظةةام الشةةباا الواحةةد؛ لتيسةةير التعامةةل مةة

المسةةةةتثمريا ور ةةةةا  األعمةةةةا  الةةةةراغبيا فةةةةي 

.اقامة مشروعا  بالمحافظة

ظةةةة؛ تشةةةكيل لجنةةةة عليةةةا لال ةةةتثمار بالمحاف▪

لبحةةةةةةث  ةةةةةةبل الت ةةةةةةوير وعةةةةةةرض مقترحةةةةةةا  

المشةةةروعا  الجديةةةةدة المقةةةةرر أرحهةةةةا أمةةةةام 

المسةةةتثمريا ور ةةةا  األعمةةةا ، ماخةةةل ن ةةةا  

. محافظة األقصر
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باإلضةةةةةافة الةةةةة  ذلةةةةة ، تةةةةة  مةةةةةنا المشةةةةةروعا  

ثمارية، اال ةتثمارية، وذلة  وفقشةا للخري ةة اال ةت

ار حةةةةةافزشا ا ةةةةةتثماريفا، بمو ةةةةة  قةةةةةانون اال ةةةةةتثم

مةةةةا % 50؛ وخصةةةة  2017لسةةةةنة 72الجديةةةةد رقةةةة  

لمةةةةامة التكةةاليف اال تثماريةةةة للمشةةرو ، وفقشةةا ل

مةةةةةةةةا قةةةةةةةةانون اال ةةةةةةةةتثمار الجديةةةةةةةةد، ت مةةةةةةةةنا 11

عمةل المشروعا  اال ةتثمارية التةي ت قةام بعةد ال

حةافزشا بهما القةانون وفقشةا للخري ةة اال ةتثمارية،

عة ا ةةتثماريفا خصةةمشا مةةا يةةافي األربةةا  الخاضةة

خصةةمشا % 50نسةةبة : للضةةريبة، علةة  النحةةو التةةالي

مل ، ويشةة"أ"مةةا التكةةاليف اال ةةتثمارية للق ةةا  

.  ةالمناأق الجورافية األكثر احتيا شا للتنمي

ي عةةةزى ذلةةة  الةةة  أن محافظةةةة األقصةةةر ت عةةةدا مةةةا 

ة، األكثةةةةر احتيا شةةةةا للتنميةةةة" أ"محافظةةةةا  الق ةةةةا  

ء وذلةة  وفقشةةا لقةةرار السةةيد رإةةيت مجلةةت الةةوزرا

.2020لسنة 7رق  

ر فةةةي  ةةةيا  متصةةةل، قامةةةت الحكومةةةة فةةةي فبرايةةة

بتوقيةةةع عقةةةوم  ديةةةدة لتمويةةةل مشةةةروعا  2019

 معيةةةةةة أتليةةةةةة فةةةةةي14متناتيةةةةةة الصةةةةةور مةةةةةع 

محافظةةةةةا ، مةةةةةا بينهةةةةةا محافظةةةةةة األقصةةةةةر، 9

بلةع والجدير بالمكر أن القيمةة اإل ماليةة للعقةوم ت

  مليون  ني ، يوفرتا  هةاز تنميةة المشةروعا14

.المتو  ة والصويرة ومتناتية الصور

يع فةي اتفاقية يندو  خليفة لت وير المشةار▪

. امارة أبو ظبي

الم مولة ما الصةندو  الةدولي( SAIL)اتفاقية ▪

(.اإليفام)للتنمية الزراعية 

تل  تما وما المتوقع أن يتيا التمويل الم قدم ل

مشةةةروعشا 2790الجمعيةةةا  تنفيةةةم مةةةا يقةةةر  مةةةا 

متنةةةةاتي الصةةةةور؛ ممةةةةا يةةةةوفر الالف مةةةةا فةةةةرد 

.العمل ألبناء تمر المحافظا 
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2019فةةةةةةي فبرايةةةةةةر " م  سةةةةةةة النةةةةةةداء"أقامةةةةةةت 

ميةةة التكةةتال  والتن"م تمرتةةا السةةامس بعنةةوان 

ر، ، بمدينةةة األقصةة"االقتصةةامية فةةي يةةعيد مصةةر

تحةةت رعايةةة السةةيد رإةةيت مجلةةت الةةوزراء؛ حيةةث

تةةةةةةة  عةةةةةةةرض اال ةةةةةةةتراتيجية الوأنيةةةةةةةة لتنميةةةةةةةة 

قيةةق التجمعةا  اإلنتا يةةة ال بيعيةةة، فةي اأةةار تح

عيةة رؤيةة تنميةة التجمعةا  بزيةامة كفاءتهةا الجما

..وقدرتها التنافسية

جديةدة ختامشا، ارتفع عدم الشركا  اال ةتثمارية ال

التةةةي تةةةة  ت  يسهةةةةةا بمحافظةةةةة األقصةةةر، حيةةةةث

 ةةةةركة  ديةةةةدة م  َّسةةةةة خةةةةال  عةةةةام 88بلوةةةةت 

 ةةةركة  ديةةةةدة فقةةةف عةةةةام 40، مقارنةةةة بةةةةةةة 2020

، ليصةةةل بةةةمل  %120، بنسةةةبة زيةةةامة بلوةةةت 2014

ا مةةةةةالي عةةةةةدم الشةةةةةركا  اال ةةةةةتثمارية القاإمةةةةةة 

 ةةةةةةةركة موزعةةةةةةةة علةةةةةةة  861بالمحافظةةةةةةةة الةةةةةةة  

الق اعةةةةةةا  الخدميةةةةةةةة، اإلنشةةةةةةاإية، الصةةةةةةةناعية، 

بةرأس 2020السياحية، وغيرتا، وذلة  حتة  عةةةةةام 

مليار  نية ، فةي مقابةل2.5مةةةةةةا  م صةةةةةةةدر قةةةةدرر 

بةةرأس مةةا  2014 ةةركا  قاإمةةة حتةة  عةةام 405

.مليار  ني 2.3م صدر قدرر 

405

861

2014 2020

ية القائمة  عدد الشركات االستثمار

بالمحاف ة خالل الفترة

(2014–2020*)

(ىركة)

.الهيئة العامة لال تثمار والمناأق الحرة: المصدر
.بيان تراكمي* 
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ة المنةةاأق الصةةناعية كانةةت ح لةة  أتةةالي م حافظةة

تيا، األقصةةر، حتةةة  تةة  ت  ةةةيت مةةدينتيا يةةةناعي

.والبدء في انشاء مدينة يناعية االثة

ل ؛ مثَّل ذل  أول  الخ وا  نحو تحقيق تما الح

حيةةةةث تةةةة  تخصةةةةي  مسةةةةاحا  لهةةةةا،  ةةةةاء فةةةةي 

:م قدمتها

فةةدانشا لصةةالا محافظةةة 253اعةةامة تخصةةي  ▪

ية، األقصر ال تخدمها في األنشة ة الصةناع

36بمو ةةةةة  قةةةةةرار رإةةةةةيت الجمهوريةةةةةة رقةةةةة  

.2014لسنة 

فةةةةةةدانشا مةةةةةةا 58اعةةةةةةامة تخصةةةةةةي  مسةةةةةةاحة ▪

األراضةةي المملوكةةة للدولةةة لصةةالا محافظةةة

األقصةةةةةةر؛ ال ةةةةةةتخدمها كامتةةةةةةدام للمن قةةةةةةة 

راء الصناعية القاإمة، بمو   قرار رإةيت الةوز

.2015لسنة 2122رق  

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةارة

"
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اعةةامة تخصةةي  مسةةاحة نحةةو ألةةف فةةدان مةةا ▪

األراضةةةةةي المملوكةةةةةة للدولةةةةةة ملكيةةةةةة خايةةةةةة، 

دامها لصةالا تيئةة التنميةة الصةناعية؛ ال ةتخ

فةةةةةي اقامةةةةةة من قةةةةةة يةةةةةناعية ب رمنةةةةةت فةةةةةي 

األقصةةر، بمو ةة  قةةرار رإةةيت الجمهوريةةة رقةة  

.2016لسنة 59

مخو  محافظةة األقصةر 2020وعلي ،  هد عام 

ة عةةال  الصةةناعة ب أةةار متكامةةل وضةةعت  الحكومةة

، وخلةق المصرية لتعزيةز التنميةة الصةناعية بمصةر

.بيئة  اذبة لال تثمار الصناعي

المن قةةةةةةةةة الصةةةةةةةةناعية "فقةةةةةةةةد  ةةةةةةةةاء مشةةةةةةةةرو  

التةةةةي تمةةةةت اقامتهةةةةا علةةةة  مسةةةةاحة" بالبوةةةةدامي

فةةةةةةةةدانشا لتخةةةةةةةةدم المشةةةةةةةةروعا  الصةةةةةةةةناعية 311

ق عةةة؛ 358المتو ةة ة ويةةويرة الحجةة  بعةةدم 

وذلةةة  لتضةةة  مشةةةروعا  الق اعةةةا  الصةةةناعية 

نةةاء الهند ةةية، والوماإيةةة، والكيماويةةة، ومةةوام الب

، والمفرو ةةةةا  والمالبةةةةت الجةةةةاتزة، الديكوريةةةةة

وقةةةةد تةةةة  أةةةةر  وحةةةةدا  لشةةةةبا  المسةةةةتثمريا 

.بنظام التملي  أو اإليجار

كمةةةا تميةةةز موقةةةع المن قةةةة بةةةالقر  مةةةا م ةةةار 

األقصةةر الةةدولي، ومةةا خ ةةو  السةةك  الحديديةةة

ة التجاريةةالمةةواني، ومةةا (قنةةا/  ةةفا ا / األقصةةر )

(.رميناء الورمقة، ميناء  فا ا، وميناء القصي)

الجةةةةدير بالةةةةمكر أن عةةةةدم المسةةةةتثمريا الةةةةميا تةةةة 

ة تسةةةلي  ق ةةةع أراض لهةةة  بالمن قةةةة الصةةةناعي

مسةةةتثمر حتةةة  نهايةةةة 102بالبوةةةدامي ويةةةل الةةة  

؛ إلنشةةةةةاء مصةةةةةانع تعمةةةةةل فةةةةةي يةةةةةناعا  2020

وليةةف، اإل ةةفن ، وتجفيةةف التمةةور، والتعبئةةة، والت

  وتشكيل المعامن، والرخةام والجرانيةت، والسةل

، المعةةدني، واألموا  الكهرباإيةةة، ويةةناعة األاةةاة

والمةةوام الوماإيةةة، وعةةةدم مةةا الصةةناعا  األخةةةرى 

.  الصديقة للبيئة
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فةةةةي   ةةةةار المبةةةةادرة الرطاسةةةةية لةةةةدعم قطةةةةا  

المشةةروعات الصةة يرة والمتوسةةطة وخاصةةة

" المجمةةةةةةع الصةةةةةةناعي" ةةةةةةاء ألبنةةةةةةاي الصةةةةةةعيد، 

آالف متةةر 206.5فةةدانشا بمةةا يعةةام  49.2بمسةةاحة 

مربةةةةةةةةةةع، بتكلفةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةتثمارية بلوةةةةةةةةةةت نحةةةةةةةةةةو 

.مليون  ني 816

تةةةةة  أرحةةةةة  مةةةةةع بةةةةةاقي المجمعةةةةةا  الصةةةةةناعية

؛ مةةا خةةال  تيئةةة التنميةةة الصةةناعية( مجمعشةةا13)

ا  إلتاحةةة وحةةدا  انشةةاإية كاملةةة المرافةةق للشةةب

.و اتزة بالتراخي  كافة

غيةةةةةر تيسةةةةةيرا فةةةةةي تةةةةةما السةةةةةيا ، تةةةةة  عمةةةةةل 

ة مسةةبوقة فةةي ال ةةر  األخيةةر للوحةةدا  الصةةناعي

ا لصةةةوار المسةةةتثمريا بةةةدءشا مةةةا تخفةةةي  امةةة

. ني 500ال  300كرا ة الشرو  لتتراو  ما 

كمةةا تةة  الوةةاء كةةل التكةةاليف المعياريةةة، وخفةة 

ألةف 50ر وم  دية الحجز للوحدة الصناعية ما 

آالف  نيةةةة ، واتاحةةةةة تقةةةةدام 10 نيةةةة  لتصةةةةل الةةةة  

.المستثمر بالب اقة الشخصية

اون باإلضةةافة الةة  ذلةة ، تةة  عقةةد بروتوكةةوال  تعةة

ة الالزمةةة التمويليةالتيسةيرا بنةوا لتةوفير 8مةع 

للمسةةةتثمر الراغةةة  فةةةي تملةةة  الوحةةةدة، واتاحةةةة

ة نظةةةةام آخةةةةر لايجةةةةار بالنسةةةةبة للمسةةةةتثمر لمةةةةد

. نوا 10

يل ، قامةةت الدولةةة بتسةةهالتيسةةيرا ولمزيةةد مةةا 

 ةةةدام مةةةدفوعا  اإليجةةةار ب مكانيةةةة الةةةدفع بعةةةد

  أ هر ما بدء اإلنتا ، مع اتاحةة امكانيةة تملاة6

  الوحدة للمستثمر المست  ر في أي وقت حس

ة، رغبت  مع خص  ما قام بدفع  ما قيمة ايجاري

.وذل  ما ا مالي اما الوحدة
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أ ةةةةتتع يةةةة  النشةةةار التجةةةةاري، فةةةي  ةةةةبيل 

مجلت امارة اتحام الوةرف التجاريةة غرفةة  ديةدة

ها بمحافظة األقصر، لت مارس أعمالها وأنشة ت

فةةي ن ةةا  المحافظةةة، و ةةاء ذلةة  بمو ةة  قةةرار 

.2017لسنة 845وزير التجارة والصناعة رق  

وفي ظل تما القرار، قةام ت جةار محافظةة األقصةر

نةةةا الم قيةةةديا لةةةدى الورفةةةة التجاريةةةة لمحافظةةةة ق

اريةةةة بالتقةةةدم ب لةةة  لالنضةةةمام الةةة  الورفةةةة التج

.بمحافظة األقصر

كما  اء في  يا  ذلة ، تخصةي  ق عةة أرض

متةةةةر مربةةةةع 1200مةةةةا أمةةةةالا الدولةةةةة بمسةةةةاحة 

ل لصالا وزارة التجةارة والصةناعة إلقامةة  ال ة

تجاريةةة عليهةةةا، بمو ةةة  قةةرار رإةةةيت الةةةوزراء رقةةة  

.2016لسنة 909

كةمل ، تةة  تخصةي  ق عتةةي أرض مةا األراضةةي

ة المملوكةةة للدولةةة ملكيةةة خايةةة ناحيةةة محافظةة

األقصةةةةر؛ إلقامةةةةة مشةةةةروعيا، حيةةةةث تخصةةةةي  

آالف متةر مربةع، مةا 210الق عة الثانية بمسةاحة 

ضةار أفدنة تقريبشا؛ إلقامة  ةو  للخ5ي عام  نحو 

والفاكهةة، بمو ةة  قةةرار رإةيت الجمهوريةةة رقةةةةةة  

.2018لسنة 9

، كما ت  تخصي  ق عة أرض ما أمالا الدولة

-آالف متةةر مربةةع، بزمةةام الصةةعايدة 3.6بمسةةاحة 

ئةةةة مركةةةز الزينيةةةة بمحافظةةةة األقصةةةر لصةةةالا الهي

العامةةةة للنقةةةل النهةةةري؛ إلقامةةةة مينةةةاء للشةةةحا 

والتفريةةةةع، بمو ةةةة  قةةةةةةرار رإةةةةيت الةةةةةةةوزراء رقةةةةةةة  

.2015لسنة 2850

أخيةةةةةرشا،  ةةةةةةهد  المحافظةةةةةةة اعتمةةةةةةام مشةةةةةةرو  

ة تقسةةةةةي  أرض المن قةةةةةة التجاريةةةةةة اللو سةةةةةتي

محافظةةةةةة -مركةةةةةز الزينيةةةةةة -بالمةةةةةدامومالكاإنةةةةةة 

قةةةةةةةةةةراريف 10فةةةةةةةةةةدانشا و26األقصةةةةةةةةةر بمسةةةةةةةةةةاحة 

 ةةةةةهمشا، المملوكةةةةةة لجهةةةةةاز تنميةةةةةة التجةةةةةارة 14و

الداخليةةةةةة، وذلةةةةة  بمو ةةةةة  قةةةةةرار وزيةةةةةر التمةةةةةويا 

.2021لسنة 95والتجارة الداخلية رق  
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فةةةةةي اأةةةةةار موا هةةةةةة التحةةةةةديا  العديةةةةةدة التةةةةةي 

ي، تفرضةها التويةرا  المناخيةة علة  األمةا الوةةماإ

وا  فقد أولت الدولة المصرية خال  السةبع  ةن

التويةةةةةرا "الماضةةةةةية اتتمامشةةةةةا كبيةةةةةرشا بمشةةةةةرو  

، والةةةمي يُّعةةةدا أحةةةد مشةةةروعا  برنةةةام  "المناخيةةةة

أكثر األغمية العالمي التابع لألم  المتحدة، لدع 

قريةةة مةةا القةةرى األكثةةر 64ألةةف مةةزار  بةةة 120مةةا 

: احتيا شةةةا بعةةةدم مةةةا محافظةةةا  الصةةةعيد، منهةةةا

.أ يو ،  وتا ، قنا، األقصر، أ وان

يضةةة  المشةةةرو  أربعةةةة فةةةرو  بمراكةةةز محافظةةةة 

–الحبيةةةةةل )األقصةةةةةر، وتشةةةةةمل مركةةةةةز البياضةةةةةية 

-ال ةةةةةةوم  ةةةةةةر  )، ومركةةةةةةز ال ةةةةةةوم (البوةةةةةةدامي

-أرمنت الحيف)، ومركز أرمنت (بحريالعديسا 

–النجةةو  قبلةةي )ا ةةنا، ومركةةز (المحاميةةد بحةةري–

(.3توماس –كومير

يسةةةةتهدف المشةةةةرو  بنةةةةاء آليةةةةا  للتةةةة قل  مةةةةع

ي التويةةرا  المناخيةةة فةةي ق اعةةا  اإلنتةةا  الزراعةة

ا يةة بالمحافظة؛ لخلق مجتمعةا  ريفيةة أكثةر انت

جويةة، ولديها القدرة عل  التكيةف مةع التقلبةا  ال

واعةةةدام مجتمةةةع زراعةةةي قةةةامر علةةة  تنفيةةةم آليةةةا  

را  لتحسيا الوضع الوماإي تحةت ظةروف التوية

المناخيةةة، كمةةا يعمةةل علةة  تقةةدي  مجموعةةة مةةا 

تةةا  الليةةا  البسةةي ة؛ للحةةدّ مةةا آاارتةةا علةة  اإلن

.الزراعي والحيواني في يعيد مصر

يقةةةةدم البرنةةةةام  معمشةةةةا لمجتمعةةةةا  المةةةةزارعيا 

، أيحا  الحيازا  الصةويرة بمحافظةا  أ ةوان

واألقصةةةةةةر، و ةةةةةةوتا ، وقنةةةةةةا، وأ ةةةةةةيو ؛ حيةةةةةةث 

قريةةةةةةش  ديةةةةةدةش 60 ةةةةةيقوم بالتو ةةةةةع فةةةةةي نحةةةةةو 

هةدف بمحافظا  الصعيد خال  الفترة الحالية، ب

ل زيامة اإلنتا  ما المحاييل الزراعية، وزيامة مخة

المةةةةةزارعيا، وخلةةةةةق فةةةةةرد عمةةةةةل وا ةةةةةتدامتها 

. والحفات عليها

ال راعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةةر  

األراكةةةةةةةةي

"
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اإر فضلشا عا مساعدة المزارعيا عل  تقليل خسة

خ محايةةيله  وا ةةتخدام ال اقةةة النظيفةةة لضةة

. الميار، وا تخدام أفضل أنوا  الال  والبمور

فةةةةي اأةةةةار  هةةةةوم الدولةةةةة ال تصةةةةال  األراضةةةةي 

وا ةةةتزراعها، تةةة  العديةةةد مةةةا الجهةةةوم المبمولةةةة 

: بمحافظة األقصر، وما أبرزتا التي

" أفنةةةةيت"انشةةةةاء مح ةةةةة تعبئةةةةة وتوليةةةةف ▪

ال  ، والتةةي تقةةةوم بتصةةدير حايةةةا ةةةنابمدينةةة 

، و والكنتالال ماأ  المجففة، : زراعية، مثل

والقةةةةةةةر  العسةةةةةةةلي، والب ةةةةةةةيخ، والب اأةةةةةةةا، 

والعنةة ، والمةةانجو، والتمةةور الةة  مو  االتحةةام 

األوروبةةةةي، وأمريكةةةةا الجنوبيةةةةة، وبعةةةة  الةةةةدو  

.العربية وال يوية

ا ا تصال  وزراعة عشرة آالف فدان وتوزيعه▪

.عل   با  الخريجيا بالمحافظة

ريةد اأال  مشرو  مح ة تعبئةة وتوليةف وتب▪

.المحاييل الزراعية قر  م ار األقصر

اال ةةةةتزرا  السةةةةمكي، تبةةةةم  الدولةةةةة أمةةةةا بشةةةة ن

ة  هةةةومشا متضةةةافرة فةةةةي تنميةةةة الثةةةروة السةةةةمكي

، تةة  االنتهةةاء مةةا 2014بالمحافظةةة، ففةةي يوليةةو 

ا، مرا ة اقامة مزرعة تكاملية نموذ ية لأل ةما

لفةةةبجانةة  الما ةةية وال يةةور بمدينةةة أرمنةةت بتك

ة ماليةةةيا  نيةةة ، و تضةةة  المزرعةةةة أيضشةةةا وحةةةد8

ة إلنتا  إلنتا  األلبان، وأخرى إلنتا  األعالف، واالث

.السمام العضوي

كمةةةةةا أنشةةةةة   الهيئةةةةةة العامةةةةةة لتنميةةةةةة الثةةةةةروة 

ركةةز بمالهنةةاميالسةةمكية مزرعةةة متكاملةةة، بقريةةة 

، علةةةةة  2015 نةةةةةو  األقصةةةةةر، فةةةةةي فبرايةةةةةر ا ةةةةةنا

يافةةةدانشا، بتكلفةةةة ا ماليةةةة تتةةةراو  بةةة50مسةةةاحة 

ا  مليةةون  نيةة ، تزامنشةةا مةةع تةةدري  الشةةب20و 15

.بالمحافظة عل  كيفية اال تزرا  السمكي
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البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة 

المعدنيةةةةةةةةةةةة

"

، افتتةا  مح تةي 2021 هد  األقصر في فبرايةر 

تمةةةويا وقةةةوم، تقةةةدمان خةةةدما  التمةةةويا بالوةةةاز 

ال بيعةةةةي للسةةةةيارا ، والملحةةةةق بهمةةةةا مركةةةةزان 

خدمة لتحويل السيارا  للعمل بالواز ال بيعي ل

. مدينة األقصر والمناأق المجاورة لها

الةة  الجةةدير بالةةمكر أنةة  تةة  تويةةيل الوةةاز ال بيعةةي

ألةف 700.4، بنحةو 2016 ر  مدينةة األقصةر عةام 

متةةةةةةةةر أأةةةةةةةةوا  خ ةةةةةةةةو  الشةةةةةةةةبكا  األرضةةةةةةةةية 

رنةة، األقصةر، والبياضةية، والق"بالمحافظة، بمةدن 

. ألف وحدة  كنية27.8، ال  نحو "وا نا

تةةة تي المح تةةةان ضةةةما  هةةةوم الدولةةةة لتحسةةةيا

الخةةةةدما  المقدمةةةةة للمةةةةواأنيا علةةةة  مسةةةةتوى 

الجمهورية، خايةة فةي يةعيد مصةر؛ حيةث تراعةي

خ ةةةةةةةة نشةةةةةةةر المح ةةةةةةةا  المتكاملةةةةةةةة لخدمةةةةةةةة 

المةةةةواأنيا زيةةةةامة عةةةةدم منافةةةةم التمةةةةويا بالوةةةةاز 

عمةل ال بيعي، وكمل  مراكز تحويل السيارا  لل

.بالواز



50|محاف ة األقصر  |سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7

يةة تي ذلةة  فةةي اأةةار  هةةوم الدولةةة لتنفيةةم خ ةةف

التو ةةةع فةةةي ا ةةةتخدام الوةةةاز ال بيعةةةي كوقةةةوم

ة للسيارا ، وزيامة االعتمام علية  ضةما منظومة

.تداو  الوقوم بالسو  المحلية

ويق وي عدا تما نموذ شةا للتعةاون بةيا  ةركا  تسة

وتةةةةداو  المنتجةةةةا  البتروليةةةةة والوةةةةاز ال بيعةةةةي

لمضاعفة أعدام مح ا  تمةويا الوةاز ال بيعةي

تةرو  كوقوم بتنفيم ما  ركة غاز مصر ووزارة الب

.والثروة المعدنية

وقةةةد أقيمةةةت مح ةةةة تمةةةويا الوقةةةوم المتكاملةةةة 

مركةةةز التابعةةةة لشةةةركة النيةةةل لتسةةةويق البتةةةرو  و

بلةع التحويل التابع لها، عل  مسةاحة ألةف متةر، وت

متر مكعة  غةاز أبيعةي 900أاقتها التشويلية 

 ةيارة 1200في الساعة، وم تلة لخدمة تمةويا 

.  بالواز يوميفا

ركة فيما تو د مح ةة تمةويا الوةاز التةي تتبةع  ة

غازتةةةة  بمح ةةةةة تمةةةةويا مصةةةةر للبتةةةةرو ، وتبلةةةةع

متةةةر مكعةةة  غةةةاز فةةةي 800أاقتهةةةا التشةةةويلية 

.الساعة

ما  انة  آخةر،  ةهد  محافظةة األقصةر توقيةع 

  عقةةد مةةع  ةةةركة النيةةل لتسةةةويق البتةةرو ، وذلةةة

.تروليةإلقامة مستوم  ا تراتيجي للمنتجا  الب

458 ةةاء ذلةة  فةةي ضةةوء القةةرار الجمهةةوري رقةة  

و ب عةةامة تخصةةي  مسةةاحة تبلةةع نحةة2016لسةةنة 

ة فةةدانشا مةةةا األراضةةةي المملوكةةة للدولةةةة ملكيةةة30

الرزيقةةةةةةةا / خايةةةةةةةة الكاإنةةةةةةةة ب ريةةةةةةةق الةةةةةةةوامي 

بمحافظةةةةة األقصةةةةر لصةةةةالا محافظةةةةة األقصةةةةر؛ 

ال ةةةةتخدامها فةةةةي اقامةةةةة مسةةةةتوم  ا ةةةةتراتيجي

ة كافةة، للمنتجا  البترولية، يخدم أبناء المحافظة

.ويضما عدم حدوة أي عجز بالموام البترولية
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ت ما تنا انتهة... أول متلل م تو  في العالم

أريةةةةةق "محافظةةةةةة األقصةةةةةر مةةةةةا أعمةةةةةا  احيةةةةةاء 

بتكلفةةةةة 2021فةةةةي  ةةةةبتمبر " الكبةةةةاش الفرعةةةةوني

ت  مليون  ني ، لتنفم بمل  أحد أ320بلوت نحو 

المشةةةةةةروعا  القوميةةةةةةةة فةةةةةةةي المجةةةةةةةا  األاةةةةةةةري 

حية والسياحي، والةمي يضةما للسةيا  رحلةة  ةيا

يةةة متميةةزة بةةيا تةةراة الماضةةي والحضةةارة الفرعون

متر بدءشا ما معبةد األقصةر 2700القديمة ب و  

.خيةبكورنيل النيل حت  معابد الكرن  التاري

،  هد  األقصةر احتفةا  ضةخ  2021بنهاية عام 

ي تزامنشةةةا مةةةع حفةةةل افتتةةةا  ال ريةةةق الفرعةةةوني، فةةة

حةةدة عةةالمي يضةةاتي احتفاليةةة نقةةل الموميةةاوا 

وبةةةةةمل  أنهةةةةةت الدولةةةةةة . الملكيةةةةةة فةةةةةي القةةةةةاترة

المصةةةةرية  هةةةةومشا متوايةةةةلة بةةةةملتها علةةةة  مةةةةدار 

السةةةةةنوا  الماضةةةةةية، لت عيةةةةةد بهةةةةةا األقصةةةةةر الةةةةة  

آاةار، فرعونيتها السابقة، وت ظهر للعةال   مةا ، و

وعراقةةةةةةةة المحافظةةةةةةةة ومقوماتهةةةةةةةا السةةةةةةةياحية 

.واألارية

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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ربف أقةةدم أريةةق مينةةي يةةالطريةةق ال رعةةوني ي عةةدا 

معبةةةةد األقصةةةةر : بةةةيا مكانيةةةةةةةةةا مقد ةةةةيا، تمةةةةا

تمثالشةا 1096ومعابد الكرن ، ويحوي ما يقر  ما 

اضةافة برأس كبل، ومثةَّل افتتاح " أبو الهو "لة 

خرشا كبيةةةةرة لالفتتاحةةةةا  العالميةةةةة التةةةةي تمةةةةت مةةةة 

والخايةةة بق ةةا  الاةةار المصةةرية، والتةةي أظهةةر 

.عظمة مصر

ق  دير بالمكر أن الدولة بةدأ  أعمةا  احيةاء ال رية

، 2011، لكةا تةمر األعمةا  توقفةت عةام 2004عام 

الةة  أن تةة  اعةةامة العمةةل بةة  مةةا  ديةةد وبالتحديةةد

عقةةةة  يةةدور القةةةرار رقةةةةةة  2018فةةي يونيةةةةةةةو عةةام 

تمهيةةدشا لوضةةع  علةة  الخري ةةة 2018لسةةنة 201

.السياحية

ومشا عل  مدار السنوا  الماضية، بملت الدولة  ه

أريةةق "عديةةدة تةة  خاللهةةا العمةةل فةةي الحفةةاإر بةةة 

بة فةةي من قةةة نجةةع أبةةو عصةة" الكبةةاش الفرعةةوني

بةةالقر  مةةا مةةدخل معابةةد الكرنةة ، وذلةة  عقةة  

ازالة بع  المناز  الواقعةة علة  أريةق الملةوا

القةةدام  بالمن قةةة، وتةةزاما ذلةة  مةةع اكتشةةاف

  يةف مةةا الكبةاش بةةال ريق كانةت أ ةةفل بعةة

.ئةالمناز  التي أزيلت خال  أعما  الحفر والتهي

دولة الواقع ي شير ال  أن تما الجهد المي بملت  ال

إلحيةةةاء ال ريةةةق الفرعةةةوني، لةةة  يكةةةا األو  الةةةمي 

تشةةةهدر محافظةةةة األقصةةةر، بةةةل  ةةةبق  وتةةةوازى 

مع  العديد مةا الجهةوم التةي أ ةفر  عةا نتةاإ 

مثمةةةرة فةةةي مختلةةةف المجةةةاال   ةةةواء الخايةةةة 

مي  باالفتتاحا  األارية، أو أعما  اعامة احيةاء وتةر

الاةةار، أو أعمةةا  حمايةةة المنةةاأق األاريةةة، وكةةمل 

األعمةةةةةا  الخايةةةةةة بالهويةةةةةة البصةةةةةرية وتجميةةةةةل 

.المدينة السياحية

ا فةةةي تةةةما السةةةيا ، أولةةةت الدولةةةة اتتمامشةةةا كبيةةةرش

، بيعمةةال تةةرميم و عةةادة   يةةاي األمةةا ا األثريةةة

لتعيةةةةةةةد رونقهةةةةةةةا مةةةةةةةرة أخةةةةةةةرى عبةةةةةةةر عةةةةةةةدم مةةةةةةةا 

: المشروعا  الضخمة والمهمة، وما أبرزتا
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ة واةالالرامسيومت وير انارة معبد "مشرو  ▪

يهةةدف المشةةرو  الةة  ": مقةةابر بةةوامي الملةةوا

قةة واةالة مقةابر بمن الرامسةيومانارة معبد 

رمسةيت: "وامي الملوا باألقصر وتي مقةابر

".األو  والرابع والسامس

ي عةةةةدا المشةةةةرو   ةةةةزءشا مةةةةا مشةةةةرو  ضةةةةخ  

يشةةةةةمل عمةةةةةل منظومةةةةةة حمايةةةةةة الكترونيةةةةةة 

متكاملةةةةةةة لمن قةةةةةةة البةةةةةةر الوربةةةةةةي باألقصةةةةةةر 

ة؛ وتزويةةةدتا بكةةةاميرا  مراقبةةةة اابتةةةة ومتحركةةة

يا لتنشةةةيف حركةةةة السةةةياحة وتشةةةجيع الزاإةةةر

وقةةةةةد ا ةةةةةتمل . علةةةةة  زيةةةةةارة المن قةةةةةة ليلشةةةةةا

د المشةةرو  علةة  توييةةر نظةةام اإلضةةاءة للمعبةة

  مةع بالكامل وتوييرر بنظام  ديد بما يتواكة

أحةةةةةدة و ةةةةةاإل اإلنةةةةةارة المسةةةةةتخدمة علةةةةة  

مسةةةةةةةةتوى العةةةةةةةةال ، بتكلفةةةةةةةةة بلوةةةةةةةةت نحةةةةةةةةو

.مليون  ني 23.4

اعةةةةةامة األلةةةةةوان األيةةةةةلية ألعمةةةةةدة "مشةةةةةرو  ▪

وذلةةةةةةة  بهةةةةةةةدف تجميةةةةةةةل": معابةةةةةةةد الكرنةةةةةةة 

متةةةةرشا للواحةةةةد ماخةةةةل 20عمةةةةومشا بارتفةةةةا  134

فةةةي معابةةةد الكرنةةة ،" يةةةالة األعمةةةدة الكبةةةرى"

، إلظهار الجما ، واأللةوان البديعةة، والنقةوش

منةةةةم والكتابةةةةا  الهيروغليفيةةةةة التةةةةي ن قشةةةةت

آالف السةةةةنيا علةةةة   ةةةةدران األعمةةةةدة، وذلةةةة  

ضةةما المشةةروعا  والت ةةوير الشةةامل الةةمي 

ل تةة  فةةي معابةةد الكرنةة  ومعبةةد األقصةةر قبيةة

االحتفةةةةا  العةةةةالمي بافتتةةةةا  أريةةةةق الكبةةةةاش

. الفرعوني

نيةو ترمي  تمثا  المل  تو  عنخ آمون فةي يو▪

، تةةةة  نقةةةةل تمثةةةةا  الملةةةة  الشةةةةهير مةةةةا 2019

موقعةةةة  ماخةةةةل أحةةةةد  وانةةةة  معبةةةةد الكرنةةةة  

لترميمةةة ، وت ةةةويرر، وحمايتةةة  مةةةا السةةةقو  

أرضشةةةةا لتضةةةةرر أ ةةةةزاء مةةةةا قدميةةةة ، وقةةةةد تةةةةول  

.أعما  الترمي  المركز المصري الفرنسي
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، تجةةةدر اإل ةةةارة الةةة  أن عمليةةةة التةةةرمي  للتمثةةةا 

ليسةةت األولةة ؛ حيةةث  ةةبق أن قةةام بهةةا مهنةةدس

وتةةةة  1912عةةةةام " ليجةةةةران ةةةةور  "فرنسةةةةي ي ةةةةدع  

  خاللهةةا احةةال  وت ةةوير للتمثةةا  بعةةد العثةةور علةة

% 40أ ةةزاء أخةةرى منةة ، وكةةان التمثةةا  ال يزيةةد علةة  

.ما ا مالي حجم  ال بيعي

: لقرنةةاحياء وترمي  المباني التراايةة فةي قريةة ا▪

الخةةةةةان، "تةةةةة  خاللهةةةةةا تةةةةةرمي  وت ةةةةةوير مبةةةةةاني 

، بةةةةدع  مةةةةا منظمةةةةة "والمسةةةةجد، والمسةةةةر 

ألةةةةف موالر 750اليونيسةةةةكو بمبلةةةةع يفةةةةو  الةةةةة 

أمريكةةةةي؛ وذلةةةة  للحفةةةةات علةةةة  التةةةةراة ماخةةةةل 

. نة75القرية التي يعوم عمرتا ال  أكثر ما 

كانةت بجان  أعما  الترمي  واالفتتاحةا  األاريةة،

جهةةةود موا يةةةة بةةةولتها الدولةةةة للمايةةةة تنةةةاا 

فةةةةةي المحافظةةةةةة واضةةةةةاءتها، األمةةةةةا ا األثريةةةةةة 

:وتمثل أبرزتا في

مشةةةرو  كةةةاميرا  المراقبةةةة األمنيةةةة لتو يةةةة▪

22تةة  بلوةةت تكلف: األمةةاكا السةةياحية واألاريةةة

 رة مليون  ني ، ويتضما انشاء غرفة السةي

األمنيةةةةة بالةةةةدير البحةةةةري، وتةةةةي احةةةةدى الوةةةةرف 

ربةةةي األربةةةع الخايةةةة بةةةالتحك  وتةةة ميا البةةةر الو

.لألقصر

ي مشةةرو  اعةةامة انةةارة  بةةل القرنةةة بةةالبر الوربةة▪

با ةةةةتخدام أحةةةةدة أنظمةةةةة : لمدينةةةةة األقصةةةةر

ي ، وتةة"وورم"المةةوفرة الليةةداإلنةةارة بكشةةافا  

اإلضةةةاءة يةةةفراء اللةةةون، والتةةةي تتما ةةة  مةةةع

اضةةاءة الجبةةل؛ وذلةة  لتخفيةةف األحمةةا  علةة 

، وتر ةةةةةةةةيد %35 ةةةةةةةةبكة الكهربةةةةةةةةاء بنسةةةةةةةةبة 

. اال تهالا

مةةةا  انةةة  آخةةةر، وفةةةي اأةةةار  هومتةةةا للنهةةةوض 

ة بالق ةةةا  السةةةياحي بالمحافظةةةة، نفةةةم  الدولةةة

العديةةةةد مةةةةا مشةةةةروعا  الهويةةةةة البصةةةةرية التةةةةي 

 ةةعت مةةا خاللهةةا الةة  تحسةةيا المظهةةر العةةام 

و ةا  مةاللمحافظة؛ لجم  المزيد ما السيا ، 

: أبر  ت ك المشروعات
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، علة  2019فةي أكتةوبر " ت وير كةورنيل النيةل"▪

كيلةومترا ، والةمي ي عةدا أتة 3امتدام أكثر ما 

من قةةةةةةةة حضةةةةةةةرية باألقصةةةةةةةر تمتةةةةةةةز  فيهةةةةةةةا 

.الحضارة بالفنون والثقافة

ا  ةهرت  العالميةة مةة" كةورنيل األقصةةر"نةا  

د خال  معبد األقصر المي ع دَّ أحد أ مل معاب

.مصر الفرعونية

ينةةةة أمةةةا تصةةةمي  المشةةةرو  فيبةةةدأ ب رضةةةيا  متبا

يعةة، األ كا  واأللوان بما يعكت لوحة فنيةة بد

كمةةةا تةةة  تزويةةةدر ب رضةةةية عبةةةارة عةةةا بلوكةةةا  مةةةا

الخر ةةةةةةانة الم بوعةةةةةةة يتما ةةةةةة  مةةةةةةع الهويةةةةةةة 

الة  البصرية لألقصةر، تجةدر اإل ةارة بهةما الصةدم

أن المشةةرو  يةة تي فةةي اأةةار  هةةوم الدولةةة إلعةةامة 

.الو   الحضاري للمدينة

ير كما ينبثق المشرو  ما عدة مشةروعا  لت ةو

ميةةةاميا 5ميةةةاميا رإيسةةةة باألقصةةةر و4وتجميةةةل 

أخرى يويرة، كمةا تشةمل خ ةة التجميةل اقامةة

هداء نص  تمكاري للجندي المجهو  تكريمشةا لشة

الةةةوأا، وتةةةو مشةةةرو  عمةةةال  أ قةةةي  فةةةي أرقةةة  

.آالف متر3.6من قة باألقصر عل  مساحة 

بلةةع وي عةةدا النصةة  التةةمكاري قمةةة اإلبةةدا ، حيةةث ي

أمتةةةار، وارتفةةةا  البندقيةةةة 9ارتفةةةا  تمثةةةا  الجنةةةدي 

.مترشا21والسنكي

تةةة  : "مر ةةة  الفنةةةام  العاإمةةةة علةةة  نهةةةر النيةةةل"

33، ويمتةد علة  مسةاحة 2021ت ويرر فةي أكتةوبر 

مر ةةة   ةةةياحيفا، ومن قةةةة 30ألةةةف متةةةر إلقامةةةة 

ل خةةةدما  متكاملةةةة بالشةةةاأل الوربةةةي لنهةةةر النيةةة

 نةةةو  المحافظةةةة، كمةةةا يتضةةةماا ةةةنابمدينةةةة 

ربف المشةرو  تشةةويل أتةةوبيت نهةةري ترفيهةةي لةة

ا ببعضةةةةها، وتكلفتةةةة  تتةةةةراو  مةةةةا بةةةةيالمرا ةةةةي

.مليون  ني 150و130
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تجةةدر اإل ةةارة تنةةا الةة  أن تةةما المشةةرو  وضةةع 

أركانةةة  قسةةة  الحمايةةةة المدنيةةةة والحريةةةق بةةةوزارة 

.الداخلية

تةةة  تعةةةديل: انشةةةاء منتجةةةع ال ةةةوم السةةةياحي▪

ميةة المساحة المخصصة للهيئةة العامةة للتن

ت السياحية، ناحية األقصةر، بمو ة  قةرار رإةي

؛ إلنشةةةةةاء 2013لسةةةةةنة 612الجمهوريةةةةةة رقةةةةة  

.منتجع ال وم السياحي، عل  تضبة ال وم

 ةةةاء ذلةةة  وفةةةق مخ ةةةف ا ةةةتراتيجي يسةةةتهدف 

اال ةةةةةةةتفامة مةةةةةةةا المقومةةةةةةةا  الجاذبةةةةةةةة لهةةةةةةةمر 

المن قةةةةةةة الواعةةةةةةدة؛ لتنشةةةةةةيف السةةةةةةياحة فةةةةةةي 

يئةةة الصةةعيد، لتصةةبا المسةةاحة المخصصةةة لله

عةام وكانت بدايةة المشةرو . ألف فدان تقريبشا1.2

عنةةدما أعلنةةت محافظةةة األقصةةر عةةا أةةر  2014

مشةةروعا  تضةةبة ال ةةوم السةةياحية فةةي  نةةو 

 ، المدينةةة أمةةام المسةةتثمريا المصةةرييا، والعةةر

واأل انةةة ، بعةةةةد أن انتهةةةةت مةةةةا وضةةةةع عمليةةةةا  

المخ  ةةةةةةا  التفصةةةةةةيلية للهضةةةةةةبة، واعتمةةةةةةام 

مليةةةوني  نيةةة  كمرحلةةةة أولةةة  لشةةةق أريةةةق يةةةربف

مرحلةة الهضبة بشةبكة ال ةر  باألقصةر، يتبعهةا

تمهيةةدشا اانيةةة بتكلفةةة مليةةوني  نيةة  أيضشةةا؛ وذلةة 

.ل ر  مشروعا  الهضبة أمام المستثمريا

ة ت  تنظيم  بمحافظ": خبايا المت "معرض ▪

ق عةةش 747، وقد ض  2021األقصر في أكتوبر 

أاريةةش، مةةا أتمهةةا أ ةةاور مةا الةةمت  التةةي ع ثةةر

–1966) عليهةةا فةةي معبةةد األقصةةر فةةي الفتةةرة 

، كمةةةةةا احتةةةةةوى المعةةةةةرض أيضشةةةةةا علةةةةة  (1968

مجموعةةةة نةةةامرة مةةةا رقةةةاإق الةةةمت ، وعمةةةوم 

ا  عملةش ذتبيةةش ع ثةر علةيه  بةدر29نمري ومع  

عملةةةةةش 690البعثةةةةةة األ ةةةةبانية، و–أبةةةةو النجةةةةا 

ا ذتبيةةةش مةةا حفةةاإر الةةدير األبةةي  بسةةوتا  مةة

وريةة عصر اإلمبراأورية اليونانيةة الة  اإلمبراأ

.البيزن ية
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تُعدُّ التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملةر والتي تنطو

ار وتدوفير م لدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكريًّدا وبددنيًّ

.وتعزيز المواذنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددددددارات 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد   10
وحةةةدة ا تماعيةةةة بالمحافظةةةةة 447تكلفةةةة عةةةدم 

(.2021–2014)خال  الفترة 

مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجًدا

27جديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًدا
.تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  افتتاحهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا باألقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

مركددددددددددددددددددددددددددددددددددًزا

92للشدددددددددددددددددددددددددباب  
لخدمةةة مراكةةز ومةةدن وقةةرى المحافظةةة بنهايةةة 

.2020عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددار

2.4جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 
آالف منةةةةةز  بالمحافظةةةةةة 9.6تكلفةةةةةة انشةةةةةاء 

.ضما مبامرة  كا كري 

مليدددددددددددددون 

427جنيدددددددددددددددددد  
كافةل ا مالي ما ت  يرف  لمستفيدي برنةام  ت

.2020/2019وكرامة بالمحافظة عام 

ألددددددددددددددددك

دمستفي 921.2
يةةةة عةةدم المسةةةتفيديا مةةةا الب اقةةةا  التموين

.2020بالمحافظة حت  نهاية عام 
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تةةةنظ  محافظةةةة األقصةةةر عةةةدة ب ةةةوال  رياضةةةية 

لةة ب و: "عل  المسةتوى اإلقليمةي والةدولي، منهةا

فيهةةا ، والتةةي يشةةارا"األقصةةر الدوليةةة للتايكونةةدو

. عدم كبير ما مختلف مو  العال 

مةةةارااون"باإلضةةافة الةة  ذلةةة ، تةةنظ  المحافظةةة 

، والةةمي ين لةةق مةةا أمةةام معبةةد "األقصةةر الةةدولي

اركة عةدم حتشبسو  بالبر الوربي باألقصر، بمش

.يةما العداإيا بمختلف الدو  العربية واألوروب

ي ت تي تمر النجاحةا  التةي تحققهةا المحافظةة فة

يثةة مجةا  الشةبا  والرياضةة، نتيجةة للجهةوم الحث

التةةةي تقةةةوم بهةةةا الدولةةةة لتر ةةةيخ قيمةةةة وأتميةةةة

ة التةي الشبا  ومورت  الفعَّا  في تحقيق التنمية

.تنشدتا الدولة المصرية

فةةةي اأةةةار  هةةةوم الدولةةةة لةةةدع  الشةةةبا  كركيةةةزة 

للمجتمةةةةع، قامةةةةت المحافظةةةةة ب نشةةةةاء وت ةةةةوير 

:وييانة عدم ما مراكز الشبا ، ما بينها

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياكة

"
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مركةةةةزشا للشةةةةبا  بتكلفةةةةة55ت ةةةةوير ويةةةةيانة ▪

.مالييا  ني 5

ي، انشةةاء المبنةة  اإلماري لمركةةز  ةةبا  العشةة▪

ومركةةةز  ةةةبا  أبةةةو  ةةةعيد  ةةةر ، فضةةةلشا عةةةا 

.مالييا  ني 3.9قبلي بتكلفة الرزيقا مركز 

با  ييانة وت ةوير المبةاني اإلماريةة لمراكةز  ة▪

لتةةاألقا–ا ةناأيفون بمركز –أوالم الشيخ )

ر، والشةةيخ عةةامر بالقرنةةة، ونجةةع قبةةا  باألقصةة

(.ومركز  با  أرمنت الحيف

كلفةةةةة ت ةةةةوير المدينةةةةة الشةةةةبابية باألقصةةةةر بت▪

.مليون  ني 34بلوت 

ظة  دير بالمكر أن عدم مراكز الشبا  بالمحاف▪

ب  مةةالي أعضةةاء 2020مركةةزشا عةةام 92قةةد بلةةع 

.ألف عضو54بلع نحو 

كمةةةةا قامةةةةت المحافظةةةةة بافتتةةةةا  أربةةةةع مكتبةةةةا 

، بةةة ربع قةةةرى 2014لل فةةةل والشةةةبا ، فةةةي يونيةةةو 

ر، تابعةةة لمركةةز ومدينةةة أرمنةةت بمحافظةةة األقصةة

والرزيقةةةةا قبلةةةةي، والرزيقةةةةا ، الةةةةديمقرا : وتةةةة 

.والريانيةبحري، 

توظيةةةف"اتصةةةالشا، افتتحةةةت المحافظةةةة مشةةةرو  

، وذلةةةة  2016، فةةةةي  ةةةةهر أغسةةةة ت "الشةةةةبا 

فةةةي لتحقيةةةق اال ةةةتقرار االقتصةةةامي واال تمةةةاعي

يةةةةةةعيد مصةةةةةةر، بالشةةةةةةراكة مةةةةةةع وزارة التجةةةةةةارة 

األمةة  "والصةةناعة بالتعةةاون مةةع مكتةة  منظمةةة 

، "نيةةدوالمتحةةدة للتنميةةة الصةةناعية بالقةةاترة، اليو

.وحكومة اليابان

قتهةةا ، التةةي أأل" ةةبا  يةةدير  ةةبا "ت عةةدا مبةةامرة 

، أحةةةد أبةةةرز 2020محافظةةةة األقصةةةر فةةةي  ةةةبتمبر 

انجةةةةازا  المحافظةةةةة؛ حيةةةةث ترتكةةةةز علةةةة  تكةةةةويا 

مجموعةةةا  مةةةا الشةةةبا  المت ةةةوعيا فةةةي كةةةل 

المحافظةةةةةةةا  للتوايةةةةةةةل مةةةةةةةع نظةةةةةةةراإه  مةةةةةةةا 

.الشبا 
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الء تهدف المبامرة ال  التعرف عل  مت لبا  ت 

الشةةةبا  واحتيا ةةةاته  مةةةا بةةةرام  ومشةةةروعا ، 

ا  والقيةةةام بتنفيةةةمتا، باإلضةةةافة الةةة  عقةةةد لقةةةاء

حواريةةةةة مةةةةع المسةةةة وليا لتبةةةةام  الراء، وأةةةةر  

جيع اال تفسةةارا  حةةو  مختلةةف القضةةايا، وتشةة

الشةةةةةبا  علةةةةة  المشةةةةةاركة فةةةةةي أنشةةةةة ة وزارة 

الشةةةةةةبا  والرياضةةةةةةة، واقتةةةةةةرا  أفكةةةةةةار  ةةةةةةبابية 

.لتنفيمتا ماخل المحافظة

فةةةةي اأةةةةار تفعيةةةةل الةةةةدور المجتمعةةةةي للشةةةةبا ، 

نظمةةةةةت مديريةةةةةة الشةةةةةبا  والرياضةةةةةة باألقصةةةةةر، 

ابية بالتعاون مع رؤ اء المدن تشكيل فر   ةب

 ةةةا  1200ألعمةةةا  النظافةةةة، وذلةةة  بمشةةةاركة 

وفتةةةةاة مةةةةا أبنةةةةاء محافظةةةةة األقصةةةةر، و ةةةةملت 

، والقرنةةةةة؛ حيةةةةث وا ةةةةناالحملةةةةة مةةةةدن األقصةةةةر، 

ر تسةةةتهدف الشةةةوار  والميةةةاميا الرإيسةةةة بهةةةم

ة المةةةدن، وت نفةةةم أعمةةةا  فةةةر  النظافةةةة الشةةةبابي

.ةبشكل  هري بمختلف مدن ومراكز المحافظ

أمةةا عةةا الرياضةةة، فقةةد معمةةت محافظةةة األقصةةر 

العديةةةد البنيةةة التحتيةةةة التةةي ت تلهةةةا ال تضةةافة

:يما الب وال  الرياضية، نمكر ما أبرزتا ما يل

ب ولةةةةة افريقيةةةةا الدوليةةةةة المفتوحةةةةة للقةةةةوس▪

، 2014والسه ، ت  تنظيمها في  ةهر أكتةوبر 

مولةةةةة حةةةةو  العةةةةال ، منهةةةةا 30و ةةةةارا بهةةةةا 

ألمانيةةةةةةةةا، و ويسةةةةةةةةرا، ورو ةةةةةةةةيا، واي اليةةةةةةةةا 

، وا ةةةةبانيا، وفرنسةةةةا، والسةةةةعومية، والكويةةةةت

. والمور ، والجزاإر، و نو  افريقيا
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ب ولةةةةةةةةةةةة افريقيةةةةةةةةةةةا للةةةةةةةةةةةدرا ا  الهواإيةةةةةةةةةةةة، ▪

، و ةةةارا 2016ا تضةةةافتها المحافظةةةة عةةةام 

مولةةة افريقيةةة، وقةةد تةة  اختيةةار 25فةةي الب ولةةة 

ميةةزة، األقصةةر بسةةب  مكانتهةةا السةةياحية المت

وقةةةةةدرتها علةةةةة  تنظةةةةةي  مختلةةةةةف الب ةةةةةوال  

. العالمية، واإلقليمية، والمحلية

كةةة س العةةةال  للبليةةةارمو، نظمتةةة  المحافظةةةة▪

العبشةةةةةةةا يمثلةةةةةةةون150، بمشةةةةةةةاركة 2016عةةةةةةةام 

.مولة20

مةةةةةةةة تمر االتحةةةةةةةةاما  النوعيةةةةةةةةة، ا تضةةةةةةةةافت  ▪

نةوفمبر 24ال  20المحافظة خال  الفترة ما 

رياضي ممثليا 300، و ارا ب  أكثر ما 2017

ن اتحةةةةةةامشا رياضةةةةةةيفا عربيفةةةةةةا يتنافسةةةةةةو40عةةةةةةا 

ألعةةةا  مختلفةةةة، وذلةةة  بالتنسةةةيق مةةةع7فةةةي 

 امعةةةةةةةة الةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةة، واتحةةةةةةةام اللجةةةةةةةان 

عربةةي األوليمبيةةة الوأنيةةة العربيةةة، واالتحةةام ال

.للثقافة الرياضية

يةةة كمةةا قامةةت المحافظةةة بافتتةةا  فةةرو  لألند

بارتةا الكبيرة، واقامة نوام رياضةية  ديةدة، باعت

ذا  منفعةةةةةةة عامةةةةةةة، وتهةةةةةةدف الةةةةةة  تكةةةةةةويا 

حي الشخصةية المتكاملةة ألعضةةاإها مةا النةةوا

اعيةةة الوأنيةةة، والرياضةةية، والثقافيةةة، واال تم

:وغيرتا، وفي مقدمة تل  األندية

نةةةةةةامي الحميةةةةةةدا  الرياضةةةةةةي، ومقةةةةةةرر قريةةةةةةة ▪

بمحافظةةةةة ا ةةةةناالحميةةةةدا  التابعةةةةة لمركةةةةز 

األقصةةةةةر، الةةةةةمي تةةةةة  اعتمةةةةةام الإحةةةةةة النظةةةةةام 

األ ا ةةةي الخةةةاد بةةة  بمو ةةة  قةةةرار اللجنةةةة 

.2017لسنة 111األولمبية المصرية رق  

نةةةةةةامي المسةةةةةةاوية الرياضةةةةةةي، ومقةةةةةةرر قريةةةةةةة ▪

  بمحافظة األقصةر، الةمي تةا نا-المساوية 

اعتمةةام الإحةةة نظامةة  األ ا ةةي بمو ةة  قةةرار 

لسةةةةنة 113اللجنةةةةة األولمبيةةةةة المصةةةةرية رقةةةة  

2017.

ا   ةةدير بالةةمكر أن محافظةةة األقصةةر قامةةت بافتتةة

بتكلفةةةةةة ( 2018-2014)ملعبشةةةةا خةةةةال  الفتةةةةرة 60

.مليون  ني 36ا مالية 
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مبةةامرة أألقهةةا السةةيد رإةةيت"...  يةةاة  ريمةةة"

؛ لتحسةةةةةيا 2019ينةةةةةاير عةةةةةام 2الجمهوريةةةةةة فةةةةةي 

مسةةةةتوى معيشةةةةة الفئةةةةا  المجتمعيةةةةة األكثةةةةر

دما  احتيا شا عل  مستوى الدولة، واالرتقةاء بالخة

رى اليوميةة المقدمةة للمةةواأنيا وخايةة فةي القةة

.األكثر احتيا شا

منم ذل  الحيا وعل  مدار عةاميا، عملةت الدولةة

 اتةةةةةدة لمةةةةةد ن ةةةةةا  عمةةةةةل المبةةةةةامرة لمختلةةةةةف 

ر محافظةةا  الجمهوريةةة، وزيةةامة فعاليتهةةا لتةةوفي

  تكةةا ولةة. الحيةةاة الكريمةةة للفئةةا  األكثةةر احتيا شةةا

محافظةةةةةةةةة األقصةةةةةةةةر بعيةةةةةةةةدة عةةةةةةةةا المبةةةةةةةةامرة 

قةت وفعالياتها؛ بل ان الواقةع ي شةير الة  أنهةا حق

انجةةةازا  كبيةةةرة، أ ةةةهمت بالفعةةةل فةةةي تحسةةةيا

حياة المواأنيا بقرى المحافظة ومةدنها، وعلة 

مختلةةةف المجةةةاال ،  ةةةواء كانةةةت ت ةةةوير القةةةرى 

وتحسةةةةةيا الخةةةةةدما  المقدمةةةةةة للمةةةةةواأنيا، أو 

.مجاال  الرعاية الصحية، والتعلي ، وغيرتا

التضةةةةةةةةةةةاما االجتمةةةةةةةةةةةاعي
"
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ما بةيا مةدن المحافظةة ومراكزتةا، كةان لمركةزي 

وأرمنةةةت باألقصةةةر، والقةةةرى التابعةةةة لهمةةةا،ا ةةةنا

تةةي النصةةي  األكبةةر مةةا المبةةامرة وأنشةة تها، وال

.ألف مواأا600يستفيد منها 

 ةةةةهد  المرحلةةةةة األولةةةة  مةةةةا المبةةةةامرة تنفيةةةةم 

تطةةةةةوير القةةةةةرل وتلسةةةةةيا البنيةةةةةة مشةةةةةروعا  

ل والقرنةة، وبشةكا ةناقرى بمركةزي 4لة التلتية 

حيةثأكثر تحديةد، ظهةر ذلة  فةي أعمةا  الت ةوير؛

بلةي، ت  تنفيم مشروعا  حياة كريمةة فةي نجةو  ق

.ميركووالقبلي قاوال، وتوماس الو   ، وقرية 

، تنوعةةةت تلةةة  األعمةةةا  بةةةيا تةةةوفير ميةةةار الشةةةر 

، ومةةد وتةةدعي   ةةبكا  الميةةار والصةةرف الصةةحي

.ئةوييانة ال ر ، وتوفير معدا  تحسيا البي

باإلضةةةةةافة الةةةةة  ذلةةةةة ، تةةةةة  مةةةةةد وتةةةةةدعي   ةةةةةبكة 

، تةما ، وتةوفير ميةار الشةر كةوميرالكهرباء بقريةة 

بجان  وضع حجر األ اس لمح ة رفع الصةرف

.بمركز القرنةقاموالالصحي بقرية القبلي 

 ةةةةةتخدم المح ةةةةةةة القريةةةةةة والقةةةةةةرى المجةةةةةةاورة 

ل ، ولتكامةة(الشةةيخ عةةامر والمالحةةة ونجةةع البركةةة)

المشةةةرو  تةةة  تحديةةةد موقةةةع مح ةةةة المعالجةةةة 

.بالظهير الصحراوي بالقرنة

ا ةةةنافةةةي اإلأةةةار ذاتةةة ، تةةة  اختيةةةار مركةةةز ومدينةةةة 

قةةرية، ومدينة أرمنت 27وحدا  محلية و9بعةةةةةدم 

قةرى، إلقامة عدم 7وحدا  محلية بعدم 4بعةةةةةدم 

.ما مشروعا  ت وير القرى وتحسيا الخدما 

مليةارا  9.9بلوت التكلفة المالية اإل مالية نحو 

مشةةةروعشا، باإلضةةةافة الةةة  تةةةوفير447 نيةةة  لعةةةدم 

آالف منةةز  بتكلفةةة بلوةةت9.6 ةةكا كةةري  بعةةدم 

.مليار  ني 2.4
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كمةةةةةا يةةةةةت  العمةةةةةل بمشةةةةةروعا  ميةةةةةار الشةةةةةر  

والصةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةحي، ومشةةةةةةةةروعا  الكهربةةةةةةةةاء، 

لشا ، فضةا ةناومشروعا  الواز ال بيعةي بمدينةة 

م جَّمعشةةا خةةدميفا، وانشةةاء 13عةةا العمةةل ب نشةةاء 

كوبةةةةةري، 20كبةةاري علةة  التةةر  والمصةةةةارف بعةةدم 

.مراكز  با 5و

كمةةا يو ةةد عةةدم مةةا المشةةروعا  الخدميةةة التةةي 

ا، تهدف لتسهيل الخةدما  المقدمةة للمةواأني

:وما بينها

مشةةةرو  مجمةةةع الخةةةدما  الحكوميةةةة بقريةةةة ▪

ألةةةف مةةةواأا، 35الشةةةو  لخدمةةةة أكثةةةر مةةةا 

متةةةرشا مربعشةةةا ليضةةة  875وذلةةة  علةةة  مسةةةاحة 

هر مركةةةةزشا تكنولو يفةةةةا، ومكاتةةةة  خةةةةدما  للشةةةة

يةد، العقاري، والسجل المدني، والتمويا، والبر

ة والتضةةاما اال تمةةةاعي باإلضةةافة الةةة  الوحةةةد

.المحلية والمجلت المحلي لقرية الشو 

: مجمع خدما  ومصالا حكوميةة لقريةة الةدير▪

وقةةةةد تضةةةةما تخصةةةةي  ق عةةةةة أرض علةةةة  

أ ةةةوان –ال ريةةةق الزراعةةةي الرإيسةةةي األقصةةةر 

أمةةةام قريةةةة الةةةدير لبحةةةث تخصيصةةةها إلنشةةةاء

ألةةةةف 61المجمةةةةع، وذلةةةة  لخدمةةةةة أكثةةةةر مةةةةا 

.مواأا

مةةةا  انةةة  آخةةةر، امتةةةد ن ةةةا  عمةةةل المبةةةامرة الةةة  

ال  التعلةةةي  وتحسةةةيا األبنيةةةة التعليميةةةة مةةةا خةةة

ي، والنجةةةو  قبلةةةقةةةامواليةةةيانة مةةةدارس بةةةالقبلي 

.مليون  ني 2.5بتكلفة 

تةةةما فضةةةلشا عةةةا مشةةةروعا  تو ةةةعة واضةةةافة 

مليةون 12فصو  بالنجو  قبلي وتوماس بتكلفة 

ومةةةا %. 100 نيةةة ، وقةةةد اكتمةةةل تنفيةةةمتا بنسةةةبة 

:أبرر األمثلة عل  تل  المشروعا 
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مشةةةرو  تو ةةةعة مدر ةةةة أبةةةو بكةةةر الصةةةديق ▪

بةر عةدم االبتداإية بقرية الشةو  ال ةتيعا  أك

مةةةةا ال ةةةةال ، حيةةةةث  ةةةةيت  تزويةةةةد المدر ةةةةة 

أوابةةةةةق بهةةةةةا3بجنةةةةةا  اضةةةةةافي مكةةةةةون مةةةةةا 

ار فصةو   ديةدة باإلضةافة الة  مورا  الميةة9

بنحةةو والوةةرف اإلماريةةة، بتكلفةةة ا ماليةةة ت قةةدَّر

.مليون  ني 2.5

مشةةةةرو  تو ةةةةعة مدر ةةةةة الشةةةةهيد تا ةةةة  ▪

بقريةةة الةةدير لزيةةامة عةةدم الفصةةو  ةةيد أحمةةد

مةةةةا خةةةةال  انشةةةةاء  نةةةةا  اضةةةةافي بالمدر ةةةةة 

فصةةةلشا  ديةةةدشا، 16أوابةةةق تضةةة  4مكةةةون مةةةا 

ة وغرفشةةةا اماريةةةة، ومورا  ميةةةار، بتكلفةةةة ا ماليةةة

.مالييا  ني  للمشرو 5ت قدَّر بنحو 

بةي تة  الكشةف ال مجال الرعايةة الصةلية، في 

آالف مةةواأا باألقصةةر، وذلةة  فةةي اأةةار 3.4علةة  

. حمةةال  الكشةةف ال بةةي بمختلةةف المحافظةةا 

وتجةةةةةةدر اإل ةةةةةةارة تنةةةةةةا الةةةةةة  أن مختلةةةةةةف تةةةةةةمر 

المشةةةةةروعا ، تةةةةة تي فةةةةةي اأةةةةةار  هةةةةةوم الدولةةةةةة 

المسةةةتمرة لتحسةةةيا حيةةةاة المةةةواأنيا، وتحةةةت

التةةي خصصةةت لهةةا " حيةةاة كريمةةة"مظلةةة مبةةامرة 

هةا مليارا   نية  لتنفيةمتا، وتشةارا ب103الدولة 

منظما  المجتمع المدني لرفع كاتةل المعانةاة

عةةةةةا األ ةةةةةةر الفقيةةةةةةرة، وتنفيةةةةةةم مجموعةةةةةةة مةةةةةةا 

ها األنشةة ة الخدميةةة والتنمويةةة، التةةي مةةا  ةة ن

لتلةةةةة  الفئةةةةةة، واالرتقةةةةةاء " حيةةةةةاة كريمةةةةةة"ضةةةةةمان 

ي لهةةا، بالمسةةتوى االقتصةةامي واال تمةةاعي والبيئةة

وتمكينهةةةا مةةةا الحصةةةو  علةةة   ميةةةع الخةةةدما  

األ ا ةةةةةةةية، وتةةةةةةةوفير فةةةةةةةرد عمةةةةةةةل لتةةةةةةةدعي  

ا ةةةةةتقاللية المةةةةةواأنيا وتحفيةةةةةزت  للنهةةةةةوض

بمسةةةةتوى المعيشةةةةة أل ةةةةرت  ولمجتمعةةةةاته  

.المحلية

ا ةةةتهدفت المرحلةةةة األولةةة  مةةةا المبةةةامرة عةةةام 

 ةل ، التمكيا االقتصامي بالقرى ما أ2020/2019

تفيدة تحسيا المستوى المعيشي لأل ر المس

ع مةةا خةةال  مشةةروعا  يةةت  تنفيةةمتا بالتعةةاون مةة

وزارة الزراعةةةة، بجانةةة  تمويةةةل أنشةةة ة وخةةةدما  

ة بالتعةاون مةةع الجهةاز المركةةزي للتعميةر والشةةرك

.القابضة لميار الشر  والصرف الصحي
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2021/2020فيما تسةتهدف المرحلةة الثانيةة، عةام 

، ريةةد احتيا ةةا  2022/2021والممتةةدة حتةة  عةةام 

ومقترحةةةةةةةةةةةةةةا  المةةةةةةةةةةةةةةواأنيا والمحافظةةةةةةةةةةةةةةا  

تجمعشةةا ريفيفةةا فةةي375المسةةتهدفة والتةةي تضةة  

محافظةةة معظمهةةا فةةي يةةعيد مصةةر، حيةةث 14

تضةةةةةة  محافظةةةةةةا  و ةةةةةةف و نةةةةةةو  الصةةةةةةعيد 

مةةةةا ا مةةةةالي % 84قريةةةةة بنسةةةةبة 315مجتمعةةةةة 

.القرى المستهدفة في المرحلة الثانية

مةةةا المخ ةةةف انهةةةاء العمةةةل فةةةي  ميةةةع القةةةرى 

المستهدفةةةةةةةة فةةةةي المبةةةةةةامرة والبةةةةةةةةةالع عةةةةدمتا 

.2024/2023قرية بنهاية العام المالي 1000

، قامةةةةةةت وزارة "حيةةةةةةاة كريمةةةةةةة"وبجانةةةةةة  مبةةةةةةامرة 

التضةةةةةةةاما اال تمةةةةةةةاعي بةةةةةةة أال  العديةةةةةةةد مةةةةةةةا 

التةةةي تهةةةدف الةةة  تحقيةةةقالمبةةةادرات والبةةةرام  

الحمايةةةةةةة اال تماعيةةةةةةة لكةةةةةةل فئةةةةةةا  المجتمةةةةةةع 

: بمحافظة األقصر وكان ما بينها

قهةةا تةة  اأال":  ةبةابةنةةةا بةيةخةةةدم بةلةدنةةةا"مبةةامرة ▪

، بهةةدف  ةةد العجةةز الةةوظيفي ماخةةل 2016عةةام 

م  سةةا  األأفةةا  المحةةروميا مةةا الرعايةةة 

األ رية ما خال  مكلفةي الخدمةة العامةة فةي

  ، وتةةةة"النفسةةةةية –اال تماعيةةةةة "التخصصةةةا  

لة  تفعيل المبةامرة بةدور الرعايةة اال تماعيةة ع

–الوربية-اإل كندرية )محافظا  7مستوى 

-الجيةةةةةةزة –القةةةةةةاترة –األقصةةةةةةر –الدقهليةةةةةةة 

(.القليوبية

ق  لدع  األأ": كلمة  كرشا مل كفاية"حملة ▪

ال بيةةةةةةةة بمستشةةةةةةةفيا  العةةةةةةةز  باألقصةةةةةةةر 

، القةةاترة، اإل ةةكندرية، الوربيةةة: )ومحافظةةا 

الدقهليةةةةةة، المنوفيةةةةةة، اإل ةةةةةماعيلية،  نةةةةةو 

وان،  يناء، الفيوم، بني  ةويف، أ ةيو ، أ ة

(.قنا

وذل : اقامة معرض ميارنا بمحافظة األقصر▪

، تحةةت (2021فبرايةةر 6-ينةةاير 27)خةةال  الفتةةرة 

رعايةةةة وزارة التضةةةاما اال تمةةةاعي، وذلةةة  فةةةي 

 ةةةةاحة أبةةةةو الحجةةةةا ؛ وتةةةةي احةةةةدى المنةةةةاأق 

. األارية التي تمتاز بها المحافظة
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اتصةةةةةالشا، فقةةةةةد أقةةةةةي  المعةةةةةرض علةةةةة  مسةةةةةاحة

أ ةةةرة منتجةةةة 85متةةةر مربةةةع، و ةةةارا فيةةة  1200

القةةةةةةاترة، : ي مثلةةةةةةون عشةةةةةةر محافظةةةةةةا ، وتةةةةةةي

والمنوفيةةة، واألقصةةر، وأ ةةوان، وقنةةا، و ةةوتا ، 

والمنيةةةةةا، والفيةةةةةةوم، و ةةةةةما   ةةةةةةيناء، و نةةةةةةو  

تةةما وقةةد ضةة  المعةةرض منتجةةا  تراايةةة.  ةةيناء

يدويةةةةة، مةةةةا الخةةةةزف، والمفرو ةةةةا ، والسةةةةجام، 

، والخياميةةةةةةةةوالكلةةةةةةةي ، والنحةةةةةةةاس، والصةةةةةةةدف، 

والمفرو ةةةا ، واإلكسسةةةوارا ، باإلضةةةافة الةةة 

منتجةةةةةةا   لديةةةةةةة، ومنتجةةةةةةا  غماإيةةةةةةة، وكةةةةةةمل  

. المنتجا  التي تتميز بها محافظة األقصر

تحةةةت: مشةةةرو  الرعايةةةة اال تماعيةةةة باألقصةةةر▪

رعايةةةةة وزارة التضةةةةاما اال تمةةةةاعي، أيضشةةةةا تةةةة  

توقيةةةةع اتفةةةةا  مشةةةةرو  الرعايةةةةة اال تماعيةةةةة 

مليةةةون  نيةةة ، فةةةي أبريةةةل 42باألقصةةةر بقيمةةةة 

، بةةةةيا كةةةةلت مةةةةا مولتةةةةي مصةةةةر واي اليةةةةا، 2020

ويقةةةةةةةدم المشةةةةةةةرو  حزمةةةةةةةة متكاملةةةةةةةة مةةةةةةةا 

ا فةةي األنشةة ة اإلنماإيةةة لأل ةةر األكثةةر احتيا شةة

تةةةما ويتضةةةما المشةةةرو  . محافظةةةة األقصةةةر

معةةةة  تالميةةةةم المرحلةةةةة االبتداإيةةةةة بالمةةةةدارس

المجتمعيةةةةةةةة وأ ةةةةةةةرت  وخايةةةةةةةة النسةةةةةةةاء، 

اريةة والشبا  والفتيا ، ما خةال  منةات  ابتك

ايةة متعدمة التخصصا  تستكمل بةرام  الرع

اال تماعيةةةةة القوميةةةةة مةةةةا تقةةةةدي  الو بةةةةا ، 

والتةةةدري  المهنةةةي، والتةةةدري  علةةة  المهةةةارا  

.الحياتية، وتدوير القروض الصويرة

يةةدع  المشةةرو  برنةةام  التعلةةي  القةةومي مةةا

يةةةة خةةةال  ت ةةةوير تكنولو يةةةا المعلومةةةا  والبن

مدر ةةةة 139التحتيةةةة فةةةي المةةةدارس وتحويةةةل 

مةةا المةةدارس المجتمعيةةة الةة  مراكةةز لتقةةدي 

الخةةةةةةةدما  المتكاملةةةةةةةة، وذلةةةةةةة  مةةةةةةةا خةةةةةةةال  

تكنولو يةةةا المعلومةةةةا  وبنةةةاء القةةةةدرا ، بمةةةةا

يسةةةةه  فةةةةي مسةةةةاندة األ ةةةةر علةةةة  مقاومةةةةة 

يا الصدما  اال تماعية واالقتصامية، وتحس

كمةةةةةا يةةةة تي ذلةةةةة  فةةةةةي اأةةةةةار . فةةةةرد العمةةةةةل

غميةة الشةراكة التنمويةة بةيا مصةر وبرنةام  األ

دامة العالمي، لتحقيق أتةداف التنميةة المسةت

لجيةد، الخاية بالقضاء علة  الفقةر، والتعلةي  ا

.والمساواة بيا الجنسيا
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فةةي اأةةار ا ةةتكما  مشةةروعا  التحةةو  الرقمةةي 

التةةةةةي تنفةةةةةمتا الدولةةةةةة فةةةةةي مختلةةةةةف المجةةةةةاال ، 

وينيةة ال  يما ميكنة منظومة تداو  السلع التم

رو  بجميةةع حلقاتهةةا المختلفةةة بةةالتوازي مةةع مشةة

ة ميكنةةة فةةرو  الجملةةة والمجمعةةا  اال ةةتهالكي

كافةةةةةةةة، م ةةةةةةةنت الدولةةةةةةةة نظةةةةةةةام اال تعاضةةةةةةةة 

ايو في محافظة األقصةر منةم  ةهر مةاإللكترونية

، ك و  محافظةة علة  مسةتوى الجمهوريةة، 2020

لميكنةةةةة  ميةةةةع التعةةةةامال  الخايةةةةة بمنظومةةةةة 

يةةةةةرف السةةةةةلع التموينيةةةةةة ابتةةةةةداءش مةةةةةا ألبةةةةةا 

الشةةةةةراء الخايةةةةةة بالبةةةةةداليا، و معيتةةةةةي، وحتةةةةة 

. يرف السلع التموينية للمواأنيا

تسةةةةةتهدف الدولةةةةةةة تنفيةةةةةم المن قةةةةةةة التجاريةةةةةةة

ع اللو سةةةةتية فةةةةي األقصةةةةر، والتةةةةي تةةةةوفر السةةةةل

 بة والمنتجا  الوماإية للمواأنيا ب  عار منا

.وبجةةةومة عاليةةةة، وذلةةة  بهةةةدف ضةةةبف األ ةةةوا 

التمةةةةةةةةةةةةةةةةويا والتجةةةةةةةةةةةةةةةةارة 

الداخ يةةةةةةةةةةةةةةة 

"
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من قةةةةة لو سةةةةتية 60ويةةةة تي المشةةةةرو  ضةةةةما 

عةدم وتجارية محورية واقليمية مقةرر تنفيةمتا فةي

. ما محافظا  الجمهورية

ام تجدر اإل ارة ال  أن  تة  البةدء فةي المشةرو  عة

، 2023، ومةةةةةا المقةةةةةرر االنتهةةةةةاء منةةةةة  عةةةةةام 2020

وتقةةع المن قةةة . مليةار  نيةة 1.1بتكلفةة تبلةةع نحةةو 

. المداموماللو ستية بمدينة 

ولةةةة ومةةةا بةةةيا الجهةةةوم الرإيسةةةة التةةةي تبنتهةةةا الد

خةةال  السةةنوا  األخيةةرة انشةةاء وت ةةوير عةةدم مةةا

:مراكز الخدما  التموينية، ومنها

يهةةدف: مركةةزشا للخةةدما  التموينيةةة14انشةةاء ▪

المشةةةةةةةرو  الةةةةةةة  تقةةةةةةةدي  وتسةةةةةةةهيل  ميةةةةةةةع 

عةدم الخدما  التموينية للمةواأنيا، ليسةجل

ألةةف مةةواأا، ومةةا 920.6المسةةتفيديا نحةةو 

اا المقةةرر أن يةةت  انشةةاء المراكةةز بنظةةام الشةةب

–األقالتةة) ةباكشا 77الواحد بالمحافظة بعدم 

–أيبةةةة –و ةةةف – نةةةو  والكرنةةة  –ال ةةةوم 

– البعيةةةرا–البياضةةةية –الكيمةةةان–الرزيقةةةا 

–بنةدر أرمنةت–الزينيةة –أيةفون –العديسا 

وبلوةةةةةةةةت تكلفةةةةةةةةة المشةةةةةةةةرو ( ا ةةةةةةةةنابنةةةةةةةةدر 

.مليون  ني 17.5

: انشاء فر  اقليمي لجهاز حمايةة المسةتهل ▪

يهةةةةةدف المشةةةةةرو  الةةةةة  رفةةةةةع وعةةةةةي وحمايةةةةةة 

المسةةةةةةةةتهل  ضةةةةةةةةد الممار ةةةةةةةةا  الضةةةةةةةةارة 

واالحتكاريةةةةة؛ بويةةةةة تحقيةةةةق ضةةةةبف األ ةةةةوا 

ة والعدالةةةةة اال تماعيةةةةة للمسةةةةتهل  والتنميةةةة

االقتصةةةةةةةامية للةةةةةةةبالم، وقةةةةةةةد بلوةةةةةةةت تكلفةةةةةةةة 

. مليون  ني 2.6المشرو  
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ت ةةةةوير واعةةةةامة ت تيةةةةل عةةةةدم مةةةةا الم ةةةةاحا ▪

وانشاء مخابز، ومخةازن، ومراكةز تسةو ؛ األمةر 

الةةةمي يصةةةاحب  زيةةةامة ال اقةةةا  اإلنتا يةةةة مةةةا

فير الةةةدقيق البلةةةدي والفةةةاخر حتةةة  يتسةةةن  تةةةو

احتيا ةةةةا  المحافظةةةةة مةةةةا الةةةةدقيق الخةةةةاد 

نتةا  ب نتا  الخبز المةدع ، والةمي ي قةدَّر حجة  اإل

فضةةلشا . مليةةون رغيةةف270–250اليةةومي منةة  بةةة

عةةةا تةةةوفير  ميةةةع السةةةلع الوماإيةةةة ب  ةةةعار 

يةا  منا بة، وما المقرر أن تبلع ميزانية عمل

.مليون  ني 14اإلنشاء والت وير 

انشةةةةةةةاء عةةةةةةةدم مةةةةةةةا مشةةةةةةةروعا   معيتةةةةةةةي ▪

مشةةرو   معيتةةي تةةو بروتوكةةو : بالمحافظةةة

ة تعةةةاون بةةةيا وزارة التمةةةويا والتجةةةارة الداخليةةة

ممثلةةةةةة فةةةةةي الشةةةةةركة القابضةةةةةة للصةةةةةناعا 

ميةة الوماإية والشركا  التابعة لها، و هةاز تن

المشةةةةةةةةةةةروعا  المتو ةةةةةةةةةةة ة والصةةةةةةةةةةةويرة 

ومتناتيةةةة الصةةةور، ب  مةةةالي عةةةدم منافةةةم بلةةةع

ويهةةةةدف الةةةة  . 2019منفةةةةمشا فةةةةي نةةةةوفمبر 174

ع زيةةامة عةةدم المنافةةم السةةلعية وتةةوفير السةةل

األ ا ةةةةةية ب  ةةةةةعار منا ةةةةةبة للمةةةةةواأنيا، 

وتةةةوفير فةةةرد عمةةةل للشةةةبا ، ويصةةةل عةةةدم 

.ألف مستفيد912المستفيديا ال  

ا  فةرو  تة  افتتة: منافم بيةع السةلع التموينيةة▪

منافةةةةةةةم اابتةةةةةةةة 3بيةةةةةةةع للقةةةةةةةوا  المسةةةةةةةلحة 

ان منفمشا متحركشا، كما تمت زيامة فةرو  أمة15و

فةةةةرو ، فضةةةةلشا عةةةةا 4فةةةةرو  بةةةةدلشا مةةةةا 10الةةةة  

قرنة االنتهاء ما انشاء المجزر اللي بمدينة ال

.مليون  ني 16.5بتكلفة ويلت ال  نحو 

وا ةةةةةةةتكمالشا لتلةةةةةةةة  الجهةةةةةةةوم قامةةةةةةةةت الدولةةةةةةةةة 

با ةةتخدام الوةةاز ال بيعةةي فةةي مح ةةا  الوقةةوم

.والمخابز البلدية
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أمةةا عةةا المخةةابز، فقةةد تةة  امخةةا  الوةةاز ال بيعةةي 

عةي مخبزشا بلديفا، و ةار  امخةا  الوةاز ال بي34لعدم 

مخبةةةزشا آخةةةر؛ حيةةث تةةة  تركيةةة  الويةةةال 54لعةةدم 

الخار يةةةةة والداخليةةةةة وتسةةةةلي  العةةةةداما  لعةةةةدم

.2021مخبزشا حت  يونيو 40

ا ةةةاز باإلضةةةافة الةةة  انتظةةةام مصةةةنع تعبئةةةة البوت

ألةةةةف أةةةةا 150بمدينةةةةة ال ةةةةوم ب اقةةةةة انتا يةةةةة 

مةوزعيا علة  ( مسةتوم  بوتا ةاز62)لتومية عةدم 

أنحةةةةاء المحافظةةةةة،  ةةةةهد  األعةةةةوام السةةةةابقة 

تروليةة انتظامشا وتوافرشا غير مسبو  في الموام الب

وخايةةةةةةة السةةةةةةوالر والبنةةةةةةزيا ب نواعةةةةةة  بجميةةةةةةع 

الةةة 53مح ةةةا  الوقةةةوم، والتةةةي زام عةةةدمتا مةةةا 

.مح ة70

ولتتةةةةوي  مةةةةا  ةةةةبق ذكةةةةرر، عملةةةةت الدولةةةةة علةةةة  

تد ةةةةةيا بعةةةةة  المبةةةةةامرا ، والتةةةةةي يةةةةة تي فةةةةةةي 

يق بالتنسة" ضةد الوةالء"تفعيل مبامرة : مقدمتها

،  ةةةةةاء  2019مةةةةع الق ةةةةةا  الخةةةةةاد منةةةةةم ينةةةةةاير 

المبةةةةامرة؛ لتفعيةةةةل الةةةةدور المجتمعةةةةي للجهةةةةا  

األمنيةةةةة فةةةةي التخفيةةةةف عةةةةا كاتةةةةل المةةةةواأنيا، 

وتحقيةةةةةةق تةةةةةةوازن بالسةةةةةةو  المحليةةةةةةة، وضةةةةةةبف 

األ ةةةةةةوا ، وتةةةةةةوفير السةةةةةةلع ب  ةةةةةةعار منا ةةةةةةبة 

للمةةةواأنيا، وموا هةةةة غةةةالء التجةةةار واحتكةةةارت  

أبةو للسو  السوماء، ون فم  المبامرة في ميدان

. الحجا  باألقصر

 ةةةةةدير بالةةةةةمكر أن المبةةةةةامرة تةةةةة  اأالقهةةةةةا علةةةةة  

، تحةةةةةةت 2018مسةةةةةةتوى الجمهوريةةةةةةة منةةةةةةم عةةةةةةام 

بالتعاون مع عةدم مةا" كلنا واحد"مسم  مبامرة 

السال ةةةةةل التجاريةةةةةة الكبةةةةةرى، لعةةةةةرض السةةةةةلع 

األ ا ةةةةةةية ب  ةةةةةةعار مخفضةةةةةةة عةةةةةةا مثيلتهةةةةةةا 

وبجومة % 30و % 20باأل وا  بنسبة تتراو  بيا 

.  عالية

كمةةةا  ةةةعت الدولةةةة الةةة  تد ةةةيا مبةةةامرة اضةةةافة

ث المواليةةد الجةةدم علةة  الب اقةةا  التموينيةةة، حيةة

بةةةدأ  مديريةةةة التمةةةويا بمحافظةةةة األقصةةةر، فةةةي

، ا ةةةراءا  اضةةةافة المواليةةةد الج ةةةدم 2017يوليةةةو 5

ويا، البالع عمرت  عاميا ف كثر ال  ب اقا  التم

وذلةةةةة  بمو ةةةةة  قةةةةةرار وزيةةةةةر التمةةةةةويا والتجةةةةةارة 

.2015لعام 153الداخلية، رق  
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( يةةةاماريةةة وت ميب)انشةةاء محكمتةةيا  ديةةدتيا ▪

ت وفقشا لقةرار رإةيت مجلة: بمحافظة األقصر

.2014لسنة 401الدولة رق  

ع انشةةةاء محكمةةةة القرنةةةة الجزإيةةةة، والتةةةي تتبةةة▪

رار محكمة االقصر االبتداإية، وذل  بمو ة  قة

.2016لسنة 8023وزير العد  رق  

انشةةاء ماإةةرة  ديةةدة لمحكمةةة القضةةاء اإلماري▪

570بمو ةة  قةةرار رإةةيت مجلةةت الدولةةة رقةة  

، وي حةةةةدم تةةةةما القةةةةرار اختصةةةةاد 2017لسةةةةنة 

.ماإرتي محكمة القضاء اإلماري بالمحافظة

انشةةاء محكمةةة اماريةةة  ديةةدة واعةةامة تنظةةي  ▪

ا، المحاك  اإلمارية وتحديد اختصةاد كةل منهة

وذل  بمو   قرار رإيت مجلت الدولةة رقة 

.2018لسنة 652

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
"

... رباعتبارتةةةا قبلةةةة السةةةاإحيا األ انةةة  الةةة  مصةةة

كةةةةان علةةةة  محافظةةةةة األقصةةةةر أن تبةةةةم   هةةةةومشا 

مضةةةةةاعفة مةةةةةا أ ةةةةةل تكةةةةةريت األمةةةةةا وتحقيةةةةةق 

  في العدالة في ربوعها، لتظل أكبر متحف مفتو

العةةةال ، وعليةةة ، تتمحةةةور أتةةة  تلةةة  الجهةةةوم فةةةي 

انشةةةةاء محةةةةاك  ومكاتةةةة   ةةةةجل مةةةةدني  ديةةةةدة، 

:ليتمثل أبرزتا في

انشةةاء ماإةةرة  ديةةدة لمحكمةةة القضةةاء اإلماري▪

بمحافظة األقصر، يكون مقرتا مبن  مجلت

الدولةةةةة بمدينةةةةة األقصةةةةر، وذلةةةة  وفقشةةةةا لقةةةةرار 

، 2014لسةةنة 399رإةةيت مجلةةت الدولةةة رقةة  

  عل  أن تخت  تةمر الةداإرة بسةاإر المنازعةا

مةة، اإلمارية المتعلقة بالوزارا  والهيئةا  العا

واأل هةةةةةزة والمصةةةةةالا الحكوميةةةةةة، ووحةةةةةدا  

اإلمارة المحليةةةةة، وأ ةةةةخاد القةةةةانون العةةةةام 

.بالمحافظة، أيشا كان موضو  المنازعة
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لةع  دير بالمكر أن عدم المحةاك  بالمحافظةة قةد ب

.2020محاك  بنهاية عام 9

رفةةةع   ةةةاية عةةةدة كمةةةا  ةةةهد  األقصةةةر عمليةةةة 

فةةي اأةةار الجهةةوم الحثيثةةةةملةةا م بالملافظةةة 

اإية، التي تبملها الدولةة لت ةوير المنظومةة القضة

؛ وتحسةيا خةدما  العدالةة المقدمةة للمةةواأنيا

حيةةةث تةةة  رفةةةع كفةةةاءة محكمةةةة أرمنةةةت الجزإيةةةة، 

ك  الجزإية والكليةة، ومجمةع محةاا ناومحكمتي 

ة األقصةةةر، ومحكمةةةة األقصةةةر االبتداإيةةةة، ومحكمةةة

القرنةةةة الجزإيةةةة، فضةةةلشا عةةةا رفةةةع كفةةةاءة مقةةةرا 

.الشهر العقاري بالمحافظة

أمةةةةا عةةةةا  هةةةةوم الدولةةةةة فةةةةي تنظةةةةي  السةةةةجال  

المدنيةةةةة، والمراكةةةةز، والمواقةةةةع النموذ يةةةةة التةةةةي 

تقوم ب يدار ب اقةا  الةرق  القةومي، و ةهاما 

فةةةي المحافظةةةة، فقةةةد تمثةةةلالمميكنةةةةالمةةةيالم 

:أتمها فيما يلي

تخصي  ق عة أرض ملة  الوحةدة المحليةة▪

لصةةةةةالا مديريةةةةة أمةةةةةا ا ةةةةنالمركةةةةز ومدينةةةةةة 

األقصةةر؛ إلنشةةاء مكتةة   ةةجل مةةدني عليهةةا،

1750وذلةة  بمو ةة  قةةرار رإةةيت الةةوزراء رقةة  

.2014لسنة 

، (فةةةةر  توايةةةةق القرنةةةةة)انشةةةةاء فةةةةر  للتوايةةةةق ▪

بقسةةةة   ةةةةرأة القرنةةةةة، بمو ةةةة  قةةةةرار وزيةةةةر 

.2019لسنة 3594العد  رق  

مكتة  فةر  توايةق)انشاء فر  للتوايةق با ة  ▪

، ا ةةةنامركةةةز -قريةةةة الةةةدير ( ا ةةةنا-بريةةةد الةةةدير 

4473بمو ةةةةةةةة  قةةةةةةةةرار وزيةةةةةةةةر العةةةةةةةةد  رقةةةةةةةة  

.2020لسنة 

( تأفنةةةيمكتةةة  بريةةةد )انشةةةاء فةةةر  للتوايةةةق ▪

ناا ةمركز -الم اعنة كيمان-أفنيتقرية 

محافظةةةة األقصةةةر، وذلةةة  وفقشةةةا لقةةةرار وزيةةةر -

.2020لسنة 4472العد  رق  
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يخ ل المةةةا كانةةةت األقصةةةر منةةةارةش مضةةةيئةش فةةةي تةةةار

أبةةةةةةو الحجةةةةةةا  "األميةةةةةةان كافةةةةةةة، و ةةةةةةاء مسةةةةةةجد 

ة،  ةةاتدشا علةة  اةةالة حضةةارا  انسةةاني" األقصةةري

فقةةةد تةةة  بنةةةاؤر علةةة  ربةةةوة عاليةةةة و ةةةف معابةةةد 

ارة األقصر، ويحتوي عل  الكثير ما مظاتر الحض

الفرعونيةةةةةةة مةةةةةةا أعمةةةةةةدة، وتماايةةةةةةل، ونقةةةةةةوش، 

.ور وما 

؛ حيةث وعلي ، تمثل األقصر قبلة لمختلف األميةان

، "سةانأخ اان والةرابف ان"تتبن  المحافظة برنام  

ء والةةمي يةةدعو الةة  التمسةة  بقةةي  السةةالم، واعةةال

قةةةةةي  التعةةةةةارف المتبةةةةةام ، واألخةةةةةوة اإلنسةةةةةانية، 

.والعيل المشترا

اإل يدعو البرنام  أيضشةا الة  نشةر األخةال  والفضة

  العليةةةا التةةةي تةةةدعو اليهةةةا األميةةةان، وتجنةةة  الجةةةد

.العقي 

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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 ةةةدير بالةةةةمكر أن الحةةةةوار والتفةةةةات  ونشةةةةر اقافةةةةة

ام ما التساما وقبو  الخر والتعايل بيا األفر

ال    ن  أن ي سه  في احتةواء كثيةر مةا المشةك

يئيةةة، اال تماعيةةة، والسيا ةةية، واالقتصةةامية، والب

.والتي تحاير  زءشا كبيرشا ما البشر

بنةاء تجدر اإل ارة الة  أن الدولةة المصةرية تهةت  ب

أني المسا د والكناإت؛ نظرشا للدور الديني والةو

.واال تماعي المي ت مي  تل  الم  سا 

فةةةةي تةةةةما السةةةةيا ،  ةةةةهد  محافظةةةةة األقصةةةةر 

لشا افتتةةا  عةةدم كبيةةر مةةا المسةةا د الجديةةدة، فضةة

د عا ترمي  وت ةوير آالف المسةا د القديمةة، فقة

:مسجدشا  ديدشا، ما أبرزتا27ت  افتتا  عدم 

مسةةةةةجد الزمانةةةةةان، تةةةةة  افتتاحةةةةة  فةةةةةي  ةةةةةهر ▪

، ما ق بةل محةافظ األقصةر، 2015ميسمبر عام 

و ةةةةفير مولةةةةة الكويةةةةت بالقةةةةاترة، فةةةةي قريةةةةة 

   نو-بمركز ومدينة أرمنت -المحاميد بحري 

المحافظةةةةة، ويشةةةةتمل علةةةة  يةةةةحا مسةةةةجد 

مصةةةةةةل  للر ةةةةةةا ، ومورا  ميةةةةةةار ومواضةةةةةة ء 

ع للر ةةةةا ، وميةةةةزانيا مصةةةةل  للسةةةةيدا ، ويبلةةةة

متةرشا عةا 25ارتفا  المئمنة الخاية بالمسجد 

.  ا األرض

مسةةةةجد بةةةةال  بةةةةا ربةةةةا ، بمنشةةةةاة العمةةةةاري ▪

، 2021بمدينةةة األقصةةر، تةة  افتتاحةة  فةةي مةةارس 

ومحةافظ األقصةر، وقةدما ق بل وزير األوقاف 

أقةةي  المسةةجد بةةالجهوم الماتيةةة تحةةت ا ةةراف

وزارة األوقةةةةاف، ويةةةةار تحفةةةةة معماريةةةةة بعةةةةد 

.االنتهاء ما بناإ  وتشييدر

ة فةةي السةةيا  ذاتةة ، تقةةدم الحكومةةة قوافةةل معويةة

د، فةةي المحافظةةة لمختلةةف الفئةةا  فةةي المسةةا 

ومراكةةةةةةةةةةز الشةةةةةةةةةةبا ، والنةةةةةةةةةةوامي، والمةةةةةةةةةةدارس، 

، والشةةركا  وذلةة  يةةوم اإلانةةيا مةةا كةةل أ ةةبو 

مكتبةةةة عامةةةة للجمهةةةور تابعةةةة 25كمةةةا تةةة  فةةةتا 

.لوزارة األوقاف في المحافظة
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ظيةر باإلضافة ال  ذل ، توفر المحافظة خ باء ن

أ ةةةر  ةةةهري، ويةةةت  اختيةةةار تةةة الء الخ بةةةاء مةةةا 

الحايةةةليا علةةة  م تةةةل عةةةا و أو متو ةةةف، ويةةةت  

.اختبارت  في العلوم الشرعية والفكرية

وفةي اأةةار ا ةتمرار العمةةل بةاإل راءا  االحترازيةةة

، ت  تكثيف أعما  "19-كوفيد"للوقاية ما  اإحة 

لة  التعقي  والت هير للمسا د؛ وذلة  حفاظشةا ع

يا الصحة العامة للعامليا والمواأنيا المتةرمم

.عليها

هيةةر اتصةةالشا، تةة   ةةا حملةةة نظافةةة وتعقةةي  وت 

لةةةامارا  التابعةةةةة لمديريةةةة األوقةةةةاف فةةةي  ميةةةةع 

أنحةةةةةاء المحافظةةةةةة، مةةةةةع المتابعةةةةةة الشخصةةةةةية 

.والمستمرة ألعما  التعقي 

كمةةا  ةةهد  المحافظةةة عقةةد المةة تمر النصةةف 

قصةر  نوي لمن قة الوعظ والفتوى الدينية باأل

، والةةةةةةةمي حمةةةةةةةل عنةةةةةةةوان 2020فبرايةةةةةةةر 24فةةةةةةةي 

مور من قةةةةةةة وعةةةةةةظ األقصةةةةةةر فةةةةةةي المشةةةةةةاركة "

".المجتمعية اإليجابية

 ةةاء ذلةة  تحةةت رعايةةة اإلمةةام األكبةةر  ةةيخ األزتةةر 

الشةةةريف، وقةةةد حضةةةرر نخبةةةة مةةةا علمةةةاء األزتةةةر، 

ة راعةةي كنيسةةة السةةيد" رومةةانيأرمةةانيوس"واأل  

.العمراء باألقصر

وا تعرض المة تمر عةدم النةدوا  والمحاضةرا  

التي عقدتا وعات وواعظا  األزتةر الشةريف فةي 

.محافظة األقصر باألندية ومراكز الشبا 
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نةةةدوة، وويةةةل 3611اذ ويةةةل عةةةدم النةةةدوا  الةةة  

نةدوة، وفةةي المعاتةةد 1021عةدمتا بالمةةدارس الةة  

محاضةةرة 30نةةدوة، كمةةا تةة  تنفيةةم 1586األزتريةةة 

لةةة  بالهيئةةةا  والمصةةةالا الحكوميةةةة، باإلضةةةافة ا

. محاضرة بالمصانع والشركا 157القاء 

فةةةي تةةةةما السةةةةيا ، أكةةةد مةةةةدير وعةةةةظ األقصةةةةر أن 

النةةةدوا  التةةةي أقامهةةةا الةةةوعظ  ةةةملت الجهةةةا  

.الشرأية واألمنية بمراكز وأقسام الشرأة

لدولةة ماإمشةا مةا ت كةد اوفيما يتع ق بالكنةاطس، 

رو  المحبةةةةة والمةةةةومة التةةةةي تجمةةةةع المةةةةواأنيا 

المصةةةةرييا، وأن الجميةةةةع  ةةةةركاء فةةةةي الةةةةوأا، 

خةةوة ويشةةكلون نسةةيجشا واحةةدشا تةةرب ه  روابةةف اإل

.والوأنية

كمل  ت كد الدولة ضرورة العمةل معشةا للنهةوض

ة فةةي بةةالوأا، وتحقيةةق الرخةةاء والتنميةةة الحقيقيةة

. المجاال  كافة

أميةرة4ان القشا ما ذلة ، تة  االنتهةاء مةا تةرمي  

كنيسةةةةة 26بالمحافظةةةةة، وتوفيةةةةق أوضةةةةا  عةةةةدم 

: هةةاومبنةة ، كمةةا تةة  افتتةةا  عةةدم مةةا الكنةةاإت؛ من

.كنيسة القديت موريت

ا أ ةةهر قديسةةي أوروبةة" مةةوريت"وي عةةدا القةةديت 

، 2021ر بمدينةةة أيبةةة، والتةةي تةة  افتتاحهةةا فةةي ينةةاي

وتةةةي أو  كنيسةةةة با ةةة  القةةةديت فةةةي األقصةةةر

. مسقف رأ  

قد الجدير بالمكر أن رفا  القديت األقصري كان

عةةام الةةة  مصةةةر بعةةةد عةةةدة قةةةرون مةةةا الةةةزما منةةةم 

التةةةةةةي كةةةةةةان قوامهةةةةةةا"ال يبيةةةةةةةخةةةةةةرو  الفرقةةةةةةة 

إلخمةةام الثةةورا  ضةةد اإلمبراأوريةةة "  نةةدي6600

انيا الرومانية في أوروبا وعل  حدوم  ويسرا وألم

.ميوفرنسا واي اليا ابان القرن الثالث الميال

ة وفةةةةي تةةةةما السةةةةيا ، أعلنةةةةت الكنيسةةةةة القب يةةةة

ة فةةي األراوذكسةةية عةةا افتتةةا  الكنيسةةة الجديةةد

محافظةةة األقصةةر، وذلةة  بةةالتزاما مةةع احتفةةاال 

  األقبةةةةا  بعيةةةةد المةةةةيالم المجيةةةةد وفقشةةةةا لتقةةةةوي

.الكناإت الشرقية
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكتك مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسد ر بدل اسدتثمرت فدي الحجدر  فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية ذفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ألددددددددددددددددددك 

كيلددددددومتر 100
ا مةةةةةةةةالي أأةةةةةةةةوا  ت تيةةةةةةةةل وتب ةةةةةةةةيا التةةةةةةةةر  

.2021بالمحافظة حت  يونيو 

55
بحيةةةرا  يةةةناعية فةةةي 5تكلفةةةة انشةةةاء عةةةدم 

.المةةةةةةةةةداموممن قتةةةةةةةةةي وامي بنةةةةةةةةةا  ووامي 

مليدددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددد   270
وحةةدة ا ةةةكان ا تمةةةاعي 1848تكلفةةة انشةةةاء 

.بالمحافظة

50
يتي تكلفةةة مشةةرو  ت ةةوير الةةري الحقلةةي بنةةاح

.بحريوالعديسا ال وم  ر  

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  3
ألةةةةةةف وحةةةةةةدة ا ةةةةةةكان ا تمةةةةةةاعي 11.9تكلفةةةةةةة 

.2020بالمحافظة حت  عام 

100
تكلفةةةةة المرحلةةةةة األولةةةة  مةةةةا مشةةةةرو  تحةةةةديث 

. دةالجديا ناقناأر لمفي أنظمة التحك  

مليدددددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددددد  

مليددددددددددددددددددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد  

مليددددددددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددددددددد  



سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7|محاف ة األقصر  | 85

بةر مةا أكاإل كان اال تمةاعي بمحافظةة األقصةر

تكةةما.. مشةةروعا  اإل ةةكان اال تمةةاعي بالعةةال 

أ ةةةةةام وفةةةةةد مةةةةةا البنةةةةة  الةةةةةدولي بمشةةةةةروعا  

اإل ةةةةةكان اال تمةةةةةاعي بالمحافظةةةةةة، والتةةةةةي تةةةةة  

حتةةةة  2014تنفيةةةةمتا فةةةةي الفتةةةةرة مةةةةا ينةةةةاير عةةةةام 

.2017ميسمبر عام 

ل أضاف الوفد ب ن تةما المشةرو  اإل ةكاني يمثة

لةةةف تجربةةة مميةةةزة ينبوةةةي أن يسةةةتفيد منهةةةا مخت

ما الدو ، وعل  و   الخصود تل  التي تعاني

.لشبا  ومحدومي الدخلامشكلة في ا كان 

نتيجةةةةةة التتمةةةةةام الدولةةةةةةاإل ةةةةةاما تةةةةة تي تلةةةةة  

بالتو ةةةةةةع فةةةةةةي اقامةةةةةةة المةةةةةةدن والمجتمعةةةةةةا  

العمرانيةةةة الجديةةةةدة، وذلةةة  بهةةةةدف خلةةةق مراكةةةةز 

 ديةةةةةةةدة، واقامةةةةةةةة منةةةةةةةاأق  ةةةةةةةم  " حضةةةةةةةارية"

مسةةتحداة خةةار  ن ةةا  المةةدن والقةةرى القاإمةةة، 

ومةةةد محةةةاور العمةةةران الةةة  الصةةةحراء والمنةةةاأق 

.الناإية

اإلسةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ومةة وما بيا الجهةوم الرإيسةة التةي نفةمتها الحك

خةةةةال  السةةةةنوا  األخيةةةةرة تخصةةةةي  مسةةةةاحا  

كبيةةةرة مةةةا األراضةةةي إلقامةةةة مشةةةروعا  ومةةةةدن 

: كنية، يتمحور أبرزتا في

فةةةةدانشا مةةةةا 335.4اعةةةةامة تخصةةةةي  مسةةةةاحة ▪

األراضةةةةةي المملوكةةةةةة للدولةةةةةة ملكيةةةةةة خايةةةةةة 

لصةةةةةةالا محافظةةةةةةة األقصةةةةةةر؛ ال ةةةةةةتخدامها 

هةةا، إلقامةةة من قةةة  ةةكنية تجاريةةة خدميةةة علي

و  وفقشا للقواعد والقةوانيا الحكوميةة المعمة

بهةةةةا فةةةةي تةةةةما الشةةةة ن، بمو ةةةة  قةةةةرار رإةةةةيت 

.2016لسنة 283الجمهورية رق  

فةةةدانشا مةةةا األراضةةةي 70.5تخصةةةي  مسةةةاحة ▪

المملوكةةةةةة للدولةةةةةة ملكيةةةةةة خايةةةةةة، لصةةةةةالا 

محافظةةةة األقصةةةر؛ ال ةةةتخدامها فةةةي اقامةةةة 

مشةةةةةروعا   ةةةةةكنية، بمو ةةةةة  قةةةةةرار رإةةةةةيت 

.2016لسنة 211الجمهورية رق  

فةةةةدانشا، 25تخصةةةةي  ق عةةةةة أرض بمسةةةةاحة ▪

ة بمحافظةةا ةةنامركةةز -كاإنةةة بناحيةةة الوريةةرة 

األقصةةةةةر لصةةةةةالا وزارة اإل ةةةةةكان والمرافةةةةةق 

والمجتمعةةةةا  العمرانيةةةةة، بالمجةةةةان؛ إلقامةةةةة 

عمةةةةةةارا   ةةةةةةكنية عليهةةةةةةا للمرحلةةةةةةة الثالثةةةةةةة 

لمشةةرو  اإل ةةةكان اال تمةةةاعي، بمو ةةة  قةةةرار 

.2015لسنة 2999رإيت الوزراء رق  

باإلضافة الة  ذلة ، اعتمةد  الحكومةة المخ ةف

:هاالتنفيمي لعدة مناأق بمحافظة األقصر، من

اعتمةةام المخ ةةةف التفصةةيلي العةةةام لمنةةةاأق▪

– ةةةةر  السةةةةكة الحديةةةةد )االمتةةةةدام العمرانةةةةي 

، بمو ة ( نو  و نو   ةر  مدينةة األقصةر

.2016لسنة 719قرار محافظ األقصر رق  

ي اعتمةةام مشةةرو  تعةةديل المخ ةةف التفصةةيل▪

 نةةةو  و نةةةو  -لمنةةةاأق االمتةةةدام العمرانةةةي 

 ةةةر  مدينةةةة األقصةةةر، بمو ةةة  قةةةرار محةةةافظ 

.2019لسنة 361األقصر رق  

ي اعتمةةام مشةةرو  تعةةديل المخ ةةف التفصةةيل▪

  لمن قة امتدام  ر  مدينة األقصةر، بمو ة

. 2019لسنة 311قرار محافظ األقصر رق  



سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7|محاف ة األقصر  | 87

اتصةةةةةةةالشا، أألقةةةةةةةت الدولةةةةةةةة عةةةةةةةدمشا كبيةةةةةةةرشا مةةةةةةةا 

ر ، يتمحةةةوالمشةةةروعات السةةةكنية بالملافظةةةة

:أبرزتا في

مشةةةةةةرو  اإل ةةةةةةكان اال تمةةةةةةاعي بمحافظةةةةةةة ▪

، 2016، تةةةة  تنفيةةةمر فةةةةي ميسةةةةمبر (2)األقصةةةر 

عمةةارة، 18: وحةةدة  ةةكنية منهةةا1272ب  مةةالي 

عمةةارة 12، والريانيةةةوحةةدة  ةةكنية بقريةةة 432

.وحدة  كنية بمركز القرنة288ب  مالي 

مشةةةةةةرو  اإل ةةةةةةكان اال تمةةةةةةاعي بمحافظةةةةةةة ▪

ر األقصةةةر، تةةة  االنتهةةةاء مةةةا تنفيةةةمر فةةةي ينةةةاي

وحةةةةدة 1848: )، ينقسةةةة  المشةةةةرو  الةةةة 2020

مليةون  نية ، تة  270ا كان ا تماعي بتكلفةة 

؛ بوةةةةرض 2017االنتهةةةةاء منهةةةةا فةةةةي ميسةةةةمبر 

آالف نسةمة بمركةز 8.3توفير مسكا مالإة  لةة 

وحةةدة ا ةةكان ا تمةةاعي بتكلفةةة744-الزينيةةة 

؛ 2020مليةةون  نيةة ، تةة  االنتهةةاء منهةةا فةةي 98

آالف نسةةمة 3.3لتةةوفير مسةةكا مالإةة  لعةةدم 

(.بقريتي الدير والشو 

فةةةةي اأةةةةار ال فةةةةرة الملحوظةةةةة التةةةةي  ةةةةهدتها 

محافظةةة األقصةةر خةةال  السةةنوا  الماضةةية فةةي

أنشةةةةيت الدولةةةةة عةةةةدة مةةةةد  ق ةةةةا  اإل ةةةةكان، 

:أبرزتا،جديدة بملافظة األقصر

ي مدينة األقصر الجديةدة، تةي مدينةة  ديةدة فة▪

محافظةةةةة األقصةةةةر ت  سةةةةت بمو ةةةة  قةةةةرار 

، وفةةي 2010لسةةنة 55رإةةيت الجمهوريةةة رقةة  

، أيةةةدر السةةةيد رإةةةيت الجمهوريةةةة 2018عةةةام 

آالف فةةدان مةةا األراضةةي 9.7قةةرارشا بتخصةةي  

المملوكةةةة للدولةةةة فةةةي األقصةةةر لتقةةةع ضةةةما

.مدينة األقصر الجديدة

ألف نسمة، وتقع 200تستوع  المدينة نحو 

كيلةةومترا   نةةو   ةةر  مدينةةة 3.5علةة  ب عةةد 

كيلةةومترا  مةةا أريةةق 3األقصةةر، وعلةة  ب عةةد 

14، وعلةةةةة  بعةةةةةد (أ ةةةةةوان الزراعةةةةةي/ مصةةةةةر )

ق ال ريةة)كيلةةومترشا مةةا م ةةار األقصةةر الةةدولي 

ة ، وتقع ماخةل الحةدوم اإلماريةة لمدينة(المقتر 

.األقصر
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مدينةةةةة أيبةةةةة الجديةةةةدة، تةةةة  انشةةةةاء المدينةةةةة ▪

لسةةةةنة 198بمو ةةةة  القةةةةرار الجمهةةةةوري رقةةةة  

آالف فةةةةةدان، وفةةةةةي عةةةةةام 5.4بمسةةةةةاحة 2000

329، أيدر الرإيت السيسي القرار رقة  2014

آالف فةةدان 4.1، ب ضةةافة مسةةاحة 2014لسةةنة 

. للمدينة

كيلةةومتر  ةةما  14تقةةع مدينةةة أيبةةة علةة  بعةةد 

كيلةةةومترا  عةةةا 10 ةةر  مدينةةةة األقصةةةر وتبعةةةد 

يةة م ار األقصر الةدولي، وتبلةع المسةاحة اإل مال

آالف فةةةةةةدان، والكتلةةةةةةة العمرانيةةةةةةة 9.5للمدينةةةةةةة 

وتةةة  اعتمةةةام المخ ةةةف –ألةةةف فةةةدان 2.7الحاليةةةة 

آالف فدان بالقرار الوزاري 6.1التفصيلي لمساحة 

. 2020أبريل لعام 26بتاريخ 239رق  

تةةةما، وقةةةد بلوةةةت اال ةةةتثمارا  التةةةي تةةة  ضةةةخها 

مليةةةارا  3.8نحةةةو 2021يونيةةةو 30بالمدينةةةة حتةةة  

 نيةةةة ، و ةةةةدير بالةةةةمكر أنَّ ا مةةةةالي عةةةةدم الوحةةةةدا  

ا  السةةةكنية الم نفةةةمة بمعرفةةةة تيئةةةة المجتمعةةة

آالف وحدة  ةكنية 9.2العمرانية بالمدينة بلوت 

وحةةةةةةةدة  ةةةةةةةكنية  ةةةةةةةبا  1538)أبقشةةةةةةةا ل تةةةةةةةي 

وحةدة 200وحدة ا كان م ةوَّر، 240ومستقبل، 

آالف 6.9وحةةدة ا ةةكان قةةومي، 324ا ةةكان حةةر، 

، كمةا يبلةع ا مةالي ق ةع(وحدة ا كان ا تمةاعي

نةةةة األراضةةةي السةةةكنية الصةةةويرة الموزعةةةة بالمدي

.آالف ق عة6.4

اتصةةةةةالشا، يبلةةةةةع ا مةةةةةالي عةةةةةدم المبةةةةةاني الخدميةةةةةة 

مبنةةةة ،98القاإمةةةةة والجةةةةاري تنفيةةةةمتا بالمدينةةةةة 

مبنةةةةة  خةةةةةدميفا تةةةةة  تنفيةةةةةمر بمعرفةةةةةة تيئةةةةةة87)

مبانو خدمية بالمدينةة8المجتمعا  العمرانية، و

(.ت  تنفيمتا بوا  ة  ها  أخرى

ما خال  تل  الجهوم،  هد  وحةدا  اإل ةكان 

اال تمةةةةاعي المنفةةةةمة ت ةةةةورشا كبيةةةةرشا حيةةةةث ويةةةةل

ألةةةةةةف وحةةةةةةدة  ةةةةةةكنية حتةةةةةة 11.9عةةةةةةدمتا الةةةةةة  

.2020عام 

بةةةةةالتزاما مةةةةةع زيةةةةةامة أعةةةةةدام وحةةةةةدا  اإل ةةةةةكان 

اال تمةةةةةةةاعي فةةةةةةةةي المحافظةةةةةةةةة، ارتفةةةةةةةةع أعةةةةةةةةدام 

المسةةةةةةتفيديا مةةةةةةا تلةةةةةة  الوحةةةةةةدا  الشةةةةةةاملة 

، للمشروعا  الخدمية، والجامعا  المتخصصةة

ويةل والمراكز الترفيهية، خال  الفترة نفسةها، ف

.2020ألف مستفيد حت  عام 47.4ال  
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ق  محافظة آمنة خالية ما العشواإيا  والمناأ

تكةةةما أيةةةبحت محافظةةةة األقصةةةر، ... غيةةةر المنةةةة

بعةةد أن كانةةت احةةدى المحافظةةا  ذا  المنةةاأق 

 ةةةاء ذلةةة  نتيجةةةة  هةةةوم  . العشةةواإية غيةةةر المنةةةة

الدولةةةةةةةة المسةةةةةةةتمرة للقضةةةةةةةاء علةةةةةةة  مشةةةةةةةكلة 

العشةةةةواإيا ، وفةةةةي اأةةةةار تنفيةةةةم خ ةةةةة ت ةةةةوير 

أحةد المناأق العشواإية العا لةة، والتةي تشةكل

.ارا التحديا  الكبيرة في مجا  اإل كان والعق

بجان  انشاء مجتمعا  عمرانيةة  ديةدة، تعمةل

عةل الحكومة علة  ت ةوير المسةاكا القاإمةة بالف

يةر في مناأق ي نّف بعضها علة  أنهةا منةاأق غ

ر، آمنةةة ال تصةةلا للسةةكا، كمةةا تةةو الحةةا  باألقصةة

من قةةةة عشةةةواإية غيةةةر 13والتةةةي كةةةان يو ةةةد بهةةةا 

، والمةةةةةةدلي، البها ةةةةةةة: "، وتةةةةةةي2014آمنةةةةةةة عةةةةةةام 

، ، وال ارف القديمة، وتابووالرمسيوم، والروا ا

، والبةةرو ، و ةةاحل الجةةرف، والحضةةاروةوالعبيةةد، 

".، والترعة البنيا ناوأبو الجوم، ومعبد 

 ةةةهد  تةةةمر المنةةةاأق عمليةةةا  ت ةةةوير ورفةةةع 

كفةةةةاءة المنةةةةاز  والمبةةةةاني، مةةةةا خةةةةال  يةةةةندو  

رة ت ةةةوير العشةةةواإيا  والت ةةةوير الحضةةةري بةةةوزا

اإل ةةةةكان والمرافةةةةق والمجتمعةةةةا  العمرانيةةةةة، 

والةةةةةمي وضةةةةةع خ ةةةةةة لالرتقةةةةةاء بالمنةةةةةاأق غيةةةةةر 

يفةةا المخ  ةةة بصةةورة متكاملةةة عمرانيفةةا وا تماع

بكا  واقتصاميفا، وذل  ما خال  رفع كفاءة الش

تحتيةة وانارة ال ةر  الرإيسةة والداخليةة والبنيةة ال

.بتل  المناأق كافة

الجةةةةةةدير بالةةةةةةمكر أن يةةةةةةندو  ت ةةةةةةوير المنةةةةةةاأق 

ة العشةةواإية، تةةو يةةةندو  تةةابع مبا ةةرةش لرإا ةةة

يهةةةةدف الةةةة  حصةةةةر المنةةةةاأق . مجلةةةةت الةةةةوزراء

ة العشواإية وت ويرتةا، وتنميتهةا، ووضةع الخ ة

ق الالزمةةة لتخ ي هةةا عمرانيفةةا، وامةةدامتا بةةالمراف

. األ ا ةةةية، مةةةا ميةةةار ويةةةرف يةةةحي وكهربةةةاء

ق مةةةع ويبا ةةةر الصةةةندو  اختصايةةةات  بالتنسةةةي

.الوزارا  والجها  المعنية

تطةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةواطيات
"
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يعمةل الصةةندو  علةة  وضةةع السيا ةةا  العامةةة

اف لت ةةوير وتنميةةة المنةةاأق غيةةر المنةةة، واإل ةةر

علةةةةةةة  وضةةةةةةةع المخ  ةةةةةةةا  العمرانيةةةةةةةة لتلةةةةةةة  

المنةةةةةةاأق، ووضةةةةةةع خ ةةةةةةة لت ةةةةةةوير المنةةةةةةاأق 

العشةةةواإية أبقشةةةا للمخ  ةةةا  العمرانيةةةة مةةةع 

أولويةةةة ازالةةةة المنةةةاأق غيةةةر المنةةةة غيةةةر القابلةةةة 

.للت وير

وفةةي تةةما السةةيا ،  ةةهد العديةةد مةةا المنةةاأق 

العشةةةةواإية باألقصةةةةر ذا  المنةةةةاز  المتصةةةةدعة

عمليةةا  اخةةالء، ونقةةل السةةكان مةةا تةةمر المنةةاز  

الةةة  وحةةةدا  اإل ةةةكان اال تمةةةاعي أو فةةةي مقابةةةل 

تةةةةابو، : تعةةةةوي  مةةةةامي، وتحديةةةةدشا فةةةةي منةةةةاأق

، وال ةارفالمدلي، ومناأق الرامسيومومن قة 

؛ حيةث تة  التفةاوض مةع أتةاليوالروا االقديمة، 

من قةةةة تةةةابو إلخةةةالء المن قةةةة مقابةةةل مةةةنحه  

تعويضشةةةةةةا ماميفةةةةةةا أو مةةةةةةنحه  وحةةةةةةدا  ا ةةةةةةكان 

.ا تماعي في القرنة أو الضبعية

ق تةةةةة  التنسةةةةةيالرامسةةةةةيومبالنسةةةةةبة لمن قةةةةةة 

فةةدانشا 40لتصةةمي  من قةةة  ةةكنية بمن قةةة الةةة 

ها مةع اليالرامسيومالجديدة بالقرنة لنقل أتالي 

وضةةةةع تصةةةةميما  معينةةةةة للوحةةةةدا  السةةةةكنية 

ة لظهورتةةا بالشةةكل الالإةةق وذلةة  بنةةاء علةة  رغبةة

.األتالي في المن قة

جوم في السيا  ذات ، ت  انهاء أزمة من قة أبو ال

ة نظةراش العشواإية، والتي كانت ت عدا من قة كوار

.بهااإل واال لكثرة 

كمل  كانت مةا أتة  مشةروعا  يةندو  ت ةوير

المنةةةاأق العشةةةواإية، ت ةةةوير من قةةةة الحمةةةام، 

ة والتةةي كانةةت مصةةنفة علةة  أنهةةا من قةةة غيةةر آمنةة

مةةةةا الدر ةةةةة الثانيةةةةة؛ حيةةةةث انهةةةةا تشةةةةمل مبةةةةاني 

متصةةةدعة ومتهدمةةةة، ومةةةا خةةةال  الصةةةندو  تةةة  

تةما الة   انة  العمةل . وحةدة  ةكنية397ت ةوير 

.بت وير مناأق الحجا ، وأبو مرام



سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7|محاف ة األقصر  | 91

اإيةةة فةةي الوقةةت الةةمي تتنةةام  فيةة  االحتيا ةةا  الم

تزايةةد للدولةةة المصةةرية بصةةورة متسةةارعة نتيجةةة ال

اإي تحقيةق األمةا المةالسكاني، وعزم الدولة علة 

لمصةةر، تةة  البةةدء فةةي تنفيةةم عةةدم مةةا مشةةروعا 

ق الري العمالقة بمحافظة األقصر؛ بهدف تحقية

افة التنميةةة المسةةتدامة لموارمنةةا الماإيةةة، باإلضةة

ظةي  ال  ت بيق  يا ا  ماإيةة تحةرد علة  تع

.اال تفامة ما كل ق رة ميار

ار في اأار خ ة الدولة الرامية للحفات عل  المية

ة وتر يد ا ةتخدامها، وفةي ضةوء تو يهةا  وزار

المةةةةةوارم الماإيةةةةةة والةةةةةري، بعقةةةةةد  لسةةةةةلة مةةةةةا 

اإيةة الم تمرا  المشتركة بيا وزارتي المةوارم الم

والةةةري، والزراعةةةة وا تصةةةال  األراضةةةي، وممثلةةةي 

بنةة  البنةة  األتلةةي المصةةري وال)البنةةوا الوأنيةةة 

المسةةةةةةاقيبشةةةةةة ن ت تيةةةةةةل ( الزراعةةةةةةي المصةةةةةةري

والتحةةةو  مةةةا الةةةري بةةةالومر الةةة  الةةةري بةةةالتنقيف

الحةةةةةةديث، تةةةةةة  عقةةةةةةد المةةةةةة تمر األو  المو ةةةةةةع 

.لمحافظتي األقصر وقنا

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الماطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والري 

"
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 ر  مناقشا  الم تمر حةو  المشةرو  القةومي

، يالمسةةاقللتحةةو  لةةنظ  الةةري الحةةديث، وت تيةةل 

ماليةةةةيا فةةةةدان مةةةةا األراضةةةةي 3.7وتحويةةةةل زمةةةةام 

القديمةةةة مةةةا الةةةري بةةةالومر لةةةنظ  الةةةري الحديثةةةة 

.خال  االة  نوا 

يةةةة تي ذلةةةة  فةةةةي اأةةةةار رؤيةةةةة الحكومةةةةة المصةةةةرية 

ماإيةة بتحقيق عملية ت وير  املة للمنظومةة ال

و  ةةواء علةة  مسةةتوى  ةةبكة المجةةاري الماإيةةة أ

علةة  المسةةتوى الحقلةةي، مةةا خةةال  ت تيةةل التةةر 

، بةةةةالتزاما مةةةةع تنفيةةةةم أنظمةةةةة الةةةةري والمسةةةةاقي

ي الحةةةديث، وا ةةةتخدام ت بيقةةةا  الةةةري الةةةمكي فةةة

يةار األراضي الزراعية، بهدف تر ةيد ا ةتخدام الم

.وتعظي  العاإد ما وحدة الميار

يةةام واخت تمةةت فعاليةةا  المةة تمر باالتفةةا  علةة  ق

الجمعيةةةةةا  الزراعيةةةةةة بتجميةةةةةع موافقةةةةةة  ميةةةةةع 

المسةةةةاقيالمةةةةزارعيا فةةةةي زمامهةةةةا علةةةة  ت تيةةةةل 

ير الماإيةةةةة، وتنفيةةةةم أنظمةةةةة الةةةةري الحديثةةةةة، وتةةةةوف

 ميةةةةةةع البيانةةةةةةا  والمعلومةةةةةةا  الالزمةةةةةةة علةةةةةة  

، وأأةةةةةوا  زمامةةةةةا مسةةةةةتوى المحافظةةةةةة مةةةةةا 

راضي وأ ماء المنتفعيا الحاإزيا لأل، المساقي

.الواقعة بزمام التر  ومساقيها

فضةةةلشا عةةةا عقةةةد ا تماعةةةا  أ ةةةبوعية للةةةروابف

والجمعيةةا  الزراعيةةة علةة  مسةةتوى كةةل تند ةةة 

زراعيةةةةةةة، واعةةةةةةدام  ميةةةةةةع المسةةةةةةتندا  الالزمةةةةةةة 

والري يالمساقوالبدء في تنفيم ت تيل للتمويل،

يةةةة الحةةةديث بمشةةةاركة البنةةةوا والشةةةركا  المعن

.بالتنفيم

تةةةةما باإلضةةةةافة الةةةة  عقةةةةد العديةةةةد مةةةةا الةةةةورش 

  والندوا  المعنية لزيامة وعي المةزارعيا، وحةثه

ة علةةة  المشةةةاركة الفعَّالةةةة فةةةي تحةةةديث منظومةةة

الةةري، وتحقيةةق التعةةاون المنشةةوم خةةال  المراحةةل

تةةمر المختلفةةة، لتحقيةةق المسةةتهدف مةةا تنفيةةم

.المنظومة عل  مستوى محافظة األقصر
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اأر اتصةةةالشا، قامةةةت الدولةةةة بتةةةدعي  وت تيةةةل القنةةة

، وقةةةد  ةةةاء  2016الكبةةرى علةةة  النيةةل خةةةال  عةةام 

:أت   هوم وتحركا  الدولة فيما يلي

بمحافظةةةةةةة ا ةةةةةةناتةةةةةةدعي  تةةةةةةويت قنةةةةةةاأر ▪

مليةةةون  نيةةة  443با ةةةتثمارا  نحةةةو األقصةةةر، 

(.قروض)مليون  ني  نقد أ نبي 230منها 

، أألقةةةةت محافظةةةة األقصةةةةر 2018فةةةي أبريةةةل ▪

وم مشةةرو  ت ةةوير الةةري الحقلةةي بنةةاحيتي ال ةة

بمركةةز ال ةةوم علةة  بحةةري والعديسةةا  ةةر  

آالف فةةدان، وتةةو أحةةد المشةةروعا  3مسةةاحة 

القوميةةةةةة التةةةةةي تتبناتةةةةةا مصةةةةةر فةةةةةي أريقهةةةةةا 

رأس لتحقيق التنمية المسةتدامة، وية تي علة 

، أولويةةا  الدولةةة، بهةةدف توييةةر منظومةةة الةةري

لمسةةةةةاندة بةةةةةرام  تنميةةةةةة وت ةةةةةوير الق ةةةةةا  

  الزراعةةةةي، وتةةةةوفير الميةةةةار مةةةةع تقليةةةةل تكلفتةةةة

اإلنتا يةةةةةةةةةةةةةةة، بتكلفةةةةةةةةةةةةةةة ا ماليةةةةةةةةةةةةةةة تبلةةةةةةةةةةةةةةع

ا مليةةون  نيةة ، ويبلةةع عةةدم المنتفعةةيا مةة50

مزارعشةةةةا مةةةةةا واقةةةةع حيةةةةةازا  2760المشةةةةرو  

خدام الزمام، وقد ت  تركي   بكة الةري، وا ةت

يل ال اقة الكهرباإية في امارة المح ةا  كبةد

للسةةةوالر، بجانةةة  االنتهةةةاء مةةةا القضةةةاء علةةة 

. الحشاإل في قنوا  الري

د أما عا المح ا  التةي تة  بناؤتةا وتحةديثها فقة

مح ةةة بناحيةةة 37مح ةةة، بواقةةع 54بلةةع عةةدمتا 

العديسةا مح ة بناحيةة 17ال وم  ر ، وعدم 

-بيةةارة –م خةةم : بحةةري؛ حيةةث تتكةةون المح ةةة مةةا

.   بكة الري-غرفة المح ة 
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تحةةديث أنظمةةة وبوابةةا كمةةا تةة  اأةةال  مشةةرو  

نا  ةاقنةاأر لمفةي وأ هزة الةتحك  والمراقبةة 

، والجةةةةاري تنفيةةةةمر، 2019فةةةةي  ةةةةبتمبر الجديةةةةدة، 

ضما عةدم مةا المشةروعا  التةي ينفةمتا ق ةا  

يةة الخزانا  والقنةاأر الكبةرى بةوزارة المةوارم الماإ

لة  مةا والري المصرية، وتبلع تكلفةة المرحلةة األو

.مليون  ني 100المشرو  نحو 

نا  ةاوبدأ الق ا  تحديث بوابا  مفةي  قنةاأر 

ي تة  الجديدة، وتركي   نازير السح  الجديدة التة

  تصةةةةةنيعها بوا ةةةةة ة الهيئةةةةةة القوميةةةةةة لانتةةةةةا

د مةةا الحربةةي، وتشةةويلها واختبةةار التحميةةل للت كةة

اإل هةةاما ، وذلةة  ضةةما عمليةةة تحةةديث أنظمةةة 

.ناأرالقلمفي التشويل والتحك  والمراقبة 

أيسةةةةةةةةر السةةةةةةةد المصةةةةةةةةمت، المفةةةةةةةي ويقةةةةةةةع 

ويسةةةةةةتهدف الحفةةةةةةات علةةةةةة  منسةةةةةةو  الميةةةةةةار 

متةةةرشا، 79ال بيعةةةي أمةةةام القنةةةاأر عنةةةد منسةةةو  

التةةةي باإلضةةةافة الةةة  تنظةةةي  الفيضةةةانا  العاليةةةة

آالف متةةةر مكعةة  فةةةي الثانيةةةة، 7يقةةار  تصةةةرفها 

متةةةةرشا عنةةةةد القمةةةةة، وعرضةةةةها173ويبلةةةةع أولهةةةةا 

فتحة 11ما المفي مترشا، بينما تتكون قناة 35

متةةرشا، مةةزومة ببوابةةا  نصةةف 12عةةرض كةةل منهةةا 

.ق رية

اتصةةةالشا، نفةةةم  الدولةةةة مشةةةرو  انشةةةاء تةةةويت 

وعةةةةةرض متةةةةةرشا221، ب ةةو  2021 ةةنا، فةةي مايةةةو ا

مترشا، ويشمل تيكل الهويت14.6مترشا وعمق 17

متةةرشا، 20.6 ةةبعة فوايةةل يبلةةع أةةو  كةةل منهةةا 

متةةرشا، والمةةدخل 32ويبلةةع أةةو  المةةدخل األمةةامي 

ري باإلضةةةافة الةةة  تنفيةةةم كةةةوب. متةةةرشا29.3الخلفةةةي 

فةةةةةةو  حةةةةةةاإف الهةةةةةةويت، ويةةةةةةت  مةةةةةةلء وتفريةةةةةةع 

  الهةةةةويت بوا ةةةة ة بوابةةةةا  أوتوماتيكيةةةةة، يةةةةت

ور  التحك  فيهةا بوا ة ة بةر  المراقبةة، ويسةت

مقةةةاإق، وقةةةد تةةة  انشةةةاء الهةةةويت 6ذلةةة  نحةةةو 

با ةةةتخدام الحةةةواإف اللوحيةةةة بعمةةةق يصةةةل الةةة 

.  مترشا40

إيةةة فةةي  ةةيا و م تصةةلو، انتهةةت وزارة المةةوارم الما

والةةري، ممثلةةة فةةي معهةةد بحةةوة المةةوارم الماإيةةة 

.لمحافظة األقصرأألت السيو  ما اعدام 
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تةةة تي أتميةةةة اعةةةدام األألةةةت مةةةا خةةةال  اعتمةةةام 

التمثيةةةةةةةل أو التحليةةةةةةةل الخراإ ةةةةةةةي للمعلومةةةةةةةا  

العلميةةةةةة، وذلةةةةة  عةةةةةا أريةةةةةق ر ةةةةة  الخةةةةةراإف 

ا  المتخصصةةة التةةي تمثةةل مةةا تةةو متةةا  مةةا بيانةة

ونتةةةةاإ  مار ةةةةا  تخةةةة  المحافظةةةةة المعنيةةةةة، 

وتسةةةه  فةةةي معةةة  متخةةةمي القةةةرار فةةةي الحصةةةو  

.ةعل   ميع البيانا  والمعلوما  الهيدرولو ي

  وتتضما قاعةدة بيانةا  أألةت السةيو  أعمةا

ة حصةةر وتصةةنيف  ميةةع أحةةواض تصةةريف األوميةة

السةةةةيو  علةةةة  مسةةةةتوى المحافظةةةةة، ومخةةةةرا 

مخةةرا وكةةمل  تحديةةد المنشةةآ  القاإمةةة ماخةةل 

السةةةةيو ، باإلضةةةةافة الةةةة  حصةةةةر  ةةةةامل لجميةةةةع 

منشةةةآ  الحمايةةةة مةةةا أخ ةةةار السةةةيو ، وتقةةةدير 

ال  50كميا  ميار السيو  المتوقعة عل  مدى 

عةةةةام، فضةةةةةلشا عةةةةةا مرا ةةةةةة مر ةةةةةة المخةةةةةاأر 100

.ةالنا مة عا السيو ، مع تجديد المناأق المن

" تبطةيا التةر  والمصةار "مشةرو  وفةي اأةار 

أحةةةد أتةةة  المشةةةروعا  القوميةةةة التةةةي ت نفةةةم فةةةي

الوقةةةةت الجةةةةاري فةةةةي محافظةةةةا  مصةةةةر، لت تيةةةةل 

قليةل وتب يا التر  والمصارف، بهةدف تر ةيد وت

.الفاقد ما الميار التي يت  تدرتا

  فةي يجري العمل حاليفا عل  تب يا عدم ما التةر

ة مدن ومراكز محافظة األقصر، ففي مركز ومدينة

رعةة ال وم، يت  العمل بمشرو  تب يا وت تيل ت

كيلةةةومترا  زمةةةام8.8السةةةالمية البحريةةةة ب ةةةو  

فةةةةدان بةةةةال وم، والتةةةةي بةةةةدأ العمةةةةل بهةةةةا فةةةةي 2.3

، وتبلةةةةةع تكلفةةةةةة 2021حتةةةةة  يوليةةةةةو 2020نةةةةوفمبر 

.مليون  ني 654المرحلة الم روحة الحالية 

والجةةةةةدير بالةةةةةمكر أن تةةةةةما المشةةةةةرو  ي عةةةةةدا أحةةةةةد 

المشةةروعا  المهمةةة لت تيةةل التةةر  والمصةةارف؛ 

تةر  حيث يستهدف تويةيل الميةار الة  نهايةا  ال

ا بالكميةةةةة والنوعيةةةةة والتوقيةةةةت المنا ةةةة ، ممةةةة

ي سةةةةه  فةةةةي حةةةةل  ةةةةزء مةةةةا  ةةةةكاوى المةةةةزارعيا 

. بش ن نق  الميار
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في اأار المشرو ، ت  العمل فةي عةدم مةا التةر 

مليةةةون  نيةةة  وب ةةةةو  يبلةةةةةةع 544باعتمةةةام مةةةالي 

ةكيلةةومترشا بتكلفةة38كيلةةومترشا، وأةةر  أأةةوا  185

ماليةةةةةةيا  نيةةةةةة  وذلةةةةةة  فةةةةةةي العةةةةةةام المةةةةةةالي 110

2021/2020.

ر أ ةوان البة–وذل  لحماية ال ريق الزراعي مصر 

ث تةة  األيسةةر لترعةةة  نابيةةة الكرنةة  الشةةرقية، حيةة

ت تيةةةل الترعةةةة مةةةا الفةةة  وحتةةة  النهايةةةة ب ةةةو 

كيلةةةةومترشا ضةةةةما أولويةةةةا  ت تيةةةةل التةةةةر  فةةةةي12

.الخ ة الحالية

ركةةز كمةةا تةة  تب ةةيا وت تيةةل ترعةةة  ةةاحل الةةدير بم

آالف متةةةر، 6.8 ةةةنا بمحافظةةةة األقصةةةر ب ةةةو  ا

كيلةةةومتر بهةةةا؛ حيةةةث 2وتةةة  االنتهةةةاء مةةةا أعمةةةا  

تمةةةت ازالةةةةةةةةة التعديةةةةةةةا  علةةة   انبيهةةةا، و ةةةةةةاري 

كيلةومترشا، ضةما خ ةة 79ترعة ب و  16ت تيةةةةل 

وزارة المةةةوارم الماإيةةةة والةةةري، منهةةةا؛ ترعةةةة الجبةةةل 

مةةةةا الفةةةة  الةةةة  النهايةةةةة، وا ةةةةتكما  فةةةةر  ترعةةةةة 

، يروكةةومالضةةبعية، وتب ةةيا ترعةةة حةةا ر الزرقةةاني 

، وترعةةةةة الجبةةةةل مةةةةا الفةةةة  كةةةةوميروت تيةةةةل ترعةةةةة 

.ال  النهاية

جديةد فضلشا عا ذل ، ي جةرى تنفيةم خ ةة احةال  وت

المسةةةةاقيالكبةةةةاري والممةةةةرا  والجسةةةةور أعلةةةة  

لي والتر  والمصارف وانشاء كبةاري  ديةدة ب  مةا

.مشروعشا21

م ةةةنا،  ةةةيت  انشةةةاء وتجديةةةد عةةةداففةةةي مدينةةةة 

رعةةة كةةوبري؛ حيةةث  ةةيت  تجديةةد كةةوبري علةةي ت12

علةةةة  ترعةةةةة الشةةةةيخ فضةةةةيل، 2 ةةةةنا الوربيةةةةة و ا

   ةةةنا البحريةةةة، وكةةةوبري علةةةاوكةةةوبري علةةة  ترعةةةة 

لكالبيةة ترعة الكالبية القديمة، وكوبري عل  ترعة ا

ر  فةر  الجديدة، باإلضافة ال  انشاء كباري عل  ت

، كةةةةوميرالسةةةةاحل، ومشةةةةاية علةةةة  ترعةةةةة  نابيةةةةة 

  وانشةةاء كةةوبري علةة  ترعةةة أيةةفون وكةةوبري علةة

و  نابيةةة أيةةفون، وكةةوبري علةةي مصةةرف عزبةةة أبةة

.قل وكوبري عل  ترعة أم عدس الفرعية

مارة باإلضافة ال  ذل ، نفم  مديريةة الزراعةة واإل

ة العامة لار ةام الزراعةي باألقصةر مةدارس حقلية

ريفيةة للسيدا ، والتي تهدف الة  تنميةة المةرأة ال

.والمساتمة العملية لمشروعاتها الصويرة
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بيئيةةة تةةولي الدولةةة اتتمامشةةا بالوشةةا بالمشةةروعا  ال

الجمهورية وخاية بمحافظةبجميع محافظا 

ديرمةةةا الجةةةكمصةةةانع تةةةدوير القمامةةةة، واألقصةةةر،

رية علةة  أكبةةر غابةةة  ةةجالمحافظةةةاحتةةواءبالةةمكر 

حي في مصر، التي تعتمد علة  ميةار الصةرف الصة

المعالجةةةةةة لزراعةةةةةة األ ةةةةةجار المسةةةةةتخدمة فةةةةةي 

دم المسةةتخالجاتروفةةايةةناعة األخشةةا ، ونبةةا  

كزيةةت ميةةز  لل ةةاإرا ، ومشةةرو  تو يةةة  ميةةع 

اء التر  والمصارف وتحويلها ال  مسةاحا  خضةر

. وأر ، تستكمل  هومتا في تما السيا 

مةةةةة أمةةةةا فةةةةي اأةةةةار تنفيةةةةم البنيةةةةة التحتيةةةةة لمنظو

المخلفةةةةا  الجديةةةةدة، وتحسةةةةيا عمليةةةةا   مةةةةع 

ا ونقةةةل المخلفةةةا ، تةةة  توقيةةةع بروتوكةةةوال  بةةةةي

ف وزارا  التنميةةةةةة المحليةةةةةة، والبيئةةةةةة، والتخ ةةةةةي

 ة والتنميةةةة االقتصةةةامية؛ لتنفيةةةم مح ةةةة و ةةةي

ي بمحافظةةةة األقصةةةةةةةةر فةةةةا ةةةةنااابتةةةة بمن قةةةة 

. 2020عةةةةام 

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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يسةةةةتهدف انشةةةةاء تلةةةة  المح ةةةةة رفةةةةع كفةةةةاءة 

.عمليا   مع ونقل المخلفا 

تةةةةما باإلضةةةةافة الةةةة  انشةةةةاء خليةةةةة مفةةةةا يةةةةحي 

، فةةةي العةةةام ذاتةةةة ؛ "المةةةداموميةةةحراء "بمن قةةةة 

لزيةةةةةةةامة معةةةةةةةدال  الةةةةةةةتخل  النهةةةةةةةاإي المةةةةةةةا 

.  ما النفايا 

كمةةةا تبةةةم  الدولةةةة المصةةةرية الكثيةةةر مةةةا الجهةةةد

ة؛ والتنسيق مع  ميع الوزارا  والجها  المعنية

تما للحد ما التلوة عل  نهر النيل وفرعي ، وفي

السةةةةةةيا ، قامةةةةةةت وزارة البيئةةةةةةة بالتنسةةةةةةيق مةةةةةةع 

ة الجهةةةا  المعنيةةةة والمتمثلةةةة فةةةي وزارة التنميةةة

المحليةةةةة ومحافظةةةةة األقصةةةةر، والهيئةةةةة العامةةةةة 

ع للتنميةةةة الزراعيةةةة، ووزارة الداخليةةةة بالتعةةةاون مةةة

مركةز الهيئة المصرية العامة للبتةرو  فةي انشةاء

ة علةة  لمكافحةة تلةةوة نهةةر النيةل بةةالموام البتروليةة

نية آالف متر بقرية الصعايدة، مركز الزي6مساحة 

بمحافظةةةة األقصةةةر، وذلةةة  بعةةةد ازالةةةة التعةةةديا  

رار المو ومة عل  تل  المن قة، وذل  بمو   ق

.2015لسنة 3044رإيت الوزراء رق  

وفةةي اأةةار خ ةةة الدولةةة للحفةةات علةة  نهةةر النيةةل

ما التلوة، يدر  قةرارا  عةا المجلةت األعلة 

ز لحماية نهر النيل ومجلةت الةوزراء ب نشةاء مراكة

با لمكافحةةة التلةةوة علةة  أةةو  نهةةر النيةةل، ليصةة

ة عةةةدم المواقةةةع التةةةي تسةةةلمتها الهيئةةةة المصةةةري

العامةةةةةةة للبتةةةةةةرو  أربعةةةةةةة مواقةةةةةةع بمحافظةةةةةةا  

(.أ وان-األقصر -أ يو  –القاترة )

و دم  الحكومة المصرية عل  ضرورة الفح 

الدوري لميةار النيةل عةا أريةق أ هةزة حديثةة مةا 

تضة  ، وتشةكيل لجنةة"مركز مكافحة تلوة النيل"

امارة  ةةةةة ون البيئةةةةةة وحمايةةةةةة النيةةةةةل، و ةةةةةرأة 

، لتكثيةةةةةةةةف والمرا ةةةةةةةةيالمسةةةةةةةة حا  الماإيةةةةةةةةة 

.حمالتها التفتيشية عل  الفنام  العاإمة
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فةةةةةي اأةةةةةار -اتصةةةةةالشا، اتخةةةةةم  الدولةةةةةة المصةةةةةرية 

غر   هومتا إلزالة تلوة نيل األقصر بالزيت عند

اإل ةةراءا  -2017، عةةام "مينةةاس"العاإمةةة النهريةةة 

ة الالزمة لموا هة أي تلوة؛ حيةث تة  ار ةا  لجنة

قصةر، ما الفر  اإلقليمي لجهاز   ون البيئة باأل

بالتنسةةةةيق مةةةةع مجلةةةةت مدينةةةةة األقصةةةةر، وامارة 

أة  ة ون البيئةةة، وتيئةةة حمايةة نهةةر النيةةل، و ةةر

ا  البيئة والمس حا ، للمعاينة واتخةاذ اإل ةراء

، الالزمةةةة، حيةةةث تبةةةيا للجنةةةة غةةةر  الةةةث العاإمةةةة

.رتاوو وم تسر  لبع  الموام البترولية بجوا

كمةةةا أعلنةةةت اإلمارة المركزيةةةة لالزمةةةا  والكةةةوارة 

ة مركةةةةةز السةةةةةالم لمكافحةةةةة"البيئيةةةةةة عةةةةةا تكليةةةةةف 

حةة أي للعمل عل  تنظيف ومكاف" التلوة بالزيت

ل تلةةوة نةةت  عةةا الحةةامة، وتةة  تكليةةف فريةةق عمةة

ة مةةةةا التفتةةةةيل البيئةةةةي علةةةة  العاإمةةةةا  النهريةةةة

ر للت كةةةةد مةةةةا التزامهةةةةا بالمعةةةةايير البيئيةةةةة، وحصةةةة

ي النهريةةة، والتةةالمرا ةةيالعاإمةةا  الرا ةةية علةة  

لةةة  تعمةةةل منةةةم فتةةةرة أويلةةةة، واتخةةةاذ اإل ةةةراءا  

.الالزمة لعدم تكرار مثل تمر الحوامة

، أألقت الدولة المصةرية عةدة 2018وفي نوفمبر 

حمةةةةةال  مكثفةةةةةة إلزالةةةةةة المخلفةةةةةا  والقمامةةةةةة 

بشةةةاأل نهةةةر النيةةةل، وذلةةة  للحفةةةات عليةةة  مةةةا 

القمامةةةةةة، ومخلفةةةةةا  المةةةةةواأنيا والحيوانةةةةةا  

أأنةان 6النافقة، وأ فر  الحملة عا رفةع نحةو 

مةا  مخلفا  مةا األتربةة الناعمةة باال ةتعانة بع

.الحي وق ا  النظافة والمعدا  الثقيلة

وفةةةةي ضةةةةوء حةةةةرد الدولةةةةة علةةةة  الحفةةةةات علةةةة  

المحميةةةةا  ال بيعيةةةةة بمحافظةةةةة األقصةةةةر، تةةةة  

يةةالدباباالنتهاء ما انشاء  ور لحمايةة محميةة 

مليةةون  نيةة ، 2.6مةةا التعةةديا ، بتكلفةةة ا ماليةةة 

(.2017يونيو –2015يوليو )وذل  خال  الفترة 
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 ةةةف ، تخلتلقيةةةق االسةةةتدامة البيئيةةةةو ةةةعيشا 

امة مدينةة مسةتد"مدينة األقصر الة  التحةو  الة  

مةةةةة تمر "؛ حيةةةةةث افتتحةةةةةت المحافظةةةةةة "خضةةةةةراء

يونيةو 14، في "األقصر الدولي لل اقة الشمسية

، "األقصةةةةةر مدينةةةةةة خضةةةةةراء"، تحةةةةةت  ةةةةةعار 2016

: ونةةةةةةاقل المةةةةةة تمر عةةةةةةدة محةةةةةةاور مةةةةةةا بينهةةةةةةا

المشةةةةةروعا  والخ ةةةةةف المسةةةةةتقبلية لل اقةةةةةة 

الشمسةةةةية فةةةةي مصةةةةر، واألقصةةةةر بةةةةيا الحاضةةةةر 

ية والمسةةتقبل، ووضةةع اإلأةةار العةةام ال ةةتراتيج

.تحو  األقصر ال  مدينة خضراء

يهةةةةةدف المةةةةة تمر الةةةةة  تعزيةةةةةز مفهةةةةةوم المدينةةةةةة 

الخضةةراء فةةي معةة  القةةرار، وااللتةةزام فةةي المبةةاني

امر الصةة( الهةةرم األخضةةر)الجديةةدة بنظةةام التقيةةي  

عةةةا المركةةةةز القةةةةومي لبحةةةوة اإل ةةةةكان والبنةةةةاء، 

نة وا تخدام ال اقة الشمسية في ن ا  المدي

(.الموايال ، المباني، المجرى الماإي)

وما أ ةل تحويةل األقصةر لمدينةة خضةراء، قامةت

ة الدولةةة ب نشةةاء مح ةةا  عمالقةةة لتوليةةد ال اقةة

توال  الشمسية في األراضي غير الصالحة لال 

لبنةةوامسةةتقبليشا زراعيشةةا أو عمرانيشةةا بتمويةةل مةةا ا

الوأنيةةةةةةة واال ةةةةةةتثمارية علةةةةةة  أن ي سةةةةةةدم تةةةةةةما 

التمويةةةةل مةةةةا انتةةةةا  الكهربةةةةاء، وتقليةةةةل الةةةةةدع  

الحكةةةومي فةةةي ال اقةةةة غيةةةر المتجةةةدمة، وتحويةةةل 

معةةةة  انتةةةةا  ال اقةةةةة لعمةةةةل مشةةةةروعا  أاقةةةةة 

. مسية لفترة محدمة

كمةةةةا تبنةةةةت وزارة الكهربةةةةاء وال اقةةةةة المصةةةةرية 

المتجةةةةةدمة خ ةةةةةة أموحةةةةةة لتعزيةةةةةز مسةةةةةاتمة 

إيةة ال اقا  المتجةدمة فةي انتةا  ال اقةة الكهربا

المولةةةدة بمشةةةاركة الق ةةةا  الخةةةاد؛ حيةةةث بةةةدأ 

تعمةةةي  تنفيةةةم مشةةةرو  اقامةةةة مح ةةةا  تعمةةةل 

بال اقةةةةةةة الشمسةةةةةةية علةةةةةة  أ ةةةةةة ا المبةةةةةةاني 

بعةد الحكومية ورب ها بالشبكة القوميةة، وذلة 

بنة  م  حيس نجا  المشرو  الريامي ال توال  

ميةةةةةوان عةةةةةام الةةةةةوزارة والمبنةةةةة  القةةةةةدي ؛ إلقامةةةةةة 

كيلةةةووا  لكةةةل 40مح تةةةيا  مسةةةيتيا بقةةةدرة 

.مح ة ورب هما بالشبكة

وفةةةةي ضةةةةوء حةةةةرد الدولةةةةة علةةةة  الةةةةتخل  مةةةةا 

فير المخلفا  الزراعية، ت  توفير وحةدا  فةرم لسة

، األقصةةةةةةرالقصةةةةةة  بمحافظةةةةةةا  المنيةةةةةةا، قنةةةةةةا، 

.مالييا  ني 4وأ وان بتكلفة ا مالية بلوت 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي فرةر خالل السنوات السبع الماضيةر وهو ما أظهره التحسن الكبيدر فدىهدت البنية التحتية

  حيدث جداءت 2019مرتبة مصر عالميًّا في مؤىر البنية التحتيدة بتقريدر التنافسدية العدالمي لعدام 

.عالميًّا52مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ماليددددددددددددددددددددددين 

جنيددددددددددددددددددددددددددددد   409
مح ةةا  رفةةع بصةةرف 5تكلفةةة انهةةاء وتسةةلي  

.بالمحافظةا نايحي 

ماليددددددددددين 

803جنيددددددددددددددددد  
/ نةا التكلفة التقديرية ألعمةا  ازموا  أريةق ق

.األقصر الصحراوي الشرقي

99%
ميةةار عةدم األ ةر المتصةةلة بالشةبكة العامةة ل

.2017الشر ، وفقشا لتعدام عام 

ألددددددددددددددك 

426.6مشترك
عةةةةةةةدم المشةةةةةةةتركيا فةةةةةةةي  ةةةةةةةبكة الكهربةةةةةةةةاء 

.2020حت  نهاية عام 

164
ر تكلفة مشرو  مح ة ميار  ر  غر  األقص

. 2018و بكاتها في أكتوبر 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

350
تكلفةةةة انشةةةاء مح ةةةة كهربةةةاء الشةةةيخ أحةةةوم

.2018بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددد  
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ة قامةةت الدولةةة خةةال  السةةنوا  السةةبع الماضةةي

ية تطوير ورفةع   ةابتنفيم مجموعة ما أعما  

.الطرق والمياديا

 ةةةةملت تةةةةمر األعمةةةةا  ت ةةةةوير أريةةةةق الم ةةةةار، 

ي، ومشةةرو  ت ةةوير الكةةورنيل العلةةوي والسةةفل

  ومر   األقصر، ال   ان  تنفيم مشرو  مر ة

.معدية األتالي الجديد

الهويةةة"فةةي السةةيا  ذاتةة ، رفعةةت الدولةةة  ةةعار 

مزيةد فةي محافظةة األقصةر؛ لتد ةيا ال" البصةرية

مةةةا مشةةةروعا  ال ةةةر  والنقةةةل واعةةةامة الو ةةة  

.الحضاري المميز لها

بها ما بيا الجهود الرطيسة التي قامتوكان 

:ما يليالدولة في ذلك القطا  

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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انشةةةةةةةاء كةةةةةةةوبري أريةةةةةةةق الكبةةةةةةةاش ب ةةةةةةةو ▪

أمتةار؛ لةربف  ةر  األقصةر 8متر وعةرض 600

بوربهةةةةةا وحةةةةةل األزمةةةةةة المروريةةةةةة؛ حيةةةةةث يمةةةةةر 

.الكوبري أعل  أريق الكباش التاريخي

ون وقةةد ر وع ةةيل فةةي تصةةميم  أن يةةت  انشةةاؤر م

أعمةةةدة؛ حتةةة  ال يعةةةو  حركةةةة السةةةير ب ريةةةق 

الكبةةاش أ ةةفل ، ومون أن يحجةة  الرؤيةةة عةةا 

ليةة تما المشهد المهي ، وبلوةت تكلفتة  الك

. مليون  ني 30نحو 

قةةةة و ةةةدير بالةةةمكر أن الكةةةوبري يةةةربف بةةةيا من 

السةو  بالشةةر  وميةةدان التجةةارة المةة مي الةة 

الكرنةة  ومدينةةة األقصةةر بةةالور  فةةي موا هةةة

مستشةةةف  األقصةةةر العةةةام؛ ممةةةا ي سةةةه  فةةةي

حةةةةةل األزمةةةةةة المروريةةةةةة وتكةةةةةدس السةةةةةيارا  

.بصورة عشواإية في تل  المن قة

افتتةةا  مجموعةةة مةةا الكبةةاري وال ةةر ؛ خةةال  ▪

تةةةةةةة  افتتةةةةةةةا  كةةةةةةةوبري ( 2018-2014)الفتةةةةةةةرة 

مليةةةةةةون  نيةةةةةة ، 26الكبةةةةةةاش الثةةةةةةاني بتكلفةةةةةةة 

مليةةةون 45وتو ةةةعة كةةةوبري الم ةةةار بتكلفةةةة 

داإري  نيةة ، وكةةوبري ترعةةة الكالبيةةة وال ريةةق الةة

.مليون  ني 85بتكلفة 

االنتهةةاء مةةا أعمةةا  أةةر  ضةةما مشةةروعا  ▪

مليون  ني ، 121الهيئة العامة لل ر  بتكلفة 

تةةةما الةةة   انةةة  االنتهةةةاء مةةةا أعمةةةا  ريةةةف

عةةةةةدم مةةةةةا ال ةةةةةر  الم قَّةةةةةرة ضةةةةةما الخ ةةةةةة 

2018وحتةةة  عةةةام 2015اال ةةةتثمارية مةةةا عةةةام 

مليةةةةةةةةةةةون  نيةةةةةةةةةةة ، وب ةةةةةةةةو  184.5بتكلفةةةةةةةةةةة 

(.أر  ماخلية)كيلومترشا  3.4

مليةةةون  نيةةة ، 23ريةةةف أةةةر  ترابيةةةة، بقيمةةةة ▪

باإلضةةةةةافة الةةةةة  االنتهةةةةةاء مةةةةةا أعمةةةةةا  بةةةةةال  

فةةةة الضةةةيقة، بتكلواألذقةةةةبالحةةةارا  انترلةةةوا

. مالييا  ني 5ا مالية بلوت نحو 



سنــــــــــــــوات مــــن االنجــــــــــــــازات7|محاف ة األقصر  | 107

يةةد تةة  االنتهةةاء مةةا ت ةةوير  ةةار  خالةةد بةةا الول▪

، ما ميدان السالم ال  ميةدان 2018في أكتوبر 

ماليةةةةةيا  نيةةةةة ، تةةةةةما 5.8بتكلفةةةةةة النوفوتيةةةةةل

باإلضةةةةةافة الةةةةة  تنفيةةةةةم أعمةةةةةا  ريةةةةةف أةةةةةر 

علةة  مسةةتوى مةةةدن المحافظةةةةةةة بمةةا قيمتةةةةةةة 

.مليون  ني 68.4

كمةةا قامةةت الدولةةة با ةةتكما  ت ةةوير ق ةةا ▪

النقةةةل وال ةةةر  بالمحافظةةةة؛ حيةةةث تةةة  امرا  

مر ةةة  علةةة  بخ ةةةة –امفةةةو–أريةةةق األقصةةةر 

الحكومةةةةةةة، وتةةةةةة  ا ةةةةةةنام المشةةةةةةرو  للهيئةةةةةةة 

. الهند ية بالقوا  المسلحة

تةةة  ابةةةرام عقةةةد اتفةةةا  بةةةيا محافظةةةة األقصةةةر ▪

 ةوير والهيئة الهند ية للقوا  المسةلحة لت

ميةةةاميا رإيسةةةة ونقةةةل مر ةةة  معديةةةة 4عةةةدم 

األتةةةةةةالي بمدينةةةةةةة األقصةةةةةةر ب  مةةةةةةالي تكلفةةةةةةة

.مليون  ني 150

أيضشةةةةا  ةةةةاري انشةةةةاء محةةةةور  ةةةةما  األقصةةةةر، ▪

والةةةةةةمي مةةةةةةا المخ ةةةةةةف أن يةةةةةةربف ال ريةةةةةةق 

الصةةةةةحراوي الشةةةةةرقي بةةةةةال ريق الصةةةةةحراوي 

بةي الوربي، مارشا بالزراعي الشرقي والزراعي الور

ونهةةةر النيةةةل، وتةةةو عبةةةارة عةةةا مجموعةةةة مةةةا 

تا الكباري واألنفا  واألعما  الصناعية، وعةدم

منشةةةة ة خر ةةةةانية تقريبشةةةةا، ويصةةةةل 17حةةةةوال  

كيلومتةةةةةرشا، وبعةةةةةةرض 20الةة  18أولةةةةةةةةةةةةة  مةةا 

.حارا 6

وميةةة اتصةةالشا، وبعةةد التنسةةيق بةةيا الجهةةا  الحك

ر المعنية تة  ا ةتئناف العمةل فةي مشةرو  محةو

كيلةومترا ؛ حيةث  ةيت 9 ما  األقصر ب و  

ربةةةةف المحةةةةور مةةةةا الناحيةةةةة الشةةةةرقية بةةةةال ريق 

الصةةةةةةحراوي الشةةةةةةرقي، ومةةةةةةا الناحيةةةةةةة الوربيةةةةةةة 

.بال ريق الزراعي الوربي والصحراوي الوربي

محور حر بةدون )كباري 10 يت  أيضشا انشاء عدم 

ة وبةةمل  تةة  تةةوفير مسةةاف( تقاأعةةا  أو عواإةةق

كيلةةومترشا مربعشةةا، وتةة  امرا هةةا ضةةما62أكثةةر مةةا 

فضةةةلشا عةةا ذلةةة ، . 2021/2020خ ةةة وزارة النقةةل 

عملةةةت الدولةةةة أيضشةةةا علةةة  تنفيةةةم مجموعةةةة مةةةا 

: الجهوم، ومنها
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األقصةةةةر / انشةةةةاء ورفةةةةع كفةةةةاءة أريةةةةق قنةةةةا ▪

الصةةةحراوي الشةةةرقي المرحلةةةة األولةةة  ب ةةةو 

وبقيمةةةةةةةة % 70كيلةةةةةةةومترشا بنسةةةةةةةبة تنفيةةةةةةةم 26

مليةةةةةةةون  نيةةةةةةة ، وا ةةةةةةةتكما  288تعاقديةةةةةةةة 

مشةةةةةةةةةةةرو  الصةةةةةةةةةةةيانة الروتينيةةةةةةةةةةةة ب ريةةةةةةةةةةةق 

يةةةم األقصةةةر الزراعةةةي الوربةةةي بنسةةةبة تنف/ قنةةةا 

.مليون  ني 66.2وبقيمة تعاقدية % 86

يةةم حمايةةة الجسةةور لةةبع  ال ةةر  بنسةةبة تنف▪

.مليون  ني 85، وبتكلفة 71%

األقصةةر الشةةرقي/ انشةةاء ازموا  ب ريةةق قنةةا ▪

مةةا خةةال  انشةةاء اتجةةار  ديةةد بةةال ريق ب ةةو 

ايو كيلومترشا، ما المقرر االنتهاء من  فةي مة36

. مالييا  ني 803، بتكلفة تقديرية تبلع 2022

،  ةاء اعةالن قةرار رإةيت 2017وفي مةارس عةام ▪

بشةةةةةة ن 2016لسةةةةةةنة 387الجمهوريةةةةةةة رقةةةةةة  

مة الموافقة عل  الترتيبا  الموقعة في عاي

2016مةةارس 3بتةةاريخ "  ةةو "كوريةةا الجنوبيةةة 

 ةةوير بةةيا حكةةومتي البلةةديا، لتنفيةةم مشةةرو  ت

نظ  ا ارا  السكة الحديد مةا نجةع حمةامي 

.بمحافظة قنا ال  محافظة األقصر

قامةةةةةةت الهيئةةةةةةة النقةةةةةة  البلةةةةةةري، فةةةةةةي  ةةةةةةيا  

الهند ةةةةةية بالمحافظةةةةةة ب نهةةةةةاء مر ةةةةة   ديةةةةةد 

  بمن قةةة المستشةةف  العةةام، يسةةتخدم كمر ةة

ي باإلضةةافة الةة  مر ةة  لمعديةةة األتةةال.  ةةياحي

ر ةانة حاليفا، كما ت  التعاقد مع  ةركة القنةاة للت

مركةةةة  بتكلفةةةةة2علةةةة   ةةةراء 2019النيليةةةة عةةةةام 

ري مليةةون  نيةة ؛ ال ةةتخدامهما كةة توبيت نهةة16

جهيزتمةا للتنزر بالنيل لألتالي والساإحيا، وتة  ت

.وت  انهاء الموافقا  الخاية بالتراخي 

عملةت الدولةة علة  رفةع أما عةا النقة  الجةوي، 

كفةةاءة الحقةةل الجةةوي بم ةةار األقصةةر، مةةا خةةال  

يةف تنفيم  ميع أعما  الصيانة ورفع كفةاءة الر

راإا األ ةةفلتي للمةةدر  الةةرإيت، ورفةةع كفةةاءة  ةة

األمةةةةان، فضةةةةالش عةةةةا اعةةةةامة تخ ةةةةيف العالمةةةةا  

.المالحية
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ا االتصةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةة

المع ومات

"

ا لةة  توفةةل الدولةةة المصةةرية عةةا تنميةةة يةةعيدت

 يةا في مختلف النةواحي، خايةة فةي مجةا  تكنولو

ي المعلومةةا  واالتصةةاال  ألتميةةة التوايةةل التةة

. يتقا مها مجتمع اليوم

فةةةةةةي ضةةةةةةوء ذلةةةةةة ، قامةةةةةةت محافظةةةةةةة األقصةةةةةةر 

للبرمجةة الب ولة اإلفريقية والعربية"با تضافة 

يا في مورتها الثالثةة والعشةر" ل ال  الجامعا 

.2021في مارس 

ت عةةةةةدا الب ولةةةةةة واحةةةةةدة مةةةةةا أتةةةةة  المسةةةةةابقا  

العلميةةةة الدوليةةةة المخصصةةةة ل ةةةال  المرحلةةةة

عنةةدما 1970الجامعيةةة، وير ةةع تاريخهةةا الةة  عةةام 

فةةةي تكسةةةاس بالواليةةةا " بيلةةةور"نظمةةةت  امعةةةة 

المتحةةةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةةةة أو  مسةةةةةةةةةابقة موليةةةةةةةةةة 

وير للبرمجيةةا ؛ بهةةدف تشةةجيع ال ةةال  علةة  ت ةة

مهةةاراته  فةةي البرمجةةة، وا ةةتخدام أةةر  الحةةل 

.يالمنهجي للمشكال  بوا  ة الحا   الل

يةةت  تنظةةي  المسةةابقة كةةل عةةام1970ومنةةم عةةام 

ب حةةةةدى الةةةةدو ، برعايةةةةة أفضةةةةل الجامعةةةةا  علةةةة  

.مستوى العال 

اعتمةةةةد  فكةةةةرة المسةةةةابقة علةةةة  تنميةةةةة قةةةةدرا  

ال ةةةةةةال  ال ةةةةةةتخدام أةةةةةةر  الحةةةةةةل المنهجةةةةةةي 

ية وخوارزميا  الحا   لحل المشكال  الصةناع

ضةل عا أريق كتابة برنام  لحل المشةكال  ب ف

.أريقة في أقل وقت ممكا

مةةةةا أواإةةةةل 12وقةةةةد  ةةةةارا فةةةةي تلةةةة  الب ولةةةةة 

ماتيةةة المتسةةابقيا باألولمبيةةام المصةةري للمعلو

، ممثلةةةيا فةةةي أربعةةةة فةةةر ؛ وحصةةةلت 2020لعةةةام 

.  احدى الفر  عل  المركز الثالث بالب ولة

و يةةا وفةةي اأةةار نشةةر التوعيةةة با ةةتخدام التكنول

واال ةةةةةةةتفامة منهةةةةةةةا علةةةةةةة  الصةةةةةةةعيد العملةةةةةةةي 

:والعلمي، ت  تنظي  عدة م تمرا ، منها
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المةةةةةةةةةةةةةة تمر األو  لالتصةةةةةةةةةةةةةةاال  وتكنولو يةةةةةةةةةةةةةةا 

. .توعيةةةة"المعلومةةةا  للمةةةرأة والفتةةةاة المصةةةرية 

الةةمي نظمتةة  وزارة "قصةة  نجةةا .. بنةةاء قةةدرا 

ة االتصةةةاال  وتكنولو يةةةا المعلومةةةا  بمحافظةةة

بالتعةةةاون والشةةةراكة مةةةع كةةةل 2017األقصةةةر عةةةام 

يةة المجلت القومي للمرأة، والوكالة األمريك: ما

والبرنةةةةةام  اإلنمةةةةةاإي ،(USAID)للتنميةةةةةة الدوليةةةةةة 

و ةةركة مايكرو ةةوفت ،(UNDP)لألمةة  المتحةةدة 

العالميةةةةةةةة، والشةةةةةةةركة المصةةةةةةةرية لالتصةةةةةةةاال ، 

.ومحافظة األقصر

ة يهدف تما الم تمر ال  زيامة وعي المةرأة والفتةا

عيل المصرية، خاية في يعيد مصر، ب تمية تف

وممةةة  ا ةةةتخداما  تكنولو يةةةا المعلومةةةا  فةةةي 

ر ةوة  ميع مناحي الحياة لتحقيةق اال ةتفامة الم

ما قدرا  المرأة، ومسةاعدتها فةي التولة  علة 

وعل  غةرار ذلة ، اتتمةت. التحديا  التي توا هها

تة  الدولة بدور التحوّ  الرقمةي للمحافظةة؛ حيةث

حةةوّ  االنتهةةاء مةةا البنيةةة التحتيةةة لمشةةروعا  الت

ال  الرقمةةي ورفةةع مسةةتوى البينةةة التحتيةةة مةةا خةة

".برألياف الفاي"تويير األ الا النحا ية ال  

مبةاني كما ت  االنتهاء ما التوييال  الخار يةة لل

مبنةةة  علةةة  512الحكوميةةةة فةةةي المشةةةرو  بعةةةدم 

مسةةةةةةتوى المحافظةةةةةةة بنةةةةةةاء علةةةةةة  البروتوكةةةةةةو  

الموقةةةةةةع لالنتهةةةةةةاء مةةةةةةا البنيةةةةةةة التحتيةةةةةةة لهةةةةةةما 

.المشرو 

ت ياالمواأنعل اإل راءا وتبسيفولتيسير

 امرات كماباألقصر،تكنولو يمركزانشاء

ةبوزارالمواأنياخدما بوابةعل المحافظة

فعيلتمعالكترونيفاالخدما لتقدي التخ يف

.ةالتكنولو يالمراكزلكلاإللكترونيالدفع
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، ذلةة  تةةو "األقصةةر م حافظةةة خضةةراء م سةةتدامة

لتعةاون التو   الةرإيت الةمي تتبنةار الم حافظةة با

ا مةةع وزارة الكهربةةاء وال اقةةة الم تجةةدمة، لت صةةب

بةةدأ . أو  محافظةة تعمةل بال اقةةة الشمسةية

، لت خةةم بعةةيا االعتبةةار 2014تةةمر الرؤيةةة فةةي عةةام 

ة، التكامةةةةةل بةةةةةيا األبعةةةةةام التنمويةةةةةة االقتصةةةةةامي

.  واال تماعية، والبيئية، والصحية

األمةةةر الةةةمي يضةةةما لهةةةا تعزيةةةز كفةةةاءة تشةةةويل 

المرافةةةق، وحمايةةةة المةةةوارم ال بيعيةةةة، وتو ةةةيع

ة تةما باإلضةاف. رقعة المناأق الزراعيةة الخضةراء

دام، ال  التحو  نحو نظ  النقل الجمةاعي الم سةت

والمبةةةةاني الصةةةةحية المسةةةةتدامة، وأنظمةةةةة امارة 

.  نفايا  يديقة للبيئة

الجةةدير بالةةمكر أن تةةةما التو ةة  يتفةةةق مةةع الهةةةدف

الحةةامي عشةةر ضةةما منظومةةة األتةةداف األمميةةة 

.2030للتنمية المسةةةتدامة 

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةاي والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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اتصةةةةةالشا، يهةةةةةت  الهةةةةةدف الحةةةةةامي عشةةةةةر بجعةةةةةل 

المةةةةةةةةةةةةةةةةدن والمسةةةةةةتوأنا  البشةةةةةةرية  ةةةةةةاملة 

للجميةةةةةةةةةع، وآمنةةةةةةةةةة، وقةةةةةةةةةامرة علةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةموم 

وعليةةة ، اتجهةةةت محافظةةةة األقصةةةر . ومسةةةتدامة

يةةد نحةةو انشةةاء مح ةةا  لل اقةةة الشمسةةية لتول

لةة  ال اقةةة الكهرباإيةةة، األمةةر الةةمي يعةةوم ايجابشةةا ع

المجتمةةةةةةةةةع، خايةةةةةةةةةة وأن المحافظةةةةةةةةةة تتسةةةةةةةةة  

ب قسةةةةها الحةةةةار يةةةةيفشا، والشةةةةمت الم شةةةةرقة

.أوا  العام

مةةةا بةةةيا  هةةةوم الدولةةةة فةةةي تةةةما الصةةةدم، عقةةةد 

مةةةةةة تمر األقصةةةةةةر الةةةةةةدولي األو  ال ةةةةةةتخداما  "

، بالتعةةةةاون مةةةةع 2014عةةةةام " ال اقةةةةة الشمسةةةةية

برنةةام  األمةة  المتحةةدة اإلنمةةاإي، وتيئةةة ال اقةةة

األلمانيةةةةةة المختصةةةةةة ( (A.I.Zالمتجةةةةةدمة، وتيئةةةةةة 

األقصةةر "بشةة ون ال اقةةة، والةةمي كةةان موضةةوع  

ل ، حيةةث نةةاق"العايةةمة البيئيةةة للتةةراة العةةالمي

المةةةةة تمر امكانةةةةةا  التو ةةةةةع فةةةةةي ا ةةةةةتخداما  

ال اقةةةة الشمسةةةية ماخةةةل الهيئةةةا  الحكوميةةةة، 

. والمنتجعا  السياحية، والمزارا  األارية

وعلةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةامل فعاليةةةةةةةةةةا  المةةةةةةةةةة تمر، تةةةةةةةةةة  

ة افتتةةةا  مح ةةةة ال اقةةةة الشمسةةةية إلنةةةارة كليةةة

رتها الفنةةون الجميلةةة بمدينةةة األقصةةر، وتبلةةع قةةد

ارة كيلووا  في الساعة، والتةي تهةدف الة  انة100

عةةدا مبنةة  الكليةةة، و ةةار  خالةةد بةةا الوليةةد الةةمي ي 

. مقةةةةرشا رإيسشةةةةا للعديةةةةد مةةةةا الفنةةةةام  السةةةةياحية

:كمل 

انشةةةةاء أو  مح ةةةةة توليةةةةد أاقةةةةة  مسةةةةية ▪

باألقصةةةر فةةةي مصةةةر أعلةةة  مبنةةة  المحافظةةةة، 

كيلةةووا  فةةي 80، بقةةدرة 2014وذلةة  فةةي عةةام 

السةةةةةةةةةاعة، وقةةةةةةةةةد بلوةةةةةةةةةت تكلفتهةةةةةةةةةا نحةةةةةةةةةو 

.مالييا  ني 3

ة الة  وتضيء المح ة المبنة  بالكامةل، باإلضةاف

 ةةةار  كةةةورنيل النيةةةل، وم حةةةيف معبةةةد األقصةةةر

. الفرعوني
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الجةةةةةةةدير بالةةةةةةةمكر أن المح ةةةةةةةة تعمةةةةةةةل بنظةةةةةةةام 

(Off Grid)ي حيث يت  تخزيا ال اقةة المنتجةة فة؛

وفر ب اريا ، ليت  ا تخدامها فيما بعةد، تةما وتة

. أنشا ما المازو   نويشا39المح ة 

تشةةةةييد مح ةةةةة لتوليةةةةد ال اقةةةةة الشمسةةةةية▪

كيلةةووا  90أعلةة   هةةاز مدينةةة أيبةةة، ب اقةةة 

ريةةق باإلضةةافة الةة  ذلةة ، ي عةةدا أ. فةةي السةةاعة

أو  أريةةةةق بالصةةةةعيد، يعمةةةةل " قنةةةةا–أيبةةةةة "

ة، بنظام مح ا  ال اقةة الشمسةية المركزية

.كيلومترا 4ب و  

و  انشاء مح ة لتوليد ال اقة الشمسية ف▪

مبنةةةةةةة  قاعةةةةةةةة المةةةةةةة تمرا  الدوليةةةةةةةة، بقةةةةةةةوة

ق كيلةةووا ، إلنةةارة الجةةزء المتبقةةي مةةا أريةة70

.الكورنيل

  بنةةاء مح ةةة لتوليةةد ال اقةةة الشمسةةية فةةو▪

مبنةةةةة  مكتبةةةةةة مصةةةةةر العامةةةةةة، إلنةةةةةارة أريةةةةةق 

الكبةةةةةةةةاش خلةةةةةةةةف مبنةةةةةةةة  المكتبةةةةةةةةة، بقةةةةةةةةوة

، تة  تد ةيا 2018كيلةووا ، وفةي ميسةمبر 40

مح ةةة الةةري السةة حي التةةي تعمةةل بال اقةةة 

ا ةةنافةةي مركةةز " 3تومةةاس "الشمسةةية بقريةةة 

. بالمحافظة

الجةةدير بالةةمكر أن تةةمر المح ةةة قةةد تةة  تنفيةةمتا

محليشةا ضةما  ةةت مح ةا  م وزعةة بمحافظةةا  

 ةةوتا ، وقنةةا، واألقصةةر، وأ ةةوان، بهةةدف تةةوفير

د منهةا نماذ  للري بال اقةة الشمسةية، ليسةتفي

.يوار حاإزي األراضي الزراعية

فيأفرةاحداةفيالمشرو تماوي سه 

فدانشا،42المح ةتخدمحيثالزراعي،المجا 

. ني ألف375نحوبتكلفةم زارعشا،30يحوزتا
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م اتصةةةالشا، ت سةةةه  المح ةةةة فةةةي خفةةة  ا ةةةتخدا

ل  المحروقا  في الري الحقلي وتعزيز االعتمام ع

.  ال اقة النظيفة

أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بتحسةةةةةيا خدمةةةةةة العمةةةةةالء 

:بالمحافظة، ت  تبني عدم ما الجهوم، منها

ي المعنةانشاء وتشةويل مركةز اإليةدار اللةي،▪

ب يةةةةةدار أباعةةةةةة فةةةةةواتير اال ةةةةةتهالا، وفقشةةةةةا

تةةةةما وقةةةةد بةةةةةدأ . ألحةةةةدة األنظمةةةةة العالميةةةةة

تفعيةةل تةةمر الخدمةةة بالفعةةل اعتبةةارشا مةةا أو 

.2020يوليو 

االلتةةزام ببرنةةام  القةةراءة الموحةةد، ورب ةة  مةةع▪

مركةةةةةز اإليةةةةةدار؛ لتحقيةةةةةق مبةةةةةدأ الشةةةةةفافية، 

.وضمان  ميع حقو  المواأا

االنتهةةةةةاء مةةةةةا ت ةةةةةوير  ميةةةةةع مراكةةةةةز خدمةةةةةة ▪

.العمالء بق ا  كهرباء األقصر

تجهيةةةز  ميةةةع مراكةةةز خدمةةةة العمةةةالء ب حةةةدة ▪

األ هةةزة ورب هةةا مةةع مركةةز اإليةةدار والمنصةةة 

.اإللكترونية

منصةةةا  الكترونيةةةة متعةةةدمة لبحةةةث  ةةةكاوى▪

.المواأنيا وا تفساراته  والرم عليها

تةةةةةةةوفير منافةةةةةةةم  ةةةةةةةدام الكترونيةةةةةةةة متنوعةةةةةةةة ▪

.لتسهيل السدام للمواأنيا

ر  رقة  كما ت  تنفيم واقامة و د المويسال  للب

ال ةةةةتكما  عمليةةةةة انشةةةةاء الخةةةةف الكهربةةةةاإي77

كيلةةةو فولةةةت بعةةةةةدم 66 هةةةد " السةةةباعية/ ا ةةةنا"

ا ةةةةةةةناكيلةةةةةةةومترشا بمركةةةةةةةز 50بر شةةةةةةةا ب ةةةةةةةو  150

وذلةةة  بمةةةةو   قةةةةةةرار وزيةةةةةةر . بمحافظةةةة األقصةةةر

. 2020لسةةةةةةنة 216الكهربةةةةةةةةةاء وال اقةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةة  

مليةةةةون  نيةةةة  100وت قةةةةدر تكلفةةةةة اإلنشةةةةاء بنحةةةةو 

.تقريبشا لتعزيز قدرة الكهرباء

2014و اتصالشا، قامت الدولة خال  الفترة ما يولي

بتنفيةةةةةةم عمليةةةةةةا  تو ةةةةةةيع 2021وحتةةةةةة  أبريةةةةةةل 

لكهربةاء واحال  وت وير البنية التحتيةة لشةبكا  ا

ة بمحافظةةة األقصةةر، التابعةةة لن ةةا  عمةةل  ةةرك

. مصر العليا لتوزيع الكهرباء
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يثةةةة فةةةي  ةةةيا  متصةةةل، تتبنةةة  الدولةةةة  هةةةومشا حث

ل إلقامة مشرو  عمال  عل  أرض األقصر، يتمثة

فةةةةي تد ةةةةيا أو  وأكبةةةةر مح ةةةةة كهربةةةةاء حراريةةةةة 

يهةةدف تةةما المشةةرو  الةة  تةة ميا. الهنةةاميبقريةةة 

مصر،وتدعي  مصامر التومية الكهرباإية بصعيد

أفدنةةة مةةا 107تةةما وقةةد تةة  تخصةةي  مسةةاحة 

م  األراضةةي المملوكةةة للدولةةة ملكيةةة خايةةة، تعةةا

، لصةةالا وزارةا ةةناألةةف متةةر مربةةع، ناحيةةة 449.5

الكهربةةاء وال اقةةة المتجةةدمة، إلقامةةة المح ةةة؛ 

وذلةةةة  بمو ةةةةة  قةةةةةرار رإةةةةةيت الجمهوريةةةةةة رقةةةةة 

. 2019لسنة 229

الجةةدير بالةةمكر أن الحكومةةة المصةةرية قامةةت فةةةي

با ةةةةتبدا  تةةةةما المشةةةةرو  بةةةةآخر 2021 ةةةةبتمبر 

إلنتةةةةةةا  أاقةةةةةةة كهرباإيةةةةةةة مةةةةةةا أاقةةةةةةة الريةةةةةةا  

"البنةةةةةةةةةةةةاء والتملةةةةةةةةةةةة  والتشةةةةةةةةةةةةويل"بنظةةةةةةةةةةةةام 

(Build–Own–Operate)ميجةةةةةاوا 1100بقةةةةةدرة ؛ ،

بمةةةةةا يتما ةةةةة  مةةةةةع المخ ةةةةةف العةةةةةام لق ةةةةةا  

الكهربةةةةةاء وال اقةةةةةة، إلتاحةةةةةة المجةةةةةا  للق ةةةةةا  

. الخاد للمشاركة في انتا  الكهرباء

ة وعليةةة ، تمةةةت الموافقةةةة علةةة  قيةةةام تيئةةةة تنميةةة

ع وا ةةتخدام ال اقةةة الجديةةدة والمتجةةدمة بتوقيةة

عقةةةةةةةد االنتفةةةةةةةا  بةةةةةةةاألرض للمشةةةةةةةرو  البةةةةةةةديل، 

.يلةبالشرو  التعاقدية ذاتها للمشروعا  المث

ي سةةةةةاعد المشةةةةةرو  علةةةةة  تةةةةةوفير فةةةةةرد عمةةةةةل 

نحةو مبا رة وغير مبا رة بالمن قةة، تصةل الة 

آالف فريةةةةةةةة عمةةةةةةةل، باإلضةةةةةةةافة الةةةةةةة   ةةةةةةةم  3

.  ا تثمارا  أ نبية م با رة

ا مةةةةةةةةةةةةةالي كميةةةةةةةةةةةةةة الكهربةةةةةةةةةةةةةاء 

المسةةةةةةةةةةتهلكة لانةةةةةةةةةةارة خةةةةةةةةةةال  

.2020عام 

مليدددار كيلددددووات1.4

فددددددددي السدددددددداعة
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مح ةةةةة كهربةةةةاء "اتصةةةةالشا، قامةةةةت الدولةةةةة ببنةةةةاء

، التةةةي بلوةةةت تكلفتهةةةا 2018عةةةام ، "الشةةةيخ أحةةةوم

مليةةةون  نيةةة ، و ةةةجل عةةةدم 350اإل ماليةةةة نحةةةو 

. مهندس وفني2000العمالة في المشرو  

ت عةةةد المح ةةةة واحةةةدة مةةةا أكبةةةر مح ةةةا  توليةةةد 

ر ، وت سةةةةةه  فةةةةةي تةةةةةوفيا ةةةةةناالكهربةةةةةاء بمدينةةةةةة 

ميةة ال اقة الالزمةة لمشةروعا  اال ةتثمار والتن

.بالمحافظة

15تةةما وقةةد تمةةت اقامةةة المح ةةة علةة  مسةةاحة 

صةر فدانشا، لتربف بةيا مح ةة م حةوال   ةر  األق

ومح ةةة م حةةوال   ةةلو بمحافظةةة أ ةةوان؛ ممةةا 

.مةيساعد عل  تحسيا مستوى الخدمة الم قد

تسةةةاعد  المح ةةةة أيضشةةةا علةةة  تحسةةةيا الخدمةةةة 

المقدّمةةةةةةةةة للمةةةةةةةةواأا وتقليةةةةةةةةل االنق اعةةةةةةةةا  

ة المتكةةةررة للكهربةةةاء فةةةي فصةةةل الصةةةيف و ةةةد

اقةة الضوف علي الكهرباء، فضةلشا عةا تةوفير ال 

الالزمةةةةةةةةة لمشةةةةةةةةروعا  اال ةةةةةةةةتثمار والتنميةةةةةةةةة 

.بالمحافظة

.وزارة الكهرباء وال اقة المتجدمة: المصدر 

366.8

426.6

2014 2020

باء  عدد المشتركين بشبكة الكهر

2020و2014بالمحاف ة خالل عامي 

(ألف مشترا)
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فجةر تزينت األقصر منم... المياه شريا  اللياة

ر التةةاريخ بنهةةر النيةةل العظةةي ، لةةما  ةةاء  األقصةة

رة عل  رأس المحافظا  التي  هد  خال  الفتة

األخيةةةرة تنفيةةةم عةةةدم مةةةا المشةةةروعا  التنمويةةةة

والخدميةةةةةةة، والتةةةةةةي تتعلةةةةةةق بمشةةةةةةروعا  ميةةةةةةار 

عي الشةر  والصةةرف الصةةحيّ، واإل ةةكان اال تمةةا

وغيرتةةةةا مةةةةا المشةةةةروعا ، ففةةةةي ق ةةةةا  ميةةةةار 

الشةةةةر ، عملةةةةت الدولةةةةة علةةةة  تنفيةةةةم عةةةةدم مةةةةا 

:المشروعا ، ما بينها

مشةةةةةةةةرو  مح ةةةةةةةةة ميةةةةةةةةار قريتةةةةةةةةي الحبيةةةةةةةةل ▪

، تةة  افتتةةا  تةةما المشةةرو  بهةةدف والبوةةدامي

توميةةةةةةة قريتةةةةةةي الحبيةةةةةةل والبوةةةةةةدامي بمركةةةةةةز 

ايةةة البياضةةية، وتتكةةون المح ةةة مةةا منبةةع عن

متةةر 600تفقديةةة، وخةةزان أرضةةي بسةةعة بلوةةت 

مربةةع، وخةةف ميةةار الرويةةة، و ةةور كامةةل يحةةيف 

. بالمح ة ومحوليا

ميةةةةةاه الشةةةةةر  والصةةةةةر  

الصلي

"
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يل اتصةةةةةةالشا، بلوةةةةةةت التكلفةةةةةةة الكليةةةةةةة لتشةةةةةةو

وقد ت  انشةاء. مليون  ني 59المشرو  نحو 

469المح ة بمو   قرار رإةيت الةوزراء رقة  

، والمي تضةما تخصةي  ق عةة 2016لسنة 

أمتةةةةةةار الكاإنةةةةةةة بجةةةةةةوار 6× 5أرض بمسةةةةةةاحة 

مدر ة مبارا اإلعدامية بحوض الرمةا  نمةرة 

بقريةةةةةة البوةةةةةدامي، لصةةةةةالا  ةةةةةركة ميةةةةةار 23

الشر  والصرف الصحي إلقامة مح ةة ضةخ

. ورفع ميار عليها

مشةةةرو  مح ةةةة ميةةةار  ةةةر  غةةةر  األقصةةةر ▪

ر و ةةةبكاتها، تةةة  انشةةةاء وافتتةةةا  مح ةةةة ميةةةا

 ةةةر  غةةةةر  األقصةةةةر و ةةةبكاتها فةةةةي أكتةةةةوبر

ألةةف متةةر مكعةة  فةةي اليةةوم؛ 34، ب اقةةة 2018

و ألةةف نسةةمة بتكلفةةة بلوةةت نحةة164.4ليخةةدم 

.مليون  ني 164

خف تومية ميار القرنة، الةمي أ ةه  فةي عةدم▪

و ةةوم منةةاأق محرومةةة مةةا خةةدما  التوميةةة 

بميةةةةةار الشةةةةةر ؛ حيةةةةةث ان  ميةةةةةع المنةةةةةاأق 

ا بميةار القاإمة حاليشا بمدينة القرنة يت  خدمته

الشةةةةر  الصةةةةالحة مةةةةا خةةةةال   ةةةةبكة توزيةةةةع 

.الميار بالمدينة

مح ةةةة المعةةةال، التةةةي تةةة  االنتهةةةاء منهةةةا فةةةي ▪

بعةةةةةد اعةةةةةامة ت تيلهةةةةةا ونقةةةةةل 2018 ةةةةةبتمبر 

مح ةةة نقةةالي؛ وذلةة  لتوميةةة ورفةةع الضةةوف 

200حةو ب اقةة تبلةع نوالدبابيةلقريتي المعال 

متر مكعة  فةي السةاعة لخدمةة مةا يقةر  مةا 

.ألف نسمة11

لهةا ، التي تة  ت تيالنقاليمح ة ميار الشو  ▪

عمارا  لا كان 10واحاللها؛ ما أ ل تومية 

وتقةةوم المح ةةة بخدمةةة مةةا يقةةر  . اال تمةةاعي

.ألف نسمة12ما 
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انهةةةاء وتسةةةلي  مح ةةةة ميةةةار األقصةةةر بوةةةر  ▪

193حةو النيل و بكاتها، وقد بلوت تكلفتها ن

مليةون  نية ، كمةا أنهةا تقةوم بخدمةة مةا يقةر 

.ألف نسمة160ما 

تسةةةةةلي  موقةةةةةع مح ةةةةةة الميةةةةةار السةةةةة حية ▪

يريةةة ، وذلةة  بتكلفةةة تقد(ا ةةنا ةةر  )بالديةةةةةر 

مليةةون  نيةة ، والتةةي مةةا  ةة نها أن تخةةدم100

.ألف نسمة بالمن قة160ما يقر  ما 

فلةةة  تتةةةوانل قطةةةا  الصةةةر  الصةةةلي، أمةةةا عةةةا 

تة  الحكومة فةي مشةروعا  الصةرف الصةحي وبني

: التحتية، وما أبرز تمر المشروعا  

، ا ةةنابمدينةةة 4مح ةةة الصةةرف الصةةحي رقةة  ▪

ز والتةةي ت عةةد مح ةةة فرعيةةة للمشةةرو  بةةالمرك

وتصرف عل  مح ة رإيسة، 

، "الشيخ  عد"بمن قة " 6"وتي مح ة رق  

  بحيث تخةدم منةاأق  ةار  البحةر الجديةد حتة

  ، كما يحتوي المشةرو  علةا نامركز  رأة 

.رإيسة2فرعية و4مح ا  6

باإلضةةةةةةةافة الةةةةةةة  ذلةةةةةةة ، يو ةةةةةةةد بالمح ةةةةةةةة 

ألمبةةةةةا  غاأسةةةةةة فةةةةةي حالةةةةةة التشةةةةةويل 4

ل الواحدة تصةال لمبةالكامل، حيث ان قدرة 

متةةةةةرشا وتصةةةةةرف 14كيلةةةةةووا  وترفةةةةةع 14الةةةةة  

. لترشا في الثانية45

وقةةةد تةةة  انشةةةاء تةةةمر المح ةةةة بمو ةةة  قةةةرار 

، 2017لسةةةةةةةةةةنة 118رإةةةةةةةةةةيت الةةةةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةةةة  

ة بتخصي  ق عة أرض أمالا مولة بمساح

-ا متةةةر مربةةةع، كاإنةةةة بناحيةةةة قريةةةة النمسةةة900

، محافظةة األقصةر؛ إلقامةة مح ةة ا ةنامركز 

.يرف يحي عليها
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مشةةةةةرو  الصةةةةةرف الصةةةةةحي المتكامةةةةةل،  ةةةةةاء ▪

تنميةة المشرو  بتمويل ما البن  اإلفريقي لل

مليةةةةةون موالر 137.5بتكلفةةةةة تصةةةةةل الةةةة  نحةةةةةو 

قريةةةة منهةةةا13ويتضةةةما المشةةةرو  . أمريكةةةي

وقةد تة  ا ةراء الرفةعا ناقرى بور  مدينة 6

و  المسةةةاحي والتصةةةمي  التفصةةةيلي والحصةةة

.عل  موافقة البيئة

مح ةةة  ةةما  األقصةةر للصةةرف الصةةحي، تةة  ▪

يةد افتتاحها بعد انتهاء أعمةا  اإلحةال  والتجد

ألةةف نسةةمة ب اقةةة تصةةميمة 85بهةةا؛ لخدمةةة 

.ألف متر مكع  في اليوم13

مح ةةةة  نةةةو  األقصةةةر للصةةةرف الصةةةحي، تةةة  ▪

بعةةد 2018افتتةةا  تلةة  المح ةةة فةةي  ةةبتمبر 

ا انتهاء أعما  اإلحال  والتجديد بها، والتي مة

ألةةف نسةةمة ب اقةةة تبلةةع 76 ةة نها أن تخةةدم 

.متر مكع  في اليوم1300نحو 

تو ةةةةةعا  مح ةةةةةة معالجةةةةةة ميةةةةةار الصةةةةةرف ▪

ر، الصةةحي بمن قةةة الحبيةةل بمحافظةةة األقصةة

والتي تعمل عل  رفع أاقة معالجة المح ة

ألةةةةف متةةةةر مكعةةةة  يوميشةةةةا، لتضةةةةاف 36بنحةةةةو 

ألةةف متةةر مكعةة  26لقةةدرتها الحاليةةة البالوةةة 

.مليون موالر15ما ميار الصرف بتكلفة 

ار تمكسةةا التو ةةعا  الحاليةةة مح ةةة معالجةةة ميةة

ألةةةف 250الشةةةر  والصةةةرف الصةةةحي مةةةا خدمةةةة 

ة، نسةةةمة باألقصةةةر والبياضةةةية، والقةةةرى المحي ةةة

ر كما  ةتمد العديةد مةا السةكان بخةدما  الميةا

والصةةةةةرف الصةةةةةةحي، ومةةةةةةا المتوقةةةةةةع أن تخةةةةةةدم 

.ألف نسمة332المح ة نحو 

مح ةا  رفةع بصةرف يةحي 5انهاء وتسةلي  ▪

، وقةةةةد بلوةةةةت تكلفتهةةةةا مةةةةا يقةةةةر  مةةةةاا ةةةةنا

.مالييا  ني 406
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