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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  لُيواكب التغيدرات التدي مدرز 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 رؤيدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبنز

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

ع بددور المواطن 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 واكدب ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر جلي 

( 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 ترتيب ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداحب أفضددل فكددرة أو نمددوذج 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 األوسد 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 اطددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدد 

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الوطنر بمدا يسدتجيب لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  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

ىددددعب مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزرا  مصطفى مدبولي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





 ـعا مـا . يايقيناا، لو تُعُه دت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـرا  لكانـ   ـلتا  المـد  ورئيسـة بـالد الـدن

وير رفاعة رافـع التهتـاوي، الـعي يُعـد أحـد قـادة النه ـة العلميـة ورائـد التنـ/ أو انا ب  المفكر المصري

، "فـير بـاريزتفلير اإلبريز فـي تل"في مصر والعال  العربي خالل القر  التا ع عشر، في م لْف  ا  هر 

عنةةدما يقةةوم علةةى صةةمو  مصةةر مةةن يم سةةن اسةةتيالل مواردهةةا والمغــزى  نــا أنــ  . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها  تصب  نبراسًا ممتوقدًا  وقا دًا زاخرًا بين بلدا  العالم

،  ـنع وبعد عقود زمنية  ويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، و مدت للعديد من التحـديات

ي الحرية  عب مصر العمي  التاريخف مرتين خالل أعوام قليلة  تارة عندما رار ضد الفساد و الب بحق  ف

ارف ، فثـبو نيتـ ، وتارة أخرى عندما تمسك بهويت  وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر المالمي في 

حكـ ، رئيساـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُك  انتقالية امتدت قرابة العام، تول  خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليـة بمنا ـبة اختتـام الفتـرة الرئا ـي-م قتاا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلمات ختاب  ا خيـر 

المسةتقبل ي مةلءننـي لعلـ  رقـة بـأ  "ا مـ  فـي الغـد، فـي قولـ  –2014يونيـو 4يوم ا ربعاء الموافـ  

م، لكـن ، وء  كان  أرض  مف بةا بدماء ا برياء، و ماؤب تشوبها بعـض الغيـولهذا الوبن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــو  أغصــا  الزيتـــو ،  ــماؤ ا  ــافيةا، تبعــث ب ريــاة أر  بــالدي  ــتعود  ــمراء بلــو  النيــ ، خ ـ

.النجاة وا م ، دوماا كما كان 

ة،  الـب عبد الفتاة السيسـي رئا ـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تول ي السيد الرئي 2014يونيو 8وفي 

ــا جمــوع المصــريين أ  يُعينــوب بقــوة  ل الحــ  ، ونســتم  فيــ  بمــاللبنةةا  وبننةةا الةةذي ن لةةم بةة مُفا با

فــر  والعــدل والعــيش الكــري ، ونتنســ  فيــ  ريــاة الحريــة وااللتــزام، ونلمــ  فيــ  المســاواة وتكــاف  ال

ــا ــا جميعا ــاة      ــفينة الــو ن واحــدة، فــش  نجــ  نجون ــا ود ــتور حي مــر أ  فــال يُمكــن ل . وجــوداا حقيقي 

ن الشـعب يستقي  من  رد واحد  كون  عقداا اجتماعي ا بين الدولة ممثلة في رئيسـها وم  سـاتها وبـي

.جمهوريتنا الوبنية المدنية ال ديثةلتأ ي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة التهتـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن)
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تـي نصـبو ومنع ذلك الحين، بدأت دروف الو ن تحيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الو نية المدنية الحديثة ال

سـتقب ، ءليها جميعاا، مع ءدرا  واعص من قِب  الشعب المصري بأننا جميعاا نلتزم بفار ة  ريـ  لبنـاء الم

ـــي كـــ  العقبـــ ات التـــي يُمللهـــا اإلرادة والتصـــمي  علـــ  العمـــ ، والتعـــاو  المنفـــتح مـــع الجميـــع  لتفت 

.والصعوبات  حت  ننع  جميعاا بثمار التنمية

جهـود  ، ت افرت خاللهـا الت ققت خاللها إنجازات تنموية تفو  عممر ال من نوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغـ  عِمـ  مـا  ـهدت  ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقي  نه ـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تفتـ  جميع ربوعها، فش  الدولة المصرية حكومة و ـعباا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن التمـوة إلنجـاز أكبـر ي

ة رئيسـة بيد أ  ذلـك يتتلـب التوقـف لبر ـة  لنتأمـ  مـا حققنـاب  ـوي ا مـن ءضـاءات تنمويـ. عنا  السماء

.ادمةخالل  عب الفترة  لتكو  عوناا لنا عل  ا تكمال مسيرة البناء والنه ة عبر  نوات مديدة ق

ز مصــتف  مــدبولي رئــي  مجلــ  الــوزراء بهــعا الشــأ ، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور

ســنوات المعلومــات ودعــ  اتفــاذ القــرار بتنفيــع جهــدص بحثــي  لتوريــ  أ ــ  ءنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاو  السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـ  مسـتوى محافمـات الجمهوريـة كافـةا، وذلـك بال

:عل  النحو اآلتيإلى إعدار باقة من الكتب وقد خلُر . مع مفتلف الجهات والهيئات الحكومية

ــا تنموي ــا، و ــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتاباــا يســتعر  أبــرز جهــود الدولــة علــ  مســتوى 23▪ : قتاعا

. رافـ  والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما ت  ء دار تقرير لك  قتاع تنموي يستعر  الجهود الرئيسة عل  مستوى المحافمات

عل  مستوى كتاباا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحقق  خالل السنوات السبع الماضية27▪

.قتاع تنموي المُحددة  لفاا23الـجميع المحافمات، تغتي 

ــة ▪ ــا  يُقــد ما   ــورة ءجمالي ــة علــ  مســتوى كــ ّ مــن القتتلفيصــيةكتاب ــ  الدول اعــات   ــ  مــا حققت

. التنموية والمُحافمات، بالتركيز عل  م  رات ا داء الرئيسة

ـــا علينـــا أ  نُ كـــد أ   ا الدولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع  اضةةةرهوفـــي  ـــعا المقـــام، كـــا  لزاما

ل  أكثر ، يُملل  اإلعال  العالمي لحقوت اإلنسا ، والعي ينتوي عومستقبلها وفق نهج تنموي صامل

ــا ل نســانية 13مــن  ــز، وحقــوت التفــ ، والحــ  فــي الغــع)حقَّ اء، بمــا فــي ذلــك الحــ  فــي الحيــاة دو  تميي

هــا تلــك الحقــوت التــي تســتند ءلي(. وحقــوت ا  ــفا  ذوي الهمــ  دو  تمييــز، وحمايــة الحيــاة الفا ــة

التـي تُمث ـ  دعـوة عالميـة للعمـ  مـن أجـ  " 2030أ ـداد التنميـة المسـتدامة "ا  داد اإلنمائية ا مميـة 

رجمتهـا الق اء عل  الفقر، وحماية كوكب ا ر ، وضما  تمتُّـع جميـع ا فـراد بالسـالم واالزد ـار، تمـ  ت

. دفاا أممي ا تلتزم مصر بها جميعاا17جميعاا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالاا، قامــ  الدولــة المصــرية بترجمــة  ــعب الحقــوت فــي د ــتور ا الــو ني الصــادر عــام 

ميــة ، والتــي تعكــ  الفتــة اال ــتراتيجية  ويلــة المــدى  لتحقيــ  مبــادع وأ ــداد التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي  ـبي  تنفيـع تلـك الرؤيـة، أ لقـ  الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في ك  المجاالت

دعو  ختامًةةا  تظةةل الةة.   ليكــو  ء ــاراا تنفيــعي ا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنتلــ "الــعي يحمــ  عنــوا  

.ممتد   والعمل ي دور األمل ليوم أفضل  وغد أيثر ازدهارًا لوبننا ال بيب
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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



سوهاج في أرقام

ألف كيلومتر مربعر وتنقسدم المحافظدة  لدى 11تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

قريدددةر ويبلدددغ 212وحددددة محليدددة قرويدددة تتبعهدددا 51مديندددةر وتضدددم 11مركدددًزار و11

ل الزيدادة 5.4 جمالي عدد سكان المحافظدة نحدو  ماليدين نسدمةر كمدا يبلدغ معددز

.لكل ألف نسمة22.2الطبيعية للمحافظة 

محافظة سوهاج  حدا أهم المحافظات الزراعيةر وتمثل الزراعة مصدر دخل للعديد مدن 

افظدة األسر بالمحافظةر حيث بلغ نصيب قطاع الزراعة من الندات  المحلدي اإلجمدالي لمح

كمدددا تدددرتبد بالعديدددد مدددن القطاعدددات واألنشدددطة . 2021/2020عدددام % 28.5سدددوهاج نحدددو 

.الخدمية األخرا

"



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

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

22.2 %48.3
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدز
2020عام 

11
ألف كيلومتر 

مربع

5.4
ماليين نسمة 

2020نهاية عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

%14.5

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

%21.4

المساحة الكلية

مليون مشتغل

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر١٥) 

1.2

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

100.3
ألف متعطل

معدل البطالة
(سنة15-64)

7.8%



أبرز مؤىرات المحافظة

63منشددددددددددددددددددددأة
56مقابـــــ  2019عدد المنشـــآت الصحية عـــام 

.2014منشأة عام 

3.3
ألــــف وحــــدة ء ــــكا  14.2تكلفــــة ءنشــــاء نحــــو 

(.2020-2014)اجتماعي خالل الفترة 

ـــ  نهـــر  تكلفـــة ءنشـــاء محـــوري جرجـــا و مـــا عل
.الني 

9281.8
اء تكلفــة تنفيــع العديــد مــن المشــروعات إلنشــ

وتو ــعة محتــات ميــاب الشــرف خــالل الفتــرة 
(2014–2021.)

مليددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددددف

224وحدددددددددددددددة 
غــاز عــدد الوحــدات الســكنية التــي تــ  تو ــي  ال

.2020التبيعي لها حت  نهاية عام 

1.1
مقارنــــة2020عــــدد البتاقــــات التموينيــــة عــــام 

.2014ألف بتاقة عام 930.4بـ 

مليدددددددددددددددددددددون

بطاقدددددددددددددددددددددة 

مليددددددار ات 

جنيدددددددددددددددددد  

1.1
مدر ـــة بمفتلـــف 296تكلفـــة ءنشـــاء وتتـــوير 

.المراح  التعليمية

251
عـام عدد مستفيدي برنامج تكاف  وكرامة خالل

2020/2019.

ألددددددددددددددددددددددف  

مسدددددددتفيد

مليددددددون

جنيددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددار  

جنيددددددددددددددددددددددددددددد  



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تحظى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدالغ مدن ق

ةر لتحقيد  المصريةر التي عمدت خالل السنوات السبع الماضيةر بكل السبل واآلليدات الممكند

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددون

635.2جنيدددددددد  
مدر ــــة فــــي مراحــــ  111تكلفــــة ءنشــــاء عــــدد  

.التعلــــــــــــي  قبــــــــــــ  الجــــــــــــامعي المفتلفــــــــــــة

قصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًرا

وبيًتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 19
ايـة ءجمالي عدد قصور وبيوت الثقافة حتـ  نه

.2020عام 

ألددددددددددددددددف

166.7طالددددددددددب
علـي  التاقة اال تيعابية للمدارس بمراح  الت

.2021/2020قب  الجامعي عام 

مليددددون 

373.8جنيدددددددددد  
ألـــف حالـــة علـــ  نفقـــة 124تكلفـــة عـــال  نحـــو 

.2020الدولـــــــــة بالمحافمـــــــــة خـــــــــالل عـــــــــام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددون 

114جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد  
ــــــدة .تكلفــــــة ءنشــــــاء جامعــــــة  ــــــو ا  الجدي

48.1%
ـــــــا  بالمشـــــــروعات  نســـــــبة مســـــــا مة اإلن

.2019متنا ية الصغر عام 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة سوهاج  | 11

ــــــــ  النهــــــــو   ــــــــة المصــــــــرية عل تعمــــــــ  الدول

ــع بالمنمومــة الصــحية واالرتقــاء بمســتوى جم ي

الفـــدمات المقدمـــة للمـــوا نين، وفـــ  منهجيـــة 

ورؤيــــــة  ــــــاملة، تســــــتند ءلــــــ  أعلــــــ  المعــــــايير 

ر بـ  العالمية، خا ة أ  بناء مجتمع  ـحي يتـواف

جميــع مقومــات الرعايــة الصــحية يمــ  أحــد أ ــ  

وبعـداا ركائز الرؤيـة الو نيـة للتنميـة المسـتدامة،

تحقيقــ  ا ــتراتيجي ا تســع  القيــادة السيا ــية ل

في أ رع وقـ  ممكـن، و ـو ا مـر الـعي عكسـت  

لدولة، العديد من المبادرات الصحية التي تبنتها ا

". 19-كوفيد"وا تمرت رغ  تداعيات أزمة 

ة اتصــالاا،  ــهدت المنمومــة الصــحية بمحافمــ

 ـــو ا ، عمليـــة ءحـــالل وتجديـــد لعـــدد كبيـــر مـــن 

.المستشفيات المركزية

تـي يأتي ذلك ضـمن تتـوير المنمومـة الصـحية ال

تنتهجهــــا الدولــــة لتقــــدي  خدمــــة  بيــــة متميــــزة

.للموا نين

"  مــا"اتصــالاا، قامــ  الدولــة بتتــوير مستشــف  

مليــو  جنيــ ، 294.5المركــزي، بتكلفــة تبلــ  نحــو 

يـراا يـوفر وتمث   ـعب المستشـف   ـرحاا  بي ـا كب

ة لـ ، الرعاية التبية   ـالي المركـز والقـرى التابعـ

حيـث تقـدم خـدمات  بيــة متميـزة لمـا يقـرف مــن

.ألف موا ن450

تنــــــــدر  المستشــــــــف  ضــــــــمن مبــــــــادرة حيــــــــاة 

ة كريمــة وتف ــع للتتــوير الشــام  علــ  مســاح

. ريراا134ألف متر مربع بسعة 17

ـــشجراء تتـــوير  ـــام  فـــي  ـــا ب ـــة أي ا قامـــ  الدول

حــــو مستشــــف  جرجــــا المركــــزي، بتكلفــــة تبلــــ  ن

مليـــو  جنيـــ   بهـــدد تقـــدي  خدمـــ   بيـــة224.3

ألــف مــوا ن بمركــز 600متميــزة لمــا يقــرف مــن 

ومدينــة جرجــا بمحافمــة  ــو ا ، بمــا يتما ــ  

مـــع المعــــايير العالميـــة لرعايــــة المرضـــ   بقاــــا 

. حد  معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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ـــ ا تجـــدر اإل ـــارة ءلـــ  أ  المستشـــف  تنـــدر  أي ا

ضــــمن مبــــادرة حيــــاب كريمــــة وتف ــــع للتتــــوير 

.أ ِرَّة107الشام  بسعة 

ل فــي  ــياتص متصــ ، تــ  ت ــمين مشــروع ءحـــال

و ا  وتجديد مستشــــــف   ـاقلتة المركـزي بسـ

-مليـــو  جنيـــ  290بتكلفـــة ءجماليـــة تبلـــ  نحـــو -

بيـة بالفتة الموضوعة لالرتقـاء بالمنمومـة الت

وتحســـــــين الفـــــــدمات المقدمـــــــة للمـــــــوا نين 

.بمحافمة  و ا 

ــ  تقــدي  خدمــ   بيــة  ويهــدد  ــعا المشــروع ءل

ألــف مــوا ن بمركــز 300متميــزة لمــا يقــرف مــن 

. اقلتة

ــــــعكر أ  المستشــــــف  مــــــدر  ضــــــمن  جــــــدير بال

تــوير المبــادرة الرئا ــية حيــاب كريمــة ويف ــع للت

آالد متر مربع، بسـعة 4.2الشام  عل  مساحة 

.أ ِرَّة مريض103

شـف  وت  أي اـا تنفيـع مشـروع رفـع كفـاءة مست

ــ   بهــدد االرتقــاء 89الهــالل بتكلفــة  مليــو  جني

ـــــا  بمســـــتوى الفـــــدمات التبيـــــة المقدمـــــة  بقا

.لمعايير الجودة وا ترا ات مكافحة العدوى

كمـــا تـــ  افتتـــاة أول وحـــدة لزراعـــة قوقعـــة ا ذ  

حي بالصـــعيد بمستشـــف  الهـــالل للتـــأمين الصـــ

ـــ  مـــن 2018عـــام  ، وتُعـــد  ـــعب الوحـــدة  ـــي ا ول

نوعهـــــا بمستشـــــفيات الــــــتأمين الصـــــحي علـــــ 

مســــــتوى الصــــــعيد والرابعــــــة علــــــ  مســــــتوى 

الجمهوريــــــــــة، وتفــــــــــدم الحــــــــــاالت المرضــــــــــية 

. بمحافمات الصعيد من المنيا حت  أ وا 

ش جاء ذلك عقب ءنشاء فرع مستشف  أبو الـري

ــــــدة،  لعــــــال  ا  فــــــال بمدينــــــة  ــــــو ا  الجدي

شــاء ومستشـف   ـو ا  للصــحة النفسـية، وءن

مركــــز متفصــــر لتــــب وجراحــــة العيــــو  بحــــي 

جــودة الكـورر، باإلضــافة ءلــ  الصـروة التبيــة المو

بالفعـــ ، ومنهـــا مستشـــف   ـــو ا  الجـــامعي، 

. ومستشف  الجهاز اله مي والقلب



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة سوهاج  | 13

ـــد بمستشـــف ـــاة جدي ـــا ءنشـــاء جن ـــ  أي ا   كمـــا ت

مليو  جني ، وفي 246.5 هتا المركزي، بتكلفة 

تــــ  افتتـــــاة وحــــدة العنايــــة المركـــــزة 2015عــــام 

بح بمستشف   هتا العام بعد تتوير ـا، ليصـ

أ ِرَّة، وقد تـ  4 ريراا، بزيادة 11عدد ا  ِرَّة بها 

جهـــاز تـــنف  2تتوير ـــا بأحـــد  ا جهـــزة بعـــدد 

أجهـــزة مراقبـــة مـــريض، وعـــدد 4 ـــناعي، وعـــدد 

.أجهزة ضخ محالي ، وجهاز ر   قلب حديث4

لمـا يقـرفمن أجل تقديم خدمةة ببيةة متمية   

ـــــــف مـــــــوا ن بمركـــــــز دار الســـــــالم 450مـــــــن  أل

بمحافمــــــة  ــــــو ا  تتما ــــــ  مــــــع المعــــــايير 

العالميــة لرعايـــة المرضـــ   بقــا  حـــد  معـــايير

الجــودة ومعــايير مكافحــة العــدوى، بــدأت الدولــة 

فـــــي تتـــــوير مستشـــــف  دار الســـــالم المركـــــزي، 

.مليو  جني 362بتكلفة نحو 

تنـــدر  أعمـــال المستشـــف  ضـــمن مبـــادرة حيـــاة 

ــد علــ  مســاح ةكريمــة وتف ــع ل حــالل والتجدي

.آالد متر مربع10

ز وبهدد تقـدي  خدمـة  بيـة متميـزة   ـالي مركـ

ــــة بشعــــادة تتــــوير  ــــة، قامــــ  الدول ــــة جهين ومدين

مستشـــــــف  جهينـــــــة المركـــــــزي بتكلفـــــــة تبلـــــــ 

.مليو  جني 273.6

كمـــــا قامـــــ  الدولـــــة بــــــتتوير  ـــــام  للمركـــــز 

ـــــــدم ومشـــــــتقات البالزمـــــــا  ـــــــك ال اإلقليمـــــــي لبن

بســـو ا ، وذلـــك بهـــدد تـــأمين االحتياجـــات مـــن 

ومينالبيـأدوية مشتقات البالزما وبصـفة خا ـة 

، (تالحرو–القلب –الكبد )البشري لعال  أمرا  

ـــــتجلا لعـــــال  أمـــــرا  8وفـــــاكتور  ، وعوامـــــ  ال

، (الهيموفيليــــــــــــــــــــا–النزيــــــــــــــــــــف المتكــــــــــــــــــــرر )

ــــــولين المناعــــــة )لعــــــال  أمــــــرا  وأميونوجلوبي

(.ا عصاف والروماتيزم–و ر ا  الدم 
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، 2019كمـا تــ  ءنشــاء وحـدة  ــحية متكاملــة عــام 

ــــة  ويهــــدد المشــــروع ءلــــ  تقــــدي  خــــدمات  بي

متميــزة مــن تتعيمــات، و ــب أ ــرة، و ــيدلية 

ن ومتابعــة للحمــ ، وء ــعافات أوليــة للمــوا ني

حــو بمحافمــة  ــو ا ، وتقــدر تكلفــة اإلنشــاء بن

.مليو  جني 2.6

ك كعلك، ت  ءنشاء مركز جراحـات الكلـ  والمسـال

، والـعي ي ـ  2018البوليـة بجامعـة  ـو ا  عـام 

لغـ   ـريراا لفدمـة المـوا نين، بتكلفـة ب75نحـو 

.مليو  جني 150نحو 

ــــــ  دعــــــ  المستشــــــف  2021وفــــــي  ــــــبتمبر  ، ت

ـــــد بمحافمـــــة  ـــــو ا ، بعـــــدد  الجـــــامعي الجدي

ح ـانة 20كر ي غسي  كلـوي، و32ماكينة و32

أ فـــال حـــديثي الــــوالدة مـــزودة بـــأجهزة تــــنف  

البــدي  لجهــاز التــنف   CPAP ــناعي، وأجهــزة 

ايـة الصناعي، وذلك ضـمن المبـادرة الرئا ـية لرع

مرضـــــ  الفشـــــ  الكلـــــوي، وتحســـــين مســـــتوى 

. الفدمات الصحية المقدمة له 

جـــدير بالــــعكر أ  المستشـــف  الجــــامعي الجديــــد

عيادة خارجية، ت  تجهيز وفرش50ي   أكثر من 

.عيادة منها با را  غير التبي23

ـــة بالنسةةةبة لخةةةدمات ا سةةةعا    ـــ  الدول عمل

2021 ـــــيارات حديثـــــة فـــــي عـــــام 5علـــــ  تـــــوفير 

د   تول  يئة اإل ـعاد بسـو ا ، ليصـ  عـد

السيارات العاملة بنتـات محافمـة  ـو ا  ءلـ 

 يارة، تغتي جميع مد  وقرى المحافمـة، 114

. والترت الداخلية والسريعة

علـ  تـوفير 2018كما  ب  أ  عمل  الدولة عـام 

 ــيارتي ء ــعاد دفــع ربــاعي   ــتول  ــيارات

اإل ــعاد بســو ا  للعمــ  بــالترت الصــحراوية

.مليو  جني 2.4الوعرة، وذلك بتكلفة 

كعلك، دخ  اإل ـعاد النهـري الفدمـة  ول مـرة 

، ولنش اإل عاد النهري 2015بسو ا  في عام 

مجهــــز بأحــــد  التجهيــــزات التبيــــة التــــي تقــــدم 

.ءل  المصاف
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كــا  2019تجــدر اإل ــارة ءلــ  أنــ  حتــ  نهايــة عــام 

ـــــــــــوي 14يوجـــــــــــد عـــــــــــدد  وحـــــــــــدة غســـــــــــي  كل

مــة، بالمستشــفيات العامــة، والمركزيــة بالمحاف

ماكينـــة غســـي ، تقـــوم مديريـــة 366تحتـــوي علـــ  

. الصحة بأعمال  يانتها بشك  دوري

كمــــا قامــــ  الدولــــة بشنشــــاء مستشــــف  عــــال  

 ا ، اإلدمــا  بقريــة بلصــفورة التابعــة لمركــز  ــو

وتعـــــد المستشـــــف  ا ولـــــ  مـــــن نوعهـــــا علـــــ  

مســــــتوى الصـــــــعيد، والثالثــــــة علـــــــ  مســـــــتوى 

آالد متـر مربـع 6الجمهورية وتقام عل  مسـاحة 

.  رير700بتاقة 

ــــك،  ــــرع  المحافمــــة فــــي  ــــ  ذل باإلضــــافة ءل

تشــــــغي  قســــــ  عــــــال  اإلدمــــــا  بمستشــــــف  

. ريراا36 و ا  للصحة النفسية بتاقة 

 ــعا باإلضــافة ءلــ  أنــ  تــ  تحديــد عيــادة أعصــاف

ركــز ا  فــال بالعيــادة التفصصــية بســو ا ، كم

رئـــي  لعـــال  ال ـــمور الع ـــلي عنـــد ا  فـــال، 

ور كجزء من مبـادرة السـيد الـرئي  لعـال  ال ـم

.الع لي عند ا  فال في مصر

13

29

2014 2020

(مركز)

د تطور عدد مراكز الغسيل الكلوي المملوكة والمتعاق
2020و2014عليها خالل عامي 

. وزارة الصحة والسكا : المصدر
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ألـف حالـة 124من الجدير بالعكر أن  تـ  عـال  نحـو 

ــــــة بشجمــــــالي تكلفــــــة بلغــــــ  ــــــ  نفقــــــة الدول عل

. 2020مليو  جني  بالمحافمة خالل عام 373.8

وقــد  ــهد عــدد المنشــآت الصــحية بالمحافمــة

.يتتوراا ملحوظاا كما  و موضح في البيا  اآلت

56

63

2014 2019

تطور عدد المنشآت الصحية في 
2019و2014سوهاج خالل عامي 

(منشأة)

3856

4125

2014 2019

ة بالمنشآت  رز
 
 جمالي عدد األس

2019و2014الصحية خالل عامي 

( رير)

. وزارة الصحة والسكا : المصدر . وزارة الصحة والسكا : المصدر
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ـــــــة بمحافمـــــــة   ـــــــهدت المنمومـــــــة التعليمي

 ــــــو ا  خــــــالل الســــــنوات الســــــبع الماضــــــية 

ـا غيــر مســبوت، حيــثُ تــ  ءنشــاء وءحـــالل ا تمامـا

مدر ــــــــة بمفتلــــــــف المراحــــــــ  413وتو ــــــــعة 

ية فصـلاا، بتاقـة ا ـتيعاب5419التعليمية، ت   

مليــار جنيــ ، 1.6ألــف  الــب، بتكلفــة بلغــ  244

ــك ءنشــاء  ــدة بتكلفــة 85بمــا فــي ذل مدر ــة جدي

مدر ـــــــــة 26وءنشـــــــــاء , مليـــــــــو  جنيـــــــــ 451.3

جديـــــــــدة بمشـــــــــاركة جهـــــــــات أخـــــــــرى بتكلفـــــــــة 

. مليو  جني 183.9

ــا لتلــك الجهــود، فقــد زادت عــدد الفصــ ول وتكليلا

الدرا ــــــــــية فــــــــــي المــــــــــدارس لتصــــــــــ  ءلــــــــــ  

، بشجمـــــــالي 2021/2020ألــــــف فصــــــ  عــــــام 26.3

. مدر ة2996

يمية وفي ء ار تعزيز ال وابا في العملية التعل

ــــة لجــــعف ــــوفير الســــب  الممكن بالمحافمــــة، وت

التــــــالف والحــــــد مــــــن ظــــــا رة التســــــرف فــــــي 

ـــة، فقـــد  ـــهد ت المـــرحلتين االبتدائيـــة واإلعدادي

لحوظاـا نسبة التسرف من المرحلتين انففاضاـا م

: كما  و مبين بالشك  اآلتي

0.57
0.32

5.28

1.99

2014/2013 2020/2019

انخفاض نسب التسرب من المرحلتين 

االبتدائية واإلعدادية خالل عامي

(2020/ 2019و2014/ 2013)

نسبة التسرب من المرحلة اإلبتدائية

نسبة التسرب من المرحلة اإلعدادية

)%(

ةةةيالتعليةةةةةم األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةة

والفني

"

. الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر
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بـ  توال  ءنجازات الدولة في قتـاع التعلـي  مـا ق

ــاة مــدارس ــ  افتت الجــامعي بالمحافمــة، حيــث ت

، و ــي تعــد أول مدر ــة جيــ  المســتقب  الدوليــة

افة بالنمام ا مريكي فـي  ـعيد مصـر، لتعـد ءضـ

تـوة قوية للمنمومة التعليمية بالمحافمة، وخ

.مهمة في  ري  ءعمار مدينة  و ا  الجديدة

بُ  كما حر ـ  الدولـة علـ  تـوفير وتسـهي  السُـ

كافــــة للنهــــو  بمنمومــــة التعلــــي  ا  ا ــــي

:بالمحافمة، فقام  الدولة أي اا باآلتي

آالد متـر 10تفصير قتعة أر  بمسـاحة ▪

مركـــز ومدينـــة-مربـــع بناحيـــة جهينـــة الغربيـــة 

جهينة  إلقامة مجمع مـدارس جهينـة اليابـاني

عليهــــا، وذلــــك بموجــــب قــــرار رئــــي  الــــوزراء 

.2017لسنة 2277رق  

تفصــــير قتعــــة أر  مــــن أمــــال  الدولــــة ▪

آالد متـــر مربـــع بناحيـــة 10الفا ـــة بمســـاحة 

محافمـــة  ـــو ا  لصـــالح وزارة -حـــي الكـــورر 

امـــــة الفنـــــي، إلقوالتعلـــــي التربيـــــة والتعلـــــي  

رار مدر ة للمتفوقين عليها، وذلك بموجب ق

.2017لسنة 1533رئي  الوزراء رق  

تفصــــير قتعــــة أر  مــــن أمــــال  الدولــــة ▪

آالد متــر مربــع بناحيــة 4.2الفا ــة، بمســاحة 

محافمـــــة -مركـــــز المراغـــــة -نجـــــع الما ـــــخ 

 ــــــو ا ، لصــــــالح الهيئــــــة العامــــــة ل بنيــــــة 

التعليميـــــــــــة  إلقامـــــــــــة مجمـــــــــــع تعليمـــــــــــي 

عليهــا، وذلــك بموجــب قــرار ( رــانوي/ ءعــدادي )

.2018لسنة 2676رئي  الوزراء رق  

انتالقاــــا مــــن أ  التعلــــي  الفنــــي يعــــد مــــن أ ــــ  

ا دوات الرئيســـــــــة لتحقيـــــــــ  بـــــــــرامج التنميـــــــــة 

ـــر دعامـــة مهمـــة مـــن  ـــ  يعتب ـــ  ءن المســـتدامة، ب

اتـ  دعامات منمومة التعلي   حيث يسع  بنوعي

المفتلفــــة ءلــــ  ءعــــداد القــــوى العاملــــة المــــا رة 

الالزمــــــة لفدمــــــة ختــــــا التنميــــــة االقتصــــــادية 

ـــــــة ليصـــــــب مبا ـــــــرة فـــــــي  واالجتماعيـــــــة للدول

. وت العم 
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في ء ار ذلـك، تـ  افتتـاة مجموعـة مـن ا قسـام

المتميــــزة والجديــــدة، وربتهــــا بســــوت العمــــ ، 

أقسام ا عمال الصـحية، ونجـارة ا  ـاس: مث 

ــــة الصــــناعية، وقســــ  بمدر ــــة المراغــــة الثانوي

ـــة التاقـــة الشمســـية بمدر ـــة  ـــو ا  الثانوي

ال  الميكانيكيــة، وقســ  التباعــة والدعايــة واإلعــ

بمدر ــــة  ــــو ا  المعماريــــة، وقســــ  دباغــــة 

.و ناعة الجلود بمدر ة الكورر النسيجية

  كـــــعلك تـــــ  افتتـــــاة المدر ـــــة الفنيـــــة للتعلـــــي

ناعي والتــدريب المــزدو  بمقــر كليــة التعلــي  الصــ

، وجـــــاء افتتاحهـــــا 2019بجامعـــــة  ـــــو ا  عـــــام 

لفدمـــة المجتمـــع المحلـــي، وتحســـين مفرجـــات 

ر وجـــدي. التعلـــي  الفنـــي لمواكبـــة  ـــوت العمـــ 

بالـــــعكر أ  جامعـــــة  ـــــو ا  تعـــــد الثانيـــــة علـــــ  

رس مستوى الجمهورية في تتبيـ  تجربـة المـدا

.الفنية المزدوجة

52 52

43

28

 جمالي الثانوي التجاري جمالي الثانوي الصناعي

(مدرسة)

(2021/2020–2014/2013)تطور عدد مدارس التعليم الفني والتجاري خالل عامي 

2021/2020 2014/2013

. الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر
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بُ  كما حر ـ  الدولـة علـ  تـوفير وتسـهي  السُـ

كافــــــة للنهـــــــو  بمنمومـــــــة التعلـــــــي  الفنـــــــي 

بالمحافمــــة، فقامــــ  بتفصــــير قتعــــة أر  

ــا كائنــة 1980مملوكــة للدولــة بمســاحة  متــراا مربعا

محافمـــــة -مركـــــز  مـــــا -بزمـــــام كـــــوم العـــــرف 

 ــــــو ا ، لصــــــالح مديريــــــة التربيــــــة والتعلــــــي  

بســـــــو ا  بالمجـــــــا   إلقامـــــــة مدر ـــــــة تربيـــــــة 

فكريــة عليهــا، وذلــك بموجــب قــرار رئــي  الــوزراء

.2018لسنة 769رقــ  

كمــا قامــ  بتفصــير قتعــة أر  مــن أمــال  

متـر مربـع، بناحيـة 7500الدولة الفا ـة بمسـاحة 

محافمــة  ــو ا ، -مركــز  ــو ا  -أوالد نصــير 

در ــة لصــالح مديريــة التربيــة والتعلــي   إلقامــة م

ـــا لقـــرار رئـــي  الـــو زراءفنيـــة للبنـــات عليهـــا،  بقا

.2019لسنة 191رق  

فيمــا يفــر التعلــي  ا ز ــري، فقــد وافــ  ا ز ــر

تــةبالبفايعلـ  ءقامـة معهـد دينـي بنجـع أبـو حمـد 

ــــ  مســــاحة  ــــع 2000مركــــز  ــــو ا  عل ــــر مرب مت

أمــال  دولـــة، وذلــك فـــي ء ــار ختـــة المحافمـــة 

ـــــــة  ال ـــــــتكمال وءقامـــــــة المشـــــــروعات الفدمي

.والتنموية

متـــراا مربعاـــا 420 ـــعا باإلضـــافة ءلـــ  تفصـــير 

بمركـــز دار الســـالم ل ـــمها لمعهـــد أوالد  ـــال  

ــر بحــري ا ز ــري، بحيــث يســه  ذلــك بشــك  كب ي

فـــي خدمـــة أبنـــاء القريـــة والقـــرى المجـــاورة وفـــك 

تكد ـــــات التـــــالف، وءتاحـــــة المنـــــا  المنا ـــــب 

.للتفوت الدرا ي

فـــي ء ـــار ا تمـــام الدولـــة بتعلـــي  ذوي القـــدرات 

ش  الفا ــة، وتــوفير كافــة الســب  الالزمــة لهــ ، فــ

لـ  عدد مدارس التربية الفا ة بالمحافمـة قـد ب

ـــ  نحــــو 2021/2020مدر ـــة عـــام 20 ـــوي عل ، تحت

تلميـــــعاا، و ـــــو مـــــا 1716فصـــــلاا  لتســـــتوعب 128

ــــة الــــعي توليــــ   يعكــــ  حجــــ  اال تمــــام والرعاي

.  الدولة  بنائها من ذوي القدرات الفا ة

ـــ  محـــو  ـــعكر ارتفـــاع نســـبة مـــن ت مـــن الجـــدير بال

2021/2020عــام % 42.6أميــته  مــن المقيــدين لـــ 

.2014/2013عام % 24.4مقارنة بـ 
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ي حمي قتاع التعلي  العالي والبحـث العلمـي فـ

ـــة ومتابعتهـــا خـــالل  مصـــر با تمـــام ودعـــ  الدول

وير السنوات السبع الماضية، وأدى ذلك ءلـ  تتـ

ان  كمي وكيفي غير مسبوت في  عا القتاع، وك

محافمة  و ا  من المحافمات التـي  ـهدت 

ـــا فـــي منمومـــة التعلـــي  العـــالي ، تتـــوراا ملحوظا

ــــا فــــي تتــــور عــــدد الجامعــــات  ــــك جلي  وظهــــر ذل

.والكليات التي ت  ءنشاؤ ا داخ  المحافمة

، اتصالاا، وقد تـ  ءنشـاء جامعـة  ـو ا  الجديـدة

ــــة إلن ــــة التحتي شــــائهاوالتــــي بلغــــ  تكلفــــة البني

ــ ، ويت ــمن المشــروع عــدداا مــن114 مليــو  جني

ـــر عـــدد ممكـــن مـــن الفـــر  ـــات لتـــوفير أكب الكلي

.التعليمية  بناء المحافمة

ــــة  ــــو ا   ــــة اآلداف بمدين ــــ  ءنشــــاء كلي كمــــا ت

مليــــو  جنيــــ ، وذلــــك 81الجديــــدة، بتكلفــــة تبلــــ  

.  اتبهدد زيادة أعداد التالف المقبولين بالكلي

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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تهــدد كليــة اآلداف ءلــ  ءعــداد خــريجين مــ  لين 

ـــا مكتســـبين المهـــارات المنا ـــ ـــا وعملي  بة علمي 

.التي يحتاجها  وت العم 

تمر كما تعم  عل  تحقي  أ داد التعلي  المسـ

ي وذلك من خالل ما تقدم  من برامج مفتلفـة فـ

ــا، وتن ميــة مرحلتــي الليســان ، والدرا ــات العلي

مهــــارات البحــــث العلمــــي فــــي مجــــال اللغــــات، 

.والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ــا تــ  تنفيــع المرحلــة الثانيــة مــن ءنشــا ء كليــة أي ا

مليـو  جنيـ   61الزراعة بجامعة  ـو ا  بتكلفـة 

ــــــع مشــــــروع  ــــــا بتنفي ــــــة أي ا كمــــــا قامــــــ  الدول

لفـــة ءنشـــاء كليـــة التـــب البيتـــري بســـو ا ، بتك

.مليو  جني 62

علـ  باإلضافة ءل  ذلك، قام  الدولـة بالموافقـة

، بموجــــب قــــرار رئــــي  "جامعــــة ميريــــ "ءنشــــاء 

، وتقـــع الجامعـــة 2019لســـنة 8الجمهوريـــة رقـــ  

ــــ  في مدينة  و ا  الجديــدة، علـ  مساحـــة تبل

.ألف متر مربع150حوالــي 

، تـــ  ءنشـــاء فـــرع 2014جـــدير بالـــعكر أنـــ  فـــي عـــام 

ر لجامعــة ا ز ــر بمحافمــة بســو ا ، بحــي الكــور

.ألف متر مربع27.1بسو ا  عل  مساحة 

لصـيدلة ي   رال  كليات للبنـات، و ـي التربيـة وا

.والدرا ات اإل المية

ـــــة حا ـــــبات ومعلومـــــات  ـــــ  ءنشـــــاء كلي كمـــــا ت

.بجامعة  و ا 

بحثية وتهدد الكلية ءل  تقدي  برامج أكاديمية و

فــــي وتدريبيــــة وتقــــدي  اال تشــــارات المفتلفــــة

مجــال الحا ــبات والمعلومــات علــ  المســتوى 

.المحلي واإلقليمي والدولي
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ير ءيماناـــا بـــدور الثقافـــة وأ ميـــة اإلبـــداع فـــي تتـــو

ة الوعي وتنمية المجتمع، ونمراا   مية محافمـ

 ـــو ا  ومركزيتهـــا فـــي منتقـــة  ـــعيد مصـــر، 

ة وكفتــوة مــن الدولــة نحــو تــوفير وتســهي  كافــ

  داخـ  السُبُ  للنهـو  بقتـاع الثقافـة والفنـو

ــــة بتفصــــير  محافمــــة  ــــو ا ، قامــــ  الدول

قتعة أر  من أمال  الدولة الفا ة بمسـاحة 

-مركـــز  مـــا -متـــر مربـــع بناحيـــة بنـــدر  مـــا 800

ور محافمة  و ا ، لصالح الهيئة العامة لقصـ

ذلــك الثقافــة  إلقامــة مبنــ  قصــر رقافــة عليهــا، و

1438بموجـــــــــب قـــــــــرار رئـــــــــي  الـــــــــوزراء رقـــــــــ  

.2018لسنة 

و ـــاعدت كـــ  تلـــك اإلجـــراءات علـــ  زيـــادة عـــدد 

القصــــور الثقافيــــة فــــي المحافمــــة لتصــــ  ءلــــ 

قافـة خمسة قصور، باإلضافة ءل  زيادة بيـوت الث

قصــــر رقافــــة ءلــــ  تســــعة بيــــوت، ومــــن أبرز ــــا، 

.و هتا،و و ا ، والكورر، التف 

ن كــعلك، قامــ  الدولــة المصــرية بتنفيــع العديــد مــ

وذجاـا المشروعات الثقافية بسو ا ، والتي تعـد نم

ملـ  عاكساا لعراقة وتفرد الهويـة المصـرية، بمـا تح

.من  مات  بيعية وبشرية مميزة

كثيـف وتهدد تلك المشروعات ءل  نشر التنوير، وت

ات الفعاليات ا دبية والفنية فـي أحـد أ ـ  محافمـ

.الصعيد والقرى والنجوع التابعة لها

قافـة اتصالاا، يأتي مشروع  ـو ا  بلـد ا حـالم والث

وف، والفنو ، ضمن توجهات الدولة لال تمام بالجن

تحقيــ  كمــا يــأتي تنفيــعاا لال ــتراتيجية الراميــة ءلــ 

لــف العدالــة الثقافيــة وءعــالء رايــات التنــوير فــي مفت

ـــة فـــي ءقامـــة  ـــ  الالمركزي ـــبالد معتمـــداا عل أنحـــاء ال

الفعاليـــات  وذلـــك بهـــدد وضـــع المحافمـــة علـــ  

ي خريتـــة الثقافـــة المصـــرية، وتنـــوع ا نشـــتة التـــ

ـــــف الشـــــرائح  يت ـــــمنها المشـــــروع لجـــــعف مفتل

.العمرية واالجتماعية بالمحافمة

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
"
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د مـن كعلك، قام  الدولة المصرية بتنفيـع العديـ

المشـــــروعات الثقافيـــــة بســـــو ا ، والتـــــي تعـــــد 

ــة المصــري ــا لعراقــة وتفــرد الهوي ــا عاكسا ة نموذجا

زة، بما تحمل  مـن  ـمات  بيعيـة وبشـرية مميـ

ــــوير،  ــــ  نشــــر التن ــــك المشــــروعات ءل وتهــــدد تل

حـدى أ ـ  وتكثيف الفعاليات ا دبية والفنية في ء

.هامحافمات الصعيد والقرى والنجوع التابعة ل

ـــــد ا حـــــالم  ـــــأتي مشـــــروع  ـــــو ا  بل اتصـــــالاا، ي

والثقافــــــة والفنــــــو ، ضــــــمن توجهــــــات الدولــــــة 

تراتيجية لال تمام بالجنوف، كما يأتي تنفيـعاا لال ـ

رايـات الرامية ءل  تحقي  العدالة الثقافية وءعـالء

ـــ ـــبالد معتمـــداا عل ـــف أنحـــاء ال   التنـــوير فـــي مفتل

 ـب الالمركزية فـي ءقامـة الفعاليـات، وتنميـة موا

.أبناء المحافمة

ــــــك المشــــــروعات،  ــــــهدت  ــــــ  تل باإلضــــــافة ءل

الم  فـ" رؤيـة"المحافمة ء الت فعاليات ملتقـ  

الشــــباف بحديقــــة المالعــــب المفتوحــــة بميــــدا 

ــعي نمَّمــ  المركــز القــومي للســي نما الثقافــة، وال

بالتعـــاو  مـــع قصـــر رقافـــة  ـــو ا ، وذلـــك مـــن 

ة، أجــ  ءرــراء الحــرا  الثقــافي والفنــي بالمحافمــ

.ودع   بابها المبدعين

عـة ، تـ  تنفيـع مجمو"حياة كريمة"في ء ار مبادرة 

  منـع من الفعاليات الفنية والفكرية كمرحلـة أولـ

، وتســـع   ـــعب الفعاليـــات ءلـــ  أحيـــاء 2021ينـــاير 

ـــدور الثقـــافي ـــة المصـــرية، ودعـــ  ال وتعزيـــز الهوي

بالمحافمــــات، وتحقيــــ  العدالــــة الثقافيــــة مــــن

نحــاء خــالل الو ــول بــالمنتج الثقــافي ءلــ  كافــة أ

ـــو ن، كمـــا تهـــدد ءلـــ  نشـــر التنـــوير وتتـــوير  ال

الــوع  الجمعــي، واال تمــام بــالنشء لفلــ  جيــ 

.قادر عل  ا تكمال بناء الو ن

ة وقــد بلــ  عــدد قصــور وبيــوت الثقافــة بمحافمــ

.2020قصراا وبيتاا بنهاية عام 19 و ا  
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تكفـــــ  الدولـــــة تحقيـــــ  المســـــاواة بـــــين المـــــرأة 

ية، والرج  في جميع الحقـوت المدنيـة، والسيا ـ

ـــــة، وفقاـــــ ـــــة، والثقافي ا واالقتصـــــادية، واالجتماعي

ــــ  اتفــــاذ  ــــة عل  حكــــام الد ــــتور، وتعمــــ  الدول

مثيلاـــا التـــدابير الكفيلـــة ب ـــما  تمثيـــ  المـــرأة ت

الــعي منا ــباا فــي المجــال  النيابيــة، علــ  النحــو

.يحددب القانو 

كمــــا تكفــــ  للمــــرأة حقهــــا فــــي تــــولي الوظــــائف 

ــــين فــــي  ــــا والتعي العامــــة ووظــــائف اإلدارة العلي

.  االجهــات والهيئــات الق ــائية، دو  تمييــز ضــد

وتلتـــزم الدولـــة بحمايـــة المـــرأة ضـــد كـــ  أ ـــكال

ين العنــف، وتكفــ  تمكــين المــرأة مــن التوفيــ  بــ

.واجبات ا  رة ومتتلبات العم 

وفـــي ء ـــار توجهـــات الدولـــة  ـــالفة الـــعكر، فـــش  

ـــــا ، ءدمـــــا  وتمكـــــين المـــــرأة اقتصـــــادي ا واجتماعي 

يســة و يا ــي ا، ورقافي ــا، يُعــد خار ــة  ريقــة رئ

.تسير عليها محافمة  و ا 

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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وقــد انعكــ  ذلــك فــي العديــد مــن الم  ــرات، 

ولعــــ  أبرز ــــا و ــــول نســــبة مســــا مة اإلنــــا  

ـــــــــــة )بالمشـــــــــــروعات الصـــــــــــغيرة  جهـــــــــــاز تنمي

المشـــروعات الصـــغيرة والمتو ـــتة ومتنا يـــة

، ونســبة مســا مة 2019عــام % 23.1ءلــ  ( الصــغر

جهـــــاز )اإلنــــا  بالمشــــروعات متنا يــــة الصــــغر 

تنميــــــة المشــــــروعات الصــــــغيرة والمتو ــــــتة 

.2019عام % 48.1ءل  ( ومتنا ية الصغر

إلجمـالي كما بلغ  نسبة اإلنا  بـالتعلي  الفنـي

ــــي  ــــي  الفن ــــع التعل ، 2021/2020عــــام % 41.5تالمي

تـدريب ونسبة اإلنا  إلجمالي المتدربين بمراكـز ال

. 2021/2020عام % 55.3المهني 

 ــــعا، وقــــد  ــــهدت المحافمــــة افتتــــاة المركــــز 

معـة اإلقليمي لصحة المرأة بالقاعة الزجاجية بجا

، وجـــاء ءنشـــاء 2020 ـــو ا  بمدينـــة نا ـــر عـــام 

المركــز فــي ء ــار بروتوكــول التعــاو  مــع جمعيــة 

تعزيــــز  ــــحة المــــرأة، حيــــث تعــــد  ــــو ا  مــــن 

المحافمـــــــات ذات النِســـــــب العاليـــــــة لوفيـــــــات 

ا مهـــات، وقـــد تالقـــ  رؤيـــة الجامعـــة مـــع رؤيـــة 

الجمعيـــــة فـــــي ءنشـــــاء مركـــــز متكامـــــ  لتـــــدريب 

ركـزاا ا  باء والتوعية الصحية ل مهات، ليكو  م

قـدي  متفصصاا للنهو  بصحة المـرأة، يقـوم بت

التــــــدريب العلمــــــي والعملــــــي   بــــــاء النســــــاء 

.والتوليد بالمحافمة، والمحافمات المجاورة

وفــــي  ــــبي  تســــهي  كافــــة التــــرت للنهــــو  

  بصحة المرأة، وتعزيز قدرتها المجتمعيـة، قامـ

:الدولة باآلتي

تفصــــير قتعــــة أر  مــــن أمــــال  الدولــــة ▪

ـــــا، بزمـــــام منشـــــأة 775بمســـــاحة  ـــــراا مربعا مت

محافمــــة  ــــو ا ، -مركــــز البلينــــا -بــــردي  

، لصـــالح مديريـــة الشـــ و  الصـــحية بســـو ا 

بالمجــا ، إلقامــة وحــدة  ــحة المــرأة ورعايــة 

التفــــ  عليهــــا، وذلــــك بموجــــب قــــرار رئــــي  

.2018لسنة 2218الوزراء رق  
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ـــدور اإليجـــابي للمجلـــ  القـــوم ي وتأكيـــداا علـــ  ال

للمـــرأة فـــي معالجـــة ق ـــايا المجتمـــع، عقــــدت 

" المـــــرأة  ـــــانعة الســـــالم"المحافمـــــة مـــــ تمر 

بســو ا ، بهـــدد معالجــة العديـــد مــن الق ـــايا 

المجتمعيـــــة المهمـــــة التـــــي تحتـــــا  ءلـــــ  تغييـــــر 

ايا المفــا ي  والثقافــات، ويــأتي علــ  رأ ــها ق ــ

.الثأر والفتنة التائفية

وفـــي ء ـــار ختـــة المحافمـــة للتنميـــة الشـــاملة 

ودعــــــــ  اال ــــــــتثمار، تــــــــ  تد ــــــــين المجلــــــــ  

ــة االقتصــادي لســيدات ا عمــال بالغرفــة التجار ي

، بمشــاركة جمعيــات  ــيدات ا عمــال 2017عــام 

أتي بالســوي  واإل ــكندرية والشــرقية، والــعي يــ

ــة الشــاملة، ودعــ  ــة للتنمي فــي ء ــار ختــة الدول

ثمرات اال تثمار، والتأكيد عل  أ مية دور المسـت

.و يدات ا عمال في تحقي  التنمية

فـــي  ـــعا الســـيات، تـــ  افتتـــاة معـــر  منتجـــات 

ـــة المـــرأة الريف ـــز تنمي ـــة النســـائية ومراك ـــة ا ندي ي

مقـر بمشروع تنمية المرأة الريفيـة، والـعي أقـي  ب

المعــــــر  الــــــدائ  ل  ــــــر المنتجــــــة والتكــــــوين 

المهنــــــي بالمحافمــــــة تحــــــ  ء ــــــراد مديريــــــة 

.الت امن االجتماعي

كمــــا يشــــار  فــــي المعــــر  عــــدد مــــن ا نديــــة 

النســــائية ومراكــــز تنميــــة المــــرأة علــــ  مســــتوى

المحافمة، وتقـوم  ـعب ا نديـة والمراكـز بعـر 

ت أ ــ  المنتجــات اليدويــة بــالمعر  مثــ  منتجــا

، النســـــيج، والمفبـــــوزات، والمنتجـــــات الفشـــــبية

.وغير ا من المنتجات

ة ولتوعيــــة المــــرأة  يا ــــي ا، أ لقــــ  المحافمــــ

، "تاءم تمر توعيـة المـرأة للمشـاركة فـي اال ـتف"

، وقـــد نممـــ  المـــ تمر وحـــدة تكـــاف  2019عـــام 

الفـــر  بـــديوا  عـــام المحافمـــة، بالتعـــاو  مـــع 

.فرع المجل  القومي للمرأة بسو ا 
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فــــي مجــــال حمايــــة المــــرأة، تــــ  تد ــــين مبــــادرة 

، 2018منا  ة العنف ضد المـرأة بسـو ا  عـام 

ة وي كــد ذلــك حــر  الدولــة علــ  تنفيــع ا نشــت

.عالتي تدع  حماية وتمكين المرأة في المجتم

ــة التــي أ لقتهــا وزار ــأتي ذلــك فــي ء ــار الحمل ة ي

يوماـا لمنا  ـة 16"التنمية المحليـة تحـ  عنـوا  

نــوفمبر 25خــالل الفتــرة مــن " العنــف ضــد المــرأة

ـــــــــ   ، ضـــــــــمن الهـــــــــدد 2018ديســـــــــمبر 10وحت

اال ـــــــتراتيجي نحـــــــو تمكـــــــين المـــــــرأة وتنفيــــــــع 

د اال ــــتراتيجية الو نيــــة لمكافحــــة العنــــف ضــــ

. 2020-2015المرأة 

وأكــدت المبــادرة علــ  العديــد مــن الموضــوعات 

والتـــي تفـــر المـــرأة وأ ـــكال العنـــف، والتنمـــر،

، وكيفيــة التعامــ  معهــا، لت كــد ر ــالة واضــحة

مــرأة و ــي التصــدي لكافــة أ ــكال التمييــز ضــد ال

مــــن خــــالل تحقيــــ  مبــــادع العدالــــة االجتماعيــــة 

وتكــــاف  الفــــر  بــــين جميــــع أفــــراد المجتمــــع، 

والق ـــاء علـــ  كافـــة المعوقـــات التـــي تحـــد مـــن 

مشـــاركة المـــرأة فــــي الحيـــاة العامـــة، و ــــمل  

: المبادرة عدة ر ائ ، و ي كاآلتي

بنـاء دع  المرأة في التعلي  والعم  وتربية ا ▪

.واحترامها في بيئة العم  أو الدرا ة

. نبع العنف ضد المرأة▪

.  تشجيعها عل  ممار ة الرياضة▪

لــ  كســر الفكــرة الســائدة لــدى الــبعض بأنــ  ع▪

الرج  أال يسمح للمرأة بفو  مجال العمـ  

.أو النجاة فيما تتمح ءلي 

 ــعا، وقــد انتلقــ  المرحلــة الثالثــة لحملــة  ــرت

المـــرأة المصـــرية  ـــانعة "ا بـــواف تحـــ  عنـــوا  

بريـ  بقرية بنهـو بمركـز  هتـا، فـي أ" المستقب 

، وذلك بش ـراد مـن فـرع المجلـ  القـومي 2017

راء للمرأة بسو ا ، وتهدد الحملـة لال ـتماع آل

الســــيدات والفتيــــات الريفيــــات فــــي موضــــوعات

قوميـــــــة تفـــــــر المـــــــرأة الريفيـــــــة ومشـــــــاكلها 

ــة، والمتم ثلــة االقتصــادية، وا  ــرية، واالجتماعي

. في  ك  ا تبيا 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دددةاالقتصاديددددددددددددد
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات 

6جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
حتيـــة تكلفـــة تنفيـــع أعمـــال  ـــبكات البنيـــة الت

ي وتحــديث نمــ  اإلدارة بالمنــا   الصــناعية فــ

.المحافمة

مليدددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددد  100
نع التكلفــــة اال ــــتثمارية إلنشــــاء أكبــــر مصــــ

.للفشب الم غوط في الشرت ا و ا

ألددددددف

347.2فدددان
مســـــــاحة ا راضـــــــي المنزرعـــــــة بالمحافمـــــــة

.2020عام 

831مشدددددددددروًعا
.عــــدد المشــــروعات الصــــناعية بالمحافمــــة

ماليدددددددددددددددددددين

3.7أسددددددددددطوانة
ـــوفر الســـنوي فـــي عـــدد أ ـــتوانات  ءجمـــالي ال

.الغاز بالمحافمة

9مندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداط 
ــ ة عــدد المنــا   الصــناعية بالمحافمــة بنهاي

.2020عام 
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االستثمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"

تحم  محافمة  و ا  بموقـع جغرافـي متميـز

ذلـك لمـا ي  لها لتصبح مركزاا ا تثماري ا فعالاا، و

تتمتــع بــ  مــن مقومــات يــأتي علــ  رأ ــها وقــوع

ــة مهمــة،  ــة وقومي ــ   ــرت ءقليمي المحافمــة عل

المثلــث "ف ــلاا عــن وجود ــا فــي نتــات مشــروع 

يـة العي يُعدُّ أحد أ   المشـروعات القوم" الع بي

بـارب الكبرى، والعي يفدم منتقة جنوف مصر باعت

ــــ   ــــة التــــي تعتمــــد عل أحــــد المشــــروعات التنموي

.المقومات التعدينية

اقــع ، تتــوافر بالمحافمــة العديــد مــن الموتصــالااا

:ل نشتة اال تثمارية الصناعية، و ي

المنتقـــــة المنتقـــــة الصـــــناعية بحـــــي الكـــــورر، و

عية با حــايوة  ــرت، والمنتقــة الصــناالصــناعية

غــــرف جرجــــا، والمنتقــــة الصــــناعية -ببيــــ  داود 

بغــــرف  هتــــا، والمنتقــــة الصــــناعية بمدينــــة 

ـــدة، والمنتقـــة الصـــناعية بجهـــة   ـــو ا  الجدي

ــــــة، و المنتقــــــة غــــــرف مــــــدينتي  هتــــــا وجهين

.الصناعية بمدينة أخمي  الجديدة
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وفــي  ــبي  تيســير ءجــراءات ممار ــة ا عمــال،

وتشــــــجيع اال ــــــتثمار بالمحافمــــــة، تــــــ  مــــــنح 

تُقـام المشروعات اال تثمارية بالمحافمة، التـي

ــــا للفريتــــة اال ــــتثمارية حــــافزاا ا ــــتث ماري ا وفقا

ة، من التكاليف اال ـتثماري% 50يتمث  في خص  

ــ  أ  محافمــة  ــو ا  تُعــد مــن  ويرجــع ذلــك ءل

ة، ا كثـــر احتياجاـــا للتنميـــ( أ)محافمـــات القتـــاع 

ــا لقــرار الســيد رئــي  مجلــ  الــوزرا ء وذلــك وفقا

.2020لسنة 7رق  

دة وقــد ارتفــع عــدد الشــركات اال ــتثمارية الجديــ

التـــي تـــ  تأ يسهـــــا بالمحافمـــة، حيـــث بلغـــ 

، فـــــــي مقابـــــــ  2020 ـــــــركة خـــــــالل عـــــــام 324

، بنســبة زيــادة 2014 ــركة جديــدة فقــا عــام 212

ت ، ليص  بعلك ءجمالي عدد الشركا%52.8بلغ  

اال ـــــــــــتثمارية القائمـــــــــــة بالمحافمـــــــــــة ءلـــــــــــ  

آالد  ركة موزعة عل  القتاعـات الفدميـة، 3.4

اإلنشــــــائية، والصــــــناعية، والســــــياحية وغير ــــــا، 

ــــام  ــــدر 2020وذلـــك حتـــ  عـــ ــــال مُصــــــ بـــرأس مـــــ

ــــدرب  ـــ  8.4قـــ ـــ ، فـــي مقاب ـــارات جني ألـــف 1.5ملي

بــرأس مــال مُصــدر 2014 ــركة قائمــة حتــ  عــام 

ـــــــادة فـــــــي 2.2قـــــــدرب  ـــــــ ، بنســـــــبة زي ـــــــار جني ملي

%.281.8رأس المال المُصدر تُقدرَّ بنحو 

2.2

8.4

2014 2020

ؤوس األموال الُمصدرة   جمالي ر

ية القائمة بالمن اط  للشركات االستثمار

(*2020-2014)الصناعية خالل الفترة 

(مليار جني )

.الهيئة العامة لال تثمار والمنا   الحرة: المصدر
.بيا  تراكمي* 
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ــــوافر الصــــناعات  تشــــتهر محافمــــة  ــــو ا  بت

الغعائيــــــة، و ــــــناعة ا  ــــــمدة والكيماويـــــــات، 

والغـــــــزل والنســـــــيج، باإلضـــــــافة ءلـــــــ  بعــــــــض 

ــــة والحرفيــــة، منهــــا الســــجاد : الصــــناعات اليدوي

ــا ، وا حعيــة، والمالبــ  ــي ، و ــناعة ا ر ، والكل

حيــثُ بلــ  ءجمـــالي عــدد المشـــروعات التــي تمـــ 

مشــــــروعاا، 831الموافقــــــة عليهــــــا بالمحافمــــــة 

مليـــو  متـــر مربـــع، 1.9بمســـاحة ءجماليـــة بلغـــ  

وا ـــتتاع   ـــعب المشـــروعات ا ـــتيعاف نحـــو 

ا ألــف عامــ  بالمصــانع التــي تــ  ءنشــاؤ ا، كمــ26

علـي بل  عدد المصـانع التـي بـدأت فـي اإلنتـا  الف

.ألف عام 16.9مصنعاا، بشجمالي عدد 415

كمــــا  ــــهدت المحافمــــة ءنشــــاء أكبــــر مصــــنع 

للفشـــــب الم ـــــغوط فـــــي الشـــــرت ا و ـــــا، 

ـــــ ، 100بتكلفـــــة ا ـــــتثمارية بلغـــــ   ـــــو  جني ملي

ويهدد بدورب ءلـ  منـع حـرت المفلفـات الزراعيـة،

. كما يصدر منتجات  ءل  دول ءفريقية وعربية

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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، ا تتاع  الدولـة مـن خـالل لجنـة 2014في عام 

تســــــــلي  ا راضــــــــي للمســــــــتثمرين بالمنــــــــا   

ــــا ل ختــــارا ت الصــــناعية تســــلي  ا راضــــي  بقا

  الـــواردة مـــن الهيئـــة العامـــة للتنميـــة الصـــناعية

قتعـــــة أر  بالمنتقـــــة 13حيـــــث تـــــ  تســـــلي  

قتع أراضي بالمنتقة 4الصناعية بحي الكورر، و

تقـة الصناعية با حـايوة  ـرت، وقتعتـين بالمن

الصـــــناعية بغـــــرف جرجـــــا، وقتعـــــة بالمنتقـــــة 

.الصناعية غرف مركز  هتا

ليصــــــ  بــــــعلك ءجمــــــالي المســــــاحات التــــــي تــــــ  

ناعية تسليمها ءلـ  المسـتثمرين بالمنـا   الصـ

ـــع  ـــع إلقامـــة مشـــروعات 44.1ا رب ـــر مرب ـــف مت أل

 ـــناعية متنوعـــة مـــا بـــين مشـــروعات  ند ـــية، 

.وكيميائية، وغعائية، ومواد بناء

، د ن  الدولة ختة ءنشاء مجمـع 2016في عام 

ـــــا  بالمنتقـــــة الصـــــناعية بغـــــرف  هتـــــا،  ا ر

ـــادي مصـــر للتتـــوي ر بالتنســـي  مـــع م  ســـة أي

، علــ  الصــناعي التابعــة لبنــك اال ــتثمار القــومي

يــة فــداناا كمرحلــة أولــ ، بتكلفــة ءجمال70مســاحة 

مليــو  جنيــ ، والــعي يهــدد لتشــجيع300بلغــ  

ــــــــــة التنميــــــــــة  المســــــــــتثمرين وتشــــــــــغي  عجل

.االقتصادية بالمحافمة

ي ـــــــ  المجمَّـــــــع ور اـــــــا لصـــــــغار المُصـــــــن عين 

متـر مربـع علـ  200، 100، 50بمساحات مفتلفة  

ـــــات  ـــــة بماكين ـــــوالي، ووحـــــدات خـــــدمات مركزي الت

يف، لتقتيع ا خشاف وتجهيز ا، ووحدات للتجف

.ومحتة نق  عام

تد ـين العديـد مـن 2017اتصالاا، فقد  هد عـام 

المصـــــانع بمحافمـــــة  ـــــو ا ، ولعـــــ  أبرز ـــــا 

:ما يلي

ــــاة مصــــنع الشــــركة المصــــرية لصــــناع▪ ة افتت

مليــــو  14ا عــــالد، بتكلفــــة ءجماليــــة بلغــــ  

تيك، جنيــ ، وافتتــاة مصــنع نيــو كــارمن للبال ــ

.ماليين جني 10بتكلفة ا تثمارية 
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ــا، تــ  تنفيــع  مشــروعاا فــي  ــو ا  13كــعلك أي ا

، حيــــثُ ا ــــتتاع  الدولــــة تفصــــير 2017عــــام 

مســـــاحات مـــــن ا راضـــــي الصـــــناعية المقدمـــــة 

ا بالمجـا  فـي عـدد مـن محافمـات الصـعيد بينهـ

: و ا ، وجاءت كالتالي

مشــــــروعات ل نتــــــا  الغــــــعائي، ومشــــــروعين 5

ل نتـــــــا  الكيمـــــــاوي، ومشـــــــروعين للتفتـــــــيا 

. ألف متر مربع15.2الهند ي بشجمالي مساحة 

بتفصـير قتعتـي 2017كما قامـ  الدولـة عـام 

أفدنـــة مـــن 1010.3فـــداناا، و515.8أر  بمســـاحة 

الح ا راضــي المملوكــة للدولــة ملكيــة خا ــة لصــ

نتقـة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلقامـة م

. ناعية بغرف مركزي  هتا وجهينة

تجــــــدر اإل ــــــارة ءلــــــ  أ  ءجمــــــالي اال ــــــتثمارات 

ماليين جنيـــ ،204.5بالمنتقة الصناعية قد بل  

ــــــــــــ  مســــــــــــاحة 141بشجمــــــــــــالي  مشــــــــــــروعاا عل

.ألف متر مربع253.6

وفــــــي مجــــــال تعزيــــــز البنيــــــة التحتيــــــة الالزمــــــة 

يـــــة لال ــــتثمار، تـــــ  تنفيـــــع أعمــــال  ـــــبكات البن

ــــــــا    ــــــــة، وتحــــــــديث نمــــــــ  اإلدارة بالمن التحتي

الصـــناعية فـــي محافمـــة  ـــو ا  والمنتقتـــين

غـ  نحـو الصناعيتين في محافمة قنـا بتكلفـة بل

يــة مليــارات جنيــ ، ضــمن برنــامج التنميــة المحل6

.بصعيد مصر

ن تـــ  أي اـــا تنفيـــع مشـــروعات فـــي مجـــال تحســـي

بمراكـز البنية التحتية، لفدمة المنـا   الصـناعية

، 2018/2017المحافمــة المفتلفــة للعــام المـــالي 

كمـــا أنـــ  تـــ  تحديـــد عـــدة مشـــروعات للبـــدء فـــي 

مليــو  جنيــ ، والتــي  ــمل 330تنفيــع ا بتكلفــة 

ماد تتوير مصانع أخمي  اإلنتاجية، ومصنع السـ

الع ـــــــــــوي بســـــــــــو ا  مـــــــــــع تزويـــــــــــد تلـــــــــــك 

.المنا   بالمراف 
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ءقامـــة 2018عـــالوة علـــ  ذلـــك، فقـــد  ـــهد عـــام 

: العديد من المصانع بالمحافمة، ومن أبرز ا

ـــ▪ ة ءنشـــاء مصـــنع ءنتـــا  ا لبـــا  واللحـــوم بقري

لغــ  بمركــز أخمــي  بتكلفــة ءجماليــة بالــديابات

ـــ  28.7 ـــة ءل مليـــو  جنيـــ ، حيـــثُ تهـــدد الدول

  تتـــوير وتنميـــة الثـــروة الحيوانيـــة، كمـــا قامـــ

25الدولــة بتــرة حــ  انتفــاع بالمشــروع لمــدة 

وير عاماـا غيــر قابلــة للتجديــد، وذلــك بهــدد تتــ

المشـــــــــــروع، والحفـــــــــــا  علـــــــــــ  نشـــــــــــا   

وا ـــتمراريت ، وا ـــتغالل  اقـــات المشـــروع

عـــــــن  ريـــــــ  مســـــــتثمرين مـــــــن ا فـــــــراد، أو 

الم  سات مع حفـ  حـ  الدولـة، وتشـغي 

.العمالة الموجودة

ءنشـــــــاء مصـــــــنع إلنتـــــــا  التمـــــــر المجفـــــــف ▪

بالمنتقـــة الصـــناعية بغـــرف جرجـــا، وءضـــافة 

فــــدا  ءلــــ  المســــاحة الحاليــــة للتو ــــع 500

با حــــــــــــــــــايوةبالمنتقــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــناعية 

 ـــرت، وت ـــمين المنتقـــة الصـــناعية بغـــرف

.جهينة أي اا

باإلضــافة ءلــ  ذلــك، وفــي ء ــار مشــروعات  يئــة

مجمعاـا 17التنمية الصناعية، فقد ت  ءنشاء عدد 

 ــــــناعي ا للصــــــناعات الصــــــغيرة والمتو ــــــتة

بمحافمـــــات الجمهوريـــــة بمســـــاحات مفتلفـــــة، 

منهــــا المجمــــع الصــــناعي بمدينــــة غــــرف جرجـــــا 

وحــدة 178محافمــة  ــو ا ، والــعي يحــوي عــدد 

-612) ـــناعية، كـــ  منهـــا بمســـاحة تتـــراوة بـــين 

.متراا مربعاا( 648

778
منشددددددددددددددددددددددددددددددددددددأة

عدددددددد المنشددددددآت الصددددددناعية 

.2020الُمسددددددددددددددجلة عددددددددددددددام 

11.8
ألدددددددددددددددف عامدددددددددددددددل

عددددددد العددددداملين بالمنشدددددآت 

.2020الصددددددددددددددناعية عددددددددددددددام 

9
منددددددددددددددددددددددددددددددددددددداط 

عددددددددد المنددددددداط  الصدددددددناعية 

.2020بالمحافظة بنهاية عام 
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ـــــ  مســـــاحة ا راضـــــي المنزرعـــــة بمحافمـــــة  تبل

، وتعتبر 2020ألف فدا  خالل عام 347.2 و ا  

 ــو ا  مــن المحافمــات الزراعيــة  حيــث تتمتــع 

بمنـــا  دافـــب ذي  بيعـــة زراعيـــة خا ـــة تســـاعد 

ــا المحافمــة علــ  ءنتــا  محا ــي  تصــديرية  ب قا

 ــــرت للموا ــــفات القيا ــــية ا وروبيــــة بات بــــاع

الزراعـــة النميفـــة، وأحـــد   ـــرت الـــري المبتكـــرة، 

ـــعلك، فـــش  ا راضـــي الف ـــراء تغتـــي معمـــ   ل

أرجاء المحافمة، ويعتبـر قصـب السـكر مـن أ ـ 

حيثُ المحا ي  الزراعية التي تنتجها المحافمة 

.اتحت  المركز الثاني بعلك بعد محافمة قن

ــة المقدمــة للمــزارعين، ــز الفــدمات الزراعي ولتعزي

فقــــد تو ــــع  الدولــــة فــــي ءنشــــاء الجمعيــــات 

جمعيـة 287ءلـ  2020الزراعية لتص  بنهاية عام 

جمعيــات نوعيــة، ف ــلاا عــن 6زراعيــة تعاونيــة، و

. 2021/2020حقلاا ءر ادي ا خالل عام 130

ال راعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةةال  

األراضةةةةةةةةي

"
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ي وحر اا مـن الدولـة علـ  تنميـة قتـاع الزراعـة فـ

ــــدد  ــــع عــــ مشـــروعات 3المحافمـــة، قامـــ  بتنفيـ

تنمويــــة فــــي المجــــال الزراعــــي بالمحافمــــة عــــام 

:، جاءت كالتالي2017

تفصـــير مجموعـــة مـــن ا راضـــي المملوكـــة ▪

ـــة، لصـــالح الهيئـــة العامـــة لمشـــروعات  للدول

ي التعميـــر والتنميـــة الزراعيـــة ال ـــتفدامها فـــ

نشــــــاط اال تصــــــالة الزراعــــــي، واال ــــــتزراع 

-المنيــــــا -البحيــــــرة )الســــــمكي بمحافمــــــات 

، وذلـــك بموجـــب قـــرار رئـــي  (قنـــا- ـــو ا  

.2017لسنة 184الجمهورية رق  

ــــة ▪ ــــة بقري ــــة زراعي ــــاء جمعي ــــع مشــــروع بن تنفي

، ، بمركز  و ا ، لفدمة أ ـالي القريـةالمزالوة

وذلك بموجب قرار رئي  مجل  الوزراء رقـ  

.2017لسنة 513

بحـــري، الكوامـــ ءقامـــة جمعيـــة زراعيـــة بقريـــة ▪

متر مربع بمركز  ـو ا ، وذلـك 300بمساحة 

116بموجــــــــب قــــــــرار رئــــــــي  الــــــــوزراء رقــــــــ  

.2017لسنة 

155،  در قـرار رئـي  الـوزراء رقـ  2019وفي عام 

بشنشــــــاء محتــــــة غربلــــــة وتفــــــزين 2019لســــــنة 

مليـو  35أفدنة، بتكلفـة 5التقاوي، عل  مساحة 

.جني 

، قامــ  الدولــة بتد ــين مشــروع 2021وفــي عــام 

احة ءنشاء مركز تجميع ا لبا  بسو ا  عل  مس

ـــع، ضـــمن 400 ـــر مرب ـــ  مســـتوى 10مت مراكـــز عل

.الجمهورية

ز يأتي ذلك في ظ  ختة الدولة لزيادة أعداد مراكـ

يـع تجميع ا لبـا  ضـمن المشـروع القـومي لتجم

.ا لبا 

ويــــأتي المشــــروع ضــــمن ختــــة الدولــــة لتنمــــي  

مراكـــز تجميـــع ا لبـــا  علـــ  مســـتوى محافمـــات 

الجمهوريـة، ونقلهــا مــن الصــورة العشــوائية ءلــ 

.العم  النمامي
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  مما ي من جودة المنتج  واء كا  لال ـتهال

زيـــد التــاز  أو للتصـــنيع، باإلضـــافة ءلـــ  خلـــ  الم

ـــــــة االحتياجـــــــات  مـــــــن فـــــــر  العمـــــــ ، وتغتي

.المتلوبة من ا لبا  التازجة

، ت  تد ين مشروع تعزيـز القـدرات2021في عام 

ري التســـويقية لصـــغار المـــزارعين بـــالريف المصـــ

، والــعي يقــوم بعــر  منتجــات المــزارعين"بــراي "

مــــن الف ـــــر، والفاكهــــة، وا لبـــــا ، والمعلبـــــات 

.بأ عار تنافسية

تســــتهدد الدولــــة رفــــع كفــــاءة مقــــر المشــــروع 

.وتو عت  لعر  المزيد من المنتجات

ـــة فـــي عـــام  ـــزاا ل مـــن الغـــعائي، قامـــ  الدول تعزي

ي ، بشنشــاء المزرعــة الســمكية بــأخمي ، والتــ2014

ـــ   ـــا  زريعـــة مـــن أ ـــما  البلتـــي عل تقـــوم بشنت

فدا   حيـثُ تـ  ءنشـاء أحـوا  علـ  100مساحة 

ـــــوفير الزريعـــــة الســـــمكية 65مســـــاحة  فـــــداناا لت

ع لبحيرتــي نا ــر، وقــارو ، وءنتــا  أ ــما  مــن نــو

.  آكلــة الحشــائش لتتهيــر مجــرى النيــ" مبروكــة"

بشنشاء مزرعـة 2014كعلك، قام  الدولة في عام 

ا  نموذجيــة إلنتــا  الحريــر التبيعــي بجزيــرة قرامــ

.بمركز أخمي  بسو ا 

ــدء تنفيــع المشــروع مــ ن وتمــ  الموافقــة علــ  ب

ألـــف  ـــتلة تـــوت كمرحلـــة أولـــ ، 28خـــالل زراعـــة 

بحيــث يــت  الو ــول خــالل عــامين ءلــ  زراعــة مــا 

ع ألف  تلة من أ جار التوت بواقـ49يقرف من 

. آالد  تلة لك  فدا 7
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تكمـــن أ ميـــة مشـــروع مزرعـــة ءنتـــا  الحريـــر فـــي 

ات تــدريب كــوادر بشــرية جديــدة، وءكســابها الفبــر

الالزمــــــــة وخا ــــــــة  ــــــــباف الجامعــــــــة وأبنــــــــاء 

المحافمــة، كمــا أ  المزرعــة تقــوم بعملهــا وفــ  

ميـع أنممـة تكنولوجيـة متتـورة إلنتـا  الحريـر بج

، "الحــــــ  والنســــــيج والصــــــب "مراحلــــــ  الــــــثال  

ة إلدارة باإلضافة ءل  تدريب وتجهيـز كـوادر  ـبابي

ــــث يســــل   ــــك، حي وا ــــتمرار المشــــروع بعــــد ذل

المشـــــروع بمشـــــتمالت  مـــــن ا جهـــــزة وغير ـــــا 

. للمحافمة

 ـــــعا، وتشـــــير اإلحصـــــاءات ءلـــــ  أ  عـــــدد مـــــزارع 

ـــــا )الما ـــــية  ، وعـــــدد مـــــزارع (التســـــمين وا لب

ــدواجن ــدارى)ال ــ( التســمينب   بالمحافمــة قــد بل

، فـــي 2020مزرعـــةا علـــ  الترتيـــب عـــام 613و4078

حين و   عدد مصانع أعالد الما ـية العاملـة

مصـانع وعـدد مصـانع أعـالد الدواجــن ءلـ  3ءل  

.مصانع4

ــا  المحافمــ ة بشــك  عــام، فقــد بلــ  ءجمــالي ءنت

، ومـن 2020ألف  ن عام 26من اللحوم الحمراء 

ألـــف  ــــن، كمـــا بلــــ  عـــدد مجــــازر 333.9ا لبـــا  

مجـــازر 3مجـــزراا فـــي مقابـــ  26الما ـــية العامـــة 

.للدواجن خالل نف  العام

.وزارة الزراعة وا تصالة ا راضي: المصدر

مزرعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة4078

.2020عدددددد مددددزارع الماىددددية العاملددددة عددددام 

(األلبان+ التسمين )

مزرعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة613

.2020عدددددد مددددزارع الدددددواجن العاملددددة عددددام 

(بداري التسمين)



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة سوهاج  | 43

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو  

المعدنيةةةةةةةةةةةة

"

تتــوفر بمحافمــة  ــو ا  العديــد مــن الفامـــات 

ء االقتصـــادية، والثـــروات المعدنيـــة، ومـــواد البنـــا

ـــــــةوالمـــــــواد  فـــــــي المنـــــــا   الجبليـــــــة المحجري

المحيتـــــة بهـــــا وبكميـــــات كبيـــــرة جـــــداا ويمكـــــن 

ا ــــــــــتغاللها وا ــــــــــتثمار ا لزيــــــــــادة التنميــــــــــة 

.بالمحافمة

الحجــــر -الرخــــام بأنواعــــ  )وأ ــــ   ــــعب الفامــــات 

-شـيا البري-الترافـرتينالعيسـوىالحجـر -الجيري 

  ، كمــا قامــ(الــزلا-الرمــ  -التفلــة -ا لبا ــتر

مُمهَّـدة مو ـلة ومـدقاتالدولة بمـد عـدة  ـرت 

 ماكن تواجد  عب الفامات  ـواء  ـرت أو غـرف 

.  و ا 

ة وتتميــــز  ــــعب الفامــــات بالفصــــائر الكيميائيــــ

اعات والفيزيائيــة الجيــدة والمنا ــبة إلقامــة  ــن

الرخـام-التـوف التفلـي -ا  مدة -ا  من  )

-الموزايكــــــــــو-الــــــــــبالط -التــــــــــوف الجيــــــــــري -

(.السيراميك
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وتنــــدر  محــــاجر  ــــو ا  ضــــمن ختــــا الدولــــة 

لتتــــوير المحــــاجر واالرتقــــاء بهــــا  حيــــث  ــــمل  

مة ختة الدولة التتوير المنم  الشام  لمنمو

المحـــاجر علـــ  مســـتوى الجمهوريـــة، وفـــ  آليـــة 

ــة موحــدة تحقــ  الحوكمــة، وتر ــي مبــادع مركزي

ــ ــين المســتثمرين والدول ة  واضــحة للعالقــة مــا ب

ما ك. بهدد حسن ءدارة الموارد التبيعية للدولة

يشـــــــم  التتـــــــوير أي اـــــــا عمليـــــــة ءدارة و ـــــــير 

  ل ــما  المحجريــة ــاحنات نقــ  المــواد الفــام 

و ، التزامها بمعايير السالمة وا مـا  لمنـع التلـ

. والهدر، والحواد  المرورية

كمـــا تهـــدد الشـــركة المصـــرية للتعــــدين وءدارة

وا ـــــتغالل المحـــــاجر والمالحـــــات ءلـــــ  حوكمـــــة 

المنمومة بهـدد تعمـي  اال ـتفادة مـن مـوارد

الدولــة، ال  ــيما مــن خــالل ءقامــة فــروع للشــركة

ة في  ت  محافمات الجمهوريـة، وءنشـاء منصـ

.جغرافية ءلكترونية موحدة لجميع المحاجر

ـــــ   ـــــعيد آخـــــر، مـــــن خـــــالل مجموعـــــة مـــــن  عل

ي اال ــــتراتيجيات المتعلقــــة بفتــــة التو ــــع فــــ

ة تو ـــي  الغـــاز التبيعـــي للمنـــازل، وكـــعلك ختـــ

، التو ــع فــي ا ــتفدام الغــاز كوقــود للســيارات

فقد  ـهدت محافمــــة  و ـــــا  ءنشـــــاء عــــدد 

محتات تموين السيارات للعم  بالغـاز داخـ 3

المحافمــــة، ف ــــلاا عــــن تتــــوير مراكــــز تحويــــ  

ام السـيارات للعمــ  بالغـاز لتصــ  ءلـ  مركــزين عــ

، كمــــا ارتفــــع عــــدد الســــيارات التــــي تعمــــ  2020

آالد 3.6بالغــــاز داخــــ  المحافمــــة ليصــــ  ءلــــ  

. يارة في نف  العام

ووفقاـــــــــا إلحصـــــــــاءات وزارة البتـــــــــرول والثـــــــــروة 

ـــــ  ءجمـــــالي عـــــدد الوحـــــدات  ـــــة، فقـــــد بل المعدني

ءليهــا الســكنية التــي تــ  تو ــي  الغــاز التبيعــي

ــة عــام 223.9 ــ  نهاي 2020ألــف وحــدة  ــكنية حت

.2014ألف وحدة  كنية عام 74.6مقاب  
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كمـــــا و ـــــ  الـــــوفر الســـــنوي فـــــي أ ـــــتوانات 

مــا ماليــين أ ــتوانة  ــنوي ا، في3.7البوتاجــاز ءلــ  

ــــــ  تو ــــــي  الغــــــاز لعــــــدد  ــــــا، 822ت ــــــا تجاري  محل 

ومحتتـــــــي تمـــــــوين  ـــــــيارات تعمـــــــ  بالغـــــــاز   

" غازتــك"كاراجــاس بترعــة نجــع حمــادي، ومحتــة 

أمام المستشف  ا ميري، وجار ءعـداد الدرا ـات

.محتات أخرى3للتو ي  لعدد 

ي  وقد ت  تحقي  تلك اإلنجـازات فـي مجـال تو ـ

ة الغــاز التبيعــي بالمحافمــة نتيجــة جهــود عديــد

  قامــ  بهــا الدولــة، منهــا افتتــاة خــا أنابيــب نقــ

غــاز البوتاجــاز مــن محافمــة أ ــيوط ءلــ  مصــنع 

بمركــــــــز أخمــــــــي  بســــــــو ا  بتــــــــول ا حــــــــايوة

 ـهاريج جديـدة 4كيلومتر، وافتتاة تشـغي  150

آالد  ــن بوتاجــاز وبشجمــالي 6.4بســعة تفزينيــة 

مليــو  جنيــ ، وذلــك فــي ينــاير 355تكلفــة بلغــ  

 ـــن 2000ويســـمح  ـــعا الفـــا بتســـلي  . 2017

يومي ــــــا لمحافمــــــة  ــــــو ا ، تكفــــــي احتياجــــــات 

وريـد المحافمة اليومية مـن البوتاجـاز وتسـمح بت

ا جزء من احتياجات محافمات جنوف الصعيد قنـ

.وا قصر

 ــعا، وقــد أ ــبح  محافمــة  ــو ا  مســتقلة 

ت فــــي ءنتــــا  البوتاجــــاز وال تعتمــــد علــــ  التوريــــدا

.القادمة من محافمات أخرى

 ــهاريج 4ءنشــاء 2017كــعلك، تــ  فــي ديســمبر 

بلـ  إلنتا  غاز البوتاجاز بسو ا  بشجمـالي  ـعة ت

.مليو  جني 120آالد  ن، بتكلفة 6.5

يســـــــتهدد  ـــــــعا المشـــــــروع تـــــــوفير مفـــــــزو  

ة احتياجات ا تراتيجي للبوتاجاز وزيادة الوفر لتلبي

المـــوا نين وتجنـــب حـــدو  أي اختناقـــات خا ـــة 

.في أوقات العروة
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كمـــا تــــ  افتتـــاة محتــــة خدمـــة وتمــــوين ل لــــ ة 

ـــ  أخمـــي   ـــو ا    ـــو ا  بعـــد التتـــوير بتري

ماليـــين جنيـــ ، و ـــمل  ختـــة تتـــوير 4بتكلفـــة 

حـو المحتة زيـادة السـعة التفزينيـة لتصـ  ءلـ  ن

م  مليــو  لتــر مــن المنتجــات البتروليــة، وتشــ1.3

:اآلتي

.ألف لتر22.5 هريج  والر  عة 2▪

.ألف لتر15 عة 80 هريج بنزين 2▪

.ألف لتر22.5 عة 92 هريج بنزين ▪

.ألف لتر30 عة 95 هريج بنزين 2▪

تجــــدر اإل ــــارة ءلـــــ  أ  ءجمــــالي عــــدد محتـــــات 

محتــة 220البنــزين بنتــات المحافمــة قــد بلــ  

لفدمــــــــة المــــــــوا نين، ومتبــــــــ  بهــــــــا جميــــــــع 

. ا ترا ات ا من والسالمة المهنية

ــر عــام  ــدة 2017فــي فبراي ، تــ  ءنجــاز ءنشــاءات جدي

بمصـــــنع  ـــــركة بوتاجا ـــــكو لنقـــــ  وتو ـــــي 

 ، البوتاجــاز با حـــايوة بــأخمي  بمحافمـــة  ـــو ا

 ــهاريج كرويــة  جديــدة لزيــادة 4 ــمل  ءضــافة 

ويـة  عة التفـزين ليصـ  ءجمـالي الصـهاريج الكر

. هاريج7بالمصنع ءل  

وتســـاعد الصـــهاريج الكرويـــة الجديـــدة فـــي رفـــع

ــا لتصــ  470الســعة التفزينيــة للمصــنع مــن   نا

آالد  ـــــن، لمواجهـــــة احتياجـــــات 6.4ءلـــــ  نحـــــو 

ــا وا قصــر  الســوت فــي محافمــات  ــو ا  وقن

.وأ وا 

يــأتي ذلــك فــي ء ــار حــر  الدولــة المصــرية علــ 

ة تــوفير كافــة الــدع  لمحافمــات الصــعيد وخا ــ

يجية المنا   المحرومة، وتوفير السلع اال ترات

.مث  الغاز التبيعي وتو يل  للمنازل
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ي اكتشاد أقدم مدينة فـي مصـر وربمـا العـال  فـ

  حيــــثُ يعــــود 2016محافمـــة  ــــو ا  ديســــمبر 

 نة، وتنتمي 7000تاريخ المدينة المكتشفة ءل  

ـــ  بُعـــد ـــ ، كمـــا تقـــع عل ـــ  عصـــر ا  ـــرة ا ول ءل

  متـــراا مـــن معبـــد  ـــيتي ا ول، ويُقـــدَّر حجـــ400

بــر مــن بعــض المقــابر المُكتشــفة فــي الجبَّانــة أك

ــ  أ ميــ ــر ن عل ــعي يب ــة، ا مــر ال ة المقــابر الملكي

الشفصـــــيات المدفونــــــة ومكانتـــــ  االجتماعيــــــة

.الرفيعة

توجـــــــد بالمحافمـــــــة منـــــــا   تعـــــــود للعصـــــــر 

ـــــدوس، وبهـــــا عـــــدد مـــــن  الفرعـــــوني، ومنهـــــا أبي

المعابـــــد، أ مهـــــا معبـــــد  ـــــيتي ا ول، ومعبـــــد 

ـــــــاني، ومقـــــــابر  ـــــــد رمســـــــي  الث أخمـــــــي ، ومعب

  ، باإلضـــافة ءلـــ  ا ديـــرة القبتيـــة مثـــحـــواويش

ــــدير ا حمــــر ــــيض، وال ــــدير ا ب ار بالنســــبة ل رــــ. ال

اإل ــالمية، يوجــد مســجد ا ميــر محمــد والجــامع 

العتيــــــــ ، ومــــــــن أ ــــــــ  المنــــــــا   الســــــــياحية 

ـــة بســـو ا  المتحـــف اإلقليمـــي، وحـــ ي والترفيهي

.الكورر

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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، قامـ  الدولـة بتفصـير مسـاحة 2016في عـام 

ة فـداناا مـن ا راضـي المملوكـة للدولــ26.9قـدر ا 

ــــة  ال ــــتفدامها فــــي ءقامــــة مشــــروعات ترفيهي

و ــياحية تفــدم المحافمــة، وذلــك بموجــب قــرار 

.2016لسنة 573رئي  الجمهورية رق  

، نجحــ  الدولــة فــي ءنشــاء بوابــة 2020وفــي عــام 

، وتكمـــن أ ميـــة  ـــعب "مر ـــ  نا ـــر الســـياحي"

علـ  المنتقة في تشكيلها الجغرافي الـعي يـأتي

   ك  معبد فرعـوني ذي نقـوش فرعونيـة تحمـ

، بتكلفــــة "ميريــــ  آمــــو "، وا ــــ  "مصــــر"ا ــــ  

.ألف جني 450ءجمالية بلغ  

ــــة  ــــ  مديري ــــع مــــن قب كمــــا جــــاءت أعمــــال التنفي

اري اإل ــكا ، وقــد  ــارك  ءدارة التنســي  الح ــ

بالـــــــــديوا  العـــــــــام للمحافمـــــــــة فـــــــــي وضـــــــــع 

التصـــميمات النهائيـــة للمنتقـــة، كمـــا  ـــهدت

ــــ ــــو  بالبازل  ، أعمــــال التتــــوير ا ــــتبدال اإلنترل

.وعم  جداريات ونقوش فرعونية

ــــ  ذلــــك، فقــــد  ــــهدت محافمــــة  باإلضــــافة ءل

ة  ـو ا   فـرة خــالل السـنوات السـبع الماضــي

، يةمجال تطةوير المواقةع األ ريةة والسةيا في 

: اآلتيأبرز الجهود في هذا الشأ  ومن 

ا ـــــتئناد أعمـــــال ءنشـــــاء متحـــــف  ـــــو ا  ▪

القــومي، والــعي قــد بــدأ العمــ  فيــ  منــع عــام 

اد ، لكنــ  توقــف مــراراا، ءلــ  أ  تــ  ا ــتئن1993

، 2018ليــت  افتتاحــ  عــام 2016العمــ  بــ  عــام 

آالد متر، وقد 8.7عل  مساحة ءجمالية بلغ  

يـة جاءت أعمال ءنشـاء المتحـف بتكلفـة ءجمال

.مليو  جني 72بلغ  

ويقــع المتحــف بمدينــة  ــو ا ، ويتكــو  مــن

 ــابقين وبــدروم، ومــدخ  رئــي  ومــدخ  آخــر 

  للمركبــــات، وملحــــ  بــــ  بحيرتــــا   ــــناعيتا

بنــافورتين ومســتحات خ ــراء ت ــ  حــوالي

ــــــــــة كبيــــــــــرة، وبعــــــــــض 7 آالد قتعــــــــــة أرري

.المستنسفات من الفن المعا ر
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ترازب باإلضافة ءل  ذلك، فش  المتحف يتميز ب

المعمـــاري الفرعـــوني مـــن الرخـــام والجرانيـــ ، 

وقاعـــة رئيســـة بهـــا أ ـــ  القتـــع الموجـــودة 

قاعــات، كــ  6داخــ  المتحــف، باإلضــافة ءلــ  

ا قاعــة تســرد حكايــة لهــا عالقــة بــالمتحف، كمــ

عي يوجد  ل  متحر  للنزول للدور ا رضـي الـ

" البعـــث والفلـــود"يشـــرة فكـــرة العـــال  اآلخـــر 

ـــد القـــدماء المصـــريين، ومعـــال   ـــياحية،  عن

.وأماكن ترفيهية أخرى متلة عل  نهر الني 

تتــــــوير كــــــازينو الــــــدويرات الســــــياحي بمركــــــز ▪

  ال ــــــتغالل   ــــــياحي ا 2018المنشــــــأة عــــــام 

ميـــز، واقتصـــادي ا  نمـــراا لموقعـــ  الفريـــد والمت

رة و و عبارة عن منتجع  ياحي يقع عل  بحيـ

والت ممتـدة لنهـر النيــ ، ويتميـز بتقـدي  المــأك

يعي ـا البحرية من ا  ما ، ويمثّـ  متنز اـا  ب

ومقصـــــــداا للكثيـــــــر مـــــــن أ ـــــــالي ومـــــــوا ني 

المحافمــة لزيارتــ ، خا ــة خــالل أيــام ا عيــاد،

ا  باإلضـــافة ءلـــ  الـــرحالت المدر ـــية التـــي كـــ

يســــــــــتقبلها لمفتلــــــــــف  ــــــــــالف وتالميــــــــــع 

.المحافمة

رت بحـي  ـالمتحفيةتتوير وتجمي  الحديقة ▪

 ــو ا  ومحــيا ديــوا  عــام المحافمــة عــام 

.مليو  جني 1.2، بتكلفة بلغ  حوالي 2018

ـــاب الجوفيـــة مـــن ▪ تنفيـــع مشـــروع  ـــحب المي

معبــد أبيــدوس  وذلــك فــي ء ــار الحفــا  علــ  

 ـــعب المنتقـــة ا رريـــة المليئـــة بالعديـــد مـــن

ة المعال  المهمة، وما تشكل  الميـاب الجوفيـ

مــن ختــورة علــ  النقــوش الجداريــة للمعبــد  

وذلــك مــن خــالل بنــاء مجموعــة مــن الفنــادت 

ــــة ــــاب، بتكلفــــة ءجمالي العميقــــة لســــحب المي

.مليو  جني 42بلغ  
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مـــــن أغنـــــ  " معبـــــد أبيـــــدوس"تُعـــــدُّ منتقـــــة ▪

المواقــع ا رريــة فــي مصــر، حيــثُ ءنهــا تحــوي

د ، الــعي يعتبــر أحــ"الملــك  ــيتي ا ول"معبــد 

أ ـــــ  المعابـــــد المصـــــرية  نمـــــراا لتفتيتـــــ  

ــــد، وجمــــال نقو ــــ  وروعــــة  المعمــــاري الفري

يــر ألوانهــا، باإلضــافة ءلــ  احتوائــ  علــ  عــدد كب

.من المناظر المتفردة

الـــعي " ا وزوريـــو "أمـــا غـــرف المعبـــد فيوجـــد 

ءلـــ  البعـــث" أوزيـــر"يعـــد ضـــريحاا رمزي ـــا ل لـــ  

ا وزوريــو والفلــود والعــال  اآلخــر، ويــنففض 

متراا، كما 18عن منسوف أرضية المعبد بنحو 

  الملـك رمسـي"ت   المنتقة أي اا معبد 

العي ، و"أوزير"العي أ َّ  لعبادة اإلل  " الثاني

ـــو رت علـــ  بعـــض جدرانـــ  ر ـــوم لمعركـــة  ُ 

قــادش، وت ــ  المنتقــة أي اــا عــدة مواقــع 

أرريــــة مميــــزة مثــــ  مقــــابر ملــــو  ا  ــــرتين 

ا ولــــــ  والثانيــــــة، و ــــــونة الزبيــــــب، وجبانــــــة 

.الصقور، وكوم السلتا ، وغير ا

القيـــــــام بأعمـــــــال تجميـــــــع وتـــــــرمي  تمثـــــــال ▪

، بمعبــد 2019بــأخمي ، عــام " رمســي  الثــاني"

، والعي مـن المقـرر أ  يصـ "رمسي  الثاني"

ارتفاعــ  عقـــب االنتهــاء مـــن أعمــال التجميـــع 

ــ   ــا، و ــيت  وضــع14والتــرمي  ءل ــراا تقريبا   مت

ــــال  ــــ  قاعــــدة بجــــوار تمث ــــ  آمــــو "عل ، "ميري

ل لتســتتيع الدولــة بهــعا المجهــود ا ــتكما

د الصــورة التاريفيــة والمشــهد ا رــري للمعبــ

.العي يجس د عبقرية القدماء المصريين

كمـــا تـــ  تتـــوير منتقـــة معبـــد أبيـــدوس، كعبـــة 

يب وأتــرالحــج لــدى المصــريين القــدماء، بالبلينــا 

الحــــــواويشبســــــو ا ، باإلضــــــافة ءلــــــ  مقــــــابر 

بــــأخمي   تمهيــــداا لوضــــع تلــــك المنــــا   علــــ  

.الفريتة السياحية

ــــ  معبـــد "وت ـــمن مشـــروع تتـــوير مركـــز الـــزوار ب

، ءنشاء مسارات تنمي  زيارة2019عام " أبيدوس

ــــرمي   ــــاملة لكافــــة  الموقــــع، ووضــــع ختــــة ت

المعــــال  ا رريــــة، وءنشــــاء مبنــــ  لفدمــــة الــــزوّار، 

ريـــة، باإلضـــافة ءلـــ  تحديـــد وتـــأمين المنتقـــة ا ر

. وبناء أ وار لحمايتها ومنع أي تعديات عليها



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

ار وتدوفير مظلدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكري دا وبددني 

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

كنيسددددددددددددددددددددددددة

ومبندددددددددددددددددددددددددددى 159
.2021تــ  تقنــين وتوفيــ  أوضــاعها حتــ  أبريــ  

مليدددددددددددددون

55.3جنيدددددددددددددددددد 
142تكلفة ءنشاء مالعب نجي   نــاعي لعـــــدد

.مركز  باف

ألدددددددددددددددددددددددددددددددف  

172أسددددددددددددددددددددددددددرة 
عــدد ا  ــر المســتفيدة مــن مشــروعات ا  ــر

.2020المنتجة عام 

ألدددددددددددددددددددف

دمسددددتفي 28.7
ام عدد مستفيدي ال ما  االجتماعي خالل عـ

2020.

28مسدددددددددددددددددددددددددددددجًدا

2168مخبدددددددددددددددًزا
، 2020عـدد المفـابز البلديـة المُدعَّمفـة فـي عــام 

.2014مفبز في عام 1084مقارنةا بـ 

ام عدد المساجد التي ت  تتوير ا وافتتاحهـا عـ

2017.
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حــوُّل يعتبــر الشــباف العنصــر ا  ا ــي فــي أي ت

ا فـي أي تنموي، فه  الشريحة ا كثر حيوية وتأريرا

ــــنشء  ــــة قتــــاع ال ــــك نمــــراا   مي مجتمــــع، وذل

مـن والشباف علـ  المسـتوى القـومي لمـا يمثلـ 

.مفزو  قومي للقوة المستقبلية للدولة

ور فقد  ع  الدولة المصرية جا دة ءل  تعزيز د

الشـــباف ومشـــاركته  فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل 

ـــــة،  ـــــد مـــــن المشـــــروعات التنموي تد ـــــين العدي

ـــ  ـــة التـــي تهـــدد ءل والمبـــادرات والبـــرامج القومي

.تأ ي  أجيال  بابية واعية، وبنّاءة

 ـــهدت محافمـــة  ـــو ا   فـــرة كبيـــرة علــــ  

ة، مســتويات عديــدة فــي مجــال الشــباف والرياضــ

ــــ  مســــتوى ا عمــــال اإلنشــــائية والتتــــوير فعل

د ورفع الكفاءة، قام  الدولة بالعديد مـن الجهـو

واإلنجـــــازات، حيـــــث تـــــ  ءنشـــــاء مالعـــــب نجيـــــ 

مركــز  ــباف بتكلفــة بلغــ 142 نــــاعي لعــــــدد 

:مليو  جني ، ومن أبرز ا55.3

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضة

"
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شباف ءنشاء حمَّام  باحة بنادي العاملين بال▪

، بتكلفـــــة 2015والرياضـــــة بحـــــي الكـــــورر عـــــام 

.ماليين جني 6ءجمالية بلغ  

ــــــــام  ــــــــباحة بنــــــــادي الشــــــــبا  ▪ ءنشــــــــاء حمَّ

ماليـين 6، بتكلفة بلغ  2015المسلمين عام 

.جني 

ــام  ــباحة بنــادي فــزارة عــام ▪ ، 2015ءنشــاء حمَّ

. ماليين جين 6بتكلفة بلغ  

مالعــــــب قــــــانوني بتكلفــــــة بلغــــــ 3ءنشــــــاء ▪

.مليو  جني 12.6

ة مرحلـــ)تتــوير اال ــتاد الرياضـــي للمحافمــة ▪

، بتكلفــة ءجماليــة بلغــ  نحــو2016عــام ( أولــ 

مليــــو  جنيــــ ، ف ــــلاا عــــن تتــــوير الصــــالة19

مليــو  16.6المغتــاة بتكلفــة ءجماليــة بلغــ  

.جني 

رى مركزاا للشباف بـالمراكز والقـ25تتوير عدد ▪

المفتلفــــــة بالمحافمــــــة مــــــن قِبــــــ  تمويــــــ  

، وذلـك بتكلفـة 2016الصندوت االجتماعي عام 

.ماليين جني 5ءجمالية بلغ  

ــــ   ــــناعي ▪ ــــ  ءداري وملعــــب نجي ءنشــــاء مبن

مركـز و ور بمركز  باف نزلة الدويك، التـابع ل

.ماليين جني 3.1، بتكلفة 2020 ما عام 

ــــــون  ▪ ءنشــــــاء مبنــــــ  ءداري مركــــــز  ــــــباف ت

، بتكلفـــــــــة ءجماليـــــــــة2020بســـــــــو ا  عـــــــــام 

.ألف جني 791.2

ي بنــادي أخمــي  الرياضــءكليريــكءنشـاء ملعــب ▪

، بتكلفـــــة ءجماليـــــة 2020بمركـــــز أخمـــــي  عـــــام 

.ألف جني 821بلغ  

، نجحــ  الدولـة فــي ء ـار المبــادرة 2021وفـي عـام 

تـوير ، فـي تنفيـع مشـروع ت"حياة كريمة"الرئا ية 

مليـــو  2بحـــري، بتكلفـــة الكوامـــ مركـــز  ـــباف 

قدم، جني   حيثُ ت  ءنشاء ملعب خما ي لكرة ال

و ــــــالة لتــــــن  التاولـــــــة، و ــــــالة للبليـــــــاردو، 

فـــع باإلضـــافة ءلـــ  ح ـــانة أ فـــال، وكافتيريـــا، ور

ة كفــاءة المرافــ  العامــة بــالمركز، وءنشــاء حديقــ

. ل  فال
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باإلضــافة ءلــ  ذلــك، تــ  تفصــير قتعــة أر 

ـــــادي النصـــــر  ـــــة إلضـــــافتها لن مـــــن أمـــــال  الدول

دي الرياضــــي لتو ــــعة المالعــــب الرياضــــية بالنــــا

المســــتغن  الســــو اجيةضــــمن منــــافع الترعــــة 

كـــز عنهـــا، والكائنـــة بناحيـــة جهينـــة الشـــرقية، بمر

لـك جهينة، لصـالح مديريـة الشـباف والرياضـة، وذ

بموجـــــــب قـــــــرار رئـــــــي  قـــــــرار رئـــــــي  الـــــــوزراء 

.2017لسنة 140رق  

ـــ  تفصـــير قتعـــة أر  مـــن أمـــال   كـــعلك، ت

أمتـار مربعـة ل ـمها لمركــز 210الدولـة بمسـاحة 

 ـــباف روافـــع العيســـاوية إلقامـــة  ـــالة لياقـــة

ركـز وأنشتة عليهـا بناحيـة روافـع العيسـاوية بم

المنشــــأة بمحافمــــة  ــــو ا ، لصــــالح مديريــــة 

الشـــباف والرياضـــة، وذلـــك بموجـــب قـــرار رئـــي  

.2019لسنة 474الوزراء رق  

كما ت  تفصير قتعة أر  من أمـال  الدولـة

ـــــا 2011.1الفا ـــــة بمســـــاحة بلغـــــ   ـــــراا مربعا مت

دين إلقامة مركز  باف عليها بناحية نجع علـ  الـ

ة بقريــة الحماديــة، بمركــز  ــو ا  لصــالح مديريــ

الشـــباف والرياضـــة بالمحافمـــة، وذلـــك بموجـــب

.2021لسنة 497قرار رئي  الوزراء رق  

 ــــعا، وقــــد قامــــ  الدولــــة بجهــــود حثيثــــة خــــالل 

الســـــــــنوات الماضـــــــــية  لتحســـــــــين المـــــــــرود 

دخـ  المعيشية للشباف، من خالل توفير مصدر

مســتدام، وظــرود عمــ  الئقــة تت ــمن مــا يلــزم

ير مــن  ــب  الحمايــة االجتماعيــة، ءلــ  جانــب تيســ

، ءتاحة ما يتتلـب مـن أوجـ  الـدع  الفنـي والمـالي

ومـــن أبـــرز تلـــك الجهـــود فـــي محافمـــة  ـــو ا  

: نجد اآلتي
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 ــــاباا مــــن 56تقــــدي  قــــرو  حســــنة لعــــدد ▪

أ ــــحاف المشــــروعات الصــــغيرة ومتنا يـــــة 

، 2021الصـــــغر بالمحافمـــــة فـــــي أغســـــت  

ــة ــ  بالرعاي ــات ا ول وذلــك فــي ء ــار دعــ  الفئ

ومســـاعدة أ ـــحاف المشـــروعات الصـــغيرة 

.في ءنجاة مشروعاته 

، "بابيةا ف   للمبادرات الش"تنفيع مسابقة ▪

ركة بالتعاو  بين وزارة الشباف والرياضة و ـ

 "Eyouth "خــالل الفتــرة مــن ينــاير حتــ  مــارس

35ءلـــ  18)، وذلـــك للفئـــة العمريـــة مـــن 2020

ــا ، تحــ  رعايــة محافمــة  ــو ا ، ووزارة (عاما

  الشباف والرياضة، وتهـدد المبـادرة ءلـ  دعـ

  الــنشء والشــباف للمشــاركة بمبــادرات داخــ

مجتمعــــاته   لمســــاعدتها علــــ  بنــــاء منــــا  

مـــــواتص للتنميـــــة والتفاعـــــ  مـــــع م  ســـــات 

المجتمــــع المــــدني، عــــالوة علــــ  ءنشــــاء بيئــــة 

تنافســـــــية لتتـــــــوير روة العمـــــــ  الجمـــــــاعي 

ين والتنميـــة المجتمعيـــة، باإلضـــافة ءلـــ  تمكـــ

الشــــباف مــــن خــــالل تنفيــــع مبــــادراته ، كمــــا 

فتهــدد المبــادرات لتفعيــ  دور مراكــز الشــبا

ع لتكـــو  مراكـــز للفدمـــة المجتمعيـــة وتشـــجي

.الشباف عل  اإلبداع واالبتكار

افتتــــاة معـــــر  منتجــــات الشـــــباف للحـــــرد ▪

، 2019ينــاير 25اليدويــة بمركــز  ــباف الــري فــي 

ـــة الشـــباف والرياضـــ ة ضـــمن احتفـــاالت مديري

، وقد حـوى 67يناير وعيد الشر ة الـ 25بعكرى 

ـــدوي ا، وت ـــمن ـــنع  ي المعـــر  منتجـــات  ُ

ــا فنيــة ورياضــية قــدمتها فــرت التال ئــع عروضا

.بملعب مركز الشباف

ــ  ر▪ ــدريب الشــباف عل ــامجين لت ــادة تقــدي  برن ي

ــــامج  ــــدا مشــــروعك " ا عمــــال، و مــــا برن ، "اب

ــامج  ديســمبر 9فــي " حســن مشــروعك " وبرن

، وذلـــك بمركـــز ءعـــداد القـــادة بســـو ا ، 2018

وقـــام المحـــاف  بتكـــري  مـــن اجتـــازوا التـــدريب

أالد 10بنجاة، وأعلـن عـن جـائزة ماليـة قـدر ا 

جنيــــ  مقدمــــة لمــــن يقــــوم بتصــــمي  تتبيــــ 

موبايــــــ  يتــــــيح للمــــــوا نين التوا ــــــ  مــــــع 

كاوى المس ولين بالمحافمة وا تقبال الش

.والرد عليها بسهولة ويسر
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ر فــي  ــبتمب"  ــارع  ــو ا "تنفيــع مشــروع ▪

ـــة ومشـــروعات 2017 ـــات العكي ـــع العرب   لتجمي

الشـــباف الصـــغيرة فـــي  ـــك  ح ـــاري وفـــي

ك  ارع واحد، وتوفير اإل ار القانوني لها، وذل

في ء ار توجيهـات الدولـة وحر ـها علـ  دعـ  

.مشروعات الشباف

فـــي ء ـــار جهـــود الدولـــة لتنميـــة اإلبـــداع الفكـــري

شتة والفني لدى الشباف، ت  تنفيع عدد من ا ن

: عل  مستوى محافمة  و ا ، ومنها

مر تنمــي  دوري مراكــز الشــباف بشــك  مســت▪

ة، ومستمر تحـ  رعايـة وزيـر الشـباف والرياضـ

ومحــاف   ــو ا ، ويــأتي ذلــك فــي ء ــار بنــاء 

ـــــــة  اإلنســـــــا  المصـــــــري، ف ـــــــلاا عـــــــن أ مي

شـاد المسابقات والدوريات الرياضية في اكت

.الموا ب الجديدة

مــن 250تنفيــع المهرجــا  الرياضــي بمشــاركة ▪

ـــع ـــار الســـن مـــن جمي ـــات وكب الشـــباف والفتي

وبر مراكز الشباف عل  مستوى المحافمة أكت

، وذلـــك فـــي ء ـــار تنفيـــع مبـــادرة الســـيد 2020

-مناعتــــــك -رياضــــــتك "رئــــــي  الجمهوريــــــة 

، وذلـــك تحـــ  رعايـــة وزارة " ـــحتك.. دراجتـــك 

.الشباف والرياضة، ومحافمة  و ا 

متســـــــابقاا مـــــــن  ـــــــباف وفتيـــــــات 20فـــــــوز ▪

" ا قـــوى وا  ـــرع"المحافمـــة فـــي مســـابقة 

ـــــة الشـــــباف والرياضـــــة  التـــــي نممتهـــــا مديري

بالتعــاو  مــع الــوزارة علــ  ملعــب كــرة القــدم 

، 2018باال ــــــتاد الرياضــــــي فــــــي أغســــــت  

مشــتركاا مـــن  ــباف وفتيـــات،370بمشــاركة 

وذلك في ء ار ختة المحافمة بالتعاو  مـع

وزارة الشــــــباف والرياضــــــة لتنميــــــة مهــــــارات 

.الشباف الرياضية واكتشاد المو وبين
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ا تنمــــــي  ملتقــــــ  أفــــــالم الشــــــباف للســــــينم▪

يوليـو 12ءلـ  10المستقلة بسو ا  بـدءاا مـن 

بحديقـــــة المالعـــــب المفتوحـــــة بميـــــدا  2017

فنـي الثقافة، من أج  ءرراء الحرا  الثقـافي وال

.بالمحافمة، ودع   بابها المبدعين

فــــي ء ــــار حــــر  الدولــــة علــــ  تعزيــــز مشــــاركة 

ــة الــوعي الشــباف فــي العمــ  المجتمعــي، وتنمي

لـــديه  بمـــا يجـــري علـــ  أر  الواقـــع، تـــ  تنفيـــع 

ي العديد مـن المبـادرات والمـ تمرات الشـبابية فـ

:محافمة  و ا ، ومنها اآلتي

، 2020عــام " مــن حقــك تعــرد"ء ــالت مبــادرة ▪

ـــادرة تعريـــف الشـــباف  وتســـتهدد  ـــعب المب

ات بالمشروعات القومية في مفتلف القتاعـ

.بمحافمة  و ا 

يـــــا رواد تكنولوج"تفعيـــــ  المبـــــادرة الرئا ـــــية ▪

، 2019بالمحافمــــة فــــي مــــارس " المســــتقب 

ة وتســـتهدد المبـــادرة تأ يـــ  الكـــوادر الشـــاب

علـــ  أحـــد  مجـــاالت التكنولوجيـــا، وذلـــك فـــي 

ء ار حـر  الدولـة علـ  ءعـالء قيمـة المعرفـة 

ن، واإلبداع، وخل  فر  عم  لشباف الفريجي

وءعــداد جيــ  مــن الشــباف قــادر علــ  توظيــف 

أحــــــــد  مجــــــــاالت تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات 

.واالتصاالت لتحقي  التنمية الشاملة

ا ـــــتقبال منتقـــــة أبيـــــدوس ا رريـــــة بمركـــــز▪

 اباا 250 كثر من 2018 بتمبر 4البلينا في 

ي من الشـباف العربـي واإلفريقـي المشـار  فـ

ــات  ــي"فعالي "القــا رة عا ــمة الشــباف العرب

.2020/2019لعام 

مـع انتالت برنـامج التعلـي  المـدني بالتعـاو 

يف وزارة الشباف والرياضة ومنممة اليونيس

مـارس 9بمركز التعلـي  المـدني بسـو ا  فـي 

، يهـــــــــدد البرنـــــــــامج ءلـــــــــ  تنميـــــــــة روة 2017

ة الموا نــة وتعزيــز الشــعور بالهويــة المصــري

.والقومية لدى النشء والشباف

" الشــباف والهويــة المصــرية"انتــالت مــ تمر ▪

مـة بجنوف الصعيد، والـعي ا ت ـافت  محاف

.2017فبراير 8 و ا  في 
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ايـة العدالة االجتماعية لجميع فئـات المجتمـع بد

مـــــن التفـــــ  وحتـــــ  المُســـــن، وتقـــــدي  الـــــدع ، 

والرعايــة، وا مــا  لكــ   ــرائح المجتمــع، أولويــة

ــ  ءنشــاء  ــب ــة  لــعلك  ــع  ءل كة رئيســة للدول

.أما  اجتماعي للموا ن

ــــامجي ــــ  عــــدد مســــتفيدي برن واتصــــالاا، فقــــد بل

تكافــــــــ  وكرامــــــــة بمحافمــــــــة  ــــــــو ا  عــــــــام 

ـــــف مســـــتفيد، وعـــــدد 250.6نحـــــو 2020/2019 أل

ا  ــــــر المســــــتفيدة مــــــن مشــــــروعات ا  ــــــر 

، وعــدد 2020ألــف أ ــرة خــالل عــام 172المنتجــة 

ألــــــــف 28.7مســـــــتفيدي ال ـــــــما  االجتمـــــــاعي 

.مستفيد في العام نفس 

وحــدة 21، تــ  ءنشــاء وتتــوير عــدد 2014فــي عــام 

ــــــة مــــــن خــــــالل الصــــــندوت االجتمــــــاعي  اجتماعي

بمحافمة  و ا ، وذلـك فـي ء ـار ختـة الدولـة 

التـــــي تســـــتهدد تقـــــدي  الفـــــدمات االجتماعيـــــة 

يــة للجمهــور بجــودة وكفــاءة، وذلــك بتكلفــة ءجمال

.ماليين جني 5بلغ  نحو 

التضةةةةةةةةةةةامن االجتمةةةةةةةةةةةاعي
"
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اء عالوة علـ  ذلـك، تـ  فـي السـنوات التاليـة ءنشـ

ــــوفير  ــــة لت ــــز الفــــدمات االجتماعي عــــدد مــــن مراك

الحمايـــــة االجتماعيـــــة لفدمـــــة أ ـــــالي محافمـــــة 

: و ا ، أبرز ا

ــــة لفدمــــة ▪ ــــز الفــــدمات االجتماعي ءنشــــاء مرك

، 2017أ ـــالي عزبـــة أبيـــدوس مركـــز البلينـــا عـــام 

.مليو  جني 1.1بتكلفة ءجمالية بلغ  

ورة ءنشاء مركز خدمات اجتماعية بقرية بلصـف▪

ــة 2015مركــز  ــو ا  عــام  ، لفدمــة أ ــالي قري

ة بلصــــفورة والقــــرى المجــــاورة، وذلــــك بتكلفــــ

.ألف جني 857ءجمالية بلغ  

ءنشــــاء مركــــز خــــدمات اجتماعيــــة بقريــــة أوالد ▪

ــــ  الحــــاجر بمركــــز دار الســــالم عــــام  ، 2015يحي

.ألف جني 900بتكلفة ءجمالية بلغ  

الحــواويشاالنتهــاء مــن أعمــال تتــوير وحــدة ▪

، بتكلفـــة 2015االجتماعيـــة بمركـــز أخمـــي  عـــام 

.ألف جني 566.6ءجمالية 

االجتماعيـــــة  ـــــندوي تتـــــوير وحـــــدة جزيـــــرة ▪

، بتكلفــــة ءجماليــــة 2015بمركــــز  ــــو ا  عــــام 

.ألف جني 518.4

ــة ▪ بســالمو ءنشــاء مركــز الفــدمات االجتماعي

، بتكلفــة ءجماليــة بلغــ 2017مركــز  مــا عــام 

.ألف جني 850

ــــــة عــــــام ▪ ، 2017ءنشــــــاء ءدارة جرجــــــا االجتماعي

.مليو  جني 1.4بتكلفة ءجمالية بلغ  

د ءنشــاء مركــز الفــدمات االجتماعيــة بقريــة أوال▪

، وذلــــك 2019ء ــــماعي  مركــــز المراغــــة عــــام 

.  بتكلفة ءجمالية بلغ  نحو مليو  جني 

ـــة ▪ بمشـــتاءنشـــاء مركـــز الفـــدمات االجتماعي

، بتكلفـة ءجماليـة بلغـ 2020بمركز  مـا عـام 

.  مليو  جني 1.6نحو 

ـــة الت ـــامن ▪ تتـــوير ورفـــع كفـــاءة مقـــر مديري

، بتكلفـــــة 2021االجتمـــــاعي بالمحافمـــــة عـــــام 

.مليو  جني 1.3ءجمالية بلغ  نحو 
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فــي ء ــار حــر  الدولــة علــ  تــوفير مســكن آمــن 

ــــا مــــن  ــــ  بالرعايــــة، خصصــــ  أرضا ــــات ا ول للفئ

ــات ا ولــ   أمالكهــا إلقامــة عمــارات  ــكنية للفئ

آالد متــــر مربــــع، الكائنــــة 4.5بالرعايــــة بمســــاحة 

يـة الملغـاة بناحالسـو اجيةضمن منافع الترعـة 

 ، الحريديـــة القبليـــة بمحافمـــة  ـــو ا ، بالمجـــا

ــة  هتــا،  ــة لمركــز ومدين لصــالح الوحــدة المحلي

1709وذلــــك بموجــــب قــــرار رئــــي  الــــوزراء رقــــ  

.2016لسنة 

ـــ  تفصـــير قتعـــة أر  مـــن أمـــال   كـــعلك، ت

الدولـــــة إلقامـــــة مقـــــر منتقـــــة  ـــــرت  ـــــو ا  

للتــــأمين االجتمـــــاعي عليهـــــا بمســـــاحة ءجماليـــــة 

ة متر مربع، الكائنة عل  مصـرد العزبـ300بلغ  

ــــة أخمــــي  بمحافمــــة  ــــو ا   -والعــــرف بمدين

ب لصالح وزارة الت امن االجتماعي، وذلك بموجـ

.2016لسنة 2257قرار رئي  الوزراء رق  

فــي ء ــار حــر  الدولــة علــ  رعايــة ا  فــال ذوي 

االحتياجــــــات الفا ــــــة، فقــــــد قامــــــ  الحكومــــــة 

بتفصــير قتعــة أر  مــن أمــال  الدولــة علــ  

ــا إلقامــة مركــز متكامــ 2560مســاحة  متــراا مربعا

ر عليهـــا لـــعوي االحتياجـــات الفا ـــة، بحـــي الكـــور

مـع بمدينة  و ا ، لصـالح جمعيـة تنميـة المجت

ك ورعاية ا  فال وذوي االحتياجات الفا ة  وذل

.2016لسنة 102بموجب قرار رئي  الوزراء رق  

عــة فــي  ــياتص متصــ ، تــ  أي اــا تفصــير قت

ــــا لصــــالح الهيئــــة 150أر  بمســــاحة  متــــراا مربعا

القوميـــــــة للتـــــــأمين االجتمـــــــاعي، إلقامـــــــة مقـــــــر 

تــاع لصــندوت التــأمين االجتمــاعي للعــاملين بالق

  الحكومي عليها، ضمن منافع ترعة خور السـاح

زمـــام مدينـــة ( 2)الملغـــاة بحـــو  الزرقـــة نمـــرة 

محافمــة  ــو ا ، وذلــك بموجــب قــرار -البلينــا 

. 2016لسنة 1845رئي  الوزراء رق  
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ــــا تفصــــير قتعــــة أر  مــــن أمــــال   تــــ  أي ا

الدولـــــة لصـــــالح مديريـــــة الشـــــ و  االجتماعيـــــة، 

إلقامـــة مركـــز اجتمـــاعي عليهـــا، والكائنـــة ضـــمن 

فورة منافع ترعة نجع حمادي الغربية بناحية بلص

بمحافمــــــة  ــــــو ا ، وذلــــــك -مركــــــز  ــــــو ا -

3323بموجـــــــــب قـــــــــرار رئـــــــــي  الـــــــــوزراء رقـــــــــ  

.2016لسنة 

، تــــــ  تفصــــــير قتعــــــة أر  2018فــــــي عــــــام 

ــــا إلقامــــة مستو ــــف 150بمســــاحة  متــــراا مربعا

ع خيــري عليهــا بناحيــة خارقــة عيســ  قا ــ  بنجــ

محافمـــة  ـــو ا ، -مركـــز جرجـــا -علـــ  بهـــن  

لصـــــالح جمعيـــــة تنميـــــة المجتمـــــع بنجـــــع علـــــ  

ــوزراء رقــ   بهــن ، وذلــك بموجــب قــرار رئــي  ال

.2018لسنة 975

قامـــ  الحكومـــة 2019باإلضـــافة ءلـــ  ذلـــك، عـــام 

ـــــة  بتفصـــــير قتعـــــة أر  مـــــن أمـــــال  الدول

ـــــة،  ـــــة االجتماعي الفا ـــــة إلقامـــــة مقـــــر للجمعي

-متر مربع بناحية نجع النجـار450بمساحة بلغ  

محافمـة  ـو ا ، باإليجـار -مركز  ـو ا  -ءدفا 

ــــة  ــــا، لصــــالح جمعي ــــين عاما اال ــــمي لمــــدة رالر

ــة المجتمــع بنجــع النجــار بســو ا  ، الهــدى لتنمي

ن علــ  أ  يــت  تنفيــع المشــروع خــالل  ــنتين مــ

ـــاريخ ا ـــتالم الموقـــع، وءال يُلغـــ  التفصـــير ، ت

وتُســـــحب ا ر ، وذلـــــك بموجـــــب قـــــرار رئـــــي  

.2018لسنة 2674الوزراء رق  

م عـا" تكاف  وكرامة" عا، وقد ت  ء الت برنامجي 

ــــــ  مــــــن 2015 ــــــة ا ول ــــــ  أ  تشــــــم  المرحل ، عل

البرنــامجين محافمــات متعــددة بينهــا محافمــة

ــ ــأتي البرنامجــا  الــعين يــت  تنفي ع ما  ــو ا ، وي

بهـــدد ( جهينـــة، و هتــا، و ـــاقلتة)فــي مراكـــز 

ة تـــوفير الفــــدمات االجتماعيــــة الفعّالــــة والعادلــــ

ــــــدع  النقــــــدي  ــــــوفير ال   ــــــالي المحافمــــــة، وت

. المشروط للفئات المهمشة وا كثر فقراا

ــامجين يت ــمنا   ــرد مســاعدات كمــا أ  البرن

ـــا 350ماليـــة ل  ـــر ا ولـــ  بالرعايـــة، منهـــا  جنيها

للفــرد با  ــرة الواحــدة مــع  ــرد ءعانــة  ــهرية

60نقديــــة لكــــ   الــــب با  ــــرة، وذلــــك بقيمــــة 

ـــــا لتالـــــب المرحلـــــة االبتدائيـــــة، و جنيـــــ  80جنيها

جنيهاــا لتالـــب 100لتالــب المرحلــة اإلعداديــة، و

كـــ  المرحلـــة الثانويـــة بحـــد أقصـــ  رالرـــة  ـــالف ل

.أ رة
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ــ ة كمــا يهــدد البرنــامج ءلــ  تقــدي  مســاعدة مالي

أ ـحاف لفئتين با  ر الفقيرة  ما كبار السـن و

رنــامج الهمــ ، وبالنســبة لكبــار الســن فيشــترط ب

عاماــا، غيــر قــادر 65كرامــة أ  يكــو  الســن فــوت 

ــ  العمــ  والكســب، وأال يكــو  ل  ــرة دخــ   عل

رابـــــ  مثـــــ  المعا ـــــات التأمينيـــــة، أو معـــــاش 

.ال ما  االجتماعي

كـو  أما بالنسبة   ـحاف الهمـ  فيشـترط أ  ت

ـــ   اإلعاقـــة مانعـــة عـــن العمـــ ، وذلـــك عـــن  ري

تقـــــدي   ـــــهادة  بيـــــة معتمـــــدة مـــــن الوحـــــدة 

ن الصــحية التـــابع لـــ  المســـتفيد، والمعتمـــدة مـــ

.وزارة الصحة إلربات عدم قدرت  عل  العم 

ـــعب الفئـــات ـــامج خـــالل تنفي وقـــد ا ـــتهدد البرن

ألـــف 84الفقيـــرة فـــي محافمـــة  ـــو ا  بواقـــع 

قريـــة بـــالمراكز 45ألـــف مســـتفيد فـــي 150وحتـــ  

ــــــدريب الثالرــــــة المســــــتهدفة، باإلضــــــافة ءلــــــ  ت

أخصـــــائي اجتمـــــاعي علـــــ  عمليـــــة تســـــجي  105

برنـامج، المستهدفين، وبالتزامن مع بدء تنفيـع ال

فقـــد بلـــ  عـــدد ا  ـــر المتقدمـــة للحصـــول علـــ 

.ألف أ رة39دع  البرنامج في المحافمة 

ـــادرة 2019وفـــي عـــام  ـــش الت مب ـــة ب ، قامـــ  الدول

حيثُ بقريتي الغريزات وأدفا بسو ا ،" كلنا واحد"

جـــــــاءت المبـــــــادرة فـــــــي ء ـــــــار قافلـــــــة لتوزيـــــــع 

.المساعدات العينية عل  الموا نين

وتــأتي المبــادرة فــي ء ــار رفــع ا عبــاء عــن كا ــ  

خلية الموا نين، وفي ضوء ا تراتيجية وزارة الدا

الراميــــة بأحــــد محاور ــــا ءلــــ  تفعيــــ  المبــــادرات 

ــــــدور  ــــــا مــــــن ال ــــــة انتالقا اإلنســــــانية واالجتماعي

ـــي ـــة، والت ـــا لتوجهـــات الدول المجتمعـــي لهـــا وفقا

ــــاء جســــور الثقــــة والتعــــاو  مــــع  تهــــدد ءلــــ  بن

.الجمهور

، وفــي ء ــار جهــود الدولــة لمحاربــة 2017فــي عــام 

اإلدما ، والتصدي لهعب الما رة الفتيـرة، فقـد

قامــ  الدولــة بشنشــاء مركــز عــال  اإلدمــا  بمركــز

نحــو بلصــفورة بســو ا ، بتكلفــة ءجماليــة بلغــ 

ـــ  االنتهـــاء مـــن ءنشـــاء 42 ـــ ، وقـــد ت ـــو  جني ملي

.2018المركز بالكام  عام 
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ـــادرة  كمـــا  ـــهدت محافمـــة  ـــو ا  تنفيـــع مب

بالتعـاو  مـع 2019، التي ت  ء القها عام "مودة"

وزارة الت ـــــامن االجتمـــــاعي، بنـــــاءا علـــــ  تكليـــــف

الســـــيد رئـــــي  الجمهوريـــــة فـــــي ظـــــ  ارتفـــــاع 

  معدالت التالت  ا مر العي دفـع الدولـة للتـدخ

لـــ  بوضـــع آليـــات تســـتهدد الشـــباف المُقبـــ  ع

. نة25 نة وحت  18الزوا  في الفئة العمرية 

كمــــا بلــــ  عــــدد المتــــرددين علــــ  المنصــــة منــــع 

مـــنه  % 70ماليـــين متـــردد، 4.3ء القهـــا حـــوالي 

ــــــا ، كمــــــا اعتمــــــد المجلــــــ  ا علــــــ   مــــــن اإلن

ــــدريبي لمنصــــة  ــــامج الت "مــــودة"للجامعــــات البرن

كمتتلــــب تفــــر  اختيــــاري علــــ  مســــتوى كافــــة 

الجامعـــات الحكوميـــة بـــدءاا مـــن العـــام الدرا ـــي 

2021/2020.

يناتنـ"، ت  ء الت المبادرة الو نية 2020في عام 

، علـــ  مســـتوى محافمـــات الجمهوريـــة، "كفايـــة

ية وتســتهدد المبــادرة الحــد مــن الزيــادة الســكان

ــــامجي تكافــــ  ــــين ا  ــــر المســــتفيدة مــــن برن ب

تـــي وكرامـــة، ويـــأتي ضـــمن التـــدخُّالت الرئيســـة ال

قيـ  تتفع ا الدولة من أج  تحقي  رؤيتها في تح

لحـد التنمية االجتماعية الشـاملة لهـعب ا  ـر، وا

.من الزيادة السكانية

مــن تســتهدد المبــادرة الســيدات المســتفيدات

ءلــ  18برنــامج تكافــ  فــي المرحلــة العمريـــة مــن 

ــــــا بالمحافمــــــات العشــــــر ا كثــــــر فقــــــراا 49 عاما

وا علــــ  خصــــوبة، ال ــــيما محافمــــة  ــــو ا ، 

يرة، باإلضافة ءلـ  تر ـيخ مفهـوم ا  ـرة الصـغ

 ي  والحد من الزيـادة السـكانية، وتصـحيح المفـا

كثـرة المجتمعية الفا ئة، والتي تدفع ا  ر ءل 

اإلنجـــــــــاف، وتـــــــــنم  الدولـــــــــة فـــــــــرت ا  بـــــــــاء 

مبــادرة والممرضــين لتلقــي التــدريبات الفا ــة بال

دورات 10دورة تدريبيــــة مقســــمة ءلــــ  19بواقــــع 

ـــاء، و ـــة ل  ب ـــة للممرضـــين 9تدريبي دورات تدريبي

. بمحافمة  و ا 

نجحـــــ  المبـــــادرة فـــــي تتـــــوير عيـــــادات تنمـــــي  

ـــ  ا ـــتحدا   ـــثُ ت ـــادة تنمـــي  65ا  ـــرة  حي عي

ماليـــــين زيـــــارة ل  ـــــر 6أ ـــــرة، وتنفيـــــع حـــــوالي 

آالد 4.4بالمحافمــات المستهدفـــــــة، وءقامـــــــة 

ة، نــدوة، وقــد ا ــتفاد منهــا بالفعــ  مليــو   ــيد

.جمعيات وم  سات أ لية108بمشاركة 
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ألـف  ـيدة ءلـ  عيـادات 894.3ف لاا عـن تحويـ  

.المبادرة للحصول عل  خدمات تنمي  ا  رة

ر بـالوعي مصـر بتغييـ"، ء الت حملة 2021في عام 

فــــي أربعــــة " حيــــاة كريمــــة"، فــــي قــــرى "ل ف ــــ 

محافمـــــات بالوجـــــ  القبلـــــي بيـــــنه  محافمـــــة 

  "حيــاة كريمــة" ــو ا  بالشــراكة مــع م  ســة 

حيــثُ جــاء ء ـــالت  ــعب المبــادرة فـــي ء ــار رغبـــة 

الدولـــة فـــي تحســـين جــــودة الحيـــاة لكافـــة أفـــراد

.ا  رة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة

، تــــــ  تنفيــــــع مشــــــروع التنميــــــة 2016فــــــي عــــــام 

عـدد فـي" بادر بسـو ا "االقتصادية واالجتماعية 

 مــا،  هتــا، المراغــة، )قريـة بكــ  مــن مراكــز 20

  حيـــــــثُ تـــــــ  تنفيـــــــع تلـــــــك ( ـــــــاقلتة، أخمـــــــي 

المشــروعات بالتعــاو  مــع عــدد مــن الجمعيــات 

ا  ليــة، وذلــك فــي عــدة مجــاالت منهــا التمكــين 

ـــة، والصـــ ـــة الصـــحية اآلمن حة، االقتصـــادي، والبيئ

.والتعلي  الر مي وغير الر مي

وتت ــمن المبــادرة عــدة بــرامج لحمايــة ا  فــال

ــــة الت ــــامن  فــــي  ــــو ا  بالتعــــاو  مــــع مديري

االجتمـــــاعي، ولجنـــــة ا تشـــــارية مـــــن القيـــــادات 

ءلـ  التنفيعية بالمحافمة، كمـا يهـدد المشـروع

دع  قدرات الجمعيات ا  لية مـن أجـ  تحسـين 

المســـــــتوى االجتمـــــــاعي واالقتصـــــــادي بشـــــــك  

.ملموس في القرى االكثر احتياجاا

ــــادرة 2018وفــــي عــــام  ــــ  ء ــــالت مب  ــــو ا  "، ت

ة ، حيــثُ ا ــتتاع  الدولــ" ــديقة لــعوي اإلعاقــة

مشــــروعاا  ــــغيراا ل  ــــفا  1020تفصــــير 

مشـــــروعاا بكـــــ  وحـــــدة 20ذوي اإلعاقـــــة بواقـــــع 

قرويــــة، وذلـــــك فـــــي ء ـــــار تنفيـــــع رؤيـــــة القيـــــادة 

عاماـا لـعوي اإلعاقـة، 2018السيا ية بشعال  عـام 

او  كما نجح  المبادرة في توقيـع بروتوكـول تعـ

بــــين المجلــــ  القــــومي لشــــ و  ذوي اإلعاقــــة، 

أول جامعــة "وجامعــة  ــو ا ، وءعــال  الجامعــة 

، وعليـــ ، فقـــد تـــ  تكـــري " ـــديقة لـــعوي اإلعاقـــة

مســــ ول ملــــف ذوي اإلعاقــــة بالمحافمــــة، مــــن 

ــعوي اإلعاقــة، كأف ــ  ــ  المجلــ  القــومي ل قِب

.مس ول توا   عل  مستوى الجمهورية
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ت  ءنجـاز مجموعـة" حياة كريمة"وفي ء ار مبادرة 

مـــــن المشـــــروعات التنمويـــــة وا  ـــــداد داخـــــ  

:محافمة  و ا   أبرز ا

التصـــالح "، تـــ  ء ـــالت مبـــادرة 2020فـــي عـــام ▪

  حيــــثُ تعتبــــر  ــــعب المبــــادرة مــــن بــــين "حيــــاة

حيــــاة "المبــــادرات التــــي أ لقتهــــا م  ســــة 

ـــا  تنف" كريمـــة ـــر احتياجا ـــدع  الفئـــات ا كث ـــعاا ل ي

ـــــة  ـــــرامج الحماي ـــــز ب ـــــة، وتعزي لتوجهـــــات الدول

راءات االجتماعية للتففيف من و أة تنفيع ءج

التصـــــالح فـــــي مفالفـــــات البنـــــاء عـــــن كا ـــــ  

محدودي الدخ ، وقد نجح  المبادرة بالفعـ 

فـــــي تســـــلي  عـــــدد مـــــن ا  ـــــر المســـــتحقة 

ءيصـــــاالت  ـــــداد ر ـــــوم المصـــــالحات فـــــي 

مفالفــات البنــاء بقــرى مركــز  ــو ا ، ضــمن 

.المرحلة ا ول  للمبادرة

ــا، تــ  دفــع جديــة التصــالح2020فــي عــام ▪ أي ا

التصـالح"لعدد من الموا نين ضـمن مبـادرة 

بقرى مركز ومدينة  ما، وذلك فـي ء ـار" حياة

.دع  الفئات ا كثر احتياجاا

عقــــــــد عمــــــــ  60، تــــــــ  تســــــــلي  2021عــــــــام ▪

. ل  فا  ذوي اإلعاقة بمحافمة  و ا 

عــالوة علــ  ذلــك، تــ  ء ــالت بــرامج دعــ  العمالــة 

، وذلـك فـي 2020غير المنتممة في  و ا  عـام 

ء ار مساعدة  عب الفئـة علـ  مواجهـة تـداعيات 

، وقد ت  بالفعـ   ـرد "19-كوفيد"تفشي جائحة 

جنيــ  لمـا يقــرف 500 ـعب المنحـة البــال  قيمتهـا 

آالد عامــــ  غيــــر منــــتم  بالمحافمــــة، 3.9مــــن 

.مليو  جني 1.9بشجمالي مبل  

بيـــ  "أي اـــا تد ـــين مقـــر 2020كمـــا  ـــهد عـــام 

بمحافمــــة  ــــو ا  التــــابع لصــــندوت " التتــــوع

ألف 55مكافحة اإلدما ، والعي يستهدد توعية 

علك  الب و البة  نوي ا بمفا ر المفدرات، وك

تنفيـــــع بـــــرامج توعويــــــة لتصـــــحيح المعتقــــــدات

الفا ئـــة لـــدى الشـــباف عـــن تعـــا   المفـــدرات 

ــا، مــع  و ــرت الوقايــة والعــال  مــن اإلدمــا  مجانا

 ـــاف متتـــوع 1000ا ـــتقتاف مـــا يقـــرف مـــن 

يــة لالن ــمام كــ  عــام  نشــتة الرابتــة التتوع

.للصندوت
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 هدت م  رات أداء قتاع التموين بمحافمة

ــين عــامي  ــا، فيمــا ب 2014 ــو ا  تقــدماا ملحوظا

ــــ2020و ة   ءذ بلــــ  عــــدد المفــــابز البلديــــة المُدعَّمف

مفبـزاا 1084، مقارنـةا بــ 2020مفبزاا في عام 2168

، كمـــــا و ـــــ  عـــــدد البتاقـــــات 2014فـــــي عـــــام 

دلاا مليو  بتاقة تموينية، ب1.1التموينية ءل  نحو 

، وذلــــك 2014ألــــف بتاقـــة فــــي عـــام 930.4مـــن 

ة باإلضــافة ءلــ  العديــد مــن المشــروعات القوميــ

.لتتوير وتعزيز أداء  عا القتاع

واتصـــــالاا، رغبـــــةا فـــــي الحفـــــا  علـــــ  المفـــــزو  

ــــ ــــ     ميت ــــز جودت   اال ــــتراتيجي للقمــــح وتعزي

كســــلعة غعائيــــة رئيســــة، وفــــي ء ــــار أحــــد أ ــــ  

لتهــا المشــروعات القوميــة اال ــتراتيجية التــي أو

ي الدولة ا تماماا خا  ا  أال و ـو المشـروع القـوم

ـــــة  ـــــعي زاد مـــــن الســـــعة التفزيني للصـــــوامع، وال

ماليــــين  ــــن، مقارنــــةا 3.4للقمــــح لتصــــ  ءلــــ  

، ف ـلاا عـن الحـد  2014مليو   ن قب  عام 1.6بـ 

  من مقدار الهادر العي كا  يص  في الماضي ءل

ءنشــاء  ــومعة 2017فقـد تــ َّ فــي نـوفمبر -% 10

رف  هتــا، بالمدينــة الصــناعية بنزلــة القاضــي غــ

ــة، بمحافمــة  ــو ا ، وفــ  أحــد  نمــ   المدين

اإلدارة وتكنولوجيــــا التفــــزين فــــي العــــال ، وذلــــك

ــــــة  ــــــة 60بقـــــدرة ا تيعابيــــ ــــــن، بتكلفـــ ألـــــف  ــــ

ر مليــو  جنيــ ، كمــا تــ  رفــع كفــاءة وتتــوي144.5

ألف جني ، كـعلك تـ  200عم  الصومعة بتكلفة 

ـــا بسع ـــة البلينــــ ـــــة تتــوير ورفــع كفــاءة  ومعــ

ــــف  ــــن، بتكلفــــة بلغــــ  20 ــــ ، 3أل ــــين جني مالي

  وكعلك ت  تتوير ورفع كفـاءة  ـومعة  ـو ا

.ألف جني 800ألف  ن، بتكلفة بلغ  30 عة 

وفــي  ــيات مشــروع جمعيتــي، الــعي يهــدد ءلــ  

زيــــادة عــــدد المنافــــع الســــلعية، وتــــوفير الســــلع

عا ا  ا ـــية بأ ـــعار منا ـــبة للمـــوا نين، وكـــ

منفـعاا 285توفير فر  عم  للشباف، ت  ءنشاء 

مـــن مشـــروعات جمعيتـــي بمحافمـــة  ــــو ا ، 

ــــــو  ــــــول يوني ألــــــف 855، لفدمــــــة نحــــــو 2019بحل

.مستفيد

التمةةةةةةةةةةةةةةةةوين والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخليةةةةةةةةةةةةةةة 

"
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مـن  عا ءل  جانب زيادة عـدد البـدالين التمـوينيين

.2020بدالاا عام 2665ءل  2014بدالاا عام 1725

مـة اتصالاا، ت َّ ءنشاء عدد مـن ءدارات ومراكـز الفد

التموينيـــــة بمحافمـــــة  ـــــو ا ، بحلـــــول يونيـــــو

ينية   لتقدي  وتسهي  كافة الفدمات التمو2020

ــ َّ ءنشــاء 3,3لنحــو  ــين مــوا ن  ءذ ت ءدارات 3مالي

جديــــدة فــــي المنشــــأة وأخمــــي  وجرجــــا، بتكلفــــة 

مراكــــز خدمــــة، 8ماليــــين جنيــــ ، وكــــعا 5.3بلغــــ  

.  ماليين جني 10بتكلفة 

ة باإلضـــافة ءلــــ  ذلــــك، وحر اــــا علــــ  تــــوفير كافــــ

الســـــلع الغعائيـــــة بأ ـــــعار رمزيـــــة، تـــــ  ء ـــــالت 

، بكافــة "مــدارسأ لاــا"و" أ لاــا رم ــا "معــار  

مـواد قرى المحافمة  لتوفير السلع الغعائية، وال

ــة بأ ــعار مفف ــة للمــوا نين، خا ــ ة التمويني

خــــــالل  ــــــهر رم ــــــا  المبــــــار  وبــــــدء العــــــام 

.الدار ي

وفـــــي ء ـــــار جهـــــود الدولـــــة لتيســـــير معـــــامالت 

فقـد الموا نين التجاريـة وتعزيـز الرقابـة اإلداريـة،

اريــة تــ  ءنشــاء مكتــب  ــج  تجــارى بالغرفــة التج

ــد بمدينــة جرجــا، بالمحافمــة  بمــا يُســهِ  فــي ق ي

تابعـة التجار الكائنة محاله  الرئيسـة أو الفـروع ال

ــــة جرجــــا ودار الســــالم والبلينــــا  لهــــا بــــدائرة مدين

ـــــا لقـــــرار وزيـــــر التمـــــوين  والمنشـــــأة، وذلـــــك وفقا

.  2019لسنة 88والتجارة الداخلية، رق  

از ف ــلاا عــن ذلــك، تــ َّ ءنشــاء فــرع ءقليمــي لجهــ

حمايـــــــة المســـــــتهلك بالمحافمـــــــة فـــــــي عـــــــام 

مليـــو  جنيـــ   1.8، بتكلفـــة تبلـــ  نحـــو 2020/2019

وذلــــــك فــــــي ء ــــــار تعمــــــي  منمومــــــة حمايــــــة 

ي المســــتهلك، وتــــوفير الحمايــــة للمــــوا نين فــــ

مفتلــــــــف مراكــــــــز المحافمــــــــة، والمحافمــــــــات 

المجاورة، من جميع الممار ات ال ارة بحقـوت 

.المستهلك
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العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
"

افتتـــاة المقـــر الجديـــد لمجمـــع 2018 ـــهد عـــام 

محـــاك  مجلـــ  الدولـــة بســـو ا ، ووضـــع حجـــر 

ا  ـــاس إلنشـــاء المقـــر الـــدائ  للمجمـــع، حيـــثُ

ــــرة ونقلــــة نوعيــــة ــــر المشــــروع ءضــــافة كبي يعتب

 ــــود تســــا   فــــي التيســــير علــــ  المــــوا نين

والجهات اإلدارية بالمحافمة، كما  يعم  علـ 

 ــرعة ءنجــاز ا عمــال، وتــوفير الوقــ  والمجهــود 

ــدلاا مــن نقــ  الق ــايا ءلــ  محافمــات مجــاورة،  ب

ف ــــلاا عــــن كونهــــا ختــــوة ءيجابيــــة فــــي  ــــبي  

. ةتفعي  الالمركزية التي تسع  ءليها الدول

، قامــــ  الدولــــة بشنشــــاء نقتــــة 2016وفــــي عــــام 

متــر مربــع، ووحــدة ء فــاء 1500 ــر ة بمســاحة 

متــــــر مربــــــع  لفدمــــــة المنتقــــــة 500بمســــــاحة 

الصـــناعية بغـــرف  هتـــا، ويـــأتي المشـــروع فـــي 

ء ــــار رغبــــة الدولــــة فــــي جــــعف رؤوس ا مــــوال 

واال ــــــتثمارات وتــــــوفير فــــــر  عمــــــ   بنــــــاء 

.المحافمة

، قامـ  الدولـة بتفصـير قتعـة 2017وفي عام 

ــــا بناحيــــة بنجــــا 184.2أر  بمســــاحة  متــــراا مربعا

بمركــــز ومدينــــة  هتــــا، لصــــالح مديريــــة ا مــــن 

إلقامــة  ــج  مــدني ( مصــلحة ا حــوال المدنيــة)

452عليها، وذلك بموجب قرار رئي  الوزراء رق  

. 2017لسنة 

ـــــوفير 2017عـــــام  ـــــة فـــــي ت ـــــنش "، نجحـــــ  الدول ل

ة التـــابع إلدارة الحمايـــ" اإل فــاء واإلنقـــاذ النهـــري

المدنيــــــــة علــــــــ  المر ــــــــ  النهــــــــري لشــــــــر ة 

المســـتحات المائيـــة، و ـــو اإلنجـــاز الـــعي يعتبـــر 

ءضــافة لمنمومــة مكافحــة الحرائــ  ومواجهتهــا، 

ر بنهر خا ة تلك التي تحد  في المراكب والبواخ

ـــت ـــي ي ـــ  الت ـــ  حـــواد  الحري ـــ ، باإلضـــافة ءل   الني

اللــنشالتعامــ  معهــا مــن خــالل النيــ ، ويعتبــر 

فـي مجـال الحمايـة المدنيـة،اللنشـاتمـن أحـد  

مليـو  جنيـ ، ويعـد 2.5وقد جاءت تكلفتـ  حـوالي 

.الثاني من نوع  عل  مستوي الصعيد
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ــا عــام  ، ا ــتتاع  الدولــة االنتهــاء مــن 2017أي ا

ءنشــــاء نقتــــة ء فــــاء بنــــاويا بمركــــز المراغــــة، 

مـ  وتجهيز النقتة بسيارات وأفراد اإل فاء للع

. بالنقتـــة لفدمـــة القريـــة والقـــرى المجـــاورة لهـــا

نقتــة ء فــاء 34باإلضــافة ءلــ  ذلــك، فــش   نــا  

ـــ   لفدمـــة مـــد  وقـــرى المحافمـــة، باإلضـــافة ءل

ــي ءنقــاذ نهــري واحــدة فــي مدينــة  ــو ا ،  نقتت

وأخـــــــرى فـــــــي مركـــــــز  هتـــــــا لفدمـــــــة  ـــــــمال 

.المحافمة

ــر 700، تــ  تفصــير مســاحة 2018وفــي عــام  مت

الحرافشــةمربــع مــن أمــال  الدولــة ضــمن ترعــة 

، زمــام ناحيــة 16الملغــاة بحــو  الكا ــف نمــرة 

بنجــــــا بمركــــــز  هتــــــا لصــــــالح وزارة الداخليــــــة 

بالمجــــا  إلقامــــة نقتــــة  ــــر ة عليهــــا، وذلــــك 

.  2018بموجب قرار رئي  مجل  الوزراء لسنة 

، قام  الدولة بشنشاء مركز ء دار2018وفي عام 

دنية ا حوال المدنية التابع لمصلحة ا حوال الم

بســو ا ، ويــأتي الهــدد مــن ءنشــاء المركــز فــي 

التففيـــف مـــن التكـــدس واالزدحـــام، خا ـــة خـــالل

ــــــــــــــــام المــــــــــــــــوا نين با ــــــــــــــــتفرا  ا ورات  قي

والمســـتفرجات الر ـــمية، والعمـــ  علـــ  زيـــادة 

مكاتـــب ا حـــوال المدنيـــة بـــالقرى وفـــك االزدحـــام

. عل  السج  المدني بالمد 

، قامـ  الدولـة بتفصـير قتعـة 2018وفي عام 

متـــر مربـــع إلقامـــة  ـــج  164.7أر  مســـاحتها 

ـــــة  مـــــدني مشـــــتا بتمـــــا، لصـــــالح وزارة الداخلي

وقتاع مصلحة ا حوال المدنية بالمجـا ، وذلـك

فـــي ء ـــار تتـــوير المنمومـــة ا منيـــة والفـــدمات 

.الجما يرية المقدمة للموا نين

ــا تــ  رفــع كفــاءة محكمــة  ــو ا  االبتدائ يــة أي ا

ــة 2.7بتكلفــة بلغــ  مليــو  جنيــ ، ومحكمــة جهين

.مليو  جني 19.6الجزئية بتكلفة بلغ  
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ـــــة لتر ـــــيخ التســـــامح  فـــــي ء ـــــار  ـــــعي الدول

والتعــــايش بــــين أبنــــاء الــــو ن، قامــــ  الدولــــة 

كنيسـة ومبنـ  حتـ 1882بتقنين وتوفي  أوضـاع 

، كـا  نصـيب محافمـة  ـو ا  منهــا 2021أبريـ  

.كنيسة ومبن 159

، 2018عالوة عل  ذلك، ت  البدء في ديسـمبر عـام 

ــة " الــدير ا حمــر"فــي تــرمي   الــعي يقــع غــرف مدين

فـي  و ا ، ويعتبر من أ   ا ديرة التـي  ـيَّدت

العصـــــور المســـــيحية المبكـــــرة، وقـــــد ا ـــــتفدم 

عا التوف ا حمر كمـادة أ ا ـية فـي تشـييدب، لـ

جــاءت تســميت  بالــدير ا حمـــر، كمــا تــأتي أعمـــال

ــة مــن مركــز البحــو  ــ  بعثــة أرري ترميمــ  مــن قب

ا مريكـــي بالقـــا رة، ويت ـــمن المشـــروع أعمـــال

التـــرمي  الـــدقي ، وأعمـــال تـــرمي  الموقـــع العـــام 

علـــــ  يـــــد مجموعـــــة مـــــن المـــــرممين وا رـــــريين 

المصــــريين وا جانــــب المتفصصــــين، وقــــد تــــ  

. 2019افتتاح  بالفع  أوائ  عام 

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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، فقـد تجسيداا للوحدة الو نية بين  تري ا مة

قـة  ار  أع اء بي  العائلـة وأ ـالي قريـة الحدي

بالــــــــدع  إلحــــــــالل وتجديــــــــد كنيســــــــة ا قبــــــــاط 

بنــ  ا ررــوذك  بالقريــة  نمــراا لقــدم وتهالــك الم

الحـــالي لتـــوفير مكـــا  منا ـــب والئـــ  إلخـــوانه 

أقـرب ا قباط إلقامة  عائر   الدينية، وفقاا لمـا

يــة الد ــتور المصــري والشــريعة اإل ــالمية بحر

.ممار ة الشعائر الدينية

وفي ء ار جهود الدولـة إلحـالل وتجديـد الكنـائ 

بالمحافمــــة، تــــ  تد ــــين مشــــروع ءعــــادة بنــــاء 

بقريــــة الكنيســــة الر ــــولية ل قبــــاط اإلنجيليــــين

ــــزات بمركــــز المراغــــة عــــام  ــــ  2017الغري ــــثُ ت ، حي

. الهدم وءعادة البناء تح  ء راد  ند ي

ف ـــلاا عـــن  ـــعا، فقـــد  ـــهدت مدينـــة  ـــو ا  

ــ   الجديــدة  فــرة فــي بنــاء الكنــائ  بهــا  حيــث ت

:اآلتي

ــــاء ▪ ـــــ 7تفصــــير أرا ص لبن مــــد  5كنــــائ  ب

جديــدة بعــدة محافمـــات مــن بينهــا  ـــو ا  

.2014الجديدة عام 

مـــد  6كنـــائ  بــــ 10تفصـــير أرا ص لبنـــاء ▪

جديــدة بعــدة محافمـــات مــن بينهــا  ـــو ا  

.2018الجديدة عام 

مـــد  6كنـــائ  بــــ 10تفصـــير أرا ص لبنـــاء ▪

جديــدة بعــدة محافمـــات مــن بينهــا  ـــو ا  

.2019الجديدة عام 

مـــد  8كنـــائ  بــــ 10تفصـــير أرا ص لبنـــاء ▪

جديــدة بعــدة محافمـــات مــن بينهــا  ـــو ا  

.2020الجديدة عام 

، قامـــ  الدولـــة 2017عـــالوة علـــ  ذلـــك، فـــي عـــام 

ـــــا  ـــــب المقـــــدم مـــــن ا نب ـــــ  التل بالموافقـــــة عل

أ قف مترانية مركزي  هتا وجهينـة " أ عيا"

ــ ة نزلــة إلنشــاء كنيســة ل قبــاط ا ررــوذك  بقري

نيسة علي بمركز جهينة بأحد المواقع التابعة للك

.بالقرية
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  كمـــا تمــــ  الموافقــــة أي اـــا علــــ  تشــــييد مبنــــ

خـــدمات علــــ  قتعــــة أر  مملوكــــة لمترانيــــة 

ة ا قبـــاط الكاروليـــك بمركـــز  مـــا بجـــوار كنيســـ

الســــــيدة العــــــعراء ل قبــــــاط الكاروليــــــك بقريــــــة

.القتنة بمركز  ما

علــــ   ــــعيد آخــــر، تــــ  تفصــــير قتعــــة أر  

ـــا كائنـــة بمركـــز أخمـــي ، 324بمســـاحة  ـــراا مربعا مت

لصـالح مديريــة ا وقــاد، والمقــام عليهــا مســجد

النور المحمـدي، بموجـب قـرار رئـي  الـوزراء رقـ  

. 2016لسنة 955

ـــا تفصـــير قتعـــة أر  مـــن أمـــال   ـــ  أي ا وت

اد الدولــة بمركــز المنشــأة، لصــالح مديريــة ا وقــ

ـــــك  ـــــرحمن، وذل بســـــو ا   لتو ـــــعة مســـــجد ال

لســــنة 2182بموجــــب قــــرار رئــــي  الــــوزراء رقــــ  

2018.

مسـجداا علـ  28، ت  تنفيع مشـروع 2017في عام 

مســــتوى مراكــــز المحافمــــة  ا مــــر الــــعي جعــــ  

المحافمــة تشــهد  فــرة كبيــرة فــي ا داء خــالل

ـــــات اإلحـــــالل  ـــــرة، بدايـــــة مـــــن عملي ـــــة ا خي اآلون

ـــــدة،  ـــــ  ءنشـــــاء المســـــاجد الجدي ـــــد، وحت والتجدي

.ةوتصعيد قيادات  ابة مستنيرة ذات كفاء

ــــاة مســــجدين بمركــــز 2017ففــــي عــــام  ــــ  افتت ، ت

مســـــاجد بمركـــــز المنشـــــأة، 5أخمـــــي ، وافتتـــــاة 

ن مســاجد بمركــز البلينــا، ف ــلاا عــ3وافتتــاة عــدد 

مســـاجد بمركــز  ــو ا ، وافتتـــاة 4افتتــاة عــدد 

مسـاجد بـدار 3مسجدين بمركز المراغة، وافتتـاة 

مسـاجد بمركـز جرجـا، وافتتـاة 4السالم، وافتتـاة 

مســـاجد بمركـــز  هتـــا، باإلضـــافة ءلـــ  افتتـــاة3

.مسجدين بمركز جهينة

ــر   ــعا، وقــد ا ــتقب  محــاف   ــو ا  فــي فبراي

مصـر  فير دولـة الفاتيكـا  ب" برونو موزارو"2018

لاا الـــعي يـــزور المحافمـــة للمـــرة الثانيـــة  ا ـــتكما

تـأتي لزيارت  ا ول  نهاية يناير مـن العـام نفسـ ، و

تـرام تلك الزيادة في ء ار تعزيز روة السـالم واالح

لـ  بين مفتلـف ا ديـا ، وتأكيـد أ  اإلر ـاف لـي 

.دين
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اف نمم  مديرية ا وقاد بسو ا  م تمر الشب

ـــــوا   القـــــي  "ا ول بقصـــــر رقافـــــة  ـــــو ا  بعن

، 2016فـــي ديســـمبر " وا خـــالت والفتـــاف الـــديني

ويــأتي انعقــاد المــ تمر فــي ظــ  توجهــات الدولــة

حيح لتجديد الفتـاف الـديني وتعريـف ا فـراد بصـ

الــــدين  ــــواء اإل ــــالمي أو المســــيحي وأ ميــــة 

دعو التمســـك بـــالقي  وا خـــالت الحســـنة التـــي تـــ

.اليها ا ديا  السماوية

اإلمـــــام "عـــــالوة علـــــ  ذلـــــك، تـــــ  ء ـــــالت جـــــائزة 

، وتكمـــــن أ ميـــــة " نتـــــاوي للتســـــامح الـــــديني

:الجائزة في

، تعزيــــز آليــــات التفــــا   واالحتــــرام المشــــتر ▪

ـــ ـــدي ا وفكري  ـــول اآلخـــر عقائ ا، وتعمـــي  قـــي  قب

ـــوع البشـــري، ال تكشـــ ـــ  التن ـــد عل اد والتأكي

.الترابا بين ا ديا 

ـــــديني▪ بنـــــاء تحـــــالف وقـــــائي ضـــــدَّ التتـــــرد ال

تنـامي والق اء علي ، والعي يُعد تربـة خصـبة ل

 نيـة التيارات اإلر ابية، والق اء عل  رقافـة ذ

التكفيــــر، وختــــاف الــــدم واإلر ــــاف مــــن قبــــ  

الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع، والتـــي تقـــف

ة، علــ  رأ ــها الم  ســات الدينيــة المفتلفــ

والمفكــــــرين، ورجــــــال الــــــدين، وا كــــــاديميين، 

.والباحثين

ــا ا ــتكمالاا لمســي▪ رة كمــا جــاءت الجــائزة أي ا

ـــ ا اإلمـــام فـــي مجـــال التســـامح الـــديني وتكريما

مــة لف ـيلت ، باعتبــارب واحــداا مــن أعــالم محاف

. و ا  التي تففر به 

:ويتمث  الهدد من ء الت الجائزة في

ـــــراء الســـــاحة ▪ تشـــــجيع البحـــــث العلمـــــي، وءر

امح الدولية بالبحو  العلمية في مجـال التسـ

.والحوار الديني

ـــديني▪ ـــز دور التســـامح الفكـــري والحـــوار ال تعزي

.بين كافة ا ديا  والتيارات الفكرية

ديـا  الدعوة للتعايش المشتر  بين كافـة ا ▪

.والفرت المت منة في ك  منها

تعزيــــز الحــــوار بــــين أتبــــاع ا ديــــا  والثقافــــات▪

.ميالمفتلفة من أج  تحقي  السَّالم العال
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكتف مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدبر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2
.عــــدد مصــــانع تــــدوير القمامــــة بالمحافمــــة

0
عــــــــدد المنــــــــا   العشــــــــوائية غيــــــــر اآلمنــــــــة 

منتقة عـام 12مقارنة بـ 2020بالمحافمة عام 

2014.

مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنعمنطقدددددددددددددددددددددددة 

2مدينددددددددددددددددددددددددددددددددة
: عــدد المــد  الجديــدة التــي تــ  ءنشــاؤ ا، و مــا

.أخمي  الجديدة و و ا  الجديدة

مليددون

84.6جنيددددددد 
ريسـة تكلفة تتـوير العشـوائيات بمنتقتـي د

.والسماكين

ألددددددددددف

2.4وحدددددددة
عـــــدد وحـــــدات اإل ـــــكا  االجتمـــــاعي المنفـــــعة 

بمعرفـــة  يئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة بمدينـــة

.الجديدةأخمي 

8.3
بمفتلـــــف أنـــــواع )عـــــدد الوحـــــدات الســـــكنية 

المنفـــــعة فـــــي مدينـــــة  ـــــو ا  ( اإل ـــــكا 

.الجديدة

آالف 

وحددددددددددددددددددددددددة 
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بلـــ  ءجمـــالي عـــدد وحـــدات اإل ـــكا  االجتمـــاعي 

المنفــــعة فــــي محافمــــة  ــــو ا  خــــالل الفتــــرة 

ألــــــف وحــــــدة  ــــــكنية 14.2نحـــــو ( 2014-2020)

مليارات جني ، وذلك فـي ء ـار 3.3بشجمالي تكلفة 

ا تمـــام الدولـــة بقتـــاع اإل ـــكا  والمجتمعـــات 

العمرانية، فقد  هدت محافمـة  ـو ا  خـالل 

اع السنوات الماضية  فرة كبيـرة فـي  ـعا القتـ

.الحيوي

محافمـةت  ءنشـاء مـدينتين جديـدتين بال, اتصالاا

أخمـي  الجديـدة و ـو ا  الجديـدة، وذلـك : و ما

لســــنة 1623بموجــــب قــــرار رئــــي  الــــوزراء رقــــ  

، الــعي نــر علــ  ءعــادة تفصــير مســاحة 2015

295فـــداناا، ف ـــلاا عـــن مســـاحة تبلـــ  نحـــو 9930

يـة ألـف فـدا  مـن ا راضـي المملوكـة للدولـة ملك

خا ـــــة لصـــــالح  يئـــــة المجتمعـــــات العمرانيـــــة 

الجديــــدة ال ــــتفدامها فــــي ءقامــــة مجتمعــــين 

، (مدينـــــة أخمـــــي  الجديـــــدة)عمـــــرانيين جديـــــدين 

(.مدينة  و ا  الجديدة)

تُعــد مدينــة أخمــي  الجديــدة بمحافمــة  ــو ا  

يـ  من مد  الجي  الثالث، وتقع في  رت نهر الن

جنوف  رت مدينـة أخمـي ، ويمـر بهـا جنوبـا وادي

، ويحــــد ا مــــن الشــــمال الغربــــي وادي ا حــــايوة

ــزة وديــر مــاري جــرج ، ويبعــد الحــد الغربــي النزي

كيلومتر  عـن 2ا و ا والجنوبي للمدينة حوالي 

ـــــ  ـــــي الشـــــمالي , نهـــــر الني ـــــرف الحـــــد الغرب ويقت

.كيلومتر من النهر1بمساف  

 ـعا، ويبلـ  ءجمــالي عـدد الوحــدات بمدينـة أخمــي 

ألـــف وحـــدة ء ـــكا  اجتمـــاعي 2.4الجديـــدة نحـــو 

ـــة،  ـــة المجتمعـــات العمراني منفـــعة بمعرفـــة  يئ

ــاني الفــدمات ــد مــن مب ــة العدي كمــا ت ــ  المدين

ملعــــب رياضــــي، 2مدر ــــة، 2: المنفــــعة، ومنهــــا

أ ـــــوات 3ح ـــــانة  فـــــ ، 2وحـــــدة  ـــــحية، 2

اء، تجاريــة، مبنــ  بريــد، مبنــ   ــر ة، مبنــ  ء فــ

.مفبز، مبن  وحدة ء عاد

ا سةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ة كمـــــا تتـــــوافر بالمدينـــــة كافـــــة المرافـــــ  والبنيـــــ

شــرف التحتيــة  حيــث تــت  تغعيــة المدينــة بميــاب ال

كحــــ  عاجــــ  النقــــاليالنقيــــة مــــن وحــــدة الميــــاب 

متـر مكعـب 2000لتغعية المرحلة ا ولـ  بتاقـة 

ــاب بتــول ب ــع  ــبكات مي ــ  تنفي ــوم، وت ــ  فــي الي ل

ول بلـ  كيلومتراا، وت  تنفيع  ـبكات ري بتـ44.5

اجـ  كيلومتراا، كما ت  تنفيـع منمومـة حـ  ع33.5

  للصــرد الصــحي للمرحلــة ا ولــ   ــاملة منــا 

ل الفدمات واإل كا  وقتع ا راضي، ويبل   و

كيلـومتراا، فـي 38 بكة الصرد الصحي بالمدينة 

ــاء بتــول  ــد  ــبكة الكهرب ــومتر 200حــين تمت كيل

ــا وباإلضــافة ءلــ   ــبكة الكهربــاء، تــ. تقريبــا   أي ا

ألــف خــا، كمــا 12تنفيــع  ــبكات اتصــاالت بعــدد 

تمــ  زراعــة المــدخ  الشــمالي الغربــي با  ــجار

قـة المنتترفيـ ف لاا عـن . والشجيرات والز ور

.الصناعية

تتميـــــــز مدينـــــــة  ـــــــو ا  الجديـــــــدة بموقعهـــــــا 

ة اال ـــــــتراتيجي  حيـــــــث تعتبـــــــر البوابـــــــة الغربيـــــــ

ـــب  ـــة فـــي قل ـــر المدين لمحافمـــة  ـــو ا ، وتعتب

  المفتا اال ـتراتيجي للمحافمـة، و ـاعد علـ

و ا  ذلك  بكة التـرت التـي ربتتهـا بمدينـة  ـ

ــ   ــ  يبلــ   ول ــومترات وبمتــار 8,3ا م بتري كيل

كيلومترات 7,5 و ا  الدولي بتري  يبل   ول  

كيلــومتر 14والتريــ  المــار أمــام المدينــة بتــول 

ــــــي القــــــا رة  ــــــ  الصــــــحراوي الغرب –حتــــــ  التري

.أ وا 

آالد وحـــــدة  ـــــكنية 8.3وقـــــد تـــــ  تنفيـــــع نحـــــو 

-ر حــ-قــومي )بالمدينــة بمفتلــف أنــواع اإل ــكا  

بفـــــالد المشـــــروعات اال ـــــتثمارية ( اجتمـــــاعي

نـة ، وقد تـ  ترفيـ  المدي(ا تثماري-حر –قومي )

.بشك  متكام  و ام 

ــــ  ذلــــك، فقــــد  ــــهدت محافمــــة  باإلضــــافة ءل

حتــ  يونيــو 2014 ــو ا  خــالل الفتــرة مــن يونيــو 

تو ــــعاا كبيــــراا فــــي مشــــروعات اإل ــــكا 2020

.االجتماعي عل  نحو غير مسبوت
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ــــــرز مشــــــروعات اإل ــــــكا  االجتمــــــاعي  ومــــــن أب

:بالمحافمة

672عمــارة ء ــكا  اجتمــاعي بعــدد 28تــ  تنفيــع 

وحـــدة  ـــكنية بمدينـــة  ـــو ا  الجديـــدة كاملـــة

.المراف  والفدمات

عمـــارة ء ـــكا  15االنتهـــاء مـــن ءنشـــاء عـــدد ▪

وحـــدة ء ـــكا  اجتمـــاعي 360اجتمــاعي بعـــدد 

ـــــــام  كامـــــــ  التشـــــــتيب بمنتقـــــــة أر  حمَّ

ــــة بلغـــ  ن ــــة بحـــي الكـــورر بتكلفـ حـــو السباحـــ

.مليو  جني 39.3

عمـــــارات ء ـــــكا  اجتمـــــاعي 3ءنشـــــاء عـــــدد ▪

،(نجـــع المغنمـــين)بمنتقـــة جهينـــة الغربيـــة 

.ماليين جني 9.1بتكلفة 

عمـــــارات ء ـــــكا  اجتمـــــاعي 3ءنشـــــاء عـــــدد ▪

ماليـين 9.2بمنتقة عرابة أبو الد ب، بتكلفـة 

.  جني 

ي ومن الجدير بالعكر، قيام الدولة بجهود عديدة ف

مجـــــــال تفصـــــــير ا راضـــــــي لصـــــــالح ءقامـــــــة 

مشروعات اإل كا  داخـ  المحافمـة، ومـن أبـرز 

: ما ت  في  عا الشأ  نجد اآلتي

تفصـــير بعـــض قتـــع ا راضـــي المملوكـــة ▪

للدولـــــة ملكيـــــة خا ـــــة لمحافمـــــة  ـــــو ا  

إلقامـــــة عمـــــارات ء ـــــكا  اجتمـــــاعي عليهـــــا، 

لسنة 213بموجب قرار رئي  الجمهورية رق  

2016.

-ر تفصير بعض قتـع ا راضـي بحـي الكـور▪

محافمــة  ــو ا  إلقامــة مشــروع اإل ــكا  

االجتماعي عليهـا، بموجـب قـرار رئـي  الـوزراء

.  2014لسنة 518رق  

ألـف متـر 2.8تفصير قتعة أر  بمساحة ▪

-ا مركــز البلينــ-مربــع، بزمــام الحرجــة بالقرعــا  

ـــ   محافمـــة  ـــو ا ، لصـــالح  ـــندوت تموي

اإل كا  االجتماعي بسو ا   إلقامة عمارات

ء ــكا  اجتمــاعي عليهــا، بموجــب قــرار رئــي  

.2018لسنة 467الوزراء رق  
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تفصير بعـض قتـع ا راضـي ملـك الدولـة▪

بمنتقــــــة الفــــــدمات الثانيــــــة بحــــــي الكـــــــورر 

بمحافمــــــــــة  ــــــــــو ا ، لصــــــــــالح الوحــــــــــدة

المحليــــة، إلقامــــة مشــــروع عمــــارات  ــــكنية 

ــوزراء رقــ   495عليهــا، بموجــب قــرار رئــي  ال

.2015لسنة 

رار تعــدي  المســـاحة الســـاب  تفصيصـــها بقـــ▪

2008لســــــنة 1103محــــــاف   ــــــو ا  رقــــــ  

كا  لصــالح الجمعيــة التعاونيــة للبنــاء واإل ــ

للعــــاملين بــــديوا  عــــام محافمــــة  ــــو ا ، 

ـــــة إلقامـــــة عمـــــارات  ـــــادات اإلدارة المحلي وقي

ألــف متــر 2.4 ــكنية عليهــا لتكــو  المســاحة 

ألــــف متــــر مربــــع، وذلــــك 2.8مربــــع بــــدلاا مــــن 

لســنة 1393بموجــب قــرار رئــي  الــوزراء رقــ  

2015.

ــــــة ▪ تفصــــــير قتعــــــة أر  مملوكــــــة للدول

ة متراا مربعاا ضمن منـافع الترعـ561بمساحة 

ـــــــة الســـــــو اجية بالوحـــــــدة الســـــــمارنةبناحي

المحليــة لمركــز المراغــة بمحافمــة  ـــو ا ، 

ــــــــــة اإل ــــــــــكا  والمرافــــــــــ   لصــــــــــالح مديري

بالمحافمــــة  إلقامــــة عمــــارة  ــــكنية ل  ــــر 

رقـ  ا كثر احتياجاا، بموجب قرار رئي  الـوزراء

.2015لسنة 1785

اعتمــــــــــاد تفتــــــــــيا وتقســــــــــي  مســــــــــاحة▪

أفدنــــــة لصــــــندوت الفــــــدمات الصــــــحية 4.9

ـــــات الق ـــــائية   واالجتماعيـــــة  ع ـــــاء الهيئ

%( 100)إلقامة مشروع  كني قـومي بنسـبة 

وجيــة بمنتقــة االمتــداد خلــف المدينــة التكنول

وجامعـــة  ـــو ا  بمدينـــة  ـــو ا  الجديـــدة، 

664بموجب قرار وزير اإل كا  والمراف  رق  

.2014لسنة 

ا، كما  هد قتاع اإل كا  فـي المحافمـة أي اـ

ـــة بعـــدد كبيـــر مـــن عمليـــات اإلنشـــاء  قيـــام الدول

والتتـــوير، ورفـــع كفـــاءة العديـــد مـــن المنشـــآت 

والمبــاني داخــ  المحافمــة، مــن وحــدات المــرور، 

والشـــهر العقـــاري، ومراكـــز الشـــباف، والوحـــدات 

ـــــــــ  المحافمـــــــــة، وا ـــــــــتراحة  الصـــــــــحية، ومبن

. المحاف ، وغير ا
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ــــــــا    ــــــــة مــــــــن المن محافمــــــــة  ــــــــو ا  خالي

ة فـي ء ـار ختـ... العشوائية غير اآلمنة بالكامـ  

جميع الدولة بشأ  تتوير المنا   العشوائية ب

محافمـــات الجمهوريـــة، أعلـــن  ـــندوت التنميـــة 

عـــن وجـــود حـــوالي2021يونيـــو 19الح ـــرية فـــي 

.امنتقة عشوائية ت  االنتهاء من تتوير 188

مـة ونجح  الدولة في تد ـين مشـروع حيـاة كري

ــــع  ــــا   بعــــد تنفي ــــك المن للمــــوا نين داخــــ  تل

ألـــــف وحـــــدة  ـــــكنية بتكلفـــــة قـــــدر ا 165عـــــدد 

.  مليار جني 41

 ــعا، وتتعامــ  الدولــة مــع المنــا   العشــوائية 

غيـــر اآلمنـــة مـــن خـــالل بنـــاء مســـاكن آمنـــة بديلـــة

.للسكا  في منتقة أخرى ونقله  ءليها

تطةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات
"
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 ــعا، وتشـــم  مشـــروعات المنـــا   غيـــر اآلمنـــة 

محافمــة، 25منتقــة فــي 296التــي تــ  تنفيــع ا، 

مليـــار 39ألـــف وحـــدة  ـــكنية، بتكلفـــة 175.9بهـــا 

جنيـــ ، ومـــن  ـــعب المنـــا   منتقـــة الســـماكين 

بمحافمـــــة  ـــــو ا ، والتـــــي بنـــــ  الدولـــــة بهـــــا

نســــــمة 1035وحــــــدات  ــــــكنية يقتنهــــــا 207

.  مليو  جني 40بتكلفة 

مـن تنفيـع مشـروع 2017كما ت  االنتهاء في يناير 

وحــدة  ــكنية، 14)تتــوير منتقــة دريســة  مــا 

دو  ، ليصــبح المســتفي(ماليــين جنيــ 4.6بتكلفــة 

مليـو  44.6نسمة، بتكلفـة ءجماليـة بلغـ  1105

.جني 

كمــا أنــ  مــن المزمــع تتبيــ  ختــة تتــوير أربــع 

منا   غير مفتتـة بالمحافمـة، بالتعـاو  مـع

 ـــــندوت التنميـــــة الح ـــــرية، والمركـــــز القـــــومي 

لبحــو  البنــاء واإل ــكا ، وءعــداد ختــا العمــ  

ة يـــأتي ذلـــك فـــي ء ـــار ختـــ. التنفيعيـــة للتتـــوير

جميـع الدولة بشأ  تتوير المنا   العشوائية ب

ــــعكر أ   محافمــــات الجمهوريــــة عامــــة، جــــدير بال

المنــــا   التــــي  ــــيت  تتوير ــــا  ــــي منتقــــة 

ة القيســارية بمدينــة المنشــأة، ومنتقــة الجمســ

بــــأخمي ، ومنتقــــة المربعــــة بجهينــــة، ومنتقــــة 

.  الففرانية بمدينة  هتا

. ندوت التنمية الح رية: المصدر 
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ة قام  الدولة بالعديد مـن المشـروعات التنمويـ

د التي تحقـ   ـدد الدولـة فـي الحفـا  علـ  مـوار

الميـــاب، ومـــن أبـــرز تلـــك المشـــروعات المشـــروع 

ــــــعي يســــــتهدد تبتــــــين  ترعــــــة 172القــــــومي ال

ـــ  6بالمحافمـــة، بتكلفـــة  ـــ ، وقـــد ت ـــارات جني ملي

. ترعة منها39االنتهاء الفعلي من تبتين عدد 

عات اتصالاا، فقد ت  تنفيع مجموعة مـن المشـرو

فـــــي مجـــــال الـــــري فـــــي المحافمـــــة علـــــ  مـــــدار 

:السنوات السبع الماضية، أبرز ا

ــــي تســــتهددمشةةةةروعات تبطةةةةين التةةةةر    والت

عـد الحفا  عل  كميـات الميـاب التـي يـت   ـدر ا ب

تســـــــربها للتربـــــــة التينيـــــــة، ومـــــــن أبـــــــرز تلـــــــك 

: المشروعات نجد اآلتي

نــة تبتــين وتهيئــة مســاحات مــن التــرع القا ▪

كيلـومتر بالمرحلــة 550بالمحافمـة تصـ  ءلـ  

ا ولــ ، وذلــك بــالتزامن مــع ء ــالت المشــروع

. 2017القومي لتبتين الترع عام 

بمجلــــ  القبيصــــاتمشــــروع تأ يــــ  ترعــــة ▪

قــروي نزلــة القاضـــي غــرف مركـــز  هتــا عـــام 

.ماليين جني 3.4، بتكلفة بلغ  2021

ة مشروع تأ يـ  ترعـة أبـو الجـود بمركـز ومدينـ▪

.مليو  جني 2.4، بتكلفة 2021أبو تش  عام 

والتــيومشةةروعات تيطيةةة التةةر  والمصةةار   

تهـــــدد ءلـــــ  الحفـــــا  علـــــ  الميـــــاب التـــــي يعـــــاد 

ـــاب ل راضـــي  ا ـــتفدامها ول ـــما  و ـــول المي

لوبة الزراعية في التوقي  المحدد وبالكمية المت

حة وحماية البيئة مـن التلـو  والحفـا  علـ  الصـ

العامــة للمــوا نين، ومــن أبــرز تلــك المشــروعات

: نجد اآلتي

مشــروع تغتيــة ترعــة امتــداد الجزيــرة بتــول ▪

متــــــراا مــــــن موا ــــــير خر ــــــانة مســــــلحة 99

بوحـــــدة تفتـــــيش ري مركـــــز  هتـــــا، بتكلفـــــة 

. ألف جني 293

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والري 

"



88|محافظة سوهاج  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

مشـــــروع تغتيـــــة ترعـــــة جنابيـــــة أوالد نصـــــير ▪

متراا من الموا ـير الفر ـانة عـام446بتول 

.مليو  جني 2.7، بتكلفة ءجمالية بلغ  2014

مشـــروع تغتيـــة ترعـــة  ـــيالة بـــردي  عـــام ▪

.مليو  جني 1.1، بتكلفة ءجمالية بلغ  2018

ــة ترعــة المســاعيد بنجــع علــ ▪ مشــروع تغتي

، بتكلفــــــــــــــة 2018بمركــــــــــــــز جرجــــــــــــــا عــــــــــــــام 

.مليو  جني 1.8

مشــــــروع تغتيــــــة ترعــــــة أوالد نصــــــير أمــــــام ▪

، بتكلفــــــــة 2019المدر ــــــــة اإلعداديــــــــة عــــــــام 

.مليو  جني 2.8

مشـــروع ا ـــتكمال تغتيـــة ترعـــة العواميــــة ▪

، بتكلفــــــــــة 2019متــــــــــراا عــــــــــام 144بتــــــــــول 

.ألف جني 872

ـــة الترعـــة الرئيســـة، وتو ـــعة▪ مشـــروع تغتي

، بتكلفـــة 2019مـــدخ   هتـــا الشـــمالي عـــام 

.مليو  جني 12.5

مشـــروع ا ـــتكمال تغتيـــة ترعـــة المســـاعيد ▪

متــراا عــام 90بمركــز جرجــا بتــول زقــاليبنجــع 

.مليو  جني 1.8، بتكلفة ءجمالية بلغ  2020

ـــــة ترعـــــة  ـــــيالة ▪ مشـــــروع ا ـــــتكمال تغتي

لبــــردي  بقريــــة عســــاكر مركــــز البلينــــا بتــــو

ـــراا عـــام 135 ـــة بلغـــ  2020مت ، بتكلفـــة ءجمالي

.مليو  جني 

ربـة مشروع ءحالل وتجديد بدالة عل  ترعة المت▪

، 2020، بمركــز جرجــا عــامالبربــاالقبليــة لصــليبة 

.ألف جني 988بتكلفة بلغ  

، والشــواولةمشــروع تغتيــة ترعتــي الشــعراء ▪

مليــو  1.6، بتكلفــة 2021بمركــز المنشــأة عــام 

ــة لتغتيــة  ــك فــي ء ــار ختــة الدول ــ ، وذل جني

بعــدد التــرع التــي تمــر و ــا الكتلــة الســكنية

.من القرى  للحد من التلو 

وترعــة حمــادة الرياينــةمشــروع تغتيــة ترعــة ▪

.  ألف جني 600، بتكلفة 2021عام 
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بتـــــولالحرافشـــــةمشـــــروع تغتيـــــة ترعـــــة ▪

، بتكلفـــــة 2021متـــــراا بمركـــــز  هتـــــا عـــــام 24

.مليو  جني 1.6ءجمالية بلغ  

ـــــث ومشةةةةةروعات تطهيةةةةةر وعةةةةةيانة التةةةةةر  ، حي

ر تُســه   ــيانة التــرع وقنــوات الــري فــي تنــاق

ب التـي كمية البفر للمياب، وتقليـ  نسـب الشـوائ

تصــــ  ءلــــ  نهايــــة التــــرع وتقلــــر مــــن كفاءتهــــا

رة ومقدار التصرفات الممكن ا ـتعمالها مبا ـ

ــاب  دو  معالجــة، ف ــلاا عــن ضــما  و ــول المي

بصورة أ رع دو  أعتـال ل راضـي الزراعيـة، مـع 

ـــع الميـــاب القـــدرة علـــ  تحقيـــ  العدالـــة فـــي توزي

  وزيــــادة اإلنتاجيــــة لتلــــك ا راضــــي، كمــــا  ــــيقل

ـــــ ة تكـــــاليف الصـــــيانة الســـــنوية للمجـــــاري المائي

ة بأنواعها، ومن أبرز تلك المشروعات بالمحافمـ

:نجد اآلتي

ـــة ترعـــة ▪ ـــد مصـــب نهاي مشـــروع ءحـــالل وتجدي

  ، بتكلفة ءجمالية بلغـ2015غرف  هتا عام 

.   ألف جني 980

ــــــد  ــــــبكة الصــــــرد ▪ مشــــــروع ءحــــــالل وتجدي

( 2–1) المغتـــــ  لمنتقـــــة أخمـــــي  القبلـــــي 

آالد فدا  بمركـز أخمـي ، ضـمن 3.2زمام كلي 

ة عـام مشروع تمويـ  البنـك اإل ـالمي للتنميـ

.مليو  جني 12.7، بتكلفة بلغ  2019

مشـــروع تتهيـــر وءزالـــة الحشـــائش بمفتلـــف▪

، 2019أنواعهــــــا بالمصــــــارد وفروعهــــــا عــــــام 

.ماليين جني 6.3بتكلفة بلغ  

مشــــروع تتهيــــر وءزالــــة الحشــــائش بــــدائرة ▪

، بتكلفــة 2019أخمــي ، والمراغــة و هتــا عــام 

.ماليين جني 3.2بلغ  

مشـــروع تتهيـــر مصـــرد ري مركـــز جرجـــا عـــام ▪

مليـــــو  12.1، بتكلفـــــة ءجماليـــــة بلغـــــ  2020

.جني 

مشـــــروع تتهيـــــر مصـــــرد ري  هتـــــا عـــــام ▪

.ماليين جني 7، بتكلفة ءجمالية بلغ  2020

ــــر مصــــرد ري  ــــو ا  عــــام ▪ مشــــروع تتهي

.ماليين جني 6.9، بتكلفة ءجمالية بلغ  2020
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ــــراف فصــــ  2021فــــي عــــام  ــــالتزامن مــــع اقت ، وب

حالــة الشــتاء، وتنفيــعاا لتوجهــات الدولــة فــي رفــع

اال ـــــــتعدادات القصـــــــوى لمواجهـــــــة ا متـــــــار 

والســــيول، قامــــ  الدولــــة بجملــــة مــــن الجهــــود 

:منها

ة تتــوير وتنقيــة مفــر  ــي  قريــة أوالد  ــالم▪

ا  بمركــز ومدينــة المنشــأة، ومــن رــ ّ اال مئنــ

ال ــــتقبال ا متـــــار أو المفــــرعلــــ  جا زيــــة 

و الســيول المحتملــة، وخلــو ب مــن التعــديات أ

لمواجهـة المفـرالعوائ ، والتأكـد مـن جا زيـة 

. أية أزمات محتملة

ركــز بمالســالمونيتتــوير مفــر الســي  بقريــة ▪

اعية أخمي ، وتفقد  د العائ  والبحيرة الصـن

د بمنتقـــة القرنـــة بمركـــز  ـــاقلتة، حيـــث يمتـــ

أمتـــــار، 7أمتـــــار، وعـــــر  105الســـــد بتـــــول 

ألف متر مكعـب مـن 60وتتسع البحيرة لحجز 

ــك فــي ء ــار التأكــد مــن جا زيتهــا  ــاب، وذل المي

.  لمواجهة التوارع

ال  للحفا  عل  المـوارد المائيـة، وتر ـيد ا ـته

الميــــــاب، قامــــــ  الدولــــــة بمتابعــــــة ملــــــف ءزالــــــة 

التعــــديات علــــ  نهــــر النيــــ  والمجــــاري المائيــــة 

176وأمـــال  الـــري، وفـــي  ـــعا الشـــأ  تمـــ  ءزالـــة 

آالد متــر مربــع بنتــات 9.9حالــة تعــدي بمســاحة 

.محافمة  و ا 

ــا تنفيــع  قــرار ءزالــة 133 ــمل   ــعب الجهــود أي ا

ــــري، بمســــاحة  ــــاإلدارة العامــــة لل ــــر 3.3ب آالد مت

قرار ءزالة باإلدارة العامـة للصـرد 29مربع، وعدد 

قــرار ءزالــة 14متــراا مربعاــا، وعــدد 4040بمســاحة 

ــــ  بمســــاحة ــــة نهــــر الني ــــاإلدارة العامــــة لحماي ب

. متراا مربعاا2580

ــ   وفــي ء ــار المشــروع القــومي لتبتــين التــرع، ت

  2021عـــام " حـــاف  علـــ  ترعتـــك"ء ـــالت مبـــادرة 

بهــدد  ــرعة ر ــد ورفــع المفلفــات والتعــديات

ــــ  ــــز عل ــــة، والتركي ــــرع والمصــــارد المائي ــــ  الت عل

  المنــا   متكــررة التعــر  لمثــ   ــعا الســلو 

تمهيــداا لعمــ  الــالزم مــن خــالل تــوفير  ــنادي 

قمامـــــة ووضـــــعها بـــــالموقع المحـــــدد، وتكمـــــن 

ا  ميـــــة الكبـــــرى للمبـــــادرة فـــــي الحفـــــا  علـــــ  

اال ـــــتثمارات ومكتســـــبات المشـــــروع القـــــومي

.لتبتين وتأ ي  الترع
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ــــراا ــــة كثي فــــي ت ــــاعف اال تمــــام با بعــــاد البيئي

الســـنوات ا خيــــرة نتيجــــة أختـــار اإل ــــراد فــــي 

ـــــعلك تســـــع   ا ـــــتغالل المـــــوارد التبيعيـــــة، ل

حمايـــة البيئـــة المصـــرية، وخفـــض"الحكومـــة ءلـــ  

معـــدالت التلـــو ، ورفـــع مســـتوى الـــوعي العـــام 

ــــة ــــب البيئي ، وفــــي  ــــعا الســــيات قامــــ  "بالجوان

ات محافمة  ـو ا  بتبنـي العديـد مـن السيا ـ

ـــات ءعـــادة  ـــوفير ماكين والمشـــروعات، فقامـــ  بت

ع بقـرى مركــز  ـو ا   وذلـك لمنــ" البـو "تـدوير 

ــا علــ " البــو "حــرت  والمفلفــات الزراعيــة حفاظا

.نالبيئة، وحر اا عل   حة و المة الموا ني

تهــدد  ــعب الماكينــات لال ــتفادة مــن البــو 

 ــعب فــي تحويلــ  ءلــ  علــف للما ــية، وتــ  تــوفير

الماكينــــات بالتعــــاو  مــــع جهــــاز  ــــ و  البيئــــة، 

بمفتلــــف القــــرى بأ ــــعار رمزيــــة، وذلــــك بهــــدد 

عــن الحفــا  علــ  البيئــة خاليــة مــن الــدخا  النــاتج

  حـــرت المفلفـــات الزراعيـــة، وتـــأريرب الســـلبي علـــ

. حة الموا نين

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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باإلضــافة ءلــ  ذلــك عملــ  المحافمــة علــ  رفــع

رى كفاءة منمومة المفلفـات الصـلبة، بمـد  وقـ

ــــــدخ   ــــــريع  المحافمــــــة، وءنشــــــاء وحــــــدات ت

ـــــــة يمكنهـــــــا التعامـــــــ  مـــــــع  بالوحـــــــدات المحلي

ات، التراكمات والتكد ات من القمامـة والمفلفـ

ك التــي تتفلــف عــن عمليــة الجمــع اليــومي، وكــعل

بة، ءنشاء ءدارة عامة متفصصة للمفلفات الصـل

.مقر ا ديوا  عام المحافمة

ات كما ت  تتهير الترع والمصارد وءزالة المفلفـ

مـع الناتجة عن عملية التتهير، وكـعلك التعامـ 

تجـــــــار الفـــــــردة والمفلفـــــــات ومفـــــــاز  الفـــــــردة 

ــــ   ــــيارات كســــح  العشــــوائية، والســــيترة عل

مفلفــــات الصــــرد الصــــحي الســــائلة، وءلزامهــــا 

يـة بالتفلر من حموالتها فـي المتـاب  العموم

لشـــــبكة الصـــــرد الصـــــحي، وتفعيـــــ  القـــــوانين

.البيئية والقرارات حيال المفالفات

وأكدت المحافمة أنها تعم  علـ  الـتفلر مـن

الحيوانيـــــة والداجنـــــة، بمواقـــــع الـــــدفن النوافـــــ 

ــا آمناــ ــالمهير الصــحراوي، ودفنهــا دفن ا الصــحي ب

تحـــــ  ء ـــــراد بيئـــــي، وتتـــــوير ءدارة منمومـــــة 

المفلفــــات التبيــــة الفتــــرة، ومفا بــــة وزارتــــي 

الصـــــــحة والبيئـــــــة لتزويـــــــد المنمومـــــــة بعـــــــدد

.محارت6 يارات حديثة، و6

قام  المحافمـة فـي  ـعا السـيات بوضـع ختـة 

ــــــ  مــــــن المفلفــــــات وتعمــــــي   للــــــتفلر ا مث

مراحــ  3اال ــتفادة منهــا، وتنقســ  الفتــة ءلــ  

، وختــــــة 2022–2017ختــــــة قصــــــيرة المــــــدى )

، وختـــة  ويلـــة 2027–2022متو ـــتة المـــدى 

، وقـــــد تـــــ  عمـــــ  تحليـــــ  (2037–2027المـــــدى 

للوضـــــــع الـــــــرا ن للمفلفـــــــات الصـــــــلبة داخـــــــ  

المحافمة واالحتياجـات العاجلـة لـدع  منمومـة

جــة النمافــة بالمحافمــة، وكميــة المفلفــات النات

وعدد المعدات الصالحة والمعتلة، كمـا تـ  فـي

. ا  عا السيات تتهير ترعة الحويتي بمركز  و
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اتج باإلضــافة ءلــ  أنــ  تــ  التشــديد علــ  رفــع نــو

ـــــرع والمصـــــارد داخـــــ  المحافمـــــة،  ـــــر الت تتهي

ـــف الحمـــالت لر ـــد  ات المفلفـــتشـــويناتوتكثي

ــــة و ــــحة  ــــ  البيئ ــــا عل ــــة وءزالتهــــا  حفاظا الزراعي

.الموا نين

كمـــــا بـــــدأت المحافمـــــة فـــــي تتـــــوير منتقــــــة 

ـــا لبروتوكـــول الت عـــاو  المســـاكن بـــأخمي   تفعيلا

بــــين الوحـــــدة المحليـــــة لمركـــــز ومدينـــــة أخمـــــي ، 

وم  ســـة بـــال  لنشـــر رقافـــة المحافمـــة علـــ 

البيئـــة، بمنتقـــة المســـاكن، ومجمـــع المـــدارس 

لتتوير المنتقة، وذلك من خالل جمـع القمامـة

مــن المنــازل والمــدارس، ورفــع كفــاءة الشــوارع 

.تمعوالمباني، لتحقي  التنمية الشاملة للمج

كمـــا  ـــددت المحافمـــة علـــ  جميـــع الوحـــدات 

ع المحليــة للمراكــز والمــد  وا حيــاء والقــرى بمنــ

حـــــرت المفلفـــــات الزراعيـــــة، وتشـــــديد محا ـــــبة 

.المفالفين

ز وفي ذات السيات، قامـ  الوحـدة المحليـة لمركـ

ومدينـــة  مـــا، والوحـــدة القرويـــة بالمـــدمر بر ـــد 

مفالفــات حـــرت مكشــود داخـــ  ا ر  الزراعيـــة 

ــــرا   ــــ  اتفــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة وءخمــــاد الني وت

.عةوتحرير مح ر مفالفة للمتسبب في الواق

ت قامــ  أي اـــا المحافمــة بالتنســـي  مــع القـــوا

توى المسلحة لتحسين كفاءة البيئـة، ورفـع مسـ

  النمافة بالمحافمـة، حيـث يشـم   ـعا التعـاو

ــــا  نقــــ  مقالــــب القمامــــة غيــــر المســــتفدمة حالي 

داخـــ  المدينـــة ءلـــ  خارجهـــا لتعمـــي  اال ـــتفادة

مـــن تلــــك المســــاحات وتتوير ـــا ورفــــع كفــــاءة 

.مستوى نمافتها
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كمـــا قـــام فـــرع جهـــاز  ـــ و  البيئـــة بمحافمـــة 

ي   ــو ا ، بالتعــاو  مــع مديريــة التربيــة والتعلــ

ــــــة لفصــــــ ــــــادرة بيئي ــــــ  مب   بالمحافمــــــة بتتبي

حــ  المفلفــات البيئيــة مــن المنبــع بالمــدارس، ت

، وذلـــك مـــن خـــالل "نفاياتنـــا رـــروة مهـــدرة" ـــعار 

ـــع فصـــ  المفلفـــات الصـــلبة ـــي  التالمي عـــن تعل

  بـــاقي المفلفـــات، ا مـــر الـــعي يســـه  فـــي تنبيـــ

يجـة التالف بالهدر الكبير في الموارد وا موال نت

ـــــــا  المفلفـــــــات  التعامـــــــ  الفـــــــا ب مـــــــع أ ن

ية بـدلاا والنفايات، التـي يلقـ  بهـا بتريقـة عشـوائ

من فرز ا وءعادة تدوير ا، وا تفدام أجزاء منها، 

بما يسا   في خلـ  رـروات، وءيجـاد فـر  عمـ ،

.ةوتجنب العديد من المفا ر الصحية والبيئي

ا التــي أ لقهــ" اتح ــر ل خ ــر"فــي ء ــار مبــادرة 

ــاو ــت  كــ   ــهر تن ــة، ي ل الســيد رئــي  الجمهوري

يــع ق ــية بيئيــة محــددة يــت  العمــ  عليهــا وتنف

ثـــال أنشـــتة بيئيـــة لهـــا عالقـــة بتلـــك الق ـــية، م

 ــــو  ــــهر 2020علــــ  ذلــــك، كــــا   ــــهر ينــــاير 

التشــــجير، وقـــــد تـــــ  تنفيـــــع عـــــدد مـــــن أنشـــــتة 

التشجير داخ  محافمـة  ـو ا  مـن أجـ  زيـادة 

المســــــاحة الف ــــــراء وكو ــــــيلة مــــــن أرخــــــر 

وأ ــــه  الو ــــائ  التــــي تســــا   فــــي تحســــين 

.نوعية الهواء داخ  محافمة  و ا 

مبــــادرة 2020ينــــاير 19كمــــا د ــــن  المحافمــــة 

فــي ء ــار تفعيــ  المبــادرة الرئا ــية"  نجملهــا"

لنشـــر الـــوعي، والتـــي تعـــد أول" اتح ـــر ل خ ـــر"

حملــــــة و نيــــــة لنشــــــر الــــــوعي البيئــــــي، وتغييــــــر 

الســـــلوكيات البيئيـــــة، وحـــــث المـــــوا نين علـــــ 

.المشاركة في الحفا  عل  البيئة

فـــي  ـــعا الســـيات، احتفـــ  جهـــاز  ـــ و  البيئـــة 

ينــــاير بيــــوم 27بســــو ا  يــــوم اإلرنــــين الموافــــ  

التحول ا خ ـر "تح   عار 2020البيئة الو ني 

بمدر ــــة  ــــو ا  الثانويــــة"  ريــــ  لال ــــتدامة

ي  الميكانيكيـــة العســـكرية ءحـــدى مـــدارس التعلـــ

.الفني

 ــــــعا، وت ـــــــ  المحافمــــــة مصـــــــنعين لتـــــــدوير 

القمامــــة، ومحتتــــين للر ــــد البيئــــي، وموقعاــــا 

.2020للدفن الصحي بنهاية عام 
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ر طفرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أ هدره التحسدن الكبيدىهدت البنية التحتية

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بتقريددر التنافسددية العددالمي لعدد   حيددث 2019ام فددي مرتبددة مصددر عالمي 

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

98%
لميــاب نســبة ا  ــر المتصــلة بالشــبكة العامــة

.2017الشرف بالمحافمة وفقاا لتعداد عام 

مليدددددددددددون 

جنيددددددددددددددددد   100
ات تكلفــة ءنشــاء معهــد تكنولوجيــا المعلومــ

(ITI ) فرع  و ا.

159
مشـــروعاا للصـــرد الصـــحي 32تكلفـــة تنفيـــع 

ــــــــا ضــــــــمن مبــــــــادرة حيــــــــاة كريمــــــــة  متكاملا

.2021بالمحافمة عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددون

1.5مشددددددددددددددددددددددددددتر 
عـــــــدد المشـــــــتركين فـــــــي  ـــــــبكة الكهربــــــــاء 

.2020عام 

800
ءنشـــاء أول مركــــز تحكــــ  بالكهربــــاء فــــي تكلفة 

.2018الصعيد بمحافمة  و ا  عام 

مليدددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددد  

1.5
.تكلفـــــة ءنشـــــاء محـــــور  مـــــا بالمحافمـــــة

مليددددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددددد  

مليدددددددددددددددددددون 

جنيددددددددددددددددددددددددد  
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مــــــن أجــــــ  تســــــهي  حركــــــة المــــــوا نين مــــــن 

  محافمات الصـعيد وءليهـا، بصـورة تسـاعد علـ

ر جـــعف رؤوس ا مـــوال لال ـــتثمار  نـــا ، لتـــوفي

اآلالد من فر  العم ، ولتففيـف حـدة الهجـرة

الداخليـــة مـــن الجنـــوف ءلـــ  الشـــمال  بحثاـــا عـــن 

مســـــتوى معيشـــــي أف ـــــ ، تـــــ َّ تتـــــوير ازدوا  

ــــــ  الصــــــعيد  – ــــــو ا  )البحــــــر ا حمــــــر – ري

ـــ  القـــدي ( ـــفاجا ، ، ت ـــمَّن رفـــع كفـــاءة التري

كيلومتراا وعـر  180وءنشاء ازدوا  جديد بتول 

حـــــارات مروريــــة، وذلـــــك بحلـــــول 3متــــراا، ذي 11.7

. 2016ديسمبر 

قنـــــا / كمـــــا تـــــ َّ تتـــــوير ازدوا   ريـــــ   ـــــو ا  

الصــحراوي الغربــي، بمــا فــي ذلــك ءنشــاء حــارتين

ــــــــــــــ  القــــــــــــــدي ، ليصــــــــــــــبح جديــــــــــــــدتين للتري

حــــارات بواقـــــع حـــــارتين لكــــ  اتجـــــاب، وبتـــــول 4

، 2018أمتار، بحلـول ينـاير 10كيلومتراا وعر  140

وذلـــك بغـــر  الحـــد  مـــن الحـــواد  والـــربا بـــين 

.الدلتا ومحافمات  عيد مصر

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
"
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وفـــي  ـــيات تفتـــيا وزارة النقـــ  والموا ـــالت

لتنفيــــع أعمــــال تتــــوير بــــاقي قتاعــــات  ريــــ  

، الصــعيد الصــحراوي الغربــي وامتــدادب ءلــ  أرقــين

كيــب/ كجــزء رئــي  مــن التريــ  الــدولي القــا رة 

روريـة، تاو ، وكعلك حر اا علـ  تيسـير الحركـة الم

هــا والتغلــب علــ  حــدة االختناقــات التــي يعــاني من

ـــ  أ ـــيوط  ـــ َّ ا ـــتكمال ازدوا   ري ـــ ، ت -التري

( 2016 ـبتمبر -2014يونيـو ) و ا  غرف الني  

.  كيلومتراا40بتول 

نتقــال باإلضـافة ءلـ  ذلـك، رغبــةا فـي تنميـة حركـة ا

ــ َّ تتــوير ا زدوا  ا فــراد والســائحين والب ــائع، ت

 ــو ا   ــرت النيــ ، فــي ء ــار /  ريــ  أ ــيوط 

، المرحلـــة الثالثـــة مـــن المشـــروع القـــومي للتـــرت

ليكــــو  حــــارتفين بكــــ  اتجــــاب، حيــــث يتكامــــ  مــــع

، "قنـــــا– ــــفاجا "و"  ـــــو ا – ــــفاجا " ريقــــي 

ن اللــعين تــ  تنفيــع ما ضــمن المرحلــة ا ولــ  مــ

ـــأتي  ـــعا التريـــ  المشـــروع القـــومي للتـــرت، وي

"أ ــيوط– ــو ا  – ــفاجا "ا ــتكمالاا لمحــور 

ــــ   ــــا– ــــفاجا "المتقــــا ع مــــع  ري ، وتبلــــ  "قن

أ ــــوال التــــرت الــــثال  المكونــــة لهــــعا المحــــور

.  كيلومتراا450

ة مــن جهــةص أخــرى، بغيــة الــربا بــين التــرت الزراعيــ

 ، والصــــحراوية بســــو ا ، وتقليــــ  تكلفــــة النقــــ

والمسا مة في نق  أكثر من مليـو  مـوا ن مـا

بــين  ــرت وغــرف المحافمــة،  ــهد مركــزا جرجــا 

و ما بمحافمة  و ا  ءنشاء ارنين من محاور

:الني ، و ما( كباري)

كيلـــــومترات 10محـــــور جرجـــــا، ويمتـــــد بتـــــول ▪

مليـــو  498متـــراا، وبلغـــ  تكلفتـــ  21وعـــر  

وا  أ ـ/ جني ، مُستهدِفاا ربا  ري  القـا رة 

ع البحر ا حمر  ـرقاا مـ/ الصحراوي والصعيد 

 ريقـــي الصـــعيد الزراعـــي والصـــحراوي غـــرف 

  النيــ ، باإلضــافة ءلــ  ءلغــاء التقا عــات علــ

.مزلقانات السكة الحديد بجرجا
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ــــــ  بتــــــول ▪ ــــــ  الني ــــــد عل محــــــور  مــــــا، ويمت

ــر وعــر  6.6 ــراا، وي ــ  حــارتين 21آالد مت مت

الكامـ  لك  اتجاب، مُستهدِفاا الربامروريتين

  من التري  الصـحراوي الشـرقي حتـ  التريـ

ة الصــحراوي الغربــي، بمــا فــي ذلــك تنميــة حركــ

ن عـدداا السياحة الدينية بالمنتقة التي تحت 

كبيـــــراا مـــــن المســـــاجد والكنـــــائ  وا مـــــاكن 

ا رريـــة، ف ـــلاا عـــن خلـــ  مجتمعـــات عمرانيـــة

وقـــــد بلغـــــ  تكلفـــــة . وفـــــر  عمـــــ  جديـــــدة

.  مليار جني 1.5اإلنشاء اإلجمالية 

ـــــــا علـــــــ  خدمـــــــة  باإلضـــــــافة ءلـــــــ  ذلـــــــك، وحر ا

 ـرت الموا نين، وتعزيزاا للسيولة المرورية بـين

وغــــرف الســــكك الحديديــــة فــــي  ــــو ا ، ومنــــع 

ـــ  الحـــواد  الناتجـــة عـــن  التكـــدس والق ـــاء عل

ــــ   ــــد، ت ــــور الســــيارات لمزلقــــا  الســــكة الحدي عب

ءنشــــاء كــــوبري  هتــــا أعلــــ  ختــــوط الســــكك 

متــــراا، 16متــــراا وعــــر  1050الحديديــــة، بتــــول 

، وبتكلفــــــة ءجماليــــــة بلغــــــ  2017بحلـــــول مــــــايو 

.مليو  جني 79

دوبشــك  عــام، فقــد تــ  االنتهــاء مــن تنفيــع عــد

حتـــــ  2014/2013كـــــوبري خـــــالل الفتـــــرة مـــــن 14

ـــــــــــــ  أرواة 2020/2019 ـــــــــــــك للحفـــــــــــــا  عل ، وذل

المـــوا نين وتالفـــي الحـــواد ، وحـــ  االختناقـــات

المروريــة، و ــهولة و ــرعة و ــول المــوا نين 

لمقـــار عملهـــ  ومســـكنه ، و ـــهولة و ــــرعة 

نقـــ  الحا ـــالت الزراعيـــة والب ـــائع مـــن أمـــاكن 

.اإلنتا  ءل  أماكن التوزيع
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، ت َّ االنتهـاء 2014في  ياتص متص ، في  بتمبر 

-مــــن أعمـــــال تتـــــوير وتو ـــــعة  ريـــــ  البلينـــــا 

كيلــومتراا، 11أبيــدوس بمحافمــة  ــو ا  بتــول 

ـــــر مـــــن  ـــــث ا ـــــتهدد 10وعـــــر  أكث ـــــار، حي أمت

المشــروع خدمــة أ ــالي مدينــة أبيــدوس والقــرى 

ول المحيتة بها، بما في ذلك تعزيـز  ـب  الو ـ

ءلـــ  المنتقـــة ا رريـــة بأبيـــدوس ووضـــعها علـــ 

لــ  الفريتـة الســياحية، حيــث تــ  ءنشــاء مســلة ع

اب  ك  ز رة اللوت  في مدخ  التري  من اتج

نبي البلينا، كما ت  ءنشاء خم  جـداريات علـ  جـا

راا التريــ  تحكــ  أعمــال الملــو  الــعين خلفــوا آرــا

ت بالمنتقــــة ا رريــــة  كالملــــك مينــــا، و نو ــــر

  الثالث، وأحم  ا ول، و يتي ا ول، ورمسي

فــع وعلــ   ــعيد الســكك الحديديــة، تــ  ر. الثــاني

ـــــة  كفـــــاءة محتـــــة المنشـــــأة للســـــكك الحديدي

. 2018بمحافمة  و ا ، في مايو 

كمــا أنــ  ضــمن مشــروع تتــوير نمــ  اإل ــارات 

نجــع - ــو ا  –أ ــيوط )علــ  خــا  ــكة حديــد 

ية بالتعــاو  مــع  ــركة تــالي  اإل ــبان( حمــادي

كيلـــــومتراا، 180العالميـــــة، والـــــعي يمتـــــد بتـــــول 

ــــا و17والمكــــوَّ  مــــن  ــــا رئيسا ــــة 3برجا ــــرا  رانوي أب

ط ت  تتـوير نمـ  اإل ـارات بفتـو–مزلقاناا 64و

فة السـكك الحديديـة بمحافمـة  ـو ا ، باإلضـا

ــــث تــــ  ءدخــــال عــــدد ءلــــ  جميــــع المزلقانــــات، حي

.  مزلقاناا مُتوراا للفدمة11

.  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

38

52

2014/2013 2020/2019

تطور عدد الكباري التابعة للهيئة العامة 

(  2020/2019–2014/2013)للطرق والكباري 

( كوبري)
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 ارات وتص  المنتقة ا توماتيكية ما بين بر  ء

كيلــومتراا، 12 هتــا وبــر  ء ــارات المراغــة ءلــ  

و ــــي ذات المســــافة التــــي تقتعهــــا المنتقــــة 

، دوي  ـنا توماتيكية بـين برجـي المراغـة وجزيـرة 

فورة فيما تص  منتقة تحكـ  بـر  ء ـارات بلصـ

.  كيلومترات8ءل  

فــــــي حــــــين يــــــتحك  بــــــر   هتــــــا والمنتقــــــة 

د ضوئي ا وعد يمافوراا70ا وتوماتيكية في عدد 

ـــا وعـــدد 5 موتـــور 19مزلقانـــات تعمـــ  أوتوماتيكيا

عــدد يــتحك  بــر  ء ــارات بلصــفورة فــي-تحويلــة 

مزلقـــــا  يعمـــــ  2ضـــــوئي وعـــــدد  ـــــيمافور27

ــــــا وعــــــدد  ــــــة وعــــــدد14أوتوماتيكي ــــــور تحويل موت

. دائرة ترا  كهربي50

من جهةص أخرى، وضمن مفتا الهيئـة لتشـغي 

، عــدد مــن المــوا ص فــي الــوجهين البحــري والقبلــي

، العي ي   ءنشاء عـدة مـوانب فـي قنـا، و ـو ا 

ال وأ ـــيوط، لتشـــجيع نقـــ  الب ـــائع بـــين  ـــم

وجنـــوف الـــبالد عبـــر نهـــر النيـــ   بهـــدد تففـــيض

، فقــد تكلفـة النقـ  وتقليـ  التكــدس علـ  التـرت

ءنشـــــاء أول مينـــــاء نهـــــري 2018تقـــــرَّر فـــــي عـــــام 

، علـــــ  (مينـــــاء المنشـــــأة)بمحافمـــــة  ـــــو ا  

ألــــف 255أفدنــــة، وبتاقــــ  تفزينيــــة 10مســــاحة 

ماليــين 6.6 ــن، و اقــة تــداول  ــنوية تُقــدَّر بـــ 

وحـــريا بالـــعكر أ  المينـــاء يقـــع علـــ  محـــاور .  ـــن

 ــفاجا، –مروريــة مهمــة، أ مهــا  ريــ   ــو ا  

ــد المنشــأة، بمــا يســه  فــي  ومحتــة  ــكة حدي

خدمـــــة ا ـــــتراتيجية وزارة النقـــــ  لرفـــــع معـــــدل 

التــــداول، وربــــا المراكــــز اال ــــتهالكية، و ــــرعة

فدام و ول السـلع اال ـتراتيجية لجهـات اال ـت

مل  ذلـك وتففيض تكلفة النق ، ف ـلاا عمَّـا يشـ

مــن تــوفير فــر  عمــ   بنــاء المحافمــة، ودعــ  

. الهدد القومي في تنمية  عيد مصر
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فــتح فــي  ــياتص متصــ ، ورغبــةا فــي تعزيــز عمليــة

ا  ــوات الدوليــة لمنتجــات محافمــات  ــو ا  

والـــــوادي الجديـــــد وقنـــــا، وكـــــعا ءجـــــراءات تتـــــوير 

اء وتنميــة الصــعيد، فقــد تــ  تد ــين ءقامــة مينــ

ــــة  ــــو ا  50جــــاد بمســــاحة  فــــداناا فــــي مدين

.2020الجديدة في نوفمبر 

ة من  أ   عا الميناء المسا مة في ءتمام كافـ

اإلجــراءات الجمركيــة والفحـــر وغلــ  الحاويـــات 

المــــوانيداخــــ   ــــو ا ، رــــ  نقــــ  ا خيــــرة ءلــــ  

رة، البحرية وتحميلها عل   ـفن الحاويـات مبا ـ

ء مـا يـ دي بـدورب ءلــ  اختصـار الوقـ  الـالزم إلنهــا

ة ءجراءات  حن وتصدير المنتجـات، وءحـدا  نقلـ

وات في تصدير المنتجـات الزراعيـة التازجـة ل  ـ

.العربية وا وربية واإلفريقية

ــــا تتــــوراا  كمــــا  ــــهدت محافمــــة  ــــو ا  أي ا

ملحوظاا في عـدد  ـركات النقـ  الجمـاعي العـام

مقارنـة 2019 ـركات عـام 5والفا ، لتص  ءل  

.  2014بشركة واحدة عام 

ءجمــالي أ ــوال التــرت المر ــوفة 
التابعـــــة للهيئـــــة العامـــــة للتـــــرت 

.2020/2019والكباري حت  عام 

آالف5.9

ددددركيلومتددددددددددد
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ا االتصةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةة

المعلومات

"

 ـــهدت محافمـــة  ـــو ا  افتتـــاة فـــرع معهـــد 

ر بتكلفـــ  تقـــدر بـــأكث،(ITI)تكنولوجيـــا المعلومـــات 

مليـــو  جنيـــ ، ويقـــدم المعهـــد خـــدمات 100مـــن 

مجانيــ  لتــالف وخريجــي جامعــة  ــو ا  و بنــاء 

بية محافمة  و ا  عموماا، تتمث  في منح تدري

اكـب في مجال  ناعة تكنولوجيـا المعلومـات لتو

.التتور الهائ  في  عا المجال

ة باإلضـــافة ءلــــ  ذلــــك، تـــ  أي اــــا افتتــــاة مدر ــــ

بمدينـة ”stem“المتفوقين للعلـوم والتكنولوجيـا 

ماليـين جنيـ ، 6.3 و ا  الجديدة بتكلفة بلغـ  

ء ار ويأتي التو ع في افتتاة  عب المدارس في

ا تمـــام الدولــــة برعايــــة المو ـــوبين فــــي مجــــالي 

.العلوم والرياضيات

ولوجيـا رواد تكن"كما ت  تفعي  المبادرة الرئا ـية 

لتأ يـــــــــــ  الكـــــــــــوادر المصـــــــــــرية" المســـــــــــتقب 

الشــــــــابة فــــــــي أحــــــــد  مجــــــــاالت التكنولوجيــــــــا

(Next Technology Leaders) بالمحافمــة فــي

، وت كــد المبــادرة حــر  الدولــة علــ  2019مــارس 

ءعالء قيمة المعرفة واإلبداع، وخل  فـر  عمـ 

ادر لشباف الفريجين، وءعداد جي  مـن الشـباف قـ

علــــــــ  توظيــــــــف أحــــــــد  مجــــــــاالت تكنولوجيــــــــا 

المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي جميـــع القتاعـــات 

.  لتحقي  التنمية الشاملة

ن ، تــ  توقيــع بروتوكــول تعــاو  بــي2020فــي ينــاير 

ـــــــــا  المحافمـــــــــة، ووزارة االتصـــــــــاالت وتكنولوجي

المعلومـــــات، والشـــــركة المصـــــرية لالتصـــــاالت  

روع لتنفيــــــع البنيــــــة التحتيــــــة لالتصــــــاالت بمشــــــ

التحــــــول الرقمـــــــي وميكنـــــــة كافـــــــة القتاعـــــــات 

الحكوميــــة، يــــأتي  ــــعا البرتوكــــول لــــدع  الفتــــة 

ـــــة التحـــــو ـــــة إلتمـــــام عملي ل اال ـــــتراتيجية للدول

الرقمـــــي وميكنـــــة كافـــــة القتاعـــــات الحكوميـــــة 

  بالدولة، و و ما يسه  في تقدي  خدمات أف 

للمــــوا ن المصــــري، والمســــا مة فــــي ءنشــــاء 

زمـة وتتوير قاعدة البيانات القومية الموحدة الال

.لدع  واتفاذ القرار بشك   ريع وآمن
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 ـــــــعا، وقـــــــد  ـــــــهدت م  ـــــــرات االتصـــــــاالت 

وتكنولوجيـــــا المعلومـــــات بمحافمـــــة  ـــــو ا  

، 2019تحســـناا ملحوظاـــا، ووفقاـــا إلحصـــاءات عـــام 

 ـــــنترالاا تبلـــــ  77فقـــــد بلـــــ  عـــــدد الســـــنتراالت 

ـــ  عـــدد مشـــتركي 784.9 ـــعتها  ـــف خـــا، وبل أل

ألــــف مشــــتر ، ونســـــبة 258.8الهــــاتف الثابــــ  

، كمــــــا بلــــــ  عــــــدد %39.7مســــــتفدمي اإلنترنــــــ  

.2020مكتباا عام 291المكاتب البريدية العاملة 

ــ  ءنشــاء عــدد  ــا لفدمــة14كمــا ت مركــزاا تكنولوجي 

ز المـــوا نين بالمحافمـــة، ويـــأتي ءنشـــاء المراكـــ

ة التكنولوجيـــا فـــي ء ـــار مشـــروع تتـــوير وميكنـــ

الفـــــدمات الحكوميـــــة، و ـــــو أحـــــد المشـــــروعات 

ـــــع القوميــة التــي تهــدد فــي المقـــام ا ول ءلــ  رف

ي مستوى ا داء لجميع الفدمات الجما يريـة التـ

ـــــ   تقـــــدم للمـــــوا نين، وتســـــهي  الحصـــــول عل

ا وفـ  أ ـرع وأقـ  وقـ  ممكـ ن، الفدمة ءلكترونيـ 

ءات، وتقلي  زمـن تقـدي  الفدمـة وتبسـيا اإلجـرا

ــ  وتحقيــ  الشــفافية فــي التعامــ ، باإلضــاف ة ءل

بهـا، تفعي  مبدأ الفص  بين مقدم الفدمة و ال

عـر  بما يفل  بيئة عم  منا بة بعيدة عـن الت

. ي عام  مــن عوام  الفساد

من الجـدير بالـعكر أنـ  تـ  تفصـير قتعـة أر 

ـــة الفا ـــة بمســـاحة  ـــراا 150مـــن أمـــال  الدول مت

ــــا بناحيـــــة نجــــــع القنتـــــرة  زمـــــام روافــــــع -مربعـا

مركـــــز المنشـــــأة، لصـــــالح الهيئـــــة -العيســـــاوية 

ذلــك القوميـة للبريـد  إلقامـة مكتـب بريـد عليهـا، و

.  2018لسنة 1551بموجب قرار رئي  الوزراء رق  

باإلضــافة ءلــ  ذلــك، تــ  تفصــير قتعــة أر 

رة متراا مربعاا بمنافع ري ترعة الكس112بمساحة 

ـــزات الغربيـــة  -المنشـــأة-الملغـــاة، بناحيـــة الحري

ريـد  محافمة  و ا ، لصالح الهيئة القومية للب

ب إلقامة مكتب بريـد متتـور عليهـا، وذلـك بموجـ

.  2017لسنة 379قرار رئي  الوزراء رق  
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مـن أ ـ  تولي الدولة ا تماماا كبيراا بتتوير مرف 

المرافــ  الموجــودة، والتــي تســتهدد المــوا ن 

عا،  ـ. بشك  مبا ر، و و قتاع تتـوير الكهربـاء

ي وقد حميـ  محافمـة  ـو ا  بنصـيب كبيـر فـ

ــــا ختــــة تتــــوير  ــــعا القتــــاع، وظهــــر ذلــــك  جلي 

المشــروعات التــي نفــعتها الدولــة علــ  أر فــي 

.الواقع

اتصــالاا، قامـــ  الدولــة بشنشـــاء محتــة محـــوالت

، وذلك بهـدد خدمـة 2020 رت  و ا ، مارس 

ـــــــة والتو ـــــــعات المســـــــتقبلية وتـــــــوفي ر التنمي

احتياجـــات المـــد  الجديـــدة بصـــعيد مصـــر، كمـــا 

دة مـن  تتول   عب الشبكة نق  الكهرباء المولـ

ـــي البـــرل  وبنـــي  ـــويف لنجـــع حمـــادي،  محتت

.تيارل ما   بكة كهرباء قوية بدو  انقتاع ال

ــة  ــع مشــروع محتــة محــوالت جهين كمــا تــ  تنفي

.مليو  جني 37بسو ا ، بتكلفة 

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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ــي الشــام  بشنشــ ــا للمفتــا الزمن اء وذلــك وفقا

ـــدعي  الفتـــوط  ـــاء حديثـــة وت ختـــوط نقـــ  كهرب

ــــــدة  الحاليــــــة وءنشــــــاء محتــــــات محــــــوالت جدي

ـــــــة لتســـــــتوعب  وتو ـــــــعات للمحتـــــــات الحالي

القــــدرات الم ــــافة مــــن محتــــات توليــــد التيــــار 

ة الجديـــــدة، وتقليـــــ  نســـــبة الفقـــــد فـــــي الشـــــبك

وتـــــدعي  كـــــ  منـــــا   الجمهوريـــــة خا ـــــة فـــــي 

.الصعيد

مـــن عـــدد كبيـــر مـــن 2019كمـــا تـــ  االنتهـــاء عـــام 

ينـة أعمال تتوير  بكة الكهرباء بقـرى مركـز ومد

مليـــو  35 ـــو ا  بتكلفـــة ءجماليـــة بلغـــ  نحـــو 

الممولـــة مـــن " الفتـــة التموحـــة"جنيـــ ، ضـــمن 

قتـــاع كهربــــاء  ـــو ا ، والفتــــة اال ــــتثمارية 

، فــي ء ــار ختــة 2019/2018للمركــز للعــام المــالي 

المحافمــة لالرتقــاء بالفــدمات العامــة المقدمــة

.للموا نين

أنجـــزت الفتـــة التموحـــة لقتـــاع الكهربـــاء فـــي 

ـــــــب  ـــــــداا بتكلفـــــــة 24 ـــــــو ا  تركي ـــــــا جدي محولا

كيلــومتر 700مليـو  جنيــ ، وعملــ  علــ  مــد 14.4

مليو  جني ، كما تـ  15.4أ ال  معزولة بتكلفة 

ــــــا مــــــن خــــــالل ا ــــــتبدال 56رفــــــع قــــــدرة  محولا

المحــوالت ذات القـــدرة المنفف ــة، ونقلهـــا ءلـــ 

أمــاكن أخــرى بمحــوالت ذات قــدرة عاليــة تتنا ــب

. مع ا تهال  المنتقة

تجدر اإل ـارة ءلـ  مـا تـ  ءنجـازب مـن أعمـال خـالل 

ـــــي الفتـــــة اال ـــــتثمارية التابعـــــة للوحـــــدة، والت

عمـــود كهربـــاء إلنـــارة التـــرت 25 ـــمل  تركيـــب 

، البفايتـةـ الحواو ـةعمود إلنارة  ريـ  15منها 

أعمـــدة 5أعمـــدة إلنـــارة  ريـــ  نجـــع منـــاع، و5و

ألـف 268لقرية الحـرفيين بالجبـ  الغربـي، بتكلفـة

وفر جني ، وت  االعتماد عل  لمبات من نـوع ليـد مـ

ـــ   ـــراء 650للتاقـــة بقيمـــة  ـــ ، كمـــا ت ألـــف جني

.ألف جني 350مهمات ءنارة بمبل  
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ي  عا، وقد ت  ءنشاء أول مركز تحك  بالكهرباء فـ

الصـــــــعيد بمحافمـــــــة  ـــــــو ا  بتكلفـــــــة نحـــــــو

، وذلــــك فــــي ء ــــار 2018مليــــو  جنيــــ ، عــــام 800

ـــاء  ختـــة المحافمـــة بالتعـــاو  مـــع وزارة الكهرب

لتنفيــــــع رؤيــــــة وتوجهــــــات القيــــــادة السيا ــــــية 

.والحكومة لدع  وتتوير  بكات الكهرباء

، و ـــو نمـــام "ا  ـــكادا"ويعمـــ  المركـــز بنمـــام 

ك  عـن حديث للمراقبة والتحك ، والعي يتيح الـتح

ات بعــد بشــك  كامــ  فــي  ــبكة الكهربــاء بنتـــ

ــــــة البشــــــرية،  المحافمــــــة دو  الحاجــــــة للمراقب

ــ  ــا  ممــا ي دى والق ــاء علــ  ا عتــال أوتوماتيكي 

ـــ  ء ـــالة ا عتـــال فـــي أ ـــرع وقـــ  وتـــوفير  ءل

.الوق  والجهد وزيادة المعدالت اإلنتاجية

ــــادة االعتمــــاد  ــــ  زي ــــا ءل عمــــدت المحافمــــة أي ا

حــدة المــالي للفتــة اال ــتثمارية المفصصــة للو

بلـ  المحلية لمركز ومدينة دار السـالم بشجمـالي م

مليــــــــــو  جنيــــــــــ ، حيــــــــــث تــــــــــ  تفصــــــــــير 2.8

اءة مليــو  جنيــ  لتنفيــع مشــروعات لرفــع كفــ1.4

ـــز، ـــارة التـــرت بنتـــات المرك ـــاء وءن  ـــبكة الكهرب

ــــــدعي   ــــــبكات التــــــرت 1.4و ــــــ  لت ــــــو  جني ملي

.ور فها

ــــدأت المحافمــــة عــــام  ــــع ختــــة 2017ب فــــي تنفي

ـــ  كـــابالت ـــة ءل ـــاء الهوائي ـــ  ختـــوط الكهرب تحوي

ــــك فــــي ء ــــار ختــــة  ــــة، وذل أرضــــية بمركــــز جهين

ـــة  ـــد الفتـــوط الهوائي المحافمـــة إلحـــالل وتجدي

ة التي تشك  ختورة عل  حياة الموا نين  خا ـ

ط المقيمــــين بالكتــــ  الســــكنية أ ــــف  الفتــــو

. الهوائية، وذلك حفاظا عل   المته 
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ــة المهــ ــوفير التاقــة الكهربائي درة، وفــي  ــبي  ت

ورفـــع كفاءتهـــا، عمـــدت المحافمـــة ءلـــ  تركيـــب 

 كشـــــا  الكهربـــــاء عـــــدادات ءلكترونيـــــة حديثـــــة

.بمدين   هتا

وذلــك فــي ء ــار ختــة المحافمــة بالتعــاو  مــع 

قتـــــاع كهربـــــاء  ـــــو ا  لتحســـــين الفـــــدمات 

المقدمـــة للمـــوا نين فـــي قتـــاع الكهربـــاء مـــن 

خــــــالل ا ــــــتفدام ا  ــــــاليب الحديثــــــة وءحــــــالل 

.وتجديد الشبكات

مغــــعي 2فــــي  ــــياتص متصــــ ، تــــ  تركيــــب عــــدد 

ز كهربـــاء جديـــدين بقـــرى الجالويـــة والحـــاجر بمركـــ

يـــار  ــاقلتة لتففيـــف ا حمـــال ومنــع انقتـــاع الت

كيلـومترات كـابالت10عن تلك القرى، كما ت  مـد 

كهرباء جديدة من محتة محـوالت  ـاقلتة حتـ 

مــد كــوبري بنــي وا ــ  الرئيســي، وجــار ا ــتكمال

ة الكــــابالت حتــــ  قريــــة الجالويــــة بمعرفــــة  ــــرك

الكهربــاء  لتففيــف ا حمــال ورفــع المعانــاة عــن

. كا   أ الي قرى  اقلتة

وقد  اعدت ك   عب اإلجراءات فـي زيـادة نسـبة

حــو أعــداد المشــتركين فــي الكهربــاء لتصــ  ءلــ  ن

، مقارنــــــــة 2020مليــو  مشتـــــــر  فــي عــــــــــام 1.5

ــــ  ـــو  مشـــتر  فـــي عـــام 1.1ب ، كمـــا  ـــو 2014ملي

:موضح في الشك  التالي

1.1

1.5

2014 2020

خالل  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكهرباء

2020و2014عامي 

(مليون مشتر )

.وزارة الكهرباء والتاقة المتجددة: المصدر 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة سوهاج  | 111

ي تُعــدا مشــروعات ميــاب الشــرف والصــرد الصــح

بمحافمــــة  ــــو ا  واحــــدة مــــن المشــــروعات 

التنمويــــــــة التــــــــي تنفــــــــع ا الدولــــــــة علــــــــ  أر  

ــة المحيتــة ، المحافمــة، مــن أجــ  تحســين البيئ

ــــة خا ــــة البيئــــة القرويــــة بهــــدد تحســــين الحال

فـدمات الصحية والبيئية للمـوا نين وتحسـين ال

.المقدمة في مجال مياب الشرف

ــة القوميــة لميــاب فــي  ــعا الســيات، قامــ  الهيئ

الشـــــــرف والصـــــــرد الصـــــــحي ووزارة اإل ـــــــكا  

عديـد والمراف  والمجتمعات العمرانية بتنفيع ال

مــــن المشــــروعات إلنشــــاء وتو ــــعة محتــــات 

حتــ  2014ميــاب الشــرف، خــالل الفتــرة مــن يونيــو 

. مليـار جنيـ 1.8بتكلفة ءجمالية بلغ  2021يونيو 

لة و نا تجدر اإل ارة ءلـ  أ  نسـبة ا  ـر المتصـ

قــد بالشــبكة العامــة لميــاب الشــرف بالمحافمــة

ــــــا للتعــــــداد العــــــام للســــــكا  %98بلغــــــ   ، وفقا

.2017واإل كا  والمنشآت عام 

ميةةةةةار الشةةةةةر  والصةةةةةر  

الص ي

"
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عات كما تقوم  ركة مياب  و ا  بتنفيع مشـرو

ماليين جنيـ  تشـم  107مياب  رف بتكلفة تبل  

ـــد  ـــار وءحـــالل وتجدي ـــاب ودت اآلب مـــد  ـــبكات المي

ينــا، ختــوط ميــاب للقــرى المســتهدفة بمراكــز البل

والمراغــة، والمنشــأة، وأخمــي ، وجرجــا، وجهينــة، 

.و ما

ومـــن الجـــدير بالـــعكر، حصـــول المعمـــ  المركـــزي 

لميـــاب الشـــرف بســـو ا  علـــ   ـــهادة االعتمـــاد 

للعــام الثالــث علــ  التــوالي،17025الدوليــة ا يــزو 

EGAC))اإليجـــــــا وذلـــــــك بعـــــــد ءجـــــــراء  يئـــــــة 

عنا ــر، وكـــعلك 105االختبــارات الالزمــة العتمــاد 

وحــدة رفـــع العينـــات والتقــارير للتأكـــد مـــن جـــودة

.  رفالمياب المنتجة بمحتات و بكات مياب الش

علـــ   ـــعيد مشـــروعات الصـــرد الصـــحي، فقـــد 

مليـو ، وذلـك 53نحـو 2021خصص  الدولة عام 

رد ل حالل والتجديـد بقتـاع ميـاب الشـرف والصـ

مليـــو  جنيـــ  ل حـــالل 26.8الصـــحي منهـــا مبلـــ  

والتجديــــــــد بقتــــــــاع ميــــــــاب الشــــــــرف تت ــــــــمن

ـــ  20 ـــ  ل حـــالل 26.2مشـــروعاا ومبل ـــو  جني ملي

ــــــد بقتــــــاع الصــــــرد الصــــــحي تشــــــم  والتجدي

.مشروعات7

أبةةةةرز المشةةةةروعات المنفةةةةذ  فةةةةي مجةةةةال مــــن 

خــــالل الســــبع بالم افظةةةةةالصةةةةر  الصةةةة ي

:  نوات الماضية نجد

"  اقلتة"ءنشاء محتة معالجة  رد  حي ▪

.مليو  جني 250بتكلفة 

ءنشـــــــاء محتـــــــة معالجـــــــة  ـــــــرد  ـــــــحي ▪

.ماليين جني 210بتكلفة " المنشأة"

تو ــــــعة محتــــــة معالجــــــة  ــــــرد  ــــــحي ▪

.مليو  جني 140بتكلفة "  هتا"

ة ءنشــاء خــا الســيب النهــائي لمحتتــي جهينــ▪

.مليو  جني 200والمراغة، بتكلفة 

جهينــة "ءنشــاء محتــة معالجــة  ــرد  ــحي▪

.مليو  جني 85بتكلفة " والمراغة
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ـــزة الهـــيش، ▪ ءنشـــاء محتتـــي  ـــرد  ـــحي ن

مليــــو  30بتكلفــــة بلغــــ  الثالرينــــيوحــــو  

.جني 

" الكــورر"ءنشــاء محتــة معالجــة  ــرد  ــحي ▪

.مليو  جني 20بتكلفة 

بر  ـعا باإلضــافة ءلـ  قيــام المحافمـة فــي ديســم

ــي لمح2020 ــدء التشــغي  التجريب ــش الت ب تــة ، ب

عةالصـوام"معالجة  رد  حي  ـاقلتة بقريـة 

فــداناا 32، المحتــة مقامــة علــ  مســاحة " ــرت

ـــ ، بتاقـــة 350بتكلفـــة  ـــو  جني ـــر 45ملي ـــف مت أل

ة مكعــب فــي اليــوم، وذلــك لتفــدم مدينــة  ــاقلت

ــار الملــك، نيــدة"وقرا ــا، وقــرى  ــار الوقــف، وآب ، وآب

بمركــــز الصــــوامعة ــــرت، ونجــــوع والصــــوامعة

ــ  عــدد المســتفيدين مــن المحتــة"أخمــي  ، ويبل

.ألف نسمة450نحو 

رد ، ت  البدء في تنفيع مشروع  2021وفي عام 

ـــة  بمركـــز  مـــا، ويفـــدم  ـــعا الشـــوكا ـــحي قري

ألـف نسـمة، والجـدير بالـعكر أ  16المشروع نحـو 

يــة المشــروع ممــول مــن الوكالــة ا مريكيــة للتنم

.  مليو  جني 75الدولية بقيمة 

، باالنتهـاء مــن 2020قامـ  الدولـة أي اـا فــي عـام 

ا تكمال وتأ ي  محتـات الرفـع وختـوط  ـرد 

وأوالد غريـــب الهجار ـــةالصـــرد الصـــحي لقـــرى 

.مليو  جني 12بقيمة والكوام 

قيمة كما ت  ا تكمال وتأ ي   بكات االنحدار ب

.ماليين جني 9.7
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ـــــ  محتـــــة معالجـــــة  وكـــــعلك ا ـــــتكمال وتأ ي

رد وتنفيع خـا السـيب النهـائي لمصـالهجار ة

ــــ ،  ــــعا 35.1غــــرف  ــــو ا  بقيمــــة  ــــو  جني ملي

الهجار ــةباإلضــافة ءلــ  تأ يــ  مزرعــة معالجــة 

.  مليو  جني 15.6بقيمة 

ة عالوة عل  ذلـك، جـار فـي ء ـار المبـادرة الرئا ـي

رد حياة كريمة تنفيع مشروعات مياب  ـرف و ـ

ا، قرية بمراكز  ما، والبلين181 حي متكاملة في 

وجرجـــــــا، و ــــــــاقلتة، والمراغـــــــة، ودار الســــــــالم، 

والمنشــاة، تشــم  ءنشــاء محتــات ميــاب  ــرف 

أة  ــتحية جديــدة بمراكــز جرجــا والبلينــا والمنشــ

ــاب ناقلــة بتــول  كيلــومتراا، 66وتنفيــع ختــوط مي

ومـــد وتـــدعي   ـــبكات ميـــاب الشـــرف بالمنـــا  

.المحرومة بجميع المراكز المستهدفة

حي  عا باإلضافة ءل  تنفيع مشروعات  ـرد  ـ

متكامـــ  بـــالقرى المحرومـــة مـــن خدمـــة الصـــرد 

محتــة معالجــة  ــرد  ــحي 11الصــحي وتنفيــع 

ة بمراكــز  مــا والبلينــا وجرجــا و ــاقلتة والمراغـــ

. ودار السالم والمنشأة

وفــــي ء ــــار المبــــادرة الرئا ــــية لتتــــوير الريــــف 

ـــري  ـــدء فــي تنف  " يةةار يريمةةة"المصــ ـــع تــ  البـــ يـــ

ــــــالقرى 32 مشــــــروع  ــــــرد  ــــــحي متكامــــــ  ب

،  ــعا 2021المســتهدفة بنتــات المحافمــة عــام 

، مشروعات  رد 2020وقد نفعت المبادرة عام 

ــو  جنيــ   159 ــحي بقــرى  ــو ا ، بتكلفــة  ملي

.ألف موا ن37.7وذلك لتفدم نحو 

يــ  فــي  ــبي  قيــاس ومراقبــة منســوف ميــاب الن

بمحتــات ميــاب الشــرف بســو ا ، انتهــ   ــركة

ـــاب الشـــرف والصـــرد الصـــحي بســـو ا  مـــن  مي

ــاب 5تركيــب  ــة منســوف مي أجهــزة قيــاس ومراقب

ــاب الشــرف الســتحية  ــ  بمأخــع محتــات مي الني

، و ــــــتورة، و ــــــو ا  غــــــرف، والبلينــــــا، بنيــــــدة

ألـــف 380، بتكلفـــة 2021، فـــي أبريـــ  والسكســـاكا

.جني 
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