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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  لُيواكا 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 التوااددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بنز

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

تمددع أكبددر فددي اددنع 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 واكدا ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائج  رنددامج ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا لهددر 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 ترتيا ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

يدث جاء هأا التقرير  ليراد  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 الددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدد 

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربو  الولنر بمدا يسدتجيا لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرالية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددولنر أمامنددددا فراددددة لبندددداء الددددولن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عب  الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواادل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعا مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال اراء مصطف  م ب لي

2020عيد العمار |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





 م ا مما . يايقينًا، لو تُعُهـد  مصر وتوفر  فيهما أموا  العممرا  لاانمج رمليا  الممد  ورايسمة بمالم المدن

وير رفاعة رافمع اليهيماوي، الم ي يُعمد أحمد قمامة النهيمة العلميمة وراامد التنم/ أوغانا به المنار المصري

، " مي  بماريزت لي  اإلبريز فمي تل"في مصر والعالت العربي االر القر  التارع عشر، في م لْنه اسشهر 

عنةة ما يقةة م علةة  فةةمو  مصةةر مةةق يُ سةةق ا ةةت  ل م ارد ةةا والمغممزى  نمما أنممه . 1834الصممامر عممام 

.وت ظيفاا  تصب  نبرا لا مُت ق لا  وقا  لا ااخرلا بيق بل ا  العالم

، غمنع وبعد عقوم زمنية  ويلة مر  االلها مصر بالارير من االنتصارا ، وغمد  للعديد من التحمديا 

ي الحرية شعف مصر العظيت التاري م مرتين االر أعوام قليلةا تارة عندما  ار ضد النسام و الف بحقه ف

ارم ، فرمبو نيتمه، وتارة أارى عندما تمسر بهويته وتحصمن 2011يناير 25والارامة والعدالة اال تماعية في 

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

حامت، رايسًما عمدلي منصمور ال/ وبعد فترة حُات انتقالية امتد  قرابة العام، تول  االلها السيد المستشار

ة االنتقاليمة بمنارمبة ااتتمام النتمرة الراارمي-م قتًا لجمهورية مصر العربية، حملج كلما  ايابه اسايمر 

المسةتقب  ي مة اننمي لعلم   قمة بم   "اسممل فمي الغمد، فمي قولمه –2014يونيمو 4يوم اسربعاء الموافمت 

م، لامن ، وا  كانج أرضه م يبةً بدماء اسبرياء، ورما   تشوبها بعمف الغيمولاذا ال طق غ لا مشرقلا

ريمماا أر  بممالمي رممتعوم رمممراء بلممو  النيممل، ايممممراء بلممو  أاصمما  الزيتمممو ، رممما  ا غممافيةً، تبعممث ب

.النجاا واسمل، مومًا كما كانج

ة،  المف عبد النتاا السيسمي راارمة  مهوريمة مصمر العربيم/ ، مع تولـي السيد الرايل2014يونيو 8وفي 

ر الحممت ، ونسممتظل فيممه بظمماللبنةةاء وطننةةا الةةذ  ن لةةم بةة مُ ا بًمما  مممول المصممريين أ  يُعينممو  بقمموة 

نممر  والعممدر والعممي  الاممريت، ونتنسممت فيممه ريمماا الحريممة وااللتممزام، ونلمممل فيممه المسمماواة وتامماف  ال

مممر أ  فممال يُماممن لا. و ممومًا حقيقيامما ومرممتور حيمماةا س  رممنينة الممو ن واحممدة، فممي  نجممج نجونمما  ميعًمما

ن الشمعف يستقيت من  رف واحدا كونه عقدًا ا تماعياا بين الدولة ممرلة في رايسمها وم رسماتها وبمي

. ما ريتنا ال طنية الم نية ال  يثةلت ريل 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة اليهيماوي، راامد التنموير فمي العصمر الحمديث، والقمور ممن)
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تمي نصمبو ومن  ذلر الحين، بدأ  مروب الو ن تحيا مرحلة  ديدةا لبناء الدولة الو نية المدنية الحديرة ال

سمتقبل، اليها  ميعًا، مع امرال وال، من ق بل الشعف المصري ب ننا  ميعًا نلتزم ب ار ة  ريمت لبنماء الم

ا  التمممي يُظللهممما اإلرامة والتصمممميت علممم  العممممل، والتعممماو  المننمممت  ممممع الجميمممعا لت يـمممي كمممل العقبممم

.والصعوبا ا حت  ننعت  ميعًا برمار التنمية

جهموما ، تيافر  االلهما الت ققت خ لاا إنجااات تنم ية تف   عُمر الكمقرنوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ورامت ع ظمت مما شمهدته ربمول مصمر ممن  همد تنمموي حقيقمي فم. لتحقيت نهيمة مُسمتحقة لشمعف أبمي 

ت يم   ميع ربوعها، في  الدولة المصرية حاومة وشمعبًا ال تمزار لمديها الاريمر ممن اليمموا إلنجماز أكبمر ي

ة رايسمة بيد أ  ذلمر يتيلمف التوقمل لبر مةا لنت ممل مما حققنما  رموياا ممن اضماءا  تنمويم. عنا  السماء

.اممةاالر     النترةا لتاو  عونًا لنا عل  ارتامار مسيرة البناء والنهية عبر رنوا  مديدة ق

ز مصممين  مممدبولي رامميل مجلممل المموزراء بهمم ا الشمم  ، قممام مركمم/ وفممي ضمموء تو يهمما  السمميد الممدكتور

سممنوا  المعلوممما  ومعممت ات مماذ القممرار بتننيمم   هممد، بحرمميا لتو يممت أ ممت انجممازا  الدولممة المصممرية اممالر ال

تعماو  السبع الماضية، فمي  ميمع منماحي التنميمة وعلم  مسمتوى محافظما  الجمهوريمة كافمةً، وذلمر بال

:عل  النحو ا تيإل  إص ار باقة مق الكتب وقد الُ  . مع م تلل الجها  والهيئا  الحاومية

: قياعًمما تنمويامما، و ممي23محمماور تنمويممة، بواقممع 5كتابًمما يسممتعر  أبممرز  همموم الدولممة علمم  مسممتوى 23▪

. رافمت والشمباا التنمية البشرية، والتنمية االقتصامية، والتنمية المجتمعية، والتنمية الماانيمة، والم

.كما تت اغدار تقرير لال قيال تنموي يستعر  الجهوم الرايسة عل  مستوى المحافظا 

عل  مستوى كتابًا يتناور الجهوم واإلنجازا  الرايسة التي تحققج االر السنوا  السبع الماضية27▪

.قيال تنموي المُحدمة رلنًا23الم ميع المحافظا ، تغيي 

اعمما  س ممت ممما حققتممه الدولممة علمم  مسممتوى كممل  مممن القيتل يصمميةكتابمما  يُقممدـما  غممورة ا ماليممة ▪

. التنموية والمُحافظا ، بالتركيز عل  م شرا  اسماء الرايسة

ا ال ولةةةة المصةةةرية الق يةةةة المُثةةةابرح تصةةةنع ااضةةةر وفمممي  ممم ا المقمممام، كممما  لزامًممما علينممما أ  نُ كمممد أ  

ل  أكرر ، يُظلله اإلعال  العالمي لحقو  اإلنسا ، وال ي ينيوي عومستقبلاا وفق ناج تنم   فام 

اء، بممما فممي ذلممر الحممت فممي الحيمماة مو  تمييممز، وحقممو  الينممل، والحممت فممي الغمم )حق مما لتنسممانية 13مممن 

همما تلممر الحقممو  التممي تسممتند الي(. وحقممو  اسشمم ا  ذوي الهمممت مو  تمييممز، وحمايممة الحيمماة ال اغممة

التمي تُمرـمل معموة عالميمة للعممل ممن أ مل " 2030أ مداف التنميمة المسمتدامة "اس داف اإلنمااية اسمميمة 

ر متهما القياء عل  النقر، وحماية كوكف اسر ، وضما  تمتُّمع  ميمع اسفمرام بالسمالم واالزم مار، تممج ت

. دفًا أممياا تلتزم مصر بها  ميعًا17 ميعًا في 

، ور يتهمما 2014اتصممالًا، قامممج الدولممة المصممرية بتر مممة  مم   الحقممو  فممي مرممتور ا الممو ني الصممامر عممام 

ميممة ، والتممي تعاممل ال يممة االرممتراتيجية  ويلممة المممدىا لتحقيممت مبممام  وأ ممداف التن2030المسممتقبلية 

  عملهما، وفمي رمبيل تننيم  تلمر الر يمة، أ لقمج الحاوممة المصمرية برنمام. المستدامة في كل المجاال 

 ع ح ختاملةةا  ت ةة  الةة. ا لياممو  ا ممارًا تننيمم ياا لجهمموم مصممر التنمويممة"مصممر تنيلممت"المم ي يحمممل عنمموا  

.ممت ح  والعم  ي  وـ األم  لي م أفض   وغ  أةثر ااد ارلا ل طننا 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



قنا في أرقام

آالف كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحافظدة 10.8تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

قريددةر ويبلددغ 111وحدددة محليددة قرويددة تتبعهددا 41مدددنر وتضددم 9مراكددزر و 9 لددى 

ل الزيدادة 3.5 جمالي عدد سكان المحافظدة نحدو  ماليدين نسدمةر كمدا يبلدغ معددز

.لكل ألف نسمة24.2الطبيعية للمحافظة 

تدا  تُعدُّ محافظة قندا مدن المحافظدات الزراعيدة الصدناعية  فهدي أولدى المحافظدات فدي  ن

ر كمددا يوجددد بالمحافظددة عددددوالكركديدد قصددا السددكرر والطمددالمر والمددوزر والسمسددمر 

ي الشدرق مصانع للسكرر ومصنع للغزل والنسيجر باإلضافة  لى أكبدر قلعدة ادناعية فد3

األوسددده وهدددي مجمدددع األلومنيدددومر كمدددا توجدددد بالمحافظدددة منطقتدددان ادددناعيتانر همدددا 

. ع حماديبنج" هو"ر والمنطقة الصناعية الثانية بد بالكالحينالمنطقة الصناعية األولى 

عبدد م: تتميز محافظة قنا بوفرة وتندو  مندال  الجدأب السدياحير ومنهدار الفرعونيدة مثدل

: ة مثدلر والقبطيالقناويمسجد العارف بالل  سيدي عبد الرحيم : ر واإلسالمية مثلدندرة

.مجموعة األديرة بمركز نقادة

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

3.6%

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

25.6
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

24.2 %48.7
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدز
2020عام 

10.8
آالف كيلومتر 

مربع

3.5
ماليين نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

%16.1

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/ 2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

 %18.3

المساحة الكلية

680.7
ألف مشتغل



أبرز مؤىرات المحافظة

وحددددددددددددددددددددددددددة

43اددددددددددددددددددددددحية
حتمم  2014تممت تيوير مما اممالر النتممرة مممن يونيممو 

.2021يونيو 

45.2%
نسممممبة مسمممما مة النسمممماء فممممي المشممممروعا  

.2019متنا ية الصغر االر عام 

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددف 23.6

مسددددددددددددددددددتفيد

عممممدم المسممممتنيدين مممممن اليممممما  اال تممممماعي 

.2020بالمحافظة  عام 

766
عممممممممدم البياقمممممممما  التموينيممممممممة بالمحافظممممممممة 

.2020عام 

حتمم  عممدم الانمماال والمبمماني التممي تممت تقنينهمما

.2021أبريل 

21
.2020في شباة الاهرباء حت  نهاية عام 

ألددددددددددددددددددف

مشدددددتر 

ألددددددددددددددددددددف 

بطاقددددددددددددة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددون390

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

ألممممل وغمممملة امممماز للمنممممازر 151.6تالنممممة تننيمممم  

(2021–2014)بالمحافظة في القترة من 

96.6%
لميمما  نسمبة اسرممر المتصمملة بالشممباة العامممة

.2017الشرب، وفقًا لتعدام عام 

كنيسددددددددددددددددددددددددددة

902.6ومبندددددددددددددددددددددددددددددى



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

ندددةر المصدددريةر والتدددي عمددددت خدددالل السدددنوات السدددبع الماضددديةر بكدددل السدددبل واآلليدددات الممك

.لتحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مستشددددددددددددددددددددددددددددددفيات3
مركزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

.تمممممممممممممممممممممممت تيوير ممممممممممممممممممممممما بالمحافظمممممممممممممممممممممممة

37.8%
نسمممممممبة مسممممممما مة النسممممممماء بالمشمممممممروعا  

.2019الصغيرة عام 

246
ر عدم وحدا  تنظيت اسرمرة بالمحافظمة بحلمو

.2020عام 

مليددددون 

56.5جنيددددددددد 
.نمماتالنممة اعممامة ت  يممل وافتتمماا قصممر  قافممة ق

مدرسددددددة2114

عممممممممممممممممممممممدم المممممممممممممممممممممممدارس بالمحافظممممممممممممممممممممممة

.2021/2020عام 

آالف810
تلميدددددددددددددددددددددأ

مقيممممد بمراحممممل التعلمممميت قبممممل الجممممامعي عممممام 

2021/2020.

وحددددددددددددددددددددددددة
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انيلقممج  همموم الدولممة فممي قيممال الصممحة اممالر 

:السنوا  السبع الماضية في اتجا ين،  ما

االتجمممما  اسور يتعلمممممت بيعمممممامة ت  يمممممل البنيمممممة▪

ية التحتيمممة الصمممحية وتيممموير الوحمممدا  الصمممح

بمممممالقرىا لتواكمممممف التيمممممومر فمممممي أماء ال دممممممة 

الصمممممحية، وأييًممممما تمممممدريف العنصمممممر البشمممممري

.وت  يله

االتجمممممما  الرمممممماني يركممممممز علمممممم  ا ممممممال  حزمممممممة ▪

مرل من اإلغالحا  الصحية العا لة، والتي تت

فمممي ا مممال  العديمممد ممممن المبمممامرا  الصمممحيةا 

لرفمممممع كنممممماءة ومسمممممتوى ال دممممممة المقدممممممة 

.للموا نين

وظًما اتصالًا، فقد شهد قيال الصحة تيورًا ملح

فمممممي محافظمممممة قنممممما امممممالر النتمممممرة ممممممن يونيمممممو 

ا حيممممث تممممت تيمممموير عممممدم 2021حتمممم  يونيممممو 2014

وحدةً غحيةً، 43مستشنيا  مركزية، وتيوير 3

ة وانشممماء المعممممل المشمممترل للتحاليمممل ال اغممم

. بالميا 

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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  تيمموير مستشممن: ومممن أبممرز تلممر المشممروعا 

، حيمممممممث بمممممممدأ العممممممممل (المرحلمممممممة الرانيمممممممة)قنممممممما 

بتالنمممممممممة تبلممممممممم  2020علممممممممم  تيوير ممممممممما عمممممممممام 

.مليو   نيه65.1

2020، امالر عمامي قنم أييًا تيوير مستشن  

مليممممو   نيممممه، 14.3، بتالنممممة بلغممممج نحممممو 2021و

قسممممت العمليمممما ، : وشممممملج عمليمممما  التيمممموير

مة، والمغسمملة، والتعقمميت، ومبنمم  النسمماء والمموال

. وأعمار المصاعد، ووحدة النرم والتعقيت

أبوتشممممممجفممممممي حممممممين تممممممت انشمممممماء مستشممممممن  

.مليو   نيه219.6وتيوير ا بتالنة بلغج 

وير ما انشاء مستشن  مشنا المركمزي بقنما وتي

.  مليو   ينه214بتالنة بلغج نحو 

رام عالوة عل  ذلر، بلغج تالنة مشرول مركمز أو

.مليو   نيه84.1قنا نحو 

 ممم ا وقمممد بلممم  عمممدم المنشمممة  الصمممحية ب رمممر ة 

مقارنمة 2019منش ة فمي عمام 29بالمحافظة ال  

.2014منش ة عام 26بعدم 

26

29

2014 2019

ة ب ين تطور عدد المنشآت الصحية بأسرز

2019و2014عامي 

.وزارة الصحة والساا : المصدر

(منش ة)
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ين، وفي ا ار تحسين ال دما  اليبيمة للمموا ن

النمة تت اعامة بناء المركز اليبي بمنج  حممامي بت

ماليممممين  نيممممها لتقممممديت اممممدما   بيممممة 7بلغممممج 

متميمممممزة س مممممالي مركمممممز ومدينمممممة نجمممممع حمممممماميا 

  لتتماش  ممع المعمايير العالميمة لرعايمة المرضم

ى،  بقًا لمعايير الجومة ومعمايير ماافحمة العمدو

كمممممم لر تممممممت تيمممممموير وانشمممممماء أقسممممممام  ديممممممدة 

حممممو بمستشممممن  نجممممع حمممممامي بتالنممممة تقممممدر بن

.ماليين  نيه307.5

فمممي رممميا ، متصمممل، تمممت ت صمممي  قيعمممة أر 

أبوتشمممممممجمتمممممممر مربمممممممع، بمركمممممممز 900بمسممممممماحة 

ةا محافظمة قنمما، لصممال  مديريممة الشمم و  الصممحي

إلقاممممممة وحمممممدة غمممممحية عليهممممما، بمو مممممف قمممممرار 

كمممما تمممت . 2015لسمممنة 3459راممميل الممموزراء رقمممت 

ت صمممي  قيعمممة أر  ملمممر الدولمممة بمسممماحة 

متمممممممممر مربمممممممممع، لصمممممممممال  الهيئمممممممممة العاممممممممممة 300

ين للتمم مين الصممحيا إلقامممة عيممامة شمماملة للتمم م

الصممحي عليهمما، بمو ممف قممرار رامميل المموزراء رقممت 

.2017لسنة 453

عممممالوة علمممم  ذلممممر، تممممت تيمممموير مبنمممم  العيمممماما  

ال ار يممممة لمستشممممن   امعممممة  نمممموب المممموامي، 

ضممممن ايمممة تيممموير المستشمممنيا  الجامعيمممة 

اء اقلميت بقنا، وتقديت ال دمة اليبيمة الالاقمة سبنم

 نمممممممموب المممممممموامي، وتبلمممممممم  تالنممممممممة المشممممممممرول

. مليو   نيه49نحو 

أييًمممما تممممت تيمممموير مستشممممن  اليمممموار  ال يممممري

بجامعمممة  نممموب " مبنممم  المستشمممن  الجمممامعي"

الممموامي، وييمممت أقسمممام االرمممتقبار، واسشمممعة، 

والعمليمممممما ، والتحاليممممممل، والعنايمممممما  المركممممممزة، 

نممة والمنمماظير، والحممرو ، والسممموم، وتبلمم  التال

.مليو   نيه100اإل مالية للمشرول 
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ا وفي ا ار ا ال  العديد ممن المبمامرا  الصمحية

لرفمممممممع كنممممممماءة ومسمممممممتوى ال دممممممممة المقدممممممممة 

للممممموا نينا  مممماء تننيمممم  مبممممامرة السمممميد رامممميل

" رمممممممي"الجمهوريمممممممة للقيممممممماء علممممممم  فيمممممممروس 

ماليممين 105بالمحافظممة، بتالنممة ا ماليممة تقممدر بممم 

 نيمممممه، باإلضمممممافة الممممم  ذلمممممر مبمممممامرا  العمممممال  

والقوافمممممل اليبيمممممة التمممممي ايمممممج  ميمممممع مراكمممممز 

.المحافظة

  ك لر، انيلقج المبمامرة الراارمية لعمال  مرضم

اليمممممممور العيمممممملي لا نممممممار حممممممديري المممممموالمة 

، ويممم تي ذلمممر 2021يوليمممو 15بمحافظمممة قنممما، فمممي 

وتممممت ارمممتامالًا لسلسممملة المبمممامرا  الراارمممية،

تم مين تحديد عيامة ريدي عبد الرحيت الشاملة لل

مور الصممحي بمدينممة قنمما الرممتقبار مرضمم  اليمم

ابة العيلي، وفي حار أرنر التشم ي  عمن اغم

اء الينمممل بمممالمر ، يمممتت تحويلمممه الممم   يئمممة المممدو

ا رة العليممما براارمممة  يئمممة التممم مين الصمممحي بالقممم

. لصرف العال  الالزم له

 ممم ا، وقمممد تمممت افتتممماا اإلمارة العاممممة للمعاممممل 

يالايمياايمممة لليمممف الشمممرعي بمحافظمممة قنممما فممم

، ومممممممممن شمممممممم نها أ  ت ممممممممدم 2019ميسمممممممممبر 19

محافظممممممما  قنمممممممممممممما، واسقصمممممممممممممممر، وأرمممممممممممموا ، 

وتُعممد مصمملحة اليممف الشممرعي. والبحمممممممر اسحمممر

مممممن الجهمممما  التممممي ت ممممدم قياعًمممما عرييًمممما مممممن 

. الموا نين

ءة كما تت االنتهاء من مشمرول تيموير ورفمع كنما

ام مركز غحة اسرمرة اسوروبمي بمدينمة قنما فمي عم

.ماليين  نيه5، بتالنة بلغج نحو 2021

ويقممممدم المركممممز اممممدما  االرممممتقبار واليمممموار ، 

و مممممف اسرمممممرة، والرعايمممممة واسموممممممة، والرعايمممممة 

ة المتااملمممة للينمممل الممممريف، واكتشممماف ورعايممم

ذوي االحتيا ممممما  ال اغمممممة، وامممممدما  المعممممممل 

اميًمما واسرممنا ، والتيعيممما ، وييممت غمميدلية، ون

بيئمة لاررة، وماتف غحة، كمما يقموم بمراقبمة ال

.واسا ية
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  ا، وقد ارتهدف مشمرول تيموير ورفمع كنماءة 

مركممز غممحة اسرممرة اسوروبممي وتحويلممه مممن مركممز

  لتقمممديت امممدما  تنظممميت اسرمممرة للسممميدا  الممم

.مركز غحة أررة متاامل

، مممن المسممتهدف مبةةادرح ايةةاح ةريمةةةفممي ا ممار 

احممممالر وتجديممممد وحممممدة غممممحية  بقًمممما للنممممموذ  

النميمممممي للتممممم مين الصمممممحي الشمممممامل بمنيقمممممة 

، طفرشمموبمركممز العركمم الد سممة التابعممة لقريممة 

مليمممممو   نيمممممه، وتمممممت 17بتالنمممممة تقديريمممممة تبلممممم  

أييًممممما انشممممماء وتجهيمممممز وحمممممدة غمممممحية للممممممرأة 

صحي واسررة  بقًا للنموذ  النميي للت مين ال

ة الشمممامل بمنيقمممة الحممما  رمممالم التابعمممة لقريممم

رية تبل  بتالنة تقديفرشوطالاوم اسحمر بمركز 

.مليو   نيه2

ت المسمتجد، تم" كورونما"في ظل ماافحة فيروس 

:العديد من الجهوم في مجار الصحة، منها

تزويمممممد مستشمممممن  قمممممو  المركمممممزي بجهممممماز ▪

3نحمو أشعة مقيعية متيور بتالمممنة تقمد ر ب

مقيعًممما عمممالي 16ماليمممين  نيمممه يعممممل بقممموة 

القمدرةا وذلممر للمسمما مة فممي عمممل اسشممعة 

" كورونمممممممما"المقيعيمممممممة لمصممممممممابي فيممممممممروس 

.المستجد

قنما تيوير ورفع كناءة مستشن  الصدر فمي▪

.ماليين  نيه3.2، بتالنة (المرحلة الرانية)

ة المرحلمم)رفممع كنمماءة مستشممن  حميمما  قنمما ▪

.مليو   نيه2.2بتالنة ( الرانية

مراكمممز لتسمممجيل وتلقمممي لقاحممما  9ت صمممي  ▪

.المستجد" كورونا"فيروس 

ا ممممممال  العديممممممد مممممممن الحمممممممال  التوعويممممممة ▪

.... معًممما نيممممئن "للمممموا نين، ومنهممما حملمممة 

" كورونمممما"، لتلقممممي لقمممماا فيممممروس "رممممجل ا  

.المستجد
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مممن الجممدير بالمم كر، أ   مم   الحملممة تممت ا القهمما 

في  ميع محافظا  مصمر ا بهمدف التورمع فمي

تيعمممممممميت الممممممممموا نين باللقاحمممممممما  الميممممممممامة 

.المستجد" كورونا"لنيروس 

أتوبيسممما  ماشممموفة ومجهمممزة 3تمممت ت صمممي  

رممممميارا  6تجممممموب كمممممل محافظمممممة، الممممم   انمممممف 

اضمممممممافية تيمممممممت فمممممممر  التواغمممممممل المجتمعمممممممي 

الممممم  لين للممممرم علمممم  ارتنسممممارا  وتسمممما ال 

.الموا نين واالرتجابة ليلباتهت

فمممرمًا ممممن فمممر  التواغمممل 30كمممل أتممموبيل ييمممت 

ن المجتمعي المدربة عل  أعل  مسمتوى، وممزومي

لتسجيل متصلة بشباة اإلنترنج" تابلج"ب  هزة 

تلقمي بيانا  الموا نين عل  الموقع اإللاترونمي ل

اللقمممماا، وتجمممموب  مممم   النممممر  م تلممممل اسممممماكن 

العامممممة والميممممامين وأممممماكن التجمعمممما  وأمممممام 

محيمما  النقمملا بهممدف الوغممور سكبممر عممدم مممن 

الممممممممموا نين لتسممممممممجيل بيانمممممممماتهت، وتسممممممممهيل 

. حصولهت عل  اللقاحا  في أررل وقج

وفممممي رمممميا  متصممممل، فقممممد شممممهد عممممدم مراكممممز 

مركزًا 11اإلرعاف في المحافظة تزايدًا كبيرًا من 

، و ممو ممما 2019مركممزًا فممي عممام 57المم  2014عممام 

انعاممممل علمممم  متورمممم  ممممما ي دمممممه كممممل مركممممز 

ارممعاف مممن السمماا  علمم  مسممتوى المحافظممة، 

: عل  النحو المبين بالشال ا تي

273

59

2014 2019

متوسه ما يخدم  كل مركز  سعاف من 

2019و2014السكان خالل عامي 

(ألف نسمة لكل مركز)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر 
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ارمممممتمر   هممممموم الدولمممممة الحريرمممممة فمممممي تيممممموير 

منظومممممممممة التعلمممممممميت اسرارممممممممي فممممممممي  ميممممممممع 

محافظمممما  الجمهوريممممة، وكانممممج تلممممر الجهمممموم 

ملمورممة بشممال كبيممر فممي محافظممة قنمماا حيممث

رة ازمام عدم المدارس التي تت انشا  ا االر النت

بمقمممممممممممدار 2021/2020حتممممممممممم  2014/2013ممممممممممممن 

.مدررة216

ل تممم تي تلمممر الزيمممامة فمممي أعمممدام الممممدارسا لتقليممم

الزيمامة كرافة النصور، ومواكبة التيُّور فمي ظمل

ت المسممتمرة فممي أعممدام التالميمم  بمراحممل التعلممي

ألمممل 577.8قبمممل الجمممامعي، والتمممي ارتنعمممج ممممن 

ألمممممل تلميممممم  721.3الممممم  2014/2013تلميممممم  عمممممام 

.  2021/2020عام 

، فمممممي %97.8تبلممممم  نسمممممبة الممممممدارس الحاوميمممممة 

فق  للمدارس ال اغة من ا مالي % 2.2مقابل 

المدارس بمحافظة قنا، وذلر وفقًما إلحصماءا 

م الننمممممي عممممماوالتعلممممميتوزارة التربيمممممة والتعلممممميت 

2021/2020 .

 نممممما تجمممممدر اإلشمممممارة الممممم  أ  متورممممم  كرافممممممة 

ي النصممور فممي التعلمميت العممام قبممل الجممامعي فمم

تلميممم ًا لامممل فصمممل عمممام 46محافظمممة قنممما يبلممم  

2021/2020.

فممممي ا ممممار تعزيممممز ضممممواب  العمليممممة التعليميممممة 

بالمحافظممممة، وتمممموفير السممممبل الممانممممة لجمممم ب

ين اليممالب، والحممد  مممن ظمما رة التسممرُّب للمممرحلت

االبتدااية واإلعدامية،

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"

1757

1973

2013 /2014 2020 /2021

تطور عدد المدارس في محافظة قنا 

( *2021/2020–2014/2013)خالل عامي 

(مدرسة)

.الننيوالتعليتوزارة التربية والتعليت : المصدر 
.ال يشمل التعليت النني والتربية ال اغة والتعليت اسز ري* 
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ن فقممممد شممممهد  نسممممبة التسممممرُّب مممممن المممممرحلتي

.ان ناضًا ملحوظًا

فممممي ا ممممار  همممموم الدولممممة للنهممممو  بمنظومممممة 

ة التعلمممميت اسرارممممي، تممممت افتتمممماا مدررممممة باحرمممم

تالنمة البامية للتعلميت اسرارمي بمحافظمة قنما ب

ة مليممو   نيممه، وتُعممدُّ المدررممة اضمماف14.2بلغمج 

ام،  ديممدة للمنظومممة التعليميممة بقنمما بشممال عمم

.ولمدينة قنا الجديدة بشال اا 

)%(

.الننيوالتعليتوزارة التربية والتعليت : المصدر 

0.30

0.18

2014/2013 2020/2019

ر نسا التسرُّب للمرحلة االبتدائ ية خالل تطوُّ

(2020/2019–2014/2013)عامي 

4.48

1.78

2014/2013 2020/2019

ر نسا التسرُّب للمرحلة اإلعدادية خالل تطوُّ

(  2020/2019–2014/2013)عامي 

)%(
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كمممما توالمممج انجمممازا  الدولمممة فمممي قيمممال التعلممميت

قبممممل الجممممامعي بالمحافظممممةا حيممممث تممممت افتتمممماا 

وتحيما 1المدررة اسلمانية ومدررمتي تحيما مصمر 

، باإلضمممممافة الممممم  مدررمممممة  نممممموب قنممممما 2مصمممممر 

للتعلممممميت النوافلمممممةاإلعداميمممممة بنممممما ، ومدررمممممة 

نمممما، اسرارممممي والمدررممممة المصممممرية اليابانيممممة بق

ما تت ك. ومدررة للمتنوقين بمدينة قنا الجديدة

انشممممماء مدررمممممة  انويمممممة فنيمممممة لميممممما  الشمممممرب 

.والصرف الصحي

، فمممي  ا ممممالي 2021/2020وفقًممما إلحصممماءا  عمممام 

  عممدم مممدارس التعلمميت الننممي فممي المحافظممة بلمم

ألل 87.3فصلًا، تستوعف 2074مدارس بها 107

ي تلمي ًا لال فصل، ف42تلمي ، بمتور  كرافة 

حمممممو حمممين بلممممم  نصممميف المُمممدمرـس ممممن التالميمممممم  ن

.تلمي ًا لال مُدمرـس17.8

 م ا، وقمد حظيمج محافظمة قنما بواحمدة ممن أ ممت 

وأحممممممدا المممممممدارس، و ممممممي المدررممممممة الرانويممممممة 

تممماا الصمممناعية المتقدممممة العسمممارية، ويممم تي افت

المدررممة فممي ا ممار بروتوكممور التعمماو  المم ي تممت

لمممميتوالتعتوقيعممممه بممممين وزارة التربيممممة والتعلمممميت 

ري النني وقيامة قوا  الدفال الشمعبي والعسما

لبممموزارة المممدفالا اذ نممم  البروتوكمممور علممم  تحويممم

  مدررممةً فنيممةً علمم  مسممتوى الجمهوريممة المم27

، 2020/2019ممممدارس عسمممارية للعمممام الدرارمممي 

ت واالرممتنامة مممن الصممل اسور بمممدارس التعلممي

ية الننمممي فمممي تمممدريل مقمممررا  التربيمممة العسمممار

والتربيممممممة الو نيممممممة باعتبار مممممما فتممممممرة ت رمممممميل

.عساري لليالب

ديمدة  ا، وتيت المدررة الرانويمة الصمناعية الج

 البًمممممما مممممممن الصممممممل اسور حتمممممم  الصممممممل 1176

فصممملًا مرارمممياا، كمممما 44ال مممامل مممموزعين علممم  

افة ورشمةً ومبنم ً امارياما، باإلضم16تيت المدررة 

–كهربمممممماء –تبريممممممد -الاترونيمممممما  )المممممم  أقسممممممام 

–ارا  رممي–لحممام -مياانيامما –مياانيامما تشممغيل 

(.ازر–مالبل  ا زة – رارا  
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، افتتممماا مدررمممة قنممما 2015كمممما تمممت، فمممي ممممارس 

ما  الننيممة المتقدمممة للشمم و  النندقيممة وال ممد

ا السياحية نظمام ال ممل رمنوا  بعمد تيوير م

.مليو   نيه2.5وتجديد ا بتالنة ا مالية 

فممممي ا ممممار ا تمممممام الدولممممة بتعلمممميت ذوي الهمممممت 

وتممموفير  ميمممع السمممبل الالزممممة لهمممت، فمممي  عمممدم 

ممممم  مممدارس التربيممة ال اغممممة بالمحافظمممممة قممد بل

فصمممممملًا 150، بهممممما 2021/2020مدررمممممة عمممممام 34

تلميمممممممم ًا، بمتورمممممممم  كرافممممممممة1295تسممممممممتوعف 

دمرـس فصل، فمي حمين بلم  نصميف المُم/تالمي 8.6

. تالمي  لال مُدمرـس4.0من التالمي  

فيممممما يتعلممممت بممممالتعليت اسز ممممري، تممممت ت صممممي 

آالف متمر 4.2قيعة أر  ملر الدولمة بمسماحة 

-" ر أبمو منمال شم"مربع، والااانة بقرية الاويمج بمم 

مركممممز مشممممنا، لصممممال  اسز ممممر الشممممريلا إلقامممممة 

معهد اعمدامي  مانوي أز مري عليهما، بمو مف قمرار 

، وقممد بلمم  2014لسممنة 1808رامميل المموزراء رقممت 

معهمممممممدًا، عمممممممام 475عمممممممدم المعا مممممممد اسز ريمممممممة 

ألممممممممل تلميمممممممم  87تسممممممممتوعف نحممممممممو 2021/2020

  تلميم ًا لامل فصمل، كمما بلم20بمتورم  كرافمة 

تلميممم ًا 12.8نصممميف المُمممدمرـس ممممن التالميممم  بلممم  

.لال مُدمرـس

حة في ا ار  هوم الدولة المستمرة لتحسين غ

نمممور "اليمممالب، تمممت ا مممال  اليممموم اسور لمممم مبمممامرة 

إل مممراء الاشمممل علممم  2019فبرايمممر 10فمممي " حيممماة

 ممممالب المممممدارس االبتداايممممة بقنمممماا وتسممممتهدف

المبامرة العال  المبامر سممرا  ضمعل وفقمدا 

اإلبصمممار، وقمممد تمممت ت صمممي  مبلممم  مليمممار  نيممممه

شمل لتنني  المبامرة في  ميع المحافظما ، للا

. يةماليين  الف بالمرحلة االبتداا5اليبي عل  

هت من الجدير بال كر، أ  نسمبة ممن تمت محمو أميمت

ارتنعمممممممممج الممممممممم  2021/2020للمقيمممممممممدين عمممممممممام 

لعمام % 25من ا مالي المقيدين مقارنة بمم % 39.3

،   ا وقد بل  عدم اليمالب المقيمدين 2014/2013

2021/2020بمراحممل التعلمميت قبممل الجممامعي عممام 

.آالف تلمي 810عدم 
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ي حظي قيال التعليت العالي والبحمث العلممي فم

مصممر با تمممام الدولممة ومعمهمما ومتابعتهمما اممالر 

يموير السنوا  السبع الماضية، وأم ى ذلر الم  ت

انج كمي وكيني اير مسبو  في   ا القيال، وك

محافظمممة قنمممما ممممن المحافظمممما  التمممي شممممهد  

.تيورًا ملحوظًا في منظومة التعليت العالي

تمممممت فمممممي  ممممم ا السممممميا  انشممممماء كليمممممة اإلعمممممالم 

وتانولو يمممما االتصممممار بجامعممممة  نمممموب المممموامي، 

1190بمو مممف قمممرار راممميل مجلمممل الممموزراء رقمممت 

علمم  ، وتُعممدُّ الاليممة  الممث كليممة اعممالم2014لسممنة 

.مستوى الجامعا  الحاومية المصرية

 مم ا، ويهممدف المشممرول المم  تيمموير الجامعممة فممي 

مجمممار الدرارممما  اإلعالميمممة ولامممن برممموب  ديمممد، 

واماانمممممما  تانولو يممممممة وفنيممممممة راقيممممممة تواكممممممف 

التيمممممورا  فمممممي  مممممورة االتصممممماال  وتانولو يممممما

.المعلوما 

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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امعمة كما قامج الدولة بينشاء كليمة الصميدلة بج

 نمممموب المممموامي، بمو ممممف قممممرار رامممميل مجلممممل 

، الممم ي نممم  علممم  2015لسمممنة 1596الممموزراء رقمممت 

ي، اضمافة كليمة الصمميدلة الم   امعممة  نموب المموام

.2017/2016وبالنعل بدأ  الدرارة بالالية عام 

وي ي تي انشاء الالية بهدف اعدام كوامر مهنية ذ

توى كناءة عالية قامرة عل  التنافل علم  المسم

القمممممومي ممممممن امممممالر بمممممرام  تعليميمممممة متميمممممزة، 

ومواكبممممممة تيمممممموُّر البحممممممث العلمممممممي فممممممي تنميممممممة 

المجتمممع، واعممدام اممري  مت صمم  فممي العلمموم 

الصممممممميدالنية وم   مممممممل للمنافسمممممممة اإلقليميمممممممة

. والعالمية في مماررة مهنة الصيدلة

باإلضممممافة المممم  ذلممممر، تممممت انشمممماء كليممممة العممممال  

، وتهممدف 2015ننسممها عممام اليبيعممي بالجامعممة 

الاليممممة المممم  ت ممممري   ممممالب قممممامرين علمممم  تقممممديت

الرعايممممة الصممممحية للنممممرم، واسرممممرة، والمجتمممممع، 

. يمةوادمة البيئمة فمي المجماال  الصمحية والعال 

ت ممدم وتوالممج افتتاحمما  الاليمما  الحديرممة، والتممي

متيلبممما  رمممو  العممممل والتيمممورا  العالميمممةا 

حيمممممممث قاممممممممج الدولمممممممة أييًممممممما بافتتممممممماا كليمممممممة 

الحارممبا  والمعلوممما  بجامعممة  نمموب المموامي 

، وذلمممر لالرتقممماء بالمسمممتوى العلممممي،2016عمممام 

ارمف، والتيبيقي، والبحري في مجاال  علموم الح

وتانولو يمممما المعلوممممما ، والمممم كاء االغمممميناعي

لمميل فقمم  بمحافظممة قنمما، وانممما علمم  مسممتوى

.الجمهورية ب كملها

مممن أعيمماء 4علمم  غممعيد البحممث العلمممي،  مماء 

ا   يئة التدريل بجامعة  نموب الموامي ممن كليم

العلمممموم، واليممممف البييممممري، والهندرممممة، ضمممممن 

ممممممن علمممممماء العمممممالت التمممممي % 2قااممممممة أفيمممممل 

العالميممممممة، وفقًمممممما " السممممممنير"أغممممممدرتها منصممممممة 

وقاعمممدة 2021لم شمممرا  االرتشمممهاما  لعمممام 

". Scopus"بيانا  
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حظمممي قيمممال الرقافمممة با تممممام بمممال  ممممن ق بمممل 

تتاحمه الدولةا حيث تت تيوير قصمر  قافمة قنما واف

رمممنوا  3بعمممد توقُّمممل مام أكرمممر ممممن 2019عمممام 

.مليو   نيه56.5بتالنة ا مالية بلغج 

ييممممممت القصممممممر بهمممممموًا رايسًمممممما، وقاعممممممة للننممممممو  

أامممرى التشمممايلية، باإلضمممافة الممم  ماتبمممة عاممممة، و

، ونمامي للينل، وقاعة تدريبا  للننو  الشمعبية

.تانولو يا المعلوما 

 مم ا  المم   انممف قاعممما  أاممرى لانشممية اسمبيمممة 

.واسعمار اإلمارية

مشمما دًا، 750كممما ييممت مسممرحينا اسور يسممع 

ه، وتمت وآار غيني بقصر  قافة الينل الملحت ب

.تجهيز  واعدام  سغحاب الهمت

بممد فممي رمميا  متصممل، تممت افتتمماا متحممل ومركممز ع

، 2015عمممام ( السممميرة الهالليمممة)الممرحمن اسبنمممومي 

.مليو   نيه2بتالنة ا مالية بلغج 

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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د من عالوة عل  ذلر، قامج الدولة بافتتاا العدي

ة المواقممممع الرقافيممممةا لتقممممدم ال ممممدما  الرقافيمممم

لمممر والننيممة والتوعيمممة الااملمممة سبنمماء المممو ن، وذ

.ب عل  مر ا  الاناءة

نشمما ًا 38تجممدر اإلشممارة المم  أنممه تممت تننيمم  عممدم 

لعاممممة  قافياممما، ممممن ق بممممل وزارة الرقافمممة والهيئمممة ا

لقصممممور الرقافممممة فممممي محافظممممة قنمممما، تيمممممنج 

اسنشممية نممدوا ، وعروضًمما مسممرحية، وأمسمميا 

حتمم  يونيممو 2014شممعرية اممالر النتممرة مممن يونيممو 

.مليو   نيه2، بتالنة بلغج 2021

ت فمممي رممميا ، متصمممل، قاممممج المحافظمممة بتنظمممي

ن وحي م"ورشة فنو  تشايلية لا نار بعنوا  

قريممة بماتبممة الينممل والشممباب ب" يوليممو23 ممورة 

6حتممممم  2اسشمممممراف، وذلمممممر امممممالر النتمممممرة ممممممن 

، وتتيمممن عمممل أشمماار فنيممة 2018أاسمميل 

يوليممممممممو، 23متنوعممممممممة مُسممممممممتلهممة مممممممممن  ممممممممورة 

.ةوفي ال تام تمج اقامة معر  لنتاا  الورش

مممج وتجسمميدًا لمبممدأ العدالممة الرقافيممة، فقممد نظ

امي الهيئة العامة لقصور الرقافة المهر ا  ال ت

لنممممممر  التجممممممارب النوعيممممممة فممممممي مورتممممممه اسولمممممم  

، والم ي تمت 2019أبريمل 27بمحافظة قنما وبمدأ فمي 

رحية ارتحدا ه إللقماء اليموء علم  اسفامار المسم

ي المبتاممرة، واإلرممهاما  اإلبداعيممة المتنممرمة فممم

م تلمممممل االتجا ممممما  والممممممدارس المت صصمممممة، 

عممممرو  يمرممممل االلهممما الواعممممدو  مممممن 9وييمممت 

يمممل، الشمممباب النسمممبة الابمممرى فمممي مجممماال  التمر

.والدياور، واإلارا 

ي بمحافظة قنا فممندرةأييًا تت ا ال  مهر ا  

، وقصممر  قافممة منممدرة، فممي معبممد 2020فبرايممر 27

قنمما، و امعممة  نمموب المموامي بمشمماركة عممدم مممن 

نجمموم المورمميق ، والغنمماء، وفممر  الشممباب ذا 

.التجارب الننية المتنرمة
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فممممي ا ممممار تو همممما  الدولممممة باال تمممممام بممممالمرأة، 

نمة، وتنمية قدراتها، ومعت اي  تماينها الم تل

اعياما، في  مم  الممرأة وتماينهما اقتصمامياا، وا تم

يسمممة وريارمممياا، و قافياممما، يُعمممد اار مممة  ريمممت را

تسمممير عليهممما محافظمممة قنممما، ويمامممن رغمممد أبمممرز 

علمم  القناويممةالجهمموم فممي مجممار تماممين المممرأة 

:النحو ا تي

،التمكةةةةيق االقتصةةةةاد  للمةةةةرأحعلمممم  مسممممتوى 

تممممت توقيممممع بروتوكمممموال  تعمممماو  بممممين المجلممممل

القممممومي للمممممرأة ومحافظمممممة قنمممماا بهممممدف رفمممممع 

ير ، وتممموفالقناويمممةالمسمممتوى االقتصمممامي للممممرأة 

مصدر مال لهمن  عبمر ممن  القمرو  المدوارة التمي

تٌسممممممهت فممممممي اقامممممممة المشممممممروعا  الصممممممغيرةا 

شممرف وتُ. لتتوافممت مممع احتيا مما  البيئممة المحليممة

عن عل  عملية من  القرو  لجنة تيت ممرلين

المجلممممممل القممممممومي للمممممممرأة، ووزارة التيممممممامن 

.اال تماعي، والمحافظة

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيق المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأح
"

إ  المةةةةةةةةةةةرأح الصةةةةةةةةةةةعي ية  

  القناويةةةةةوت  يةةةة لا المةةةةرأح 

مةةةر تُعةةة م رمةةةكلا للكفةةةا  علةةة 

العصةةة ره فاةةةق المبةةة عات 

فةةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةةاالت 

ال يةةةةةةةاح  وفةةةةةةةريكات فةةةةةةةي 

.التنمية والبناء

ت، الدكتورة ايناس عبد الداي)

(2021مارس –وزير الرقافة 

"

"
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 ممممم ا، وقمممممد حظيمممممج مشمممممروعا  تنميمممممة الممممممرأة 

ة قنما، بنصيف كبير ضممن حمزم التمويمل بمحافظم

حيممممممث بلمممممم  ا مممممممالي المبممممممال  المو  هممممممة الممممممم  

، منظما  المجتمع المدني، والجمعيا  اس ليمة

ومشمممروعا  تنميمممة الممممرأة، والممممن  والقمممرو ، 

مليممممممار  نيممممممه 1.5والمشممممممروعا  البيئيممممممة نحممممممو 

. 2021حت  يونيو 2014االر النترة من يونيو 

يبي كممما تممت تننيمم  أربممع مراحممل مممن البرنممام  التممدر

منهجيمممة تاممموين وامارة مجموعممما  "المعنمممو  بممممم 

بمحافظة قنا، وذلر فمي ا مار" االماار واإلقرا 

مشمممرول مجموعممما  االمامممار واإلقمممرا  الرقممممي، 

والممممممم ي يسمممممممتهدف المُيسمممممممرا  والمشمممممممرفين 

الميمممدانيين بمحافظمممة قنممما، الممم   انمممف عمممدم ممممن 

.المحافظا  اسارى

 مم ا، ويسممتهدف البرنممام  رفممع كنمماءة السمميدا 

من المشمماركا  وتمم  يلهنا لالرممتعانة بهممن لمميق

رول بمممدور ن بمممالتوالي فمممي تننيممم  أنشمممية المشممم

اءة بالقرى المستهدفة في المحافظة، ورفع كنم

المسمممممممتهدفا  ممممممممن المشمممممممرول الحقًممممممما عنمممممممد 

. االنيمام للمجموعا  االماارية

مجموعممممما  االمامممممار واإلقمممممرا  "يممممم تي مشمممممرول 

ضممممن برنمممام  الشممممور الممممالي الممم ي " الرقممممي

يننممممم   المجلمممممل القمممممومي للممممممرأة فمممممي تسمممممع 

.ريمحافظا  بتمويل من البنر المركزي المص

ممممممن الجممممممدير بالممممم كر، أ  المشممممممرول يسممممممتهدف 

ألمممممممل رممممممميدة مصمممممممرية ممممممممن قمممممممرى تلمممممممر 100

.المحافظا  لشمولهن مالياا واقتصامياا

اتصممممالًا، فقممممد بلغممممج نسممممبة مسمممما مة النسمممماء

 هممممممممممماز تنميمممممممممممة )بالمشمممممممممممروعا  الصمممممممممممغيرة 

المشمممروعا  الصمممغيرة والمتورمممية ومتنا يمممة

.2019عام % 37.8( الصغر
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18.6

16.6

2014 2020

خالل (سنة64-15)معدل البطالة بين اإلناث 

2020و2014عامي 

(%)

فممممممي حممممممين بلغممممممج نسممممممبة مسمممممما مة النسمممممماء 

االر العام % 45.2بالمشروعا  متنا ية الصغر 

بمراكز كما بلغج نسبة اإلناا المتدربا . ننسه

ممممن ا ممممالي 2019عمممام % 52.9التمممدريف المهنمممي 

.المتدربين

ومممن الجممدير بالمم كر أ   همماز تنميممة المشممروعا 

الصممغيرة والمتورممية ومتنا يمممة الصممغر، ضممم 

ألمممل مشمممرول غمممغير 55مليمممار  نيمممه لتمويمممل 1.1

ن ومتنا ي الصغر بمحافظمة قنما امالر النتمرة مم

، و و ما أتاا حموالي 2020وحت  يونيو 2014يوليو 

.ألل فرغة عمل72

وقممد رمماعد   همموم الدولممة فممي مجممار التماممين 

االقتصممامي للمممرأة بمحافظممة قنمما فممي ان نمما 

، كممما (رممنة64-15)معممدر البيالممة بممين اإلنمماا 

:  و مبين بالشال ا تي
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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ي  وعلمم  مسممتوى التماممين السيارممي للمممرأة، فمم

المممممرأة فممممي قنمممما ارممممتياعج تممممولي العديممممد مممممن 

ها المناغف القيامية ماال المحافظة، كما كا  ل

يال  مشمماركة متميممزة فممي االرممتنتاء علمم  التعممد

.انيةالدرتورية، واالنت ابا  الراارية والبرلم

د رمحر غمدقي قم/ ومن الجدير بال كر أ  السيدة 

عمممن 2015فممماز  بعيممموية مجلمممل النمممواب عمممام 

مااممممرة مركممممز أبوتشممممج فممممي محافظممممة قنمممما، مممممن 

ا مالي عدم أربعة مقاعمد مُ صصمة للمحافظمة،

 ي و و ما يعال تماين المرأة والمدور الابيمر الم

.ريتقوم به المرأة الصعيدية في العمل السيا

يممة، واعتممزازًا بممدور المممرأة فممي تممولي المواقممع القيام

قمممام محمممافب قنممما بحيمممور وزيمممر الرقافمممة، امممالر 

، بتامممريت 2021ممممارس 16االحتنمممار بيممموم الممممرأة، 

عممممدم مممممن النممممماذ  النسممممااية المُشممممرـفة المممم ين

.تقلدوا عدمًا من الوظاال القيامية

فيمممممممما ي ممممممم  التمامممممممين اال تمممممممماعي للممممممممرأة 

وحمايتهممممما، فمممممي  الدولمممممة تمممممولي ا تمامًممممما بالغًممممما 

بالرعايممة الصمممحية للمممرأة، و مممو ممما انعامممل فمممي 

ث العديد من الجهوم المب ولة بمحافظة قناا حي

عممام 237ارتنممع عممدم وحممدا  تنظمميت اسرممرة مممن 

كممما بلمم  عممدم عيمماما  . 2019عممام 246المم  2014

، 2019عيممممامة عممممام 15تنظمممميت اسرممممرة المتنقلممممة 

وتقمموم  مم   الوحممدا  بممدور فعممار فممي اال تمممام 

.بصحة المرأة، ااغة الحوامل واس نار

ولتنميمممة الممموعي لمممدى الممممرأة بالمحافظمممة ومحمممو 

أميتهمممما، فقممممد تبنمممم  المجلممممل القممممومي للمممممرأة 

تممد مبامرة اير تقليدية لمحو أميمة السميدا ، تع

علمم  تمموفير ورمماال لجمم ب السمميدا  واعيممااهن

ث حوافز تعوم عليهن وعل  أرر ن بالناامدة، حيم

يمممممممتت تقمممممممديت عمممممممدم ممممممممن ال مممممممدما  الصمممممممحية 

واال تماعيمممة للداررممما  بهممم   النصمممور، ومنهممما

.توقيع الاشل اليبي الشامل المجاني لهن



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 ربو  مصرر ال سيما اعيد مصر الدأي لدم يحدَب بنصديب  ال عدادل مدن تسهم في تقدُّ

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ألدددددددددددددددددددددددددددددف

221.4فددددددددددددددددددددددددددان 390

293
عمممممممممدم المنشمممممممممة  الصمممممممممناعية المسمممممممممجلة

.2020عام 

1.4
تالنمممممممممممممة انشممممممممممممماء مُجممممممممممممممع الصمممممممممممممناعا 

.الصغيرة والمتورية

2.6
الاالحين"تالنة ترفيت المنيقتين الصناعيتين

".بنجع حمامي"  و"و بقن 

مليدددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد  

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددار

90جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تالنمممممة انشممممماء مركمممممز امممممدما  المسمممممترمرين 

.بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

مليدددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددد  

الر تالنممة توغمميل الغمماز اليبيعممي للمنممازر امم
(.2021–2014)النترة 

مسممماحة اسراضمممي المزروعمممة بالمحافظمممة امممالر 
.2020عام 

منشددددددددددددددددددددددددأة
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  تُعدُّ محافظة قنا ممن المحافظما  الزراعيمة ذا

اإلماانمممما  الهاالممممة فممممي القياعمممما  التعدينيممممة،

ة والصممناعية، والسممياحية، وعليممه فممي  المحافظمم

رًا تحظمم  بالعديممد مممن النممر  االرممترماريةا نظمم

دُّ والم ي يُعم" المرلث ال  بي"لوقوعها عل  محور 

ن أحد أ ت المشروعا  القومية الابرى، فيلًا عم

و مممموم عممممدم مممممن اليممممر  اإلقليميممممة التممممي تممممرب  

.المحافظة بباقي محافظا  الجمهورية

اقممع اتصممالًا، يتمموافر بالمحافظممة العديممد مممن المو

:لانشية االرترمارية الصناعية، و ي

.بقن المنيقة الصناعية ▪

.المنيقة الصناعية بنجع حمامي▪

.قن مركز -الاالحينالمنيقة الصناعية ▪

والحرفيممممممممة بمدينممممممممة المنيقممممممممة الصممممممممناعية▪
.قنا الجديدة

.بقن المنيقة الحرة العامة ▪

وفممممممي رممممممبيل تعزيممممممز فممممممر  االرممممممترمار فممممممي 

المحافظممممة، تممممت انشمممماء المنيقممممة االقتصممممامية 

لمم  ع( قنمم -رممنا ا -القصممير )للمرلممث المم  بي 

مليو  فمدا ، وذلمر وفقًما 2.2مساحة تُقدر بنحو 

.2017لسنة 1788لقرار رايل الوزراء رقت 

ومممممن أشممممهر المنمممما ت الحممممرة بمحافظممممة قنمممما، 

، وممممممن مزايممممما بقنممممم المنيقمممممة الحمممممرة العاممممممة 

ر، حريمممة ااتيمممار مجمممار االرمممترما: االرمممترمار بهممما

ن وحرية تحويل اسرباا ور وس اسموار، فيملًا عم

عدم و وم حدوم أو قيوم عل  رأس الممار، وعمدم 

مية ايول الوارما  والصامرا  للقواعد االرتيرا

.والجمركية المعمور بها ماال البالم

وعليمممه، وفمممي رمممبيل تيسمممير ا مممراءا  مماررمممة 

ت اسعممممار، وتشمممجيع االرمممترمار بالمحافظمممة، تممم

ممممممن  حممممموافز ارمممممترماريةا وير مممممع ذلمممممر الممممم  أ  

( أ)محافظمممة قنممما تُعمممد ممممن محافظممما  القيمممال 

السمميد اسكرممر احتيا ًمما للتنميممة، وذلممر وفقًمما لقممرار

.2020لسنة 7رايل مجلل الوزراء رقت 

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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ارممممتامالًا إلنجممممازا  الدولممممة فممممي تنميممممة قيممممال

االرممترمار بالمحافظممة، تممت انشمماء مركممز اممدما 

مليممممو   نيممممه، وتبلمممم  90المسممممترمرين بتالنممممة 

. آالف متر مربع4مساحته 

جديمدة اتامًا، ارتنع عدم الشركا  االرمترمارية ال

التمممي تممممت ت ريسهممممما بالمحافظممممة، حيمممث بلغممممج

، فمممي مقابمممل 2020شمممركة  ديمممدة امممالر عمممام 162

، بنسممبة زيممامة 2014شممركة  ديممدة فقمم  عممام 51

، ليصمممممممل بممممممم لر ا ممممممممالي عمممممممدم %217.6بلغمممممممج 

المم  الشممركا  االرممترمارية القاامممة بالمحافظممة

شمممركة موزعمممة علممم  القياعممما  ال دميممممة، 1330

، واإلنشمممممااية، والصمممممناعية، والسمممممياحية، واير ممممما

بمممرأس ممممممممممار مُصممممممممممدر 2020وذلمممر حتممم  عمممممممام 

شمركة 371مليمارا   نيمه، فمي مقابمل 10.6قممممدر  

بممرأس مممار مُصممدر قمممدر  2014قاامممة حتمم  عممام 

ار مليممارا   نيممه، بنسممبة زيممامة فممي رأس الممم3.3

%.221.2المُصدر تُقد ر بنحو 

3.3

10.6

2014 2020

ؤوس األموال الُمصدرة   جمالي ر

ية القائمة بالمن ال  للشركات االستثمار

(*2020-2014)الصناعية خالل الفترة 

(مليار  نيه)

.الهيئة العامة لالرترمار والمنا ت الحرة: المصدر
.بيا  تراكمي* 
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رمممممعج الدولمممممة امممممالر السمممممنوا  اسايمممممرة الممممم  

النهمممو  بقيمممال الصمممناعة، ممممن امممالر تمممو ين 

الصممممممناعا ، وانشمممممماء المجمعمممممما  والمنمممممما ت 

ية الصناعية، وتُعد محافظة قنما محافظمة غمناع

الممممم   انمممممف كونهممممما مو نًممممما مهماممممما للمنتجممممما  

مصممانع 3الزراعيممةا حيممث يو ممد بالمحافظممة عممدم 

ة المم  للسمار، ومصممنع للغممزر والنسممي ، باإلضمماف

واحمممد ممممن كبمممرى القمممالل الصمممناعية فمممي الشمممر  

. اسور  و و مجمع اسلومنيوم

 مم ا، وقممد بلمم  ا مممالي عممدم المنشممة  الصممناعية 

، 2020منشممم ة عمممام 293المسمممجلة بالمحافظمممة 

.ألل عامل24.4بي مالي عمالة تُقد ر بنحو 

تمتلممممر المحافظممممة ا نممممين مممممن أ ممممت المنمممما ت 

المنيقممممة الصممممناعية" الصمممناعية بمصممممرا و مممما 

، وممممن أحمممدا المصمممانع "قنممم / باالحممميناسولممم  

يرو التي تت انشا  ا في     المنيقة مصمنع كما

ة للرامممممام والجرانيمممممج بتالنمممممة ارمممممترماريماربمممممل

يمممة ماليمممين  نيمممه، والمنيقمممة الصمممناعية الران4.5

، وممممن أشمممهر المشمممروعا  "بنجمممع حممممامي"  مممو"

مصمممممنعًا بتالنممممممة 14االرمممممترمارية بهممممما اقاممممممة 

مليممو   نيممه، وتمموفر  مم   20.1ارممترمارية قممدر ا 

. فرغة عمل234االرترمارا  نحو 

مصممممنعًا تحممممج 39باإلضممممافة المممم  ذلممممر،  نممممال 

مليممو  145.5اإلنشمماء بتالنممة ارممترمارية قممدر ا 

ا  نيه، وتوفير فر  عممل بهم   المصمانع عمدم 

.فرغة عمل1186

وللنهمممممممممممممممو  بمممممممممممممممالمنيقتين الصمممممممممممممممناعيتين 

الزممة بالمحافظة، تت البمدء فمي تموفير المرافمت ال

مليمممار  نيمممه، وممممن الم يممم  أ  يمممتت 2.6بتالنمممة 

كم لر تمت االنتهماء . 2022االنتهاء منها في يونيمو 

ممممممممن انشممممممماء مجممممممممع الصمممممممناعا  الصمممممممغيرة 

فممدانًا، 74والمتورممية، المم ي أقمميت علمم  مسمماحة 

اء وحممدةً غممناعيةً، بتالنممة انشمم420والمم ي ييممت 

.مليار  نيه1.4بلغج نحو 

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةارح

"
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كمممممما قاممممممج الدولمممممة بت صمممممي  قيعمممممة أر  

مركمز نجمع حممامي "  مو"فدانًا، بقريمة 50بمساحة 

ركة الشم)لصال  وزارة التموين والتجارة الدااليمة 

امممة ا إلق(المصممرية القابيممة للصمموامع والت ممزين

منيقمممة لو سمممتية عليهممما، ومينممماء  ممماف ل دممممة 

المنممما ت الصمممناعية، وذلمممر وفقًممما لقمممرار راممميل

.  2015لسنة 731الوزراء رقت 

عمممالوة علممم  ذلمممر، فقمممد حظيمممج تنميمممة التجمممارة 

واسرممممموا  با تممممممام الدولمممممة أييًممممماا حيمممممث تمممممت 

يمة ت صي  مساحة أراضمي مملوكمة للدولمة ملا

-الترامسممةفممدانًا، بناحيممة 20.9ااغممة تبلمم  نحممو 

مركمممممممز قنممممممما، لصمممممممال  وزارة التمممممممموين والتجمممممممارة 

ة الدااليةا الرمت دامها فمي اقاممة منيقمة تجاريم

ة لو سممتية، وذلممر وفقًمما لقممرار رامميل الجمهوريمم

. 2020لسنة 707رقت 

نممما، وللنهممو  بالصممناعا  الحرفيمممة بمحافظممة ق

قامممممج الدولممممة بت صممممي  قيعممممة أر  ملممممر 

ظة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقامة بالمحاف

ألممل متممر مربممع،  بالمنيقممة 180تبلمم  مسمماحتها 

ة الصممحراوية الموا هممة لمدينممة نقممامة مممن الناحيمم

الغربيمممممةا بغمممممر  اقاممممممة منيقمممممة للصممممممناعا  

الحرفيممة، وذلممر بمو ممف قممرار رامميل المموزراء رقممت 

،   ا، وتُعمد تلمر المنيقمة ممن 2014لسنة 1340

أكبمممر الممممد  الحرفيمممة علممم  مسمممتوى محافظممما  

.الصعيد

بالتورمممممع فمممممي 2017كمممممما قاممممممج الدولمممممة عمممممام 

ين، ت صمي  أرا   إلنشماء عممدة منما ت للحممرفي

ة بمسمماحفرشمموطمرممل منيقممة حممرفيين بمركممز 

راوي فدانًا، ومنيقة حرفيين بالظهير الصح24.8

.فدانًا20.2بمساحة 

احة باإلضافة ال  ذلر، تت انشاء رو  عل  مس

أفدنممة، وذلممر وفقًمما لقممرار رامميل الجمهوريممة5.8

.2017لسنة 607رقت 
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تُعممد محافظممة قنمما محافظممة زراعيممة باسرمماسا 

حيممث بلغممج مسمماحة اسراضممي المزروعممة بهمما نحممو 

ومن أ ت المحاغيل . 2020ألل فدا  عام 221.4

ف قصم–القم  : التي تشتهر المحافظة بزراعتها

ألل فدا  43اليما ت، وتت ارتصالا –السار 

ضممممممن مشمممممرول ارتصمممممالا المراشمممممدةامممممرب 

المليممممو  ونصممممل المليممممو  فممممدا ، وبلمممم  انتمممما  

الم بوحمة ماامل )المحافظة من اللحوم الحممراء 

آالف  مممممن 7( الحاوميمممممةوالسمممممل انا المجمممممازر 

وفقًممممممممممما لبيانممممممممممما  وزارة الزراعمممممممممممة 2019عمممممممممممام 

.وارتصالا اسراضي

اء كممما بلمم  انتمما  المحافظممة مممن اللحمموم البييمم

( الحاوميمةوالسمل انا الم بوحة ماال المجاز )

.2019 نًا عام 183.5

وبلمم  انتمما  المحافظممة مممن عسممل النحممل حمموالي

. نًا االر العام ننسه93.7

فمممممي رممممميا ، متصمممممل، تمممممت تننيممممم  العديمممممد ممممممن 

المشممممروعا  التممممي تهممممدف المممم  تيمممموير قيممممال 

الزراعمممة فمممي المحافظمممة، ويُعمممد مشمممرول انشممماء 

ت الجديدة، ممن أ مبالمراشدةشباة غرف زراعي 

مة تلر المشروعا ا حيث يهدف ال  تحسين  و

التربممممممة، وزيممممممامة اإلنتا يممممممة، وتحسممممممين شممممممباا 

مممممممو الصمممرف الزراعمممي، وتبلممم  تالنمممة المشممممرول نح

.مليو   نيه215

  كممما قامممج الدولممة أييًمما بتيمموير مراكممز ال ممدما

يد المتااملممة لتنتمما  الزراعممي بمحافظمما  الصممع

عيما  ب كملها، حيث تت توفير الدعت العيني للجم

التعاونيمممممممممة الزراعيمممممممممة، والجمعيممممممممما  اس ليمممممممممة، 

ومجموعما  المممزارعين فممي غمعيد مصممرا بهممدف 

رمممد النجممموا  فمممي رالرمممل القيممممة، وتحسمممين

التصمممممدير، والقمممممدرة التنافسمممممية فمممممي اسرممممموا 

.المحلي ة للمحاغيل البستانية

الكراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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ميمع باإلضافة ال  مما رمبت، تمت انشماء مراكمز لتج

ة الممم  وتسمممويت الحاغمممال  البسمممتانية، باإلضممماف

بقنما تيوير مراكز ادما  متااملة لتنتا  الزراعي

عممن  ريممت المسمما مة مممع شممركا  ( مركممز قنمما)

ة، التصمممدير و معيممما  التسمممويت الزراعمممي المحليممم

.مليو   نيه372.6وبلغج التالنة اإل مالية 

المراشمممدةتمممت ممممن  أ مممالي قريمممة 2018وفمممي عمممام 

فمممدا  بتسمممهيال  ومزايممما لمممت تتحقمممت ممممن 1000

فدانًممماا منهممما 2445قبممممل،  ممت تمممج زيامتهممممما المممممم  

فمممممممدانًا للمممممممري 1445فمممممممدا  ري رممممممميحي و1000

بئممرًا يقممع اممرب  ريممت قنمما، 24الجمموفي مممن اممالر 

وتمممت توزيمممع  ممم   المسممماحا  ممممن امممالر القرعمممة 

من المستحقين من أ الي 978العلنية عل  عدم 

.فدا  لال مستحت2.5القرية بواقع 

كما تت ت صي  قيعة أر  من أممالل الدولمة

أمتممار مربعممة، بناحيممة قريممة 210ال اغممة بمسمماحة 

  القمممارة بمركمممز أبوتشمممج بمحافظمممة قنممما، لصمممال

مديريمممممة التعممممماو  الزراعمممممي بقنممممماا إلقاممممممة مقمممممر 

رار للجمعيممة التعاونيمممة الزراعيممة عليهممما، وفقًمما لقممم

.2019لسنة 1000رايل الوزراء رقت 

والممم   انمممف ا تممممام الدولمممة بتيممموير المحاغممميل

، يالممدا نالزراعيمة، و هممج ا تمامًمما ااغًما باإلنتمما  

فقاممممممج بت صمممممي  بعمممممف المسممممماحا  ممممممن 

ال  اسراضممي المملوكممة للدولممة ملايممة ااغممة لصمم

محافظمما  )المحافظمما  التممي تقممع فممي نياقهمما 

ألممل فممدا ، والمموامي 15.1قنمما بمسمماحة تبلمم  نحممو 

ها ا الرمت دام(الجديد، وشمار رميناء، واسقصمر

قًا ، وذلر وفالدا نيفي اقامة مشروعا  اإلنتا  

.2020لسنة 139لقرار رايل الجمهورية رقت 

رول وللحنمماع علمم  الرممروة الدا نممة، تممت تننيمم  مشمم

علمم  مسممتوى" ماافحممة مممر  أننلممونزا الييممور"

الجمهوريمممة ممممن ق بمممل الهيئمممة العاممممة لل مممدما  

مليممو   نيممه، اممالر 25، بتالنممة بلغممج "البييريممة

.2021حت  عام 2009النترة من عام 
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فمي تننيم  مشمرول 2020كما شرعج الدولة عمام 

ا  تيممموير الممممزارل الحقليمممة والبسمممتانية ومحيممم"

، علمممم  مسممممتوى الجمهوريممممة، "اإلنتمممما  الحيممممواني

، بتالنمممة 2030ويمتمممد  ممم ا المشمممرول حتممم  عمممام 

. ماليين  نيه4

ل ونتيجة للجهوم المب ولمة، فقمد وغمل عمدم ممزار

مزرعممةً عممام 367المم  ( التسمممينبممدارى)الممدوا ن 

، كممما وغممل 2014مزرعممةً عممام 92، مقارنممة بممم 2020

ال ( يدوي، وآلي، ونصل آلي)عدم مجازر الدوا ن 

مجممممازر اممممالر 4، مقارنممممة بممممم 2020مجممممازر عممممام 5

.2014عام 

وفممممي ا ممممار ا تمممممام الدولممممة بمشممممروعا  اسمممممن 

ينالمزراعمعت غغار "الغ ااي، تت تنني  مشرول 

علمم  مسممتوى محافظمما  " PREMIUMالمصممريين 

لنة ، بتا(قنا، اسقصر، أروا ، البحيرة، وميروا)

  مليممو   نيممه، وتممت أييًمما تننيممم115.3تُقممدر بنحممو 

معممت اسمممن الغمم ااي واسعمممار الزراعيممة "مشممرول 

FAS"  اسقصممر -قنمما )، علمم  مسممتوى محافظمما-

-أرممممممميوط–المنيممممممما -بنمممممممي رمممممممويل  -أرممممممموا  

المم  عممام    2015، اممالر النتممرة مممن عممام   (رممو ا 

.مليو   نيه361.1، بتالنة بلغج 2020

فمممي رممميا ، متصمممل، تمممت ت صمممي  قيعمممة أر 

مممن أمممالل الدولممة والمبمماني المقامممة عليهمما علمم 

ة التابعالمراشدةأفدنة في 10مساحة تبل  نحو 

ظمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقمل بمحاف

قنمممما لصممممال  الوحممممدة المحليممممة ننسممممهاا إلقامممممة 

، وذلمممر وفقًممما لقمممرار المراشمممدةمحيمممة تسممممين 

. 2015لسنة 3458رايل الوزراء رقت 
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 ممممدير بالمممم كر، أ  عممممدم مممممزارل الماشممممية العاملممممة 

بمحافظممممة قنمممما، قممممد تيمممماعل اممممالر السممممنوا  

مممزارل ماشممية 4الماضممية، حيممث ازمام عممدم ا مممن 

. 2020مزارل ماشية عام 10ال  2014عام 

عممام أممما فيممما يتعلممت باالرممترمار الزراعممي بشممال

في المحافظة، في   نال رعيًا مستمرًا من

 انممممف الدولممممة المممم  زيممممامة اسراضممممي الصممممحراوية 

المستصمملحة، وميمماعنة المسمماحا  المزروعممة

اغمموليا ، والنالانتممالوب)بالمحاغمميل التصممديرية 

، (يمةال يراء، والعنف، والنباتا  اليبيمة والعير

ج والتورممع فممي زراعممة الز ممور ونباتمما  الزينممة تحمم

يممةا الصموب، والتورممع فمي زراعممة المحاغميل الزيت

ة لتصمممدير الزيمممو  الغ اايمممة، والتورمممع فمممي زراعممم

محصممممممولي البصممممممل والرمممممموم س ميتهممممممما فممممممي 

ع التصمممممنيع المممممدوااي والتصمممممدير لل مممممار ، وتوزيممممم

المسمممممماحا  المماممممممن ارتصممممممالحها بي مممممممالي 

.ألل فدا 347.5

فمممي  ممم ا اإل مممار، تممممج زراعمممة محاغممميل تجريبيمممة 

محصممور النراولممة، ومحصممور : للتصممدير، أ مهمما

البيمممي  بمممدو  بممم رة، ومحصمممور النلنمممل ألممموا ،

وتت .ونجحج التجربة وتت تصدير كميا  محدومة

بالمراشمممدةألمممل فمممدا  12.5ارتصمممالا مسممماحة 

.مليو   نيه225بمحافظة قنا بتالنة بلغج 

وفمممي ا مممار تعزيمممز الشمممراكا  الدوليمممة فمممي مجمممار 

بصمعيد الزراعة، تت تنني  مشرول التنمية الرينية

الصممممممممندو  الممممممممدولي "مصممممممممر، والمُمممممممممو ر مممممممممن 

ا بارممممترمارا  قممممدر ( اينممممام" )للتنميممممة الزراعيممممة

.مليو  موالر19.9

.وزارة الزراعة وارتصالا اسراضي: المصدر 

4

10

2014 2020

ار  الماىية العاملة خالل عامي  عدد مز

2020و2014

(مزرعة)
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تُعممممممدُّ محافظممممممة قنمممممما مصممممممدرًا مهمامممممما للرممممممروة 

المعدنيممةا حيممث يقممع بهمما مممنجت أبممو  ر ممور فممي 

بممر منيقمة المرلممث المم  بي، والمم ي يحتمموي علمم  أك

احتيممما ي فورمممنا  فمممي مصمممر، وممممن بمممين أكبمممر

در احتيا ممما  النورمممنا  فمممي افريقيممماا حيمممث يقممم

ور االحتيا ي به بما يقرب من مليار  ن من غم 

النورمممممنا ا ممممممما وضمممممع مصمممممر فمممممي المرتبمممممة 

السمممممممممابعة عالمياممممممممما ممممممممممن حيمممممممممث احتيا ممممممممما  

.اام النورنا 

الحمامما "عل   ريمت النوااير  ا، ويُعد منجت 

ر ، أور مصمامر الم  ف بمصمم"القصممير–قنم  بقنما 

القديمممممة، والرممممتغالر  مممم ا المعممممد  الننمممميل، 

عممن الشممرول 2016أعلممن محممافب قنمما فممي أكتمموبر 

في ا راءا  اقامة مصنع الرمت را  الم  ف ممن 

الامممممممموارتز فممممممممي المنيقممممممممة الصممممممممناعية بناحيممممممممة 

". قن –كالحين "

يعممممممممدُّ  مممممممم ا المشممممممممرول مشممممممممروعًا متااملًمممممممما، 

  بارمممترمارا  مصمممرية بدايمممةً ممممن مراحمممل اإلنتممما

اسولممم ، وحتممم  مرحلمممة عممممل السمممباار ال  بيمممة،

.وانتهاءً بتصنيع المشغوال  ال  بية

ولالرمممتنامة ممممن ال امممما  المتممموفرة، وتغييمممة

فمر  السو  المحلية، والتصدير لل ار ، وتوفير

ماربممملعممممل للشمممباب، تمممت انشممماء مصمممنع كمممايرو 

للراممممام والجرانيممممج بمنيقممممة قنمممم  الصممممناعية،

. ماليين  نيه4.5بتالنة ارترمارية بلغج 

علمم  غممعيد آاممر، وفممي ا ممار ايممة الدولممة لتمم مين 

تغ يمممممممة  ميمممممممع منممممممما ت الجمهوريمممممممة بالغممممممماز 

اليبيعممممممي، تممممممت ت صممممممي  قيعممممممة أر  مممممممن 

احة اسراضي المملوكة للدولة ملاية ااغة بمسم

ة ألل متر مربع، بناحية حما ر الد سم1.7تبل  نحو 

محافظممة قنمما، لصممال -فرشمموطمركممز -البحممري 

فمي وزارة البترور والرروة المعدنيةا الرت دامها

اقامممة محيممة لت نمميف ضممغ  الغمماز اليبيعممي،

وذلممممر بمو مممممف قمممممرار راممممميل الجمهوريمممممة رقمممممت 

.2018لسنة 51

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروح

المع نيةةةةةةةةةة

"
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حتممم  يونيمممو 2014 ممم ا، وامممالر النتمممرة ممممن يونيمممو 

ألل وغلة اماز  بيعمي 151.6، تت تنني  نحو 2021

للمنمممممممممممممازر بالمحافظمممممممممممممة بتالنمممممممممممممة بلغمممممممممممممج 

محيمما  7مليممو   نيممه، كممما تممت تننيمم  عممدم 390

محيممة امماز  بيعممي، و ممار، تننيمم  11وقمموم، وعممدم 

محيممة أاممرى، ليبلم  بمم لر عممدم محيمما  25عمدم 

. 2021محية عام 116الوقوم بالمحافظة 

ليمة، كمما تمتت مرارمة ممد  ام  أنابيمف المموام البترو

وال ي ينتهي في محافظمة رمو ا ، لمحافظما 

قنممما، واسقصمممر، وأرممموا ا ممممما يسمممهت فمممي نقمممل 

ل الممممموام البتروليممممة للمحافظمممما  الممممرالا بشمممما

.أررل، ويوفر تالنة النقل المرتنعة

ت  ممم ا، وتسممماعد المشمممروعا  البتروليمممة التمممي يمممت

ة تننيممممم  ا بالمحافظمممممة فمممممي رفمممممع كنممممماءة البنيممممم

ة التحتيممممة، والتممممي تُعممممد ركيممممزة لممممدعت ايممممة تنميمممم

.المحافظة، وتحسين ال دما  العامة

ة عمالوة علمم  مما تقممدم، فقممد أنشم   الدولممة الهيئمم

ي العاممممة للمنيقمممة االقتصمممامية للمرلمممث الممم  ب

التمممممي رمممممتعمل بشمممممال مسمممممتقل عمممممن الهيئمممممة 

يمد المصرية العامة للرمروة المعدنيمةا لجم ب المز

من االرترمارا ا حيمث وُضمعج مجموعمة  اذبمة

وت يمم  الدولممة لجمم ب . مممن الشممروط واسحاممام

مليمممار موالر أمريامممي لقيمممال 19ارمممترمارا  بنحمممو 

ال التعمممدين بالمحافظمممة، ويشمممال نصممميف القيممم

%.85ال ا  منها 

.وزارة البترور والرروة المعدنية: المصدر 

11
عممدم محيمما  الوقمموم التممي تممت انشمما  ا اممالر 

(.2021يونيو -2014يونيو )النترة 

محطدددددددددددددددددددددددة

ا عدم محيا  الغاز اليبيعمي التمي تمت انشما  

(.2021يونيو -2014يونيو )االر النترة 

محطددددددددددددددددددات7
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قنا احدى محافظا   نوب الصمعيد، وقمد أُ لمت

ر عليهمما العديممد مممن المسممميا  التاري يممة علمم  ممم

فمممممي العصمممممر بشمممممابجالعصمممممورا فقمممممد رممممممـيج 

, قممميفمممي العصمممر اإلاريوكينيويممموليلالنرعممموني، 

فممممي العصممممر الروممممماني، وقونممممه أو وماسمممميميا 

كونمممة فمممي العصمممر القبيمممي، وأقنمممي فمممي العصمممر 

اإلرمممممالمي، وتتمتمممممع المحافظمممممة بالعديمممممد ممممممن 

: المقومممما  السمممياحية والمواقمممع اس ريمممةا منهممما

معبممممد منممممدرة المممم ي يُعممممدُّ مممممن أ مممممل المعابممممد، 

وممممدينتا قنممم  ونقمممامة و مممما ممممن أ مممت مواقمممع 

ا عصمممور مممما قبمممل التممماري ، واليهممما تنتممممي حيمممارت

وفيهممممما أييًممممما معمممممالت . نقمممممامة اسولممممم  والرانيمممممة

ارمممممالمية ممممممن أشمممممهر ا مسمممممجد عبمممممد المممممرحيت 

.القنااي

ور عالوة عل  ذلر، في  محافظة قنا انية بالقص

ع ذا  اليابع المعماري النريمد ممن القمر  التارم

يين اإلييممالالننممانيينعشممر، والتممي غممممها كبممار 

واسوروبيمممممين، والتمممممي زار ممممما كبمممممار رمممممموز الحركمممممة 

.رعد زالور، ومحمد فريد: الو نية من أمرار

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيااة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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 مم ا، وقممد قامممج الدولممة بالعديممد مممن مشممروعا  

مصمر الترميت والتيوير للمعمالت اس ريمة فمي ربمول

اممالر السمممنوا  الماضمممية، وكممما  لمحافظمممة قنممما

ر فقد انتهج الحاوممة ممن أعمما. حبٌ وفيرٌ منها

تمرميت وتيموير معبمد المرحلة الرانية من مشرول

ة منممدرة، وشممملج تممرميت وتنظيممل غممالة اسعمممد

ءة الابممرى، وغممالة اإلشممرا ، وتيمموير نظممت اإلضمما

.الداالية وال ار ية للمعبد

 مممم ا وقممممد انتهممممج الدولممممة مممممن أعمممممار المرحلممممة 

ة اسولممم ، والتمممي شمممملج تمممرميت المممماميزي، وبوابممم

المعبممد الرايسمممة فممي الجهمممة الشمممالية واظهمممار

اسلمممممموا  المو ممممممومة بعتممممممف ورممممممقل البوابممممممة، 

وتنظيممممممل رمممممملت النممممممزور المسممممممتقيت، وغممممممالة 

.رراميف وري  المعبد3اسعمدة الابرى، و

د وقممد تممت البممدء فممي مشممرول تيمموير فنمماء المعبمم

حويلممه بالتعمماو  مممع البعرممة اس ريممة النرنسمميةا لت

المممم  متحممممل منتمممموا للقيممممع والعناغممممر اس ريممممة

نم  الحجرية التي كانج ملقماة علم  أر  المعبمد م

اكتشممممافها، حيممممث تممممت وضممممعها علمممم  عممممدم مممممن 

بمة المصا ف الحجرية في الجهة اليسرى من بوا

قيعمة 145الداور الرايسة للمعبد، وتمت عمر  

ير مممع معظمهممما الممم  العصمممر اليونممماني الرومممماني، 

.ةوبعيها ال  الدولة القديمة والدولة الحدير

( رمي )رراميف وبانورامما 3  ا وقد تت افتتاا 

معبد مندرة بعد االنتهاء من مشمرول ترميمهمما

ومممن  ممت أغممب  بالمعبممد نقيممة . 2020فممي فبرايممر 

.  ب رياحي  ديدة

تجمممممدر اإلشمممممارة الممممم  أ  معبمممممد منمممممدرة يشمممممتهر 

ك لر بالمناظر النلاية المصورة عل  السقل، و

رة المنمماظر العديممدة التممي تصممور الملممول، واسبمما 

أييًما كما يتميز المعبمد. يقدمو  القرابين لآللهة

. بو وم رراميف مبنية في الجدرا  واسرارا
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عمة باإلضافة الم  معبمد منمدرة، تمت تمرميت المجمو

امي، اس رية بقصمر اسميمر يورمل كممار بنجمع حمم

ويتاممو  القصممر مممن الممداال مممن موريممن، وبممدروم، 

ومور مسممممحور، ورممممي ، والممممدور اسرضممممي، ومممممن 

.أ مل ما يو د بالقصر اسرانسير ال شبي

مليو  31.5  ا، وقد بلغج تالنة المشرول نحو 

ة  نيه، وقد را مج مجموعة المقتنيا  ال اغ

، بمممماسمير فممممي ت رمممميل متحممممل النممممن اإلرممممالمي

وكانممج تلممر المقتنيمما  عبممارة عممن مجموعممة مممن

الرٌري ممممممممممما ، ومنمممممممممممابر المسممممممممممما د، والسممممممممممميوف 

والمشممممغوال  ال  بيممممة، والمصمممماحل، والممممدرول، 

وقمممام بي مممدااها للدولمممة منممم  فتمممرة  ويلمممة، كمممما 

ريمة را مج  هوم  في تسجيل تلر القيع اس 

.مع الوغل التنصيلي لها وتاري  غنعها

وفمممي ا مممار  هممموم الدولمممة المممد وب للحنممماع علممم 

تمممراا مصمممر اس مممري، وتيمممت مدينمممة نقمممامة رمممتة

ن أميممرة أ ريممة، وانتهمم  المجلممل اسعلمم  لآل ممار ممم

ميممر المممالل مي اايممل، : أميممرة منهمما، و ممي3تممرميت 

ع ، وميمر ممار  مر ل المجممبسمنتا سومير اسنبا 

زًا بحمما ر نقممامة، وتمرممل أميممرة نقممامة نموذ ًمما متميمم

لعمممممارة اسميممممرة القبييممممة فممممي  نمممموب الصممممعيد 

المشمممميدة مممممن اليمممموب اس ممممر واليمممموب اللممممبن 

. بتشايال  معمارية بديعة

علممم  غمممعيد متصمممل، أنشممم   المحافظمممة لجنمممة 

لجممممرم واحصمممماء القصممممور التاري يممممة ذا  اليممممابع 

المعمممممماري النريمممممدا تمهيمممممدًا لالرمممممتنامة منهممممما 

.رياحياا، وحمايتها من أي اعتداء
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206 103
عممممممممممدم مممممممممممدارس 
النندقممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
والسمممممممياحة عمممممممام 

2021/2020

مددددددددددددددددددددددددددارس
4

ةُغددددددددددددددددددددددددددددددددددرف أسدددددددددددددددددددددددددددددددددددرز

عممممممممممممدم الغممممممممممممرف 
تممممممة بالننممممممام  الراب

والقمممرى السمممياحية
2020عام 

عمممممممممممدم اسرمممممممممممر ة 
تممممممة بالننممممممام  الراب

والقمممرى السمممياحية
2020عام 

ة في ا مار تيموير ال مدما  السمياحية بالمحافظم

لجلممممف مزيمممممد ممممممن اسفممممموا  السمممممياحية لتقاممممممة 

ي بمحافظمممة قنممما، فقمممد وافمممت المجلمممل التننيممم 

، علمم  انشمماء أكبممر 2017للمحافظممة، فممي ميسمممبر 

يممل فنممد  رممياحي بالمحافظممة علمم  كممورني  الن

ألمممممل متمممممر مربمممممعا بهمممممدف  عمممممل 30بمسممممماحة 

ا المحافظمممة مقصمممدًا لسمممياحة المممم تمرا ا نظمممرً

ة س  موقمع مصمر الجغرافمي وماانتهما السيارممي

يتيحمممممما  فرغممممممةً كبيممممممرةً الرتيممممممافة عشممممممرا 

المممممممم تمرا  الدوليمممممممة رمممممممنوياا فمممممممي المجممممممماال  

بيمممة، السيارمممية، واالقتصمممامية، والرقافيمممة، والي

.والمهنية

ع وممن الجممدير بالمم كر أ  محافظممة قنمما تمتلممر أربمم

فنمممممد ، 2ممممممدارس للنندقمممممة والسمممممياحة، وعمممممدم 

أرمر ة بالننمام 206اُرف، و103وقرية رياحية، و

صماءا  الرابتة والقرى السياحية، وذلر وفقًما إلح

.2020وزارة السياحة وا  ار لعام 

ت وزارة التربية والتعلي: المصدر .وزارة السياحة وا  ار: المصدر 
.الننيوالتعليت

2
عممممممممممدم الننمممممممممممام  
والقمممرى السمممياحية

2020في قنا عام 

.وزارة السياحة وا  ار: المصدر .وزارة السياحة وا  ار: المصدر 

فنددددددددددددددددددددددددددددددددق



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 الموالنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



14
تممممت انشمممما  ا وتيوير مممما بالمحافظممممة اممممالر 

(.2021–2014)النترة 

آالف103.9

أسددرة

.2020/2019ارتنام  ممن برنمام  تاافمل عمام 

.المراشمممممممممممدةتالنمممممممممممة انشممممممممممماء غمممممممممممومعة 

140.5
.بالمحافظممممممممممممة"  معيتممممممممممممي"لمشممممممممممممروعا  

منفدددددددددددددددددددًأا468

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ألددددددددددددددددددددددددف57.8

مسدددددددددتفيد

.2020/2019مممممممممممن برنممممممممممام  كرامممممممممممة عممممممممممام 

.2021تممممممممت اعممممممممامة افتتاحهمممممممما اممممممممالر عممممممممام 

7

مليون

جنيدددددد  

مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداجد

مركددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز

ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددباب
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ة الشممباب محممرل التنميممة والتيمموير ورممر نهيمم

الممو ن وتيممور ، وفمممي ا ممار حمممر  الدولممة علممم  

تنميمممة مهمممارا  الشمممباب وقمممدراتهت، فقمممد أولمممج 

رمهام ا تمامًا شديدًا بتيوير مراكز الشمبابا لت

ا عممممن فيمممملًفممممي اعممممدام الشممممباب بممممدنياا وفاريامممما، 

.تزويد ت بالمهارا  الم تلنة

وفي   ا الش   عممد  الدولمة الم  تيموير ورفمع

وكمم لر كنمماءة البنيممة اإلنشممااية بمراكممز الشممبابا

تيمممممموير البمممممممرام ، واسنشمممممممية، والمشمممممممروعا  

المتعلقممممة بالشممممبابا فقممممد شممممهد  المنشممممة 

بيممرة الرياضممية والشممبابية بمحافظممة قنمما  نممرة ك

ا 2021حتممم  يونيمممو 2014امممالر النتمممرة ممممن يونيمممو 

مركمممممممزًا للشمممممممباب 11حيمممممممث تمممممممت انشممممممماء عمممممممدم 

مراكمز أامرى بمالمراكز 3بالمحافظة، وتيموير عمدم 

.والقرى الم تلنة

، قامممممممممج الحاومممممممممة 2018اتصممممممممالًا، فممممممممي عممممممممام 

بت صمممممي  قيعمممممة أر  ممممممن أممممممالل الدولمممممة 

ألل متر مربمع 1.8بمساحة ا مالية بلغج حوالي 

إلقاممممة مركمممز شمممباب س مممالي قريمممة أبمممو شوشمممة 

، بمركمممممممز أبوتشمممممممج رممممممممهومناحيمممممممة البحمممممممري 

ء بمحافظة قنا، وذلر بمو مف قمرار راميل الموزرا

. 2017لسنة 1023رقت 

، قامممج الدولممة بت صممي   ممزء 2019وفممي فبرايممر 

ركز من اسراضي التابعة لها بالمحافظة إلقامة م

شممممباب بمركممممز ومدينممممة نجممممع حمممممامي بمسمممماحة 

ا ماليممممة بلغممممج حمممموالي ألممممل متممممر مربممممع، وذلممممر 

.2019لسنة 23بمو ف قرار رايل الوزراء رقت 

وفمممممي ا مممممار  هممممموم الدولمممممة لالرتقممممماء بمسمممممتوى 

ال ممممممدما  المقدمممممممة للممممممموا نين فممممممي القممممممرى 

والنجممممول الم تلنممممةا للمسمممما مة فممممي تحسممممين

قممد بنيممتهت الجسمممانية عبممر مماررممة الرياضممة، ف

تممممممت ت صممممممي  قيعممممممة أر  لصممممممال  مديريممممممة 

الشممممممباب والرياضممممممة فممممممي مركممممممز نجممممممع حمممممممامي 

بمحافظممة قنمماا إلقاممممة ملعممف كمممرة قممدم بمركمممز 

شممباب عزبممة البوغممة عليهمما بمو ممف قممرار رامميل

. 2019لسنة 479الوزراء رقت 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"



52|محافظة قنا  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

 مماء  مم ا الجهممدا ارممتجابة لميالممف أ ممالي قريممة 

عزبمممة البوغمممة، بت صمممي  قيعمممة أر  إلقاممممة

ن ملعمف كمرة قمدم، بمركمز شمباب القريمة، وتحسمي

.مستوى ال دما  التي يقدمها المركز

عمة عالوة عل  ذلر، قامج الدولة بت صي  قي

أر  ممممممن أمالكهممممما ال اغمممممة بمسممممماحة حممممموالي 

ة بقريممم" الهيشمممة"منقممملفمممدانين، الواقعمممة بعزبمممة 

السمممالمية التابعمممة لمركمممز ومدينمممة نجمممع حممممامي 

بمحافظمممة قنممما، إلقاممممة ملعمممف ومركمممز لشمممباب 

ء القريةا وذلر بمو ف قرار راميل مجلمل الموزرا

. 2020لسنة 2438رقت 

 لها وعليممه، يتيمم  حجممت الجهمموم الابممرى التممي تبمم

الدولمممة فممممي مجمممار اإلنشمممماءا  الشمممبابيةا حيممممث

وغمممممل عمممممدم مراكمممممز الشمممممباب بالمحافظمممممة الممممم 

، وقممممممد قاممممممممج الدولمممممممة 2020مركممممممزًا عمممممممام 184

بمجموعمممة ممممن أعممممار انشممماء ملحقممما  اماريمممة 

مالعممف وغمماال  لياقممة 8بمراكممز الشممباب بواقممع 

مراكمممز شمممبابية بمممالقرى 3اضمممافية، وتيممموير عمممدم 

: والنجول الم تلنة، وفي   ا الش   تت ا تي

اء تيوير مركز شباب النجمة والحمرا ، وانشم▪

.مبنً  اماري للمركز، وغالة لياقة بدنية

  ، وتزويمدفرشموطتيوير ملعمف مركمز شمباب ▪

.بالنجيل الصناعي

انشمماء ملعممف امارممي باممل مممن مركممز شممباب ▪

الارنمممر، ومركمممز شمممباب القمممارة، ومركمممز شمممباب

.بالم المار قبلي

دينمة انشاء غمالة لياقمة بدنيمة بمركمز شمباب م▪

.أبوتشج

انشمممماء مبنًمممم  اماري نميممممي باممممل مممممن مركممممز ▪

ز شممباب العمممر، وتيمموير المبنمم  اإلماري لمركممم

.المعيصرةشباب 

ديوا  تيمموير حمممام السممباحة للنتيمما  التممابع لمم▪

.مليو   نيه1.8المحافظة بتالنة 
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باب انشاء غالة لياقة بدنية بال من مركز شم▪

الارنممر، ومركممز شممباب الرزقممة، ومركممز شممباب

. المحارزة

كممممممما تحممممممر  الدولممممممة علمممممم  تنميممممممة المهممممممارا  

ظمة، والقدرا  النارية للشمباب ممن أبنماء المحاف

وذلمممممر ممممممن امممممالر ا مممممال  البمممممرام  التدريبيمممممة، 

:والحمال  الترقينية للشباب ومن أبرز ا

عممام فممي" مسمتقبلنا فممي أيمدينا"ا مال  مبممامرة ▪

، والتممي تهممدف المم  تماممين الشممباب مممن2016

فمي أبناء محافظة قنا من المشماركة النع المة

المحليممما  والعممممل العمممام، وذلمممر ممممن امممالر 

اقامممممة الممممورب التدريبيممممة التممممي تننمممم  ا وزارة

ت ممع التيمامن اال تمماعي بالتعماو  والتنسمي

ضممة، وزارتممي التنميممة المحليممة والشممباب والريا

ممممممن امممممالر عمممممدم ممممممن الجمعيممممما  اس ليمممممة، 

وبتمويممممممل مممممممن غممممممندو  معممممممت الجمعيمممممما  

. والم رسا  اس لية

شماب 1700تسمتهدف المبمامرة تمدريف حموالي 

وفتمممممماة علمممممم  مسممممممتوى اإلمارا  اال تماعيممممممة 

 معيمممما  أ ليممممة 4بالمحافظممممة، بمشمممماركة  

ة بمراكز المحافظمة، علم  أ  تتمول  كمل  معيم

و  شابًا وفتماةا حيمثُ يقموم الممدرب425تدريف 

بتوعيمممممممة الشمممممممباب بالمنممممممما يت السيارمممممممية

، العامممممة، وكينيممممة امارة الحمممممال  االنت ابيممممة

ل، ومهارا  االتصمار، والحموار، والتم  ير واإلقنما

ومعالجممة مشممالة عممدم اقبممار الشممباب علمم  

المشاركة السيارية، وااغمة عمدم مماررمة

حقمممممموقهت فممممممي االنت ابمممممما  والترشمممممم  فممممممي 

.المجالل النيابية الم تلنة
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بتمبر في ر" ب يدينا"ا ال  المبامرة الشبابية ▪

قهما ، والتي ت تي ضمن المبامرة التمي أ ل2021

" غممندو  ماافحممة وعممال  اإلمممما  والتعمما ي"

يمممل ، والتمممي تتيممممن ت  "ب يمممدينا"تحمممج عنممموا  

 ميممممع المتعممممافين مممممن تعمممما ي الم ممممدرا  

بمراكممممممز العزيمممممممة التابعممممممة للصممممممندو  علمممممم  

جمارة تصميت  ميع أعمار الموبيليما وأ ماا الن

.بمحافظة قنا

وقمممد نجممم  المتعمممافو  ممممن تعممما ي الم مممدرا  

مااممممل ورب التممممدريف بمراكممممز العزيمممممة التابعممممة 

لصندو  ماافحمة وعمال  اإلممما  والتعما ي فمي

 يممث تصممميت  ميممع أعمممار الموبيليمما والنجممارة لت 

. مركز  ديد لعال  مرض  اإلمما 

بالتعممممماو  ممممممع " مشمممممواري"ا مممممال  مبمممممامرة ▪

مبممممممممامرة "، يجسممممممممد مشممممممممرول "اليونيسممممممممل"

الشمممممممراكة الرارممممممم ة بمممممممين وزارة " مشمممممممواري

ت منظممة اسمم"الشباب والرياضة فمي مصمر، و

يموة ، ويُعمدُّ ا"المتحدة للينولمة، اليونيسمل

مهمممممة، ومعلمًمممما بممممارزًا علمممم   ريممممت تحقيممممت 

ا ال ريما فيما يتعلت2030أ داف ر ية مصر 

ت بتمامممين الشمممباب، وان مممرا هت، ومشممماركته

. علممممم  الصمممممعيدين اال تمممممماعي واالقتصمممممامي

ويُيب مممت المشمممرول فمممي عمممدم ممممن محافظممما  

غمممعيد مصمممر منهممما محافظمممة قنممما، وتهمممدف 

المبمممممامرة المممممم  تممممممدريف الشمممممباب مممممممن أبنمممممماء 

المحافظمممممممممممة الممممممممممم ين تتمممممممممممراوا أعممممممممممممار ت 

. عامًا عل  المهارا  الحياتية24و18بين 

ماممممونين " مشممممواري" مممم ا، وتتيمممممن مبممممامرة 

أرارممممميينا اسور، يتنممممماور تنميمممممة المهمممممارا  

17و13الحياتية للن ء من النئة العمرية بمين

24و18عامًا، والشباب من النئة العمريمة بمين 

ء مراكمز عامًا، فيما يتناور الماموـ  الرماني انشما

.ادمة المشورة المهنية للشباب
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عمممزز  الدولمممة ممممن  هوم ممما لممممد مظلمممة الرعايمممة 

اال تماعيمممة فمممي  ميمممع محافظممما  مصمممر، وقمممد 

بلغممممممج تالنممممممة مشممممممروعا  قيممممممال التيممممممامن 

مليممممارا   نيممممه، 7.4اال تممممماعي فممممي المحافظممممة 

ألل أررة من معاشا  اليما  33وارتنام  

مليممارا   نيممه 5.5اال تممماعي بتالنممة تقممدر بنحممو 

منزلًمما 2797كممما تممت ت  يممل %. 100وبنسممبة تننيمم  

% 100مليممممو   نيممممه بنسممممبة تننيمممم  234بتالنممممة 

. أييًا

ألممل فرغممة عمممل 147 مم ا باإلضممافة المم  تمموفير 

مممممممممن اممممممممالر منظممممممممما  المجتمممممممممع المممممممممدني، 

والجمعيمما  اس ليممة، ومشممروعا  تنميممة المممرأة،

والممممممن  والقمممممرو  الميسمممممرة، وذلمممممر بتالنمممممة 

.مليار  نيه1.5تقترب من 

ن الم   انممف ذلممر، قامممج الدولممة بتبنممي العديممد ممم

ا مل المبامرا  التيامنية لت نيل العمفء عمن ك

:الموا نين، مرل

ل مبممامرة حيمماة كريمممة، والتممي تهممدف المم  الت نيمم

يا ًا عن كا ل الموا نين بالمجتمعا  اسكرر احت

فمممي الريمممل والمنممما ت العشممموااية فمممي الحيمممر،

والمظلممممممة الرايسممممممة س ممممممت مبممممممامرا  التيمممممموير 

نني  كما تعتمد المبامرة عل  ت. واإلنشاء الجارية

مجموعممممة مممممن اسنشممممية ال دميممممة والتنمويمممممة 

لتلممممر النئممممة، وتحسممممين" حيمممماة كريمممممة"ليممممما  

.ظروف معيشتهت

ة  م ا، وقمد بلم  عمدم القمرى التمي شمملتها المرحلم

قريمممة، 12اسولممم  ممممن المبمممامرة ماامممل المحافظمممة 

د ماليمين  نيمه، يسمتني106.3بارترمارا  تقدر بمم 

ألممل مسممتنيد، وتشمممل المرحلممة 168منهمما نحممو 

نما فمي محافظمة ق" حياة كريمة"الرانية من مبامرة 

نجعًمممما فممممي 492قريممممة تيممممت بممممدور ا 65تيمممموير 

قريمممة بمركمممز أبوتشمممج، 33مراكمممز موزعمممة علممم  5

قريممممة بمركممممز مشممممنا،17، فرشمممموطقممممرى بمركممممز 9

.قرى بمركز قو 3قرى بمركز الوقل، 3

التضةةةةةةةةةةةامق اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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لمم   ممدير بالمم كر أ  مبممامرة حيمماة كريمممة تشممتمل ع

اال  توفير الرعاية الصحية والعمال  بالمجما  للحم

نمازر اير القمامرة، وتموفير رمان كمريت لقما ني الم

المتهالامممممممة، وممممممممدـ الصمممممممرف الصمممممممحي للقمممممممرى 

المسممممتهدفة، وتمممموفير الممممدعت المممممالي للحمممماال  

كبمار اإلنسانية، ورعايمة اسيتمام والممرأة المعيلمة، و

السممممن، ورعايممممة المو مممموبين، وانشمممماء ممممممدارس 

.وفصور حياة كريمة، وبناء المستشنيا 

دف وكمم لر برنممامجي تاافممل وكرامممة، تحقيقًمما لهمم

ريمممة الدولممة الممرايل المتمرممل فممي تمموفير حيمماة ك

متاافئممممممممة لاممممممممل المصممممممممريين، قامممممممممج الدولممممممممة 

بارمممتهداف  ميمممع المحافظممما  علممم  مسمممتوى 

" تاافممل وكرامممة"الجمهوريممة مممن اممالر برنممامجي 

، التمممي تُشمممرف عليهممما وزارة التيمممامن اال تمممماعي

آالف أرممممممرة عمممممممام 103.9حيممممممث ارممممممتنام نحممممممو 

مممممن برنممممام  تاافممممل، بينممممما ارممممتنام2020/2019

ألممممل فممممرم مممممن برنممممام  كرامممممة اممممالر 57.8نحممممو 

.مليو   نيه761.5العام ننسه، بتالنة 

ألممل فممرم مممن بممرام  اليممما  23.6كممما ارممتنام 

مليممو   نيممه 46.6اال تممماعي بالمحافظممة بقيمممة 

، وتمممت تممموفير م صصممما  بمممرام  2020امممالر عمممام 

آالف فممممرم بقيمممممة10اإلاا ممممة اال تماعيممممة لنحممممو 

.مليو   نيه رنوياا25

ر، وفي ا ار تقمديت ال مدما  اال تماعيمة للجمهمو

مممت تممت افتتمماا مركممز الحامميت لت  يممل أغممحاب اله

يممة بالمحافظمةا وذلممر لتقممديت ال ممدما  اال تماع

. لهت بجومة وكناءة

كمممما قاممممج الدولمممة بت صمممي  مسممماحا  أرا   

مااممل مراكممز وقممرى محافظممة قنمماا إلنشمماء مراكممز 

ة ادما  ا تماعيمة وفقًما للنمموذ  الموحمد للموزار

:و يمترًا، 250عل  مساحة 
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، التمممابع لمركمممز نجمممع حممممامي، الشمممعانيةمركمممز ▪

وذلمممممممممر بمو مممممممممف قمممممممممرار راممممممممميل الممممممممموزراء 

، وبتالنممممممممة  بلغممممممممج2015لسممممممممنة 526رقممممممممت 

.مليو   نيه1.6

، التابع لمركز نجع حمامي، وذلربهجورةمركز ▪

904بمو مممممممف قمممممممرار راممممممميل الممممممموزراء رقمممممممت 

.مليو   نيه1.2، وبتالنة 2016لسنة 

مركمممز السمممالمية، التمممابع لمركمممز نجمممع حممممامي، ▪

3069وذلممر بمو ممف قممرار رامميل المموزراء رقممت 

.  مليو   نيه1.7، وبتالنة 2016لسنة 

اليممويرا وحممدة الشمم و  اال تماعيممة بقريممة ▪

اء بالمحرورة، وذلر بمو ف قرار رايل الوزر

.2016لسنة 903رقت 

ي مبنمممم  للهيئممممة القوميممممة للتمممم مين اال تممممماع▪

غمممندو  العممماملين بقيمممال اسعممممار العمممام )

، وذلممر بمو ممف قممرار رامميل المموزراء (وال مما 

.2017لسنة 2738رقت 

وفمممممي ا مممممار رعايمممممة الينولمممممة واسموممممممة، تُعمممممد 

ج محافظة قنا من أُولم  المحافظما  التمي التزمم

ع بنممت  مقممرا  لرعايممة اسمومممة والينولممة، ووضمم

 ياممممل م رسممممي لهمممما، وتشممممايل لجمممما  فرعيممممةً 

.بجميع مراكز ا

 مممم ا، وتهممممدف تلممممر اللجمممما  المممم  وضممممع ايمممم  

ارممممتراتيجية للتعامممممل مممممع مشمممماال  اس نممممار

وايجام حلور عملية لها، وكم لر حمايمة اس نمار

مممن  ميممع أشمماار االرممتغالر والعنممل، وحمايممة 

ومسمماندة اسرممر التممي لممديها عممدم مممن اس نممار 

.وتعاني من ظروف اقتصامية غعبة
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كممما كرنممج المحافظممة مممن مور مما فممي موا هممة 

ر، مشاال  العمل في رمن مبامر، والمزوا  المبام

حية والتسرُّب من التعليت، وعدم تموفير رعايمة غم

نيم  و نما تجمدر اإلشمارة الم  تن. منارمبة لا نمار

عمممممدم ممممممن البمممممرام  ال اغمممممة برعايمممممة اسمومممممممة 

والينولمممممة، بمممممما فمممممي ذلمممممر تشمممممجيع الرضممممماعة 

، اليبيعيمممة، وغمممرف اسلبممما  المدعممممة لا نمممار

وماافحة نق   رمو  الغمدة الدرقيمة لا نمار

حممممممديري المممممموالمة، وتمممممموفير البياقمممممما  الصممممممحية 

.للحوامل

من  انبها، قامج امارة رعاية اسمومة والينولمة

فقممم  2019امممالر النتمممرة ممممن ينممماير الممم  نممموفمبر 

ألمممل علبمممة ممممن اسلبممما  الصمممناعية 500.2بصمممرف 

ممر المدعمة لجميع اس نار المستحقين حت  ع

مليممو   نيممه، وغممرف 2.5أشممهر بتالنممة حمموالي 6

ألمممممل علبمممممة ممممممن اسلبممممما  ممممممن عممممممر359.7نحمممممو 

ماليين  نيه، 9.4أشهر حت  عام، بتالنة حوالي 7

مننمم ًا علمم  مسممتوى 52وتممت الصممرف مممن اممالر 

. المحافظة

كمممما تمممت تنظممميت برنمممام  ماافحمممة نقممم   رممممو  

ت الغمدة الدرقيمة لا نمار حمديري الموالمة، حيمث تمم

ألل عينة ادة مرقية من اس نمار، وتمت82.4أاد 

 نلًممما مممممن مرضممم  قصممممور 52غمممرف العمممال  لممممم 

الغمممممدة الدرقيمممممة بالتعممممماو  ممممممع  يئمممممة التممممم مين 

الصممحي، وضمممن برنممام  ماافحممة تنظمميت نقمم 

ت لا نممار واسمهمما  المرضممعا ، تمم" أ"فيتممامين 

أشمممممممهر بعمممممممدم 9اممممممممدام اس نمممممممار فمممممممي عممممممممر 

شممممهرًا بعممممدم 18ألممممل كبسممممولة وفممممي عمممممر 78.7

ألممممممل كبسممممممولة، وتممممممت امممممممدام اسمهممممممما  154.9

ألممممممل كبسممممممولة بعممممممد 63.7المرضممممممعا  بعممممممدم 

.الوالمة

ل كما تت امدام  ميع المواليد والسيدا  الحوام

ألمممل 56.8بالبياقمما  الصمممحية، وارمممت را  نحمممو 

ا شهامة في ا ار برنام  رعاية ما قبل الزوا ، كم

تمممممت تقمممممديت البمممممرام  ال اغمممممة برعايمممممة اسموممممممة 

-الحمممل والمموالمة)والينولممة وتيمممنج متابعممة 

الترقممممف –متابعممممة اس نممممار –زيممممارا  الننمممماس 

(.التغ وي
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التمةةةةةةةةةةةةةةةة يق والتجةةةةةةةةةةةةةةةةارح 

ال اخلية

"

تمممممموفير السمممممملع اسرارممممممية وتيسممممممير حصممممممور 

لة الموا نين عليها  زء ال يتجزأ من وا با  الدو

اومة التي لت تتوا م عن تحقيقها، حيث قامج الح

  بيقامة العديد من المشروعا ، والتي تهدف ال

.تعزيز قيال ال دما  التموينية

غممممومعة "فممممي محافظممممة قنمممما، أنشمممم   الدولممممة 

مليمممو   نيمممها وذلمممر 140.5، بتالنمممة "المراشمممدة

بهممدف الحنمماع علمم  الم ممزو  االرممتراتيجي مممن

، القممم  والوغممور المم  أقممل نسممبة فاقممد ممانممة

واحتنمممماع الممممبالم برغمممميد ارممممتراتيجي آمممممن مممممن

. القم  ال يتعر  لعوامل التلل

أفدنممة 7وقممد تممت انشمماء الصممومعة علمم  مسمماحة 

ألل متر مسمي ،  م ا باإلضمافة الم 30بي مالي 

أنهمممممما ماونممممممة مممممممن منشممممممة  رايسممممممة واماريممممممة 

ألممل  ممن مممن القممم ، وتممت 60وشممباا ا لتسممع 

. 2017االنتهاء من تنني  ا في فبراير 
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باإلضممممافة المممم  ذلممممر، تممممت تيمممموير ورفممممع كنمممماءة 

ألممممل  ممممن، بتالنممممة 40غممممومعة قممممو  رممممعة 

ماليمممين  نيمممه، وتيممموير ورفمممع كنممماءة 3.8بلغمممج 

ألممل  ممن، بتالنممة بلغممج 30غممومعة قنمما رممعة 

ة ماليممين  نيممه، وتممت االنتهمماء مممن انشمماء ارفمم3.5

ماليممين 3.2بتالنممة بلغممج 2020تجميممد قنمما عممام 

ريمة   ا، ومن المزمع تننيم  المنيقمة التجا.  نيه

فممدانًا 15.5اللو سممتية العامممة بقنمما علمم  مسمماحة 

، بتالنمممة تقمممدر 2022حتممم  2019امممالر النتمممرة ممممن 

.  مليار  نيه1.9بنحو 

ا  فمي وت كيدًا عل  الدور الرايل لتلر المشمروع

ادمة المموا نين، فقمد أغمدر راميل الجمهوريمة

، بالموافقممممة علممممم  2019لسممممنة 228القممممرار رقممممت 

ت صممممممي  بعممممممف المسمممممماحا  مممممممن اسراضممممممي 

ة المملوكممة للدولممة ملايممة ااغممة ناحيممة محافظمم

ا قنمممما، لصممممال  وزارة التممممموين والتجممممارة الدااليممممة

الرممممت دامها فممممي اقامممممة بعممممف المشممممروعا  

مستومل -ألل فدا  22غوامع قم  بمساحة )

م ممماز  رممملع -ألمممل فمممدا  2.4مقيمممت بمسممماحة 

(.ألل متر مربع2.4ارتراتيجية بمساحة 

منن ًا ممن مشمروعا  468ك لر، تت انشاء عدم 

 معيتممي بمحافظممة قنمما، ويهممدف المشممرول المم  

زيممممامة عممممدم المنافمممم  السمممملعية وتمممموفير السمممملع 

بلمم  اسرارممية ب رممعار منارممبة للممموا نين، وي

مليممممو  2.27عممممدم المسممممتنيدين مممممن المشممممرول 

.مستنيد

افظةتكلفة تطوير ورفع كفاءة الصوامع بالمح

ماليدددددددددددددددين
3.8جنيدددددددددددددددددددددد 
3.5

ادددددددددددددددددومعة قدددددددددددددددددو 

اددددددددددددددددددددددومعة قنددددددددددددددددددددددا

.وزارة التموين والتجارة الداالية: المصدر 

ماليدددددددددددددددين
جنيدددددددددددددددددددددد 
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السمممممو  " ممممم ا باإلضمممممافة الممممم  تننيممممم  مشمممممرول 

، والممم ي تمممت انشممما  ا علممم  الترعمممة"التجممماري بقنممما

لنممة بمحافظمة قنمما، بتا" قنمم "المغيماة بمدينممة 

ل كممما تممت تننيمم  مشممرو. مليممو   نيممه1.6ا ماليممة 

داف إلنشاء مراكمز ال دممة التموينيمة، وتتمرمل أ م

المشممرول فممي تقممديت وتسممهيل  ميممع ال ممدما 

التموينيممممممة للممممممموا نينا حيممممممث يسممممممتنيد نحممممممو

مليو  مموا ن ممن  م ا المشمرول ممن امالر 2.3

.  مليو   نيه15مركزًا، بتالنة 12انشاء 

همماز عممالوة علمم  ذلممر، تممت انشمماء فرعًمما اقليميامما لج

صمر حماية المستهلر بمحافظة قنا بشارل اسق

ا وذلر لزيامة وعي وحماية المسمتهلر2015عام 

ضممممممد المماررمممممما  اليممممممارة، وتحقيممممممت ضممممممب  

اسرممممموا ، والعدالمممممة اال تماعيمممممة للمسمممممتهلر، 

والتنميمممممممة االقتصمممممممامية بالمحافظمممممممة، وبلغمممممممج 

.ألل  نيه320التالنة اإل مالية 

ولتعزيمممز اسممممن الغممم ااي، فمممي  المحافظمممة لمممديها 

العديد من المشروعا  ذا  الش   فمي منيقمة

ا حيمممث تو مممد بهممما منظوممممة والمراشمممدةالمعن ممما 

ة التممي متااملممة إلنتمما  السمملع الغ اايممة الم تلنمم

ا يحتا  اليها الموا ن و رحهما ب رمعار منارمبة

تما  ممزارل اإلن-ممزارل اإلنتما  النبماتي "نظمرًا لو موم 

-ممممممزارل اإلنتممممما  السمممممماي والمممممدا نيالحيمممممواني 

".الصناعا  الغ ااية

.ةبالمحافظالمراىدةاومعة تكلفة  نشاء 

مليددددددددددددددون

140.5جنيددددددددددددددددددد 

.وزارة التموين والتجارة الداالية: المصدر 
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640.4

766

2014 2020

تطور عدد البطاقات التموينية 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

507

578

2014 2020

تطور عدد المخابز بالمحافظة خالل عامي

2020و2014

ر كممما يعاممل ممما رممبت حممر  الدولممة علمم  تمموفي

غمة السلع واالحتيا ا  اسرارية للمموا ن، اا

السمممممملع التموينيممممممةا حيممممممث ازمام عممممممدم الم ممممممابر 

المم  2014م ممابز فممي عممام 507بمحافظممة قنمما مممن 

، كممما ارتنمع عمدم البياقمما  2020م بمزًا عمام 578

ألممل 640.4التموينيممة لممدى أبنمماء المحافظممة مممن 

ألممل بياقممة فممي 766المم  2014بياقممة فممي عممام 

.2020عام 

(ألف بطاقة)

.وزارة التموين والتجارة الداالية: المصدر .وزارة التموين والتجارة الداالية: المصدر 

(مخبز)
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سممن ا تت التشريع المصري بتيبيمت منظوممة ا

  والعدالة ماال المجتمع المصريا فالحناع عل

اسمن القومي وا مف، وامترمار  ميمع المموا نين

ال لممه مسمم ولية و نيممة، يانلهمما القممانو ، والممدف

عمممممن المممممو ن وحمايمممممة أراضممممميه شمممممرف ووا مممممف 

ممن 86مقدس، وتت الت كيد عل  ذلر فمي الممامة 

.2014مرتور 

وفمممممممي  ممممممم ا اإل مممممممار، قاممممممممج الدولمممممممة بتيممممممموير 

نمماا الم رسمما  اسمنيممة والقيممااية بمحافظممة ق

حيممث تممت ت صممي  قيعممة أر  واقعممة بمم ر  

ظمة بمدينة نجع حممامي بمحافاليمرانيةالترعة 

قنمما لصممال  مديريممة أمممن قنمما، إلقامممة مقممر لامممن

ء الو ني عليها، وذلر بمو مف قمرار راميل الموزرا

كممممما تسمممملمج الوحممممدة . 2015لسممممنة 1156رقممممت 

مسممماحة 2021المحليممة بنجمممع حممممامي فممي يوليمممو 

متممممرًا مربعًمممما تممممت ت صيصممممها إلنشمممماء360أر  

.مبن  لاحوار المدنية

الع الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق
"
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ع وقممد توالممج  همموم الدولممة فممي التيمموير والتورمم

ب فممي انشمماء المراكممز الشممر يةا لزيممامة مااممرة حنمم

اسممممممممممن واالرمممممممممتقرار بالمحافظمممممممممة، فقاممممممممممج 

-قيممممممع أرا   بمركممممممز قنمممممما 4بت صممممممي  عممممممدم 

ز مرك)محافظة قنا، لصال  مديرية اسمنا إلقامة 

-اليمممويرا نقيمممة شمممر ة -شمممر ة قنممما امممرب 

نقيممة شممر ة المدينممة -الدنممدرةنقيممة شممر ة 

وذلممر بمو ممف قممرار رامميل(. بممالجبالوالصممناعية 

 مم ا باإلضممافة المم  . 2015لسممنة 1311المموزراء رقممت 

رار اقامة نقيتي شر ة وا نماء، وذلمر وفقًما لقم

.2015لسنة 197رايل الوزراء رقت 

فمممي رمممميا  متصمممل، انتهممممج الدولمممة مممممن تممممرميت 

، بتالنممة 2015ملحممت محامممة قنمما االبتداايممة عممام 

اءة مليو   نيه، كما قاممج الدولمة برفمع كنم45.1

ألممل  نيممه، 200بتالنممة 2020المحامممة فممي عممام 

 مم ا باإلضممافة المم  تيمموير ورفممع كنمماءة محامممة

ماليممممين  نيممممه فممممي6أبوتشممممج الجزايممممة بتالنممممة 

.2021عام 

  وفي ا ار معت المبمامرا  اإلنسمانية الهامفمة الم

ور ت نيل اسعباء عن كا ل الموا ن، وتعزيمز المد

المجتمعممممي واإلنسمممماني لمممموزارة الدااليممممة، وبنمممماء 

شمممممممممراكة مجتمعيمممممممممة فع المممممممممة، قمممممممممام قيمممممممممال 

2018الم رسمممما  بمممموزارة الدااليممممة فممممي أبريممممل 

ج ، شممممل"قنممما"بتنظممميت قافلمممة  بيمممة بمحافظمممة 

القافلممممممة الاشممممممل المجمممممماني وغممممممرف اسمويممممممة 

ج كممما مفعمم. للمرضمم  فممي م تلممل الت صصمما 

منافممممم  متنقلمممممة ليمممممرا 5وزارة الدااليمممممة بعمممممدم 

ا ن السلع الغ ااية اسرارية من اللحوم والمدو

واير ممما ب رمممعار منارمممبةا لت نيمممل العمممفء عمممن

. الموا نين

وفممي ا ممار تيمموير ورفممع كنمماءة منظومممة الشممهر 

ي أراممف فمم"العقمماري والتو يممت تممت ا ممال  تيبيممت 

عبر الهواتل ال كيمة 2020في يوليو " عمل توكيل

فرول تو يت 8محافظة، وتت فت  27وذلر في الم 

. ابتة في محافظة قنامميانة
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فمممممي ا مممممار رمممممعي الدولمممممة لتررمممممي  التسمممممام  

قنمين والتعاي  بين أبناء الو ن، قاممج مصمر بت

ا ، وتوفيمت أوضمال الانمماال بم تلمل المحافظمم

كنيسممة ومبنمم  فممي محافظممة قنمما، وذلممر21منهمما 

. 2021حت  أبريل 

ج كما تمت اقمرار العديمد ممن التشمريعا  التمي نصم

اء عل  بناء المسا د، فقمد نم  قمرار راميل الموزر

، علممم  ت صمممي  قيعمممة 2017لسمممنة 2425رقمممت 

زةحجامتر مربع، كاانة بناحية 600أر  بمساحة 

رية محافظة قنا، لصال  مدي-مركز قو  -قبلي 

.اسوقاف بقناا إلقامة مسجد االد بن الوليد

كمممما تمممت اقاممممة مسمممجد وارفمممة لتامممريت المممموت  

ت بمركز قو  وفقًما لمن  قمرار راميل الموزراء رقم

، بشم   ت صمي  قيعمة أر  2019لسنة 1376

متممرًا 877.5مممن أمممالل الدولممة ال اغممة بمسمماحة 

.مركز قو -مربعًا، بناحية حا ر ازام 

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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نمما باإلضممافة المم  ذلممر، افتتحممج مديريممة أوقمماف ق

العديممممد مممممن المسمممما د ضمممممن ايممممة اإلحممممالر 

اعمممامة افتتممماا 2021والتجديمممد، حيمممث شمممهد عمممام 

:المسا د ا تية بعد تجديد ا

. بندر قنا–مسجد محمد ابرا يت عويية ▪

مركممز –قريممة بركممة –مسممجد عمممر بممن ال يمماب ▪

.نجع حمامي

التممممابع للمررمممم  –مسممممجد المينمممماء النهممممري ▪

(.تورعة وغيانة)السياحي 

مركمز –الاراتيمة–نجمع عموام –مسمجد اإليمما  ▪

.قو 

مركممممممز نجممممممع –مسممممممجد الممممممرحمن السممممممالمية ▪

.حمامي

، (النممرموس والنمممورس)أييًمما، تمممت انشمماء بمممر ين 

وحمممدة اماريمممة، 23وحمممدة رمممانية و132عبمممارة عمممن 

( 2015ميسمممبر –2012أاسمميل )اممالر النتممرة 

.مليو   نيه26.5بتالنة 

سممة كمم لر، تممت  ت صممي  قيعممة أر  لبنمماء كني

 ديمممدة فمممي قنممما الجديمممدة، وتمممت  أييًممما ت صمممي 

قيعممة أر  لبنمماء كنيسممة  ديممدة اممرب قنمما فممي

. أميرة بالمحافظة4، كما تت ترميت 2020عام 

ة، وباإلشارة ال  أعممار تمرميت اسميمرة بالمحافظم

بمما فقممد تممت االنتهمماء مممن أعمممار التممرميت بممدير اسن

را  ، والمم ي يقممع علمم  بُعممد بيممعة كيلممومتبيممابا

ا من مدينة نجع حمامي، وال ي ييت بداالمه  مال

كنيسمة –بيماباكنيسمة اسنبما )كناال أ رية،  مي 

، (رميداروسكنيسة القمديل –السيدة الع راء 

وقممممد شممممملج أعمممممار تممممرميت الانمممماال الممممرالا 

المو ممممومة بالممممدير، حيممممث تممممت تممممدعيت أرارمممما  

الانمماال، وتممدعيت  ممدرا  الحممواا  الحاملممة، مممع

عيمة ارتامار الجمزء العلموى المنقموم بمننل نو

ة اليوب المو ومة بالحواا ، اضافة ال  معالجم

الشممممروخ وأاشمممماب السممممقل، وعمممممل  بقممممما  

العممممزر ضممممد الر وبممممة والحممممرارة، ووضممممع شممممباة 

.كهرباء كاملة حديرة
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امل تت أييًا عمل ترميت مقيت لبعف الجمدرا  ما

وامممار  الانممماال، وللبئمممر اس مممري المو ممموم ماامممل

  الممممدير، كممممما تممممت ارممممتبدار مبنمممم   ديممممد بممممالمبن

.المتهالر ال ا  بدورا  الميا 

وفمممي ا مممار السمممعي الممم  تررمممي  قممميت التعممماي 

والتسممام  بالمحافظممة، أ لقممج مديريممة أوقمماف

قنممممممما مبمممممممامرة لتصمممممممحي  المنممممممما يت واسفامممممممار 

، والتمي تمت تنظيمهما 2021أكتموبر 5المتيرفة في 

بمجمممع اعممالم نجممع حمممامي، بالتعمماو  مممع وزارة 

ع اسوقمماف وم رسمما  الدولممة الو نيممة للتورمم

. في برام  التدريف والترقيل المستمر

ة، في   ا، وقدمج الانيسة القبيية اسر وذكسي

، مسممما مة عينيمممة فمممي بنممماء مسمممجد 2021فبرايمممر 

  بمدينة مشنا في محافظة قنا، في ايوة تررم

ين، ، والتعمماي  بممين المسمملم"اسامموة اإلنسممانية"

والمسمممممميحيين، كممممممما رممممممبت وقممممممدمج كنيسممممممة 

عممة السمميدة العمم راء مممريت بقريممة السممالمية، التاب

لتيبارشمممممممية مشمممممممنا، شممممممممالي محافظمممممممة قنممممممما، 

مسمممما مة إلعممممامة بنمممماء مسممممجد الممممرحمن، بعممممد 

ربج انهيممار  فممي مو ممة التقلبمما  الجويممة التممي ضمم

.2020البالم في مارس 

ة نجمع ي كر أ  قريمة السمالمية تابعمة امارياما لمدينم

هما حمامي وكنسمياا لميرانيمة مشمنا ومعمروف عن

دة التعاي  وتسموم ا المحبمة، وفمي مولمد السمي

ين ممممريت تنمممت   ميمممع البيمممو  لالحتنمممار مسممملم

ومسمممميحيين والجميممممع يشممممارل باممممل ممممما لديممممه، 

ي ويتسممابقو  إلشممعار الشمممول، ويشمماركو  فمم

عمل مجسما  المحبة بمين الجميمع حتم  أ لمت

".المريميةالقرية "عليها لقف 
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ت مممن الجممدير بالمم كر أ  فممرل قصممر  قافممة قنمما نظمم

في حف"، احتنالية بعنوا  2017أاسيل 8في 

، بقاعمممة "الموا نمممة والتعممماي  السممملمي.. مصمممر

وقمممد ضممممج.  معيمممة الشمممبا  المسممملمين بقنممما

 سمد  االحتنالية عدمًا من النقرا  الننية، التي

د، روا الوحممدة الو نيممة، بممين أبنمماء الشممعف الواحمم

، "فمممي حمممف مصمممر.. شمممجرة أممممي "منهممما مسمممرحية 

در وارتعراضمما  لنرقممة فنممو  قنمما، وحيممانة كنمم

يريمة كيدز، والجمعيمة القبييمة اسر وذكسمية، ومد

التيممممامن اال تممممماعي، باإلضمممممافة المممم  معمممممر  

ة الننمممممو  التشمممممايلية، الممممم ي ضمممممت لوحممممما  فنيممممم

.متميزة تجسد الوحدة الو نية

نممار، ولتعزيمز  قافممة التعماي  السمملمي بمين اس 

ر تممت ا ممال  مبممامرة التعمماي  السمملمي لا نمما

لول بصعيد مصر، وتهدف المبامرة ال  تغيير رم

عل  اس نار ال  رلوكيا  ايجابية، منها العمل

قممممممممموة التمممممممممراب ، وقبمممممممممور ا امممممممممر وتيممممممممممينه 

.ماال المجتمع

ي ، وتاليلًمما لممدور ا فممي تعزيممز التسممام  والتعمما

فممممماز  المبمممممامرة بمممممالمركز اسور علممممم  مسمممممتوى 

الجمهوريمممة، لمبمممامرا  السمممالم المجتمعمممي التمممي

تنظمهممممممممما وزارة الشمممممممممباب والرياضمممممممممة لعمممممممممام 

".بعفبنامل"، من االر برنام  2018–2017

كما تت تبني المبامرة ومعمها من اار  مصر ممن

يمممة ، و ممم  م ر سمممة لبنان"أميممما "ق بممممل م رسمممة 

ا من امالر مستقل ة يمتد نشا ها اقليمياا وموليا

معهمممممد الموا نمممممة وامارة : " ال مممممة أقسمممممام،  مممممي

المجتممممممممممع "، و"الشممممممممم و  العاممممممممممة"و" التنمممممممممو ل

علممم  تعزيمممز منممما يت " أميممما "، وتعممممل "واإلعمممالم

السممممممالم، والتمارممممممر اال تممممممماعي والتيممممممامن 

الروحممممي بممممين اسفممممرام والجماعمممما  عبممممر عالقمممما  

.ايجابية

وقممد وقممع االاتيممار علمم  المبممامرة مممن الم رسممة

ن ممن بممين قصمم  عديممدة، وتمت تصمموير برنممام  عمم

التغييمممممر الممممم ى حمممممدا س نمممممار القمممممرى وتيممممموير 

.رلوكياتهت



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد

04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية لفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

  مممن وحممدا  اإلرمماا  اال تممماعي المُننمم ة حتمم
.2020نهاية عام 

49.5

37

تممت انشمما  ما فممي المحافظممة حتمم  نهايممة عممام 
(.قنا الجديدة–ارب قنا )، و ما 2020

2

  وحدة رانية لنقل السماا260تالنة انشاء 
.المقيمين في العشواايا  اليها

34

تالنمممة تيممموير ورفمممع كنممماءة مصمممنع معالجمممة
.وتدوير الم لنا  بنجع حمامي

5.9
.ةتالنمممة مشمممروعا  ت  يمممل التمممرل بالمحافظممم

آالف وحممممدة ارمممماا  5.3تالنممممة انشمممماء عممممدم 
ا تممممماعي بمدينممممة قنمممما الجديممممدة اممممالر النتممممرة 

(2014–2021.)

مليدددون671.4

جنيدددددددد 

مدينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

جديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددددددف 

مسددددددتفيد

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ماليدددددددددددين 

جنيدددددددددددددددددد 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة قنا  | 73

شممهد قيممال اإلرمماا  فممي محافظممة قنمما تيممورًا 

كبيممممرًا اممممالر السممممنوا  السممممبع الماضمممميةا مممممما

أرممممممهت فممممممي تمممممموفير رممممممان مالاممممممت ومتاامممممممل 

للممموا نين، حيممث تممت االنتهمماء فممي اممرب قنمما مممن

وحممممدة ارمممماا  ا تممممماعي وتزويممممد ا 720انشمممماء 

وحمممممدة 2544بال مممممدما  الالزممممممة، و مممممار، تننيممممم  

وحدة ران مصر ، وذلر 720اراا  ا تماعي و 

.2021حت  يونيو 2014االر النترة من يونيو 

ة  مدير بالمم كر، أنمه تممت وضمع حجممر اسرماس لمدينمم

امممرب قنممما بمو مممف قمممرار راممميل الجمهوريمممة رقمممت 

، بيعممامة ت صممي  مسمماحة تبلمم 2017لسممنة 168

آالف فمدا  ممن اسراضمي المملوكمة للدولمة9نحو 

ل  ملاية ااغة، بامتدام ارب محافظة قنما، لصما

 يئممممة المجتمعمممما  العمرانيممممة الجديممممدة، وتقممممع 

، كيلمومترا   نموب مدينمة قنما5المدينة عل  بعد 

يممز كيلممومترًا  نمموب مدينممة نجممع حمممامي، ويتم45و

التجممممع العمرانمممي الجديمممد بوقوعمممه علممم  شمممباة

. ر  اقليمية

اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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آالف وحممدة 5.3نحممو كممما تممت االنتهمماء مممن انشمماء 

ارممممممممماا  ا تمممممممممماعي بمدينمممممممممة قنممممممممما الجديمممممممممدة 

.  مليو   نيه671.4بتالنة 

نماء باإلضافة ال  ذلر، تت وضمع حجمر اسرماس لب

مدينممممة نجممممممع حممممممممامي الجديمممدة علممم  مساحمممممممة 

ألمممل فمممدا  ممممن اسراضمممي المملوكمممة للدولمممة 25.2

ف ملاية ااغة، ناحية محافظة قنا، وذلمر بمو م

.2021لسنة 85قرار رايل الجمهورية رقت 

فمممي السممميا  ذاتمممه، رمممعج الحاوممممة الممم  اغمممدار 

التشممممريعا  والقممممرارا  الالزمممممة للممممدفع بعجلممممة 

مممج التنميممة والتحممديث فممي قيممال اإلرمماا ، فقا

بت صمممممممي  أرا   لصمممممممال  مديريمممممممة اإلرممممممماا  

بالمحافظممممممة إلقامممممممة الوحممممممدا  والمجم عمممممما  

السانية عليها، ومن ذلرا

أفدنممممة، 5ت صممممي  قيعممممة أر  بمسمممماحة ▪

بلمممي بمممالم الممممار ق-والااانمممة بناحيمممة البراايمممث 

ريممة مركممز أبوتشممج، لصممال  مدي-بقريممة القممارة 

اإلرمممماا ا إلقامممممة عمممممارا  رممممانية عليهمممما، 

3513بمو مممممممف قمممممممرار راممممممميل الممممممموزراء رقمممممممت 

.2015لسنة 

آالف 3.4ت صمممممي  قيعمممممة أر  بمسممممماحة ▪

وحمدة متر مربع، والااانة بزمام قرية القصمر بال

ا مركممز نجممع حمممامي-المحليممة لقريممة الرحمانيممة 

إلقاممممة وحمممدا  رمممانية عليهممما، بمو مممف قمممرار 

.2015لسنة 2862رايل الوزراء رقت 

اعممممممممامة ت صممممممممي  مسمممممممماحة تبلمممممممم  نحممممممممو ▪

أفدنممممة مممممن اسراضممممي المملوكممممة للدولممممة 4.4

ي ملاية ااغة بمحافظمة قنما الرمت دامها فم

اقاممممة عممممارا  رمممانية، بمو مممف قمممرار راممميل 

.2016لسنة 371الجمهورية رقت 
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 مم ا، وقممد قامممج الدولممة ببنمماء وتيمموير عممدم مممن 

:المشروعا  السانية، ومن أبرز ا

النممممرموس )مشممممرول اإلرمممماا  االرممممترماري ▪

وحمممدة 132تمممت بمو بمممه بنممماء عمممدم (: والنمممورس

وحمدة تجاريمة بمحافظمة قنما، 23رانية وعدم 

عي بنظام الوقل االرترماري في ا ار مشمرو

النمممممرموس والنمممممورس، بتالنمممممة بلغمممممج نحمممممو 

.مليو   نيه66

المم ي يُعممدُّ مممن: مشممرول اإلرمماا  اال تممماعي▪

أ ممممت المشممممروعا  السممممانية التممممي وضممممعتها 

الدولمممممممة علممممممم  اار مممممممة التنميمممممممة العمرانيمممممممة 

ة بالمحافظمممة، فقاممممج الدولمممة بتورممميع ماامممر

المشمممرول، وقاممممج بت صمممي  قيعمممة أر  

فمدانًا 1539أفدنمة، ضممن مسماحة 5بمسماحة 

لسممنة 2316بمو ممف قممرار رامميل المموزراء رقممت 

، والصمممامر بهممما قمممرار راممميل الجمهوريمممة 2015

، والواقعمممممممة بالوحمممممممدة 2011لسمممممممنة 12رقمممممممت 

المحليممممممممة لمركممممممممز ومدينممممممممة نجممممممممع حمممممممممامي 

مممة بالمحافظممة لصممال  مديريممة اإلرمماا ا إلقا

عممممارة رمممانية ضممممن مشمممرول اإلرممماا  11

اال تمممممماعي، ويبلممممم  عمممممدم وحمممممدا  اإلرممممماا  

ألمل وحمدة 12.4اال تماعي بمحافظة قنا نحو 

. 2020رانية، وذلر حت  نهاية عام 

يُعمممممدُّ أحمممممد أ مممممت : مشمممممرول المرلمممممث الممممم  بي▪

المشممممروعا  القوميممممة الابممممرى، والتممممي ت ممممدم

منيقمممممممممة  نممممممممموب مصمممممممممر باعتبمممممممممار  أحمممممممممد 

المشمممممروعا  التنمويمممممة التمممممي تعتممممممد علممممم  

. المقوما  التعدينية المو ومة
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49.5

ي يهمدف المشممرول المم  ت نيممل اليممغ  السمماان

علمممممممم  منمممممممما ت العمممممممممرا  الحاليممممممممة، وتحقيممممممممت 

افرة، االرت دام اسمرمل للمموارم اليبيعيمة المتمو

وتحقيممت أكبممر قممدر مماممن مممن عدالممة توزيممع  مممار

التنميممممة بممممين  ميممممع أنحمممماء الجمهوريممممة، والممممت 

مجتمعا  عمرانيمة  ديمدة تشمال منما ت  م ب 

كممما يهممدف المشممرول المم  تيمموير عممدم. للسمماا 

ا والمممموانيممممن الصمممروا، والمنشمممة ، واليمممر ، 

ة ميناء رنا ا، ومينماء الحممراوين، ومدينم: ومنها

ز ، وانشمماء مركممقنمم –القصممير، و ريممت القصممير 

انشماء اقتصامياا لو ستياا شمار ارب رمنا ا، و

.قنا–منا ت غناعية عل   ريت رنا ا 

ا مالًا، في  محافظة قنما قمد شمهد   نمرة فمي

، وذلمممر علممم  2020مجمممار اإلرممماا  حتممم  نهايمممة 

: النحو المبين

ا ممممممالي عمممممدم وحمممممدا  اإلرممممماا  اال تمممممماعي 

.2020المنن ة في المحافظة حت  نهاية عام 

ألدددف وحددددة

12.4سددددددددددددددكنية

ألدددددددددددددددددددددددف

مسدددددددددتفيد

ا مممممممالي عممممممدم المسممممممتنيدين مممممممن وحممممممدا  

ة اإلرمماا  اال تممماعي المننمم ة فممي المحافظمم

.2020حت  نهاية عام 

ا مالي عدم الممد  الجديمدة فمي محافظمة قنما 

.2020حت  نهاية 

مدينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 2
. يئة المجتمعا  العمرانية الجديدة: المصدر 
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ة اممالر السممنوا  السممبع الماضممية، نجحممج الدولمم

المصمممرية فمممي القيممماء علممم  واحمممدة ممممن أايمممر 

المشمممماال  التممممي وا هممممج المجتمممممع المصممممريا 

حيممممممممث ارممممممممتياعج نقممممممممل رمممممممماا  المنمممممممما ت 

ة العشمموااية المم  مسمماكن  ديممدة تمموفر لهممت حيمما

ة كريمة، و و ما  عل م رسا  اقتصامية مولي

.كبرى تشيد بتجربة مصر في   ا المجار

ممن في   ا الشم  ، قاممج الدولمة بتيموير الاريمر

المنممممما ت ايمممممر الم ييمممممة وايمممممر ا منمممممة فمممممي 

.محافظة قنا في النترة اسايرة

يمم تي ذلممر مممن أ ممل تمموفير حيمماة أفيممل ورمممان

نشماء كريت للموا نين بتلر المنا ت، حيمث تمت ا

مليمو   نيمها لنقمل 34وحدة رانية بتالنمة 260

. الساا  المقيمين في العشواايا  اليها

تطةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ا يات
"
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مممن أ ممت تلممر المشممروعا  المننمم ة فممي مجممار 

تيمممموير العشممممواايا  فممممي محافظممممة قنمممما، نجممممد 

 ي ، والماليممرانيةمشرول تيوير منيقة الترعة 

مليممممو  29، وبتالنممممة 2015تممممت تننيمممم   فممممي عممممام 

 نيه، ويهدف   ا المشرول ال  اممدام العممارا  

السممممممانية بشممممممباا  ميمممممما  الشممممممرب والصممممممرف 

الصمممحي والاهربممماء، وتنسممميت الموقمممع، ورغمممل

.الير ، وبناء الوحدا  السانية

 ممممم ا باإلضمممممافة الممممم  مشمممممرول تيممممموير منيقمممممة 

، ويهممممدف المشممممرول المممم  تمممموفير أر  الاالحممممين

متممرًا 150بديلممة وتقسمميمها المم  قيممع بمسمماحة 

بمسممممماحة( مور واحمممممد)بيتًمممما 36مربعًمممما، وانشممممماء 

.مترًا مربعًا وعمارتين رانيتين90

وحمممممدة 76وبلممممم  ا ممممممالي الوحمممممدا  بالمشمممممرول 

نسممممة، وقمممد 380رمممانية، وارمممتنام منمممه نحمممو 

.مليو   نيه30بلغج تالنته نحو 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة قنا  | 79

تهممممتت الدولممممة بزيممممامة مصممممامر الممممموارم الماايممممة، 

وتحسمممين نظمممت المممري، وفمممي محافظمممة قنممما ممممن 

مشممممممروعًا لت  يممممممل 137الم يمممممم  تننيمممممم  عممممممدم 

بتالنمة بلغمج نحمو2021السدوم والترل حت  عام 

مليمممممممممممممارا   نيمممممممممممممه، وتو يمممممممممممممه بحيمممممممممممممرا  3.2

و غمممممناعية لت مممممزين ميممممما  السممممميور بتالنمممممة نحممممم

.مليو   نيه500

وبالنسمممبة لمشمممروعا  ت  يمممل التمممرل علممم  و مممه

تمي ال صمو ، فقمد بلغمج تالنمة المشمروعا  ال

ليما  مليار  نيه، وتبل  تالنة العم1.1تت تنني  ا 

مليمممارا   نيمممه، وممممن 6.1الجممماري تننيممم  ا حممموالي 

. 2024الم ي  االنتهاء منها عام 

مممممممن أبممممممرز مشممممممروعا  ت  يممممممل وتبيممممممين التممممممرل 

:بالمحافظة نجد ا تي

ي ت  يممل وتبيممين تممرل الزينيممة ورمماحل العشمم▪

فمممممدانًا، 2221كيلمممممومترا  وزممممممام 8.31بيمممممور 

.مليو   نيه33بتالنة تبل  

ارممناترعممة بهندرممتي 33ت  يممل وتبيممين عممدم ▪

.مليو   نيه367وأرمنج بتالنة 

قنمما ت  يممل وتبيممين التممرل المتعبممة بممري شممر ▪

.مليو   نيه364بهندرة اسقصر بتالنة 

ت  يمممممل وتبيمممممين التمممممرل المتعبمممممة بمممممري امممممرب ▪

بتالنمممممممممممة أبوتشمممممممممممجقنممممممممممما بهندرمممممممممممة ري 

.مليو   نيه116

نمما ت  يممل وتبيممين التممرل المتعبممة بممري اممرب ق▪

.مليو   نيه131بهندرة ري نقامة، بتالنة 

نمما ت  يممل وتبيممين التممرل المتعبممة بممري اممرب ق▪

النمة بتبيرمنابهندرة المموارم الماايمة والمري 

.  مليو   نيه300

  ت  يممل وتبيمممين التمممرل  المتعبممة بقمممرى قمممو▪

.مليو   نيه380ومشنا بتالنة 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

"
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ري قنما ت  يل وتبيين الترل المتعبة بهندرة▪

.مليو   نيه390بتالنة 

أمتمار ف قمل 6ت  يل وتبيين تمرل بعمر  قمال ▪

بزممممام  ندرمممة المممموارم الماايمممة والمممري بنجمممع 

.مليو   نيه565حمامي بتالنة بلغج 

ري ت  يمممل وتبيمممين التمممرل المتعبمممة بهندرمممة▪

.مليو   نيه301قو  واسقصر بتالنة 

مية ت  يممل وتبيممين ترعممة الجبممل، وترعممة السممال▪

، وترعمممة أم عمممدس، الااللسمممهالبحريمممة، وترعمممة 

قنممم ، وترعمممة  نابيمممة شمممنهوروترعمممة  نابيمممة 

يممممة الشممممرقية، وترعممممة رممممي ين، بتالنممممة ا مال

كمممممممما تمممممممت . مليمممممممو   نيمممممممه218تُقمممممممدر بنحمممممممو 

بتالنمممممممة حجمممممممازةت  يمممممممل وتمممممممدعيت مصمممممممرف 

.مليو   نيه50

بحيممرا  غممناعيةا 7عممالوة علمم  ذلممر، تممت انشمماء 

لحمايممممة عممممدة منمممما ت بالمحافظممممة مممممن أايممممار 

.مليو   نيه150السيور، بتالنة تُقدر بنحو 

فيمممممما يتعلمممممت بينشممممماء محيممممما  الرفمممممع، فقمممممد 

بتالنمممممممة المراشمممممممدةتمممممممت انشممممممماء محيمممممممة ري 

.مليو   نيه186

نتيجممممة للجهمممموم التممممي بمممم لتها الدولممممة للنهممممو 

، بقيممال الممموارم الماايممة والممري فممي محافظممة قنمما

مة فمي بل  ا مالي كمية الميا  النيليمة المسمت د

بمحمافظتي قنما واسقصمر2021/2020الزراعة عام 

.مليار متر ماعف في السنة2.2حوالي 

وبلغممممج ا مممممالي كميممممة ميمممما  الصممممرف المعممممام 

مليمممو  متمممر 534ارمممت دامها فمممي العمممام ننسمممه 

رة ماعف في السنة وفقًا سحدا احصاءا  غام

عن وزارة الموارم الماايمة والمري، كمما بلم  ا ممالي

.2020ألل ماكينة عام 23.5عدم ماكينا  الري 
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حظممممممي قيممممممال البيئممممممة با تمممممممام الدولممممممة اممممممالر 

السمممنوا  السمممبع الماضمممية، و مممو مممما تعاسمممه 

مج حجممت الجهمموم واالتناقيمما  الدوليممة التممي انيمم

ا اليهمما مصممر فممي مجممار الحنمماع علمم  البيئممة،  كممم

قنمما، حظمي قيمال البيئممة با تممام كبيممر بمحافظمة

ااغممممة منظومممممة النظافممممة، و ممممو ممممما تبلممممور فممممي 

العديد من التحركا  علم  مسمتوى المشمروعا 

المنن ممممممم ة فمممممممي مجمممممممار تعزيمممممممز قيمممممممال البيئمممممممة، 

والتشمممريعا  والقمممرارا  ذا  الشممم  ، حيمممث تمممت 

ت صمممممي  قيعمممممة أر  بمسممممماحة تبلممممم  نحمممممو

ز بمركمممقمممموالألمممل متمممر مربمممع، بقريمممة البحمممري 2.1

هما، نقامة بمحافظة قنا، إلقامة مدفن غحي علي

681وذلمممممر بمو مممممف قمممممرار راممممميل الممممموزراء رقمممممت 

.2015لسنة 

لم  ك لر، تت ت صمي  قيعمة أر  بمسماحة تب

محرورمةا فدانًا تقريبًا، ناحية الدير الغربي بال14.9

الرممممممت دامها فممممممي اقاممممممممة محيممممممة ورممممممميية 

للم لنممما  الصممملبةا وذلمممر بمو مممف قمممرار راممميل

. 2021لسنة 240الجمهورية رقت 

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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وير بالنسممممبة سبممممرز المشممممروعا  المنن مممم ة لتيمممم

: منظومة النظافة، نجد ا تي

محيمممة "االنتهممماء ممممن اسعممممار اإلنشمممااية لمممم ▪

ماليممة بمركممز أبممو تشممج، بتالنممة ا " الورمميية

ماليمممين  نيمممه، تسمممتهدف المحيمممة 7.7بلغمممج 

ن تجميمممع ونقمممل الم لنممما  الصممملبة، وتحسمممي

عمليممما  الجممممع، والنقمممل لتحسمممين منظوممممة 

امارة الم لنممممما ا حيمممممث تسمممممتقبل المحيمممممة 

الم لنممما  المجمعمممة ممممن المواقمممع،  مممت يمممتت 

نقلهممممممما لمصمممممممانع معالجمممممممة الم لنممممممما ، أو 

الممممممدافن الصمممممحيةا تممممموفيرًا لننقممممما  النقمممممل

ن والحنمماع علمم  البيئممة مممن التلمموا النممات  عمم

تممممراكت الم لنمممما  بالشمممموارل، والمواقممممع ايممممر 

.ا منة بيئياا

لمحيمة بشال أكرر تنصيلًا، في   دوى تلمر ا

:تامن في ا تي

نممة تسممهت تلممر المحيمما  فممي تقليممل تال•

نقممممل الم لنمممما  المممم  مواقممممع المعالجمممممة 

.والت ل  النهااي من الننايا 

ة محيا  نقمل الننايما   مي اسكرمر فعاليم•

ن مممن حيممث التالنممة عنممدما تقممع بممالقرب ممم

. منيقة تجمع الم لنا 

يحمممممد  ارمممممت دام محيممممما  الترحيمممممل ممممممن •

ي تاممماليل تجميمممع الم لنممما ، حيمممث تقيممم

أ قت العمل وقتًا أقل في ورميا  العمل

للنقمممل ممممن مواقمممع المممت ل  والمعالجمممة 

.البعيدة واليها

انة تقليمممل تاممماليل العمالمممة والوقممموم وغمممي•

. مركبا  التجميع

.زيامة كناءة عمليا  الجمع والنقل•

ة االنتهاء من تيوير ورفمع كنماءة مصمنع معالجم

، 2021وتممدوير الم لنمما  بنجممع حمممامي فممي أبريممل 

ماليمين  نيمه ممولمة 5.9بتالنة مالية تقمدر بنحمو 

ة ممممن البرنمممام  المممو ني إلمارة الم لنممما  الصممملب

.التابع لوزارة البيئة
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مممممممن شممممممم   تيممممممموير ورفمممممممع كنممممممماءة المصمممممممنع 

ر المسمماعدة علمم  ارممتقبار ومعالجممة كميمما  أكبمم

قلهمما مممن الم لنمما ، وتقليممل كمياتهمما التممي يممتت ن

ع المم  المممدفن، وتحقيممت عااممد اقتصممامي للمصممن

( (Compostمممممن اممممالر بيممممع السمممممام العيمممموي 

وم المنمممت  بالمواغمممنا  الميلوبمممة، وبيمممع الوقممم

الممم  مصمممانع ( (RDFالمشمممتت ممممن المرفوضممما  

شمم   اسرمممنج، وبشممال أكرممر تنصمميلًا، فممي  مممن

تلمممر المحيمممة أ  تحقمممت مجموعمممة وارمممعة ممممن 

:اس داف، و ي

.توفير فر  عمل للشباب▪

المحافظممة علمم  الممموارم، وتقليممل االنبعا ممما ▪

.اليارة بالبيئة

تقليمممممممل كميمممممممة الم لنممممممما  الصممممممملبة التممممممممي ▪

.يستقبلها المدفن

يمموي انممف كميممة الممموام القابلممة للتحلُّممل الح▪

.التي ت  ف ال  مدافن الننايا 

الحمممدـ ممممن انبعا ممما  امممازا  الممممدفن الصمممحي ▪

(.اازا  االحتباس الحراري)

ا في ارتعامة الموام القابلة إلعامة التدوير بم▪

.ذلر انتا  م صبا  التربة

انتمممممممما  الوقمممممممموم الصممممممممملف المشممممممممتت ممممممممممن ▪

(.(RDFالمرفوضا 

وفممممي ضمممموء حممممر  الدولممممة علمممم  الممممت ل  مممممن 

نير الم لنا  الزراعية، تت توفير وحمدا  فمرم لسم

، اسقصممممممر، قنةةةةةةاالقصممممممف بمحافظمممممما  المنيمممممما، 

.ماليين  نيه4وأروا  بتالنة ا مالية بلغج 
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باإلضممافة المم  ذلممر، وفممي ا ممار  همموم الدولممة فممي

قماممة مجار البيئة، تت انشاء مصنعين لتمدوير ال

.2020بمحافظة قنا، ومدفنين غحيين عام 

كممما تممت ا ممال  العديممد مممن المبممامرا  فممي مجممار 

:نهازيامة ورفع الوعي بالبيئة والحناع عليها، م

زارة ، مبمامرة أ لقتهما و"الي بيتر  نة"مبامرة ▪

، وذلمممر 2016البيئمممة ممممن امممالر فمممرل قنممما فمممي 

بمشمممممماركة الهيئممممممة العامممممممة لالرممممممتعالما ، 

ومركمممممز اعمممممالم قنممممما، وم رسممممما  المجتممممممع 

الممممممدنيا بهمممممدف المممممت ل  ممممممن الم لنممممما  

المنزلية في الزراعة، وتمدريف  مالب الممدارس

علمم  الزراعممة والتجميممل، وحممرهت علمم  زراعممة ممما 

يمممم كلونهت ب يممممديهت مممممن ايممممراوا  نظينممممة 

و مممممار، وارممممتغالر أرممممي  المنممممازر لتاممممو  

.امصدرًا لغ اء آمن وماسبًا مامياا ميمونً

بشوارل ومدارس" قريتنا نجملمعًا "مبامرة ▪

قريمممة الجماليمممة، والتمممي نظمهممما  هممماز شممم و  

البيئممممممممة بالمحافظممممممممة والجمعيممممممممة ال يريممممممممة 

ا بهمممممممدف 2019بالجماليمممممممة فمممممممي أاسممممممميل 

ئمة تشجيع  مالب الممدارس للحنماع علم  البي

.والت ل  ا من من الم لنا 

ا ، تممت ا القهمم"رممنير القصممف مممورم لنمما"حملممة ▪

ر ا بهدف توعية مزارعي قصف السا2018عام 

ه، بعممدم حممر  رممنير القصممف واالرممتنامة منمم

وتغيممممي الحملممممة قممممرى مركممممز قممممو  البممممال  

.قرية24عدم ا 

، أ لقتها وحدة المرأة"بعف نامل"مبامرة ▪

ومممم  النممول اال تممماعي بجهمماز شمم و  البيئممة

رأة ا لنشر الوعي البيئي للم2021بقنا في يوليو 

.واسررة، ضمن مبامرة اتحير لااير



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

الكبيدر ىهدت البنية التحتية لفرة خدالل السدنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا ألهدره التحسدن

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بدددتقرير 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 

7
  تت تنني  ا في مجمار االتصماالمشروعات

وتانولو يممما المعلومممما  بالمحافظمممة امممالر
.2021حت  يونيو 2014النترة من يونيو 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

74جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 
بتكلفددددددددددددددددددة

مليددددددددددددددددارات 

جنيدددددددددددددددددددددددددد 

أ مموار اليممر  الدااليممة التممي تممت رغممنها مااممل
.المحافظة

573

3.7
افظمة تالنة انشاء لوحا  توزيع كهربماء بالمح

(. 2021–2014)االر النترة 

1.5
.نقمممامة العلممموي/ تالنمممة انشممماء محمممور قمممو  

مليدددددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددارات 

6.3جنيدددددددددددددددددددددددددد 
تالنمممممة انشممممماء محيممممما  الشمممممرب والصمممممرف 

(. 2021–2014)الصحي االر النترة 

كيلددددددددددددددددددددددددومتًرا
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تشممممهد محافظممممة قنمممما نقلممممة نوعيممممة للنهممممو  

يممممال واالرتقمممماء بمسممممتوى البنيممممة التحتيممممة فممممي ق

يممممة اليمممر  والنقمممملا تننيممم ًا ل يممممة الدولمممة للتنم

، وبرنمممام  تنميمممة 2030المسمممتدامة، ور يمممة مصمممر 

غممممعيد مصممممر، وللنهممممو  بقيممممال النقممممل فممممي 

المحافظمممممة، تمممممت انشممممماء وازموا   مممممر  بيمممممور 

كبممماري، ورغمممل  مممر  5كيلمممومترًا، وانشممماء 380

كيلممممومترًا، كممممما تممممت تيمممموير573مااليممممة بيممممور 

محيمممما  رممممار حديديممممة، وتيمممموير مزلقانمممما  4

. مليارا   نيه4.6بتالنة تبل  نحو 

ا ا رمن/ عل  ربيل المرار تمت ازموا   ريمت قنما 

-120رممو ا  الصممحراوي الغربممي بيممور / قنمما –

ريممت كيلممومترًا، و ممار  تننيمم  ازموا  وتيمموير  145

36اسقصممممر الصممممحراوي الشممممرقي بيممممور / قنمممما 

اسقصمممر / كيلمممومترًا، وأعممممار رغمممل  ريمممت قنممما 

كيلممممممومترًا، وازموا   32الزراعممممممي الغربممممممي بيممممممور 

اسقصمممر الصمممحراوي الغربمممي بيمممور /  ريمممت قنممما 

.كيلومترًا50

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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: كما تت انشاء عدم من الاباري، أبرز ا

ير كموبري نجمع حممامي، الم ي تمت انشما   لتسممي▪

الحركممة المروريممة، والغمماء التقمما ع السمميحي 

/ مممع كمموبري النيممل وامم  رمماة حديممد القمما رة 

أرموا ، ول دمممة القممامم ممن قممرى مدينممة نجممع 

لنة وتبل  تا. حمامي متجهًا ال  ماال المدينة

.ماليين  نيه105المشرول نحو 

ين كوبري قو  العلوي، ال ي يتاو  من حمارت▪

.في كل اتجا مروريتين

متمممرًا 975متمممرًا، و ولمممه 15يبلممم  عمممر  الاممموبري 

بالمنمممممازر والميمممممالع، بتالنمممممة ا ماليمممممة بلغمممممج

.مليو   نيه45

كوبري المعنا العلموي، الم ي يهمدف الم  الغماء▪

قنمما،/  ميممع التقا عمما  بممين  ريممت رممنا ا 

ف والقيممماء علممم  االاتناقممما  المروريمممةا بسمممب

.و وم مزلقا  للسار الحديدية

ف كمموبري المشمماة بالشممي  يممونل، المم ي يهممد▪

المممم  نقممممل المشمممماة مممممن الشممممر  المممم  الغممممرب 

قنما، والعال بمنيقة الشي  يونل بمدينة

وذلمممممر تسمممممهيلًا للحركمممممة المروريمممممة، وتقليمممممل

حمممواما المشممماة علمممم  اممم  السممماة الحديممممد، 

.مليو   نيه11وتبل  تالنة المشرول نحو 

عزيمز كوبري الشهيد  ندي ريد رالمة عبد ال▪

بنجممع حمممامي شمممار قنمما، أعلمم  امم  السممار 

الحديديممممة تحممممج اشممممراف الهيئممممة الهندرممممية 

ول للقممموا  المسممملحة، وتبلممم  تالنمممة المشمممر

.مليو   نيه225نحو 
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بري كمم لر، تممت االنتهمماء مممن المرحلممة الرانيممة لاممو

محيمممة السممماة الحديمممد العلممموي بمحافظمممة قنممما 

ن أمام حركة رير السيارا  في االتجما  القمامم مم

ة، المم  المحيممالقنمماايميممدا  رمميدي عبممد الممرحيت 

. ماليين  نيه7وتبل  تالنة المشرول نحو 

مممن ضمممن مشممروعا  المحمماور، محممور الشممهيد 

كيلممومترًا، وتيمموير 19الرااممد بارممت فاممري بيممور 

محيممممما  رممممماة حديمممممد، وتيممممموير نظمممممت 4عمممممدم 

اإلشممممارا  بممممين المحيمممما ، وتيمممموير مزلقانمممما ، 

  نقامة بمحافظة قنما، والم ي تبلم-ومحور قو  

مليممار  نيممه، ويممرب  اليريممت 1.3تالنتممه اإل ماليممة 

( أرمموا / القمما رة )الصممحراوي الشممرقي بيريممت 

الصممممحراوي الغربممممي، عممممابرًا نهممممر النيممممل واليريممممت 

شممار مدينمة( أرموا –القا رة )الزراعي الغربي 

. قو 

لتقليمممل االزمحمممام الممممروري،  ممماء مشمممرول انشممماء 

نقامة العلوي علم  النيمل ومداالمه/ محور قو  

ا  بمحافظممة قنممماا ليسمممهت فمممي تقليمممل المسممماف

كيلممومترًا 25البينيممة بممين محمماور النيممل المم  حمموالي 

بغمممممممر  تقليمممممممل االزمحمممممممام الممممممممروري وادممممممممة 

المجتمعممما  العمرانيمممة الجديمممدة، واعتبمممار  ممممن 

أعمار المننعة العامة، وذلر وفقًما لقمرار راميل

.2019لسنة 2121الوزراء رقت 
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تممت البممدء فممي أعمممار تننيمم  المشممرول فممي1.

.2018أبريل 

كيلمممومترًا 19المحمممور الجديمممد يمتمممد بيمممور 2.

.مترًا21وعر  

بعمر ممروريتينييت المحور عدم حارتين 3.

متمر 2.5أمتار، ورغيل للمشماة بعمر  7.2

.لال اتجا 

ننقًمممممممممما أعلمممممممممم  15كمممممممممموبري و15يشمممممممممممل 4.

التقمممما عا  ممممع اليممممر  النرعيمممة والمتممممرل 

.والمصارف

.مليار  نيه1.5تبل  تالنة تنني   5.

أرمموا  الصممحراوي / يممرب   ريممت القمما رة 6.

أرممممممممموا / الشمممممممممرقي بيريمممممممممت القممممممممما رة 

الصمممممحراوي الغربمممممي عمممممابرًا النيمممممل و ريمممممت 

القمممما رة أرمممموا  الزراعممممي الغربممممي شمممممار 

.مدينة قو 

يسمممممهت فمممممي تسمممممهيل الحركمممممة المروريمممممة 7.

وتنميمممة المنممما ت الصمممناعية امممرب وشمممر  

ر النيل، والت مجتمعا  عمرانية  ديدة عبم

ربمم  شمممباة اليمممر  الرايسمممة ممممن اليريمممت

الصمممممممممحراوي الشمممممممممرقي حتممممممممم  اليريمممممممممت 

.الصحراوي الغربي

قمممة، تنميمممة حركمممة السمممياحة الدينيمممة بالمني8.

والحممممد  ممممممن ايمممممورة التنقمممممل بالمعمممممديا  

ممممن النيليمممة التمممي تقممموم بنقمممل المممموا نين

.شر  النيل ال  ارب النيل والعال

ونتيجمممة للجهممموم التمممي تمممت القيمممام بهممما للنهمممو 

بقيممال النقممل والمواغممال ، وغممل ا مممالي عممدم 

بعمممممة الابمممماري الرابتمممممة والعلويمممممة والمتحركمممممة التا

كمموبري 120للهيئممة العامممة لليممر  والابمماري المم  

كممموبري 118، مقارنمممة بمممم 2020/ 2019امممالر العمممام 

.2014/ 2013االر العام 

نقةةادح / أبةةرا المعل مةةات عةةق م ةة ر قةة   

:العل  
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فمممي ا مممار  هممموم الدولمممة للتحمممور الرقممممي، وق مممع 

، بروتوكمممور 2019ميسممممبر 25محمممافب قنممما، فمممي 

تعممممممممماو  ممممممممممع وزارة االتصممممممممماال  وتانولو يممممممممما 

مشةةةةروت الت ةةةة ل المعلوممممما ا بهممممدف تننيمممم  

وميانمممة امارا  ميممموا  عمممام المحافظمممة الرقمةةةي

.ومجالل المد  والمديريا 

زارة ي تي ذلر، انيالقًما ممن المدور الم ي تقموم بمه و

نميمة االتصاال  وتانولو يما المعلومما  لتعزيمز ت

معممممت البنيممممة التحتيممممة لتانولو يمممما المعلوممممما ، و

ال يمممممة االرمممممتراتيجية للدولمممممة إلتممممممام عمليمممممة

التحمممور الرقممممي، وميانمممة القياعممما  الحاوميمممة

بالدولمممة بمممما يسمممهت فمممي تقمممديت امممدما  أفيمممل

.للموا ن المصري

ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"
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حت  يونيو 2014اتصالًا، تت االر النترة من يونيو 

مشمممروعا  بتالنمممة ا ماليمممة 7تننيممم  عمممدم 2021

:مليو   نيه، تشتمل عل  ا تي74تقدر بم 

توغمممميل ادمممممة اسليمممماف اليممممواية للهيئمممما ▪

.الحاومية، والمديريا ، والوحدا  المحلية

.تشغيل محيا  المحمور▪

.تركيف كابال  النايبر بالمدارس▪

.تيوير مااتف البريد▪

.يتنني  أعمار مدنية لمشرول التحور الرقم▪

وقممممد انعاسممممج تلممممر الجهمممموم والتحركمممما  فممممي 

تحسُّممممممممن م شممممممممرا  االتصمممممممماال  وتانولو يمممممممما 

المعلومممممممما  بالمحافظمممممممةا حيمممممممث  بلممممممم  عمممممممدم 

ها رنترالًا تبل  رعت69السنتراال  بالمحافظة 

ألمممل اممم ، وبلممم  عمممدم مشمممتركي الهمممماتل 890.7

ألممل مشممترل، ونسممبة مسممت دمي 150.1الرابممج 

كمممممما يو مممممد. 2020/2019عمممممام % 40.7اإلنترنمممممج  

فظمة امالر ماتبًا بريدياا حاومياما عاملًما بالمحا181

. 2020عام 

ت وفمممي ا مممار تعزيمممز الرقافمممة الرقميمممة، تمممت تنظمممي

العديد من الورب والندوا  ذا  الشم  ، ومنهما 

، 2021ورب تحور رقمي في فبرايمر 5تنظيت عدم 

تحممج اشممراف وزارة الماليممة، ومحافظممة قنمما، كممما 

بممممالمراكز المممممميانتممممت اعتمممممام ايصممممار السممممدام 

ممة التانولو ية في مجالل الممد ، وميانمة أنظ

الحسممابا  والم مماز ، واالرممتحقاقا ، وشمم و 

.العاملين

ل كمما تممج ميانممة مورة عممل تممداور القيمايا بامم

يمف من قست أبحاا التزييمل والتزويمر وقسمت ال

.الشرعي الميداني بمحافظة قنا
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ل ايمانًمما ب  ميممة الاهربمماء كميلممف أرارممي لامم

ممموا ن، ا تمممج الدولممة بتيمموير قيممال الاهربمماء

والياقمممممممة المتجمممممممدمة علممممممم  مسمممممممتوى  ميمممممممع 

المحافظممما ، وممممن أبرز ممما محافظمممة قنممما، التمممي 

" ARE GROUP"تتميممممز بو مممموم مجمممممع مصممممانع 

نموب الصناعية  قن للياقة المتجدمة بمدينة 

المحافظمممممة، والتمممممي تُعمممممدُّ أكبمممممر قلعمممممة غمممممناعية

للياقممة المتجممدمة فممي الشممر  اسورمم ، وذلممر

إلنتممممممما  ألمممممممواا الياقمممممممة الشمسمممممممية بتالنمممممممة

.أفدنة5.5مليو   نيه عل  مساحة 370

وبشممال عممام، فقممد شممهد  محافظممة قنمما اممالر 

 نمممممرة فمممممي توغممممميل2014النتمممممرة منممممم  يونيمممممو 

ناعية، التيممار الاهربممااي للمنمما ت السممانية، والصمم

والوحممدا  الصممحية، وتممدعيت شممباا  ومحيمما 

محمممموال ا لتقويممممة الشممممباة الموحممممدة، وانشمممماء 

مليمممارا  3.7لوحممما  توزيمممع بتالنمممة بلغمممج نحمممو 

. نيه

قليممممي تنصمميلًا، فقممد تممت تننيمم  مركممز الممتحات اإل

مليو   نيه، وتمت 787بنج  حمامي بتالنة بلغج 

ااي مشروعا  لتوغيل التيار الاهربم8تنني  عدم 

.مليو   نيه554بالمحافظة، بتالنة 

مشمممروعًا إلنشممماء محيممما  13و مممار  تننيممم  عمممدم 

محممممموال  لتقويمممممة الشمممممباة الموحمممممدة وانشممممماء 

لوحمممممممممممما  توزيممممممممممممع بتالنممممممممممممة تقممممممممممممدر بنحممممممممممممو

مليممممار  نيممممه، ومممممن الم يمممم  االنتهمممماء مممممن 2.4

ر تننيمممم  تلممممر المشممممروعا  المسممممتهدفة بحلممممو

. 2022يونيو 

عممالوة علمم  ذلممر، فقممد رممعج الدولممة المم  زيممامة 

رمممعة محيمممة نجمممع حمممماميا حيمممث تمممت تورممميع 

2015المحيممممة مممممرتينا المممممرة اسولمممم  فممممي مممممايو 

، والممممرة الرانيمممة كيلوفولمممج66/11بمحمممور  همممد 

. كيلوفولج500/220بمحور  هد 2016مارس 

الكاربةةةةةةةةةةةةةةةاء والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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تمممت ومةةةق أ ةةة  الناةةة ا بشةةةبكات الكاربةةةاء  

ت صمممي  العديمممد ممممن اسراضمممي ممممن أ مممل بنممماء 

محيمممممما  توليممممممد، ولوحمممممما  توزيممممممع، ومحمممممموال  

فمدانًا 330.9كهربااية، فقد تت ت صي  مساحة 

مممممن اسراضممممي المملوكممممة للدولممممة ملايممممة ااغممممة 

بمحافظممممة قنممما لصممممال  وزارةاليمممويرا بناحيمممة 

الاهربمماء والياقممة المتجممدمةا الرممت دامها فممي

انشمماء محيممة توليممد كهربمماء حراريممة بنظممام حممت

االنتنممممممال بممممممدو  مقابممممممل وفقًمممممما لقممممممرار رامممممميل 

.2017لسنة 253الجمهورية رقت 

باإلضممافة المم  ذلممر، تممت ت صممي  قيعممة أر 

   ممممن اسراضمممي المملوكمممة للدولمممة بمسممماحة تبلممم

نجممممممع حمممممممامي -فممممممدانًا بناحيممممممة قريممممممة  ممممممو 58.1

بمحافظممة قنمما، لصممال  وزارة الاهربمماء والياقممة

المتجمممممدمةا الرمممممت دامها فمممممي اقاممممممة محاممممممة 

محمممموال  كهرباايممممة، وذلممممر  بقًمممما لقممممرار رامممميل 

.2020لسنة 59الجمهورية رقت 

ولتقليمممممل االعتممممممام علممممم  مصمممممامر الياقمممممة ايمممممر 

بئمممممرًا بالياقمممممة 15المتجمممممدمة، تمممممت ت  يمممممل عمممممدم 

الشمسية بمحافظما  اسقصمر، وقنما، ورمو ا 

.مليو   نيه17بتالنة 

 مم ا، وقممد شممهد عممدم مشممتركي شممباة الاهربمماء 

ن في المحافظة زيامة ملحوظة عل  النحمو المبمي

:في الررت ا تي

755.7

902.6

2014 2020

باء  تطور عدد مشتركي ىبكة الكهر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(ألف مشتر )

وزارة الاهرباء والياقة المتجدمة: المصدر 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة قنا  | 97

تمممممممممممممت انشممممممممممممماء محيممممممممممممما  ميممممممممممممما  شمممممممممممممرب 

وغمممممرف غمممممحي بمحافظمممممة قنممممما امممممالر النتمممممرة 

6.3بتالنممممة بلغممممج ( 2021يونيممممو –2014يونيممممو )

مليممارا   نيممه، و ممو ممما يعاممل ا تمممام الدولممة 

بتممممممممموفير ميممممممممما  الشمممممممممرب النقيمممممممممة، وضمممممممممما  

: ارتمراريتها، ومن أبرز تلر المشروعا 

زليمة تت مد  شباا  ميا  الشمرب والوغمال  المن

آالف متمممممممر، بتالنمممممممة4بقريمممممممة العممممممممرة بواقمممممممع 

ة، يمتت الغربيمالحبيال مليو   نيه، وفي قرية 1.3

ة ممممد شمممباا  ميممما  الشمممرب والوغمممال  المنزليممم

. ألل  نيه800ألل متر، بتالنة نحو 2.4بيور 

كممما تيمممنج المشممروعا  فممي قريممة نجممع عممزوز، 

ة ممممد  شمممباا  ميممما  الشمممرب والوغمممال  المنزليممم

.متر، بتالنة نحو مليو   نيه1000بنحو 

ميا  كما تشهد قرية نجع رعيد، تنني  شباا 

متمممر، 1000الشمممرب والوغمممال  المنزليمممة، بيمممور 

مياالسممبتالنممة نصممل مليممو   نيممه، وفممي قريممة 

  بحممري يممتت مممد  شممباا  ميمما  الشممرب والوغممال

آالف متمممممممممممر، بتالنمممممممممممة4.5المنزليمممممممممممة بيمممممممممممور 

شمهد القبلي فتالسميامليو   نيه، أما قرية 2

ة ممممد  شمممباا  ميممما  الشمممرب والوغمممال  المنزليممم

. مليو   نيه1.4آالف متر، بتالنة 3بيور 

وفمممممي مدينمممممة مشمممممنا، شمممممهد  المدينمممممة عممممممل 

تورمممممممعا  لمحيمممممممة ميممممممما  الشمممممممرب بتالنمممممممة 

ألمل متمر ماعمف فمي 34مليو   نيمه بياقمة 120

حيمممة اليمموم لترتنمممع بممم لر الياقممة اإلنتا يمممة للم

400ألل متر ماعف يومياما، وت مدم حموال  68ال 

ألمممل نسممممة ممممن المممموا نين بالمدينمممة والقمممرى 

.قرية17التابعة لها البال  عدم ا 

المرشممحة فرشمموطكممما تممت انشمماء محيممة ميمما  

ألممممل متممممر وتصممممل 15والمقامممممة علمممم  مسمممماحة 

 انيممممة بتالنممممة / لتممممر 400 اقتهمممما اإلنتا يممممة المممم  

مليمممممو   نيمممممه، وت مممممدم أكرمممممر ممممممن270ا ماليمممممة 

ألممممممممممل ممممممممممموا ن مممممممممممن أ ممممممممممالي مدينممممممممممة 200

فمممممماات "، وتعمممممممل المحيممممممة بنظممممممام فرشمممممموط

.(Ultra Filtration)" الترشي 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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ممن وفي قيال ميا  الشرب، انتهج الدولة أييًا

انشاء محية ميا  النجمة والحمرا  التمي تغم ي

، وقممد تممت انشمما  ا علمم  مسمماحةأبوتشممجمدينممة 

مليمممو   نيمممه 320أفدنمممة بتالنمممة ماليمممة بلغمممج 6

.لتر في الرانية600بقدرة 

بحممري بمركممز حجممازةكممما تممت انشمماء محيممة ميمما  

لنممة بتا" فمماات الترشممي "قممو ، وتعمممل بنظممام 

  مليو   نيمه، بتمويمل ممن برنمام54مالية حوالي 

اقمممة التنميمممة المحليمممة بصمممعيد مصمممر، وتبلممم  الي

.لترًا في الرانية120اإلنتا ية للمحية 

ريممة بقالنقمماليتممت انشمماء وافتتمماا محيممة الميمما  

ا، التابعممة لمدينممة مشممنا بمحافظممة قنممالسممميا

والمقامممممة علمممم  مسمممماحة نصممممل فممممدا ، بياقممممة 

ماليممة لتممرًا فممي الرانيممة، بي مممالي تالنممة75انتا يممة 

ألمممل نسممممة 40مليمممو   نيمممه، ل دممممة 15قمممدر ا 

.نجعًا من نجول القرية22موزعين عل  

كممما تممت انشمماء وافتتمماا محيممة رفممع ميمما  قريممة 

حصمممممانًا، 30بمحافظمممممة قنممممما، بقمممممدرة الاالحمممممين

اليمممة لتمممرًا فمممي الرانيمممة، بتالنمممة م25وبياقمممة رفمممع 

قمممدر ا مليمممو   نيمممها ل دممممة النجمممول المرتنعمممة 

.نجعًا12بالقرية، البال  عدم ا 

 ممم ا باإلضمممافة الممم  أنمممه تمممت انشممماء محيمممة ميممما  

قبلمممي لتامممو  اسولممم  ممممنحجمممازةالشمممرب بقريمممة 

 يما نوعها لمحافظا   نوب الصعيد فمي تانولو

ة لتمرًا فمي الرانيم60تنقية ومعالجة الميا  تصمر ف 

لنة وقد بلغج تا. قبليحجازةل دمة أ الي قرية 

.مليو   نيه33المشرول نحو 

ممن االر السنوا  اسايرة، تت ت صي  العديمد

اسراضممي لبنمماء محيمما  ميمما  شممرب عليهمما، فقممد

ة تت ت صي  قيعة أر  ملمر الدولمة بمسماح

امي ألل متر مربع، والااانة بمين ترعمة نجمع حمم15

بع الغربيمممة، بمممالبر اسيممممن ومصمممرف ب مممانل التممما

-لممموزارة المممموارم الماايمممة والمممري بناحيمممة ب مممانل 

ا  ، لصمممال  الهيئمممة القوميمممة لميمممأبوتشمممجمركمممز 

الشممرب والصممرف الصممحيا إلقامممة محيممة ميمما  

رار ، وذلمر وفقًما لقمفرشموطشرب لمركمز ومدينمة 

.2015لسنة 3352رايل الوزراء رقت 
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باإلضممافة المم  ذلممر، تممت ت صممي  قيعممة أر 

آالف متممممر مربممممع، الااانممممة بيريممممت 5.5بمسمممماحة 

بمحافظمممة قنممما، لصمممال  الهيئمممة القوميمممةقنممم 

لميممما  الشمممربا وذلمممر لتورمممعة محيمممة الميممما  

المرشمممممحة بالمنيقمممممة الصمممممناعية، وفقًممممما لقمممممرار 

.2016لسنة 641رايل الوزراء رقت 

كما تت ت صي  قيعة أر  من أممالل الدولمة

-متممر مربممع، والااانممة بناحيممة  ممو 1600بمسمماحة 

محافظممة قنمما لصممال  الهيئممة-مركممز نجممع حمممامي 

القوميممة لميمما  الشممرب والصممرف الصممحيا وذلممر

ل ، وفقًمما لقممرار رامميارتمموازيينإلقامممة عممدم بئممرين 

.2016لسنة 109الوزراء رقت 

وقممممد تممممت االنتهمممماء مممممن عممممدم مممممن المشممممروعا  

:المتعلقة بميا  الشرب، منها

.محية ميا  أبوتشج▪

(.المرحلة اسول )محية ميا  الحرا ية ▪

اممممم  ميممممما  )مشمممممرول اإلرممممماا  اال تمممممماعي ▪

بالترامسممممممةعمممممممارا  اإلرمممممماا  اال تممممممماعي 

(.والصالحية

محيمممة ميممما  . تورمممعا  محيمممة ميممما  مشمممنا▪

.الشاورية

.العياضيةمحية ميا  ▪

(.المرحلة الجديدة)محية ميا  الحرا ية ▪

فيممممممما يتعلممممممت بالصممممممرف الصممممممحي، تممممممت تننيمممممم  

، ن وقمشروعي الصرف الصحي بمدينتي نقامة 

حيمممث تمممت ارمممتامار اسعممممار بمشمممرول الصمممرف 

ول الصممحي بمدينممة نقممامة، وبممدء تشممغيل المشممر

ألمل متمر ماعمف فمي اليموم 16بياقة ارمتيعابية 

مليممممو   نيممممه لي ممممدم مدينممممة نقممممامة 152بتالنممممة 

والقمممممرى التابعممممممة لهمممممما والبممممممال  عممممممدم رمممممماانها

.2019ألل نسمة في يونيو 180.6

،قنمم كممما تممت ارممتامار مشممرول غممرف مدينممة 

سولم  وال ي تصل الياقة االرتيعابية للمرحلمة ا

يموم، ويبلم  /ألل متر ماعف15من المشرول ال  

يعدم الساا  المسمتنيدين ممن المشمرول حموال

ألممممممممل نسمممممممممة بتالنممممممممة ا ماليممممممممة حمممممممموالي120

.مليو   نيه167
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هالل ولتحقيممت ريارممة الدولممة فممي ترشمميد ارممت

وى ، وتحقيمممت االرمممتنامة القصمممالمُنقممماةالميممما  

والممت ل  ا مممن مممن ميمما  الصممرف الصممحي، تممت

ت صممي  العديممد مممن اسراضممي إلقامممة محيمما  

:الصرف الصحي، ومنها

متممممر 900ت صممممي  قيعممممة أر  بمسمممماحة ▪

وحممدة بحممري، التابعممة للالحلنايممةمربممع، بناحيممة 

ة المحلية لمركز ومدينة نجع حمامي بمحافظم

قنممما، لصمممال  شمممركة ميممما  الشمممرب والصمممرف 

الصممحي، إلقامممة محيممة غممرف غممحي عليهمما، 

وذلممممممر وفقًمممممما لقممممممرار رامممممميل المممممموزراء رقممممممت

.2015لسنة 1481

 مم ا، وتركممز  مشممروعا  الدولممة اممالر السممنوا  

الماضية في مجار الصرف الصمحي فمي عمدم ممن

مممممممد  المحافظممممممة وقرا مممممما، حيممممممث تممممممت تننيمممممم  

نيمو يو)مشروعًا في محافظة قنا االر النترة 36

حمممو ، بتالنمممة ا ماليمممة تُقمممدر بن(2021يونيمممو -2014

.  مليارا   نيه4.8

وقممممد تممممت االنتهمممماء مممممن عممممدم مممممن المشممممروعا  

:المتعلقة بالصرف الصحي، ومن أبرز ا

التورمممعا  فمممي معالجمممة غمممرف غمممحي قنممما ▪

(.ا  السيف النهااي)المرحلة اسول  

.محية معالجة تورعا  غرف غحي مشنا▪

محيمممممة معالجمممممة غممممممرف غمممممحي اإلرمممممماا  ▪

.اال تماعي بالوقل

محيمممة معالجمممة غمممرف غمممحي نجمممع حممممامي ▪

(.ا  السيف النهااي)

.المراشدةمحية معالجة غرف غحي ▪

.محية معالجة غرف غحي السالمية▪

.بحريالحلنايةمحية معالجة غرف غحي ▪

محيمممممة معالجمممممة تورمممممعا  غمممممرف غمممممحي ▪

. قو 

اإلرمممممممممماا  )اليمممممممممممرانيةغممممممممممرف غممممممممممحي ▪

(. اال تماعي

رممر ونتيجممة لتلممر الجهمموم، فقممد بلغممج نسممبة اس

المصمممممرية المتصممممملة بالشمممممباة العاممممممة لميممممما 

 بقًمما للتعممدام % 96.6الشممرب فممي محافظممة قنمما 

.2017العام للساا  واإلراا  والمنشة  عام 
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