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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





إن اإلنسـان المصــري هـو كنــز هـذا الــوطن وأيقونــة 

يـة، فمصـر القويـة، الحديثـة، المدن. انتصاره ومجده

ـر عـن الديمقراطية هي التي تليـق بالمصـريين وتُ  عبِّ

.ياتهمإرادتهم وتُناسب تطلعاتهم وتُمثِّل تضح

يالرئيس عبد الفتاح السيس
باستادالمؤتمر األول لحياة كريمة 
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ألول مــــرة ســــيختار المــــواطن المصــــري مشــــروعاته ضــــمن 

، حيــث تــم عقـــد "حيـــاة كريمــة"تطــوير الريــف المصــري ألجــل 

اجتماعــــات عديــــدة مــــع أهالينــــا فــــي القــــرى للتعــــرف علــــى 

اجــات احتياجــاتهم؛ حتــى يتســنَّى للحكومــة ترجمــة هــذه االحتي

.إلى مشروعات يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي
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هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــي لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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35تطوير المؤسسات الثقافية
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67فنون إبداعية تحمل األصالة المصرية

قائمة المحتويات

لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2.2
توى تكلفة المشروعات الثقافيـة علـى مسـ

).2021–2014(الجمهورية في الفترة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ملي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جني

أهم المؤشرات

120
طاط تكلفــة إنشــاء مبنــى دار الوثــائق بالفســ
.2015بمحافظـــــــــة القـــــــــاهرة فـــــــــي مـــــــــايو 

ــــــــــــــون ملي

جنيــــــــــــــــــــه

56.5
ا فــي إجمــالي تكلفــة تطــوير قصــر ثقافــة قنــ

.2019مارس 

مليــــــــــــون

93جنيــــــــــــــــــه
إجمالي تكلفـة تطـوير متحـف محمـد محمـود

.2020خليل بالجيزة في يونيو 

ـــــــــــــــــــــــــــــون ملي

جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــه

148
إجمـالي عــدد المسـارح العامــة بجمهوريــة 

.2020مصر العربية حتى عام 

353مســـــــــــــــــــــــرًحا
عـــدد قصـــور وبيـــوت الثقافـــة علـــى مســـتوى

.2020الجمهورية حتى عام 

قصــــــــــــــًرا

ـــــــــــــــــا وبيًت
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ـــــــــــكل  ـــــــــــق لـ ـــــــــــة حـ الثقافـ
مواطــن 
"

ســان الحقــوقُ الثقافيــةُ ال غنــى عنهــا لكرامــة اإلن"
طلـق من هذا المن"... ولتنامي شخصيته في حرِّية

دًا وتحديـاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان جاء 
ي منـه ليُعلــي مــن قيمـة الثقافــة فــ22فـي المــادة 

المجتمعـــات، ويؤكـــد أن حمايتهـــا وتعزيزهـــا هـــي 
.أحد مقتضيات حقوق اإلنسان

اركة ولضمان وترسيخ الحق اإلنسـاني فـي المشـ
ــالتراث ال ــة، واالنتفــاع ب ــاة الثقافي ثقــافي، فــي الحي

ة عاد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان فـي المـاد
لكــل شــخص "منــه ليؤكــد مــرة أخــرى علــى أن 27

يـة، حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقاف
قــدم وفــي االســتمتاع بــالفنون، واإلســهام فــي الت

". العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه

ــى أن  لكــل "هــذا، وقــد شــدد فــي المــادة ذاتهــا عل
ـــة  ـــة المصـــالح المعنوي شـــخص الحـــق فـــي حماي

و فنـي والمادية المترتبة على إنتاج علمي أو أدبي أ
".من صنعه
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ا ال وإدراكًــا مــن الدولــة بــأن الحقــوق الثقافيــة جــزءً
نون يتجزأ من حقوق اإلنسان، وبدور الثقافة والف

ء فــــي تحســــين األخالقيــــات بــــالمجتمع واالرتقــــا
ن بالذوق المصري، وقَّعت مصر علـى ذلـك اإلعـال

العــــالمي لحقــــوق اإلنســــان، لضــــمان وترســــيخ 
. المشاركة في الحقوق الثقافية

ولــم يكــن هــذا اإلعــالن هــو األول مــن نوعــه الــذي 
ــــع عليــــه مصــــر، حيــــث انضــــمت الدولــــة إلــــى  توقِّ

تــي مختلــف الصــكوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان ال
شـــــجعت علـــــى تعزيـــــز الثقافـــــة والفنـــــون فـــــي 

ــــدولي المجتمعــــات، وفــــي مقــــدمتها  العهــــد ال
ة الخــــاص بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــ

، والــــذي أكــــد فــــي 1966الصــــادر عــــام والثقافيــــة 
أن "منــــه علــــى حــــق كــــل إنســــان فــــي 15المــــادة 

ــــد يشــــارك فــــي الحيــــاة الثقافيــــة، ويتمتــــع بفو ائ
ـــه، وأن يســـتفي د مـــن التقـــدم العلمـــي وبتطبيقات

حماية المصالح المعنويـة والماديـة الناجمـة عـن
أي أثــر علمــي أو فنــي أو أدبــي مــن صــنعه، مؤكــدًا

ي على ضـرورة مراعـاة الـدول األعضـاء التـدابير التـ

ذا سـتتخذها بغيـة ضـمان الممارسـة الكاملـة لهـ
ـــي تتطل ـــدابير الت ـــك الت بهـــا الحـــق، وأن تشـــمل تل

.اصيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهم

اإلعـــالن فـــي الســـياق ذاتـــه، انضـــمت مصـــر إلـــى 
ـــذي أقرتـــالعـــالمي بشـــأن التنـــوع الثقـــافي ه ال

ولى منظمة اليونسكو، والتي أكدت في المادة األ
ـــه علـــى أن  رًا التنـــوع الثقـــافي، بوصـــفه مصـــد"من

س للتبــادل والتجديــد واإلبــداع، هــو ضــروري للجــن
يــــه البشــــري، وينبغــــي االعتــــراف بــــه والتأكيــــد عل

".لصالح األجيال الحالية واألجيال القادمة

كمــا أكــد فــي مادتــه الثانيــة علــى ضــرورة ضــمان
ـــا  ـــة فـــي العـــيش معً التفاعـــل المنســـجم والرغب

ات ثقاف يـة فيما بـين أفـراد ومجموعـات ذوي هويـَّ
متعـــــــــددة ومتنوعـــــــــة وديناميـــــــــة، موضـــــــــحًا أن 
السياســـات التـــي تشـــجع علـــى دمـــج ومشـــاركة 

ي، جميــع المــواطنين تضــمن التماســك االجتمــاع
يـــة وحيويـــة المجتمـــع المـــدني، والتعدديـــة الثقاف
. التي ال يمكن فصلها عن اإلطار الديمقراطي
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ة فـي وفي المادة الثالثـة منـه أكـد علـى دور الثقافـ
ص تحقيـــق التنميـــة بمختلـــف مجاالتهـــا؛ حيـــث نـــ

ــ"علــى أن  ــع نطــاق الخي ــوع الثقــافي يوسِّ ارات التن
المتاحــة لكــل فــرد؛ فهــو أحــد مصــادر التنميــة، وال
ا يقتصـــر علـــى النمـــو االقتصـــادي فحســـب، وإنمـــ

ــــــة، ــــــاة فكري ــــــوغ حي ــــــا وســــــيلة لبل يُشــــــكل أيضً
".وعاطفية، وأخالقية، وروحية مُرضِية

ــا مــن حقــوق اإلنســان أكــد اإلعــال ن وباعتبارهــا حق
وع الدفاع عن التنـ"في المادة الرابعة منه على أن 

الثقــــافي واجــــب أخالقــــي ال ينفصــــل عــــن احتــــرام 
رام فهـو يفتـرض االلتـزام بـاحت". كرامة األشخاص

ـــات األساســـية، وخاصـــة  حقـــوق اإلنســـان والحري
ـــــــات  حقـــــــوق األشـــــــخاص المنتمـــــــين إلـــــــى أقليِّ

وال .والمنتمــين إلــى جماعــات الســكان األصــليين
كـــي يجـــوز ألحـــد أن يســـتند إلـــى التنـــوع الثقـــافي ل

ن ينتهـــك حقـــوق اإلنســـان التـــي يضـــمنها القـــانو
.الدولي أو لكي يحدّ من نطاقها

ة اتفاقيـــفـــي الســـياق ذاتـــه، انضـــمت مصـــر إلـــى 
صـــون التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي التابعـــة

، والتـــــي اعتمـــــدها المـــــؤتمر العـــــام لليونســـــكو
، وهـي اتفاقيـة معنيـة 2003لليونسكو في أكتـوبر 

ـــــى التـــــراث الثقـــــافي غيـــــر المـــــادي،  بالحفـــــاظ عل
ولي والتوعية على الصعيد المحلي والوطني والـد

بأهميــــة التــــراث الثقــــافي غيــــر المــــادي، وأهميــــة 
.التقدير المتبادل لهذا التراث

ـــــــــى ـــــــــة المصـــــــــرية عل كـــــــــذلك صـــــــــدقت الدول
قــافي حمايــة تنــوع أشــكال التعبيــر الثاتفاقيــة 

، التــــي اعتمــــدتها اليونســــكو فــــي عــــام وتعزيــــزه
، وهــي 2007، ودخلــت حيّــز التنفيــذ فــي عــام 2005

ف االتفاقيــــة المعنيــــة بتعزيـــــز االنتفــــاع المنصـــــ
بمجموعــة واســعة النطــاق مــن أشــكال التعبيــر
الثقـــــافي مـــــن العـــــالم أجمـــــع وتحقيـــــق تبـــــادل
ــــة فــــي منصــــف للممتلكــــات والخــــدمات الثقافي

.العالم
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هــــي وبمـــا أن الثقافــــة هــــي التـــي تُتــــرجم كِياننــــا، و
رســيخ العنصــر المُؤســس لهويَّتنــا، وباعتبــار أن ت

الثقافــــة فــــي صــــميم سياســــات التنميــــة، وهــــي
نسـان، السبيل الوحيـد لتحقيـق تنميـة شـاملة لإل

ـــمّ إدراج الثقافـــة ألول مـــرة فـــي جـــدول فقـــد  ت
، وذلـــكاألعمـــال الـــدولي للتنميـــة المســـتدامة

ــــي اعتمــــدتها األمــــم  ــــة الت ضــــمن أهــــداف التنمي
.2015المتحدة في سبتمبر 

ة جاء هذا االعتراف غير المسبوق؛ نظرًا ألن حماي
لة الثقافــة وتطويرهــا، غايــة فــي حــدّ ذاتهــا ووســي
ن للمســاهمة المباشــرة فــي تحقيــق جــزء كبيــر مــ

والواقــع أن العمــل . أهــداف التنميــة المســتدامة
يـــر بأهــداف التنميــة يســمح أيضًـــا بجنــي فوائــد غ

قـافي مباشرة مـن الثقافـة؛ فبدايـة مـن التـراث الث
، نجــد وصــولًا إلــى الصــناعات الثقافيــة واإلبداعيــة

ــن وتقــود علــى حــد ســواء األب عــاد أن الثقافــة تمكِّ

ميــــــة االقتصــــــادية، واالجتماعيــــــة، والبيئيــــــة للتن
.المستدامة

والجــدير بالــذكر أن هــذا اإلدراج، لــم يكــن الخطــوة 
يـــق األولـــى التـــي تؤكـــد علـــى دور الثقافـــة فـــي تحق

ــــــث ســــــبقه  ــــــة المســــــتدامة؛ حي إعــــــالن "التنمي
الـــداعي إلـــى تعزيـــز قيمـــة الثقافـــة فـــي" هـــانغجو

سياســــات التنميــــة المســــتدامة، وتــــم اعتمــــاده
كو خــالل المــؤتمر العــالمي الــذي نظّمتــه اليونســ

.الصينيَّة" هانغجو"في مدينة 2013عام 

لبنـــاء لطالمـــا كانـــت الثقافـــة هـــي البنيـــة التحتيـــة
ــر ــدى الشــعب ليكــون أكث ــوعي ل ــادة ال العقــل وزي

رة قـدرة علـى النهــوض بـالمجتمع وتحقيـق الطفــ
المنشودة في جميع مجاالت الحيـاة، فقـد أكـدت

ي على دور الثقافة والفنـون وضـرورة تعزيزهمـا فـ
.2014الدستور المصري الصادر عام 
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التــي نصــت 47وقــد جــاء ذلــك تحديــدًا فــي المــادة 
تلتــــزم الدولــــة بالحفــــاظ علــــى الهويـــــة "علــــى أن 

، "نوعةالثقافية المصرية بروافدها الحضارية المت
الثقافــة "التــي نصــت علــى أن 48وكــذلك المــادة 

ه حــق لكــل مــواطن، تكفلــه الدولــة وتلتــزم بدعمــ
تلـف وبإتاحة المواد الثقافية بجميـع أنواعهـا لمخ
اليـة فئات الشعب، دون تمييز بسـبب القـدرة الم

ا وتـولي اهتمامًـ. أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك
".تياجًاخاصًا بالمناطق النائية والفئات األكثر اح

ـــا فـــي المـــادة  تلتـــزم "علـــى أن 49كمـــا نصـــت أيضً
الدولــــة بحمايــــة اآلثــــار والحفــــاظ عليهــــا، ورعايــــة 
مناطقهـــا، وصـــيانتها، وترميمهـــا، واســـترداد مـــا 

ــــب عنهــــ ــــه منهــــا، وتنظــــيم التنقي ا اســــتولي علي
".واإلشراف عليه

تـــراث مصـــر "علـــى أن 50وكـــذلك نصـــت المـــادة 
ــع الحضــاري والثقــافي، المــادي والمعنــوي، بجمي

، تنوعاتــــه ومراحلــــه الكبــــرى، المصــــرية القديمــــة
ية، والقبطيــة، واإلســالمية، ثــروة قوميــة وإنســان

ذا تلتـــــزم الدولـــــة بالحفـــــاظ عليـــــه وصـــــيانته، وكـــــ
الرصــــيد الثقــــافي المعاصــــر المعمــــاري واألدبــــي 

مــن والفنــي بمختلــف تنوعاتــه، واالعتــداء علــى أي
".ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون

د ولـــم تظـــل تلـــك المـــواد حبيســـة الدســـتور، فقـــ
قامــــت الدولــــة بترجمتهــــا فــــي رؤيتهــــا للتنميـــــة

، والتأكيــــد علــــى "2030رؤيــــة مصــــر "المســــتدامة 
ضـــــــرورة تضــــــــمينها فـــــــي سياســــــــات الدولــــــــة 

نـه وفي هذا الصدد، أقرت الدولة على أ. المختلفة
ســيكون هنــاك منظومــة قــيم 2030بحلــول عــام 

ـــة إيجابيـــة فـــي المجتمـــع المصـــري تحتـــ رم ثقافي
التنـــوع، واالخـــتالف، وتمكـــن المـــواطن المصـــري

مـــن الوصـــول إلـــى وســـائل اكتســـاب المعرفــــة، 
ه وفتح اآلفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالم

.المعاصر
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اري هذا، باإلضافة إلـى إدراك تاريخـه وتراثـه الحضـ
ي المصـري، وإكسـابه القـدرة علـى االختيـار الحـر فــ

صــر علــى أن تكــون العنا. ممارســة وإنتــاج الثقافــة
لتنمية، اإليجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق ا

قوة وقيمة مضافة لالقتصاد القومي، وأساسًا ل
.مصر الناعمة إقليميا وعالميا

وتهــدف الدولـــة مـــن خـــالل تلــك الرؤيـــة إلـــى رفـــع 
كفــــــــاءة المؤسســــــــات الثقافيــــــــة والعــــــــاملين 
ــــق تعظــــيم دور  ــــة عــــن طري بالمنظومــــة الثقافي

طــاق المؤسســات الثقافيــة وتأثيرهــا، وتوســيع ن
راث وصولها لمختلف فئات المجتمع، وتعزيـز التـ

بكافـــة أنواعـــه مـــن خـــالل ضـــمان حمايـــة التـــراث 
.الحضاري ورفع الوعي الخارجي والداخلي به

ها، لتحقيــق رؤيــة الدولــة واألهــداف التــي تضـــمنت
تعمـــــل الحكومـــــة علـــــى تعزيـــــز قـــــيم المواطنـــــة 

ضلًا وتعميق الوالء واالنتماء للهوية المصرية، ف
نيــة عــن االرتقــاء بشــتى المجــاالت الثقافيــة والف

بشـــــــكل إبـــــــداعي مبتكـــــــر وتنميـــــــة الموهـــــــوبين 
وتســعى وزارة الثقافــة مــن هــذا إلــى. والمبــدعين

قافيـة بناء اإلنسـان المصـري وترسـيخ الهُويـة الث
بــــرامج ثقافيــــة 7والحضــــارية، وذلــــك مــــن خــــالل 

متكاملـــة تلتـــزم بالعمـــل بهـــا علـــى مـــدى األعـــوام
: ، وهي2020إلى 2018األربعة من 

معبرنامج تعزيز القيم اإليجابية في المجت.

برنامج تحقيق العدالة الثقافية.

برنامج تنمية الموهوبين والمبدعين.

 ر قـــوة مصـــ(برنـــامج تحقيـــق الريـــادة الثقافيـــة
).الناعمة

برنامج دعم الصناعات الثقافية.

برنامج تطوير المؤسسات الثقافية.

برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي.
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ـــــة مـــــن خـــــالل  ـــــك، أكـــــدت الدول ـــــى ذل عـــــالوة عل
ــــة لحقــــوق اإلنســــان" ،"االســــتراتيجية الوطني

ـــي أعلنتهـــا فـــي ســـبتمبر  ـــى الحقـــوق 2021الت ، عل
ــ ا مــن الثقافيــة للمــواطن المصــري، باعتبارهــا حق

حقـــوق اإلنســـان األساســـية إلـــى جانـــب الحقـــوق 
.افيةالسياسية، االقتصادية، االجتماعية، والثق

عت التي سالدولة عددًا من القوانين كما أقرت 
إلطـار من خاللها لتعزيز المنـاخ الثقـافي، وتـوفير ا

القــانوني المناســب لهــا، وجــاء فــي مقدمــة تلــك
، والـــذي 2017لســـنة 138القـــوانين، القـــانون رقـــم 

يعمــــل علــــى إتاحــــة المــــواد الثقافيــــة فــــي شـــــتى 
.مجاالت الفنون واآلداب ونشـرها

ى نص القانون على إعـادة تنظـيم المجلـس األعلـ
للثقافـــة، والـــذي يـــنص فـــي الفقـــرة األولـــى مـــن

امــة تخطــيط السياســية الع"المــادة الثانيــة علــى 
، للثقافــــة فــــي حــــدود السياســــة العامــــة للدولــــة

والتنســـــيق بـــــين األجهـــــزة الثقافيـــــة فـــــي أوجـــــه 
ل ؛ لــــذا فهــــو بمثابــــة ســــبي"نشــــاطها المختلفــــة

إلعــــداد اســــتراتيجية جديــــدة منهــــا فيمــــا يتعلــــق
بمجــــال رعايــــة المبــــدعين فــــي الفنــــون والعلــــوم 

.االجتماعية

فــــي الســــياق ذاتــــه، وافــــق مجلــــس النــــواب فــــي 
علــــى مشــــروع القــــانون الــــذي 2020أغســــطس 

تقــــدمت بــــه وزارة الثقافــــة إلــــى مجلــــس الــــوزراء 
جـــائزة "الســـتحداث جـــائزة جديـــدة تحـــت مُســـمى 

ن يقــدم تُمـنح سـنويا لمـ" الدولـة للمبـدع الصـغير
ـا مبتكــرًا، ولــم يتجــ ـا أو ماديـ اوز عمــرهمنتجًــا فكريـ

 هـذا ويُعـدُّ. عامًا في مجاالت الثقافـة والفنـون18
ـــة المصـــرية يجســـد التزامهـــ ـــدًا للدول ا إنجـــازًا جدي

وص برعاية وتشجيع النشء ويتماشى مع النص
كـــل الدســـتورية التـــي تمـــنح الحـــق فـــي الثقافـــة ل

ـــــداع للنهـــــوض  ـــــة اإلب مـــــواطن كمـــــا تكفـــــل حري
. لفنيبالفنون واآلداب وحماية اإلنتاج الثقافي وا
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ــا،  ـــن، تكففــختامً ـــكل مواطـ ـــة حــــق لـ ـــه إن الثقافـ لـ
افيـــة الدولــة، وتلتــزم بدعمــه وبإتاحــة المــواد الثق

بجميـــع أنواعهـــا لمختلـــف فئـــات الشــــعب دون 
تمييـــــــز بســــــــبب القـــــــدرة الماليـــــــة، أو الموقـــــــع 

ـــك ــر ذل ـــزم الدو.الجغرافــي، أو غي ـــَمَّ تلت لـــة ومـــن ث
ئــات ء اهتمــام خــاص بالمناطــق النائيــة والفبإيال

ـــ ط وتكفـــل الدولـــة مراعــــاة األنمــــاا،األكثــــر احتياجً
ـك عنــد الثقافيـة والبيئيـة للمجتمـع المحلــي، وذلـ

وضــــــع وتنفيـــــــذ خطـــــــط التنميـــــــة االقتصاديـــــــة 
ـــــة والمحرومـــــة،  ـــــة للمناطـــــق الحدودي والعمراني

ويــــة فتلتــــزم الدولــــة بموجبــــه بالحفــــاظ علــــى اله
ـــــــــة  ـــــــــا الحضاريـ ـــــــــة بروافدهـ الثقافيــــــــــة المصريـ
ــــــــاري  ــــــــر الحضـ ــــــــراث مصـ ــــــــى تـ ــــــــة وعلـ المتنوعـ

. ـهوالثقافــــي، المــــادي والمعنـــوي، بجميـــع تنوعاتــ
ءكمــــــا تلتــــــزم الدولــــــة بموجــــــب الدســــــتور بـــــإيال
ـــة اهتمـام خـاص بالحفـاظ علـى مكونـــات التعددي

ــــــة ــــــداع . الثقافيـ ــــــة اإلبـ ــــــتور حريـ ــــــرر الدسـ ويقـ
ــــــي ــــــي واألدبـ ــــــوض الفنـ ــــــة بالنهـ ــــــزم الدولـ ، ويلـ

.بالفنـون واآلداب ورعايـة المبدعيـن

ه الثقافـــة حـــق لكـــل مـــواطن، تكفلـــ
الدولــــــة وتلتــــــزم بدعمــــــه وبإتاحــــــة 
المـــواد الثقافيـــة بجميـــع أنواعهـــا 

ييز لمختلف فئات الشعب، دون تم
ع بســبب القــدرة الماليــة أو الموقــ

وتــــــولي . الجغرافــــــي أو غيــــــر ذلــــــك
ـــا بالمنـــاطق النائ ـــا خاص يـــة اهتمامً

.والفئات األكثر احتياجًا

"
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ي تعزيــز القــيم اإليجابيــة فــ
المجتمع

"

قــط لــيس فتقاطعيــةإن قضــية الثقافــة قضــية 
ضـايا فيما يتعلـق بالحوكمـة ولكـن فـي جميـع الق

والمقصــــود هنــــا لــــيس فقــــط ثقافــــة. التنمويــــة
ــة ولكــن المجتمــع ككــل فــال يمكــن. أجهــزة الدول

نشـــر مبـــادئ الحوكمـــة دون وجـــود وعـــي حقيقـــي 
ادية بشـــأن أهميتهـــا فـــي تعزيـــز التنميـــة االقتصـــ
نين واالجتماعية، وما سيعود بالنفع على المواط

علـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن محاربـــة . جـــراء نشـــرها
ق الفســاد وتعزيــز المســاءلة ال يقعــان علــى عــات

الحكومـــة وحـــدها، بـــل يجـــب أن يلعـــب المـــواطن 
. دورًا إيجابيَّا في هذا الشأن

تنمية لذلك، ال بد من تضافر الجهود بين أضلع ال
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع: الثالثـــة

تهـا، المدني، لنشر الوعي بقضايا الحوكمة وأهمي
وتبــــــذل الدولــــــة . ودور المــــــواطن فــــــي تعزيزهــــــا

ق المصــرية مزيــدًا مــن الجهــد فــي عمليــة التنســي
عي بـــين األطـــراف التنمويـــة المختلفـــة ونشـــر الـــو

.فيما يتعلق بالحوكمة ومبادئها
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لـــذا، تعتمـــد الرؤيـــة العامـــة للدولـــة علـــى تحقيـــق
ــــة فــــي المجتمــــع  ــــة إيجابي منظومــــة قــــيم ثقافي
ــــن المصـــــري، تحتـــــرم التنـــــوع واالخـــــتالف، وتمكـِّ

المـــواطن المصـــري مـــن الوصـــول إلـــى وســــائل 
اكتســـــاب المعرفـــــة، وفـــــتح آفـــــاق تفاعلـــــه مـــــع 
المعطيات المعاصرة إلـى جانـب توجيهـه إلدراك

ى تاريخـــه وتراثـــه الحضـــاري، وإكســـابه القـــدرة علـــ
ــار الحــر، وتــأمين حقــه فــي ممارســة وإنتــاج االختي

.الثقافة

ـــــة  هـــــذا، وتعمـــــل االســـــتراتيجية العامـــــة للتنمي
، علـى 2030المستدامة لجمهورية مصـر العربيـة 

بنــاء اإلنســان المصــري مــن خــالل آليــات العمــل 
، المدرجـــة فـــي البرنـــامج الـــرئيس األول للحكومـــة

ذي وهـو ترســيخ الهويــة الثقافيـة والحضــارية، والــ
ة يتضــمن عــدة محــاور، يتمثــل أبرزهــا فــي التنميــ
ل الثقافيــــة المجتمعيــــة، وتنــــوع مصــــادر التمويــــ
ل لزيادة معدل إسـهام المنـتج الثقـافي فـي الـدخ

.القومي

فة وعلى طريق تحقيق هذه األهداف اتخذت الثقا
عـــــددًا مـــــن السياســـــات العامـــــة اســـــتندت إلـــــى 
التجديـــــد واالبتكـــــار، وشـــــرعت فـــــي تنفيـــــذ عـــــدة 

ع مـن مبادرات لتعزيز القيم اإليجابية فـي المجتمـ
:، تمحور أبرزها فيمشروعات عدةخالل إطالق 

ي يهـدف إلـى توثيـق المبـان": عاش هنـا"مشروع 
ائيون واألماكن التي عاش بها الفنـانون والسـينم

وأشهر الكتـاب والموسـيقيون والشـعراء، وأهـم
اريخيــــة الفنــــانين التشــــكيليين، والشخصــــيات الت

فنيــة التـي أسـهمت فـي إثـراء الحركـة الثقافيـة وال
.في مصر عبر تاريخ مصر الحديث

وقـــــــد نُفـــــــذ المشـــــــروع بالتعـــــــاون مـــــــع مركـــــــز 
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار برئاســة مجلــس 
ــــوزراء، والجهــــات والمؤسســــات الفنيــــة، مــــع  ال

ـــق التـــراث الث ـــالمهتمين بتوثي قـــافي االســـتعانة ب
انــات والفنــي فــي مصــر لتــدقيق المعلومــات والبي

. التي تم تجميعها
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مبنـى ويتم تفعيل المشـروع بوضـع الفتـه علـى ال
صــرة تبــين اســم الفنــان القــاطن فيــه، ونبــذة مخت

عــــن أهــــم أعمالــــه وتاريخــــه الفنــــي محملــــة علــــى 
ــــ  ـــق ال ـــذي يمكـــن اســـتخدامه عـــن ،)QR(تطبي وال

طريــــــق الهواتــــــف الذكيــــــة واألجهــــــزة اللوحيــــــة 
المتطــــــورة؛ ممــــــا يســــــاعد علــــــى نشــــــر الــــــوعي 

همـة والمعرفة بتـاريخ الشخصـيات والمبـاني الم
ــــة، وضــــمت األســــماء  ــــى مســــتوى الجمهوري عل

ون أعــالم الشخصــيات المصــرية فــي األدب والفنــ
.والثقافة، والشخصيات السياسية، وغيرهم

ـــى توثيـــق ": ذاكـــرة المدينـــة"مشـــروع  يهـــدف إل
ر، الهويــة المعماريــة للمنــاطق التراثيــة فــي مصــ

ـــــاء  ـــــة ألبن ـــــب رصـــــد األحـــــوال االجتماعي ـــــى جان إل
الماضـــــي، وذلـــــك مـــــن خـــــالل الجهـــــاز القـــــومي 

الــك للتنســيق الحضــاري؛ حيــث بــدأ بمنطقــة الزم
تيـار التي تحمل قيمة تاريخية مميـزة مـع تـوالي اخ

. ما بعدها من مناطق ذات طبيعة مماثلة

ــرز ويضــم المشــروع سلســلة مــن الكتــب التــي ت ب
اثية في وتوضح القيم المختلفة في المناطق التر

أو عمرانيـــة أواقتصـــاديةمصـــر؛ ســـواء اجتماعيـــة 
ل ومعماريـة فلكــل منطقـة طبيعــة متفـردة، ولكــ

.حي قصة تُروى وحكاية جديرة بالتأمل

ويــأتي هــذا المشــروع  ": حكايــة شــارع"مشــروع 
فـــــي إطـــــار إحيـــــاء الـــــذاكرة القوميـــــة والتاريخيـــــة 
ـــال  للمجتمـــع المصـــري مـــن خـــالل معرفـــة األجي

.الحالية بتاريخنا

يهــــدف المشــــروع إلــــى التعريــــف بالشخصــــيات 
البـــــارزة التـــــي أطلقـــــت أســـــماؤها علـــــى بعـــــض 
الشــوارع، وذلــك مــن خــالل وضــع الفتــات باســم 
ـــى  ـــذين أُطلقـــت أســـماؤهم عل ـــاريخ األعـــالم ال وت
ــــــذين يشــــــكلون قيمــــــة تاريخيــــــة،  الشــــــوارع، وال
ـــة، ومجتمعيـــة لمختلـــف فئـــات الشـــعب  وقومي

.المصري
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من والـذي يـأتي ضـ": الجـوالت التراثيـة"مشروع 
نــاير ، وتــم افتتاحــه فــي ي"ذاكــرة المدينــة"سلســلة 

ى ، يُعدُّ المشروع رسـالة مهمـة للحفـاظ علـ2021
يـــة التـــاريخ العمرانـــي واالجتمـــاعي لألحيـــاء التاريخ

ـــــة ـــــدة للســـــياحة الثقافي ـــــة جدي المختلفـــــة، ورؤي
لشوارع وعمران مصر، ومن شأنه أن يُسهم فـي

هويـة نشر الثقافة والوعي بأهمية الحفاظ على ال
.المصرية مجتمعيا وعمرانيا

" عتبـــــــــــات المعرفـــــــــــة الكبـــــــــــرى"مشـــــــــــروع 
ة حيــث أُصــدرت أحــدث سلســل): مــا... سلسـلة (

ب موجهة إلى الشـبا) ما(علمية معرفية بعنوان 
عامًــــــا 30إلـــــى 14فـــــي المرحلـــــة العمريــــــة مـــــن 

، )المرحلــة اإلعداديــة والثانويــة ومرحلــة الجامعــة(
ــــة مرشــــد لهــــم، ومؤشــــر لقيــــاس  لتكــــون بمثاب
أهـــدافهم واتجاهـــاتهم، وهـــي تُلقـــي الضـــوء علـــى 
ــداع منهــا : فــروع العلــم والمعرفــة والفنــون واإلب

–كيلي الفن التش-التاريخ –االجتماع -الفلسفة (
التفكيــــــــر -الســــــــينما -الشــــــــعر –الموســــــــيقى 

.جنيهات5و3بأسعار رمزية تتراوح بين ) العلمي

مــن أجــل مبــادرات عــدة اتصــالًا، أطلقــت الدولــة 
تحقيـــــق منظومـــــة قـــــيم ثقافيـــــة إيجابيـــــة فــــــي 

:المجتمع المصري، كان من أبرزها

أطلقهـا قطـاع اإلنتـاج ": اعـرف جيشـك"مبادرة 
مـــع البيـــت الفنـــي للمســـرح بالتعـــاون–الثقـــافي 

ـــى إعـــداد ،بعـــض القنـــوات الفضـــائية وتهـــدف إل
عـــــروض مســـــرحية تســـــجل بطـــــوالت الجـــــيش 

ة المصـــري، وتعـــزز االنتمـــاء للعســـكرية المصـــري
ــة الــوطن ــا فــي حماي ــؤدى دورًا تاريخي قــد و. التــي ت

ير يرصـد تضمنت المبادرة إنتاج فيلم وثائقي قصـ
جهـــود القـــوات المســـلحة األخيـــرة فـــي مواجهـــة 

.قوى اإلرهاب في سيناء، ومختلف أنحاء مصر
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هذا باإلضافة إلى تقديم نماذج لعدد مـن أمهـات
ــائهن ــات عــن بطــوالت أبن ــروين حكاي ؛ الشــهداء ي

لعرضـــه بجميـــع مســـارح الدولـــة علـــى شاشـــات 
كمـــا تـــم . عـــرض قبـــل بـــدء العـــروض المســـرحية

أمـر (تقديم عروض مسرحية متعددة مثل عرض 
).تكليف

تهــا والتــي أطلق": ثقافتــك مــن بيئتــك"مبــادرة 
جيع وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة البيئـة؛ لتشـ

.المواطن على الحفاظ على البيئة

ء علـى ويتم من خالل تلك المبادرة تسليط الضو
ة عدد من الموضوعات البيئيـة، وتشـمل منظومـ

، المخلفـــــات الجديـــــدة، والمخلفـــــات اإللكترونيـــــة
م والمحميـــــات الطبيعيـــــة والبالســـــتيك، وتقـــــدي

مقترحـــــات حـــــول كيفيـــــة التوعيـــــة بهـــــا بطريقـــــة 
.مبسطة وعلى نطاق أوسع

والتـــي تهـــدف إلـــى ": المؤلـــف مصـــري"مبـــادرة 
بق إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصـة لـم يسـ

ـــراء المســـرح المصـــري، بمـــا  ـــدعم وإث تقـــديمها ل
م يُســـهم فـــي ترســـيخ الهويـــة الوطنيـــة؛ حيـــث تـــ

ـــاج  عـــروض مســـرحية قصـــيرة، وتصـــويرها 10إنت
. بشكل احترافي

والتــي ينفــذها ": اعــرف–فكــر -اضــحك "مبــادرة 
رح البيــت الفنـــي للمســـرح ممثلًـــا فـــي فرقـــة مســـ

.المواجهة، بالتعاون مـع فرقـة المسـرح القـومي
وتهــدف المبــادرة إلــى اســتنهاض الــوعي، وزيــادة

المعرفـــــة مـــــن خــــــالل تقـــــديم أعمـــــال عالميــــــة 
اف باألسلوب اإلبداعي المصري؛ مما يعيد اكتش

تاريخ كنوز المؤلفات التي شكلت بعض مالمح ال
ـــر مـــن الرســـ ـــي لإلنســـانية، ويحمـــل الكثي ائل الفن
شـــر اإليجابيـــة التـــي تســـهم بصـــورة فعالـــة فـــي ن

. المثل العليا والقيم األخالقية السامية
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لقـت أما على صعيد الفعاليات الثقافية، فقد أط
إلــــى العديــــد مــــن الفعاليــــات الهادفــــة الدولــــة 

:رزهاتعزيز القيم اإليجابية في المجتمع، ومن أب

تُـــــــنظم ": مـــــــا زال النيـــــــل يجـــــــري"مســـــــابقة 
ر، المسابقة في مجاالت الرسم والمقال والشـع

مـة بهدف تعريف األطفال بأهمية نهر النيـل وقي
التلـوث المياه في حياتنا، وكيفية حماية النيل من

والمخــاطر واألضــرار التــي يتعــرض لهــا، والحفــاظ
ذت ونُفــ. علــى قطــرة الميــاه وترشــيد االســتهالك

مــع المســابقة بواســطة وزارة الثقافــة بالتعــاون
وزارة اإلدارة المركزيــة للتوعيــة، واإلرشــاد المــائي بــ

الموارد المائية والري، 

االنتمــــــاء الــــــوطني فــــــي التــــــأليف "مســــــابقة 
ـــــى ":المســـــرحي ـــــع الجـــــوائز عل مـــــن خـــــالل توزي

ة الفـــــــائزين بإقامـــــــة احتفاليـــــــة كبـــــــرى بمناســـــــب
.2018انتصارات أكتوبر 

ــــا "إطــــالق الموســــم الثــــاني مــــن مســــابقة  أن
لغنـاء فـي ا(لألغنية الوطنيـة للشـباب " المصري

. )التوزيع الموسيقي-التأليف -التلحين –

إقامـــة أســـبوع ثقـــافي وفنـــي ألطفـــال حاليـــب
مـــع أبنـــاء قصـــور الثقافـــة فـــي زيـــارةوشـــالتين

سـبتمبر وحتـى 30لمعالم القاهرة في الفترة من 
ـــــة 6 ـــــوبر، وعمـــــل ورش فني -حكـــــي –رســـــم (أكت

أثنــــــاء كــــــل زيــــــارة ميدانيــــــة، تعكــــــس ) مســــــرح
انطباعات األطفـال الذهنيـة عـن عراقـة الحضـارة

.المصرية، وتؤكد مبادئ المحبة والسالم

تنظــيم مــؤتمر أدبــاء مصــر بمحافظــة مرســى
، تحـت عنـوان المنـتج 2018، فـي ديسـمبر مطروح

ناعة، الثقافي بين حريـة اإلبـداع واقتصـاديات الصـ
بقصـــــــر ثقافـــــــة مطـــــــروح وبحضـــــــور القيـــــــادات 

فـين الشعبية والتنفيذية مع مجموعة مـن المثق
. والشخصيات العامة
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زراء تنفيـــذًا لقـــرار رئـــيس الـــو: تجميـــل الميـــادين
ــــ ــــوزارة الثقافــــة فــــي وضــــع الرؤي ة باالســــتعانة ب

ـــادين المختلفـــة بهـــدف ـــة لتطـــوير المي المعماري
البــــدء فــــي تغييــــر الصــــورة البصــــرية للفراغــــات

ميــدان : (العامــة علــى مســتوى الجمهوريــة؛ مثــل
-مـــدخل القنـــاطر جهـــة أســـيوط -اإلســـماعيلية 

اســـــتعادة الشـــــكل األصـــــلي لتمثـــــال الخـــــديوي 
).تمثال الفالحة بالهرم-إسماعيل 

المواهـــــب الذهبيـــــة لـــــذوي " جـــــائزة مســـــابقة
فــي الغنــاء الفــردي، والغنــاء" القــدرات الخاصــة

الجمـــاعي، والعـــزف الموســـيقي، والتـــي نظمهـــا 
.صندوق التنمية الثقافية

المــــؤتمر الثالــــث لمركــــز توثيــــق وبحــــوث أدب
بقاعــــة علــــي مبــــارك لــــذوي االحتياجــــات الطفــــل 

.الخاصة، دار الكتب والوثائق القومية

تنظــيم مجموعــةوتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم 
ضـــخمة مـــن المهرجانـــات والمعـــارض الفنيـــة

:كان من أبرزها اآلتي

 ـــة"معـــرض ـــا الفني ـــوز متاحفن فـــي مـــارس"  كن
2018.

 المهرجـــان القـــومي للمســـرح المصـــري خـــالل
.2018يوليو وأغسطس 

 المهرجــــان القــــومي للســــينما المصــــرية فــــي
.2018أكتوبر 

 المهرجــــان الحــــادي عشــــر للحــــرف التقليديــــة
.2018والتراثية في أكتوبر 

ن صالون الشـباب الـدورة التاسـعة والعشـرو
.2018في نوفمبر 
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أحــد ومــن منطلــق االســتثمار فــي الثقافــة، لكونــه
أهـــم وجـــوه االســـتثمار المســـتدام ولـــه مردوديـــة 

ا، أكيدة، وإنه يخـدم رسـالة الدولـة والمجتمـع معًـ
فــي بنـــاء وحــدة المجتمـــع والتمســك بمقومـــات 
وحدتــــــــه وشخصـــــــــيته، واســــــــتيعاب التيـــــــــارات 
واالتجاهـــــات الفكريـــــة والروحيـــــة ضـــــمن فضـــــاء 

ـــوع،  ـــداع والتن ـــة علـــى مجابهـــة اإلب عملـــت الدول
عبـــر العديـــد مـــن اإلجـــراءات، جـــاء مـــن التعصـــب

: بينها

 ــــــامج مكافحــــــة التطــــــرف بالمنيــــــا تنفيــــــذ برن
بالتعـــاون مـــع المحافظـــة ووزارات التضـــامن 
االجتمــــاعي، والشــــباب والرياضــــة، واألوقــــاف 

ـــــــــس القـــــــــومي للمـــــــــرأة : وشـــــــــمل. والمجل
محاضـــــــــرات، ونـــــــــدوات، وحلقـــــــــات بحثيـــــــــة، 
وأمســـيات شـــعرية، ومعـــارض فنيـــة، وورش 
للفنــون والحــرف اليدويــة، وعــروض فنيــة فــي

قريـــــة موزعـــــة علـــــى مراكـــــز المنيـــــا، منهـــــا44
.قرية15فعالية في 190

نفيـذ التعاون بـين وزارتـي الثقافـة واألوقـاف لت
ــــى عــــدة  ــــوي عل وطباعــــة سلســــلة رؤيــــة تحت
ـــــالمراكز  ـــــتم توزيعهـــــا ب ـــــة، ي إصـــــدارات توعوي

م الثقافيــــة بالمحافظــــات، فضــــلًا عــــن تنظــــي
تـوى بعض الندوات الثقافية التـي تنـاقش مح

اإلصــدارات، ومــن أبــرز تلــك اإلصــدارات كتــاب 
".فقه الدولة وفقه الجماعة"

ى تحويل شعبة مسرح المواجهة والتجوال إلـ
مســرح، فرقـة متخصصــة تتبــع البيـت الفنــي لل

وتــم إنتــاج عــروض تــم اختيارهــا بعنايــة تهــدف
متطرف، إلى التثقيف والتنوير لمحاربة الفكر ال

ها ويتم تقديمها في جميع أرجاء مصر، بما في
.المناطق الحدودية والنائية

عقد عدد من الصالونات الثقافيـة، والعـروض
المســـرحية، وورش عمـــل، تتمحـــور حـــول نبـــذ 

ــى  ــد عل ألــف 36.2العنــف، شــارك فيهــا مــا يزي
.2019مواطن خالل عام 
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يةتحقيق العدالة الثقاف "

يُعـــــدُّ تحقيـــــق العدالـــــة الثقافيـــــة أحـــــد المحـــــاور 
ة، الرئيسة فـي خطـة عمـل وزارة الثقافـة المصـري
ة ويهدف هذا المحور إلى توزيع الخدمات الثقافيـ

بــار فــي مختلــف ربــوع الــوطن بشــكل متــوازن باعت
الثقافــة حــق أصــيل لكــل المــواطنين، كمــا نــص

وتحقيقًــا للعدالــة . 2014الدسـتور المصــري لعــام 
طة األنشــ: الثقافيــة، تــم تنفيــذ عــدة بــرامج؛ منهــا

ر المقدمــــة للمنــــاطق الحدوديــــة والنائيــــة واألكثــــ
:احتياجًا، وتتمثل في

 ـــــــات وصـــــــالونات ـــــــدوات وملتقي تقـــــــديم ن
طة ، وأمسـيات أدبيـة وشـعرية، وأنشـثقافيـة

، فنيــة، وقوافــل ثقافيــة، وورش حكــي أطفــال
وعــروض ســينمائية للكبــار واألطفــال، وورش

ــــون تشــــكيلية، وورش للحــــرف  ومعــــارض فن
قـرى اليدوية والتراثية؛ حيث امتد النشـاط إلـى

–ينشـالت–النوبة في أسـوان، ومثلـث حاليـب 
أبــو رمــاد فــي البحــر األحمــر، وشــمال وجنــوب 

.سيناء، ومطروح، والوادي الجديد
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نهـا ، كـان معودة برنامج المكتبات المتنقلة
دار الرعايـــة-األســـمراتحـــي (المكتبـــة األولـــى 

مــــن مــــارس وحتــــى ) االجتماعيــــة بــــأبو قتــــادة
، ثـــم توجهـــت إلـــى شـــارع أحمـــد 2018ســـبتمبر 

عرابـــــي بالقـــــاهرة بالتعـــــاون بـــــين دار الكتـــــب،
م وقصور الثقافة مع جمعية مصر الجديدة، ث

انطالقهــــــــــا بجميــــــــــع محافظــــــــــات مصــــــــــر 
).2018فبراير (

نُظـــم ضـــمن: مشـــروع المســـارح المتنقلـــة
ـــة مـــن 41نشـــاطًا فـــي 347 محافظـــات 9قري
ـــة: هـــي ـــرة، والدقهلي ـــوم، والبحي ـــا، والفي ، المني

والشــــرقية، واألقصــــر، والبحــــر األحمــــر، وقنــــا، 
تضــــــمن المشــــــروع ورش فنــــــون . وأســــــوان

مواهــب، تشــكيلية وحــرف تراثيــة، واكتشــافًا لل
وعروضًـــا فنيـــة، ومعـــارض كتـــب، ومحاضـــرات 
تثقيفيـــــة، وشـــــاركت بعـــــض قطاعـــــات وزارة 

دار البيـــت الفنـــي للمســـرح، و: الثقافـــة؛ ومنهـــا

ومية، األوبرا المصرية، ودار الكتب والوثائق الق
والمركــــز القــــومي لثقافــــة الطفــــل واســــتفاد

.ألف مواطن35منها 

 ؛ وقــد 2018إطــالق مشــروع أهــل مصــر عــام
تــــــم إطــــــالق هــــــذا المشــــــروع بهــــــدف نشــــــر 
الخــــدمات بـــــين أبنـــــاء الــــوطن، وخاصـــــة فـــــي 
المنــــــاطق الحدوديــــــة ودمجهــــــم مــــــع أبنــــــاء 

عامًــا، 35إلــى 18القــاهرة للفئــة العمريــة مــن 
:يوانقسم المشروع إلى ثالثة ملتقيات وه

ملتقيـــــات ثقافـــــة وفنـــــون المـــــرأة؛ تُلقـــــي•
ـــــى أهـــــم قضـــــايا المـــــرأة فـــــي  الضـــــوء عل
المجتمع، وتنظم عـددًا مـن ورش العمـل؛ 
إلكســـابهم المهـــارات الالزمـــة، وتـــم خـــالل 

تنظــــــــيم الملتقــــــــى التاســــــــع 2021عــــــــام 
بمحافظــــــة أســــــوان والملتقــــــى العاشــــــر 

.ببورسعيد
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ل الملتقــــى الثقــــافي الســــابع لشــــباب أهــــ•
شابًا وفتاة 87شارك به : مصر في أسوان

وتــــم خاللــــه مناقشــــة عــــدد مــــن القضــــايا 
ـــق جيـــل واعِ وقـــادر علـــى  ـــة؛ لخل المجتمعي

.فهم التحديات الراهنة

تــــــم تنظــــــيم: أســــــابيع الــــــدمج الثقــــــافي•
شـابًا 1890أسبوعًا للدمج استفاد منـه 17

مــن 1325مـن القــاهرة، و565وفتـاة مــنهم 
ــــــــب  ــــــــد، وشــــــــالتينحالي ــــــــوادي الجدي ، وال

وأسوان، وشـمال سـيناء، وجنـوب سـيناء،
جولـــة ســـياحية للمنـــاطق 161وتـــم تنظـــيم 

ورشـة 850األثرية والتراثية، وكـذا أكثـر مـن 
الت فنية وتدريبيـة علـى الرسـم، والمشـغو

ــــة،  ــــةاليدوي ــــي، والخيامي ، والنحــــاس، والحل
اعد وغيرهــا مــن الــورش التدريبيــة التــي تســ

.على تعليم الحرف

 إطــــــالق برنــــــامج الــــــدمج الثقــــــافي ألبنــــــاء
ويعتمـــــد علـــــى عـــــدة : المنـــــاطق الحدوديـــــة

فعاليـــات تمحـــورت حـــول دعـــم قـــيم االنتمـــاء 
الــــــوطني بــــــين أبنــــــاء مصــــــر فــــــي المنــــــاطق 

:الحدودية والنائية، وفي إطار البرنامج

اء إقامـــة أســـابيع للـــدمج الثقـــافي بـــين أبنـــ•
المنـــــاطق الحدوديـــــة والنائيـــــة مـــــع أبنـــــاء 
القـــاهرة ومـــدن الـــدلتا، فضـــلًا عـــن إطـــالق 

، الـــــذي شـــــملت "الـــــدمج الثقـــــافي"خطـــــة 
طفلًا فـي المرحلـة 70المرحلة التجريبية له 

ـــــة مـــــن  ـــــى 10العمري ســـــنة 15ســـــنوات إل
ـــــــى فـــــــوجين، الفـــــــوج األول  منقســـــــمة إل

ـــــب  ـــــو رمـــــاد، وشـــــالتينألطفـــــال حالي وأب
والثــاني ألطفــال شــمال ســيناء، وشــملت

طفلًــــا فـــي كــــل فــــوج 80المرحلـــة الثانيــــة 
.للمرحلة العمرية نفسها
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ح بينما شمل الفوج الثالـث أطفـال مطـرو
ــــوادي  وســــيوة، والفــــوج الرابــــع أطفــــال ال
الجديـــد، والفـــوج الخـــامس أطفـــال جنـــوب 

ال سيناء، والفوج السادس والسابع أطف
وج أســوان، واختتمــت المرحلــة الثانيــة بــالف

الثــــــامن البحــــــر األحمــــــر مــــــدن الغردقــــــة، 
.وسفاجا، ورأس غارب

عـدد تم تنفيذ عدد مـن الزيـارات الميدانيـة ل•
مــن المتــاحف ومجمــع األديــان والمــزارات 

.الثقافية والسياحية داخل الجمهورية

 ،يــق لتحقإطــالق برنــامج القوافــل الثقافيــة
ـــــدأ  ـــــى مب ـــــد عل ـــــة مـــــع التأكي ـــــة الثقافي العدال
المواطنـــــــــة خاصـــــــــة ألبنـــــــــاء المحافظـــــــــات 

:الحدودية، ويهدف البرنامج إلى

تعزيــــــز المســــــؤولية المجتمعيــــــة، وبنــــــاء •
.شراكة منتجة ومؤثرة

إلــى الوصــول بالخــدمات الثقافيــة والفنيــة•
المــــــواطنين المقيمــــــين فــــــي الصــــــحراء، 

ال والوديان، والجزر، والواحات البعيدة التـي
حقـق تصلها وسائل الترويج بالقـدر الـذي ي

.العدالة بين أبناء الوطن

ر تقــديم الــدعم الثقــافي والمجتمعــي لألســ•
ه المصـــرية فـــي المنـــاطق البعيـــدة، وتوجيـــ

ـــــــى الشـــــــباب فـــــــي  الرعايـــــــة والتوعيـــــــة إل
.مواقعهم كافة

ة، نشــــر مكونــــات الثقافــــة األدبيــــة، والفنيــــ•
.والتراثية بين فئات المجتمع

نشـــر مفـــاهيم التعـــاون بـــين مؤسســـات •
.المجتمع الحكومية، والمحلية، والخاصة

ــة، ونشــر• ــز قــيم الثقافــة المجتمعي ها تعزي
.ودعم تطبيقها في الحياة العامة
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وبــــالتوازي مــــع اهتمــــام الدولــــة بتنميــــة الــــوعي 
ـــة عـــدة  ـــدى المـــواطنين، دشـــنت الدول الثقـــافي ل
مهرجانات ومعارض فنية هـدفت باألسـاس إلـى

ريين تنمية المهارات الفنية لدى الشـباب والمصـ
:بشكل عام، وفيما يلي عرض لبعض منها

 تـــم تنظـــيم مهرجـــان المركـــز 2017خـــالل عـــام ،
خـالل الفتـرة 65الكاثوليكي للسـينما الـدورة الــ

، ومهرجـــــان األقصـــــر )مـــــارس4-فبرايـــــر 24(
للطبـــــــول، والمهرجـــــــان القـــــــومي للمســـــــرح 

ــةالمصــري الــدورة العاشــرة، ومهرجــان  الجون
الســـــينمائي، والمهرجـــــان القـــــومي للســـــينما 
المصــــــرية، ومهرجــــــان الموســــــيقى العربيــــــة 

هــذا باإلضــافة إلــى ملتقــى صــناعة. 26الــدورة 
اء فنـانو شـمال سـين"اإلبداع الرابع، ومعـرض 

دور الشــباب "، ومــؤتمر "فــي مواجهــة اإلرهــاب
".وىمصر بشبابها أق.. في اإلصالح الثقافي

 ةكنوز متاحفنا الفني"، معرض 2018خالل عام "
، والمهرجــــــان )مــــــارس9-2(خــــــالل الفتــــــرة 

ــــالقوم ــــي للمســـ ــــرح المصـــــ ــــرةري ـــ فـــي الفتــ
، والمهرجان القومي )أغسطس2-يوليو19(

، 2018للســـــــــينما المصـــــــــرية فـــــــــي أكتـــــــــوبر 
ـــة  والمهرجـــان الحـــادي عشـــر للحـــرف التقليدي

، وصــالون الشــباب 2018والتراثيــة فــي أكتــوبر 
.2018الدورة التاسعة والعشرون في نوفمبر 

 مهرجــان األوبــرا الصــيفي بمســرح 2019عــام ،
رح والمهرجان الصيفي بالمسـ" سيد درويش"

الرومــــاني باإلســــكندرية، والمهرجــــان القــــومي 
للمســــــرح المصــــــري، والمهرجــــــان القــــــومي 
للســـــــــينما المصـــــــــرية، ومهرجـــــــــان تعامـــــــــد 
الشــــمس، ومهرجــــان اإلســــكندرية للمســــرح 
العربـــــي للمعاهــــــد والكليــــــات المتخصصــــــة، 

.وملتقى البرلس للرسم
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 ـــــم تغفـــــل وزارة 2020عـــــام ، رغـــــم الجائحـــــة ل
الثقافـــــة رعايتهـــــا للمهرجانـــــات والملتقيـــــات

ايـة الفكرية والفنية؛ حيث نظمت وقدمت الرع
ا إيمانًا مهرجانًا وملتقىً فنيا وأدبي14ألكثر من 

منهـــا بأهميتهـــا فـــي إحـــداث الحـــراك الفكـــري 
ة، واإلبداعي الذي يخدم القوة الناعمة المصري

للموســـــيقى " دنـــــدرة"وكـــــان منهـــــا مهرجـــــان 
والغنــاء بمحافظـــة قنـــا، والمهرجـــان القـــومي 

، مهرجان األقصر للسـينما 13للمسرح الدورة 
ـــــ  ، ومهرجــــان المســــرح 9اإلفريقيــــة الــــدورة ال

ــــا27التجريبــــي الــــدورة  ؛ وتــــم تنظيمــــه إلكتروني
ــــد"نظــــرًا لتفشــــي جائحــــة  ، وملتقــــى "19-كوفي

األقصــــــر للتصــــــوير، ومهرجــــــان اإلســــــكندرية 
، ومهرجــان شــرم 6للفــيلم القصــير الــدورة الـــ 

.5الشيخ لمسرح الشباب الدورة 

، تسـعىأما عن معارض الكتاب بالمحافظـات
ع الدولة إلى تعميم إقامة معـارض الكتـاب بجميـ
ن المحافظـــات حتـــى يســـتفيد القـــراء والمثقفـــو

:عمومًا من تلك المعارض، وفي هذا يأتي

انطــالق معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب فــي
ـــ  ــه ال ــرة 48دورت ــاير 26(فــي الفت ــر10-ين ) فبراي

الشـــــــــباب وثقافـــــــــة "، تحـــــــــت شـــــــــعار 2017
ــــل ــــة "المستقبــ ــــم 35، بمشاركــــ ــــة، منهــ دولـــ

دولــة أجنبيــة، ويشــارك 13عربيــة وإفريقيــة، 22
ا، 50ناشرًا منهم 850 ناشـرًا 250ناشـرًا أجنبيـ

ــا، و ا550عربيـكمــــا تـــم افتتــــاح. ناشــــرًا مصـــري
ذي معرض طنطا السنوي الثـاني للكتـاب، والـ

تنظمـــــه الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، 
بالتعـــــــاون مـــــــع وزارة الثقافـــــــة ومحافظـــــــة 
الغربيـــة، بمدرســـة صـــادق الرافعـــي الرســـمية

، 2017) أغســطس21-12(للغــات فــي الفتــرة 
ـــا ـــاح معـــرض كفـــر الشـــيخ األول للكت ب وافتت
ذي بحديقــة صــنعاء، بمدينــة كفــر الشــيخ، والــ

ـــا ألحـــدث إصـــدارات الهيئـــة العامـــة يضـــم كتبً
دارًا للنشــر، فــي الفتــرة25للكتــاب، بمشــاركة 

.2017يوليو 21وحتى 12من 
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، ازداد عـــــدد معـــــارض الكتـــــاب 2018خـــــالل عـــــام 
وأنشــــطتها؛ حيــــث تمــــت إعــــادة هيكلــــة افتتــــاح 
الـــدورة التاســـعة واألربعـــون لمعـــرض القــــاهرة 

يم الدولي ومشاركة جميع هيئات الوزارة فـي تقـد
، وإقامــــــة )2018فبرايــــــر (األنشــــــطة المتنوعــــــة 

نهور فعاليات الدورة الثالثة لمعرض الكتاب بـدم
، وإقامـــــــــة فعاليـــــــــات الـــــــــدورة )2018مـــــــــارس (

الخامســــة لمعــــرض الكتــــاب بحديقــــة مجلــــس 
ــــل  ــــة دســــوق بكفــــر الشــــيخ فــــي أبري ، 2018مدين

وإقامــة فعاليـــات معــرض فيصـــل للكتــاب مـــايو
2018.

معرضًــا للكتـــاب 55، تـــم تنظــيم 2019خــالل عــام 
ـــــة منهـــــا  ـــــى مســـــتوى محافظـــــات الجمهوري عل
معرض رأس البر األول للكتاب، ومعرض دمياط

ب، األول للكتـــاب، ومعـــرض طنطـــا الثالـــث للكتـــا
ومعــرض كفـــر الشــيخ الثـــاني للكتــاب، ومعـــرض

دمنهــــور الرابــــع للكتــــاب، ومعــــرض اإلســــكندرية 
الـــــدولي للكتـــــاب، ومعـــــرض دســـــوق الســـــادس 
ـــــاب ـــــث للكت ، للكتـــــاب، ومعـــــرض بوســـــعيد الثال

ـــــاب، ومعـــــرض  ـــــامن للكت ومعـــــرض فيصـــــل الث
قافـة للكتاب، ومعرض الكتـاب بقصـر ثسمالوط

ة العقــاد بأســوان، ومعــرض الكتــاب بقصــر ثقافــ
أســــيوط، ومعــــرض الكتــــاب بجامعــــة الســــادات 

اب بالمنوفيــة، ومعــرض الكتــاب األول بمركــز شــب
ــــاب األولالتمســــاحية بأســــيوط، ومعــــرض الكت

.بالحوامدية في الجيزة

وي وفي ضوء االهتمام غيـر المسـبوق للدولـة بـذ
الهمــــم، وتعزيــــز حقــــوقهم فــــي جميــــع مجــــاالت 
الحيــــــاة، لــــــم تغفــــــل الحكومــــــة المصــــــرية عــــــن 

حيث تدعيمهم ثقافيًا بجميع الطرق واألنشطة؛
ـــــذ عـــــدد  ـــــم تنفي ـــــذوي 2987ت ـــــا ل نشـــــاطًا متنوعً

.القدرات الخاصة
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:ومن أبرز األنشطة المنفذة في هذا السياق

ــــاح وتشــــغيل قاعــــات للمكفــــوفين فــــي افتت
تـب، ؛ للموسيقى والفنون بدار الك2018مارس 

والتـــــــي تـــــــم تجهيزهـــــــا بـــــــأجهزة تكنولوجيـــــــة 
متطـــــورة، ومطبوعـــــات بطريقـــــة برايـــــل فـــــي 

.مجاالت المعرفة كافة

 2018توجيه جميع رؤساء القطاعات في مايو
بإعـــادة تأهيـــل مبـــاني المســـارح لخدمـــة ذوي 
القــدرات الخاصــة، ومراعــاة ذلــك فــي اعتبــارات 

.اإلنشاءات الجديدة

 ــــــول طالبًــــــا مــــــن ذوي الهمــــــم لثقــــــل 55قب
دار مــوهبتهم الفنيـــة بأكاديميــة الفنـــون، وإصـــ

مجلـــة قطـــر النـــدى كـــل ثالثـــة أشـــهر بطريقـــة
أعـداد مـن المجلـة 4برايل، وبالفعل تم تقديم 

إلــى جانــب عــروض مســرحية مــن خــالل فرقــة 
.الشمس لذوي القدرات الخاصة

 ــــث فــــي نــــوفمبر ، 2018إطــــالق المــــؤتمر الثال
لـي ع"لمركز توثيق وبحوث أدب الطفـل بقاعـة 

لــذوي االحتياجــات الخاصــة، دار الكتــب" مبــارك
.والوثائق القومية

درات افتتاح فصول لتنمية المواهب لذوي الق
ــــــرا المصــــــرية بالقــــــاهرة  ــــــدار األوب الخاصــــــة ب

.واإلسكندرية والمركز الثقافي بطنطا

 فــي مــايو" الشــمس"تدشــين أنشــطة فرقــة
لذوي القدرات الخاصة في مقرها الـدائم2018

ــــــة نصــــــر  ــــــة بمدين بمســــــرح الحديقــــــة الدولي
أنتيكـــــا، (بالقـــــاهرة، وقامـــــت بتقـــــديم عرضـــــي 

).الحكاية روح

 مســــابقة المواهــــب الذهبيــــة لــــذوي "إطــــالق
، فــي الغنــاء 2018فــي يوليـو " القـدرات الخاصــة

الفــــــــــردي، والغنــــــــــاء الجمــــــــــاعي، والعــــــــــزف 
.الموسيقي
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تطــــــــــــوير المؤسســــــــــــات 
الثقافية

"

ة مــن هنــا تربعــت الثقافــ... مصــر قلعــة الثقافــة
ـــى عـــرش الماضـــي والحاضـــر، فقـــد  المصـــرية عل

ة عاصـــمة للثقافـــ"اختيـــرت محافظـــة األقصـــر كــــ 
، ضـــمن مشـــروع العواصـــم "2017العربيـــة لعـــام 

ظمــة المن"الثقافيــة العربيــة الــذي تُشــرف عليــه 
ـــوم  ـــة والثقافـــة والعل ـــة للتربي ) ". وألكســـ(العربي

افــة وجــاء ذلــك نتــاج جهــود حثيثــة لالرتقــاء بالثق
.المصرية

ــي يجــ"مدينــة الفنــون والثقافــة"ولعــل  رى ، والت
ـــدة، لتصـــب ـــة الجدي ح إنشـــاؤها بالعاصـــمة اإلداري

ـــي والفكـــري والثقـــافي، و ـــداع الفن ـــارةً لإلب ـــا من فقً
ات ألحدث المواصفات العالمية وأرقى التصميم

المعماريـــة، خيــــر دليــــل علـــى جهــــود الدولــــة فــــي 
الجانـــــــب الثقـــــــافي، وتبلـــــــغ مســـــــاحة المدينـــــــة

فــدانًا، وتضــم عــددًا مــن المســارح، وقاعــات 127
العـــــرض، والمكتبـــــات، والمتـــــاحف، والمعـــــارض 

عاصـرة، الفنية، لكل أنواع الفنون التقليديـة، والم
.من رسم، ونحت، ومشغوالت يدوية وغيرها
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سـع هذا، وتضم المدينة قاعـة احتفـاالت كبـرى تت
ى شخص مُجهزة بأحدث التقنيات، إلـ2500لنحو 

جانــــب مســــرح صــــغير بــــه قاعتــــان تســــتوعبان
فــردًا للعــروض الخاصــة، كمــا يوجــد مســرح 750

ــــذي يســــتوعب  ــــب ال ــــا، ومســــرح 50الجي شخصً
تسـع الحجرة، ومكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية

.آالف شخص6نحو 

ــــا  لــــيس هــــذا فحســــب، بــــل تضــــم المدينــــة أيضً
، ومركــز اإلبــداع الفنــيجديــدة" دار أوبــرا"إنشــاء 

لشـــــباب المبـــــدعين، فضـــــلًا عـــــن قاعـــــة عـــــرض 
قاعــات 3ســينمائي متصــلة باألقمــار الصــناعية، و

أحـدث للتدريب، وستوديو تسجيل صوتي مُجهـز ب
.  التقنيات

ة الجديــد" دار األوبــرا"جــدير بالــذكر أن حــدث إنشــاء 
يا مـن بالعاصمة اإلدارية، والتي تُعـدُّ جـزءًا أساسـ

ا كـأعظم مدينة الفنون والثقافـة، يحتـل حيـزًا كبيـرً
إنجـــاز ثقـــافي وفنـــي فـــي الشـــرق األوســـط، لمـــا 
تحتويـــه مـــن قاعـــة رئيســـة تســـع مـــا يقـــرب مـــن 

فــــرد، فضــــلًا عــــن مســــرحين للموســــيقى 2000
ف والـدراما، إضـافة إلـى مركـز اإلبـداع الفنـي ومتحــ

.الشمع

كمــــا قامــــت الدولــــة بافتتــــاح مدرســــة أكاديميــــة 
، والتــي 2020الفنــون للتكنولوجيــا التطبيقيــة عــام 

لفــة تُعــدُّ األولــى مــن نوعهــا فــي مصــر، وذلــك بتك
.مليون جنيه231إجمالية بلغت 

ـــــة للنهـــــوض بقطـــــاع  وفـــــي إطـــــار ســـــعي الدول
الثقافــــة، قامــــت الحكومــــة بتنفيــــذ العديــــد مــــن

ــ ي المشــروعات وإطــالق المبــادرات المختلفــة الت
تُســـــهم فـــــي تحقيـــــق تلـــــك الغايـــــة علـــــى مـــــدار 
الســـنوات الســـبع الماضـــية، فقـــد عملـــت علـــى 

ع إحــالل وتجديــد بعــض المنشــآت الثقافيــة، ورفــ
كفــــاءة وإعــــادة تأهيــــل وتــــأمين الــــبعض األخــــر، 
إضــافة إلــى إدراج منشــآت جديــدة ضــمن الخدمــة 

ثقافية الثقافية، وقد بلغت تكلفة المشروعات ال
نحــــــــو) 2021–2014(المنفــــــــذة خــــــــالل الفتــــــــرة 

.مليار جنيه2.2
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في هـذا السـياق، قامـت الدولـة بإنشـاء عـدد مـن 
، يــــأتي فــــي مقــــدمتها،المؤسســــات الثقافيــــة

 أذرع ، والتــــي تُعــــدُّإنشــــاء المكتبــــات الثقافيــــة
المعرفـــة والـــوعي للمـــواطن المصـــري، وتلعـــب 

دف دورًا مهما فـي خلـق جيـل جديـد مسـتنير، وتهـ
إلـــى نشـــر الثقافـــة فـــي القـــرى المحرومـــة، وزيـــادة

ء الـــــوعي الثقـــــافي بـــــين القـــــرى المختلفـــــة، وبنـــــا
ــ ــات التــي ت ــرز المكتب م اإلنســان المصــري، ومــن أب

:إنشاؤها خالل السبع سنوات الماضية، نجد

 مكتبــــة مصــــر العامــــة بفــــاقوس، بمحافظــــة
مليــــون جنيــــه، وذلــــك 22.5الشــــرقية بتكلفــــة 

بهـــدف تشـــجيع األفـــراد مـــن جميـــع األعمـــار 
والطبقـــــات االجتماعيـــــة لتنميـــــة معـــــارفهم، 
ــــة المتاحــــة  واالســــتفادة مــــن المــــواد الثقافي

تـــب، بالمكتبــة، وإتاحــة أوعيــة معلوماتيــة كالك
ل والمجالت، والمواد السـمعية والبصـرية مثـ

عليم الفيديو وغيرها، بما يواكب االهتمـام بـالت
طة الــذاتي، باإلضــافة إلــى فــتح قنــوات لألنشــ

ات الثقافية والتسلية، والتعـاون مـع مؤسسـ
المجتمـــــــع الثقافيـــــــة والتعليميـــــــة لالرتقـــــــاء
بمهــــــــــارات اســــــــــتخدام الحاســــــــــب اآللــــــــــي،

ـــــدى مختلـــــف فئـــــات  ـــــت، وتنميتهـــــا ل واإلنترن
.المجتمع

ي تـم مكتبة عزبة البرج بمحافظـة دميـاط، والتـ
ــر 3إنشــاؤها علــى مســاحة تبلــغ نحــو  آالف مت

مربــع، وذلــك بالتعــاون بــين محافظــة دميــاط
ومنظمــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة والمجلـــس 

ة القــــومي للمــــرأة، وبلغــــت التكلفــــة اإلجماليــــ
.مليون جنيه11للمشروع 

 إســــــنابمدينــــــة " أرمنــــــت"، و"إســــــنا"مكتبتــــــي
.ماليين جنيه4.8بمحافظة األقصر، بتكلفة 
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ر إنشـــاء مكتبـــة ســـيدي ســـالم بمحافظـــة كفـــ
متـرًا مكعبًـا، وتضـم660الشيخ على مسـاحة 

ــــة مســــرحًا مكشــــوفًا، وقاعــــة اطــــالع  المكتب
ــو تر، للشــباب وأخــرى لألطفــال، وقاعــة للكمبي

.ماليين جنيه3.1وبلغت تكلفة المشروع نحو 

مدينـة مكتبة الطفل والشباب بقرية النجـاح، ب
لفــة بئــر العبــد، بمحافظــة شــمال ســيناء، بتك

.مليون جنيه2.6

فــــةمكتبــــة البــــداري بمحافظــــة أســــيوط، بتكل
.مليون جنيه2.1

ة مكتبـــة بـــاريس بالواحـــات الخارجـــة بمحافظـــ
مليـون جنيـه، وتقـوم 2.1الوادي الجديد بتكلفة 

ض المكتبة بعمل عروض فنيـة ثقافيـة، وعـرو
ـــغ مســـاحة أخـــرى ســـينمائية ومســـرحية، وتبل

.  مترًا مربعًا861المكتبة 

هـــذا، وتضـــم قاعـــة اطـــالع لألطفـــال، وقاعـــة 
للهوايــــــات واألنشــــــطة، وقاعــــــة للكمبيــــــوتر، 

.وحديقة، ومنطقة لأللعاب

إنشـــاء قصـــور هـــذا، وقـــد توســـعت الدولـــة فـــي 
، وذلـــــــك بهـــــــدف اكتشـــــــاف وبيـــــــوت الثقافـــــــة

المواهــــب الفنيــــة لتــــدعيم قــــوة مصــــر الناعمــــة، 
ين أبنـاء ونشر التنوير، وترسيخ الهوية المصرية ب

الوطن، ومـن أبـرز المشـروعات المنفـذة فـي هـذا 
:السياق نجد

ى قصــر ثقافــة دمنهــور بمحافظــة البحيــرة، علــ
مليـون 72.5ألف متر مربـع بتكلفـة 1.1مساحة 

.جنيه

 ـــــة بمحافظـــــة قصـــــر ثقافـــــة القنـــــاطر الخيري
مليـون 50.9القليوبية، بتكلفـة إجماليـة بلغـت 

.جنيه
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 بمحافظـــــة أســـــوان، توشـــــكىقصـــــر ثقافـــــة
.مليون جنيه33بتكلفة إجمالية بلغت نحو 

زة، بيــت ثقافــة وادي النطــرون بمحافظــة الجيــ
مليـــــون 27.4بتكلفـــــة إجماليـــــة بلغـــــت نحـــــو 

.جنيه

 ظـة بمحافبإسـناالعديساتبيت ثقافة حاجر
مليـون 23األقصر، بتكلفة إجمالية بلغت نحـو 

.جنيه

 ظـة بمدينـة إدفـو محافالرديسـيةقصر ثقافـة
مليـون 22أسوان، بتكلفة إجمالية بلغـت نحـو 

.جنيه

ر، بيـت ثقافـة حـوض الرمـال بمحافظـة األقصـ
ــــــة بلغــــــت نحــــــو   ــــــون 22بتكلفــــــة إجمالي ملي

.جنيه

 ،ــــى مــــر ــــد الناصــــر ببن قصــــر ثقافــــة جمــــال عب
.مليون جنيه21.9بمحافظة أسيوط بتكلفة 

 ــرققصــري ثقافــة ــةإب ر بمحافظــة البحــوحدرب
.مليون جنيه19.6األحمر، بتكلفة إجمالية 

 ـــــت ثقافـــــة ـــــةبي ، بمحافظـــــة األقصـــــر، األقالت
مليـــــون14.9بتكلفـــــة إجماليـــــة بلغـــــت نحـــــو 

.جنيه

 ة ، بمحافظـــودهميـــتبيتـــي ثقافـــة وادي كركـــر
.مليون جنيه11.6أسوان، بتكلفة 

قصـــر ثقافـــة كـــوم الحاصـــل بمركـــز الـــدلنجات ،
.ماليين جنيه9.6بمحافظة البحيرة، بتكلفة 

 لفــة بمحافظـة األقصــر، بتكإســناقصـر ثقافــة
.ماليين جنيه3.3
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ـــات والقصـــور والب ـــوت باإلضـــافة إنشـــاء المكتب ي
عديـد الثقافية، فقد توسعت الدولة في إنشاء ال

: من المؤسسات األخرى، ومن أبرزها

 إنشـــــــــاء مبنـــــــــى دار الوثـــــــــائق بالفســـــــــطاط
ــــذي يبلــــغ مســــاحته بمحافظــــة القــــاهرة، وال

آالف متـــر مربــــع، وذلــــك بتكلفــــة إجماليــــة4.9
.مليون جنيه120بلغت 

 ــــة األولــــى مــــن إنشــــاء مســــرح مصــــر المرحل
متــر مربــع، وبتكلفــة 1000بالقــاهرة، بمســاحة 

.مليون جنيه45

يخ، إنشاء المركز الثقافي بمحافظـة كفـر الشـ
، متـرًا، ويضـم مكتبـة695والذي يبلغ مسـاحته 

أة، ونـادي لتكنولوجيـا المعلومـات، ونـادي للمـر
ي وقاعــــة للفنــــون التشــــكيلية، وذلــــك بإجمــــال

.مليون جنيه32.5تكلفة بلغت 
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ـــوت  ـــى تطـــور عـــدد قصـــور وبي وتجـــدر اإلشـــارة إل
هــو الثقافــة خــالل الســبع ســنوات الماضــية كمــا

:موضح في الشكل التالي

.وزارة الثقافة: المصدر

ةقصر وبيت ثقاف
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 ــــون الشــــعبية متحــــف المعهــــد العــــالي للفن
ــزة، بإجمــالي مســاحة  ألــف 1.2بمحافظــة الجي

مليـون 11.2متر مربع، وبتكلفة إجماليـة بلغـت 
جنيـــه، ويـــأتي إنشـــاء المتحـــف بهـــدف تجميـــع
مختلـــف أنـــواع الفلكلـــور الشـــعبي مـــن جميـــع
ــه كتــراث ــة للحفــاظ علي محافظــات الجمهوري

ئحين شعبي مصري، وأيضًا ليكون مـزارًا للسـا
.وراغبي دراسة التراث الشعبي

 إنشــــاء معمــــل التصــــوير بالمعهــــد العــــالي
للســــينما، وذلــــك بهـــــدف االرتقــــاء بالخدمـــــة 
، التعليميـــة علـــى أحـــدث األســـاليب العالميـــة

جيـا وتدريب الطالب علـى أحـدث أنـواع التكنولو
تحمـــــيض، وطباعــــة، ونســـــخ األعمـــــال (مــــن 

تويـه ، وتطـوير صـناعة السـينما بمـا يح)الفنيـة
مــــن إمكانــــات تكنولوجيــــة وفنيــــة عاليــــة فــــي

.مجال تحميض المواد المصوّرة

ية  افتتـــاح متحـــف مقتنيـــات جامعـــة اإلســـكندر
ـــرة ومتنوعـــة مـــن  ـــذي يضـــم مجموعـــة كبي وال

ات، المقتنيات األثريـة والتاريخيـة، والمخطوطـ
والكتـــــب، والصــــــور التراثيـــــة، باإلضــــــافة إلــــــى

ادرة، مجموعة من الكنوز الثقافية والوثائق النـ
عـــي والتـــي تـــم الحفـــاظ عليهـــا بشـــكلها الطبي

وتقــديمها للجمهــور بشــكل عصــري وحــديث، 
ـــا مـــن بـــين المجموعـــات الوثائقيـــة التـــ ي وأيضً

يضمها المتحف مجموعة مـن المخطوطـات 
.النادرة المكتوبة

، هذا، ويتكون المتحف مـن ثـالث قاعـات كبـرى
ادر تضم القاعة األولى مجموعة من التراث الن

ــــل  ــــذي يتضــــمن أوائ لجامعــــة اإلســــكندرية ال
الرســائل الجامعيــة، وشــهادات تخــرج أشــهر 
الخـــــريجين، وخـــــرائط بنـــــاء الجامعـــــة، وأهـــــم 

.المخطوطات في المجاالت العلمية
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المتحــف يضــم العديــد
وصــــــف مصــــــر : مــــــن الكتــــــب النــــــادرة، مثــــــل

ـــــات العثمانيـــــة، وتخصـــــص القاعـــــة  والفرمان
مخطوطـة 1095الثانية لكتب الديانات وتضم 

مخطوطة شرقية منهـا 139باللغة العربية، و
مخطوطًــــــا 115-مخطوطًـــــا بالفارســـــية 24(

لكتــب ، وأخيــرًا تضــم القاعــة الثالثــة ا)بالتركيــة
ـــــة وعـــــددها  ـــــدًا، فضـــــلًا عـــــن 1327التراثي مجل

مجموعات نادرة وقيِّمـة يرجـع بعضـها للقـرن
.السادس عشر والسابع عشر الميالدي

د باإلضــافة إلــى ذلــك، تــم إحــالل ورفــع كفــاءة عــد
ها مــن المؤسســات الثقافيــة، ويــأتي فــي مقــدمت

:دتطوير ورفع كفاءة المكتبات، ومن أبرزها نج

مقـــر مكتبـــة مصـــر العامـــة الرئيســـة وفرعيهـــا
يـزة بالزيتون والزاويـة الحمـراء، بمحـافظتي الج

ــــه، هــــذا، 28.9والقــــاهرة، بتكلفــــة  ــــون جني ملي
وتقــــدم المكتبــــة علــــى مــــدار العــــام أكثــــر مــــن

ة آالف نشـــاط بـــين بـــرامج تدريبيـــة، وأنشـــط4
.أطفال

ألــــف مــــادة 135اتصــــالًا، تحتــــوي المكتبــــة علــــى 
ألــف عضــو 25ثقافيــة متنوعــة، لتخــدم أكثــر مــن 

ألف عمليـة 300نشط سنويا، كما تقدم أكثر من 
.إعارة للكتب في السنة

يـزة، تطوير مكتبة البحر األعظم بمحافظة الج
مليـون 11.5وذلك بتكلفـة إجماليـة بلغـت نحـو 

تضــم جنيــه، وتضــم المكتبــة مكتبــة للطفــل، و
ــــة عامــــة تضــــم نحــــو200نحــــو  ــــاب، ومكتب كت

يـــا آالف كتـــاب، فضـــلًا عـــن قاعـــة لتكنولوج7.5
المعلومــــــــات، وقاعــــــــة لمعــــــــارض الفنــــــــون 

.التشكيلية
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 مشـــروع تطــــوير مكتبــــة مصـــر العامــــة بكفــــر
ةالــــدوار بمحافظــــة البحيــــرة، بتكلفــــة إجماليــــ

ماليــين جنيــه، بهــدف إتاحــة جميــع الخــدمات7
ـــنشء واألطفـــال دون التعـــرض المختلفـــة لل

.ألي شكل من أشكال العنف

 ــــة المتــــرجم ة مكتبــــ(اســــتكمال تطــــوير مكتب
، وقاعـــــة التـــــدريب بمبنـــــى المركــــــز )االطـــــالع

نيو القومي للترجمة بمحافظة القاهرة، في يو
.ماليين جنيه5.1، بتكلفة إجمالية 2019

وذلــــك بهــــدف المســــاهمة فــــي نشــــر الثقافــــة 
والمعرفــة، واالطــالع علــى ثقافــة اآلخــر مــن خــالل

ة ترجمة العديد من مصادر المعلومـات المختلفـ
مــن مختلــف اللغــات، وتمكــين جميــع األفــراد مــن

ــــا، وتــــوفير  االطــــالع علــــى إصــــدارات المركــــز مجانً
.ةخدمات متميزة للباحثين في مجاالت الترجم

ــــدين بمحافظــــ ــــة شــــريف بعاب ة تطــــوير مكتب
.ماليين جنيه3.5القاهرة، بتكلفة إجمالية 

ت هذا، وقد تم تطوير العديد مـن القصـور والبيـو
فــي الثقافيــة، ومــن أبــرز المشــروعات التــي نٌفــذت

:هذا السياق نجد التالي

قافـة افتتاح المرحلة األولى من تطـوير قصـر ث
ور اإلســـماعيلية، والـــذي يُعـــدُّ أحـــد أكبـــر القصـــ

ــــة، ويقــــع  ــــى مســــتوى الجمهوري الثقافيــــة عل
أفدنــة، ويضــم مســرحًا 5القصــر علــى مســاحة 

مشــــاهدًا، وبلغــــت تكلفــــة 838يســــع لنحــــو 
مليـــون جنيـــه، وجـــارِ 58المرحلـــة األولـــى نحـــو 

.استكمال المرحلة الثانية

ماليــة قصــر ثقافــة قنــا بمدينــة قنــا، بتكلفــة إج
.مليون جنيه56.5
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 ندرية، بمحافظة اإلسكاألنفوشيقصر ثقافة
.مليون جنيه47.8بتكلفة إجمالية 

قصــر ثقافــة شــرم الشــيخ بمحافظــة جنــوب
مليـون 38سيناء، بتكلفـة إجماليـة بلغـت نحـو 

.جنيه

 المركــــز الثقــــافي بمدينــــة طنطــــا بمحافظــــة
الغربيــــــــة، بتكلفــــــــة إجماليــــــــة بلغــــــــت نحــــــــو

.مليون جنيه33.2

 قصـــــــر ثقافـــــــة شـــــــبين الكـــــــوم بمحافظـــــــة
آالف متـــــر مكعـــــب، 3.1المنوفيـــــة، بمســـــاحة 

.مليون جنيه28.5وبتكلفة 

قصــر ثقافــة دســوق بمحافظــة كفــر الشــيخ ،
مليـــــون 16.4بتكلفـــــة إجماليـــــة بلغـــــت نحـــــو 

.جنيه

ة، علـى قصر ثقافة بلبيس بمحافظـة الشـرقي
متر مربع، ويضم القصـر قاعـة1500محافظة 

لطفـل، لمعارض الفنون التشكيلية، ومكتبة ل
ـــادي 250ومســـرح يتســـع لنحـــو  مشـــاهدًا، ون

ــــــا المعلومــــــات، وبلغــــــت التكلفــــــة تكنولوجي
.مليون جنيه14اإلجمالية للمشروع 

 األســـــمرات، بحـــــي األســـــمراتقصـــــر ثقافـــــة
.  مليون جنيه2.6بمحافظة القاهرة، بتكلفة 

 ،قصــــر ثقافــــة الريحــــاني بمحافظــــة القــــاهرة
ــــــة بلغــــــت نحــــــو  مليــــــون1.4بتكلفــــــة إجمالي

.جنيه

 ةمكتبـة القـاهر(قصر األميرة سميحة كامل( ،
ماليــــين 5.6بحــــي الزمالــــك، بتكلفــــة إجماليــــة 

.جنيه
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 مـــايو بمحافظـــة 15قصـــر ثقافـــة المســـتقبل
مليـون جنيـه، بهـدف نشـر 2.2القاهرة، بتكلفة 

الـــــوعي الثقـــــافي، وبنـــــاء اإلنســـــان المصـــــري، 
صـر واكتشاف المواهب الفنية لتـدعيم قـوة م

الناعمــــــة، ونشــــــر التنــــــوير وترســــــيخ الهويــــــة 
ــــــب ــــــى جان ــــــوطن إل ــــــاء ال ــــــين أبن المصــــــرية ب

تحقيـــــــــق العدالـــــــــة الثقافيـــــــــة فـــــــــي أرجـــــــــاء 
.المحافظات

سـات باإلضافة إلى ذلك تم تطوير بعض المؤس
:الثقافية األخرى، ومن أبرزها

 ـــــــــة المعهـــــــــد العـــــــــالي للموســـــــــيقى العربي
مليــون 55بمحافظــة الجيــزة، بتكلفــة إجماليــة 

لحفـــــاظ علــــى التـــــراث وذلـــــك بهــــدف اجنيــــه، 
في الموسيقي القديم، وإعداد طالب وباحثين

.هذا المجال من الموسيقى

ظـة المعهـد العـالي للباليـه بالعمرانيـة بمحاف
مليـــــون32الجيـــــزة، بتكلفـــــة إجماليـــــة بلغـــــت 

.جنيه، بهدف االرتقاء بالخدمة التعليمية

افظـة المركز الـدولي للكتـاب بقصـر النيـل بمح
ماليــين جنيــه، بهــدف بيــع 7.4القــاهرة، بتكلفــة 

وتســـــــويق الكتـــــــب مـــــــن إصـــــــدارات الهيئـــــــة 
وإصـــدارات الناشـــرين، وقاعـــة نـــدوات، وقاعـــة 

.إطالع لألطفال

ية هذا، وقد تم تطوير العديد من المتاحف الثقاف
ومــــــــن أبــــــــرز ) 2021–2014(فــــــــي الفتــــــــرة مــــــــن 

:المشروعات التي نفذت في هذا السياق

محافظـــــة متحـــــف محمـــــد محمـــــود خليـــــل ب
مليـــــون93، بتكلفـــــة إجماليـــــة بلغـــــت الجيـــــزة

.جنيه
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 ــــــورة بمحافظــــــة ــــــادة الث تطــــــوير متحــــــف قي
مليـون جنيـه، ويـأتي ذلـك 280القاهرة، بتكلفـة 

فــي إطــار اهتمــام الدولــة بإعــادة إحيــاء التــراث 
والتــــاريخ اإلنســــاني والحفــــاظ علــــى المعــــالم 

فـي األثرية البـارزة حيـث تـم إنشـاء هـذا المبنـى
عهـــــــد الملـــــــك فـــــــاروق األول ملـــــــك مصـــــــر 

.والسودان، ويتميز بطابع كالسيكي خاص

 ــــك بمحافظــــة قصــــر عائشــــة فهمــــي بالزمال
القـــــاهرة، والتـــــي تضـــــم قاعـــــات عـــــرض فـــــن 

مليـون 25.5تشكيلي وقاعـات نـدوات، بتكلفـة 
.جنيه

 متحــــــف راتــــــب صــــــديق بمنطقــــــة الكنيســــــة
.جنيهمليون 21الجيزة، بتكلفةمحافظة ب

ة متحــف الفــن الحــديث بحــي الجزيــرة بمحافظــ
. جنيهماليين8.6القاهرة، بتكلفة إجمالية 

ـــد الناصـــر بمنشـــية البكـــريمتحـــف جمـــال عب
بلغــــتبمحافظـــة القـــاهرة، بتكلفـــة إجماليـــة

.مليون جنيه76.4

،ــك متحــف الخــزف اإلســالمي، بمنطقــة الزمال
ماليـين 3.1بمحافظة القاهرة بتكلفة إجماليـة 

.  جنيه

 متحــــــف حســــــن حشــــــمت بعــــــين شــــــمس
مليـون 1.3بمحافظة القاهرة، بتكلفة إجمالية 

.جنيه

 ـــــزعيم مصـــــطفى كامـــــل بالقلعـــــة متحـــــف ال
ألــف 550بمحافظــة القــاهرة، بتكلفــة إجماليــة 

.جنيه

 متحــــــــف المنصــــــــورة القــــــــومي بمحافظــــــــة
.ألف جنيه420الدقهلية، بتكلفة 
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، والســـينماتأمـــا عـــن إحـــالل وتجديـــد المســـارح
نـبمضنية فـي هـذا الجاافقد بذلت الدولة جهودً

؛ بغيــــة نشــــرخــــالل الســــنوات الســــبع الماضــــية
: زهافراد المجتمع، وكان أبرأالوعي الثقافي بين 

 المســـــرح القـــــومي، بالموســـــكي بمحافظـــــة
ـــة  ـــه، 104القـــاهرة، بتكلفـــة إجمالي ـــين جني مالي

بهــدف تقــديم عــروض مســرحية لنشــر الــوعي
.الثقافي بين أفراد المجتمع

دات ســينما الســادات الشــتوية بمدينــة الســا
بمحافظــــــــة المنوفيــــــــة، بتكلفــــــــة إجماليــــــــة

.مليون جنيه39.7

 تطـــــوير مســـــرح محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب علـــــى
متــرًا مربعًــا، ويتكــون مــن قاعــات 670مســاحة 

وال مغلقة لتتواصل عليه العروض الفنيـة طـ
ــــوي علــــى قاعــــات  ــــام الســــنة، ومكتبــــة تحت أي

اســـتماع ومشـــاهدة وقاعـــة ســـينما، كمـــا تـــم 
تزويــــد المســــرح بشاشــــة عمالقــــة بمســــاحة 

متـــــرًا علـــــى واجهـــــة المســـــرح 35تصـــــل إلـــــى 
ـــك بتك لفـــة للعـــرض باألســـاليب الحديثـــة، وذل

.  مليون جنيه35بلغت 

 ــــــل بمحافظــــــة قصــــــر الســــــينما بقصــــــر الني
مليــــون 29القــــاهرة، بتكلفــــة إجماليــــة بلغــــت 

.جنيه

 ــــد، هيــــبسســــينما بمحافظــــة الــــوادي الجدي
مليــون جنيــه،23بتكلفــة إجماليــة بلغــت نحــو 

ألـف متـر 1.2حيث تبلـغ مسـاحة السـينما نحـو 
.مربع

تطـــوير وتجديـــد صـــالة عـــرض مســـرح البـــالون
ة وصــالة بروفــات فرقــه رضــا والفرقــة القوميــ

.  مليون جنيه12بتكلفة 
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ه افتتــــاح مســــرح ليســــيه الحريــــة بعــــد تأهيلــــ
بلغـت بمحافظة اإلسكندرية، بتكلفة إجماليـة

.ماليين جنيه9.2نحو 

 مســـــرح الســـــالم، بمنطقـــــة القصـــــر العينـــــي
بمحافظــــــــــة القــــــــــاهرة، بتكلفــــــــــة إجماليــــــــــة 

.ماليين جنيه9.6

ـــة مســـرح القـــاهرة للعـــرائس، بتكلفـــة إجمالي
.ماليين جنيه7.6

المســــرح العــــائم الصــــغير والكبيــــر بالمنيــــل
ماليـين 5.3بمحافظة الجيزة، بتكلفـة إجماليـة 

.جنيه

ي مســــرح بيــــرم التونســــي بمنطقــــة الشــــاطب
ــــون 2.2بمحافظــــة اإلســــكندرية، بتكلفــــة  ملي

.جنيه

تم عمل تطوير شـامل لمسـرح مدينـة طنطـا
ـــذي يســـع لنحـــو 2018عـــام  مشـــاهد 500، وال

متر، ويعتبر مسـرح طنطـا 2000على مساحة 
فرقـة فنيـة مـا 25المتنفس الوحيـد ألكثـر مـن 

، بين مسرح، ونوادي مسرح، ومسـرح للطفـل
ة، وموســـيقى، وفنـــون شـــعبية، وآالت شـــعبي

وإنشــــاد دينــــي، باإلضــــافة إلــــى معــــارض فــــن 
ـــاء ع ـــة وأدب ـــى تشـــكيلي للشـــباب وورش فني ل

. افةنوادي أدبية تابعة لقصور الثق4مستوى 

148
إجمــالي عــدد المســارح بجمهوريــة مصــر 

.2020العربية حتى نهاية عام 

مســـــــــــــــــــــــــرًحا
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تنميــــــــــــــــة الموهــــــــــــــــوبين 
والنابغين والمبدعين

"

ــــرًا بتن ــــا كبي ــــة المصــــرية اهتمامً ــــولي الدول ــــة ت مي
الموهـــــوبين لالســـــتعداد إلـــــى النبـــــوغ واإلبـــــداع،

تحـول وتنمية قدراتهم اإلبداعية غير المتحققـة لت
ــذي يمثــل ــداع حقيقــي فــي الواقــع، األمــر ال ــى إب إل

ــــا فــــي ع ــــا حقيقي قــــول صــــناعة واســــتثمارًا ثقافي
الـــــــنشء والشـــــــباب، باعتبارهمـــــــا رأس المـــــــال 

در الحقيقـــي الـــذي يمكـــن االســـتثمار فيـــه، ومصـــا
. لبناء الوطن في المستقبل

وفـي هـذا السـياق، قامـت الدولـة برعايـة عشـرات
الموهـــوبين فـــي مختلـــف المجـــاالت، عبـــر إطـــالق 
عـــدة مبـــادرات ومســـابقات الكتشـــاف المواهـــب 

ادرة مبـوالنابغين والمبدعين، يأتي في مقـدمتها 
، والتـــي تهـــدف إلـــى تـــدريب وتبنـــى"ابـــدأ حلمـــك"

لفة، شباب الموهوبين على فنون المسرح المخت
طـرف ونشر منظومة القيم اإليجابية الطـاردة للت

س لدى الشـباب مـن خـالل سياسـة ثقافيـة تعكـ
ــان، واحتــرام ــرام األدي ــة، واحت التســامح، والمواطن

.االختالف في الرأي
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كمــــا تســــعى المبــــادرة إلــــى تعلــــيم المشــــاركين
ر مهــــارات التمثيــــل واالرتجــــال والكتابــــة وعناصــــ

صــــناعة الصــــورة للوصــــول إلــــى تقــــديم عــــروض 
مـي إلـى مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفـة تنت

.روعالطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المش

ـــــادرة بالقـــــاهرة فـــــي  ـــــى مراحـــــل المب ـــــدأت أول وب
فـي ، ثم اسـتكملت المرحلـة الثانيـة2017ديسمبر 

ـــــاير  ـــــة مـــــن 2019ين ـــــم تخـــــريج الدفعـــــة الثاني ، وت
2019الدارسين به في القاهرة خالل شهر أكتـوبر 

فنانًــــا، أمــــا فــــي محافظــــات 170وبلــــغ عــــددهم 
الشـــرقية، وأســـيوط، والفيـــوم، فقـــد بـــدأت أولـــى

، وتـم البـدء فـي 2017مراحل المبادرة في سـبتمبر 
رًا من ورش التدريب في المحافظات الثالث اعتبا

.2019يوليو 

أمــــــا عــــــن المشــــــروع القــــــومي والمتمثــــــل فــــــي
ــــــــذهبي"مســــــــابقة  الكتشــــــــاف ؛ "الصــــــــوت ال

. ســنة30المواهــب فــي مجــال الغنــاء حتــى ســن 

ـــــين القطاعـــــات  تُجســـــد المســـــابقة التكامـــــل ب
حويلها المختلفة بزيادة قيمة جوائز المسابقة وت

إلـــى مشـــروع ثقـــافي قـــومي الكتشـــاف وصــــقل 
المواهــب الواعـــدة فــي مختلـــف مجــاالت اإلبـــداع 

ين بكل محافظات الجمهورية، وذلـك بالتعـاون بـ
را كـــل مـــن صـــندوق التنميـــة الثقافيـــة، ودار األوبـــ

.المصرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة

المواهـــب األدبيـــة فـــي حـــين نُظمـــت مســـابقة 
، 2020دورة خيــري شــلبي، فــي أكتــوبر 2020لعــام 

ــة والمجموعــة : شــاملة جــوائز فــي مجــاالت الرواي
القصصـــــية، وديـــــوان شـــــعر الفصـــــحى، وشـــــعر 

ت العامية، وأدب األطفال والدراسات األدبية، تح
. عامًا35سن 

آالف جنيــــه، 3وتبلــــغ قيمــــة جــــائزة المركــــز األول 
ــث ألــف جنيــه فــي ــاني ألفــين جنيــه، والثال كــل والث

مجــــاالت المســــابقة، وتنشـــــر األعمــــال الفـــــائزة 
.بالمركز األول بسلسلة كتاب المواهب
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ـــر 16وفـــي  ـــة 2020فبراي مســـابقة ، دشـــنت الدول
ـــوالء واالنتمـــاء ـــز ال ـــي مـــن اإلعـــالم وتعزي ، والت

ــا ئقي ال خاللهــا يقــوم المتســابق بتقــديم فــيلم وث
ــه مــواطن  ــه عــن خمــس دقــائق يبــرز في ــد مدت تزي
الجمـــــال المصـــــرية، وتقـــــديم بحـــــث ذي طبيعـــــة 

ــز قيمــة الــوالء، علــى أن يُخصــ ص تطبيقيــة لتعزي
ألـف 15ألف جنيه مصريا للمركز األول، و25قيمة 

. آالف جنيه للمركز الثالث10جنيه للمركز الثاني، و

" ســهير القلمــاوي لألطفــال"مســابقة أمــا عــن 
ـــا "بعنـــوان " الرســـم-القصـــة "فـــي فرعـــى  بلـــدي ي

، والتـــــي أطلقتهـــــا لجنـــــة فنـــــون الطفـــــل "مصـــــر
، 2020بـــــالمجلس األعلـــــى للثقافـــــة، فـــــي يوليـــــو 

ـــده وعـــن نفســـه  ـــب الطفـــل عـــن بل وخاللهـــا يكت
متقدم وتطلعاته للمستقبل، على أال يزيد سن ال

ــا، ويحصــل الفــائز بــالمركز األول علــ18علــى  ى عامً
ــى 3جــائزة قيمتهــا  ــاني عل ــه، والمركــز الث آالف جني

.ألفين جنيه، والمركز الثالث على ألف جنيه

مســــرح "مســــابقة ، جــــاءت 2021وفــــي مــــارس 
رحي، ، متضمنة فـرع التـأليف المسـ"يجدد الحياة

ة وفــرع الدراســات النقديــة، وتخصــص المســابق
ـــغ  ـــة تبل ـــز األول، 15قيمـــة مادي ـــه، للمرك ـــف جني أل

وعشــــــرة آالف جنيـــــــه مصـــــــريا للمركـــــــز الثـــــــاني، 
.آالف جنيه للمركز الثالث5و

ـــا مـــن الدولـــة بضـــرورة دعـــم إبـــداع المـــرأة  وإيمانً
نــات إبــداعاتهن للفنا"مســابقة خاصــة، دُشــنت 
، بعنــــــــوان 2021فــــــــي مــــــــارس ،"التشــــــــكيليات

ــــي " إبــــداعاتهن" فــــي مجــــاالت المجســــمات، والت
، والمســــطحات، والتــــي )نحــــت–خــــزف (تشــــمل 
-عــه جرافيــك بأنوا-رســم –تصــوير زيتــي (تشــمل 
ـــــــــون  ، وتخصـــــــــص )بأنواعهـــــــــاالنســـــــــجياتفن

.عامًا35المسابقة للفتيات تحت سن 
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ألـف جنيـه 50وتخصص المسـابقة جـائزة بقيمـة 
ــالي، جــائزة التصــوير الزي ــى النحــو الت تــي موزعــة عل

آالف جنيــــه، جــــائزة العمــــل المجســــم 10بقيمــــة 
ــــه، جــــائزة الجرافيــــك بقيمــــة10بقيمــــة  آالف جني

آالف جنيـه، 10آالف جنيه، جائزة الرسم بقيمـة 10
.آالف جنيه10بقيمة النسجياتجائزة فنون 

،"تيرفـن الكاريكـا"مسـابقةهذا، وقد تم تنظـيم 
ألـــف 25: ، وتبلـــغ قيمـــة الجـــوائز2021فـــي مـــارس 

ألــــف جنيــــه للجــــائزة 15جنيــــه للجــــائزة األولــــى، و
ة أال آالف جنيه للجائزة الثالثة، شـريط10والثانية،

ـــا، ومـــن خـــالل 35يزيـــد ســـن المتســـابق عـــن  عامً
تلفـة المسابقة، يقدم المتسابق ثالثة أعمال مخ

.، وتأثيرها على المجتمع"19-كوفيد"تتناول جائحة 

دُشــنت مراكــز وفصــول لتنميــة المواهــبكمــا 
، والتـــي تـــأتي ضـــمنفـــي مختلـــف أقـــاليم مصـــر

االســــــــتراتيجية المصــــــــرية الكتشــــــــاف ودعــــــــم 
ة؛ حيث الواعدين، وتجسيدًا لمبدأ العدالة الثقافي

حــي تــم إنشــاء مركــز لتنميــة المواهــب فــي مكتبــة
ـــادة  الســـالم غـــرب أســـوان، فضـــلًا عـــن دعـــم وزي
ـــة المواهـــب وانتشـــارها فـــي شـــتى فصـــول تنمي

.أنحاء مصر

أمـــــا عـــــن جـــــوائز الدولـــــة التـــــي تقـــــدمها وزارة 
، مـــن خـــالل المجلـــس األعلـــى للثقافـــةالثقافـــة 

والتــــــي تســــــتهدف اكتشــــــاف ودعــــــم النــــــابغين 
جــــوائز النيــــل، وجــــوائز الدولــــة : والمبــــدعين وهــــي

زة التشــــجيعية، وجــــوائز الدولــــة التقديريــــة، وجــــائ
.نجيب محفوظ، وجائزة التفوق

يمــة وتشــجيعًا للمبــدعين والنــابغين، تــم زيــادة ق
جـــــــوائز النيـــــــل فـــــــي الفنـــــــون واألدب والعلـــــــوم 

ألف جنيه 500االجتماعية؛ لتكون قيمة كل جائزة 
ألف جنيـه، كمـا تـم اسـتحداث جـائزة400بدلًا من 

د النيـــل العربيـــة ضـــمن جـــوائز الدولـــة تُمـــنح ألحـــ
ألــف جنيــه، وتــم 500المبــدعين العــرب وقيمتهــا 

ايــة زيـادة قيمــة جـائزة ملتقــى القـاهرة الــدولي للرو
ألـــف 200ألـــف جنيـــه، بـــدلًا مـــن 250العربيـــة إلـــى 
ــــه عــــام  ــــك لالرتقــــاء بفــــن الروايــــة 2019جني ، وذل

.العربية وتحفيز المبدعين في هذا المجال

يــب اتصــالًا، وافقــت الدولــة علــى تحويــل جــائزة نج
محفــوظ إلــى جــائزة عالميــة فــي اإلبــداع مــع زيــادة
ـــة، وتوســـيع نطـــاق الترشـــح لهـــ ا قيمتهـــا المالي

واالعتمـــاد علـــى لجـــان تحكـــيم مـــن داخـــل مصـــر 
.وخارجها
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ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــادة الثقافي الري
المصرية عالميا

"

ال شـــــك أن رغبـــــة تســـــجيل حضـــــور ثقـــــافي لنـــــا 
نيـة مجتمعًا ودولة في الفضاء العالمي رغبة وط

وقـــــد ظهـــــر الحـــــرص علـــــى تحقيـــــق . مشـــــروعة
دد تلك الرغبة وترجمتهـا علـى أرض الواقـع فـي عـ
اح، من المحاوالت واألشـكال التـي كتـب لهـا النجـ

ز فقـــد عملـــت الدولـــة علـــى تنفيـــذ محـــورين لتعزيـــ
ــــا فــــي مجــــال الثقافــــة األول: ريــــادة مصــــر عالمي

تنفيــــذ فعاليــــات دوليــــة داخــــل مصــــر؛ حيــــث تــــم 
تها حدثًا دوليا، يـأتي فـي مقـدم20تنظيم أكثر من 

:  ما يلي

 ــــذهبي"دورة لمعــــرض القــــاهرة " اليوبيــــل ال
ي مركـز افتتح بالمقر الجديـد فـ-الدولي للكتاب 

والــذي حلــت عليهــا -مصــر للمعــارض الدوليــة 
جامعة الدول العربية كضيف شرف، وأقيمت

دولــــة عربيــــة وأجنبيــــة بإجمــــالي35بمشــــاركة 
.ناشرًا1274دارًا للنشر و750

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 مهرجــــــــان ومــــــــؤتمر الموســــــــيقى العربيــــــــة
.للموسيقى والغناء

مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي.

ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي.

مهرجان سـماع الـدولي لإلنشـاد والموسـيقى
.الروحية

مهرجان الطبول الدولي.

 القـــــــاهرةبينـــــــالي"إعـــــــادة إحيـــــــاء مهرجـــــــان "
ــــدو ــــون التشــــكيلية وإقامــــة ال ــــدولي للفن رة ال

ـــ  فنــون القــاهرة الــدولي لبينــالي"التأسيســية ل
".الطفل

 ــــــور األفروصــــــينيمهرجــــــان الفنــــــون والفلكل
ـــــي الشـــــباب والرياضـــــة،  بالتعـــــاون مـــــع وزارت

.والسياحة واآلثار
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ـــــة  كمـــــا شـــــهدت العالقـــــات المصـــــرية اإلفريقي
ــا فــي مختلــف المجــاالت الثقاف يــة توســعًا وعمقً

حتــــى 2015والفكريــــة، وخــــالل الفتــــرة مــــن يوليــــو 
وحدها أقامت وزارة الثقافة المصرية2016يوليو 

.دولة إفريقية21فعالية ثقافية مع 40

يل كمــا نجحــت وزارة الثقافــة المصــرية فــي تســج
ن النســـيج اليـــدوي بالصـــعيد علـــى قـــوائم الصـــو

ـــر المـــادي بمنظمـــة ـــراث الثقـــافي غي العاجـــل للت
ــــي الثقافــــة  ــــر جهــــود وزارت ــــك عب اليونســــكو، وذل
ــم  ووزارة الخارجيــة وهــو الملــف الخــامس الــذي ت

ــــب"تســــجيله بعــــد  ــــة، والتحطي ، الســــيرة الهاللي
".  ، والممارسات المرتبطة بالنخلةواألراجوز

ــــــوزارة مــــــن خــــــالل  كمــــــا شــــــاركت ونظمــــــت ال
ة؛ قطاعاتهــا عــدد مــن الفعاليــات الفكريــة الدوليــ

ب في حيث شاركت الهيئة المصرية العامة للكتا
معــــارض نيــــودلهي، والــــدار البيضــــاء، ومســــقط 

.الشارقة الدولي للكتاب

ن واســـتكمالًا لسلســــلة األحــــداث الدوليــــة ضــــم
ر قــــوة مصــــ–تحقيــــق الريــــادة الثقافيــــة "برنــــامج 
ــأتي المعــارض الخارجيــة، فخــالل عــام "الناعمــة ، ت

:، تم افتتاح عدة معارض تمثل أبرزها في2017

 أســـــرار مصـــــر "افتتـــــاح المعـــــرض المؤقـــــت
" بيـرجرايت"في محطته الثالثة بمتحف " الغارقة

.2017فبراير 10بسويسرا، في 

 س السـلطان بيبـر"افتتاح المعـرض المؤقـت
ينـة بالمتحف القومي بمد" وعصرهالبندقداري

حو عاصمة كازاخستان، والذي يضم ن" أستانا"
ـــــة تعـــــود لعصـــــر الســـــلطان 22 قطعـــــة أثري

، 2017يونيـــــــــو 18بيبـــــــــرس، وانطلـــــــــق فـــــــــي 
.واستمرت مدة المعرض شهرين

 مصــــر، االكتشــــاف "افتتــــاح معــــرض بعنــــوان
المتحف بـ" الثانيأمنحتباالستثنائي للفرعون 

يــا، فــي بإيطال" ميالنــو"الثقــافي الجديــد بمدينــة 
.2017سبتمبر 13
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وفيمــــــا يتعلــــــق بالمشــــــاركة فــــــي المهرجانــــــات 
، فـي 2019الدولية، فقـد شـاركت مصـر خـالل عـام 

ة عدد من المهرجانات الدولية منهـا افتتـاح الـدور
بحر كورسيكا الدولي لموسيقى ال"لمهرجان 21الـ 

بفرنســـا، وذلـــك فـــي إطـــار فعاليـــات" المتوســـط
مصــر "، ومهرجــان "فرنســا-مصــر "احتفــاالت عــام 
ـــــى ضـــــفاف  ـــــد بالتعـــــاون مـــــع " الجـــــانجعل بالهن

ج السفارة المصرية بالهند، ومهرجـان أيـام قرطـا
.المسرحية بتونس

مر وقـد نظمــت أكاديميــة الفنــون المصــرية المــؤت
قونـة المرأة اإلفريقية أي"العلمي الثاني بعنوان 

ــ"القــارة الســمراء ــا، وشــاركت أيضً ا فــي إلكتروني
ــي للمســرح بعــرض  ــا كــارمن"البيــت الفن ــ" أن ي ف

ائر، بــالجزللمونودرامــاالمهرجــان الــدولي النســائي 
.وحصل على جائزة أفضل عرض به

ا واستضـــافت مســـارح دار األوبـــرا المصـــرية عـــددً
مــــن الفــــرق األجنبيــــة الزائــــرة هــــي فرقــــة كـــــايرو 

ـــا-مصـــر "ســـتيبس  ـــا "ألماني ـــه بال"، نيـــران جورجي ي

سـترا ، أورك"إيطاليـا"، باليـه ميالنـو "جورجيا الملكي
، واليــــــوم"الصـــــين"الســــــيمفوني هيلونغجيـــــانغ

ن العـــالمي للهنـــد، واالحتفـــال بالـــذكرى العشـــري
إلقامــــة العالقـــــات بـــــين مصـــــر وكوريـــــا، وفرقـــــة 

جمهوريـــــة "تينـــــور، وربـــــاعي "شـــــيلي"موســـــيقية 
".التشيك

ت وتجدر اإلشارة إلى أنَّ قوى مصـر الناعمـة امتـد
دولـــــة حـــــول العـــــالم خـــــالل عـــــام80ألكثـــــر مـــــن 

ت ، وكان من أهم المشـاركات تنفيـذ فعاليـا2019
ـــة بمـــدينتي  ـــو"و" رومـــا"فني ـــا ل" فيترب مـــدةبإيطالي

ـــــو 6 ـــــاح الموســـــم 2019أشـــــهر مـــــن يوني ، وافتت
نــــون الثقــــافي والفنــــي لألكاديميــــة المصــــرية للف

بيــة ، إقامــة فعاليــات فنيــة بالمملكــة العر"رومــا"بـــ
بــين الســعودية بصــفة تبادليــة لتعزيــز  التعــاون

للـوزارة البلدين، ومشاركات الفرق الفنية التابعـة
–سيا شرق آ(في األحداث الفنية والثقافية بدول 

ـــــا  ـــــات األســـــبوع)واألمـــــريكيتين-وأوروب ، وفعالي
وجــدة عاصــمة"الثقــافي المصــري ضــمن برنــامج 

.بالمملكة المغربية" الثقافة العربية
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قافــة كمــا تــم تمثيــل مصــر فــي منتــدى إفريقيــا لث
السالم مع قـادة ورؤسـاء حكومـات دول إفريقيـا
بــأنجوال، وتمثيــل مصــر فــي عــدد مــن الفعاليــات

للمـؤتمر العـام لمنظمـة 40الدولية منها الدورة 
ــــــوم والثقافــــــة  ــــــة والعل األمــــــم المتحــــــدة للتربي

قافـــة ، واجتمـــاع اللجنـــة الدائمـــة للث)باليونســـكو(
لثقافـة العربية بمقـر المنظمـة العربيـة للتربيـة وا

المي بتونس، والمؤتمر اإلس) األلكسو(والعلوم 
ـــدورة  الحـــادي عشـــر لـــوزراء الثقافـــة بتـــونس، وال

ن الرابعـــة عشـــر للجنـــة الدوليـــة الحكوميـــة لصـــو
.التراث الثقافي غير المادي

أكبــر تحــرك مصــري فــي مجــال 2021وشــهد عــام 
ـــرة طويلـــة، ع ـــة منـــذ فت ـــى الدبلوماســـية الثقافي ل

" 19-دكوفيـ"الرغم من القيود التي فرضتها جائحة 
ــــين دول العــــالم ــــادل الثقــــافي ب ــــة التب ــــى حرك عل

اعمـة المختلفة، والذي يتمثل في عـودة القـوة الن
:يالمصرية للمحافل الدولية، على النحو التال

ـــين الرئيســـان المصـــري والتونســـ ي االتفـــاق ب
ــــار عــــام  ــــا للثقافــــة المصــــرية، 2021الختي عامً

وقامـــت وزارة الثقافـــة المصـــرية بقطاعاتهـــا 
ية المختلفـــة بالتعـــاون مـــع نظيرتهـــا التونســـ

بتنظــــيم عــــدد مــــن الفعاليــــات التــــي تعكــــس
صـــــــور التقـــــــارب والتواصـــــــل الثقـــــــافي بـــــــين

.البلدين

ؤتمر سلَّمت وزارة الثقافة المصـرية رئاسـة مـ
ي الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية ف

ـــق  ـــة اإلمـــارات لتنطل ـــى دول ـــي إل ـــوطن العرب ال
مراجعـة الخطـة "وتنـاقش موضـوع 22الدورة 

".الشاملة للثقافة العربية

ئيس تم تمديد والية وزير الثقافـة المصـري كـر
للمجمــــــــــع العربــــــــــي للموســــــــــيقى لمــــــــــدة 

.بإجماع األعضاء2025أربع سنوات حتى عام 
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 نجحــــــت الــــــوزارة فــــــي تجديــــــد البروتوكــــــوالت
مــا الثقافيـة المبرمـة بـين مصـر ودول العـالم ب

يمهـــــد التحـــــرك المســـــتقبلي علـــــى الســـــاحة 
اهم الدوليــة؛ حيــث تــم التوقيــع علــى مــذكرة تفــ

ي بــين مصــر وبورونــدي فــي المجــال الثقــافي فــ
القــاهرة علــى هــامش لقــاء رئيســي الــدولتين

ي بقصــر االتحاديــة، ووقــع الســفير المصــري فــ
سـية روسيا االتحاديـة ونائـب وزيـر الثقافـة الرو

تدشين نيابةً عن حكومتي البلدين إعالن نوايا ل
ـــــــا للتبـــــــادل اإلنســـــــاني 2022/2021عـــــــام  عامً

مــة المصـري الروســي، والــذي تـم بنــاءً عليــه إقا
.ينعدد من الفاعليات المشتركة بين البلد

وجيــا وعليه، توضـح مؤشــرات االقتصــاد والتكنول
الدوليـــــة، أن أداء مصـــــر يمثـــــل نقطـــــة انطــــالق 
ــــادة  ـــــر قواهـــــا الناعمـــــة وزي مناســـــبة نحـــــو تطوي

يـث إنتاجها من الصناعات الثقافيـة واإلبداعيـة، ح
علــى مســتوى العــالم 34تحتــل مصـــر المرتبـــة الـــ 

فـــي مؤشـــر 43فـــي مؤشـــر القــوة الناعمــة، والــــ 

كــز صـادرات الخدمــات اإلبداعيـة والثقافيــة، والمر
فـــــي مؤشـــــر صـــــادرات الســـــلع اإلبداعيــــة 39الـــــ 

فـــي . 2018بمؤشـــر المعرفـــة العالمـــي فـــي عـــام 
حيــــــن تٌقـــــدَّر معـــــدالت أدائهــــــا بدليــــــل االبتكـــــار 

دولـة فـي 126مـن ضـمن 28العالمـي بالمرتبـة الــ 
.2018مجال السلع اإلبداعية في عام 

ة أمــا علــى صــعيد الفعاليــات التــي تنفــذها الدولــ
ــات الدول ــل أبرزهــا فــي المهرجان ــا، فيتمث يــةمحلي :

ـــات؛ 2017فخـــالل عـــام  ـــم تنظـــيم عـــدة مهرجان ، ت
منها مهرجان أسوان الـدولي لسـينما المـرأة فـي
ــه األولــى، ومهرجــان شــرم الشــيخ للســينم ا دورت

ــــــدورة  ــــــى، وال ــــــدورة األول ــــــة ال ــــــة واألوروبي العربي
قيـة، السادسة لمهرجـان األقصـر للسـينما اإلفري

والـــدورة الخامســـة للمهرجـــان الـــدولي للطبـــول 
والفنــــــون التراثيــــــة، ومهرجــــــان شــــــرم الشــــــيخ 

ياحة، اإلفريقي اآلسـيوي للسـينما والفنـون والسـ
ومهرجــــان القــــاهرة الــــدولي للمســــرح المعاصــــر 

.24والتجريبي الدورة 
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، تـــم تنظـــيم عـــدة مهرجانـــات؛ 2018أمـــا فـــي عـــام 
أســـوان الـــدولي لفـــن ســـمبوزيممهرجـــان : منهـــا

م النحـــت، ومهرجـــان اإلســـماعيلية الـــدولي لألفـــال
التســـــــجيلية والقصـــــــيرة، ومهرجـــــــان ومـــــــؤتمر 
الموســــــــيقى العربيــــــــة الســــــــابع والعشــــــــرون، 

.ومهرجان المسرح التجريبي

، تـم تنظـيم عـدة مهرجانـات تمثـل 2019وفي عام 
ـــور، : أبرزهـــا فـــي ـــدولي للفلكل مهرجـــان دمنهـــور ال

ى ومهرجان قلعة صـالح الـدين الـدولي للموسـيق
والغنـــــاء، ومهرجـــــان ســـــماع الـــــدولي لإلنشـــــاد 

. والموسيقى الروحية

مـت أما فيما يخـص الملتقيـات الدوليـة، فقـد نُظ
تـم تنظـيم الملتقـى2017العديد منها، ففـي عـام 

، "نـاأوالد"الدولي لفنـون ذوي االحتياجـات الخاصـة 
نـون والدورة الثالثة من ملتقى القـاهرة الـدولي لف

ـــدولي للخـــط  ـــي، وملتقـــى القـــاهرة ال الخـــط العرب
ــــة ــــدورة الثالث ــــي ال ، أُقــــيم 2018وفــــي عــــام . العرب

ة ملتقـــى وزراء الثقافـــة العـــرب فـــي دورتـــه الحاديـــ

يـة، والعشرين تحت رعاية السيد رئيس الجمهور
افــة وبــدعوة مــن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثق

ــوم  . 2018، والتــي انعقــدت عــام )األلكســو(والعل
ملتقــى األقصــر الــدولي 2019ثــم تبعهــا فــي عــام 

، 2020كمــا تمثلــت أهــم ملتقيــات عــام . للتصــوير
بــي فــي ملتقــى القــاهرة الــدولي لفنــون الخــط العر

.5الدورة الـ 

هــذا، وتــم إطــالق العديــد مــن مبــادرات العــروض 
، "المســرح بــين يــديك"مبــادرة : المســرحية؛ منهــا

والتـــــي تجـــــوب جامعـــــات مصـــــر، وتـــــم إطالقهـــــا 
بعرضـــــي الســـــيرة الهالليـــــة مـــــن جامعـــــة عـــــين 
شــمس، وقواعــد العشــق األربعــون مــن جامعــة 

. 2018القـاهرة، البيــت الفنـي للمســرح، فـي فبرايــر 
ــــــدابير اإلغــــــالق الناجمــــــة عــــــن جائحــــــة  ورغــــــم ت

، فــإن القطاعــات الثقافيــة فــي مصــر "19-كوفيــد"
عرضًــا 325اســتطاعت خــالل العــام  مــن تقــديم 

ئات مسرحيا علي مستوى الجمهورية لجميع الف
.2020ليلة عرض خالل عام 1753قدموا 
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ــــــز التــــــراث  ــــــة وتعزي حماي
الثقافي

"

عــــــادات .. فنــــــون وحــــــرف.. حكايــــــات وأمثــــــال
هـا ميزت مصـر منـذ قـديم الزمـان، توجت.. وتقاليد

اري الدولة باالهتمام بالحفـاظ علـى التـراث الحضـ
ــة الثقاف ــة، والثقــافي، فقــد شــملت جهــود الدول ي

م بهــدف حمايــة وتعزيــز التــراث الثقــافي حتــى عــا
ورشـــة تدريبيـــة عـــن حفـــظ 300، عقـــد نحـــو 2019

رر وصــيانة التــراث الثقــافي، وهــو إنجــاز فــاق المقــ
غ تنفيـــــذه ضـــــمن الخطـــــة االســـــتراتيجية والبـــــال

.ورشة116عددها نحو 

اختيــــار القــــاهرة عاصــــمة للثقافــــة فــــيويــــأتي 
منظمـة "من قِبَل 2022العالم اإلسالمي لعام 

ة العـــــالم اإلســـــالمي للتربيـــــة والعلـــــوم والثقافـــــ
نتيجــــة للعديــــد مــــن الجهــــود التــــي" إيسيســــكو"

ري تبذلها الدولـة فـي صـون وحفـظ التـراث المصـ
ي على األصعدة كافة، وبـذل جميـع المسـاعي التـ

مـــن شـــأنها التـــرويج لقيمـــة هـــذا التـــراث وعراقـــة 
.مصر بين دول العالم أجمع
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هــــذا ويرجــــع اختيــــار القــــاهرة عاصــــمة للثقافــــة 
اإلسـالمية نظـرًا لكونهــا واحـدة مــن أقـدم وأعــرق 
العواصـــم العربيـــة الشـــاهدة علـــى عمـــق التـــاريخ 

ل بفضل ما تمتلكه مـن زخـم تراثـي هائـل مـن خـال
التـي آثارها المادية والفكرية، ومتاحفها المتنوعة

ة تضـم بـين جــدرانها العديـد مــن المعـالم القديمــ
نــون والحديثــة، وبمــا تحويــه مــن تنــوع ثقافــات وف

ــــاريخ مــــن  ــــر الت ــــع الحضــــارات عب ــــر عــــن جمي تعب
المية، فرعونية، ويونانية، ورومانية، وقبطية، وإس

.وغيرها

كما جرى العمل على إعادة إحيـاء نشـاط مراسـم 
ســــيوة، وهــــي مراســــم دوريــــة تقــــوم بتنظيمهــــا 

قــــع ســــنويا الهيئــــة العامــــة لقصــــور الثقافــــة وت
ــذكر أنهــا قــد توقفــت-بواحــة ســيوة بمطــروح  ويُ

مـا ك-لفترة، ولكن أُعيد إحياء نشاطها مرة أخرى 
ـــة؛ بهـــدف تســـجيل ـــم اســـتحداث مراســـم النوب ت

ة مـن وتوثيق عادات وتقاليد وتراث أسوان والنوبـ
.خالل لوحات فنية تشكيلية

د العديــفــي هــذا الســياق، أطلقــت وزارة الثقافــة 
من المبـادرات مـن أجـل حمايـة وتعزيـز التـراث 

:، والتي تمثل أبرزها فيالثقافي المصري

 ي والتي تـم إطالقهـا فـ:"تراثك أمانة"مبادرة
، بهــــــدف جمــــــع وتوثيــــــق التــــــراث 2018ينــــــاير 

ــــعالمصــــري فــــي  المجــــاالت مــــن خــــالل جمي
.تفعيل المشاركة المجتمعية

وتناشــد المبــادرة جميــع المصــريين مــنهــذا، 
مقتنـــــــي الوثـــــــائق والمخطوطـــــــات النـــــــادرة 

ة واألوعيـــة المعلوماتيـــة الســـمعية والبصـــري
ـــــو ـــــي تحت علـــــى مـــــواد قيمـــــة يالمتنوعـــــة الت

ــــة  ــــائق القومي ــــى دار الكتــــب والوث إلهــــدائها إل
لحفظها بشكل علمي أكـاديمي، وضـمها إلـي

ء ســـماأالكنـــوز القوميـــة، علـــى أن يـــتم تـــدوين 
المـــــواطنين الـــــذين اســـــتجابوا بســـــجالت دار 
ـــــب وتســـــليمهم شـــــهادات تقـــــدير مـــــع  الكت

.نسخة رقمية من المقتنيات
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ن مشروع حفظ التراث غير المـادي بالتعـاو
؛ حيـــث بـــدء تفعيـــل مـــع منظمـــة اليونســـكو

االتفاقـــات المبرمـــة مـــع منظمـــة اليونســـكو
للتـــراث ) 2005-2003(فيمـــا يخـــص مشـــروع 

، وتـــم إدراج 2018المـــادي والالمـــادي فـــي مـــايو 
ــــــا علـــــــى القائمـــــــة الخاصـــــــة األراجـــــــوز فعليـ

.2018باليونسكو في نوفمبر 

يد ، تحت رعاية السالمشروع القومي للتراث
رئـــيس الجمهوريـــة، والـــذي تـــم تشـــكيل لجنـــة

وية عليا للمشروع برئاسـة وزيـر الثقافـة وعضـ
ذوي الخبرات الوطنيـة فـي هـذه المشـروعات، 
وتتـــــــولى اللجنـــــــة العليـــــــا اتخـــــــاذ اإلجـــــــراءات 
ــــذ أهــــداف المشــــروع، وتحديــــد  الالزمــــة لتنفي

ة جــدول زمنــي لــه، ووضــع الميزانيــات التقديريــ
.المطلوبة

،"4ثـي ترا"مسـابقة قامت الدولة أيضًا بتدشين 
ع وإطالق حملـة الحفـاظ علـى المبـاني ذات الطـاب

المعمــــاري التراثــــي، مــــع تنظــــيم بــــرامج لحمايــــة 
ة إلـى األعمال التراثية بالميـادين العامـة، باإلضـاف

ية، إنشـــاء ســـجل لتوثيـــق تـــراث الســـينما المصـــر
والـــــذي ضـــــم العديـــــد مـــــن مقتنيـــــات الـسينمــــــا 

ـة إلـى المصرية المملوكة لوزارة الثقافة، باإلضاف
أفـــــــــالم بـسـجـــــــــل الـتـــــــــراث القــــــــومي 207إدراج 

ة للســـينما المصـــرية، وإدراج ملـــف الـــدمى اليدويـــ
لــــة بقائمــــة الصــــيانة العاج" األراجــــوز"التقليديــــة 

".اليونسكو"للتراث غير المادي بمنظمة 

وفــي ســياقٍ متصــل، أطلقــت الدولــة مشــروعات
ــــة فــــي ــــاطق التراثي ــــى المن مختلفــــة للحفــــاظ عل
المــــدن المصــــرية، وتحســــين الصــــورة البصــــرية

.للعمران المحيط بها
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ـــــك المشـــــروعات الخاصـــــة  ـــــا تل والمقصـــــود هن
هـدف بتجميل المناطق التراثيـة وميـادين مصـر، ب
وفقًـا تحسين الصورة البصرية في الفـراغ العـام،
مميـز لرؤية معمارية وبصرية تتفق مـع الطـابع ال
عديـد لكل منطقة، وفي هذا السياق، تـم تنفيـذ ال

مــــــن المشــــــروعات خــــــالل الســــــنوات الســــــبع 
:الماضية، تمثل أبرزها في

ر مشــروع التنســيق الحضــاري لشــارع قصــ
يـــأتي هـــذا المشـــروع تطبيقًـــا ألهـــداف:النيـــل

جهـــاز التنســـيق الحضـــاري فـــي التعامـــل مـــع 
هميته المناطق التراثية والميادين، ويكتسب أ

ــــى الطــــابع التــــاريخي  مــــن فكــــرة الحفــــاظ عل
ـــــه كأحـــــد عناصـــــر  للشـــــارع، ومبانيـــــه، وفراغات

. المركز التقليدي لمدينة القاهرة

هذا وقد تم التعامل مع المشروع وفـق رؤيـة 
:من أربع مراحل

.ميدان طلعت حربالمرحلة األولى •

شــــارع قصــــر النيــــل فــــيالمرحلــــة الثانيــــة •
المســــافة مــــا بــــين ميــــداني طلعــــت حــــرب 

.ومصطفى كامل

مـل من ميدان مصطفى كاالمرحلة الثالثة •
.إلى ميدان األوبرا

مــن ميــدان طلعــت حــرب المرحلــة الرابعــة •
.  إلى ميدان التحرير

سـيق ووفقًا للمشروع، يتم إعادة تشكيل وتن
الميـادين المــذكورة والفراغــات العمرانيــة مــن

حولهـــــا، والتأكيـــــد علـــــى طابعهـــــا العمرانـــــي، 
هي، والمعماري، والثقافي، والسياحي، والترفي

ميـز بهـا باإلضافة إلى تنميـة األنشـطة التـي تت
. تلك المنطقة
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ميـة كما يعتمد مفهوم التطـوير أيضًـا علـى تن
رع، الخصــــــائص التشــــــكيلية والفنيــــــة للشــــــا
ري وتقويـــة منظومـــة التتـــابع الفراغـــي والبصـــ
ات بالمجال المباشر لها، وعلـى إزالـة التشـوه
ــي تســود الصــ ورة واإلضــافات العشــوائية الت

.البصرية للمنطقة

ــ ة تطــوير ميــدان التحريــر واإلضــاءة الخارجي
دان تحـــوَّل ميـــ:للمتحـــف المصـــري بـــالتحرير

ســلة التحريــر إلــى متحــف مفتــوح بعــد تثبيــت م
فرعونية، فرعونية بالوسط، وتثبيت الكباش ال

كمــا تــم اســتحداث منظومــة اإلنــارة الخارجيــة 
، للمتحــــف المصــــري القــــديم بميــــدان التحريــــر

.مليون جنيه38.5بتكلفة بلغت 

عــة مشــروع تحســين الصــورة البصــرية لقل
؛ حيــــــث وقَّعــــــت شــــــالي بســــــيوة بمطــــــروح

ـــــيس الجهـــــاز  ـــــا مـــــع رئ المحافظـــــة بروتوكولً
، 2021القومي للتنسيق الحضاري، فـي مـارس 

ـــــر،  ـــــدان الجـــــامع الكبي ـــــدء فـــــي تطـــــوير مي للب
ة والمنطقـــة المحيطـــة بقلعـــة شـــالي بســـيو

للحفــــــاظ علــــــى الرؤيــــــة البصــــــرية والطــــــابع 
مـا العمراني الحضاري المتميز لواحـة سـيوة، ب

.يحافظ على القيمة التراثية للواحة

 توقيــــــع بروتوكــــــول تعــــــاون بــــــين الجهــــــاز
القــــــــومي للتنســــــــيق الحضــــــــاري وكليــــــــة 

، بهــــدف الهندســــة بجامعــــة عــــين شــــمس
ــــــة للمــــــدن  ــــــة العمراني ــــــى الهوي الحفــــــاظ عل

ـــاء بقـــان ـــا الشـــتراطات البن ون المصـــرية، طبقً
دعـم البناء الموحد، وذلك بتنفيذ وإعـداد دليـل

الهويــــــة العمرانيــــــة والبصــــــرية مــــــن خــــــالل 
اشـــــــــتراطات ضـــــــــبط العمـــــــــران بالقـــــــــاهرة 

.وضواحيها
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ــــس  ــــدليل مــــن المجل ــــك ال هــــذا، ويُعتمــــد ذل
كـون األعلى للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة، وي
، التي جزًءا أصيلًا من تراخيص البناء للعقارات

ســـيتم إنشـــاؤها، وكـــذلك واجهـــات المحـــالت 
ــي  ــة مــن أجــل اســتخالص طــابع عمران التجاري
مميـــــز للمـــــدن المصـــــرية الممتـــــدة باألحيـــــاء 

. العمرانية بالقاهرة

ـــى  ـــة مـــن المشـــروع إل ـــة الحالي تهـــدف المرحل
ــارات التصــميمية للواجهــات فــ ي وضــع االعتب

مختلــف أقــاليم مصــر؛ وذلــك مــن أجــل تحديــد 
أكيــد وتعزيــز الهويــة البصــرية لكــل إقلــيم، والت

ف علــى الخطــوط الفاصــلة التــي تــدعم االخــتال
ــارا ت والتنــوع بــين األقــاليم، مــع مراعــاة االعتب

ـــاني ـــى واجهـــات المب التصـــميمية المـــؤثرة عل
ة كالعوامــل المناخيــة والجغرافيــة االقتصــادي
ـــ ـــة الت ـــة، وكـــذلك الظـــروف البيئي ي واالجتماعي

ـــوان  ـــى المعالجـــات المختلفـــة مـــن أل ـــؤثر عل ت
، ومــــواد بنــــاء وتشــــطيبات ونســــبة الفتحــــات

والتعــرف علــى الهويــة المعماريــة والعمرانيــة
ا المميـــزة لكـــل إقلـــيم حتـــى يـــتم التعامـــل بهـــ

.عمرانيا وتدعيمها

 ــــــة ــــــة األولــــــى لتطــــــوير قري افتتــــــاح المرحل
المعمــــاري الراحــــل حســــن فتحــــي بالقرنــــة 

، بعــد تطويرهــاالجديــدة بمحافظــة األقصــر
ــــــل وزارة الثقافــــــة  ورفــــــع كفاءتهــــــا، مــــــن قِبَ

ف يهــد". اليونيســكو"المصــرية، بالتعــاون مــع 
المشــروع إلـــى إعـــادة إحيــاء، وتأهيـــل، وتـــرميم 

ناهــا المبــاني العامــة الرئيســة الخمســة التــي ب
، حســن فتحــي فــي منتصــف القــرن العشــرين
والــذي اســتخدم الخامــات والطــرق التقليديــة

بن فــي بنــاء المبــاني، بمــا فــي ذلــك الطــوب اللــ
المخلوط من الطين المجفـف فـي الشـمس،
وأليـــاف النباتـــات، إلـــى جانـــب المســـاهمة فـــي

تعلقـة توثيق وإحياء حـرف البنـاء التقليديـة الم
وبـــــــاألخص المبـــــــاني "بالعمـــــــارة التقليديـــــــة، 

".الطينية



الثقافة والفنون|التنمية البشرية | 65

 ــــاء الحــــدائق إطــــالق مشــــروع توثيــــق وإحي
يات ، بنـــاءً علـــى مـــا انتهـــت إليـــه توصـــالتراثيـــة

اللجنـــــة القوميـــــة لتطـــــوير وحمايـــــة القـــــاهرة 
ادة التراثية بضرورة إطالق مشروع تطوير وإع
يق إحيـــاء الحـــدائق التراثيـــة فـــي مصـــر، بالتنســـ

ل والتعاون مع وزارة التنمية المحلية، من خال
إعـادة إحيــاء وتطــوير القنــاطر الخيريــة، وكــذلك

ن إعـــادة توظيــــف المبــــاني التراثيـــة بهــــا لتكــــو
ــــــــع  ــــــــرين فــــــــي جمي ــــــــا يســــــــتقبل الزائ متنزهً
المواســــم، وتكــــون منطقــــة جــــذب ســــياحية 

.واستثمارية

 تطـــوير عـــدد مـــن الميـــادين المصـــرية مثـــل
، وشــــارع وســــاحة الســــيد ميــــدان المحطــــة

البــــدوي بطنطــــا، وميــــدان الجــــالء بمحافظــــة 
الجيــــزة، وميــــدان الســــيدة زينــــب بمحافظــــة 

.القاهرة

-النخلــة"اتصــالًا، نجحــت الدولــة فــي إدراج ملــف 
–التقاليــــــــــــــــد –المهــــــــــــــــارات –المعــــــــــــــــارف 
بالقائمــــــــة التمثيليــــــــة للتــــــــراث " الممارســــــــات

تربيـة اإلنساني بالتعاون مع المنظمـة العربيـة لل
ـــوم  ـــة عربيـــة 13، و"األلكســـو"والثقافـــة والعل دول

.أخرى

ربيـة كما نجحت مصر بالتنسيق مع المملكـة الع
الســــــــعودية، ولبنــــــــان، واألردن، وتــــــــونس فــــــــي 
ـــى قـــوائم الصـــون  ـــي عل تســـجيل الخـــط العرب

مـة العاجل للتـراث الثقـافي غيـر المـادي بمنظ
، وذلــك عبــر جهــود وزارتــي 2021، عــام اليونســكو

و الثقافــة والخارجيــة، ووفــد مصــر لــدى اليونســك
وهـــو الملـــف الســـادس الـــذي تـــم تســـجيله بعـــد 

ــــــــــب، ( ــــــــــة، التحطي ، األراجــــــــــوزالســــــــــيرة الهاللي
يــدوي الممارسـات المرتبطــة بالنخلــة والنســيج ال

).بالصعيد
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ات وتجدر اإلشارة إلى أن ذلك يأتي ضمن اجتماعـ
ول اللجنــة الحكوميــة الدوليــة وبحضــور جميــع الــد

.األعضاء

ون ويـأتي تســجيل الخـط العربــي علـى قــوائم الصــ
ـــر المـــادي بمنظمـــة ـــراث الثقـــافي غي العاجـــل للت

ي اليونســكو بعــد تقــديم ملــف شــاركت مصــر فــ
ال دولة، ما يُعدُّ إنجازًا جديدًا في مج16إعداده مع 

صـــون الهويـــة، باعتبـــار الخـــط مـــن أهـــم مفـــردات 
ـــة فـــي ـــة، وأحـــد الوســـائل الفاعل الحضـــارة العربي

التعريـــــف بهـــــا؛ ممـــــا يســـــهم فـــــي الحـــــوار بـــــين 
الثقافــات العالميــة، ويــدعم جهــود إلقــاء الضــوء

.على تاريخها

ة ختامًــا، فالحفــاظ علــى الحــرف والمهــن المرتبطــ
لحفـاظ بالتراث تحديـدًا لـيس ترفًـا، ولكنـه واجـب ل

يـق على الهواية الثقافية، وهنـا تظهـر ضـرورة توث
ها الحرف المصرية والبحث عـن أسـباب مشـكالت

ــــدهور بعــــض الحــــرف  والتقصــــي عــــن أســــباب ت
ــة عــال ــبعض اآلخــر، والبحــث فــي كيفي ــدثار ال ج وان

.ذلك

الحفــــاظ علــــى التــــراث، كــــان، وال 
ـــــد  ـــــواة المفهـــــوم الجدي ـــــزال، ن ي

ه للتـــراث العـــالمي الـــذي تضـــمنت
افي اتفاقية التراث العالمي الثقـ

التــــــــي 1972والطبيعــــــــي لعــــــــام 
وضـــــــــــعت بنودهـــــــــــا منظمـــــــــــة 

.اليونسكو

"
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فنـــــــون إبداعيـــــــة تحمـــــــل 
األصالة المصرية

"

ــاب دام  ــا، شــهدت مصــر انطــالق 22بعــد غي عامً
مــن ســاحة معبــد الملكــة " أوبــرا عايــدة"عــروض 

قصـر، بالبر الغربي في محافظـة األ" حتشبسوت"
، بحضــور أكثــر 2019أكتــوبر ) 28–26(خـالل الفتــرة 

. آالف فرد من المواطنين والسائحين4من 

أكثـــر مـــن" أوبـــرا عايـــدة"ولضـــخامة الحـــدث، قـــدمَّ 
" لفيــــــف"عازفًــــــا مــــــن أوركســــــترا أكاديميــــــة 80

ــــادة المايســــ ــــا، بقي ترو الســــيمفونية فــــي أوكراني
أول امـــرأة تتـــرأس–" أوكســـانا لينيـــف"األوكرانيـــة 

وبمشـــــــــــاركة–أوبـــــــــــرا جـــــــــــراز فـــــــــــي النمســـــــــــا
ي موســـيقيا ضـــمن الكـــورال الـــوطني األوكرانـــ70

".دومكا"

علـى مسـرح " أوبـرا عايـدة"هذه المرة، تم عـرض 
لـى غير تقليـدي؛ حيـث كـان العارضـون يتحركـون ع

ـــــم اتخاذهـــــا أرضـــــية المعبـــــد مباشـــــرة، والتـــــي ت
.مسرحًا
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تهــدف وزارة الثقافــة المصــرية إلــى دعــم مجــاالت
شـــر، صــناعة الســينما والموســـيقى والكتــب والن

ــاء الحــرف التراثيــة، والتــي مــن شــأنه ا وإعــادة إحي
المســـاهمة فـــي تعزيـــز خطـــط تنميـــة االقتصـــاد

للتنميــة 2030المصــري؛ حيــث أولــت رؤيــة مصــر 
ــــــــا واضــــــــحًا بالصــــــــناعات  المســــــــتدامة اهتمامً
الثقافيــــة، فقــــد نــــصَّ الهــــدف األول فــــي محــــور 

در دعــم الصــناعات الثقافيــة كمصــ: "الثقافــة علــى
؛ وجــــاء فــــي تعريــــف الهــــدف أن "قــــوة لالقتصــــاد

تصـبح تمكين الصناعات الثقافية ل"المقصود به 
افة مصــدر قــوة لتحقيــق التنميــة والقيمــة المضــ

ة لالقتصــاد المصــري، بمــا يجعلهــا أساسًــا لقــو
".مصر الناعمة إقليميا ودوليا

هذا، وقد أصدر رئيس مجلس الـوزراء القـرار رقـم 
الجمعيـــة والخـــاص بتشـــكيل 2019لســـنة 1432

ي العامـــــة للشـــــركة القابضـــــة لالســـــتثمار فـــــ
ة وزيــر برئاســالمجــاالت الثقافيــة والســينمائية

ـــــــــانين  ـــــــــة مـــــــــن الفن الثقافـــــــــة، وعضـــــــــوية نخب
كة يواكــب تأســيس الشــر. والشخصــيات العامــة

:التوجه العام للدولة، الهادف إلى

رعاية الثقافة، ودعم صناعة السينما.

ة اســـتثمار اإلبـــداع فـــي تحقيـــق محـــاور التنميـــ
.المستدامة

 ــــي مــــن خــــالل ــــى المســــتوى الفن الحفــــاظ عل
محتــــوى يعكــــس قيمــــة الحضــــارة المصــــرية 

.ويصون الهوية

فنــي تســعى الشــركة إلــى النهــوض بالمســتوى ال
اع والمهني، وإعادة إحياء صـناعة السـينما واإلبـد
يــة الثقــافي بهــا، وإعــادة هيكلــة المنظومــة الثقاف

ن في مصر، في هذا السياق، تم إطالق العديـد مـ
) 2021–2014(المبــادرات والبـــرامج خــالل الفتـــرة 

.لدعم صناعة الثقافة
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ومـــــن أبـــــرز المبـــــادرات والمشـــــروعات التـــــي تـــــم 
:إصدارها في هذا السياق نجد التالي

إطــالق برنــامج لــدعم الصــناعات اإلبداعيــة
ث ، ومدتــه ثــالبـين المملكــة المتحــدة ومصـر

ســــنوات، وبموجبــــه، ســــتعمل بريطانيــــا مــــع 
الحكومـــة المصـــرية والمؤسســـات واألعمـــال 
الصـــناعية المصـــرية مـــن أجـــل دعـــم األعمـــال 

ب الريادية، وزيادة عدد الوظائف، وتحفيـز الطلـ
.  على المنتج المصري اإلبداعي

ـــين صـــانعي ـــى الجمـــع ب ـــز عل وســـيكون التركي
السياســـــــــــات المصـــــــــــريين والبريطـــــــــــانيين 
والممارســين، مــن أجــل تبــادل الخبــرات، وبنــاء
القـــدرات للريـــاديين المبـــدعين، والعمـــل علـــى
ــدعم ــة ت إنشــاء قاعــدة للمــوارد باللغــة العربي

. العاملين في االقتصاد اإلبداعي

 مصــــر للتــــدريب صــــنايعيةإطــــالق مبــــادرة
والتــــي تهــــدف إلــــى صــــون الهويــــة المهنــــي، 

المصــرية، والحفــاظ علــى مالمحهــا المتفــردة،
رية وإعـــادة الحـــرف التقليديـــة والتراثيـــة المصـــ

ــد  ــاء وتأهيــل جيــل جدي ــرة الضــوء، وإحي إلــى دائ
.من المبدعين في هذا المجال

تنميـة يـتم تنفيـذ المبـادرة مـن قِبَـل صـندوق ال
الثقافيــــــة فــــــي مركــــــز الفســــــطاط للحـــــــرف 

بــادرة التقليديـة، وقــد تقـدم للمشــاركة فـي الم
ـــــار 430 ـــــم اختي ـــــا، ت ـــــا 43شخصً ـــــا وحرفي فنانً

ى منهم، وتدريبهم وتخريجهم كدفعة أولى عل
التطعـــــــيم –النحـــــــاس –الخـــــــزف (مجـــــــاالت 

-قشــــــرة الخشــــــب -الخياميــــــة–بالصــــــدف 
، وشملــــــت المرحلــــــة األولـــــى)وفنــون الحلــي

ـــــم تنظـــــيم 13 ـــــث ت ورشـــــة 26محافظـــــة؛ حي
.تدريبية بواقع ورشتين في كل محافظة



70 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

 إطـــالق مبـــادرة فنيـــة ضـــخمة تحـــت عنـــوان
، وذلـــك انطالقًـــا مـــن الرؤيـــة "الســـيمابحـــب "

ــــــدور منظمــــــات ومؤسســــــات  السياســــــية ل
ـــــــاج  ـــــــذي يهـــــــدف إلنت المجتمـــــــع المـــــــدني ال

بـــر مشـــروعات وأفـــالم ســـينمائية، وافتتـــاح أك
ــــــاريخ  سلســــــلة لشاشــــــات العــــــرض فــــــي ت
الســـــــــــينما المصـــــــــــرية لتغطيـــــــــــة جميـــــــــــع 
المحافظــــات، للمســــاهمة فــــي إتاحــــة الحــــق 

ر، الفنــي والثقــافي للمــواطنين فــي ربــوع مصــ
ـــــاء ـــــزة األساســـــية فـــــي بن ـــــذي يُعـــــدُّ الركي وال

اإلنســــــان والعــــــودة للشخصــــــية المصــــــرية 
.األصيلة

فــــــازت مصــــــر بمنحــــــة مشــــــروعهــــــذا، وقــــــد 
)Creative Circles(، والمقدمـــة مـــن مجموعـــة

ـــــة للثقافـــــة"معاهـــــد  ـــــي الوطني " االتحـــــاد األوروب
)EUNIC ( وتُعــدُّ هــذه "جوتــه"ممثلــة فــي معهــد ،

المنحة أول حاضنة أعمـال لشـباب رواد األعمـال 
؛ حيـث في المجاالت الثقافية واإلبداعية في مصر

:تهدف إلى

نـــتج تـــدريب الشـــباب علـــى كيفيـــة تســـويق الم
.الثقافي

ـــز وتمكـــين وتطـــوير منظومـــة االقتصـــا د تعزي
اإلبــــــــداعي خاصــــــــةً المتعلقــــــــة بالصــــــــناعات 

.الثقافية والحرف التراثية

 دعـــم المؤسســـات واألفـــراد خاصـــة الشـــباب
.أصحاب المبادرات الثقافية واإلبداعية

 ــــــدريبي احترافــــــي ــــــوى علمــــــي وت تقــــــديم محت
بواســـــــــــــطة مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الخبـــــــــــــراء

ـــــادة  األكـــــاديميين والحـــــرفيين فـــــي مجـــــال ري
.األعمال



الثقافة والفنون|التنمية البشرية | 71

خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل التــي تــنعكس
إيجابيـــا علـــى الـــدخل القـــومي لتحقيـــق أهـــداف

.التنمية المستدامة

يـين اتصالًا، يستهدف المشروع العـاملين المعن
باب بقطاع الصناعات الثقافية واإلبداعيـة، والشـ

مــــــن رواد األعمــــــال، إلــــــى جانــــــب المؤسســــــات 
واألفــــراد والفــــرق الواعــــدة التــــي تقــــدم منتجــــات 
وخــدمات ثقافيــة مــن خــالل إقامــة ورش العمــل 
الخاصــــــــــة بصــــــــــناعة السياســــــــــات المحفــــــــــزة 

علـــى للصـــناعات الثقافيـــة واإلبداعيـــة، والتـــدريب
ا، مراجعـــة القـــوانين والتشـــريعات المتعلقـــة بهـــ

ــا لمعــ ايير واختبــار األفكــار وانتقــاء المبــادرات وفقً
محــــددة؛ حيــــث يــــأتي هــــذا اســــتكمالًا لمشــــروع 

افي االقتصاد اإلبداعي الـذى نفـذه المجلـس الثقـ
م البريطـــاني فـــي القـــاهرة فـــي الفتـــرة مـــا بـــين عـــا

.2020وحتى عام 2018

ـــا بنشـــر المعرفـــة اإلنســـانية وتعزيـــز قـــ يم وإيمانً
ية الثقافــــة المصـــــرية األصــــلية وبنـــــاء الشخصـــــ

كشـــــك "مشـــــروع الوطنيـــــة، فقـــــد تـــــم إطـــــالق 
، وذلـك ضـمن مبـادرة حيـاة 2021في عـام " كتابك

ــاء الشخصــي ة كريمــة؛ ويســهم المشــروع فــي بن
ه، القادرة علـى الحفـاظ علـى مـا تـم تطـويره وبنـاؤ

ختلفـة باإلضافة إلى تـوطين الثقافـة بأفرعهـا الم
ل بوصــفها صــناعة قــادرة علــى تــوفير فرصــة عمــ

ثمار ألبنــاء تلــك القــرى، وفــتح المجــال إلــى االســت
ـــــذي يجعـــــل الصـــــناعات  فـــــي الثقافـــــة، األمـــــر ال

قـادرة الثقافية ومن بينها نشـر الكتـب وتوزيعهـا
. على منافسة غيرها من الصناعات

ي هذا، ويهدف المشروع إلـى تـوفير محتـوى ثقـاف
يخاطـــــب الشـــــرائح العمريـــــة المختلفـــــة، يكـــــون 

ة، مُنتقـــى بعنايـــة مـــن أجـــل نشـــر األفكـــار البنـــاء
.ومحاربة األفكار المتطرفة
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اب، باإلضــافة إلــى تصــويب المفــاهيم لــدى الشــب
ي والمساعدة في تكـوين وعـي أجيـال األطفـال فـ

هــــذه القــــرى، وبــــذلك مــــن خــــالل تغطيــــة ثالثــــة 
:جوانب

 تـــــوفير فـــــرص عمـــــل كريمـــــة ألبنـــــاء القـــــرى
.المستهدفة

 مــــعتتــــواءماســــتحداث بــــؤر توعيــــة وتثقيــــف
.المبادرة

 ــــــة عــــــادة القــــــراءة لــــــدى أبنــــــاء القــــــرى تنمي
ـــــاء  ـــــة مهمـــــة لبن المســـــتهدفة بوصـــــفها آلي

.الشخصية المصرية، ودعم قيم المجتمع

وليـو ، تم إطالقهـا فـي ي"ثقافتك كتابك"مبادرة 
، خــالل معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب فــي2021

، وذلـــك لـــدعم صـــناعة الثقافـــة، مـــن 52دورتـــه الــــ 

خـــالل تحديـــد أســـعار الكتـــب، بحيـــث يكـــون الحـــد
.جنيهًا20األدنى جنيهًا واحدًا، واألقصى ال يتجاوز 

قيـــة توقيـــع اتفاواســـتكمالًا لتلـــك الجهـــود، تـــم 
، ردنللتعــاون الثقــافي والفنــي بــين مصــر واأل

ــا تنفيــذيا بــين الجــانب ين لألعــوام وتتضــمن برنامجً
ــــــا 2021-2023 ــــــول تتويجً ، ويُعــــــد هــــــذا البروتوك

زز دعـم لجهود الدولتين الثقافية والفنيـة، بمـا يعـ
رنـــامج ويتضـــمن الب. االســـتثمار الثقـــافي بينهمـــا

ــــذي لبروتوكــــول التعــــاون خمســــة محــــاور التنفي
:ة، هيرئيسة لتعزيز الصناعة الثقافية والفني

يعمـــل : فــي مجـــال المكتبــات: المحــور األول
ي مجـال الجانبان على التنسيق فيما بينهما ف

تعــاون التشــريعات المكتبيــة، باإلضــافة إلــى ال
في مجال حقوق المؤلف، ومجاالت الفهرسة

ب واألرشفة والتصنيف، وإقامة معارض الكتـ
.والمطبوعات الثقافية والفنية
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ب باإلضــافة إلــى المشــاركة فــي معــارض الكتــ
ع التــــي تُقــــام فــــي كــــال البلــــدين، وتبــــادل جميــــ

المعلومــــات مجانًــــا مــــن مطبوعــــات وكتــــب 
ومنشـــــــورات وصـــــــور أخـــــــرى مـــــــن شـــــــأنها 
المســــاعدة علــــى تنميــــة المعــــارف الوثائقيــــة 
ــــة بينهمــــا، علــــى أن يقــــوم الجانبــــان والثقافي

ـــة أنشـــطة ربـــط إلكترونيـــة مُمك نـــة بتطـــوير أي
.باحثينلالستفادة المتبادلة بينهما وإلفادة ال

ــــــاني فــــــي مجــــــال المــــــؤتمرات : المحــــــور الث
يشـــــجع : والمحاضـــــرات والنـــــدوات الثقافيـــــة

ــة الجانبــان المشــاركة فــي المــؤتمرات الثقاف ي
تـــي والفكريـــة والنـــدوات والـــدورات التدريبيـــة ال
مــل تُعقــد فــي مختلــف الحقــول الثقافيــة، ويع

ــــراء ــــادل المحاضــــرين والخب ــــى تب ــــان عل الجانب
والمعلومــــات والزيــــارات بــــين العــــاملين فــــي 

مـا األجهزة والمؤسسات والحقول الثقافية ب
.في ذلك ثقافة الطفل في كال البلدين

فـــي مجـــال الفنـــون األدائيـــة: المحـــور الثالـــث
: يوالســـينمائية والتـــراث الثقـــافي غيـــر المـــاد

يشـــجع الجانبـــان التعـــاون فيمـــا بينهمـــا فـــي
راث، المجـاالت المختلفـة للفنـون واآلداب والتـ

ــرويج التــراث الثقــافي ل ــى ت كــال والتــي تهــدف إل
البلــــدين، مــــن خـــــالل تنظــــيم وتبــــادل إقامـــــة 

ون معـــارض الفنـــون التراثيـــة والحرفيـــة والفنـــ
ــــادل حفــــ ــــة، وتب الت التشــــكيلية والفوتوغرافي

موســــيقية، وعـــــروض فلكلوريــــة ومســـــرحية، 
ة والمشـــاركة فـــي المهرجانـــات الفنيـــة الدوليـــ
ــــدي ــــام فــــي كــــال البل ــــي تُق ن، والمســــابقات الت

باإلضــــافة إلــــى التعــــاون بينهمــــا فــــي مجــــال 
يـــة الســـينما مـــن خـــالل تبـــادل األفـــالم الوثائق

والروائيــــة، والمشــــاركة فــــي أســــابيع األفــــالم
ــــدين،  ــــي تقــــام فــــي كــــال البل ــــات الت والمهرجان

ناعة واالستفادة من التجربة المصـرية فـي صـ
ا األفالم من خـالل عقـد ورش تدريبيـة  فـي هـذ

.المجال، وإنتاج أعمال سينمائية مشتركة
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نـون كما يتضمن تبادل الخبرات في مجـال الف
التشــــــكيلية والشــــــعبية مــــــن خــــــالل تبــــــادل

المـــــــدربين والفنـــــــانين واألســـــــاتذة، وتبـــــــادل 
ن الخبرات حول التـراث الثقـافي غيـر المـادي مـ

خـــالل مجـــال حمايـــة وحفـــظ مفـــردات التـــراث 
. الثقافي غير المادي

فـــي مجـــال ثقافـــة الطفـــل: المحـــور الرابـــع :
يشـــجع الجانبـــان التعـــاون فيمـــا بينهمـــا فـــي

فــل المجــاالت المختلفــة الخاصــة بثقافــة الط
ات مــن خــالل تبــادل الكتــب األدبيــة والمطبوعــ
ات الخاصة بالطفل، والمشاركة في المهرجان

الفنيـــــة والمســـــرحية الدوليـــــة والمســـــابقات
.دينالخاصة بالطفل التي تقام في كال البل

يــزود : فــي مجــال الترجمــة: المحــور الخــامس
الجانـــــب المصـــــري الجانـــــب األردنـــــي بالكتـــــب 
ــــتم ترجمتهــــا مــــن اللغــــة  ــــي ي والمؤلفــــات الت

لغـــة إلـــى الواإلنجليزيـــة واإليطاليـــة الفرنســـية 

بيل العربية على أن تكون هـذه الكتـب علـى سـ
ردنيـة اإلهداء لتقديمها لالطالع بالمكتبـات األ

فيمـــا ال يخـــالف اتفاقيـــات وقـــواميس حقـــوق
عـــن الملكيــة الفكريـــة فـــي كــال البلـــدين وذلـــك

ــين المركــز القــومي للترجمــ ة طريــق التعــاون ب
.ةفي مصر ودائرة المكتبة الوطنية األردني

ات وعلــى صــعيد المســابقات التــي تــدعم الصــناع
الثقافيـــــة والفنيـــــة، فقـــــد تـــــم إطـــــالق مســـــابقة

ـــــ" " ةالصـــــناعات اإلبداعيـــــة والتنميـــــة الثقافي
.2021لعام 

باب شـ"تنظيم مسـابقة باإلضافة إلى ذلك، تم 
، والتـــي تنظمهـــا 2021فـــي مـــارس " المتـــرجمين

ذلـك لجنة الترجمة بـالمجلس القـومي للثقافـة، و
بهــــدف تشــــجيع حركــــة الترجمــــة ودعــــم ورعايــــة 
البــــــاحثين والمبــــــدعين الشــــــباب بشــــــكل عــــــام 
والمشـــــتغلين فـــــي حقـــــل الترجمـــــة علـــــى وجـــــه 

.الخصوص



ــةالتنميــــــة البشريــــ

مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطــــــــــاع الثقافـــــــــة والفنـــــــــون
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