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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





ي لااتصاد الل أحو التحوُّ األت ـر اتخنأا تطوات فعه

ــــــا ة لتحقيــــــق التنميــــــل الُميــــــتماملي واالرتقــــــاء بحي

المـــواط  المصـــريي وتحيـــي  ميـــتوا معيتـــتمي 

.وتلةيل تطلعاتم أحو غم وميتقة  واعم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اوء الكلمل الُميجلل لمنتما مصر للتع
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ـــــر يس  ـــــادة ال ـــــسرادة  يا ـــــيلي وبقي ـــــي ب مصـــــر تةن

ـــا لق ــاا االات صـــادي عةــمال تاا اليييــمي برأامج 

كـــاء  مفـــم فـــم األ ـــاال و ـــاا  ـــن  االتـــتاالت 

اي واليــــعم أحــــو وتاحــــل فــــر  العمــــ   الكةيــــرة جــــم 

 ـردي الجمامة للتةابي وتحيي  ميتوا معيتـل ال

قيـق ف ل ا ع  االرتقاء بالخممات المقممـل وليـمي وتح

.العمالل االجتماعيل والتنميل الميتمامل

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

ةترال فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل ال
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هاات ماا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا دووتت تلعمارتل لنا ال سا اال تلمادل و بيداا دا و تلاد 

وير  فاعا  تفا  تلاهاااوي، تلااي يُعاد دااد اااوض تلنهلاا تلع مياا و تباد تلتنا/ دوصا ا ده تلمفنر تلمصري

، "خايص داا يزتخ يص تإلدريز فاي ت "في مصر وتلعالم تلعردي خ ل تلقرل تلتاس  عشر، في مؤلْفه تألشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا وتلمغاازه هنااا د ااه . 1834تلصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  ودعد عقوو زمنيا طوي ا مرت خ لها مصر دالنثير من تال تصا تت، وصمدت ل عديد من تلتحاديات

ي تلحريا شعب مصر تلعظيم تلتا يخَ مرتين خ ل دعوت  ا ي ا؛ تا ض عندما ثا  ضد تلفداو وطالب دحقه ف

ا َ ، فثادوطنيتاه، وتا ض دخره عندما تمدك دهويته وتحصان 2011يناير 25وتلنرتما وتلعدتلا تالجتماعيا في 

.2013يو يو 30ضد تإلاصاء، وتلرجعيا، وتلفنر تلظ مي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  تل/ ودعد فترض اُنم ت تقاليا تمتدت ارتدا تلعا ، تولى خ لها تلديد تلمدتشا 

ا تال تقالياا دمناسابا تختتاا  تلفتارض تلرباساي-مؤاتًا لجمهو يا مصر تلعرديا، ام ل ك ماات خااداه تألخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاا دا ل "تألما  فاي تلغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  تأل دعااء تلموتفا  

 ، لنان ، وإل كا ل د ضه مخلباً ددماء تألدرياء، وسماؤه تشودها دعا  تلغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  د ض داا وي سااتعوو ساامرتء د ااول تلنياا ، خلاااارتء د ااول د صااال تلزيتاااول، سااماؤها صااافياً، تبعاا  د

.”تلنجا  وتألم ، وومًا كما كا ل

ا، طالاب عبد تلفتا  تلديداي  باساا جمهو ياا مصار تلعرديا/ ، م  تولِّي تلديد تلربيس2014يو يو 8وفي 

ل تلحاا  ، و دااتظ  فيااه دظاا لبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم تلمصااريين دل يُعينااوه دقااوض 

فاار  وتلعاادل وتلعاايك تلنااريم، و تنداام فيااه  يااا  تلحريااا وتاللتاازت ، و  مااس فيااه تلمداااوتض وتنااافؤ تل

ماار دل فاا  يُمناان لأ. وجااووًت اقيقي ااا ووسااتو  اياااض؛ ألل ساافينا تلااوطن وتااادض، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن تلشاعب يدتقيم من طرف وتاد؛ كو ه عقدًت تجتماعي ا دين تلدولا ممث ا في  بيداها ومؤسدااتها وداي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع ت

العمــراء لكاأــي  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعا تلاهاااوي،  تباد تلتناوير فاي تلعصار تلحادي ، وتلقاول مان)

(1834، تلصاو  عا  "تخ يص تإلدريز في ت خيص دا يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك تلحين، دددت و وب تلوطن تحيا مرا ا جديدض؛ لبناء تلدولا تلوطنيا تلمد يا تلحديثا تل

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو تك وتمٍ من اِب  تلشعب تلمصري د  نا جميعًا   تز  دخا طا طريا  لبنااء تلم

ات تلتاااي يُظ  هاااا تإل توض وتلتصاااميم ع اااى تلعمااا ، وتلتعااااول تلمنفاااتل مااا  تلجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  تلعقبااا

.وتلصعودات؛ اتى  نعم جميعًا دثما  تلتنميا

جهاوو؛ ، تلافرت خ لهاا تلتوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوتت زمنيا، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  داوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاا مُداتحقا لشاعب ددايّ

تخااى جمي   دوعها، فعل تلدولا تلمصريا انوما وشاعبًا ال تازتل لاديها تلنثيار مان تلاماو  إل جااز دكبار ي

ا  بيداا ديد دل ذلاك يتا اب تلتوااب لبرهاا؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءتت تنمويا. عنال تلدماء

.اوماخ ل هاه تلفترض؛ لتنول عو ًا لنا ع ى تستنمال مديرض تلبناء وتلنهلا عبر سنوتت مديدض ا

ز مصااافى مااددولي  باايس مج ااس تلااوز تء دهااات تلشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات تلداايد تلاادكتو 

داانوتت تلمع ومااات ووعاام تتخاااذ تلقاارت  دتنفيااا جهاادٍ دحثااي  لتوثياا  دهاام إ جااازتت تلدولااا تلمصااريا خاا ل تل

تعااول تلدب  تلماضيا، فاي جميا  مناااي تلتنمياا وع اى مداتوه محافظاات تلجمهو ياا كافااً، وذلاك دال

:ع ى تلنحو تآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب تلجهات وتلهيئات تلحنوميا

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااا، دوتااا  5كتادًااا يدااتعرض دداارز جهااوو تلدولااا ع ااى مدااتوه 23▪

. رتفا  وتلشابناتتلتنميا تلبشريا، وتلتنميا تالاتصاويا، وتلتنميا تلمجتمعيا، وتلتنميا تلمنا ياا، وتلم

.كما تم إصدت  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض تلجهوو تلربيدا ع ى مدتوه تلمحافظات

ع ى مدتوه كتادًا يتناول تلجهوو وتإل جازتت تلربيدا تلتي تحققل خ ل تلدنوتت تلدب  تلماضيا27▪

.اااعًا تنموي ا تلمُحدوض س فًا23جمي  تلمحافظات، تغاي تلا 

اعااات كتادااال يُقاادِّمال صااو ض إجماليااا ت خيصاايا ألهاام مااا اققتااه تلدولااا ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان تلقا▪

. تلتنمويا وتلمُحافظات، دالتركيز ع ى مؤشرتت تألوتء تلربيدا

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هاااات تلمقاااا ، كاااال لزتمًاااا ع يناااا دل  ُؤكاااد دل 

 ى دكثر ، يُظ  ه تإلع ل تلعالمي لحقوق تإل دال، وتلاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

تء، دمااا فااي ذلااك تلحاا  فااي تلحياااض وول تمييااز، واقااوق تلافاا ، وتلحاا  فااي تلغااا)اق ااا لس دااا يا 13ماان 

هااا ت ااك تلحقااوق تلتااي تدااتند إلي(. واقااوق تألشااخا  ذوي تلهماام وول تمييااز، وامايااا تلحياااض تلخاصااا

تلتاي تُمثِّا  وعاوض عالمياا ل عما  مان دجا  " 2030دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما "تألهدتف تإل مابيا تألممياا 

رجمتهاا تلقلاء ع ى تلفقر، وامايا كوكب تأل ض، وضمال تمتُّا  جميا  تألفارتو دالدا   وتالزوهاا ، تمال ت

.هدفًا دممي ا ت تز  مصر دها جميعًا17جميعًا في 

، و ؤيتهااا 2014تتصااالًا، ااماال تلدولااا تلمصااريا دترجمااا هاااه تلحقااوق فااي وسااتو ها تلااوطني تلصاااو  عااا  

ميااا ، وتلتااي تعنااس تلخاااا تالسااترتتيجيا طوي ااا تلمااده؛ لتحقياا  مباااو  ودهاادتف تلتن2030تلمدااتقب يا 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك تلرؤياا، دط قال تلحنوماا تلمصاريا در اام. تلمدتدتما في ك  تلمجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًت تنفياااي ا لجهااوو مصاار تلتنمويااا"مصاار تنا اا "تلاااي يحماا  عنااوتل 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



السيا ة ناآلثار

10ن م المؤشرات▪

11 ناعل  ياحل ميتمامل▪

17وحياء الح ارة المصرال▪

31ترميم اآلثار المصرال▪

45ُمحركات الجنب اليياحم▪

51المةادرات الماتليل والخارجيل▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز تلمع ومات ووعم تتخاذ تلقرت  تلتاد  لرباسا مج س تلوز تء دالشنر تلعمي  ل

ا ض إلاى تلحنوميا ع ى جهووها تلحثيثا وتعاو ها تلمثمر؛ تألمر تلاي دثاره هاات تلتقريار، وتجاد  تإلشا

.دل تلتقرير يدتعرض ددرز تلجهوو تلتنمويا تلمحققا، وال يمث  اصرًت شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ن م المؤشرات

1.8
.نبيارإجمالي تن فا إ شاء تلمتحاب تلمصاري تل

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

5دوالر نمراكـــــــــــــــم
.يااتم تستروتوها من تلواليات تلمتحدض تألمرين

 الف اطعـــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نثرا

320
إجمااالي تن فااا دعمااال تلحفاار وإزتلااا تلمخ فااات

.ل مدا  دالنام  من طري  تلنباش

مليـــــــــــــــــــــــــــوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــم 250جني
تآلتاااااااو يإجماااااااالي تن فاااااااا إ شااااااااء تلمتحاااااااب 

.دمحافظا تلمنيا

مليــــوء

جنيــــــــــم

9.2
إجماااالي عااادو تلداااابحين تلوتفااادين إلاااى مصااار 

.2020/2019خ ل عا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ماا

812 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
إجماااااااااالي تن فاااااااااا إ شااااااااااء متحاااااااااب شااااااااار 

.2020تلشيخ تلقومي في دكتودر 

ــــــــــوء ملي

جنيــــــــــــــــم
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"صناعة  يا ة مستدامة

ا  السديا ة ركيددز  أ ا دية مددال ركدائز ا قتصدد

ت ا اًااااا ماااان هاااااه تلرؤيااااا، دولاااال ... المصددددري

تلدولاااا اااااام تلدااايااا دهمياااا خاصاااا، وام ااال 

ع ااااااى عاتقهااااااا ع ااااااى ماااااادت  تلداااااانوتت تلدااااااب  

تلماضااايا، مهماااا تساااتعاوض مصااار منا تهاااا فاااي 

وه مقدما اابما تلمقاصد تلداياايا ع اى مدات

تلعاااالم، وت تنااازت  ؤيتهاااا فاااي هاااات تلمداااا  ع اااى 

  ت اك تحقي  تنمياا ساياايا مداتدتما، ولتحقيا

إجددددراء إصدددد  ات تلتنميااااا، عماااادت تلدولااااا إلااااى 

دايااا لرف  تلقد ض تلتنافديا لقااام تل يكلية 

دماااا يتماشاااى مااا  تالتجاهاااات تلعالمياااا، وزيااااوض 

صاريا، مدتوه تنافديا تلمقاصد تلداياايا تلم

ر فضددددلًا عددددال ا  ددددتثمار فددددي تنميددددة العنصدددد

اايا، وتال تقاء دمدتوه تلخدمات تلديالبشري 

وذلااك ماان خاا ل خاااا طمااو  لزياااوض تلمقاصااد 

.تلدياايا ع ى كام   اعا تلقار تلمصري

فاااي هاااات تلداااياق، وضاااعل تلدولاااا تساااترتتيجيا

ا إع مياااااا ل تااااارويج تلدااااايااي لمصااااار، داعتبا هااااا

د منهجًاااا وتضاااحًا وجديااادًت؛ إلدااارتز تلحيااااض دالمقصااا

تلدااااايااي تلمصاااااري داعتباااااا ه مقصاااااد متجااااادو 

فااا ومتنااوم دمااا يقدمااه ماان تجااا ب سااياايا مخت 

وتق، ل دابحين من مخت ب تلفئات تلعمريا وتألذ

وكاااالك تدااا يء تللاااوء ع اااى دل مصااار مقصاااد 

لى جا ب سيااي آمن يتمت  دبنيا سياايا اويا، إ

ف تلفنااول تلحديثااا، وتلدااينما، وتلمداار ، وتلحاار

تلترتثياااااا، وتلفعالياااااات تلرياضااااايا، و يرهاااااا مااااان 

.مصاو  تلجاب تلديااي

رتكمااا داإلضاافا إلااى إدارتز تلخباارتت تلداياايا تلمت

يا ل عنصاار تلبشااري ومشااروعات تلبنيااا تألساساا

تلدااااياايا تلقويااااا تلتااااي تقااااو  دهااااا تلدولااااا فااااي

يجيا وتتدااقل ت ااك تالسااترتت. مخت ااب تلمجاااالت

وتلتي دكدت وو  تلديااا،"2030رؤوة مصر "م  

اوهاا في تحقي  دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما د دع

وي، تالسااترتتيجيا ماان خاا ل وفاا  تلنمااو تالاتصااا

وتلمحافظاااااا ع اااااى تلماااااوت و مااااان خااااا ل تإل تاااااا  

. وتالسته ك تلمُدتدتمين
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كمااا توتفقاال  ؤيااا تلدولااا فااي هااات تلمجااال ماا  

؛ ايااااااا  2030أ دددددددداي التنميدددددددة المسدددددددتدامة 

شارض تُدهم تلديااا دصو ض مباشارض دو  يار مبا

فااااااااي جمياااااااا  تألهاااااااادتف تلمرتباااااااااا دالتنميااااااااا 

تلمدااااتدتما، وتاااام إو تجهااااا ع ااااى وجااااه تلتحديااااد 

، وتلتاااي 14و12و8ضااامن تلغاياااات فاااي تألهااادتف 

تدت ، تتع اا  دااالنمو تالاتصاااوي تلشااام  وتلمُداا

تخدت  وتالسته ك وتإل تا  تلمُدتدتمين، وتالسا

.حرياتلمُدتدت  ل محياات، وتلبحا ، وتلموت و تلب

المي الميثاق العدكالك تتدقل ت ك تلرؤيا م  

تلااااي تعتمدتاااه تلجمعيااااألخ قيدددات السددديا ة

، 1999تلعامااا لمنظمااا تلداايااا تلعالميااا عااا  

وتاااام تالعتاااارتف دااااه ماااان اِباااا  تلجمعيااااا تلعامااااا 

، وااااد جااااءت مبااااو  2001لأمااام تلمتحااادض عاااا  

:تلميثاق كالتالي

مشاااااا كا تلدااااايااا فاااااي تلفهااااام : 1المدددددا   ▪

تلمشااااااااااااترك وتالاتاااااااااااارت  دااااااااااااين تلنااااااااااااا  

.وتلمجتمعات

روياا تلدايااا كوساي ا لتحقيا  تلف: 2المدا   ▪

.وتلجماعيا

تلديااا، عام  من عوتم  تلتنمياا : 3الما   ▪

.تلمدتدتما

تلداااااايااا، مدااااااتخد  دساسااااااي : 4المددددددا   ▪

.ل ترتث تلحلا ي، ومداهم في تاويره

تلداااايااا،  شااااال مفيااااد ل ب اااادتل : 5المددددا   ▪

.تلمليفا وتلمجتمعات تلمح يا

تلتزتماااات دصاااحاب تلمصااا حا فاااي : 6المدددا   ▪

.تلتنميا تلدياايا

.تلح  في تلديااا: 7الما   ▪

.اريا تلحركات تلدياايا: 8الما   ▪

اقاوق تلعماال و جاال تألعماال فاي : 9الما   ▪

.مجال تلديااا

تنفياااا مبااااو  تلمدو اااا تلعالمياااا : 10المدددا   ▪

.ألخ ايات تلديااا
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وت ا اًاا ماان هاات تلحاارتك تلعاالمي  حااو تعظاايم 

دارّ وو  تلديااا في مخت ب مناط  تلعالم، فقد

ض تلمُشاارّم تلمصااري هااات تلاادو  تألصااي  فااي تلماااو

لاا ت تز  تلدو"، مفاوها الد تور المصريمن 49

ا، دحمايااا تآلثااا  وتلحفاااا ع يهااا، و عايااا مناطقهاا

 ياه وصيا تها، وترميمها، وتستروتو ما تساتُولي ع

منهاااااااا، وتنظااااااايم تلتنقياااااااب عنهاااااااا وتإلشااااااارتف 

. ويحظااار إهااادتء دو مباولاااا دي شااايء منهاااا. ع ياااه

ء وتالعتاادتء ع يهااا وتإلتجااا  فيهااا جريمااا ال تدااق

".دالتقاو 

وت ا اًااااا ماااان ت ااااك تلمحاااادّوتت تلقا و يااااا، جاااااء 

برندددددامج ااصددددد ح الهيكلدددددي لتطدددددوور قطدددددا  

كعطاااااا  تنفيااااااي ، 2018السددددديا ة فدددددي ندددددوفمبر 

لتابياااااا  تلدااااااياسااااااااااااات تلعامااااااا يتلاااااااااااامن 

، دهااادتفًا وتضاااحا، وإجااارتءتت تنفياياااا لتحقيقهاااا

واااد شاام  تلبر ااامج ديلًااا  ؤيااا شااام ا تعماا 

ع ااااى تحقياااا  تنميااااا سااااااااااياايا مداااااتدتما ماااان

دف خاا ل صااايا ا وتنفيااا إصااا اات هين يااا تهاا

ا إلاااى  فااا  تلقاااد ض تلتنافداااايا لقااااام تلدااااياا

تلمصاااااري وتتماشااااى ماااا  تالتجاهااااات تلعالميااااا، 

وتلتااااي ينبثاااا  منهااااا تلهاااادف تألشااااااااام  لقاااااام 

توظيدددا نا دددد علدددى": تلداااااااايااا تلمتمثااا  فاااي

األقدددد  مددددال كدددد  أ ددددر  مصددددروة فددددي قطدددددا  

".السيا ة ناألنشطة المرتبطة ب 

ن وتجاااد  تإلشاااا ض إلاااى دل تلبر اااامج درمتاااه يتلااام

ناعا خمدا محاو   بيدا في سبي  تال تقاء دص

  ت ااك تلداايااا وتلتاارويج ل ثااا  تلمصااريا، وتتمثاا

: تلمحاو  في تآلتي

.تإلص   تلمؤسدي▪

.تإلص   تلتشريعي▪

.تلترويج وتلتنشيء تلديااي▪

.تلبنيا تلتحتيا وتالستثما ▪

. اموتكبا متغيرتت صناعا تلديااا عالمي ▪
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دتما وجااادير دالااااكر دل تلتنمياااا تلداااياايا تلمدااات

ى تٌعااادُّ دااااد تلتوجهاااات تلحديثاااا تلتاااي  هااارت ع ااا

تااااي تلدااااااا تلدوليااااا مااااؤخرًت  تيجااااا تلتغيُّاااارتت تل

 ااا شااهدتها ديئااا تلمقاصااد تلدااياايا خاا ل تآلو

وع يااه، تهتماال تلعديااد ماان وول تلعااالم . تألخياارض

يا تلداااااياايا دتنفياااااا خااااااء تلتنمياااااا تلداااااياا

تلمداااااتدتما، ومحاولاااااا إ ساااااااء وعابمهاااااا فااااااي 

ب تلمقاصاااد تلداااياايا تلمخت فاااا؛ دهااادف تلتغ ااا

اايا، ع اااى تلدااا بيات تلناتجاااا عااان تلتنمياااا تلداااي

ميااا واااد ترتااب ع ااى ذلااك تالسااتعا ا داا ووتت تلتن

م وتمثدد  أ ددد أ دددتلدااياايا تلمدااتدتما، وتلتاااي 

.ىركائز ا في التخطيط السيا ي المستدا

تدت  تتصااااالًا، يُمثّاااا  تلتخااااايء تلداااايااي تلمداااا

وسااااااي ا ل تندااااااي  دااااااين مخت ااااااب تلقااعااااااات 

تلمرتباااااا دقاااااام تلداااايااا، وتحقياااا  تلتااااوتزل

تلما وب في ضوء تلموت و تلمحدووض، وتعظايم

تدتما، تآلثاااا  تإليجادياااا ل تنمياااا تلداااياايا تلمدااا

نمياااا وتخفياااب آثا هاااا تلدااا بيا، ايااا ُ تتا اااب ت

يااي تلمناااط  تلدااياايا وتهيئتهااا ل ا ااب تلداا

تخاياًااااااااا شااااااااام ًا ل قااعااااااااات تالاتصاااااااااويا 

تلمخت فااااا دهاااااه تلمناااااط ، وضاااارو ض تلتندااااي 

ا  فيمااا دينهااا، ماا  ضاارو ض تألخااا فااي تالعتبااا  تآلثاا

يددددة نتكمددددال أ متإليجاديااااا وتلداااا بيا ل تنميااااا، 

  تالساااتغ ل تألمثااا): التخطددديط السددديا ي فدددي

ى لسمنا اات وتلمااوت و تلمخت فااا، وتلمحافظااا ع اا

ايم وعااوتت وتقالياد تلمجتما ، وتلمدااعدض فاي

ا  تلتعرف ع ى تلفر  وتلمخاطر تلتي من تلمتو

عاا وض ع ااى ذلااك، فااعل(. ااادوثها فااي تلمدااتقب 

ص الفدرتلدولا تدعى جاهدض إلى تالستفاوض من 

المتا ددددة فددددي قطددددا  السدددديا ة المسددددتدامة، 

:نالتي تتمثّ  في

ماااان خاااا ل تالسااااتفاوض ماااان :فددددرص ثمافيددددة▪

صاو  تالهتما  تلمتزتيد لاده تألفارتو دالتقاال تل

ي، لمشا كتها ع اى موتاا  تلتوتصا  تالجتمااع

ول وتالستفاوض من ت تعااش تلدايااا فاي تلاد

.تلتي يتم فيها تصوير تألف   تلعالميا
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ماان خاا ل تالسااتفاوض ماان:فددرص اقتصددا وة▪

ت تفاااااااام تلا اااااااب تلعاااااااالمي ع اااااااى تلفنااااااااوق 

ض منخفلااا ومتوساااا تألسااعا ، وتالسااتفاو

ماااان ت تفااااام تلا ااااب تلعااااالمي ع ااااى ساااايااا 

. يتلمغامرتت كتد   تلجبال و ا ت تلدفا

مااان خااا ل تالساااتفاوض مااان :فدددرص ترفيهيدددة▪

دول تلتاادفُّ  تلنبيااار ل دااايا  مااان وول آسااايا لااا

يا تلعالم من خ ل تشجي  تلشاركات تلداياا

تآلسااااايويا وتاااااوفير  اااااا ت لهاااااا إلاااااى مصااااار، 

وتالسااااااتفاوض ماااااان  وت  ساااااايااا تلمعااااااا ض 

وتلمااااااؤتمرتت عالمي ااااااا وتلنهااااااوض دداااااايااا 

.تلمعا ض وتلمؤتمرتت

هااااات، واااااد سااااعل تلدولااااا إلااااى تنثيااااب تلجهااااوو 

يار فاي لموتكبا تلمتغيرتت تللخما، وتلتاو  تلنب

صاااااناعا تلدااااايااا تلمداااااتدتما ااااااول تلعاااااالم،

الخطددددددوات المنفددددددذ  نوددددددو  ددددددذاوماااااان دداااااارز 

:الشأ  نجد اآلتي

تلتوساااااا  فاااااااي شااااااابنا تلفنااااااااوق تلمصاااااااريا ▪

الواصدددددلة علدددددى صدددددها   فنددددددق النجمدددددة 

، وهي إااده تلشاهاوتت تلتاي تابا الخضراء

رفاا  تلمعاايير تلدوليااا ل داايااا تلمدااتدتما، ل

تلااااااااااا تالساااااااتيعاديا ل فنااااااااوق تلخلااااااارتء 

ماااان إجمااااالي تلاااااااا تالسااااتيعاديا % 10إلااااى 

.في مصر

تلتعااااااول مااااا  وزت ض تلبيئاااااا ودر اااااامج تألمااااام ▪

تلمتحاااادض تإل مااااابي ومرفاااا  تلبيئااااا تلعااااالمي 

  مشرن   مج إجراءات  فظ التندولتفعي  

 ااى ل حفاااا عالبيولددوجي بمطددا  السدديا ة 

 بيا تلتنااوم تلبيولااوجي وخفاا  تلتاا ثيرتت تلداا

ل بنيااااا تلتحتيااااا لهااااات تلقاااااام ع ااااى تلمااااوت و

تلابيعياااااا، ووعااااام مصااااار كوتجهاااااا عالمياااااا 

.ل ديااا تلبيئيا
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ق قيدداى ن ددد  السدديا ة الخضددراء بالتنسددي▪

لعما  و تساات م  بعض البدرامج الوطنيدة 

ه تفصاااي يا عااان تساااتخدتمات تلااااااا وتلمياااا

ا فناوق في مناط  سياايا مخت فا9في عدو 

لمداااااااااعدض تلفناااااااااوق ع ااااااااى تبنااااااااي خاااااااااء 

تساااااااتثما يا مناسااااااابا ل تحاااااااول إلاااااااى ت اااااااك 

فناااوق 10تلتننولوجيااات، وتقااديم وعاام فنااي لااا 

هرداء الستخدت  تلاااا تلشمديا لتوليد تلن

.كي ووتت لن  فندق150دقد ض 

فاااي إطااااا  إ دددافة أنمددداي  ددديا ية جدودددد  ▪

تلتنمياااا تلمداااتدتما وتساااتغ ل تلمقومااااات

تلداااااااااياايا، وت بياااااااااا تاتياجاااااااااات تلداااااااااوق، 

ومتا باااااات تلداااااابحين؛ وذلاااااك فاااااي ضاااااوء 

اا تلتغياارتت تلتااي طااردت ع ااى صاااااناعا تلدااااايا

عالمي اااااا وتلا اااااب تلمتزتياااااد ع اااااى مثااااا  هااااااه 

تأل مااااااال وتلمتمث ااااااا فااااااي تلفناااااااوق تلبيئيااااااا

".Eco lodges"تلمعروفا داسم 

التعدددان  مددد  نزار  البيإدددة فدددي إطدددار رؤودددة ▪

نزار  السددددديا ة لتنفيدددددذ أ دددددداي التنميدددددة 

اا تلتي وضاعتها منظماا تلداياالمستدامة 

ا  تلعالميا؛ اي  شاا كل وزت ض تلدايااا وتآلثا

في إع ل محمياا  د  محماد ووتوي تلحيتاال 

ضاامن تلقابمااا تلخلاارتء ألول ماارض دالتعاااول 

.م  تالتحاو تلدولي ل حفاا ع ى تلابيعا

خ إط ق مشرن  تووو  مدونة صدرى الشدي▪

يئاا دالتنداي  ما  وزت ض تلبإلى مدونة خضراء 

ومحافظااا جنااوب ساايناء دتموياا  ماان مرفاا  

تحادض تلبيئا تلعالمي، وينفاه در امج تألمام تلم

، ويتناااول (2026-2021)تإل مااابي خاا ل تلفتاارض 

هااااات تلمشااااروم تنفيااااا ازمااااا ماااان تأل شاااااا 

عوت ض تلبيئياا فاي  اااق مديناا شار  تلشايخ، كاا

تلمخ فااااااااات، وترشاااااااايد تسااااااااتخدت  تلمياااااااااه، 

وتلحفاااااااا ع ااااااى تلبيئااااااا تلبحريااااااا، وتعتماااااااو 

.تابيقات تلنق  تلمدتدت 
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"إ ياء الوضار  المصروة

تنتشااار ع اااى د ض مصاااار تلعدياااد مااان تلمناااااط  

تألثريااا تلشاااهدض ع ااى تعااااب الااا تت عظيمااا

ثااا  عباار مخت ااب تلعصااو  تلتا يخيااا؛ تمتااد ماان تآل

تلمصاااااااريا تلقديماااااااا، وتليو ا ياااااااا، وتلروما ياااااااا، 

ي ، وتلقبايا، وتإلسا ميا اتاى آثاا  تلعصار تلحاد

وو  وتتنوم تلمفاروتت تلمعما ياا وتلفنياا ماا داين

  ل عباااوض، ومقااادر، ومداا قات، واصااو ، يحماا  كاا

منهاااا طادعاااه تلممياااز وجمالياتاااه تلخاصاااا؛ وفاااي 

 اى سبي  إ ها  ذلك ل عالم، وتدا يء تللاوء ع

ا عظما تلحلا ض تلمصريا تلقديما، اامل تلدول

بتنفيدددددذ العدودددددد مدددددال المشدددددرنعات الموميدددددة 

الكبدددددرا بمطدددددا  اآلثدددددار التدددددي تدددددم افتتا هدددددا 

، (2021-2014)ناكتشدددددددددافها خددددددددد   الفتدددددددددر  

:جاء ددرزها

؛ ويُعااادُّ دااااد دهااامالمتودددا المصدددري الكبيدددر▪

تلمشاااااااروعات تلقومياااااااا تلمصاااااااريا دقااااااااام 

تلدااايااا وتآلثاااا ، ومااان تلمقااار  تال تهااااء مناااه 

. 2022خ ل عا  
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الم لماا ويُعدُّ تلمتحب تحفا فنيا ينتظرها تلع

سيلااااامه مااااان  وتباااااا  تلحلاااااا ض تلمصااااااريا 

اؤه تلاااي يااتم دناا-تلقديماا، ويُعاادُّ هااات تلمتحااب 

اياا فدت ًا في موا  تختُيار دعن117ع ى مدااا 

وتاادًت مان دعظام -دالقرب من دهرتمات تلجيزض

ن ودكباار تلمتااااب فااي تلعااالم عباار تلتااا يخ؛ وماا

ا  تلمقر  له دل يدتوعب عادوًت ضاخمًا مان تآلثا

تلمصااااريا تلتااااي يلاااامها تلمتحااااب تلمصااااري 

.ومخازل تآلثا 

دنحااو هااات، وتُقاادق  تلتن فااا تإلجماليااا ل متحااب

م ياااااا  ووال  دمريناااااي، ويهااااادف إلاااااى  فااااا  1.8

مداااتوه تلخااادمات تلداااياايا فاااي محافظاااا 

تلجياازض، وتلعمااا  ع اااى زيااااوض عااادو تلداااابحين، 

داإلضااااافا إلااااى خ اااا  اااااافز جديااااد لمااااد فتاااارض 

إااااااااامتهم دالمحافظاااااااا، ويتواااااااا  دل يااااااازو  

م ياين ساابل دمعادل4تلمتحب سانوي ا  حاو 

من دلب زتبر يومي ا؛ وتشم  تلمرا ا تألولى15

تلمشااااروم إ شاااااء سااااااا تلاااادخول تلربيدااااا 

-تلاااد   تلعظااايم-ل متحاااب، وميااادتل تلمدااا ا 

، "تاوت عانخ آماول"داإلضافا إلاى ااعاا تلم اك 

ااعاااا عااارض 12فيماااا تلااام تلمرا اااا تلثا ياااا 

متحاااب تلافااا ، ومخاااازل : وتبااام، وتتناااول مااان

ا عن تآلثا ، ومنتبات، وادتب  متخصصا فل ً

وجاااوو ااعاااا عااارض ث ثاااي تألدعااااو، ومحااا ت 

معامااا  ل تااارميم، 7مح ًاااا، و28تجا ياااا دعااادو 

ربيس وتناوي تلمرا اا تلثالثاا ع اى تلمبناى تلا

.ل متحب وتلموا  تلعا  له

؛الكشدددددا عدددددال طرودددددق الكبدددددا  باألقصدددددر▪

ن وتنماان دهميااا طرياا  تلنباااش فااي  داااه دااي

، "ماوت"معبدي تلنر ك وتألاصر مرو ًت دمعبد 

متااااار، 2700ويب اااال طاااااول تلاريااااا  تإلجماااااالي 

ي ويتنول تلاري  من  صيب مان تلحجار تلرم ا

و تتااارت  ع ااااى جا بيااااه تماثياااا  ع ااااى هيئااااا دداااا

دااااد تلرماااوز تلمقدساااا -تلهاااول دااارد  كااابك 

فاااي تلمداااافا داااين تلصااار  -ل معباااوو آماااول

".  موت"تلعاشر دالنر ك اتى دوتدا معبد 
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واااد تاام تشااييد هااات تلجاازء ماان تلارياا  خاا ل 

عصاار تألساارض تلثامنااا عشاارض، ثاام اااا  تلم ااك

ن ماااان م ااااوك تألساااارض تلث ثااااي" تألول ختنبااااو"

دتشااااييد تلجاااازء تلمتبقااااي ماااان تلارياااا  تلاااااي

و تتااارت  ع اااى جا بياااه تماثيااا  ع اااى هيئاااا ددااا

  تلهاول دارد  آومياا، وتتخ ا  اوتعاد تلتماثياا

داااوتض زهااو  وتبريااا ماازووض دقنااوتت صااغيرض 

، تساتخدمل فااي توصااي  ميااه تلااري لأاااوتض

ي واد تم إضافا دع  تلم حقاات ل اريا  فا

تسااااترتاات ل اااازوت ق، : عصااااو  مخت فااااا، مثاااا 

خد  ومقيااا  ل نياا ، ومعاصاار ل نبيااا تلمداات

ع ااى فااي تالاتفاااالت تلنبااره تلتااي كا اال تقااا 

عياااد تلاااوتوي "، و"تألودااال"تلاريااا  مثااا  دعيااااو 

و يرهااااا، ومناقااااا تصااااني  فخااااا ، " تلجمياااا 

ومخااازل لحفااا دوت ااي تلنبيااا؛ جاادير دالاااكر دل

دعمااااال تلحفااااابر دااااالاري  دااااددت فااااي  هايااااا 

تأل دعينياااات مااان تلقااارل تلعشااارين دوتسااااا

ا مجموعاا ماان تألثاريين، ثاام تلنشاب عاان ددتياا

ات تلاريا  عناد معباد تألاصار فاي تلخمداايني

ماان تلقاارل تلماضااي، إلااى دل تاام تلنشااب عاان 

داااااي دجااازتء تلاريااا  خااا ل تلفتااارض مااان عاااا 

إلى دل تواب تلعم  عا  2011اتى عا  2006

لاانقص تالعتماااوتت تلماليااا؛ واااد ااماال 2011

دتاارميم وتاااوير طرياا  2017تلدولااا مُنااا عااا  

عااا   تلنبااااش تمهيااادًت الفتتاااااه تلااااي تااام دالف

وو بتكلفة إجمالية بل ت ن، 2021في  وفمبر 

مليو  جني  خاصة بأعمدا  المطداعيال71.5

األن  نالخددددددامس مددددددال طروددددددق الكبددددددا ، 

وتلمنل دعمال تلتارميم دعماال تلحفار وإزتلاا

تلمخ فاااات ل مدااااا  دالنامااا  ضاااامن دعمااااال 

تفتتا  تلقااعين تألول وتلخامس مان طريا 

.تلنباش



20 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

وتجااااد  تإلشااااا ض إلااااى د ااااه خاااا ل تلفتاااارض ماااان 

، تااااااام 2021اتاااااااى  اااااااوفمبر 2017د دااااااااس 

ير تال تهاء من دعماال تلتارميم تلاداي  وتلتااو

ر ل موا  تلعا ، وجا ِ تستنمال دعماال تلحفااب

إجمالياا دالموا ، وإ شاء مبالٍ ددي ا، دتن فا

.م يول جنيه320ل مشروم 

روددة افتتدداح أن  مصددن  للمستنسددخات األث▪

 جحال تلدولااا فدي مصددر نالشدرق األن ددط  

، فاااي تفتتاااا  دول 2021تلمصاااريا، فاااي ماااا   

عباو ، مصن  ل مدتندخات تألثرياا دمديناا تل

وتلااااااي يعتبااااار تألول مااااان  وعاااااه فاااااي مصااااار 

وتلشاارق تألوسااء، واااد تاام إ شاااؤه دالتعاااول

مثّا  ويُ". كنوز مصر ل نماذ  تألثريا"م  شركا 

هات تلمشاروم تلاماو  خااوض مهماا كاال ال 

و دااد منهااا؛ اياا ُ دااددت دعمااال إ شااابه مُنااا  حاا

عااااا  و صااااب، واااااد جاااااء موتكبًااااا لمتا بااااات 

تلداااااوق تلمح ياااااا وتلعالمياااااا فاااااي صاااااناعا 

تلنمااااذ  تألثرياااا، ايااا ُ يااااتم ذلاااك ع اااى دع ااااى

ديدي مدتوه من تلخبرض تلفنيا تلمتميزض ع ى

فناااااا ين مصاااااريين ومتخصصاااااين ذوي خبااااارض

س وكفاءض عاليا؛ جدير دالاكر دل تلمشاروم لاي

ا تجا ي ااااا، ولننااااه يهاااادف إلااااى تقااااديم تلصااااناع

تث تلمصااريا ل عااالم، ويُداااهم فااي امايااا تلتاار

تلحلااا ي وتلثقااافي تلمصااري، وامايااا اقااوق

. تلم نيا تلفنريا ل ثا  تلمصريا

وي تي هات تلمشروم تللاخم فاي إطاا  تلعما  

تدتما ع ااى تسااترتتيجيا تلدولااا ل تنميااا تلمداا

وتعزياااااز تالساااااتفاوض مااااان تلتااااارتث تلحلاااااا ي 

ا وتألثااري تلعرياا  تلاااي تزخاار وتتميااز دااه تلدولاا

ا تلمصاااااريا دماااااا ي باااااي تالاتياجاااااات تلدااااايااي

افي وتالاتصاااويا ذتت تلماارووو تإليجااادي وتلثقاا

د اه تلفريد ويحافا ع ى تلهويا تلمصريا، كماا

ساايعم  ع ااى تنميااا تلمااوت و تلماويااا ل ااوزت ض

.ودالتالي زياوض تلدخ  تلقومي
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اكتشددداي أثدددري  دددخم لتمثدددا  ملكدددي ندددا ر▪

  2019بمنطمة آثار ميت ر ينة في  وسمبر 

م اك يعوو هات تلنشب تألثري تلناو  لتمثال ل 

ض  مااز تلقااو" تلنااا"ع ااى هيئااا "  مداايس تلثااا ي"

ماء، وتلحيويا وتلارو  تلنامناا ل مصاريين تلقاد

قااذ واد تم تلعثو  ع يه دثناء دعماال افاابر تإل 

تلتاااااي داااااددتها وزت ض تلدااااايااا وتآلثاااااا  وتخااااا  

ااعاااا د ض داااالقرب مااان معباااد تإللاااه دتاااا  

دمناقااا مياال  هينااا، واااد دوت دعمااال تلحفاار 

إلاااى كشاااب تلنقااااب عااان كتااا  دثرياااا ضاااخما 

مغمااو ض فااي تلمياااه تلجوفيااا، وتنماان دهميااا 

مان " ل نا"هات تلنشب تألثري كو ه دول تمثال 

تلجرت ياال، وتلوايااد تلاااي تاام تلعثااو  ع يااه ماان

ض اب  مصنوم من تلخشب ألاد م وك تألسار

؛ كماااا " م ااااو ديااابدو "تلثالثاااا عشااارض ويُااادعى 

موو يتلل من هيئا تلنشب د ه  قك ع ى ع

تلظهاااار تلخااااا  دااااه تالساااام تلحااااو ي ل م ااااك 

دمعناى"  خل ماري ماعالكا" مديس تلثا ي 

، كمااا دل تأل ض "تلثااو  تلقااوي محبااوب ماعاال"

تلتااااااي تاااااام تلنشااااااب داااااادتخ ها ع ااااااى تلنتاااااا  

" ا دتاا"تلمعما يااا تعتباار تمتاادتوًت لمعبااد تإللااه 

تلم صااااااا  لهاااااااا، ودل تلنقاااااااوش تلمحفاااااااو ض

.ع ى تلنت  تدل ع ى  وعا عما ض تلمعبد

: يددابمواف ددة المناآلتددونيإنشدداء المتوددا ▪

، ويشااام  2002دااادد تلعمااا  دالمشاااروم عاااا  

ثااااا ث مرتاااااا ؛ تلااااامنل تلمرا تاااااال تألولاااااى 

وتلثا ياااااا جميااااا  تألعماااااال تإل شاااااابيا لمبناااااى

م تلمتحااب وجمياا  تألدنيااا تلم حقااا دااه، واااد تاا

، ثاااام تواااااب 2010تال تهاااااء منهمااااا فااااي عااااا  

لاااااانقص تالعتماااااااوتت 2011تلمشااااااروم عااااااا  

.تلماليا
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ا  وفاي إطاا  تلتعااول داين وزت ض تلدايااا وتآلثا

، داااااددت األلمددددداني"  يلد دددددهاوم"ومتحاااااب 

ايب دعمال تلمرا ا تلثالثا تلتي تشم  تلتشا

ا يتنول تلمتحب مان خمدا. تلنهابي ل متحب

، متحفيااااااااعاااااا عااااارض 16طوتدااااا  تشااااام  

شاااخص، 800وااعااا ماااؤتمرتت تتداا  لنحاااو 

ى ومناقا ل بازت تت، ومدراًا مفتواًا، ومرسا

. هري ا ل بوتخر تلدياايا

ن جدير دالاكر دل تلدولا  جحال فاي تال تهااء ما

ود اال % 94تلماارا تين تلثا يااا وتلثالثااا دنداابا 

ع ااى % 70إجمااالي  داابا تنفيااا تلمشااروم إلااى 

ا  دل يااتم تالفتتااا  تلفع ااي ل متحااب خاا ل عااا

.م يول جنيه250، دتن فا تُقدق  دنحو 2022

د الكشا عال ممبر  رئيس الخزانة فدي عهد▪

ثاا   جحال دعثاا  تآلالملك رمسديس الثداني  

" يااو- -دتاا "تلمصريا في تلنشاب عان مقبارض 

، وتلااااااي كاااااال يشاااااغ  منصاااااب 2021دكتاااااودر 

 بااااااااااايس تلخزت اااااااااااا فاااااااااااي عهاااااااااااد تلم اااااااااااك 

".   مديس تلثا ي"

ي واد جااء تالكتشااف دثنااء دعماال تلحفاابر تلتا

ري  تجريها تلبعثا دمناقا سقا ض جنوب تلا

، كماااااا دل مواااااا  "دو اااااا "تلصااااااعد ل م اااااك 

ديثاا تلنشب يلم مقادر كبا   جال تلدولاا تلح

ماان عصاار تألساارض تلتاسااعا عشاار، وتلتااي ماان 

".او  محب"دهمها موا  تلقابد تلعدنري 

وينلااام هااااات تالكتشاااااف تألثاااري تلمهاااام إلااااى 

ا مجموعااا تالكتشااافات تلتااي ااماال دهااا دعثاا

افااابر جامعااا تلقاااهرض ل نشااب عاان تلموتااا  

بااارض تألثريااا تلتاااي تمث اال فاااي تلنشااب عااان مق

، ومقبااارض تلداااافير "ماااس-دتاااا "عمااادض مناااب 

تألع اى ، وتلقاباد"داسار"تلم ني ل اب و تألجنبياا 

.، في مناقا سقا ض"إيو خي"ل جيك 
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  يقااالمتوددا المددومي للوضددار  المصددروة  ▪

داااااالقرب مااااان اصااااان دااااااد يول، ويُاااااا  ع اااااى 

مناقااااااا عااااااين تلصاااااايرض فااااااي ا ااااااب مدينااااااا 

تلعاصااااما تلمصااااريا -تلفداااااال تلتا يخيااااا 

اقاا دمن-تألولى دعد تلفتل تلعرداي تإلسا مي

. مصر تلقديما دالقاهرض

يُعااااادُّ دول متحاااااب ياااااتم تخصيصاااااه لمجمااااا  

تنياته تلحلا ض تلمصريا؛ اي ُ تقُص ع ينا مق

مرتااا  -دلااب ااعااا دثريااا 50تلبالغااا ارتدااا –

تاااو  تلحلااا ض تلمصااريا مُنااا داااد  تلعصااو 

اتاااى تلعصااار  تلحااادي ، ومااان تلمقااار  دل ياااتم 

عاارض مقتنيااات تلمتحااب فااي معاارض  باايس 

.وتبم يتناول دهم إ جازتت تلحلا ض تلمصريا

داإلضاااافا إلاااى ساااتا معاااا ض دخاااره تتنااااول 

موضااااااوعات مخت فااااااا كالحلااااااا ض، وتلنياااااا ، 

وتلنتادااااااا، وتلدولااااااا، وتلمجتماااااا ، وتلثقافااااااا، 

وتلمعتقدتت وتألفناا ، داإلضاافا إلاى معارض

تلمومياااوتت تلم نيااا؛ كمااا يتلاامن تلمتحااب

ا ديلًاااا مداااااات ل معاااا ض تلمؤاتاااا، فلااا ً

عاااان معاااارض خااااا  دتاااااو  مدينااااا تلقاااااهرض 

يااا تلحديثااا، وسااوف يلاام تلمتحااب ددنيااا خدم

ا لع او  ديلًا، وتجا يا، وترفيهيا، ومركازًت دحثي ا

ت تلمااوتو تلقديمااا وتلتاارميم، كمااا سااينول مقاارً

ات الستلاافا مجموعاا متنوعاا مان تلفعّالياا

كعروض تألف  ، وتلماؤتمرتت، وتلمحاضارتت، 

.وتأل شاا تلثقافيا، و يرها من تلفاع يات

ف ودالك سينول هاات تلمتحاب تلااي يداتهد

تلجمااااااااهير تلمح ياااااااا وتألجنبياااااااا مؤسداااااااا 

متنام ااا لهااا وو هااا تلمتميااز فااي  شاار تلااوعي

م تألثري وتلتعريب دادو  مصار فاي إ سااء وعااب

.تلحلا ض تإل دا يا منا آالف تلدنين
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ا، ، وفاي إطاا  تفتتاا  تلمتحاب جزبيًا2017وفي عاا  

ل تلتاااي تب اااافتتددداح قاعدددة العدددر  الممقدددت تااام 

 ددمال أعمددا  متاار مرداا ، وذلاك 1000مداااتها 

ب ال من إ شااء تلمتحاب، وتلتاي تالمر لة الثانية

م ياول جنياه، وتلام 40تن فتها تإلجماليا اوتلي 

تلحااااارف وتلصاااااناعات "معرضًاااااا مؤاتًاااااا عنوت اااااه 

".تلمصريا عبر تلعصو 

ماااان أعمددددا  المر لددددة الثالثددددة فيمااااا تلاااامنل 

إ شاااااااء تلمتحااااااب إ شاااااااء ااعااااااا تلمومياااااااوتت 

تلم نيااااا، وذلااااك فااااي إطااااا  تألعمااااال تلمعما يااااا 

وتإل شاااااااااابيا ودعماااااااااال تإلضااااااااااءض وتألعماااااااااال 

فااي، تلمينا ينيااا وإعاادتو سااينا يو تلعاارض تلمتح

و قااا  تآلثاااا  وتلموميااااوتت تلم نياااا إلاااى اااااعتي

.تلمومياوتت، وااعا تلعرض تلمركزي

متودددا "متودددا العاصدددمة اا ارودددة الجدودددد  

داااددت تألعماااال تإل شاااابيا ل متحاااب  "العواصدددم

ا نتهداء ، و جحال تلدولاا مان 2018في ويدامبر 

، 2021مدددال أعمدددا  بنددداء المتودددا فدددي مدددار  

ليلم تلادو  تألول مناه ساينا يو تلعارض تلخاا 

دموضاااااوعين  بيداااااين؛ دولهماااااا تاااااا يخ تعاااااااب 

تلعوتصاام تلمصااريا تلقديمااا عااا ى ماااار تلعصااااو  

عاوتصاااااام، وتلااااااي ياااااتم فياااااه 9دوتاااااااا  اااوتلااااااي 

ما تدااا يء تللاااوء ع اااى دساااباب ت تقاااال تلعاصااا

ر من وتاادض إلاى دخاره، كاالك تلت كياد ع اى دل تغيُّا

م تلعاصما مت ص  مُنا تلقاد ، ودل هاات تلتغيار لا

ينااااان يعناااااي داللااااارو ض إلغااااااء تلااااادو  تلداااااياوي 

ل عاصاااما تلداااادقا، ويعتماااد ساااينا يو تلعااارض

ءًت ع ااى إداارتز تلهيناا  تإلوت ي ل دولااا تلمصااريا دااد

وصااااولًا إلااااى تلعاصااااما " منااااب"ماااان تلعاصااااما 

.تإلوت يا تلجديدض

وااد تام تختياا  مجموعاا مان تلعوتصام تلمصاريا 

ذتبعاااااا تلصااااايل وتألهمياااااا ع اااااى مااااادت  تلتاااااا يخ 

تلمصااااري وول  يرهااااا وذلااااك لمااااا تحم ااااه ت ااااك 

.تلعوتصم من دهميا تا يخيا، ووينيا، وإوت يا
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تاااام  (3ن2صددددالة )إنشدددداء متوددددا المطددددار ▪

دالصااالا  ااام2021تفتتااا  تلمتحااب فااي مااايو 

و دماا  تلقاهرض تلدولي، واد جاء سينا ي3و2

رتز تلعرض تلمتحفاي داالمتحب ليعما  ع اى إدا

يء تلتاااو  تلحلااا ي ل دولااا تلمصااريا، وتداا 

تللااااوء ع ااااى تنااااوُّم آثا هاااااا ماااان خاااا ل عااااادو

ااعاااااا دثرياااااا ايِّماااااا تااااام ت تقاؤهاااااا مااااان 59

مقتنياااااااات تلمتحاااااااب تلمصاااااااري، وتلمتحاااااااب 

تلقباااااي، ومتحااااب تلفاااان تإلساااا مي؛ وتب اااال

متاااارًت مردعًااااا، 150مدااااااا تلمتحااااب تلن يااااا 

ديماا، وتدرو مقتنياته تا يخ عصو  تلدولا تلق

خ وتلوساااى، وتلحديثااا، وتقااص لزتبريهااا تااا ي

. تلعصر تلروما ي وتليو ا ي

" معر  رمسيس نذ ب الفراعنة"افتتاح ▪

بمتوددددددا  يو ددددددتال للعلددددددوى الطبيعيددددددة  

، دافتتااااا  2021 جحاااال تلدولااااا، فااااي  ااااوفمبر 

معااارض  مدااايس وذهاااب تلفرتعناااا دمتحاااب 

هيوساااااااتن ل ع اااااااو  تلابيعياااااااا دالوالياااااااات 

تلمتحااااادض تألمرينياااااا، وااااااد الااااااى تلمعااااارض 

تهتمامًااااا دمااااا يداااااهم فااااي  جااااااه وخروجااااه 

ه دالشااان  تألمثااا  دمااااا يتناساااب مااا  دهميتاااا

.ريلينول خير وعايا ل مقصد تلديااي تلمص

يُعااادُّ تلمعااارض وتاااادًت مااان دجمااا  تلمعاااا ض 

ى تآلل، تلتي دُايمل ل ثا  تلمصاريا دالخاا   اتا

داإلضااااااااافا إلااااااااى عرضااااااااه مجموعااااااااا ماااااااان 

 مدااايس"تلفياااديوهات تحناااي تاااا يخ تلم اااك 

، وتلمعااا ك تلحرديااا تلتااي ااوهااا وع ااى"تلثااا ي

، هااااات فلاااا ًا عاااان "معركااااا ااااااوش" دسااااها 

تلزيااااااااا تت تالفترتضاااااااايا دااااااااالمعرض وتلتااااااااي 

 مدااايس "ت خاااا تلزتبااار فاااي  ا اااا مااا  تلم اااك 

دولااا وتا يخاه تلحافاا  داإل جاازتت فاي تل" تلثاا ي

. تلمصريا
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ااعاا دثرياا، تُبارز 181تتصالًا، يلم تلمعارض 

جميعهااااااا تلخصااااااابص تلممياااااازض ل حلااااااا ض 

تلمصااااريا تلقديمااااا وخاصاااااا عصااااو  تلدولاااااا 

تلوساااى وتلحديثااا، ماان خاا ل مجموعااا ماان 

ات تلتماثياا  وتلحُ ااي ودووتت تلتجمياا  وتل وااا

ثياا  وتلنتاا  تلحجريااا تلمزينااا دااالنقوش، وتما

لاااابع  تلمعبااااووتت، داإلضااااافا إلااااى دعاااا  

ل تلتوتديااال تلخشااابيا تلم و اااا، ومااان تلمقااار  د

6يدااتمر تلمعاارض دمتحااب هيوسااتن لماادض 

ال سا"دشهر ثم ينتق  دعادها ل عارض دوالياا 

. دشهر دخره6لمدض " فرت ديدنو

تاام تختيااا  إنشدداء متوددا  ددو ام المددومي  ▪

 اى موا  تلمتحب ع ى شااط  تلنيا  ت كيادًت ع

ريا وو   هر تلني  في تساتقرت  تلحلاا ض تلمصا

تلقديماااااا وتزوها هاااااا، ويُقاااااا  تلمتحاااااب ع اااااى 

آالف متاااار مردااااا ، ويتنااااول مااااان 6.5مدااااااا 

طاادقين وداد و ، وااد تام تال تهااء مان دعماال 

، دتن فاا 2018إ شاء تلمتحاب فاي د دااس 

. م يول جنيه72إجماليا د غل اوتلي 

ويعااارض تلمتحاااب دهااام تلقاااا  تألثرياااا تلتاااي 

تسااتخرجل ماان موتااا  متفراااا دالمحافظااا، 

آالف ااعاااا 7ويصااا  عااادوها إلاااى دكثااار مااان 

دثرياااااا، وينفااااارو تلمتحاااااب دعااااارض عااااادو مااااان 

تلمومياااااوتت تلناااااو ض؛ اياااا ُ يتناااااول تلعاااارض 

تلمتحفااي دهاام م ااوك مصاار تلفرعو يااا تلاااين

خرجااوت ماان د ض سااوها ، كمااا يُ قااي تللااوء 

حاج ع ى تلديا ا تلمصريا تلقديما، ومندك تل

بي إلااى ددياادو ، داإلضااافا إلااى تلتاارتث تلشااع

.ل محافظا ودهم ارفها وصناعاتها

بار يعتإنشاء متودا صدرى الشديخ المدومي  ▪

اااه تلاي تم تفتت-متحب شر  تلشيخ تلقومي 

دول متحااااااب ل ثااااااا  تلمصااااااريا -2020دكتااااااودر 

.دمحافظا جنوب سيناء
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آالف ااعا دثريا، 5.2كما يلم تلمتحب  حو 

ناء داإلضاااافا إلاااى تلتااارتث تلثقاااافي ألهااا  ساااي

واباب هااااااا، ويقاااااا  تلمتحااااااب ع ااااااى مدااااااااا

دلاااب متاااار مرداااا ، ويشاااتم  ع ااااى ااعااااات 191

تلعااااااارض تلمتحفاااااااي وتلخاااااااا جي، ومناقاااااااا 

ترفيهيااا تلاام عاادوًت ماان تلمااااعم وتلبااازت تت

ومحاااال تلحااارف تلترتثياااا، ومدااار  منشاااوف 

وساااااااات إلااماااااا تالاتفااااااالت وتلفعالياااااات 

هي ااااا لينااااول تلمتحااااب مقصاااادًت ساااايااي ا وترفي

يجعاااا  ماااان زيا تااااه تجردااااا ممياااازض ل داااايااا 

.تلمح يا وتلعالميا

ي وينمن تلهدف مان إ شااء تلمتحاب ديلًاا فا

تدااااا يء تللاااااوء ع اااااى تلااااادو  تلااااااي لعبتاااااه 

، تلحلا ض تلمصريا تلقديماا ع اى مار تلعصاو 

ئااااا وتصااااوير ع اااااا تلمصااااريين تلقاااادماء دالبي

.تلمحياا دهم

كمااا يُباارز تلمتحااب مظاااهر تال اادما  تلحلااا ي

دين تلحلا ض تلمصريا و يرها من تلحلاا تت

د تألخااره تلتااي تعااباال ع ااى د ض ساايناء، وااا

د غاااال تلتن فااااا تإلجماليااااا ألعمااااال تلمتحااااب

.م يول جنيه812

تاااام : إنشدددداء متوددددا كفددددر الشدددديخ المددددومي▪

، دتن فااااا إجماليااااا 2020تفتتااااااه فااااي دكتااااودر 

م يااول جنيااه، ويتنااول تلمتحااب ماان63د غاال 

ثاااااااا ث ااعااااااااات عاااااااارض  بيدااااااااا، تعاااااااارض 

ااعًااااا دثريااااا ماااان  تااااا  افااااابر مناقااااا تاااا  

.تألثرياتلفرتعين

واد جاءت فنرض إ شاؤه من تلر باا فاي سارو

و  تلدو  تلتا يخي لمدل كفر تلشايخ عبار تلعصا

ومنهااا مااا كااال عوتصاام لمصاار تلقديمااا مثاا  

".سخا"، و"دوتو"
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تهااادف فنااارض : إنشددداء متودددا آثدددار مطدددرنح▪

ر إ شاء متحب آثاا  ماارو  وتخا  منتباا مصا

تلعامااااا دمحافظااااا مااااارو  دالتعاااااول ماااا  

تلمحافظااااا إلااااى إلقاااااء تللااااوء ع ااااى مدينااااا 

مرساااى مااااارو  وتا يخهاااا تلحافاااا  ع اااى ماااار 

تلعصو  مان وتاا  دعماال تلحفاابر دالمناقاا، 

واااد جاااء إ شاااء تلمتحااب ع ااى مدااااا ك يااا 

ن، متارًت مردعًااا، مُقداما ع اى طااادقي728تب ال 

.2018واد تم تفتتااه في ما   

ويلااام تلمتحاااب تلعدياااد مااان تلقاااا  تألثرياااا 

  تلتااي تباارز إ جااازتت م ااوك مصاار خاا ل تلعصااو

تلمخت فااااا ودهمهااااا تلفتاااارض تلفرعو يااااا مثاااا ؛

تااااا مين تلحااااادوو وإااماااااا تلحصاااااول وتلقااااا م 

دمناقااااا تلحاااادوو تلغرديااااا لمصاااار؛ دمااااا يباااارز 

دوتدااا تألهميااا تلتا يخيااا ل مناقااا تلتااي تُعاادُّ

ع   مصر تلغرديا داإلضافا إلى وو ها فيما يت

دالصاااايد وتلتجااااا ض وع اتهااااا دجيرت هااااا، كمااااا

تداا ء تلمعروضااات تللااوء ع ااى معبااووتت 

ديلًاااااا يتنااااااول ساااااينا يو تلعااااارض . تلصاااااحرتء

 ، تلمتحفي موضوعات دخاره كالف اك، وتلع او

.وتلف دفا

كمااا يحتااوي تلمتحااب ع ااى مجموعااا متنوعااا 

ماااان تآلثااااا  منهااااا تلتماثياااا  تلمصاااانوعا ماااان 

تلاين تلمحروق، وعدو مان تلمداا  ، وموتباد 

ل قاااارتدين، ومدااااا د ل اااارد ، ودوتلٍ ألاشاااااء 

تلموميااااوتت، وااااد تااام إ شااااء تلمتحاااب ع اااى 

:مرا تين، كالتالي

شااااام ل إعااااادتو وتجهياااااز : المر لدددددة األنلدددددى•

تلمواااااا  ليناااااول مااااازت ت دثري اااااا وسااااايااي ا دماااااا

يتناساااب مااا  ماااا تحظاااى داااه تلمحافظاااا مااان 

وجااهٍ منا ااا ع ااى صااعيد تالكتشااافات تألثريااا د

، وإاامااا متحفياااعااا ، كمااا تاام إ شاااء اديقااا 

.دسوت  اديديا اول تلموا  دالنام 
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ناااى تحويااا  تلمبتلااامنل: المر لدددة الثانيدددة•

بدتل إلى مبنى متحفاي متناما ، وذلاك داسات

ي تلقوتعااد تلحجريااا تلتااي كا اال تدااتخد  فاا

ا ين تثبيااال وعااارض تلمقتنياااات تألثرياااا دفتااا

عااارض مجهااازض ومؤمقناااا دالنامااا ، وتركياااب 

منظوماااااا ت مينياااااا شاااااام ا مااااان كااااااميرتت 

مرتابا وإ ات تت ضد تلحري  وتلداراا، وااد

وير تاام تفتتااا  تلمتحااب كام ًااا ومشااروم تااا

تلمناقاااا تألثرياااا تلمحيااااا داااالمتحب فاااي

، دتن فااااااااا إجماليااااااااا د غاااااااال 2018مااااااااا   

.م يين جنيه9

يعتبااار دول متحاااب إنشدداء متودددا ال ر قددة  ▪

ل ثاااا  فاااي محافظاااا تلبحااار تألامااار، كماااا يُعااادُّ

متحااااااب تلغرواااااااا دول متحااااااب يااااااتم دناااااااؤه 

ه دالشاارتكا ماا  تلقاااام تلخااا ، وتاام تفتتاااا

، وتناااااول إوت تاااااه دالنامااااا  2020فاااااي فبرتيااااار 

مدااااؤوليا وزت ض تلداااايااا وتآلثااااا ؛ واااااد تاااام 

تمويااااا  دنااااااء تلمتحاااااب مااااان اِبااااا  تلقااااااام 

ااعا دثريا تم 1000تلخا ، ويلم دكثر من 

تلمتحفيااااااتختيا هاااااا مااااان مخت اااااب تلمخاااااازل 

ا تلموجووض دالقاهرض، وتلمناسبا ما  تلمناقا

ا تلوتاااا  دهاااا تلمتحاااب، ويلااام تلمتحاااب جا بًااا

ا خاصًااا لعاارض تلتاارتث تلثقااافي وتآلثااا  تلخاصاا

. دمحافظا تلبحر تألامر

ا يخ كماااا تاااروي تلمقتنياااات تألثرياااا ل متحاااب تااا

ريا تلحلا ض تلمصريا ددءًت من تلعصو  تلمص

تلقديمااااااااا، وتليو ا يااااااااا وتلروما يااااااااا، ماااااااارو ًت 

ا دالعصاااااو  تلمدااااايحيا وتإلسااااا ميا، وصاااااولً

ل عصاار تلحاادي ، وتباارز ت ااك تلقااا  مفهاااو 

. تلجمال في مصر
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افتتددداح ممبدددر  نا ي الموميدددانات الذ بيدددة▪

ي تااام تفتتاااا  مقبااارض وتوبالوا دددات البورودددة  

تلموميااااوتت تلاهبياااا دالوتاااااات تلبحرياااا فااااي

تاي ، ضمن س د ا تالفتتااات تل2021 وفمبر 

شااهدها مركااز تلوتاااات تلبحريااا خاا ل تلفتااارض 

تلق ي ا تلماضيا،  

كماااا تعتبااار تلمقبااارض إااااده دهااام تالكتشاااافات

  تألثريااا فااي تلقاارل تلوتاااد وتلعشاارين، وتمثاا

تلتااي داادو ها إضااافا كبياارض ل مقتنيااات تألثريااا

ل تاانعم دهااا مصاار، وماان شاا  ها ديلًااا دل تُحااوّ

مركااااز تلوتاااااات تلبحريااااا إلااااى مناقااااا جاااااب 

يا ساااياايا جديااادض تُلااااف ل منااااط  تلداااياا

تألثرياااا تلخالااادض دمصااار، وتلتاااي تؤكاااد عظماااا

تإل داااال تلمصاااري والاااا ته تلعريقاااا، ممااااا 

يُدهم فاي جااب د ظاا  تلداابحين مان جميا 

.د حاء تلعالم

وجاااادير دالاااااكر دل تلمقباااارض تبعااااد عاااان مدينااااا 

عاصااااما مركااااز ومدينااااا تلوتاااااات -تلباااااوياي

كي اااومترتت فقاااء، وتب ااال 6دحاااوتلي -تلبحرياااا

كي ااااومترتت 3مدااااااا تلمقباااارض تلمنتشاااافا 

موميااء دعلاها 23مردعا وتحتاوه ع اى عادو 

ن يمت ك اناعًاا مان تلابص تلااهبي وصاد يا ما

مزينااااا دزخااااا ف ل لهااااا تلمصاااارياتلنا تو ااااا 

تلقديماااااا، وتُعااااادُّ تلمقبااااارض دكبااااار جبا اااااا مااااان 

عنها تلعصرين تلروما ي وتليو ا ي تم تلنشب

.اتى تآلل

بمنطمددددة آثدددددار أنندددددا إعددددا   فدددددتح  ددددرى ▪

يتلااامن تلمشاااروم تااارميم دددمار  للزودددار  

،NeferseshmPtah""و،"Ankhmahor"مقااااااااادر 

دداااقا ض، ويااا تي تفتتاااا  تلهااار "Nemtimes"و

دتن فاااا إجمالياااا 1998دعاااد إ  ااااه مناااا عاااا  

.دلب جنيه400د غل 
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"ترميم اآلثار المصروة

اامااااال تلدولاااااا ع اااااى مااااادت  تلدااااانوتت تلداااااب  

تلماضاااااايا دتاااااارميم مجموعااااااا ماااااان تلمتااااااااب، 

وتلمعاداااااااد، وتلنناااااااابس تألثرياااااااا، ومشاااااااروعات 

ء تلحفاااا ع ااى تآلثااا  تلموجااووض فااي مخت ااب د حااا

:تلجمهو يا، ومن ددرزها  اكر تآلتي

فاااز مشااروم   " ددانبياليددا و "تددرميم معبددد ▪

" هااااااااا بيتلياااااااااهو "تاااااااارميم وتوثياااااااا  معبااااااااد 

ي داإلساانند يا، دجااابزض دفلاا  مشااروم عااالم

؛ فااي فئااا مشااروعات تلتاارميم وإعاااوض تلت هياا 

ه ويُمثّااا  تلمعباااد دهمياااا وينياااا وتا يخياااا لاااد

" تلياااااهو"تليهااااوو  ظاااارًت العتقاااااوهم دل تلنبااااي 

 هاار دعاااد وفاتاااه لرجااال تلااادين تليهاااووي فاااي 

تااه تلمنال تلمقا  ع يه تلمعبد تآلل، وتم تفت

، وشااااام ل دعماااااال تلتااااارميم 2020فاااااي ينااااااير 

ا ي وتلتااااوير تلتوثيااا  تلفوتاااو رتفي وتلمعمااا

ل معباااااد، كماااااا تااااام عمااااا  طبعاااااات، وإزتلاااااا 

تلمدااااحات تلخلااارتء تلمتهالناااا داااالموا  

.تلعا  ل معبد
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ير فااي سااياقٍ متصاا ، تلاامنل دعمااال تلتاااو

حاا  ديلًااا تلنشااب عاان دساسااات تلمبنااى تلمُ 

ي دالمعباااد، وااااد تااام تااادعيم تلهينااا  تلخرساااا 

" تلبغااااااادتوي"ل مبناااااااى، وتلداااااااقب تلخشااااااابي 

د، لمصاا ى تلداايدتت، وتلدااقب تألخياار ل معباا

معباد واد وص ل تلتن فا تإلجماليا لتارميم تل

.  م يول جنيه97إلى 

تددددددددرميم متوددددددددا المجددددددددو رات الملكيددددددددة ▪

، وتلااااامنل 2014فاااااي دكتاااااودر باا دددددكندروة 

دعمااااااال تلمشااااااروم تاااااارميم مبنااااااى وااعااااااات 

ي، تلمتحااب، وتغيياار سااينا يو تلعاارض تلمتحفاا

وتزوياااااد تلمتحاااااب د اااااادث فتاااااا ين تلعااااارض 

ا د غاال وتإلضاااءض وتلتاا مين تإللنترو ااي، دتن فاا

.  م يول جنيه80

ي وتجااد  تإلشااا ض إلااى دل تصااميم تلمتحااب ياا ت

اسا  ع ى طرتز تلمبا ي تألو وديا فاي تلقارل تلت

ات عشر، وتم فيه وض  تلمجوهرتت وتلمقتنيا

تلتااااي تماااال مصاااااو تها ماااان ضاااابال تلحم ااااا 

كمااا د ااه يقاا  . يوليااو23تإل ج يزيااا خاا ل ثااو ض 

"ج اايم"فااي مبنااى اصاار فاطمااا تلزهاارتء دحااي 

فاااي دمديناااا تإلسااانند يا، ايااا ُ شُااايد تلقصااار

وهاااو تحفاااا معما ياااا، تتناااولزيزينياااامناقاااا 

مان جناااين يرداهماا ممار وتحايء داه اديقااا

. في  ايا تلجمال وتإلددتم

تدددددرميم متودددددا تددددد  العمارندددددة بمواف دددددة ▪

يقاا  متحااب تاا  تلعما  ااا دمحافظاااالمنيددا  

 ها تلمنيا، وت  تلعما  ا هي تلمدينا تلتاي د شا

-تلم ااااك دخناااااتول-" تلرتداااا دمنحوتااااب"تلم ااااك 

ت وتقااا  ع اااى دُعاااد خمداااا ود دعاااين كي اااومترً

، وال دمحافظا تلمنيا" دني ادن"جنوب مقادر 

تاازتل دقاياااا تلعاصاااما تلقديماااا موجاااووض اتاااى 

تآلل؛ واااااد شاااام ل دعمااااال تلتاااارميم تلخاصااااا 

دمتحااااب تلمدينااااا إ شاااااء مبنااااى مركااااز تلاااازوت ، 

.ومدخ  ل زتبرين
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ت ديلًا يلم تلمتحب ااعا عرض ل معروضا

تألثريااااااا، ويوجااااااد دمركزهااااااا  مااااااوذ  دااااااالحجم 

زل تلابيعاااااي يُحااااااكي تلابيعاااااا تلبيئياااااا لمنااااا

ااااه ، وتاام تفتت"تاا  تلعما  ااا"فرعااو ي دمدينااا 

، دتن فااا إجماليااا 2014ل جمهااو  فااي  ااوفمبر 

.م يول جنيه34.5د غل 

نممددددددابر نا ي الرامسدددددديوىتددددددرميم معبددددددد ▪

" و تلرتمداي"يشابه معباد الملوك باألقصدر  

" ددااو ساامب "فااي تصااميمه تلمعمااا ي معبااد 

رو ض د سوتل؛ إال دل تلدولا تلتفتل ساريعًا للا

ضاه تلبدء في دعمال تارميم تلمعباد  تيجاا تعر

واااااد لزلاااازتل اااااوي دوه إلااااى تاااادمير وتجهتااااه، 

تدشااااااين تلمعباااااادتلاااااامنل دعمااااااال تاااااارميم

مشااااروم إ ااااا ض تلمعبااااد؛ وتغيياااار مدخ ااااه إلااااى 

ا ع اااى تلمرساااى وااااد تلجهاااا تلحالياااا تلما قااا

 ُقشاااال ع ااااى جد ت ااااه تلعديااااد ماااان تلمنااااا ر

، كمااا تاام تلنشااب عاان تلمعبااد عقااب تلمهمااا

، دتن فااااا 2015ت تهاااااء دعمااااال تلتاااارميم يوليااااو 

كمااا شااهدت ؛ م يااول جنيااه43إجماليااا د غاال 

لعااادو معباااد تااارميم تلدعماااال تااااوير وتااارميم 

ر ثاا ث مقااادر دمناقااا وتوي تلم ااوك داألاصاا

، ومقبرتاااااي " مدااااايس تلرتدااااا "وهاااااي مقبااااارض 

". تألول مديس "و" مديس تلداو "

يفابالوا دات الخارجدة يدبسترميم معبدد ▪

تاارميم دعمااالتلمشاارومنتلاامق، 2015دكتااودر 

وتنظياااااب تلزخاااااا ف وتلنقاااااوش وتسااااااتنمال 

تلعناصاااااار تلزخرفيااااااا ذتتي ااااااا دعمنا ااااااات تإلوت ض

، نياااتلمركزيااا ل صاايا ا وتلتاارميم وتألعمااال تلف

تنظيااااااب تلداااااايا  ماااااان تلغاااااارف تلجا بيااااااا و

تلمحياااااااااا دقااااااااد  تألااااااااادت ، ودعمااااااااال 

تلقديماااا تلمعيباااا دااا خرهتلمؤ ااااتتساااتبدتل 

.جديدض مناسبا
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تباار يع  تطددوور نتددرميم متوددا اا ددماعيلية▪

متحااااااب تإلسااااااماعي يا تلقااااااومي ماااااان داااااااد 

تلمتاااب فاي مصار، وااد شايّده تلمهندسااول

ياا تلعام ول في شركا اناض تلدويس تلعالم

."ليًاهيئا اناض تلدويس اا"ل م اا تلبحريا 

ويتخاااا تلمتحاااب شااان  صااار  معباااد، ويتمياااز

دعاارض مجموعااا متنوعااا ماان تلقااا  تألثريااا 

ا ايم تلفريدض تلتي تام تكتشاافها فاي مناقاا إ

. اناض تلدويس ومحافظا سيناء

وااااد جااااءت فنااارض إ شااااء تلمتحاااب تلقاااومي 

التزتمن مااااااا  افااااااار انااااااااض داااااااداإلساااااااماعي يا 

إيجاااو منااال ل حفاااا ع ااى دهاادف،تلدااويس

  هِّداااتآلثاااا  تلمنتشااافا وعرضاااها داريقاااا تُ

م ياااول 1.3و تساااتها، دتن فاااا إجمالياااا د غااال

.2016د داس فيجنيه، إلى دل تم تفتتااه

تااااام  تدددددرميم نافتتددددداح متودددددا آثدددددار طنطدددددا▪

، دتن فاا إجمالياا2019تفتتااه في د دااس 

متحااب داااد تلدُّعاايُم يااول جنيااه، و13د غاال 

 تام متحب إا يمي يتم إ شاؤه في مصر؛ اي ُ

، وهاااو يمثااا  دهمياااا كباااره 1913إ شااااؤه عاااا  

ل محافظاااا كو اااه يعمااا  ع اااى خ ااا  منااااط  

ر جاب سياايا جديادض دهاا، داإلضاافا إلاى  شا

.ددناء تلمحافظاهتلوعي تألثري لد

ددت جدير دالاكر دل دعمال تاوير تلمتحب دتلو

ب ، اي ُ يتناول مبناى تلمتحا2017ويدمبر في 

من خمدا طوتد  تعرض ددو ها مجموعات 

ا، دثريا يص  عدوها إلى  حاو دلفاي ااعاا دثريا

ت؛ وتغاااااااي تآلثااااااا  عماااااا 1208ماااااان دينهااااااا 

ر وتلمقتنيااات تلموجااووض دااالمتحب تااا يخ مصاا

. ع ى مدت  تلعصو 
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ل داددت دعماا: باألقصدراألنبدتترميم معبدد ▪

، واد 2018في د داس تألودلترميم معبد 

تلااااامنل دعماااااال تلتااااارميم إزتلاااااا تلابقاااااات 

تلداااااووتء تلتاااااي  اااااال جد ت اااااه، داساااااتخدت  

ع ااى تلتنظيااب تلنيميااابي وتلنماااوتت ل حفاااا

.تلنقوش وتأللوتل

هاااات، داإلضاااافا إلاااى تمهياااد تلاااارق تلمؤوياااا 

ل معباااد، كماااا تااام عمااا  د ضااايات ومداااا تت 

لت هيااا  تلمعباااد لااااوي تالاتياجاااات تلخاصاااا، 

وتعتباااار معادااااد تلنر ااااك دكباااار مناقااااا دثريااااا

.مزووض دمدا تت لاوي تالاتياجات تلخاصا

تدددددرميم الهدددددرى المنوندددددي للملدددددك  دددددنفرن ▪

العمائدددددي  الكددددابمنطمددددة   شددددور ن ددددرى 

ك دااددت دعمااال تلتاارميم دااالهر  تلمنحنااي ل م اا

ي تلعقابادتلناسنفرو دمناقا وهشو  وهر  

، وااااد 2019وتااام تفتتاااا  تلمشاااروم فاااي يولياااو 

تلااااامنل إ شااااااء سااااا لم وتخ ياااااا وخا جياااااا، 

ومشقااااايات لتدااااهي  اركااااا تلاااازوت  وتخ همااااا؛  

كماا تاام عماا  شاابنا لسضاااءض وتخاا  تلهاارمين

وخا جهمااا، داإلضااافا إلااى تال تهاااء ماان جمياا  

ا دعماااال تلتااارميم تلاااداي  تلتاااي شااام ل تقويااا

وتاادعيم دعاا  داجااا  تلمماارتت وتاارميم  رفااا 

. تلدفن دالهر  تلمنحني

ر تدددرميم ممبدددرتيال بدددذرا  أبدددو النجدددا باألقصددد▪

داااااددت   "خنسدددددو"نأربددددد  مماصدددددير بمعبدددددد 

اصار دعمال ترميم مقبرتين دا تم ددو تلنجا داأل

ر فااي دكتااود" خندااو"ود داا  مقصااو تت دمعبااد 

تلنااااهن "  عياااا"، وهااام مقبرتاااال تخصقاااال 2015

، وماان دهاام 20تلرتداا  آلمااول خاا ل تألساارض تلااا 

ثاا  تلمنااا ر تلموجااووض دمقبرتااه ت ااك تلتااي تم

.كتاب تلبوتدات وتلمشاهد تلجنابزيا
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وتقااااا  تلمقبرتاااااال دمناقاااااا ذ تم دداااااو تلنجاااااا 

كماااااا تلااااامنل دعماااااال دمحافظاااااا تألاصااااار؛ 

تلتااارميم تااادعيم وتااارميم تألساااقب وتلحاااوتبء

، وتنظياااااااب دالمقصاااااااو تت تأل دااااااا تلخاصاااااااا 

اي تألعمدض وتلمنا ر، وإزتلا تلترميم تلقديم تل

م دعماال تم فاي تلداتينيات وتلدابعينيات لتات

.تلترميم وفقًا ل ارق تلع ميا تلحديثا

دا يمااااااو  "داإلضااااااافا إلااااااى تاااااارميم دوتدااااااا 

  داريااا" خنداااومعباااد "، وتلتاااي تاااردء "تلثالااا 

واد تم وض  مشايات من تلخشابتلنباش،

ل إلااااى تلمعبااااد وتدااااهي  وتلوصاااالتدااااهي  

يااا واااد د غاال تلتن فااا تإلجمال، عم يااا تلزيااا ض

، وتاااام م يااااول جنيااااه16لناااا  دعمااااال تلتاااارميم

.2019تفتتااه في سبتمبر 

تدرميم أعمدا  المر لدة الثانيدة مدال مشدرن ▪

وشاام ل ع ااى تاارميم ،  ندددر نتطددوور معبددد 

وتنظياااااب صاااااالا تألعمااااادض تلنباااااره، وصاااااالا 

تإلشاااارتق، وتاااااوير  ظاااام تإلضاااااءض تلدتخ يااااا 

وتلخا جياااا ل معباااد، هاااات وكا ااال ااااد ت تهااال 

، وتلتااااي المر لدددة األنلدددىتلدولاااا مااان دعمااااال 

، ودوتداااااا تلمعباااااد تلمااااااميزيشااااام ل تااااارميم 

تل تلربيدا في تلجها تلشماليا وإ هاا  تأللاو

. تلموجووض دعتب وسقب تلبوتدا

هااات، واااد تاام تلباادء فااي مشااروم تاااوير فناااء 

 دايا؛ تلمعبد دالتعاول م  تلبعثا تألثريا تلفر

اصار لتحوي ه إلى متحب مفتاو  ل قاا  وتلعن

تألثريااا تلحجريااا تلتااي كا اال م قاااض ع ااى د ض

وتلمعبااد منااا تكتشااافها، كمااا تاام تفتتااا  عااد

و اااد ضدمعباااد ( ساااال)ساارتويب ودا و تماااا 3

دعااااد تال تهاااااء ماااان مشااااروم تاااارميمهم فااااي

. 2020فبرتير 
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" إوددددددن"ن " قدددددار"تدددددرميم نافتتددددداح ممبرتدددددي ▪

تا   جحل تلدولا في تفت  بمنطمة آثار الهرى

دالجبّا ااااااا تلشاااااارايا "اااااااا "و" إياااااادو"مقبرتااااااي 

دمناقااا آثااا  تلهاار  ل زيااا ض دعااد تال تهاااء ماان

، ايا ُ 2019ويدامبر فايدعمال تلترميم دهماا

ا ياا تي هاااات تالفتتااا  فاااي إطااا  سياساااا تلدولااا

لفااااااتل تلمقااااااادر تألثريااااااا دالمناقااااااا ل زيااااااا ض

.  دعد تلترميم

" ااااا "كماااا جااااءت دعماااال تلتااارميم فاااي مقبااارض 

يفًااااا لتشاااام  تنظيااااب تلمقباااارض دالناماااا  تنظ

مينا يني ااااااا، وتاااااادعيم سااااااقب تلمقباااااارض عنااااااد

تلمااادخ  كماااا تااام مااا ء تلفجاااوتت تلموجاااووض 

دااالجزء تلع ااوي ماان جااد تل تلصااالا تلربيدااا،

با ا وتق  هاه تلمقبرض شرق تلهر  تألكبر دالج

تلشااارايا، وهاااي مقبااارض منحوتاااا فاااي تلصاااخر 

. ترج  لعصر تألسرض تلداوسا

، فقد خلعل هي تألخره إلاى"إيدو"دما مقبرض 

  تلتنظياااب تلميناااا يني، وتمااال تقوياااا دعااا

ا تألجاازتء فااي تلدااقب، كمااا تاام تاادعيم وتقوياا

وب تألجزتء تللعيفا وتلمتهالنا لقوتلب تلاا

 فاااااا تل ااااابن دالصاااااالا تلخا جياااااا ل مقبااااارض، دتن

.دلب جنيه400إجماليا د غل 

حااال تفتتاألثدددري  " بضدددابا"تدددرميم  ودددر األنبدددا ▪

انااا تألثااري دمحافظااادلاااداتلدولااا وياار تأل بااا 

عقاااب دعماااال تااارميم تلااادير 2019فاااي سااابتمبر 

وت هي ااه وعووتااه ل خدمااا ماارض دُخااره تلتااي اااد

.2014دددت منا عا  

ا واااد شاام ل دعمااال تلتاااوير ترميمًااا شااام ً

ووايقًااااااا ومعما يًااااااا تحاااااال إشاااااارتف ااااااااام 

تلمشااااااااروعات وااااااااااام تآلثااااااااا  تإلساااااااا ميا 

. ديروتلقبايا وتليهوويا دتموي  كام  من تل
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س ديلًااا، شاام ل دعمااال تلتاارميم تلااث ث كناااب

تلموجااووض دالااادير، اياا ُ تااام تاادعيم دساساااات

تلنناااابس، وتااادعيم جاااد تل تلحاااوتبء تلحام اااا 

ماااااا  تسااااااتنمال تلجاااااازء تلع ااااااوي تلمفقااااااوو 

، داااالحوتبءدااانفس  وعياااا تلااااوب تلموجاااووض 

داإلضاااااافا إلاااااى معالجاااااا تلشااااارو ، وتااااارميم 

دخشاااب تلدااقب وعماا  طبقااات تلعاازل ضااد 

تلرطوداااااا وتلحااااارت ض، ووضااااا  شااااابنا كهردااااااء 

.  كام ا اديثا

كماااا تااام عمااا  تااارميم وايااا  لااابع  تلجاااد تل 

وتخاااااا  تلننااااااابس وخا جهااااااا، ول بئاااااار تألثااااااري 

  ويقا  تلادير ع اى تا  مرتفا. تلموجوو دالادتخ 

كنيدا " دبي ا، وتتوساه ث ث كنابس وهي؛

لادير؛ تعتبر من دهم كناابس ت-" دلاداتلقديس 

هاااا ايااا  تحتاااوي تلنااياااا تلشاااماليا تلغردياااا د

تلمغااااس، وتلااااي كاااال يداااتخد  فاااي ت وياااا 

كنيدااااا تلداااايدض "و-شااااعابر عيااااد تلغاااااا 

".سيدت و كنيدا تلشهيد "، و"تلعا تء

يعتباار المدددرم  زن ددرمشددرن  تددرميم  ددرى ▪

ددااقا ض " تلمااد  زوساار"مشااروم تاارميم هاار  

ا دااااد دهااام مشاااروعات تلتااارميم تلتاااي تفتتحتهااا

هااار  "؛ ايااا ُ يمثااا  2020تلدولاااا فاااي ماااا   

ى داد  دناء اجري في تلعالم ودول مبنا" زوسر

اجااري فاااي تلتاااا يخ، وشااام ل دعماااال تلتااارميم 

دعمااال و ء تلخاااو ض، دتن فااا إجماليااا د غاال

. م يين جنيه104

تددرميم مسددجد عمددرن بددال العدداص بدددمياي  ▪

يعتباار مدااجد عماارو داان تلعااا  فااي وميااال 

دنااه ثا ي مدجد دُني فاي مصار وإفريقياا، وااد

تلصاااااااحادي تلج يااااااا  تلمقااااااادتو دااااااان تألساااااااوو 

.هجري ا دعد فتل مصر21عا  
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وااااد دُ شااا  تلمداااجد فاااي ددتيتاااه ع اااى  ااارت  

دالقاهرض ثم توتلال" مدجد عمرو دن تلعا "

ى دل ع يه تإلضافات في تلعصو  تلمخت فا، إلا

دعمااااا ض تلمدااااجد " تلخ يفااااا تلمتوكِّاااا "دماااار 

وتااااويره وكا ااال مداااااا تلجاااام  دعاااد ت اااك 

تلعمااا ض ع ااى شاان  مدااتاي ؛ إلااى دل دااددت

، 2019آخاار دعماااال تاارميم تلمداااجد فااي يولياااو 

مدجد واد د غل تلتن فا تإلجماليا لترميم تل

م يول جنيه، 1.7 حو 

ير، تطوور ن ماودة المنطمدة األثرودة بدأبو صد▪

يتلااااامن تلمشااااااروم ن  شدددددور، ن ددددددمار   

ا، تاوير تلموا  تلعا  لمناقا وهشو  تألثري

وعماا  مدااا  وتضاال ل مناااط  تألثريااا وعماا  

.دسوت  امايا ل مناقا

يهدف تلمشروم إلى تااوير مناقاا وهشاو ، 

اي وتنشاااايء تلداااايااا دتنفيااااا طرياااا  ساااايا

ييدااااار تلوصاااااول ل منااااااط  تألثرياااااا، وتنمياااااا

تلداااانال تلمح يااااين، واااااد تاااام تال تهاااااء ماااان 

، 2016دعماااااال تااااااوير تلمناقاااااا فاااااي ددريااااا  

. م يول جنيه13دتن فا د غل 

بة ا تكما  تطوور المنطمدة األثرودة بهضد▪

تلاامنل دعمااال تلتاااوير تجهيااز األ رامددات  

ى مناقاااا تلااازوت  دمبناااى تلااازوت ، وتااااوير تلمبنااا

نى تإلوت ي، وإ شاء مبنى شرطا تلديااا، ومب

تلاااادفام تلمااااد ي، داإلضااااافا إلااااى مبنااااى تإلوت ض

نااء تلهندسيا وو ش تلصيا ا، كماا تلامنل د

مشااااااايات خرسااااااا يا ل داااااايا تت تلنهرديااااااا، 

.  م يول جنيه345.8دتن فا إجماليا د غل 
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ودا افتتاح المر لة األنلدى مدال تطدوور المت▪

ري يتناول تلمتحاب تلمصاالمصري بدالتورور  

ل ماان طاااادقين  بيدااين، يحتاااوي تلاااااد  تألو

ع ااااى تآلثاااااا  تلثقي اااااا مااااان توتديااااال، ولوااااااات، 

ا يخي، وتماثي  معروضا طبقًا ل تد دا  تلتا

ا فيما يت لب تلدو  تلع وي من مجموعات دثري

تااوت عاانخ "متنوعااا، دهمهااا مجموعااا تلم ااك 

ين ، داإلضاافا إلاى اااعت"تاا يسكناوز "، و"آمول

ل موميااااوتت تلم نياااا، وااااد تااام تفتتاااا  هااااه

تلمرا ااااا فااااو  تال تهاااااء ماااان تاويرهااااا  فاااااي 

دتن فااااااااا إجماليااااااااا د غاااااااال2014ويداااااااامبر 

.م يول جنيه23.4

تلاااامنل بسددددمار   " موددددو"تددددرميم ممبددددر  ▪

دمناقااااا آثااااا  " محااااو"دعمااااال تاااارميم مقباااارض 

ساااقا ض فاااتل مقبااارض  بااايس تلقلااااض وتلاااوزير

مااان تألسااارض تلداوساااا، ايااا ُ تتااازين " محاااو"

دل جد تل تلمقبرض دمنا ر تلحياض تليومياا، إلاى

ل زياااااا ض 2018تااااام تفتتاااااا  تلمقبااااارض سااااابتمبر 

دلااب جنيااه، وتقاا  تلمقباارض 200دتن فااا د غاال 

"زوسار"جنوب تلدو  تلجنودي لمجموعا هار  

. دمتا 6تلمد   ع ى دُعد اوتلي 

مشدددرن  تدددرميم الجدددام  األز دددر الشدددروا  ▪

يمثااا  تلجاااام  تألزهااار دااااد  جامعاااا عالمياااا 

متنام ااا، وماان دهاام تلمداااجد تلجامعيااا فااي 

مصاااااار ودشااااااهرها فااااااي تلعااااااالم تإلساااااا مي، 

م تاتلاانل د واتااه تلم يااين ماان طاا ب تلع اا

، ومُع ِّمياااااه، اِب اااااا تلع ااااام لنااااا  تلمدااااا مين

، ومنه  تلوسايا، ومنا ض تإلس   تلشامخا

وتجد  تإلشا ض دل عمر تلمدجد يتجااوز تأللاب

.سنا
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فااي تلدااياق ذتتااه، داادد مشااروم تاارميم تلجااام 

؛ ايا ُ تلامنل 2015تألزهر تلشريب في ددري  

 ء دعمااال تلتاااوير تجديااد تلمنباار وط بااه داِاا

مُاااهَب، وتركيااب د ضاايات  خاميااا ماان  فااس

.تلنوم تلمُدتخدَ  دالحر  تلمني تلشريب

كما شام ل دعماال تلتارميم زخرفاا تلوتجهاات 

ب تلدتخ ياا وتلخا جياا ل جاام ، وتارميم تألساق

وتلنوتفااااا تلخشاااابيا وتلمشاااارديات وتلماااا ذل،

ودعمااال تلنقاا  تلت يفزيااو ي، ودعمااال مقاومااا

م تلحري ، وإعاوض تندي  تلمواا  تلخاا جي، وتا

، دتن فا إجمالياا2018تالفتتا  في د داس 

.م يول جنيه58د غل 

مشدددددرن  تطدددددوور مسدددددجد السددددديد  رقيدددددة ▪

يتلاااامن مشااااروم إ شاااااء مدااااجد الجدوددددد  

ي تلديدض  ايا تلجديد إعااوض دنااء تلادو  تلع او

ب؛ تلمتهااد  منااه، وتو يفااه دالشاان  تلمناساا

.يلاي ُ ي تي في إطا  تالهتما  دمدا  آل تلب

يباااادد تلمشااااروم ماااان مدااااجد تلداااايدض زينااااب 

وينتهاااي عناااد مداااجد تلدااايدض عابشاااا، كماااا 

ض ياااردء مداااا  آل تلبيااال داااين مدااااجد تلدااايد

ا، زيناااب، وتلدااايدض  فيداااا، وتلدااايدض عابشااا

يفاا، مرو ًت دبااي مازت تت آل تلبيال دشاا م تلخ 

وديلًااا د ثااا  تا يخيااا مهمااا مثاا  مدااجد داان

طولااول، ومتحااب جاااير د د سااول ماارو ًت دقبااا 

ئاااي، شاااجرض تلاااد ، ومتنااازه تلخ يفاااا تلترتثاااي تلبي

ومدااجد تلداايدض  فيدااا، ومدااجد تلداايدض

، وضااريل محمااد د ااو ، وتلاااي يُعتقااد د ااه" ايااا

وابا ،"ع يه تلص ض وتلد  "من  دب تلنبي 

تألشرتف، وااد تام تال تهااء مان تلمشاروم فاي

م ياول 48، دتن فا إجمالياا د غال 2018فبرتير 

.  جنيه
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مشدددرن  إ يددداء مسدددار العائلدددة الممد دددة  ▪

 قااا 25يلم مدا   ا ا تلعاب ا تلمقدساا 

آالف كي اااااومترتت ذهادًاااااا 3.5تمتاااااد لمداااااافا 

وعاااااووض ددتياااااا مااااان محافظاااااا سااااايناء اتاااااى 

محافظاااا دسااايول، ايااا ُ يحاااوي تلمداااا  كااا  

موااا  ا قاال دااه تلعاب ااا، ويلاام مجموعااا ماان

اه، تآلثا  في صو ض كناابس، دو دويارض، دو آداا  ميا

ى ومجموعا من تأليقو ات تلقباياا تلدتلاا ع ا

ا ماارو  تلعاب ااا تلمقدسااا دت ااك تلموتااا  وفقًاا

يا فاي لما دارته تلننيدا تلقباياا تأل ثوذكدا

واااد تلاامن تلمشااروم مجموعااا ماان . مصاار

:دعمال تإل شاء وتلتاوير، جاءت كاآلتي

تطدددددددددوور كنيسدددددددددة السددددددددديد  العدددددددددذراء •

ن ما: بال ربية"  منو أبانوب"نالشهيد 

ضمن دعمال تاوير مشاروم مداا  تلعاب اا 

يب تلمقدسا دمدينا سمنوو، وكالك تلتنظ

، تلمينااااا يني لوتجهااااا تلننيدااااا وماااادتخ ها

زتلاا داإلضافا إلى تلقباب ودرجاي تألجارت  إل

ي آثااا  تألتردااا وتألماااا ، واااد جاااء تالفتتااا  فاا

، وتاام تلتنفيااا تحاال إشاارتف وزت ض2021يناااير 

.تلديااا وتآلثا 

وى تددرميم ممبرتددي الور وددا  بمنطمددة آثددار كدد▪

يتلااامن مشاااروم تااارميم مناقاااا  الشدددمافة

آثااااا  كااااو  تلشاااافافا دمحافظااااا تإلساااانند يا

إ شااااااء  ظاااااا  لتخفاااااي  منداااااوب تلميااااااه 

تلجوفيااااااااا إلااااااااى مندااااااااوب دسااااااااف  تلاااااااادو  

متاااارًت، 40آدااااا  دعماااا  6تلثالاااا ، وافاااار عاااادو 

داإلضااااااااااااااافا إلااااااااااااااى تركيااااااااااااااب ط مبااااااااااااااات 

 اطدااااااااا داااااااانظم تحناااااااام إلنترو ااااااااي عاااااااان 

طريااا  منبعاااي تحنااام جدياااد تااام إ شااااؤه فاااي 

تلمنااال، إلااى جا ااب إ شاااء ومااد خاااول لااارو 

.وصرف تلمياه
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مشددرن  خفددض منسدددوب الميدداه الجوفيدددة ▪

تلاامن تلمشااروم دناااء مجموعااا  أمبددوبكدوى 

ماااان تلخناااااوق تلعميقااااا دعماااا  يتاااارتو  دااااين

" ودمبامعباد كاو  "مترًت تم تنفياها ااول 12و8

دمحافظاااا دساااوتل، كماااا تااام افااار آداااا  دعمااا  

ها مترًت مزووًت دوادتت  ف  تص  ااد ت33يب ل 

لى متر منعب في تلداعا، داإلضافا إ100إلى 

؛ دناء ث ث محاات  فا  لصارف ميااه تلخنادق

وي كمااا ااماال تلدولااا دبناااء مبنااى تحناام يحتاا

ع اااااى دجهااااازض تلاااااتحنم وتل وااااااات و تألجهااااازض 

  تلنهرديااااا، و ظااااا  يعماااا  دااااالنمبيوتر، يقااااو

دتشاااااغي  ومرتاباااااا ومتادعاااااا تألوتء دشااااان 

 تاااه ت قاااابي، ومولاااد كهرداااي تاتيااااطي يب ااال اد

اوو كي و فولل دمبير، وم ح  ده خزتل تلو250

آالف لتااااار، وااااااد تااااام تال تهااااااء مااااان 5دداااااعا 

ى ، دتن فا وص ل إل2019تلمشروم في ما   

.م يول جنيه101

يد  ترميم مسجد العبا ي بمدونة بور دع▪

تلمنل دعمال ترميم تلمدجد إعاوض طبقات

اتهاا تلب ل تلخا جي ل مدجد إلاى  فاس منو 

ا تلقديما، وإزتلا كافاا دعماال تلتارميم تلخاطئا

جد تلتي كال اد تم عم ها اب  تدجي  تلمدا

، داإلضافا 2006في عدتو تآلثا  تإلس ميا عا  

زتلاا إلى دعمال تلترميم تلاداي  تلتاي تلامنل إ

ل جمي  طبقات تلادهال تلحديثاا وتلتاي كشاف

عاااان تلزخااااا ف تألصاااا يا ل مدااااجد وترميمهااااا 

وإايابها من جدياد، ومنهاا تلزخاا ف تلموجاووض 

ع ااااااى دعتاااااااب تلنوتفااااااا تلخاصااااااا دالمدااااااجد 

لداااتا عشااار ديتًاااا مااان اصااايدض  هاااج تلبااااروض

.لسما  تلبوصيري

وتاااام إ شاااااء تلمدااااجد فااااي عهااااد تلخااااديوي 

، ويقاااا  فااااي اااااي 1904عااااا  " عبااااا  ا مااااي"

ي تلعااارب دمديناااا دو ساااعيد، وتااام تفتتاااااه فااا

.م يول جنيه1.7دتن فا 2018د داس 
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البدددددارن  "مشدددددرن  تدددددرميم نتطدددددوور قصدددددر ▪

تحفاااا" إمباااالتلباااا ول "يعتبااار اصااار   "إمبدددا 

معما يااا فرياادض ماان  وعهااا، ويقاا  فااي ا ااب 

ه مناقااا مصاار تلجدياادض دالقاااهرض، واااد شاايقد

تلاي " إمبالتلبا ول إووت و "تلم يو ير تلب جيني 

جاء إلى مصار مان تلهناد  هاياا تلقارل تلتاسا 

عشاار، اياا ُ تساات هم دناااء تلقصاار ماان معبااد

" ادو يداا"فااي كمبوويااا ومعادااد " وتتفاايد نااو  "

ا ي تلهندوسيا، واا  دتصميم تلقصار تلمعما

   جاو"، وزخرفاه "دلندا د  ما ساي "تلفر دي 

.1911، وتكتم  تلبناء عا  "لويس ك وو

تلباااا ول "وااااد تلااامنل دعماااال تااارميم اصااار 

ر تلتاااادعيم تإل شااااابي ألسااااقب تلقصاااا" إمبااااال

وترميمهااااا، وتشااااايب تلوتجهااااات، وتنظيااااب 

وتااااارميم تلعناصااااار تلزخرفياااااا تلموجاااااووض داااااه، 

وتساااااااااااتنمال تلناااااااااااوتاص مااااااااااان تألداااااااااااوتب 

م وتلشاااباديك، وتال تهااااء مااان تنظياااب وتااارمي

تألعماااااااادض تلرخاميااااااااا وتألدااااااااوتب تلخشاااااااابيا 

ك وتلشاااااباديك تلمعد ياااااا، وتااااارميم تلشااااابادي

تلحديدياااا تلمزخرفاااا تلما اااا ع اااى تلوتجهاااات 

تلربيداااااا وتل وااااااا تلجدت ياااااا دع اااااى تلمااااادخ  

ا  تلااربيس، وتلتماثياا  تلرخاميااا دااالموا  تلعاا

ماال دالقصر؛ داإلضافا إلى ذلك، فقاد تمال دع

 فاا  كفاااءض تلموااا  تلعااا  ل قصاار وتندااي 

ر تلحديقااا تلخاصااا دااه، كمااا تاام تفتتااا  تلقصاا

ل زيااااا ض عقااااب تال تهاااااء ماااان دعمااااال تلتاااارميم

، دتن فااااااا إجماليااااااا د غاااااال2020فااااااي يو يااااااو 

.م يول جنيه175
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"مموركات الجدذب السديا ي

يااا، دولل تلدولا تهتمامًاا وتساعًا لتنشايء تلدا

،نالوقوي علدى أ دم أ دباب الجدذب السديا ي

لالك اامل دتدشين مجموعا مان تلمشاروعات

تلخاصااااااااا دقاااااااااام تلداااااااايااا خاااااااا ل تلفتاااااااارض 

:، جاءت ددرزها(2021–2014)

مشددرن  إنشدداء الممشددى السدديا ي بترعددة▪

  يا تي هاات تلمشاروم داالتزتمن ماالمرووطية  

تاااااوير وت هياااا  جمياااا  تلمناااااط  تلدااااياايا 

 ياو دمحافظا تلجيزض، وتم تال تهااء مناه فاي يو

، دهدف تحوي  مدا  تلترعا من مناط 2020

تاا وي تلمخ فااات وتلمظهاار  ياار تلحلااا ي إلااى 

كااااااو  يك ساااااايااي جمااااااالي ي ياااااا  دالمنا ااااااا 

تلمهمااااا ل مناقااااا داعتبا هااااا داااااد تلماااادتخ  

تلربيداااااااا ل منااااااااط  تألثرياااااااا دالمحافظاااااااا، 

ها وتماشااي ا ماا  دعمااال تلتاااوير تلتااي تشااهد

متاار 200تلجيازض، كمااا تام تال تهاااء مان تغايااا 

مااااان تلترعاااااا ل ساااااتفاوض منهاااااا فاااااي إ شااااااء 

موتااااااب سااااايا تت، وذلاااااك دتن فاااااا تخاااااال

.م يول جنيه200
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إنشدددداء المطعددددم نا  ددددترا ة السدددديا ية ▪

اامااال تلدولاااا فاااي   " نندددجبيراميددددزنددداوال"

إطاااااا  تااااااوير مناقاااااا تألهرتماااااات دع شاااااااء 

ميادزديرت اين"تلماعم وتالسترتاا تلدياايا 

، وذلاااااك فااااي إطاااااا  2020فاااااي دكتااااودر " الو ااااج

 ثاا  تلتعاول تلمشترك دين تلمج س تألع ى ل

ل مشااااروعات " ديرتمياااادزدو تساااانو  "وشااااركا 

تلترفيهياااا لرفااا  كفااااءض تلخااادمات تلمقدمااااا 

ل زتبااارين دمناقاااا تألهرتماااات؛ فقاااد شاااهدت 

مناقاااااااا تألهرتماااااااات تفتتاااااااا  دول ماعااااااام 

وتسترتاا وتخ  مناقا دهرتمات تلجيزض، ع اى 

  تلناايا تلجنوديا من هلبا تألهرتمات، وياا

تلماعاااام ع ااااى تألهرتمااااات فااااي منظاااار فريااااد 

وخااااا ب، ويقاااااا  ع اااااى مداااااااا ك ياااااا تب ااااال

ض متارًت مردعًااا، وااد تاام تقدايمها إلااى عااد1341

منااااااط  دعلاااااها مُغااااااى وتلااااابع  تآلخااااار 

منشاااوف، وهاااي مناقاااا تلخيماااا ودرجاااولتين 

ومج ااس داادوي، داإلضااافا إلااى مواااب خااا  

ا ل ديا تت م ح  داالماعم، فلا ًا عان إااما

تلعدياااد مااان تلفعالياااات تلخاصاااا فاااي دالاااال 

.تلحلا ض تلمصريا تلعظيما

إط ق فعاليدات مهرجدا  الوا دات البورودة▪

ق ااماال تلدولااا دااعط للسدديا ة نالتسددوق  

ا فعاليااات مهرجااال تلوتاااات تلبحريااا ل دااياا

، وذلاك فاي إطاا  تلجهاوو 2018وتلتدوق ينااير 

تلتاااااااي تباااااااالها تلدولاااااااا لتنشااااااايء تلدااااااايااا 

هر وإلقااااء تللاااوء ع اااى تلمنتجاااات تلتاااي تشااات

دهااااا مدينااااا تلوتاااااات تلبحريااااا، واااااد تسااااتمر 

تلمهرجااااااااال عاااااااادض ديااااااااا  ليشاااااااام  جمياااااااا  

تلصااااناعات تلمصااااريا ومداااات زمات تألساااارض 

يااات تلمصااريا، واااد تلاامن ديلًااا تنفيااا فعال

  فااي ترفيهيااا وثقافيااا ود شاااا فنيااا، ليبعاا

اي طياته  ساب  تحم  عاووض تلنشاال تلدايا

.في تلوتاات تلبحريا
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رفدددددد  كفدددددداء  الطروددددددق السدددددديا ي البددددددري ▪

يهاااادف المددددم ي إلددددى معبددددد أبددددو  ددددمب   

، 2016تلمشروم، تلااي تام تال تهااء مناه فبرتيار 

إلااى  فاا  كفاااءض تلماادتخ  تلمؤويااا ل مناااط  

تلداااااياايا وتجميااااا  تلمداااااا تت تلداااااياايا 

ك تلمؤويا إلى تلمعادد وتلمنااط  تألثرياا؛ وذلا

للاامال دماان وساا ما تلدااابحين؛ ويتلاامن

يا تلمشااروم تااوفير تلخاادمات وتلبنيااا تألساساا

تللاارو يا ماان دجاا  إاياااء تلمناااط  تلدااياايا

فااي إا اايم تلصااعيد، وذلااك ماان خاا ل تاااوير 

مدتخ  تلقره وتألاياء دماا  تلاريا  تلدايااي

ا تلباااري تلماااؤوه إلاااى تلمعباااد، دتن فاااا إجماليااا

. م يول جنيه1.2د غل 

تركيددددددددب من ومددددددددة كدددددددداميرات المراقبددددددددة ▪

ي فااابالسددوق السدديا ية نكدددورني؛ النيدد   

إطاااا  اماياااا تآلثاااا ، وتااا مين تلمنااااط  تألثرياااا،

وكاااات تألفاااوت  تلداااياايا، فقاااد اامااال تلدولاااا 

ياايا دتركيب كااميرتت تلمرتاباا دالداوق تلدا

ا دغااارض تاااوفير تلخااادمات وتلبنياااا تألساساااي

تللاااارو يا، وإاياااااء تلمناااااط  تلدااااياايا فااااي 

إا ااااايم تلصااااااعيد وذلااااااك دتركيااااااب منظومااااااا 

كاااااااااميرتت تلمرتابااااااااا دالدااااااااوق تلدااااااااياايا 

وكاااو  يك تلنياااا ، وتاااام تال تهاااااء ماااان تركيااااب

منظومااااا تلناااااميرتت دالناماااا  فااااي ويداااامبر 

.م يين جنيه10، دتن فا إجماليا د غل 2019

إعددددا   رصدددددا طرودددددق مددددددخ  معبدددددد نا ي ▪

دغاااارض تااااوفير تلخاااادمات وتلبنيااااا الملددددوك  

تألساسيا تللرو يا من دجا  إايااء تلمنااط 

تلداااياايا فاااي محافظاااا تألاصااار؛ وتلحفااااا 

ن ع اااى تلصاااو ض تإليجادياااا ل مناقاااا، وتحداااي

صار، تلصو ض تلاهنياا ل مقصاد تلدايااي داألا

.  دتن فا إجماليا د غل م يول جنيه
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ة تنميددددة نتطددددوور الودددددري اليدنوددددة التراثيددددد▪

يهااادف تلمشاااروم إلاااى ألبنددداء البودددر األ مدددر  

 يبيا، إ شاء مشغ  ل فتيات دمثادا وو تت تد

وعماا  و ش مصاانوعات ج ديااا، و فاا  كفاااءض 

وتجهياز مشاغ  ل فتياات، وعما  مشاغوالت

نااا يدويااا كااالحُ ي، وتإلكددااوت تت، وتحااب وزي

داسااااااااتخدت  تلقوتااااااااا  تلبحريااااااااا، مفااااااااا ش 

. ومشغوالت

ة تطوور الجزر الو طى نالودائق بمواف ▪

ياماااال مشااااروم تاااااوير تلجااااز  السددددووس  

تلوسااااى وتلحااادتب  دشاااا عي صااا    دااايم

دلااااب متاااار مرداااا  إلااااى 72.3وتلجاااا ء دمدااااااا 

رو يا تااوفير تلخاادمات وتلبنيااا تألساساايا تللاا

من دج  إاياء تلمنااط  تلداياايا فاي دعا 

تلمحافظاااات، وذلاااك مااان خااا ل تااااوير تلجاااز  

تلوساااى وتلحاادتب  دهاادف إ هااا  تلمناقااا 

دصااو ض جماليااا والااا يا دمااا  دعااين تلزتباارين

ا طاااوتل فتااارتت تلياااو ، وذلاااك دتن فاااا إجماليااا

.  م يول جنيه1.1د غل 

عمدددد نددددنات ننر  عمددد  للتوعيدددة بميمدددة ▪

فااااي إطااااا  خاااااا التدددراا ناآلثددددار المصددددروة  

تلدولاااا لرفااا  تلاااوعي تلعاااا  لاااده تلماااوتطنين، 

.وتال تقاء دالمدتوه تلثقافي وتلفنري

هااات، واااد دط قاال تلدولااا دالتعاااول ماا  إوت ض 

داوزت ض تلتنميا تلثقافيا وتلتوتص  تلمجتمعاي

دكتاودر تلعاماا دحااي 6تلدايااا وتآلثاا  دمنتباا 

 اادوتت وو ش 2019تلعجااوزض فااي د داااس 

عماا  ل توعيااا دقيمااا تلتاارتث تلمصااري، اياا ُ

تسااااااتهدفل هاااااااه تلناااااادوض إطاااااا ق در ااااااامج 

ل تعريااااااب دالرياضااااااا عباااااار تلعصااااااو ، وذلااااااك 

دااالتزتمن ماا  تستلاااافا مصاار لناا   تألمااام

تإلفريقياااا، كماااا تلااامنل تلو شاااا  ااادوض عااان 

.تلرياضا في مصر عبر تلعصو  تلقديما
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ا تضددافة نفددو  بطولددة العددالم للدددراجات▪

في إطا  ار بمنطمة األ رامات بالجيز   

 ق تلدولا ع ى تلتارويج ل منااط  تألثرياا، وإطا

تلحمااا ت تلدعابياااا تلتاااي تعمااا  ع اااى تلجااااب 

لم، تلديااي ل زتبرين من مخت ب منااط  تلعاا

فقااااد ارصاااال تلدولااااا دالتعاااااول ماااا  تل جنااااا 

ن تلع ياااا تلمنظماااا لباولاااا تلعاااالم ل ناشااائي

ين لد تجات تلملما  ع ى تنظيم زياا تت ل عبا

فاي وتلحنا  ومدؤولي تلمنتخبات تلمشا كا

ا تلباولااااا ألداااارز تألماااااكن تألثريااااا وتلداااايااي

ا دمصااار، وذلاااك دالتنداااي  مااا  وزت ض تلداااياا

وتآلثاااا ، وع اااى هاااامك تلباولاااا تلتاااي دُايمااال

، فقد زت  2021سبتمبر 5إلى 1خ ل تلفترض من 

وفااد ماان انااا  والعبااي كاا  ماان وول تليو ااال، 

وليتوت يااااااا، ودي  وساااااايا، ودوكرت يااااااا مناقااااااا

دهرتمااااااات تلجياااااازض، ومناقتااااااي ددااااااو تلهااااااول 

وتلبا و تمااا، واااد جاااءت هاااه تلزيااا ض فااي إطااا  

م ااار  تل جنااا تلمنظمااا ل باولااا ع ااى إطاا 

لم تلوفااوو وتلبعثااات تلمشااا كا دباولااا تلعااا

.ع ى ددرز تلمعالم تألثريا تلمصريا

مشددرن  خفددض منسددوب الميدداه الجوفيدددة ▪

ظااا دالمناقاا تألثرياا محاف  الشدمافةبكدوى 

تإلسااااانند يا يهااااادف تلمشاااااروم إلاااااى اماياااااا 

تلمناقاااا تألثرياااا وتلمقاااادر مااان خاااار تلت كااا 

ذلاك وتلت ب ددبب تدارب تلميااه تلجوفياا، و

عاان طرياا  إ شاااء  ظااا  لتخفااي  مندااوب 

هاا تلمياه تلجوفياا، كماا دل مشاروم تلتااوير د

شااااام  تالهتماااااا  دمداااااا  تلزياااااا ض ل مقبااااارض 

ض تلربيداااا؛ ايااا ُ دضااايفل ااااا  داجاااا  كبيااار

ر تلحجاام منتظمااا تلشاان  لتاا مين مدااا  تلزتباا

دعاااااد ساااااحب تلميااااااه تلجوفياااااا، إلاااااى دل تااااام 

، دتن فاااا إجمالياااا 2019تفتتااهاااا فاااي ماااا   

.م يول جنيه44وص ل إلى 
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ة افتتدداح المعددر  الفنددي الرابدد  لمم سدد▪

، تحاااال 2021فااااي دكتااااودر   "إوجيبددددت ي آرت"

تحاااال  عايااااا وزت تااااي " تألدااااد هااااو تآلل"عنااااوتل 

منظمااااااااا "تلداااااااايااا وتآلثااااااااا  وتلخا جيااااااااا و

ت ؛ وتلااي يُقاا  فاي مناقاا دهرتماا"تليو دنو

دعمااااال 10تلجياااازض، ويعاااارض تلمعاااارض  حااااو 

ماااان فنيااااا لمشاااااهير تلفنااااا ين تلتشااااني يين

مخت اااب وول تلعاااالم مااان جندااايات مخت فاااا؛ 

فاي تلمتحاب 2017ودُايم تلمعرض تألول عاا  

ر اصاااار تألمياااا"تلمصااااري دااااالتحرير، وتلثااااا ي دااااا 

، وتلثالاا  فااي 2018دالمنياا  عااا  " محمااد ع ااي

داااااد  تلماااادل تلترتثيااااا دمصاااار اياااا ُ تلقاااااهرض 

.2019تلتا يخيا عا  

السدددديد "تطددددوور نتجميدددد  ميدددددا  مسددددجد ▪

يد يعتبار مداجد تلدابطنطا  " أ مد البدني

دامااااد تلباااادوي دكباااار مداااااجد مدينااااا طناااااا، 

ويدااتهدف مشااروم تاااوير تلمياادتل تلمحاايء

ساايا دالمدااجد تااوفير تلخاادمات وتلبنيااا تألسا

تللاارو يا ماان دجاا  إاياااء تلمناااط  تلدااياايا

فااااااي دعاااااا  تلمحافظااااااات، وذلااااااك دتاااااااوير 

" دامااااااد تلباااااادوي"وتجمياااااا  مياااااادتل مدااااااجد 

 ض دالمدينا، وذلك دهدف إ ها  تلاريا  دصاو

جمالياااااااا والاااااااا يا تدااااااااهم فاااااااي تلجااااااااب 

تلدااااايااي ل مديناااااا، وااااااد تااااام تال تهااااااء مااااان 

. 2016تلمشروم في يو يو 

وجمــالم عــمد اليــا حي  الوافــما 
.2020/2019ول  مصر تاي عا  

م وددددددددددددددددددديال9.2

 ددددددددددددددددددددددائح
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المبدددددددددددددا رات الداخليدددددددددددددة 

نالخارجية

"

ياا في إطا  جهاوو تلدولاا لتحفياز تلدايااا تلخا ج

اول تلوتفدض إلى مصر، فقد اامل تلحنوماا دالتعا

ماااا  تلجهااااات تلمختصااااا دااااعط ق تلعديااااد ماااان 

تلمبااااو تت تلدتخ ياااا وتلخا جياااا تلتاااي تهااادف إلاااى

ى جاب تلوفوو تلدياايا لزيا ض مصار، وتعما  ع ا

تلتااااارويج ل دااااايااا تلمصاااااريا، ووعااااام تلدااااايااا 

.فاتلثقافيا خ ل تلموتسم تلدياايا تلمخت 

وتااااا تي تلمبااااااو تت تلدتخ ياااااا تلتاااااي اامااااال دهاااااا 

ا تلدولااا لاادعم تلقااااام تلداايااي وتنشاايء اركااا

:تلديااا كاآلتي

إطدددد ق  ملددددة تن يددددا نصدددديانة التماثيدددد ▪

بالميددددددا وال العامددددددة بجميدددددد  مواف ددددددات 

داااااااااااددت وزت ض : 2021الجمهورودددددددددددة فبراودددددددددددر 

تلداااااايااا وتآلثااااااا  ام ااااااا تنظيااااااب وصاااااايا ا 

ميا  ل تماثي  تلموجاووض دالميااوين تلعاماا دج

.تلمحافظات تلمصريا
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وجاااءت هاااه تلحم ااا فااي إطااا  ااار  تلدولااا 

ع ااااااااى إ هااااااااا  تماثياااااااا  تلرمااااااااوز تلمصااااااااريا

وتلقاااااااااا  تلفنياااااااااا تلموجاااااااااووض دالميااااااااااوين 

دالشااااااااان  تل بااااااااا  وتال تقااااااااااء دالمداااااااااتوه 

نكاندددت مواف دددة تلحلاااا ي لميااااوين مصااار، 

ا هي دولاى تلمحافظاات تلتاي داددت دهاأ وا  

تلحم ااا، اياا ُ داادد فرياا  عماا  متخصااص ماان

مناقااا آثااا  دسااوتل د عمااال تنظياابمرمّمااي

تهاااء وصاايا ا دعاا  تلتماثياا ، إلااى دل يااتم تال 

ماان دعمااال صاايا ا وتنظيااب جمياا  تلتماثياا 

.  دمخت ب تلمحافظات تباعًا

: 2021فددددي مدددداوو "  كاوتنددددا"إطدددد ق مبددددا ر  ▪

ااماااااال إوت ض تلتنميااااااا تلثقافيااااااا وتلتوتصاااااا  

تلمجتمعاااي داااوزت ض تلدااايااا وتآلثاااا  داااعط ق

ي ، وذلاك دالتعااول ما  ااااع"انايتناا"مباو ض 

تع ايم؛تلتع يم تلعا  وتلفني داوزت ض تلتردياا وتل

ايااااا ُ تهااااادف تلمبااااااو ض إلاااااى تنمياااااا تلاااااوعي 

تلدااااايااي وتألثاااااري لاااااده طااااا ب تلمااااادت   

دجمياا  تلمرتااا  تلتع يميااا؛ وذلااك ماان خاا ل 

ا تنفياااا عااادو مااان تلزياااا تت ل موتاااا  تلدااايااي

ا، وتألثريااااا دالمحافظااااات تلمصااااريا تلمخت فاااا

و دااااااء ت ااااااك تلزيااااااا تت داألااااااادتث تلمح ياااااااا 

. وتلعالميا وتالكتشافات تألثريا تلحديثا

ر الصديا فدي مصد"إط ق الوملة الدعائية ▪

تدااااااتهدف تلمباااااااو ض : 2021مدددددداوو "  كاوددددددة

ياااا، تلتااارويج تلدااايااي لمصااار داألساااوتق تلعرد

مان خا ل إطا ق تلحم اا ع اى دهام تلمنصااات 

ره تلراميا، وموتا  تلتوتصا  تالجتمااعي، وكبا

، منصاااات تلبحااا  وتلحجاااز دالمناقاااا تلعردياااا

 اها وتلتي اققل  تابج إيجاديا مُنا دل تم إط

؛ 2021فااااي تألسااااابوم تألول ماااان شاااااهر ماااااايو 

فلااااا ًا عااااان مهماااااا تلمبااااااو ض فاااااي تحداااااين 

. تلصو ض تلاهنيا لمصر دالخا  
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فدددي " صددديا فدددي الصدددعيد"إطددد ق مبدددا ر  ▪

جااااااءت هااااااه تلمبااااااو ض لااااادعم : 2020وونيدددددو 

عيد وتشجي  درتمج تلديااا تلثقافياا فاي صا

مصااار خااا ل فتااارض تلصااايب ايااا ُ تقااا  دعااادتو 

تلزتبااارين داااه  تيجاااا ت تفاااام و جاااا اااارت ض تلجاااو، 

با لالك، تتخات تلحنوماا اارت ًت دتخفاي   دا

ماااااان دسااااااعا  تاااااااتكر تألجا ااااااب تلنام ااااااا % 50

 زياا ض دالمناط  وتلمتااب تألثرياا تلمفتوااا ل

فااي محافظااات انااا، وتألاصاار، ودسااوتل، اياا ُ

ساااايدف  جمياااا  تلدااااابحين تألجا ااااب سااااعرًت 

موااااادًت وهااااو سااااعر تاااااتكر تلااااا ب تألجا ااااب 

ماان سااعر تلتاااكرض تلنام ااا % 50وتلاااي يمثاا  

، لتنشاايء اركااا تلداايااا دهاااه تلمحافظااات

وتسااتمرت ًت لهااات تلاادعم، ااماال تلحنومااا دمااد 

ثنابي، فترض تفعي  تلمباو ض، وذلك دشن  تست

. 2020دكتودر 31واتى 

ر فددي وندداو" صددتي فددي مصددر"إطدد ق مبددا ر  ▪

وتلتاااااااي تهااااااادف إلاااااااى تنشااااااايء اركاااااااا : 2021

تلدااااايااا تلدتخ ياااااا دمخت اااااب تلمحافظاااااات 

تل تلدياايا من خا ل تخفاي  دساعا  تلايار

تلااادتخ ي لاااردء تلمااادل تلداااياايا دمصااار مااان 

خاااا ل تنظاااايم  ااااا ت ماااان تلقاااااهرض إلااااى كاااا  

تلمحافظاااات تلداااياايا كاألاصااار، ودساااوتل، 

وشاااار  تلشاااايخ، وطادااااا، وتلغرواااااا، ومرسااااى 

، ع اام، وماان تإلساانند يا إلااى تألاصاار ودسااوتل

واتاى  هاياا شاهر فبرتيار 2021ددتيا مان ينااير 

ل ، كما اامل تلمنش ت تلفندايا دااإلع 2021

عاااااان دسااااااماء ودسااااااعا  تإلاامااااااا دالفناااااااوق 

عااا، تلمشااا كا فااي تلمباااو ض، فئااات ث ثااا، ود د

وخمداااااا  جاااااو ، وتلتاااااي ساااااتاب  دساااااعا ًت 

تشاااااجيعيا لسااماااااا دهاااااا شاااااام ا تللاااااريبا 

.ضوتلخدمات، ذلك طوتل فترض تفعي  تلمباو 
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مان تلااااا % 50ت تز  ت ك تلفناوق دندبا تلا 

غي  تالساااتيعاديا لهاااا وفقًاااا للاااوتدء تلتشااا

تلمقاااار ض، للااااارو ض تاللتااااازت  دنااااا  تإلجااااارتءتت 

.  تالاترتزيا وضوتدء تلد ما تلصحيا

قامدددت الدنلدددة باتخددداذ عااا وض ع اااى ذلاااك، فقاااد 

مجموعة مال المدرارات، نااجدراءات، نالجهدو  

يا ة المكثفة الراميدة إلدى تنشديط قطدا  السد

دمات في سبي  تال تقاء دالقاام تلديااي، وتلخا

ياااا تلمقدمااا ل وفااوو تلدااياايا تلدتخ يااا وتلخا ج

:ع ى ادٍ سوتء، وجاءت ددرز هاه تإلجرتءتت في

فااااااي مخت اااااااب ندددددددن  توعوودددددددة 80تن دددددديم ▪

محافظاااات تلجمهو ياااا ل تعرياااب د خ اياااات

تلدااايااا، ودهااام مقوماااات تلجااااب تلدااايااي، 

. حديثاوتلتوعيا د هميا تالكتشافات تألثريا تل

ار  التوو  الرقمي في قطا  السيا ة ناآلث▪

: اي ُ  جحل تلحنوما فيما ي ي

م يااااول و اااااا ماااان مدااااتندتت 14 امنااااا•

ووثاااب  وم فااات تلااوزت ض فااي إطااا  تإلعاادتو 

.ل  تقال إلى تلعاصما تإلوت يا تلجديدض

إطااااااا ق تلمواااااااا  تإللنترو اااااااي تلرسااااااامي •

ل ل متحاب تلقاومي ل حلاا ض تلمصااريا ودو

. منصا لحجز تلتاتكر تإللنترو يا

تلتنداااي  مااا  تلجهاااات تلمعنياااا إلضاااافا •

ا خدمااا تلحصااول ع ااى تلت شاايرض تلداايااي

وولااااا إضااااافيا ليصاااابل 22تإللنترو يااااا لااااا 

تلعاااادو تإلجمااااالي ل اااادول تلتااااي تداااااتاي  

تلحصاااااااول ع اااااااى تلت شااااااايرض تإللنترو ياااااااا 

.وولا47

إطااااا ق مشاااااروم مينناااااا خااااادمات تإلوت ض •

تلمركزيااااا ل منشاااا ت تلفندايااااا وتلمحااااال

.وتأل شاا تلدياايا
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تسااااتحدتث خدماااااا إ سااااال  سااااااب   صااااايا •

اصااايرض ل داااابحين عناااد وصاااولهم تحمااا  

 ااام تلخاااء تلدااااخن تلمخصااص لهااام مااان 

.تلوزت ض داإلضافا أل اا  تلاوت   تألخره

آالف ماان 207تال تهاااء ماان تدااجي  اااوتلي •

تلعااااام ين دقاااااام تلداااايااا ع ااااى اوتعااااد 

تلااااااي تااااام " ساااااوق تلعمااااا "ديا اااااات  ظاااااا  

.تستحدتثه

ب إطاا ق تلموااا  تإللنترو ااي تلجديااد ل متحاا•

.تلمصري دالتحرير

داادء تشااغي  تلمرا ااا تألولااى ماان ماكينااات•

تلااااادف  تإللنترو اااااي لتااااااتكر وخاااااول معاداااااد 

تألاصاااار وتلنر اااااك، وتلتااااي تااااا تي فااااي إطاااااا  

ام  تسترتتيجيا تلدولا ل تحول تلرامي تلشا

نّاان فااي تلمناااط  تألثريااا وتلمتااااب، كمااا تُم

تلداااااااابحين مااااااان تلحصاااااااول ع اااااااى تااااااااتكر 

إلنترو يااااا لاااادخول هاااااه تلمعادااااد، وساااادتو 

ايمتهااااا داسااااتخدت  كااااروت تالبتمااااال ويااااتم

.  ارتءتها داستخدت  اا   يدوي

ا تضددددددددددافة  ددددددددددباق نصددددددددددا مدددددددددداراثو  ▪

فاي : األ رامات للسدنة الثالثدة علدى التدوالي

، ويعتباار هااات تلدااباق داااد دهاام 2021ساابتمبر 

كبار سبااات تلرك  في تلعالم، اي ُ يشهد د

عااادو مااان تلمشاااا كين ع اااى مداااتوه داااادتث 

ياا  تلداايااا تلرياضاايا؛ فلاا ًا عاان تجتمااام جم

عوتمااا  تلنجاااا  فياااه مااان ديئاااا مميااازض، ووعااام 

انااومي، وتنظاايم ماان تلد جااا تألولااى، كمااا دل 

تستلااااافته كحاااادث  ياضااااي كبياااار فااااي ا ااااب

مناقاااا تألهرتماااات يعمااا  ع اااى إدااارتز جماااال 

. مصر تلحلا ي وتلترويج تلديااي لها
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كماااااا يُعااااادُّ خيااااار وعاياااااا ل مقصاااااد تلدااااايااي 

تلمصااااري وإداااارتز تنااااوم تأل مااااال وتلمنتجااااات 

تلدااااااياايا دااااااه مااااااا دااااااين ثقافيااااااا و ياضاااااايا 

وشاااطئيا، كمااا يؤكااد ديلًااا اااد ض مصاار ع ااى

. تستلافا مث  ت ك تألادتث وتنظيمها

، "19-كوفيددددددد"بدددددالتزامال مدددددد  تفشدددددي جائوددددددة 

  وتضارتب تلحركا تلدياايا في مخت اب منااط

تلعااااالم، ودداااال تلحنومااااا تلمصااااريا ع ااااى تدتنااااا  

مجموعا من تألووتت، وتلوساب  تلترويجيا خا ل

فتاااارتت تفشااااي تلجابحااااا، وفتاااارتت تواااااب اركااااا

نمددال أبددرز تلداايااا دشاان  كاماا  خاا ل تألزمااا، 

: ذه األنشطة

إطدددد ق عددددد  مددددال المسددددابمات لتشددددجي  ▪

السددددددددددديا ة نرفددددددددددد  الدددددددددددوعي السددددددددددديا ي 

" مداااااادقا فاااااوتزير  ملاااااال لأطفاااااال"مثااااا  

تلتع ايمودالتندي  م  وزت ض تلترديا وتلتع يم 

". في ك  شبر انايا"تلفني، ومدادقا 

توقيدددد  برنتوكددددو  تعددددان  بدددديال المجلددددس ▪

األعلدددددددى لزثدددددددار ننزار  التعلددددددديم العدددددددالي 

فاااي إطاااا  إطااا ق مبااااو ض : نالبودددل العلمدددي

. فيالتشجي  تلديااا تلثقا" في مصرإو  "

إطددد ق أنلددددى ر دددد ت خدددط الطيددددرا  صددددرى ▪

تل دالتعاول م  وزت ض تلاياراألقصر / الشيخ 

تلمااد ي وتلقاااام تلداايااي تلخااا ، د سااعا  

تشاااااجيعيا فاااااي إطاااااا  خ ااااا  مناااااتج سااااايااي 

ااا متنامااا  لااادمج تلدااايااا تلثقافياااا دالداااي

.  تلشاطئيا

قامددددددت الوكومددددددة بتودوددددددد جدددددددن  زمنددددددي ▪

ك فاااي ضاااوء ت ااا  دددتإناي  ركدددة السددديا ة 

تت تل ااوتبل، ماا  ت كيااد ضاارو ض تاللتاازت  داااإلجرتء

.تلواابيا في موتجها تلجابحا
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ا تضدددددافة مددددددننيال نمدددددمثروال مصدددددرويال ▪

نعدددددرب نأجاندددددب مدددددال جنسددددديات مختلفدددددة 

  يتمتعااول دندااب متادعااا عاليااا ع ااى موتااا

تلتوتصاااا  تالجتماااااعي دعااااد تسااااتئناف اركااااا 

ا تلدااايااا، عااا وض ع اااى تنظااايم زياااا ض تعريفيااا

لوفاااادين ماااان ممث ااااي دهاااام وساااااب  تإلعاااا   

تلروسااااايا ل تعااااارف ع اااااى ضاااااوتدء تلدااااا ما 

يا، تلصااحيا تلمابقااا فااي تلمنتجعااات تلمصاار

ناف وتلتاارويج تلداايااي لمصاار دعااد ااارت  تسااتئ

.اركا تلديااا تلروسيا إلى شر  تلشيخ

إنتدددددام مجموعدددددة مدددددال األفددددد ى الترنوجيدددددة ▪

ا ، عن جهوو تلدولا فاي مجاال تآلثانالتوثيمية 

، وفاااي م ترويجاااي"مصااار تلحلاااا ض"مثااا  فاااي م 

لأسااااوتق تلعرديااااا، وفااااي م تااااوثيقي ألعمااااال

اوإسانإعاوض تأللوتل لمعادد تألاصار وتلنر اك 

، وتلااااي يهااادف إلاااى إدااارتز تلمقوماااات وو اااد ض

تلدااااياايا دناااا  محافظاااااا ماااان محافظاااااات 

تلجمهو ياااا، داإلضاااافا إلاااى تصاااوير شاااهاوتت

لمجموعاااات ماااان تلداااابحين اااااول تجااااردتهم 

. تإليجاديا في زيا ض مصر وعرضها ددولهم

لجمياااا  إصدددددار لددددوائح السدددد مة الصددددوية ▪

تلماااااا تت وتلفناااااوق وتلمااااااعم وتلمقاااااهي 

وتلموتااا  تألثريااا وتلمتااااب فااي مصاار خاا ل 

. تفشي تألزما

اح تنشدددديط السدددديا ة الداخليددددة عبددددر افتتدددد▪

تلتااااي العدوددددد مددددال الفنددددا ق نالمنتجعددددات 

د اصاا ل ع ااى شااهاوض تلداا ما تلصااحيا، دحاا

، م  زيااوض هااه تلندابا %25داصى لسشغال 

.تد يجي ا% 50إلى 
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رعاودددة نا تضدددافة العدودددد مدددال البطدددو ت▪

الروا دددددددددية نالمهرجاندددددددددات نالفاعليدددددددددات 

:ثالومنها ع ى سبي  تلمالمولية نالدنلية، 

.2021داولا تلعالم لنرض تليد ل رجال •

.داولا تلعالم ل رمايا•

.ما تثول تألاصر تلدولي ل جري•

مهرجااااااااال تلابااااااااول تلاااااااادولي لس شاااااااااو •

. وتلموسيقيا تلروايا

قامددت الدنلددة أوضًددا باتخدداذ خطددوات جددا   ▪

مة نوو تأجي   دا  جمي  الدوو  المستو

ع اااااااااى تلشاااااااااركات تلداااااااااياايا، وتلفنااااااااااوق، 

وتلماااعم، وتلبااازت تت؛ تساتمرت ًت لجهااوو وعاام 

.تلقاام تلديااي

دمقااادت تخفددديض  دددعر تأصددديرات الددددخو  ▪

ى ووال تت دمرينيااا ل دااابحين تلقاااومين إلاا10

ا ماا تت تألاصر دو دسوتل لتشجي  تلداياا

ب تلدتخ يا في صعيد مصر خ ل دشهر تلصاي

. 2020في يو يو ويوليو ود داس 

تمدددوم  ددوافز للمطددارات فددي المواف ددات ▪

، تلاااااااامنل 2021اتااااااااى ددرياااااااا  السدددددددديا ية 

خصومات ع ى دسعا  واوو تلاابرتت وص ل

ع ااى  سااو  %50لناا  جااالول، و حااو % 10إلااى 

. تلهبول وتإلسنال

إعفددداء السدددائويال الوافددددوال مباصدددر  إلدددى▪

مددد  أ ددوا ، ناألقصددر، نمطددرنح، نجنددوب 

ر   يناء، نالبور األ مر مال ر دوى التأصدي

. 2021اتى ددري  



تلديااا وتألثا |التنميل االاتصادال | 59

آ ي قطعدة أثرودة مدال الو وددات 5ا دتر ا  ▪

:منهاالمتود  األمروكية 

مخاوطات واا  من تلباروي وعادو مان •

.تألانعا تلجنابزيا

دجاازتء ماان توتدياال و ؤو  تماثياا  م ااوك•

.  مصريا دثريا

وفيماااا يتع ااا  داااالجهوو تلمباولاااا ع اااى صاااعيد

رز امايااا تلقااا  تألثريااا ماان تلدااراا وتللاايام  باا

:تلجهوو تآلتيا

قطعددددة 5266ا ددددتر ا   جحاااال تلدولااااا فااااي ▪

: هاااايأثروددددة مددددال عددددد  مددددال الدددددن  األجنبيددددة 

تلواليااااااااات تلمتحاااااااادض تألمرينيااااااااا، وهولناااااااادت، 

وفر دااااااا، وإساااااابا يا، وسويداااااارت، ود جينااااااا،

.وإ ج ترت، وإيااليا، ودلما يا

طددددديال "التراكوتددددداا دددددتر ا  تمثددددداليال مدددددال ▪

مدال العصدور اليونانيدة نالرنمانيددة" مودرنق

.  مال إوطاليا

ا دددتر ا  تمثددداليال أثدددرويال مدددال الوجدددر مدددال ▪

.بلجيكا

الدنلددددة نالجهددددات داإلضااااافا إلااااى ذلااااك، تبااااال 

ط الر دددمية المعنيدددة جهدددو ًا مضدددنية لتنشدددي

ري ، وتلتارويج ل مقصاد تلدايااي تلمصاالسيا ة

.في مخت ب تلمحاف  وتلمناسبات تلدوليا

وذلاااااك مااااان خااااا ل إطااااا ق تلحمااااا ت تلدعابياااااا، 

 تي وتلمباو تت وتلبرتمج تلموجها ل خا  ، وتلتي تا

: ددرزها في
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إطدددددد ق  ملددددددة إلكترننيددددددة للتددددددرنوج عالمي ددددددا

ء للممصددد السدديا ي المصدددري لمو ددم صدددتا

دط قاااااااال تلحنومااااااااا ممث ااااااااا فااااااااي وزت ض : 2022

تلدااااايااا وتآلثاااااا ، وتلهيئاااااا تلمصاااااريا تلعاماااااا 

عندوا  تودتل تنشيء تلديااي ام ا إلنترو ياا 

(  (Sunny Christmas" الكروسدما  المشدرق"

ع ااااى منصااااات تلتوتصاااا  تالجتماااااعي تلمخت فااااا

م ل تااارويج ل مقصاااد تلدااايااي تلمصاااري لموسااا

: فاااي مصااار وعااادو مااان تلااادول وهاااى2022شاااتاء 

دااا، درياا يااا، ودلما يااا، ودوكرت يااا، وإيااليااا، وفر 

.و وسيا، وتلواليات تلمتحدض تألمرينيا

وفاااي تلداااياق ذتتاااه، يااا تي إطااا ق هااااه تلحم اااا 

، داااالتزتمن مااا  تاتفااااالت دعيااااو تلماااي و تلمجيااادض

كاا و د  تلدنا تلمي ويا، لدف  تلمزياد مان تلحر

ا تلدااياايا تلوتفاادض ماان هاااه تألسااوتق داإلضاااف

ء إلاااى د اااه تااام توجياااه هااااه تلحم اااا ديلًاااا لتنشاااي

تلداااايااا تلدتخ يااااا وتشااااجي  تلمصااااريين ع ااااى

الاااااء عااااا ت  د  تلداااانا تلمي ويااااا ودعياااااو 

. تلمي و تلمجيدض دالمدل تلدياايا تلمصريا

قـرا وجمالم عمد ال نادق الاابتل وال
.2020اليياحيل حت  عا  

فنددددددددددددددددددقًا937

نقروددددددددددددددددددة
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