
 ُِوئ٤ٌ ا٠َ٤ٍَُذ ٍ٘ٞاد ٖٓ اإلٗغــــــــبىاد 

 

 اُؼطبء َٓزٔو ٍاٝٓبى
 

 
 

 

هئبٍخ عٜٔٞه٣خ ٓظو اُؼوث٤خ ٝأطجؼ مُي كقبٓخ اُوئ٤ٌ / ػجل اُلزبػ ا٠َ٤َُ ٓ٘ن إٔ ر٠ُٞ 

اُوئ٤ٌ شبٛل طلم ػ٠ِ ٤ٓالك ٓظو اُؾل٣ضخ، ٝط٘غ أَُزوجَ اُٞاػل اُنٟ رؼٜل ثٚ  اُزبه٣ـ

، رِج٤خ ُوله افزبهٙ ٤ُؼجو ٓظو ٓبّ شؼت ػ٘لٓب أهَْ ا٤ٔ٤ُٖ اُلٍزٞه٣خ أػجلاُلزبػ ا٢َ٤َُ 

 ثبُجالك ئ٠ُ ثو األٓبٕ.

 

ؽ٤ٖ كفِذ ٓظو ُؼظو اُغٜٔٞه٣خ اُضب٤ٗخ، أُو٠ اُشؼت اُنٟ اٍزٔل اُوئ٤ٌ ٓ٘ٚ شوػ٤زٚ ػ٠ِ 

ػبروٚ َٓئ٤ُٞخ ػقٔخ، كٌبٕ أٓبّ رؾل٣بد فط٤وح كاف٤ِب ٝفبهع٤ب، ٝػ٠ِ ٓلٟ ٍ٘ٞاد ٍذ 

هئب٠ٍ ػيىٙ شؼت ال ٣َٔؼ ثبُزواعغ، كجبرذ ك٠ ٍبهد ٓظو ػ٠ِ ؽو٣ن ٓلزٞػ ُِزولّ ثلػْ 

أٓبّ رغوثخ ربه٣ق٤خ كو٣لح ٖٓ ٗٞػٜب رَزٞعت أُزبثؼخ ٝاُزَغ٤َ ُٔب أٗغيٙ  ا٢َ٤َُػظو 

 هئ٤ٌ ثنٍ ًَ عٜل ٝأكٟ ٗشبؽب ؽبكال، ٓزج٤٘ب ٓجبكهاد ٝٓشوٝػبد ػٔالهخ.

 

٤٘بء، ٝهبّ ػ٠ِ ٓلٟ ٍ٘ٞاد ٍذ ٓؼبهى ؽبٍٔخ ك٠ اُز٤ٔ٘خ ٝػل اإلهٛبة ك٠ ٍ ا٢َ٤َُفبع 

ثزؾل٣ش ث٤٘خ اُوٞاد أَُِؾخ ك٠ اُز٤َِؼ، ك٠ ئؽبه ٓب ؽلكٙ ٓ٘ن اُِؾظخ األ٠ُٝ ٖٓ ر٤ُٞٚ ٜٓبّ 



ٓ٘ظجٚ ٖٓ آ٤ُبد اُؼَٔ اُٞؽ٠٘، َٓز٘لا ػ٠ِ ٓب ٣غَلٙ اُج٘بء ٝاُز٤ٔ٘خ ٖٓ ٓقيٕٝ أُشبػو 

ُإلهزالع اُٞؽ٤٘خ اُقل٠ ك٠ ٝعلإ أُظو٤٣ٖ، ٝاُؼبهة ثؼٔن ك٠ اُزبه٣ـ ثغنٝهٙ ؿ٤و اُوبثِخ 

 اُٞػ٠ اُغٔؼ٠ ُِٔظو٤٣ٖ اُٞؽ٤٤ٖ٘. ك٠

 

ػ٠ِ ٓلٟ ٍذ ٍ٘ٞاد ُٔٞاعٜخ اُزؾل٣بد ٝأُؼبهى ا٢َ٤َُ  ؽو٣ن ؽ٣َٞ ٝشبم ٌٍِٚ

اُؾبٍٔخ، ٝثغٜل هئ٤ٌ ٣ج٢٘ ٣ٝؼَٔ ٣ٝزبثغ ثلهخ ٓؼلالد ر٘ل٤ن ٓشوٝػبد اُز٤ٔ٘خ، ٝٝؽٖ 

ظو٤٣ٖ، كٔظو ٝؽٖ ٣ٜ٘غ ثاهاكح أث٘بئٚ، أفن اُزبه٣ـ ٓغواٙ ٝاٗزظود اإلهاكح اُؾوح ُِٔ

أُظو٤٣ٖ اُشوكبء أُ٘ز٤ٖٔ ئ٤ُٚ، أُؾج٤ٖ ُزواثٜب، أُقِل٣ٖ ُزبه٣قٜب ٝؽؼبهرٜب، ٝال ٌٓبٕ 

 ك٤ٜب ُِقٞٗخ ٝأُأعٞه٣ٖ، ُٖٝ ٣َزط٤غ األػلاء اٍوبؽٜب.

 

، على ربٌسا لجمهورٌة مصر العربٌة، فور انتخابه الربٌس عبد الفتاح السٌسًحرص فقد 

وضع تنمٌة سٌناء فً مقدمة أولوٌاته، نظراً ألهمٌتها اإلستراتٌجٌة، وعرفاناً من الدولة 

  .المصرٌة ألهالً سٌناء وتضحٌاتهم المستمرة عبر التارٌخ

، الموجود تطهٌر سٌناء أوالً من البؤر اإلرهابٌة والتكفٌرٌةكان البد من ولكً تتحقق التنمٌة، 

فً بعض المناطق المحدودة بها، لكً ٌتم بدء التنمٌة الحقٌقٌة فً األرض المباركة، لكن ذلك 

  .لم ٌكن باألمر السهل

ك أطلقت القوات المسلحة والشرطة العدٌد من الحمالت العسكرٌة واألمنٌة، لمواجهة تلوقد 

العناصر اإلرهابٌة والتكفٌرٌة، وقد حققت نجاحات كبٌرة وبالتوازي مع المواجهات العسكرٌة، 

   .كان هناك معركة أخرى وهً تنمٌة سٌناء التً بدأت بالفعل وال رجعة فٌها

الحكومة بقطاعاتها المختلفة الربٌس عبد الفتاح السٌسً وألن عامل الوقت مهم، كلف 

سرعة تعمٌر سٌناء، وكعادتها، كلفت الهٌبة الهندسٌة للقوات  والقوات المسلحة بضرورة

ملٌار جنٌه، تم  195مشروعا فً شمال سٌناء فً كافة المجاالت بتكلفة  313المسلحة بتنفٌذ 

مشروعا منها، وجار تنفٌذ الباقً، باإلضافة إلى العشرات من  223االنتهاء أكثر من 

  .ءالمشارٌع التنموٌة العمالقة فً جنوب سٌنا

التً نفذت ، «قناة السوٌس الجدٌدة»بافتتاح وقد بدأت خطوات التنمٌة الحقٌقٌة لسٌناء، 

بأٌدي ومعدات مصرٌة شارك أبناء سٌناء فً تلك الملحمة، كما شملت التنمٌة، تطوٌر منطقة 

فً إطار مشروع تنمٌة محور منطقة قناة السوٌس، الذي ٌقع معظم  ،«شرق بورسعٌد»

ء، وٌشمل مٌناء ومنطقة صناعٌة ومنطقة لوجٌستٌة ووحدات سكنٌة مشروعاته فً سٌنا

  .ومناطق لالستزراع السمكً

، شرق قناة السوٌس، «مدٌنة اإلسماعٌلٌة الجدٌدة»إنشاء مشروع كما تشمل التنمٌة 

، «شرم الشٌخ -شرق بورسعٌد »باإلضافة إلى تطوٌر طرق سٌناء بالكامل وأهمها طرٌق 

، كما تم إنشاء مطار ورفع «رفح –العرٌش »، وطرٌق «العوجة –اإلسماعٌلٌة »وطرٌق 

كفاءة مطار العرٌش، باإلضافة إلً مدن وتجمعات سكنٌة جدٌدة فً قلب سٌناء ورفع كفاءة 

الموانا والمزارع السمكٌة واستصالح األراضً وبناء مدن صناعٌة كما تم توصٌل وتحدٌث 

فة إلً إقامة مشارٌع صغٌرة ومتناهٌة الصغر ورفع كفاءة البنٌة التحتٌة واألساسٌة، باإلضا



لصالح أهالً شمال وجنوب سٌناء ولربط سٌناء بباقً أرض الوطن، والتغلب على مشاكل 

أنفاق، منهم نفقٌن فً اإلسماعٌلٌة ونفقٌن فً  5عبورالمواطنٌن من إلً سٌناء، تم إنشاء 

اعٌلٌة، وإقامة العدٌد من بورسعٌد أسفل قناة السوٌس، بمنطقة جنوب بورسعٌد وشمال اإلسم

 .الكباري العابمة على ضفتً القناة، كذلك تطوٌر مٌناء العرٌش البحري

 

  

 مجاالت التنمٌة المختلفة فً شمال سٌناء
 سٌناء (شمال  )  فً مجال الطرق واألنفاق

كٌلومتًرا،  1462طرًٌقا آخر بأطوال  15كٌلومتًرا، وجار تنفٌذ  463طرق بأطوال  9تم تنفٌذ 

طرق، كما تم  0كم من الطرق بشمال سٌناء بـ  023سعة وتطوٌر وإنارة باإلضافة إلى تو

اإلسماعٌلٌة »، كما تم تطوٌر وتوسعة طرٌق «1عرضً »االنتهاء من توسعة وتطوٌر طرٌق 

حارات كما تم تطوٌر وتوسعة طرٌق  3، ٌشمل إتجاهٌن كل اتجاه «العوجة "األوسط" -

 .«رفح –العرٌش »

أنفاق أسفل قناة السوٌس، ولذلك لربط سٌناء بالوطن األم، فً  4ذ كذلك تم االنتهاء من تنفٌ

، كما ٌتم إنشاء نفق سٌارات آخر فً محافظة «اإلسماعٌلٌة –بورسعٌد »كال من محافظات 

 .السوٌس، وتم تشغٌل العدٌد من الكباري العابمة علً قناة السوٌس

  

 سٌناء ( شمال ) تطوٌر الموانا

فإنه ٌتم تطوٌر المٌناء ورفع كفاءته لجعله  وفٌما ٌتعلق بتطوٌر مٌناء العرٌش البحري،

ٌضاهى وٌنافس الموانا البحرٌة األخرى على ساحل البحر المتوسط، ومع اكتمال عملٌة 

التطوٌر، سٌتم توفٌر آالف فرص العمل لصالح أهالً شمال سٌناء وسٌعمل المٌناء على 

 .تنشٌط حركة االستٌراد والتصدٌر وفتح آفاق جدٌدة للعمل

جاري إنشاء مناطق لوجستٌة داخل المٌناء، حٌث سٌتم العمل أثناء التصدٌر فى  كما أنه

مراحل، وتم ربطه بعدد من الطرق كما تم إنشاء مرسً للصٌادٌن برمانة،  3المٌناء على 

 .باإلضافة إلً تطوٌر بحٌرة البردوٌل

  

 سٌناء ( شمال ) فً مجال الزراعة والمزارع السمكٌة

، بخلق تجمعات زراعٌة فً ربٌس عبد الفتاح السٌسًالتسعى القٌادة السٌاسٌة وعلى رأسها 

قلب سٌناء ، ولشمال سٌناء نصٌب األسد فٌها ، حٌث تقدر خطة التنمٌة الزراعٌة فً شمال 

ألف فدان ابتداءاً من الضفة الشرقٌة للقناة حتى رفح، تضم مناطق:  433سٌناء بزراعة نحو 

 –المٌدان  -المزار  -القوارٌر  -السر  -ببر العبد  -رابعة  -جنوب القنطرة -"سهل الطٌنة 

الشٌخ زوٌد"، وبالفعل، تم تنفٌذ كافة أعمال البنٌة األساسٌة والتحتٌة لتلك األراضً،  –رفح 

من: "آبار ، وشبكات صرف وري"، وجزء كبٌر منها بدء فً دخول الخدمة وإنتاج 

 .المحاصٌل

بدو سٌناء، والمستهدف من هذا  كما تم إنشاء المبات من الصوب الزراعٌة وتوزٌعها على

المشروع لٌس تنمٌة زراعٌة فقط، لكنه ٌهدف إلى تكوٌن تجمعات بشرٌة مستقرة من خالل 



توطٌن للسكان بالقرى الموجودة أو القرى والتجمعات الجدٌدة التً أنشأتها الدولة، باإلضافة 

 .السوٌسفدان بالمشروع القومً بقناة  15593إلً المزارع السمكٌة على مساحة 

  

 سٌناء ( شمال  ) محطات تحلٌة المٌاه وحفر اآلبار

 

فً مجال محطات تحلٌه مٌاه وحفر اآلبار، تم إحالل وتجدٌد محطة تحلٌة وسط سٌناء وشبكة 

مٌاه العرٌش ومحطة تحلٌة مٌاه العرٌش وتنفٌذ مشروع إلمداد مدٌنة رفح الجدٌدة بالمٌاه 

ببر سطحً وعمٌق بمناطق  33من  ومحطة تحلٌة الشٌخ زوٌد، كما تم اإلنتهاء من حفر أكثر

 .«الحسنة –نخل  -رفح  -الشٌخ زوٌد »

، كما تم تنفٌذ « الشٌخ زوٌد -رفح »ببر بـ  33كما تم تنفٌذ أعمال رفع الكفاءة ألكثر من 

 145، كما تم االنتهاء من حفر «الشٌخ زوٌد -العرٌش »محطتٌن تحلٌة مٌاه البحر بمناطق 

الحسنة، كما تم إنشاء سحارة سرابٌوم وسحارة المحسمة لخدمة ببًرا عمًٌقا فً مناطق نخل و

 .التنمٌة الزراعٌة

 

 سٌناء ( شمال  )  إنشاء المناطق الصناعٌة

 

قراراً بإنشاء المنطقة الصناعٌة للصناعات الثقٌلة فً وسط الربٌس عبدالفتاح السٌسى أصدر 

سٌناء، وذلك من أجل االستفادة من خٌرات أرض سٌناء من معادن وإمكانٌات ضخمة ، مثل 

الزجاج والكرٌستال والرخام والجرانٌت ، حٌث أوقفت الدولة تصدٌر الخامات وأنشبت أكبر 

الثقٌلة فً الملٌز، كما تم إنشاء منطقة صناعٌة ضخمة فً مدٌنة ببر العبد  مجمع للصناعات

وجاري إنشاء العدٌد من المصانع فٌها، كما تمت زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة لمصنع األسمنت 

  .بالعرٌش بإضافة خطٌن إنتاج

 

 سٌناء ( شمال ) فً مجال اإلسكان

 

منزل بدوي،  433نٌة وألف وحدة سك 01فً مجال اإلسكان فالهٌبة الهندسٌة مكلفة بإنشاء 

وحدة سكنٌة بالكامل فً مدٌنة المساعٌد  2333فً شمال ووسط سٌناء، جرى االنتهاء من 

وحدة فً المرحلة األولى من مدٌنة اإلسماعٌلٌة الجدٌدة، كما تم  266ألًفا و 12بالعرٌش، و

باإلضافة منزل بدوى،  433آالف وحدة سكنٌة و  13تنفٌذ إنشاء مدٌنة رفح الجدٌدة بإجمالً 

إلً إنشاء العشرات من التجمعات السكنٌة البدوٌة فً وسط سٌناء، كما تم إنشاء المبات من 

الوحدات السكنٌة فً الشٌخ زوٌد، كما تم البدء فً إنشاء مدٌنة سالم مصر، والتً تصنف 

 .كٌلو متر 43كعاصمة اقتصادٌة جدٌدة ، والتً تبعد عن ببر العبد بمسافة 

 

 سٌناء ( شمال  ) تعلٌمفً مجال تطوٌر ال

 

الحسنة  –ببر العبد  -نخل  -العرٌش »مدرسة ومعهد أزهري بمدن  53تم اإلنتهاء من تنفٌذ 

  «بلوظة -رمانة  –الشٌخ زوٌد  –



 

 

 

 سٌناء ( شمال  ) فً مجال رعاٌة الشباب

 

مركز شباب، و إنشاء  35تم تنفٌذ الصالة المغطاة بالعرٌش، باإلضافة إلً تطوٌر ورفع كفاءة 

 .مراكز أخرى 9

 

 سٌناء ( شمال ) الصحةفى مجال 

 

قامت القوات المسلحة من خالل جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة بتجهٌز االحتٌاجات الطبٌة 

، وعدد من األجهزة «العبور -ببر العبد  -لحفن »وحدات صحٌة بمناطق  3الالزمة لتشغٌل 

 15الطبٌة المتطورة لدعم مستشفى العرٌش المركزي، كما إن الهٌبة الهندسٌة تقوم بإنشاء 

مستشفٌات،  9ووحدة صحٌة ومخزن أدوٌة، كما أن الهٌبة أنشبت وقامت بتطوٌر مستشفى 

 .وجار العمل فً الباقً

  

 سٌناء (  شمال ) فً مجال التجمعات التنموٌة

 

تجمع تنموي وٌتكون التجمع التنموي طبقاً لمساحة األرض الصالحة للزراعة،  33تم إنشاء 

 :فدان كاآلتً« 1333 – 533»وكمٌة المٌاه المتوفرة بالمنطقة المطلوب تنمٌتها من 

  خلٌة نحل 13صوبة زراعٌة و 9فدان لكل أسرة و 13أرض زراعٌة ٌتم تسوٌتها بمعدل  -

  .بٌت بدوى دور واحد قابل للتعلٌة بمدخل منفصل« 133 – 53»إنشاء  -

 13سوق تجارى ٌحتوى على  -ساحة رٌاضٌة »إنشاء منطقة خدمٌة لكل تجمع تشمل  -

 .«وحدة صحٌة -دٌوان  -مصلى  133مسجد ٌحتوي علً  -سً مدرسة تعلٌم أسا -محالت 

بشمال وجنوب سٌناء « زٌتون»ألف فدان  233كما تم البدء فً إستصالح وزراعة  -

 .بمشاركة المستثمرٌن العرب واألجانب

  

 مجاالت التنمٌة المختلفة فً جنوب سٌناء

 

 جنوب سٌناء فً مجال اإلسكان

 

وحدة  6992الى الوحدات السكنٌة المنتهٌة فى محافظة جنوب سٌناء بمجال اإلسكان بلغ إجم

 2403وحدة سكنٌة إسكان الطور  3992إسكان إجتماعى موزعة على المرحلة األولى بـ 

 –وحدة سكنٌة  296إسكان دهب  –وحدة سكنٌة  156إسكان شرم الشٌخ  –وحدة سكنٌة 

أس سدر إسكان ر –وحدة سكنٌة  163إسكان أبو زنٌمة  –وحدة سكنٌة  252إسكان نوٌبع 

وحدة سكنٌة  43إسكان سانت كاترٌن  –وحدة سكنٌة  32إسكان طابا  –وحدة سكنٌة  403

  .وحدة سكنٌة 96أبو ردٌس  –



وحدة سكنٌة  323وحدة سكنٌة موزعة على إسكان أبو ردٌس  3333وبالمرحلة الثانٌة 

وحدة سكنٌة وإسكان الطور  103وحدة سكنٌة وإسكان دهب  256وإسكان رأس سدر 

 323وحدة سكنٌة وابو زنٌمة  220وحدة سكنٌة ، وفى نوٌبع بلغ عدد الوحدات  1696

بٌت بدوى  595تجمعات تنموٌة بدوىة بإجمالى  9وحدة سكنٌة ذلك اإلقتراب من اإلنتهاء من 

بٌت وتجمع  55بٌت وتجمع أسال وعرٌق / الطور  213موزعة على سهل القاع / الطور بـ 

بٌت وتجمع النهاٌات / رأس  25تجمع الحملة / رأس سدر بٌت و 15السحٌمً / رأس سدر 

بٌت وتجمع وادى سعال / سانت كاترٌن  25بٌت ووادى أبو جعدة / رأس سدر  213سدر 

  .بٌت 55

  

 جنوب سٌناء فً مجال محطات تحلٌة المٌاه وحفر اآلبار

 

/ى 3م 1533فً مجال اإلمداد بالمٌاه بجنوب سٌناء تم انشاء محطة تحلٌة مٌاه البحر طاقة 

/ى بمدٌنة طابا ، فضال عن 3م 1533برأس ملعب وكذلك محطة تحلٌة مٌاه البحر طاقة 

/ى بمدٌنة الطوروكذلك اإلقتراب من اإلنتهاء 3ألف م 33إنشاء محطة تحلٌة مٌاه البحر طاقة 

 . /ى برأس سدر3م 1533من محطة تحلٌة مٌاه البحر طاقة 

رأس  -سعال  -نوٌبع  -أبوزنٌمة »ببر مٌاه بمناطق  25كما تم اإلنتهاء من حفر أكثر من 

 -عٌون موسى  -النهاٌات  -الرٌنة  -وادى الباغة  -أبوجعدة  -الطور  -سهل القاع  -سدر 

 .«الطور –رأس سدر  -طابا »محطات تحلٌه مٌاه البحر بمناطق  3، كما تم تنفٌذ «كاترٌن

  

 جنوب سٌناء ات إنشاء شبكات الصرف الصحًفً مجال محط

 

 –أبو زنٌمة  –رأس سدر  –دهب  –الطور »تم تنفٌذ محطة وشبكة صرف صحً بمدٌنة 

، باإلضافة إلً توصٌل المرافق األساسٌة والبنٌة التحتٌة فً جزء «أبوردٌس -سانت كاترٌن

 .كبٌر من مدن والقرى والمراكز التابعة لجنوب سٌناء

  

 جنوب سٌناء ةفً مجال التنمٌة الصناعٌ

 

فً مجال التنمٌة الصناعٌة، تم تطوٌر المنطقة الصناعٌة بأبو زنٌمة بجنوب سٌناء وتم البدء 

فً توطٌن صناعات منها: "صناعات تعدٌنٌة ومواد بناء بناء وكهربابٌة وصناعة سجاد 

ومشغوالت ٌدوٌة"، كما تم البدء فً تنفٌذ المشروعات الصغٌرة بجنوب سٌناء بمناطق "رأس 

 ."ٌون موسى، دهبسدر، ونبق، ع

  

 جنوب سٌناء فً مجال تطوٌر التعلٌم

 

مدرسة ومعهد أزهري وإدارة تعلٌمٌة بمدن  63تم اإلنتهاء وجاري تنفٌذ ورفع كفاءة 

 -سانت كاترٌن  –الطورر  –شرم الشٌخ  -نوٌبع  -أبوزنٌمة  -رأس سدر  -أبوردٌس »



إنشاء جامعة الملك بالمشاركة المجتمعٌة مع رجال األعمال كما تم البدء فً تنفٌذ « دهب

 . فدان 235سلمان بن عبد العزٌز بمدٌنة الطور على مساحة 

 

  

 جنوب سٌناء فً مجال الصحة

 

أبو  -طابا  -سانت كاترٌن »مستشفىات مركزي بمدن  3تم اإلنتهاء من رفع كفاءة وتطوٌر 

وادي  -الجبٌل »وحدات صحٌة بمدن  5، كما تم اإلنتهاء من رفع كفاءة وتطوٌر «ردٌس

 25، كما تم اإلنتهاء من تطوٌر ورفع كفاءة «رأس مسلة -رأس سدر  -أبو صوٌرة  - الطور

نقطة إسعاف ، كما تم إنشاء العدٌد من المستشفٌات المركزٌة والوحدات الصحٌة لخدمة أهالً 

 .جنوب سٌناء

  

 جنوب سٌناء فً مجال الري والموارد المابٌة

 

األخضر »شاء سدود إعاقة بوادي خزان أرضى، كذلك اإلنتهاء من إن 3تم اإلنتهاء من إنشاء 

« سحارات»، والتً تعد أضخم «سرابٌوم»كما تم تم اإلنتهاء من إنشاء سحارة « بعبع –

ألف فدان  433العالم لعبور المٌاه العذبة أسفل مٌاه قناة السوٌس والتً تستهدف زراعة 

إنشاء محطات بسٌناء واستخدامها فً مجاالت الشرب والزراعة والتجمعات البدوٌة، كما تم 

 .تحلٌة البحر بمدٌنتى دهب ونوٌبع

كما تم إنشاء العدٌد من السدود ومخرات السٌول لتوفٌر المٌاه العذبة لري التجمعات 

 .الصحراوٌة والزراعٌة والصوب الزراعٌة ، ولحماٌة المناطق من خطر السٌول واألمطار

  

 جنوب سٌناء فً مجال الطرق واألنفاق

 

رأس »وتنفٌذ تطوٌر وتوسعة طرٌق « النقبب –طابا »ق تم اإلنتهاء من تطوٌر وتوسعة طرٌ

طرق بإجمالً أطوال  3كم كما تم تطوٌر وتوسعة  133، بطول «نوٌبع وادى وتٌر -النقب 

لإلستخدام المدنً، وتنفٌذ مجموعتً أنفاق أسفل قناة « الملٌز»كم، كما تم تطوٌر مطار  603

ٌن سٌارات فً كال من محافظات السوٌس، ولذلك لربط سٌناء بالوطن األم، وذلك نفق

اإلسماعٌلٌة، كما سٌتم إنشاء نفق سٌارات آخر فً محافظة السوٌس لربط  –بورسعٌد »

 .الضفة الشرقً بالضفة الغربٌة لقناة السوٌس

كم فً اتجاهٌن، كل اتجاه ٌحتوي  342شرم الشٌخ" بطول -كما ٌتم تنفٌذ أعمال طرٌق "النفق

المتوقع أن ٌتم االنتهاء منه فً آواخر العام الحالً، حارات مرورٌة، ومن  3على عدد 

 .ساعت فقط 4وسٌعمل على تقلٌل المسافة بٌن القاهرة لشرم الشٌم لتصل إلً 

  

 جنوب سٌناء فً مجال الموانا

 



ٌُضاهى  فً الفترة الحالٌة ٌتم تطوٌر الطور وشرم الشٌخ وٌتم رفع كفاءتهم بهدف جعلهم 

البحر المتوسط، ومع اكتمال عملٌة التطوٌر،  وٌنافس الموانا البحرٌة األخرى على ساحل

سٌتم توفٌر آالف فرص العمل لصالح أهالً جنوب سٌناء وسٌعمل المٌناء على تنشٌط حركة 

 .االستٌراد والتصدٌر وفتح آفاق جدٌدة للعمل

  

كما أنه جاري إنشاء مناطق لوجٌستٌة داخل تلك الموانا، وٌتم حالٌا ربط تلك الموانا بعدد 

من الطرق ، وتشرف على تطوٌر تلك الموانا هٌبة قناة السوٌس، وذلك فً إطار تنمٌة 

وتطوٌر محور قناة السوٌس، فً إطار خطة الدولة لجعل منطقة محور قناة السوٌس وسٌناء، 

 .االقتصادٌة والصناعٌة فً العالممن أكبر المناطق 

  

 جنوب سٌناء فً مجال الزراعة

 

، لخلق تجمعات زراعٌة فً الربٌس عبد الفتاح السٌسًتسعى القٌادة السٌاسٌة وعلى رأسها 

ألف  53قلب سٌناء ، حٌث تقدر خطة التنمٌة الزراعٌة فً جنوب سٌناء بزراعة أكثر من 

، وبالفعل ، تم تنفٌذ كافة أعمال البنٌة فدان ابتداًء من الضفة الشرقٌة للقناة حتى طابا

األساسٌة والتحتٌة لتلك األراضً ، من آبار ، وشبكات صرف وري ، وجزء كبٌر منها بدء فً 

 .دخول الخدمة وإنتاج المحاصٌل

كما تم إنشاء المبات من الصوب الزراعٌة وتوزٌعها على بدو سٌناء، والمستهدف من هذا 

ط، لكنه ٌهدف إلى تكوٌن تجمعات بشرٌة مستقرة من خالل المشروع لٌس تنمٌة زراعٌة فق

 .توطٌن للسكان بالقرى الموجودة أو القرى والتجمعات الجدٌدة التً أنشأتها الدولة

  

 ءجنوب سٌنا فً مجال رعاٌة الشباب

 

« الهضبة»منتدى للشباب بشرم الشٌخ والطور ومركزٌن شباب بـ  4تم االنتهاء من تنفٌذ 
، كما تم االنتهاء من تنفٌذ المرحلة الثالثة من المدٌنة « مضمار الهجن»و « الروٌسات»و

 .مراكز شباب 13الشبابٌة بشرم الشٌخ، كما تم إنشاء أكثر من 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ؽو٣ن "اُؾلو ك٠ اُظقو"، ػجو أُشوٝػبد اُو٤ٓٞخ اُؼٔالهخ اُز٠ رقلّ  ا٢َ٤َُافزبه 

ٔظو٤٣ٖ، ٝافزبه ٍالػ اإلطالػ االهزظبك١ اُجبرو اُغبك، ٓإًلا إٔ ٓظبُؼ أع٤بٍ ٝأع٤بٍ ٖٓ اُ

َٓزوجَ أكؼَ ٛٞ ف٤و ُِجالك ٖٓ ؽبػو ؽبكَ ثٌٔبٍت ٓإهزخ ر٘وِت ئ٠ُ أىٓبد ثؼل ٍ٘ٞاد 

 ه٤ِِخ.

 

كٖٔ اُؼَٔ ػ٠ِ رٔبٍي اُلُٝخ ٝهػب٣خ ٝث٘بء االَٗبٕ أُظوٟ، ٝٝػغ اُظؼ٤ل ػ٠ِ فو٣طخ 

اُؼٔالهخ، ٝاُزؾٍٞ االهزظبكٟ ٝى٣بكح ؽبهزٚ اإلٗزبع٤خ، اُز٤ٔ٘خ، ئ٠ُ أُشوٝػبد اُو٤ٓٞخ 

ٝٓواؽَ ٓشوٝع اإلٌٍبٕ االعزٔبػ٠ اُز٠ ٍبٛٔذ ٝؽلارٚ ك٠ ؽَ أىٓخ اإلٌٍبٕ، ٝػوثبد 

ٝئػبكح اٌُض٤و ٖٓ أهاػ٠ اُلُٝخ اُلُٝخ أُزؼبهجخ ػل اُلَبك ٝؽوثٜب ػلٙ ثال ٛٞاكح، 

ٌخ ؽوم ك٠ ربه٣ـ ٓظو اُؾل٣ضخ، أَُِٞثخ، عبء أُقبع َٓلوا ػٖ أؽٍٞ ٝأؽلس ٝأكؼَ شج

 ٝشجٌبد ُِطوم ٝاٌُجبهٟ، ٝرؾ٤َٖ أُٞاطالد ٝى٣بكح اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ أُُٞلح.

 

ٓ٘طوخ ه٘بح ا٣ٌَُٞ االهزظبك٣خ، ثؼل فوٝط ه٘بح ا٣ٌَُٞ اُغل٣لح ُِ٘ٞه ٓؼِ٘خ ٝاٍزضٔبهاد ك٠ 

وئ٤ٌ ٝاُشؼت ػٖ ِٓؾٔخ شؼج٤خ ٤ٍزٞهق أٓبٜٓب أُإهفٕٞ ؽ٣ٞال، ُٔب ػٌَزٚ ٖٓ اُزؾبّ اُ

أ٣بّ كوؾ اٍزضٔبها  ٤ِٓ٨به ع٤٘ٚ ك٠  ٤٦ٖٓ أعَ اُٞؽٖ، ؽ٤ش عٔغ أُشوٝع اُو٠ٓٞ اُؼٔالم 

 ك٤ٚ.

 

ٓ٘طوخ شوم ه٘بح ا٣ٌَُٞ، ٝرجؼٜب اُؼل٣ل ٖٓ أُشوٝػبد اُو٤ٓٞخ ٝاُز٣ٞٔ٘خ اٌُجوٟ ك٠ 

 ٝٓشوٝػبد أٗلبم ه٘بح ا٣ٌَُٞ، ٝٓشوٝع عجَ اُغالُخ، ٝاُؼبطٔخ اإلكاه٣خ اُغل٣لح اُز٠

روٍْ ٝاهؼب عل٣لا ُِؾ٤بح أُظو٣خ، ٝئػبكخ ٓئبد ا٥الف ٖٓ األكلٗخ ُِوهؼخ اُيهاػ٤خ، 

ٝٓشوٝع ا٤ُِٕٔٞ ٝٗظق ا٤ُِٕٔٞ كلإ، ٓوٝها ثٔشوٝػبد ئٌٍبٕ أٛب٠ُ اُؼشٞائ٤بد ك٠ 

األٍٔواد ثٔواؽِٚ أُقزِلخ، ٝٓشوٝع رَ اُؼوبهة اُز٠ ٣ؼبك ث٘بئٜب ثؼل ٛلٜٓب ثبٌُبَٓ، ٝٓضِش 

ٝع أًجو ٓظبئل ٤ٌٍٔخ ك٠ اُشوم األٍٝؾ ك٠ ثوًخ ؿ٤ِٕٞ، ٝٓجبكهح ٓبٍج٤وٝ، ٝٓشو

٤ِٓبه ع٤٘ٚ ػ٠ِ ٓلٟ أهثغ ٍ٘ٞاد ثلبئلح ٓز٘بهظخ،  ٠٢٢أُشوٝػبد اُظـ٤وح اُز٠ رزٌِق 

ٝٓشوٝع ٓزؾق اُؾؼبهح اٌُج٤و، ٝرط٣ٞو ٝرؾل٣ش ٤ٓلإ اُزؾو٣و، ئ٠ُ ٓؼوًخ ٓظو اُؾب٤ُخ 

ٌبكؾخ اُٞثبء ٝاٍزٔواه ػغِخ اإلٗزبط، ٝأُجبكهح ػل ك٤وًٝ ًٞهٝٗب أَُزغل، ٝاُزٞاىٕ ث٤ٖ ٓ

ع٤ٔؼٜب ٝك٠ ًَ ؽِوخ ٖٓ ؽِوبرٜب ٓضِذ ٓؼوًخ رؾل فبػٜب اُوئب٤ٍخ ُلػْ اُؼٔبُخ أُإهزخ، 



ثٌلبءح ٝئهزلاه، ٓإًلا إٔ ٓظو ُٖ رزٞهق ػٖ أُؼ٠ هلٓب ك٠ ٤َٓورٜب ٗؾٞ ثِٞؽ  ا٠َ٤َُ

 أٛلاكٜب.

 

 

 



  

 

 



 

٤واد ٓؾ٤ِخ ٝئه٤ٔ٤ِخ ٝػب٤ُٔخ ؿ٤و َٓجٞهخ، ؽووذ ٓظو ٝك٠ ظَ ظوٝف شل٣لح اُظؼٞثخ ٝٓزـ

ئٗغبىاد ٛبئِخ ك٠ ًبكخ أُغبالد فالٍ اَُ٘ٞاد اَُذ أُبػ٤خ اُز٠ شٜلد رَبثوب ٓؾٔٞٓب ث٤ٖ 

اإلٗغبى ٝاُز٤ٔ٘خ ك٠ ىٖٓ ه٤ب٠ٍ، ٝر٤ٔيد رِي اإلٗغبىاد ثأٜٗب رٔذ ٝكن صوبكخ رٌب٤ِٓخ ث٤ٖ ًبكخ 

٠ هؤ٣خ ػ٤ِٔخ َٝٓزٜلكبد ٣َؼ٠ اُغ٤ٔغ ُزطج٤وٜب، ُزٌٕٞ أعٜيح اُلُٝخ ٝاُٞىاهاد، َٓز٘لح ئُ

، ؽ٤ش ثبرذ اُز٤ٔ٘خ ٠٢0٢فطٞح ػ٠ِ ؽو٣ن رؾو٤ن أٛلاف ئٍزوار٤غ٤خ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ 

 ٍالػ ٓظو ُٔٞاعٜخ اإلهٛبة ٝؽوٝة اُغ٤َ اُواثغ ٝاُزؾل٣بد االهزظبك٣خ.

 

ٝاُل٤ُٝخ ٖٓ فالٍ اُؾلبظ  ٍذ ٍ٘ٞاد ظِذ فالُٜب ٓظو اُوهْ اُظؾ٤ؼ كـ٠ أُؼبكُـخ اإله٤ٔ٤ِخ

ػ٠ِ رأص٤وٛب ا٤َُب٠ٍ ئه٤ٔ٤ِب ٝك٤ُٝب، ٝاُزلبػَ اإل٣غبث٠ ٓغ هؼب٣ب األٓخ اُؼوث٤خ، ٝرؼي٣ي اُلٝه 

كٝهٛب أُزٍٞط٠ ٖٓ ، ًٝنُي هجَ ٝأص٘بء ٝثؼل هئبٍزٜب االرؾبك اإلكو٣و٠أُظوٟ اإلكو٣و٠ 

خ هجوص ٝا٤ُٞٗبٕ، ؽ٤ش فالٍ رٞص٤ن اُؼالهبد اُض٘بئ٤خ ٓغ كٍٝ ؽٞع اُجؾو أُزٍٞؾ، فبط

 اُزؼبٕٝ أُضٔو ك٠ ٓغبٍ اًزشبف ٝاٍزـالٍ اُـبى اُطج٤ؼ٠.

 

 

 

ٍذ ٍ٘ٞاد ٖٓ أُؼبهى اُؾبٍٔخ هٍقذ صوَ ٓظو ٝأ٤ٔٛزٜب ُِؼبُْ اُؼوث٠ ٝاإلكو٣و٠ 

ٝاُشوه٠ ٝاُـوث٠، ٝأىاُذ هٝاٍت أُبػ٠، ٝٗغبػ ٓظو ك٠ ٜٓٔزٜب اُظؼجخ عبء ٗز٤غخ 

ؼَٔ ك٠ طجو ٝاُزَٔي ثبُضٞاثذ، ئٗغبىاد ػ٠ِ أهع اُٞاهغ، ٝػٞػ اُوؤ٣خ ٝرؾل٣ل اُٜلف ٝاُ



اُز٠ أػبكد هٍْ فبهؽخ ٓظو "ػظو أُشوٝػبد اُو٤ٓٞخ اٌُجوٟ" ثـ  ا٢َ٤َُٜٓود ػٜل 

 ٖٓ عل٣ل، ٝأِٛزٜب اٍزضٔبه٣ب ٤ٍٝب٤ٍب ُزؾزَ ٌٓبٗخ ٓوٓٞهخ ك٠ ك٤ٗب اُزظ٤٘غ ٝأُبٍ ٝاألػٔبٍ.

 

ٓشوٝػب  ٨٠٢٨ٗلند ، رٌٕٞ ٓظو هل  اُوئ٤ٌ ا٢َ٤َُ ٝػ٠ِ ٓشبهف ػبّ عل٣ل ُٞال٣خ

رو٤ِ٣ٕٞ ع٤٘ٚ، رَزٜلف رؾ٤َٖ َٓزٟٞ ٓؼ٤شخ أُٞاؽٖ أُظوٟ، ثطلوح  ١ه٦٤ثبٍزضٔبهاد 

٤ِٕٓٞ ٓ٘يٍ، ٝرلػ٤ْ شجٌخ اُ٘وَ،  ١ه0وثبء ٝاُجزوٍٝ ٝرٞط٤َ اُـبى ئ٠ُ ؿ٤و َٓجٞهخ ك٠ اٌُٜ

ٝرن٤َُ اُؼوجبد آٓبّ اُزؼ٤ِْ األٍب٠ٍ ٝئؽالم ئٍزوار٤غ٤خ رط٣ٞوٙ، ٝػلاُخ رٞى٣غ اُلػْ ٝػٔبٕ 

ٝطُٞٚ َُٔزؾو٤ٚ، ٝر٘ل٤ن ٓشوٝػبد اإلٌٍبٕ اُو٠ٓٞ ٝرقط٤ؾ ٝر٘ل٤ن رغٔؼبد ػٔوا٤ٗخ، 

 ١٢٢الهزظبكٟ، ٝرط٣ٞو اُؼشٞائ٤بد، ئ٠ُ عبٗت ٓجبكهح ٝٓشوٝع اإلٌٍبٕ االعزٔبػ٠ ٝا

٤ِٕٓٞ طؾخ ٌُِشق أُجٌو ػٖ ك٤وًٝ )٢ٍ( ٝاألٓواع ؿ٤و اَُبه٣خ، ٝاُوؼبء ػ٠ِ هٞائْ 

 االٗزظبه ك٠ اُغواؽبد، ٝٓٞاعٜخ ؽو٤و٤خ ػل اُلَبك.

 

اُؼَٔ اُٞؽ٠٘ أُظوٟ ًَ ئٗغبى  ٖٓ ٤َٓٝوح ا٢َ٤َُ  ِوئ٤ٌُ ٍذ ٍ٘ٞاد ٖٓ اإلٗغبىاد 

ػ٠ِ ٓب رؾون ك٠ اَُ٘ٞاد أُبػ٤خ، ًٔب أٗٚ ٣َز٘ل ا٠ُ ػول اعزٔبػ٠ ث٤ٖ اُوبئل ٝاُشؼت،  هبئْ

 كٍزٞهٙ اُشلبك٤خ ٝأُظبهؽخ، ٝهبئْ ًنُي ػ٠ِ رؾَٔ آصبه اإلطالػ االهزظبكٟ اُغبٗج٤خ.

 

ػ٤ِٔخ شبِٓخ ك٠ اُشٌَ ٝأُؼٕٔٞ رؼزٔل ػ٠ِ اُز٘بؿْ ث٤ٖ اُج٘بء اُغَلٟ ٝأُؼٟ٘ٞ ٝاُلٌوٟ 

ِٔٞاؽٖ، ٝر٘طِن ٖٓ فالٍ ئٍزوار٤غ٤خ شبِٓخ ٓؾلكح األٛلاف ٝاُجوٗبٓظ اُي٠٘ٓ ) ٝاُضوبك٠ ُ

، ُززٞاىٟ ٓغ اٗطالم ٓ٘ظٞٓخ ٓزؼٔ٘خ ئطالػ ٝرط٣ٞو ٓ٘ظٞٓخ اُزؼ٤ِْ(، ٠٢0٢ئٍزوار٤غ٤خ 

اُزأ٤ٖٓ اُظؾ٠ أُزٌبَٓ ُزؾ٤َٖ اُؾبُخ اُظؾ٤خ اُؼبٓخ ُِٔظو٤٣ٖ، ٝاٗطالم اُجوآظ اُزله٣ج٤خ 

٤خ ُزله٣ت ٝرأ٤َٛ اُشجبة، ٝاُزط٣ٞو اُشبَٓ ُٔواًي اُشجبة ٝهظٞه اُضوبكخ ثبألًبك٤ٔ٣خ اُٞؽ٘

اُغٔب٤ٛو٣خ ٝاُوثؾ ث٤ٜ٘ٔب، ثؾ٤ش رظجؼ ٓٔبهٍخ اُو٣بػخ ٝاألٗشطخ اُضوبك٤خ ٝاُل٤٘خ ٓزبؽخ 

 ُغ٤ٔغ أُظو٤٣ٖ.

 

، كٌبٗذ ٛ٘بى ٣ل هؿْ أىٓخ ًٞهٝٗباُوئ٤ٌ كػْ ٝاٍزٔود ػغِخ اإلٗزبط ك٠ اُلٝهإ ثلؼَ 

ث٤ٖ كوٍبٕ اإلٗزبط ٝاُؼَٔ ك٠ هالع  اُوئ٤ٌة اُٞثبء ٣ٝل ر٘زظ، ٝرشغ٤ؼب ُِؼب٤ِٖٓ رٞاعل رؾبه

اُز٤ٔ٘خ ٍٝؾ اُؼٔبٍ ٝأُٜ٘ل٤ٍٖ ٣ؼوة ُْٜ أُضَ ٝاُولٝح، ٣ٝؾَٔ هٍبئَ اُزؾلٟ، ؽ٤ش 

رٞاطَ اُظ٘بػخ أُظو٣خ ثٔب رٔزٌِٚ ٖٓ ٓظبٗغ ٝؽ٤٘خ اٍزٌٔبٍ ثطٞالرٜب، ُْٝ رٔ٘ؼٜب األىٓخ 

ٓخ ثزو٤َِ أػلاك اُؼب٤ِٖٓ، ٝارجبع ًَ ٓب ٖٓ شأٗٚ اُؾلبظ ػ٠ِ طؾزْٜ ٖٓ ٝٓطبُت اُؾٌٞ

ٓٞاطِخ هؽِخ اُؼَٔ ك٠ شٌَ ٝهك٣بد ُؼٔبٕ ػلّ رٞهلٜب، ُٝزٞك٤و اؽز٤بعبد أُٞاؽ٤ٖ٘ ٝػلّ 

 ٝعٞك أٟ أىٓبد ك٠ اَُٞم ٖٓ ؽ٤ش أُ٘زغبد.
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د اُٞهب٣خ االؽزواى٣خ، عؼِزٚ ٣شلك كٝٓب ػ٠ِ ؽز٤ٔخ االُزياّ ثزٞك٤و أػ٠ِ كهعب اُوئ٤ٌئَٗب٤ٗخ 

٣ٝؼط٠ رٞع٤ٜبرٚ ثشإٔ رٞك٤و ًَ اُؾٔب٣خ ُِؼب٤ِٖٓ فبطخ ك٠ أُشوٝػبد اُو٤ٓٞخ، اُز٠ رْ 

رأع٤َ اكززبؽٜب ُِؼبّ أُوجَ رٔش٤ب ٓغ رِي اُظوٝف، ُؼٔبٕ ػلّ رٞهق ػغِخ اإلٗزبط ك٠ ظَ 

 اُظوٝف اُظؼجخ اُز٠ ٣ٔو ثٜب اُؼبُْ ؽب٤ُب ثَجت رلش٠ عبئؾخ ًٞهٝٗب.

 

 

، اُنٟ ال أُغبٍ اإلهزظبكٟبىاد ٓظو ػجو اَُ٘ٞاد اَُذ أُبػ٤خ أصجزذ ٗغبػ رؾوًٜب ك٠ ئٗغ

٣ٌٖٔ ألٟ ٓ٘ظق إٔ ٣ٌ٘و ؽغْ اُغٜل اُنٟ رجنُٚ اُو٤بكح ا٤َُب٤ٍخ ك٠ ٓٞاعٜخ أُشبًَ اُز٠ 

٣ؼب٠ٗ ٜٓ٘ب االهزظبك أُظوٟ، ٝثٜنا اُغٜل رؾون األكاء اإل٣غبث٠ ُٔإشواد االهزظبك 

ك٠ أُبئخ، هؿْ رجبؽإ اُ٘ٔٞ  ٦ه٤كظذ ٓظو ػ٠ِ ٓؼلالد ٗٔٞ َٓزووح ثِـذ أُظوٟ، ؽ٤ش ؽب

 اُؼب٠ُٔ.

 

ُول ػٌَذ أُإشواد االهزظبك٣خ ك٠ اُؼبّ أُبػ٠ رولٓب ك٢ ث٘بء اُلُٝخ ٝى٣بكح اُ٘ٔٞ 

االهزظبك١، ٓٔب أًل إٔ ٓظو ػ٠ِ أَُبه اُظؾ٤ؼ، فبطخ إٔ ٓب ؽووزٚ ٓظو ػ٠ِ اُظؼ٤ل 



ؽ٤ش أًل ط٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ك٢ ٤ُٔخ ٖٓ أُإٍَبد أُقزظخ، االهزظبك١ ؽظ٠ ثاشبكاد ػب

ٓب٣ٞ أُبػ٠ ٗغبػ عٜٞك اُؾٌٞٓخ أُظو٣خ ك٢ رؾو٤ن االٍزوواه ك٢ االهزظبك ا٢ٌُِ، ٓزٞهؼب 

 .٠٢١5/٠٢٠٢ك٠ أُبئخ فالٍ اُؼبّ أُب٢ُ اُؾب٢ُ  ٦،5إٔ ٣٘ٔٞ اهزظبك ٓظو ثَ٘جخ 

 

ك٠  ٦.٦ئزٔب٠ٗ ٗٔٞ االهزظبك أُظوٟ ثَ٘جخ ٝرٞهؼذ ًٝبُخ "ٓٞك٣ي" اُؼب٤ُٔخ ُِز٘ظ٤ق اال

ٝاُنٟ ٣٘ز٠ٜ ك٠ ٤ٗٞ٣ٞ اُؾب٠ُ، ٓش٤وح ئ٠ُ  ٠٢٠٢/ ٠٢١5أُبئخ ثٜ٘ب٣خ اُؼبّ أُب٠ُ اُؾب٠ُ 

إٔ رلاث٤و اإلطالػ االهزظبكٟ اُز٠ أٗغيرٜب اُؾٌٞٓخ أُظو٣خ ٝاُز٠ أٍلود ػٖ رؾو٤ن 

٠ ٓٞاعٜخ رلاػ٤بد رلش٠ ك٤وًٝ ٓؼلالد ٗٔٞ ٓورلؼخ شٌِذ ٍججب هئ٤َ٤ب ٝهاء هٞح االهزظبك ك

)ًٞهٝٗب( أَُزغل، هكغ ٖٓ هلهرٚ ػ٠ِ آزظبص اُظلٓخ، ٓب أكٟ ئ٠ُ رو٤َِ ٓقبؽوٙ ػ٠ِ 

 .بك ٝاُطجوبد االعزٔبػ٤خ أُقزِلخاالهزظ

 

ثجِٞؽ ٓؼلٍ اُ٘ٔٞ االهزظبك١ فالٍ ػبّ ثوٗبٓظ اإلطالػ االهزظبك١ ؽون ٗزبئظ ع٤لح علا، 

، كؼال ػٖ ٠٢١٢أػ٠ِ ٓؼلٍ ٗٔٞ اهزظبك١ ٓ٘ن ػبّ ك٠ أُبئخ، ٝٛٞ  ٦،٤َٗجخ  ٠٢١5

، ٝمُي ثلؼَ ٠٢٢5ك٠ أُبئخ ٢ٛٝ أهَ ٓؼلٍ ُِجطبُخ ٓ٘ن ػبّ  ٢.٦اٗقلبع َٗجخ اُجطبُخ ئ٠ُ 

أُشوٝػبد اُو٤ٓٞخ ٝكػْ أُشوٝػبد اُظـ٤وح ٝٓز٘ب٤ٛخ اُظـو، ٝاهرلؼذ ه٤ٔخ اُغ٤٘ٚ ث٘ؾٞ 

 ك٠ أُبئخ أٓبّ اُلٝاله. ١٢

 

، ٝٛٞ أهَ ٓؼلٍ رؼقْ ٓ٘ن ثلء رطج٤ن ثوٗبٓظ اإلطالػ ك٠ أُبئخ ٤.٢ٓؼلٍ اُزؼقْ ٝثِؾ 

االهزظبك١، ً٘ز٤غخ إلؽٌبّ ا٤َُطوح ػ٠ِ اهرلبػبد األٍؼبه اُز٢ أػوجذ هواه رؾو٣و ٍؼو 

٤ِٓبه كٝاله، ٝٛٞ االؽز٤بؽ٢  ٦٦.١٠ؽ٤ش ثِؾ ؽغْ االؽز٤بؽ٢ ٖٓ اُ٘ول األع٘ج٢ اُظوف، 

 ١٢٦ن ألٍٝ ٓوح ٓ٘ن ػوٞك ؽ٣ِٞخ كبئؼب أ٤ُٝب ٣جِؾ األًجو ك٢ ربه٣ـ االهزظبك أُظو١، ٝرؾو

 ٤ِٓبهاد ع٤٘ٚ.

 

 

ثوٗبٓظ اإلطالؽبد اُنٟ أفند اُؾٌٞٓخ أُظو٣خ ػ٠ِ ػبروٜب ر٘ل٤نٙ ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُج٘ي 

ٓضَ اُوٞا٤ٖٗ أُزؼِوخ أُوًيٟ، ٝٓؼ٤ٜب هلٓب طٞة ر٘ل٤ن ئطالؽبد كافَ ث٤ئخ ٓ٘بؿ األػٔبٍ، 

٤خ رقظ٤ض األهاػ٠، ٣َْٜ ك٠ رلػ٤ْ ٗٔٞ ٝهٞح االهزظبك ثبالٍزضٔبه، ئ٠ُ عبٗت رؾ٤َٖ اُ

 أُظوٟ.

 

ٝٓؼلالد اُزؼقْ الرياٍ ك٢ اٗقلبع َٗج٢ ٓوبهٗخ ثبُؼبّ أُبػ٢ ثؼل اٗؾَبه رأص٤و ٤ٍبٍخ 

 ٢.٨ػ٠ِ أٍبً ١ٍٞ٘، ٝ ٠٢٠٢ك٠ أُبئخ ك٢ ٣٘ب٣و أُبػ٠  ٢,٤رؾو٣و ٍؼو اُظوف ٤ُجِؾ 



ع٤ٜ٘ب ُِلٝاله ك٢ ك٣َٔجو  ١٤ؽبعي اُـ  ك٠ أُبئخ ػ٠ِ أٍبً شٜو١، ًَٝو ٍؼو اُظوف

ك٢ اُٞهذ اُؾب٢ُ، ٓؾووب  ١٦.٤٦أُبػ٢ َٓزٔوا ك٢ االٗقلبع ٓ٘ن مُي اُؾ٤ٖ ٤ُظَ ئ٠ُ 

 .٠٢١5ك٠ أُبئخ ك٢ ه٤ٔزٚ فالٍ ػبّ  ١٢ثنُي اهرلبػب ث٘ؾٞ 

 

، كبٕ ًَ ٓب ؽووزٚ ٓظو ك٠ ٛنا اُظلك ؽز٠ ا٥ٕ األٖٓ ٝرو٤ٍـ اإلٍزوواهٝك٤ٔب ٣زؼِن ثجَؾ 

ٖٝٓ ٝهائٚ  ا٢َ٤َُل ئٗغبىا ًج٤وا شٜل ثٚ اُؼبُْ أعٔغ، كبُٔؼوًخ اُلبطِخ اُز٠ ٣قٞػٜب ٣ؼ

هعبٍ اُوٞاد أَُِؾخ ٝاُشوؽخ اُجبٍِخ ًَٝ أعٜيح اُلُٝخ ػل اإلهٛبة ك٠ ٤ٍ٘بء ٝػ٠ِ ٍبئو 

ؽلٝك ٓظو عل٣وح ثبُزول٣و، ك٤ٔب ٝاطِذ اُوٞاد أَُِؾخ ٝٝىاهح اُلاف٤ِخ كٝهٛٔب ثبػزجبهٛٔب 

ُٞاه٢ ُشؼت ٓظو، ٝاُو٤ًيح األٍب٤ٍخ ك٢ اٍزوواه ٛنا اُٞؽٖ ػل ًَ أُؾبٝالد اُز٢ اُلهع ا

رَزٜلف ا٤َُ٘ ٖٓ صجبرٚ ٝأٓ٘ٚ، ٝٓبىاُذ رؼؾ٤بد هعبٍ اُوٞاد أَُِؾخ ٝاُشوؽخ اُجبٍِخ 

 َٓزٔوح ك٠ ؽوثٜب اُؼوًٝ ػل اإلهٛبة.

 

ز٤ٔخ رغل٣ل اُقطبة ثبُزشل٣ل ػ٠ِ ؽ ا٢َ٤َُئٕ ٓؼوًخ ئهٛبة اُؼوٍٞ ٍبؽخ أفوٟ ٣ؾبهة ك٤ٜب 

اُل٢٘٣، ٝٓٞاعٜخ األًبم٣ت ٝاُشبئؼبد ٝٓؾبٝالد ثش كز٤َ اُزش٤ٌي ٝاإلؽجبؽ ٝاُلوهخ ث٤ٖ أهًبٕ 

اُلُٝخ ٝاُشؼت ُِؾلبظ ػ٠ِ ٝؽلح أُظو٤٣ٖ ٝاُزٞاكن ٝاالرلبم ث٤ٖ كئبد اُشؼت ثغ٘بؽ٠ األٓخ 

ٓظو ٖٓ هل٣ْ األىٍ،  أَُِْ ٝا٤َُٔؾ٢، ٝاالرؾبك اُؾو٤و٠ ٝاالٗظٜبه اإلَٗب٠ٗ اُنٟ رز٤ٔي ثٚ

ؽ٤ش ٣إٖٓ اُوئ٤ٌ إٔ رغل٣ل اُقطبة اُل٠٘٣ ٤ٌٍٕٞ ُٚ كؼَ ئ٣غبث٠ ٝٓإصو ك٠ فِن ع٤َ ٝاػ٠ 

 ٣إٖٓ ثبُٞاعت ٝاُؾن ٓؼب.

 

ٝكش٘ذ ٓظو ؽِوخ عل٣لح ؽبٍٔخ ك٠ ربه٣قٜب ػٖ ؽو٣ن رج٠٘ أع٘لح رول٤ٓخ رقبؽت رـ٤٤واد 

اُٞاٍغ ٣ٝؾون أُظبُؼ اُٞؽ٤٘خ اُؼظو، ٝرؼيى األٖٓ اُو٠ٓٞ أُظوٟ ثٌَ ػ٘بطوٙ ثٔؼ٘بٛب 

أُظو٣خ ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزظبك٣خ ٝاإلٍزوار٤غ٤خ ٝاُضوبك٤خ، ٝرؼزٔل ػ٠ِ اُؾٌْ اُوش٤ل ٝاؽزواّ 

ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝٓؾبهثخ اُلَبك ٝأُؾبٍجخ ٝاُشلبك٤خ، ٝئهاكح شؼت طِجخ رٔ٘ؼ ٓظو طي 

اُظؼ٤ل أُؾ٠ِ  اُضجبد ك٠ ػبُْ ٓزـ٤و ثيفْ ال ٣وَ ك٠ رأص٤وٙ ػٖ كٝه ٓظو ٝصوِٜب ػ٠ِ

 ٝاإله٠ٔ٤ِ ٝاُل٠ُٝ.

 

ثغٜٞك ٓؼ٤٘خ ٝؿ٤و  اُوئ٤ٌ ا٢َ٤َُ ، هبّ ٓغٌِ اُ٘ٞاة ك٢ ػٜلاُظؼ٤ل اُزشو٣ؼ٠ٝػ٠ِ 

لك ٛبئَ ٖٓ اُزشو٣ؼبد، ٍبٛٔذ ثشٌَ ًج٤و ك٢ ئطالػ ٝث٘بء أَُزوجَ، َٓجٞهخ، ثبطلاه ػ

ٝٛٞ ٓب ٍبػل أعٜيح اُلُٝخ اُز٘ل٤ن٣خ ٝػ٠ِ هأٍٜب اُؾٌٞٓخ ك٢ ر٘ل٤ن ثوآغٜب، ثبإلػبكخ ئ٠ُ 

 ئطلاه اُؼل٣ل ٖٓ اُوواهاد اُغٜٔٞه٣خ اُؾبٍٔخ اُز٠ ر٘ظْ اُؼالهخ ث٤ٖ أُٞاؽٖ ٝاُلُٝخ.

 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A.aspx


سنوات مقالٌد  6منذ الربٌس السٌسً رباسة الجمهورٌة منذ تولً القطاع الزراعً شهد و  

حكم البالد، طفرة حقٌقة، فً كل االتجاهات الزراعٌة سواء استصالح أراضً أوتنمٌة الثروة 

الحٌوانٌة أو مشارٌع الصوب الزراعٌة، خصوصا وأن الربٌس أعطى أولوٌة قصوي للمشارٌع 

 .ود االقتصاد الوطنًالزراعٌة ألنها عم

ضمن مشروع الملٌون ونصف أهم المشارٌع الزراعٌة فً قطاع األراضً المستصلحة  ومن

 كانت تعانً من التعدٌات ولكل فً ظل  2314فدان حٌث إن الرقعة الزراعة قبل عام 

عدٌات لحماٌة بزٌادة األراضً المستصلحة والقضاء على التالقٌادة الحكٌمة للربٌس السٌسً 

 .الرقعة الزراعٌة ولتأمٌن غذاء المصرٌٌن، ولتكوٌن مجتمعات عمرانٌة زراعٌة متكاملة

منذ تولٌه الحكم جعلت مصر  القطاع الزراعًفى الربٌس عبدالفتاح السٌسً أن رؤٌة  حٌث

باستصالح ى منذ البداٌة نادس السٌسً ٌربالى فى الصادرات الزراعٌة، وأن اآلن األول

ألف صوبة زراعٌة وغٌرها من المشروعات  133الملٌون ونصف الملٌون فدان، ومشروع الـ

التى تضٌف للرقعة الزراعٌة فى مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع الملٌون ونصف فدان، 

ملٌون فدان إلى تكوٌن  1.5وٌهدف مشروع استصالح   إلى شركة تنمٌة الرٌف المصري

 .نٌة زراعٌة متكاملةمجتمعات عمرا

ملٌون  2، حوالى عهد الربٌس عبدالفتاح السٌسًحجم األراضً المستصلحة قبل  حٌث كان

ألف فدان، مراقبات قدٌمة وجدٌدة، والباقً أراض  033ألف فدان، منها حوالً ملٌون و 06و

ت ملك للمستثمرٌن والمنتفعٌن، أما فً عهد الربٌس السٌسً زادت أراضى االستصالح زاد

فى مصر والتى   % من مساحة األرض الزراعٌة35وهى تمثل   مالٌٌن فدان 3.3إلى 

 .مالٌٌن فدان 9  بلغت

 

 الف فدان غرب غرب المنٌا 23مشروع استصالح 

الزراعٌة العمالقة   الف فدان غرب غرب المنٌا أحد المشارٌع 23ٌعتبر مشروع استصالح 

تأمٌن غذاء المصرٌٌن، و مشروع غرب غرب وٌسهم فً   التً بدأت الدولة تجنً ثمارها

المنٌا هو مزرعة بحثٌة استرشادٌه وٌشمل أٌضا مزارع لإلنتاج الحٌوانً والزراعات المحمٌة 

ألف فدان والذي ٌأتً ضمن مشروع  423وٌقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من « صوب»

على استخدام ٌعتمد    ربٌس الجمهورٌة الستصالح ملٌون ونصف ملٌون فدان، والمشروع

نموذج الزراعة اآللٌة بصورة كبٌرة كأحد أنظمة المساحات الكبٌرة فً الزراعة من خالل 

المساهمة فً عملٌات االستصالح وزراعة بعض المحاصٌل بالمشروع، وعملٌات الحصاد 

 .لمحاصٌل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر

 



 

 

 

رؾٍٞ ٓظو ئ٠ُ ٓوًي ٓؾٞهٟ ُزغبهح أكٟ ئ٠ُ ػظو ا٢َ٤َُ ك٠  ك٠ هطبع اُجزوٍٝٝٓب رؾون 

ٝرلاٍٝ اُطبهخ، هؿجخ ٖٓ اُلُٝخ أُظو٣خ ك٠ االًزلبء اُنار٠ ٖٓ اُـبى ٝاُي٣ذ اُقبّ، ٝرؾو٤ن 

رولّ ك٠ ط٘بػخ ٝاُجزو٤ًٝٔب٣ٝبد، ؽ٤ش ٓظو أُإِٛخ ُو٤بّ ط٘بػخ ثزو٤ٔ٤ًٝبئ٤خ ٓز٤ٔيح ٖٓ 

ُغـواك٠ أُز٤ٔي، ٝاُج٤٘خ األٍب٤ٍخ اُو٣ٞخ، ئػبكخ ئ٠ُ فالٍ رٞاكو أُبكح اُقبّ، ٝأُٞهغ ا

 اُقجواد ٝاٌُٞاكه اُل٤٘خ أُز٤ٔيح.

 

ُزٞؽ٤ٖ ٝآزٌِذ ٓظو ػ٠ِ ٓلٟ اَُ٘ٞاد اَُذ أُبػ٤خ هؤ٣خ ئٍزوار٤غ٤خ ٝاػؾخ 

اُوئب٠ٍ ُوطبع االرظبالد ، ؽ٤ش ُْ ٣زٞهق اُلػْ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغٜٔٞه٣خ

شلكا ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ٛنا اُوطبع ك٠ ث٘بء اُلُٝخ اُؾل٣ضخ، ٝرؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ ، ٓٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد

ُٜنا اُوطبع أًل إٔ اُلُٝخ ؽو٣ظخ ػ٠ِ  اُوئ٤ٌاالهزظبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ أَُزلآخ، كػْ 

ٓٞاطِخ َٓبٗلرٚ ثوٞح ثبػزجبهٙ ٣ٔضَ األَٓ ُشجبة ٓظو، ٝهطبه اُز٤ٔ٘خ اُنٟ ٣وٞك اُوطبػبد 

 ُضٞهح اُظ٘بػ٤خ اُواثؼخ ثٌلبءح ٝأٓبٕ.األفوٟ ئ٠ُ اهزؾبّ ٓغبالد ا

 

ثٔب رٔزٌِٚ ٖٓ ٓظبٗغ ٝؽ٤٘خ اٍزٌٔبٍ ثطٞالرٜب ك٠ رؾ٤َٖ اُظ٘بػخ أُظو٣خ ك٤ٔب رٞاطَ 

 أُ٘زظ أُظوٟ ٤ُظجؼ هبكها ػ٠ِ أُ٘بكَخ اُؼب٤ُٔخ اُز٠ أربؽزٜب اُزغبهح اُؾوح.

 



 

 

اُلٝه٣خ  اُوئ٤ٌُوبءاد ٝاٍزؾٞم اُشجبة أُظوٟ ػ٠ِ هِت أُشٜل ك٠ ٛنا اُؼبّ، ؽ٤ش 

ثشجبة ٓظو ٖٓ أُؾبكظبد أُقزِلخ، ٝاالٛزٔبّ ثبُشجبة ٝػـ كٓبء عل٣لح ك٠ اُٞىاهاد 

أُقزِلخ، ٝاُشجبة ك٠ ٓظو ٝؽٍٞ اُؼبُْ، ثٔب ٣ٌِٔٞٗٚ ٖٓ ؽبهخ ٝؽٔبً ٝكٌو عل٣ل ْٛ صوٝح 

شجبة ٣زؾزْ اٍزضٔبهٛب، ُٜٝنا كول ارقن اُوئ٤ٌ ػجلاُلزبػ ا٢َ٤َُ ٓجبكهح رأ٤ٖٓ ٓ٘جو ٍٟ٘ٞ ُِ

ٖٓ شز٠ أٗؾبء اُؼبُْ رَزؼ٤لٚ ٓظو ك٠ ًَ ػبّ، أٍلو ػٖ ر٣ٌٖٞ شجٌخ ػب٤ُٔخ رؼْ شجبة 

ٓقزِق اُلٍٝ ُِؼَٔ ٓؼب ُقلٓخ ٓغزٔؼبرْٜ ٝأْٜٓٔ، ك٠ رغٔغ ٣ز٤ٔي ثٔشبهًخ اُؼل٣ل ٖٓ اُشجبة 

أُظوٟ ٝاألع٘ج٠، ٝرٞاعل ه١ٞ ُٔقزِق أُإٍَبد ٝا٤ُٜئبد أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ، ٓٔب ٣لزؼ 

 .ٓبّ َٓبٛٔبرْٜ اُلؼبُخ ك٠ ٗٞاؽ٠ اُؾ٤بح ا٤َُب٤ٍخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبك٣خاَُج٤َ أ

 

اُوئ٤ٌ  ، ؽ٤ش ٣ؼَٔٓإرٔواد اُشجبة ثَ٘وٜب أُؾ٠ِ ٝاإلكو٣و٠ ٝاُؼب٠ُٔٝشٜلد أهع ٓظو 

ػ٠ِ ث٘بء ٗظبّ شجبث٠ عل٣ل، ٝرإًل ٓشبهًزٚ ُْٜ ثبالٍزٔبع ثؾٞاهْٛ ؽٍٞ هؼب٣بْٛ 

ْٜ ٝأكٌبهْٛ ُٝ٘ٔبمعْٜ اُ٘بعؾخ اُز٠ رؼجو ػٖ ئهاكرْٜ ٝٓ٘بهشبرْٜ ُِزؾل٣بد اُز٠ رٞاعٜ

اُو٣ٞخ، ًٝنُي ؽٔٞؽبرْٜ ٝآٓبُْٜ ك٠ رؾو٤ن ٓغزٔغ آٖٓ ٣َٞكٙ اَُالّ ٣ٝؼزٔل ػ٠ِ اُؾٞاه 

ًطو٣وخ ُِزٞاطَ ٝاٍززجبة األٖٓ، اٍز٘بكا ئ٠ُ إٔ اُؾٞاه ٛٞ اَُج٤َ األكؼَ اُنٟ ٣زؼ٤ٖ 

 ُقبؽئخ.االػزٔبك ػ٤ِٚ ك٠ اَُؼ٢ ٗؾٞ رظؾ٤ؼ أُلب٤ْٛ ا

 



 

 

 ٤٢ئ٠ُ اُ٘ٞه، مُي اُؾِْ اُنٟ ظَ ػبُوب ث٤ٖ أَُبء ٝاألهع ألًضو ٖٓ ٓشوٝع اُؼجؼخ ٝفوط 

ٝاٗطِن ك٠ اُلؼبء اُؤو اُظ٘بػ٠ أُظوٟ )ؽ٤جخ ٍبد( ُالرظبالد، ٝٛٞ ٝاؽل ٖٓ ػبٓب، 

 ٍَِِخ األهٔبه أُ٘زظو ئؽالهٜب فالٍ اَُ٘ٞاد أُوجِخ ك٠ ٓغبٍ االرظبٍ ٝاإلٗزوٗذ، ثٜلف هكغ

ًلبءح اُج٤٘خ اُزؾز٤خ ُالرظبالد ك٠ ٓظو ُززٌٖٔ ٖٓ رـط٤خ ًَ شجو ػِٞ أهػٜب ثبُزٞاىٟ ٓغ 

 اُشجٌخ األهػ٤خ.

 

 

 



"ٓجبكهح اُؾٌٞٓخ اإلٌُزو٤ٗٝخ"، ٣ٝؼيى ٛنا اُؤو ٓب رؼزيّ ٓظو ػِٔٚ ٝاُزٍٞغ ك٤ٚ ك٠ ئؽبه 

ٍٞ ػ٤ِٜب، ؽ٤ش رْ اُزٍٞغ ك٠ ٤ٌٓ٘خ ًبكخ اُقلٓبد األٍب٤ٍخ اُز٢ ٣ؼب٢ٗ أُٞاؽٖ ٖٓ اُؾظ

ٖٝٓ أُووه إٔ ٣زْ ثٜ٘ب٣خ اُؼبّ أُوجَ االٗزٜبء ٖٓ ئكفبُٜب ك٠ ًبكخ ٓؾبكظبد اُغٜٔٞه٣خ، 

ٝمُي ك٢ ػٞء ثوٗبٓظ اإلطالػ اإلكاه١ اُن١ ثلأرٚ اُؾٌٞٓخ، ٝثٜلف رو٤َِ ٓؼبٗبح أُٞاؽٖ، 

 ٤ٍٝزْ رلؼ٤َ ٛنٙ اُقلٓبد ٖٓ فالٍ اُٜٞارق أُؾُٔٞخ أٝ ٌٓبرت اُجو٣ل.

 

ٓغبٍ اُطوم ٣لح ٖٓ ٍَِِخ اإلٗغبىاد، ؽووذ ٓظو ئٗغبىا كبم ًَ اُزٞهؼبد ك٢ ٝك٠ ؽِوخ عل

ٝاٌُجبهٟ، ٝاٍزطبػذ اُؾٌٞٓخ أُظو٣خ ٓٔضِخ ك٢ ٝىاهح اُ٘وَ إٔ ر٘لن شجٌخ ؽوم ثٔٞاطلبد 

ػب٤ُٔخ ك٢ ىٖٓ ه٤ب٢ٍ، ٝثِؾ ئعٔب٠ُ اٍزضٔبهاد اُطوم ٝاٌُجبهٟ اُز٠ رْ ئٗغبىٛب فالٍ اُلزوح 

٤ِٓبه ع٤٘ٚ، ٝشِٔذ "أُشوٝع اُو٠ٓٞ ُِطوم"  0٠اُؼبّ أُبػ٠، ؽز٠ ٜٗب٣خ  ٠٢١٦ٖٓ 

٤ًِٞ ٓزو  ٤ِٓ٠٢٢٢به ع٤٘ٚ، ٝرط٣ٞو شجٌخ اُطوم اُؾب٤ُخ ) ٤ً١5ِٞٓزو ٝثزٌِلخ  5٢٢ثطٍٞ 

٤ِٓبه ع٤٘ٚ،  0.٢ٓؾبٝه عل٣لح ػ٠ِ ا٤َُ٘ ثـ ٤ِٓ٤بهاد ع٤٘ٚ، ٝاالٗزٜبء ٖٓ ر٘ل٤ن  ٤( ثزٌِلخ 

 ٤ِبه ع٤٘ٚ.ٓ 0.0ًٞثو٣ب ػ٣ِٞب" ثزٌِلخ  0٢ٝ"

 

 

 

، إٔ اُوئ٤ٌ ػجلاُلزبػ ا٢َ٤َُٝك٠ ٛنا ا٤َُبم شٜلد عَِبد ٓإرٔو اُشجبة اَُبثغ رأ٤ًل 

، ٓشلكا ػ٠ِ ثشجٌخ اُطوم اُو٤ٓٞخٓظو ٍزشٜل ٗوِخ ه٣ٞخ ٝٓؾزوٓخ ك٠ ٓ٘زظق اُؼبّ أُوجَ 

إٔ اُوطبع كافَ اُلُٝخ ٓؾَ اٛزٔبّ ٓ٘ن ر٠ُٞ أَُئ٤ُٞخ، ٝػ٠ِ إٔ ٓظو فالٍ ٝهذ ه٤ب٠ٍ 

ذ ًلبءح شجٌخ اُطوم اُول٣ٔخ ثأًِٜٔب، ٝأٗشأد ؽوهبً أفوٟ عل٣لح ُِوثؾ ث٤ٖ أُؾبكظبد، هكؼ

 ًٔب رْ ث٘بء ٓغزٔؼبد ػٔوا٤ٗخ عل٣لح.

 



 

رطٞها ًج٤وا، ٝٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ اُلوص اإلٍزضٔبه٣خ ك٠ ٛنا اُوطبع، ٝرْ هطبع اُ٘وَ ك٤ٔب ٣شٜل 

عواءاد اُؼبعِخ ُوكغ ٓؼلالد االٝػغ فطؾ ُزط٣ٞو ٛنا أُوكن اُؾ٤ٟٞ، ئ٠ُ عبٗت ػلك ٖٓ 

اَُالٓخ ٝاألٓبٕ ثبُٔؾطبد ٝاُٞهُ، ٝرٞك٤و هطغ اُـ٤به األط٤ِخ ٝهكغ َٓزٟٞ اُظ٤بٗخ 

 ٝاُؼبَٓ اُجشوٟ.

 

 ٦٦ػوثخ هًبة، ٝهطل  ١0٢٢فطٞاد فطخ رط٣ٞو اٌَُخ اُؾل٣ل رزٔضَ ك٠ رٞه٣ل ٝأثوى 

خ ٌُٜوثبء ئشبهاد ٤ِٓبه ع٤٘ 0٢، ٤ِٓ٠٢٠٠ٝبه ع٤٘خ ُز٘ل٤ن ٓشوٝػبد عل٣لح ؽز٠ ػبّ 

فطٞؽ اٌَُخ اُؾل٣ل ُي٣بكح ٓؼلالد األٓبٕ، ؽ٤ش ر٘وَ اٌَُخ اُؾل٣ل ٤ِٕٓٞ هاًت ٤ٓٞ٣ب، ٝك٠ 

ػٞء ٓشوٝػبد اُطوم ٝاٌُجبهٟ، اُز٠ شٜلرٜب ٝىاهح اُ٘وَ فالٍ اُقٌٔ ٍ٘ٞاد أُبػ٤خ 

ػب٤ُٔب ك٠ اُغٞكح، ٝاٗقلبع اُؾٞاكس ئ٠ُ  ٢٦(، اؽزِذ ٓظو أُورجخ ٠٢١٦/٠٢١5)

٦٢.% 

٤ٌُٕٞ كهح اُزبط، ؽ٤ش ٤ٍغوٟ ئكفبُٚ ك٠ ٓظو ألٍٝ ٓوح ٤ٍٝٔضَ ٓشوٝع أُٞٗٞه٣َ عبء ٝ

ٝٛٞ ٤ٍِٝخ ٗوَ عٔبػ٢ ًض٤لخ أؽبك١ اٌَُخ، ٤َ٣و ٗوِخ ٝرؾٞال ًج٤وا ك٢ ٍٝبئَ أُٞاطالد، 

ػ٠ِ ًٔوح فوٍب٤ٗخ ٓؼِوخ، ٝرجِؾ ٍؼزٚ اُوظٟٞ ؽٞا٠ُ ٤ِٕٓٞ هاًت ٤ٓٞ٣ب، ٝاُٜلف ٓ٘ٚ 

 .ُغٔبػ٠ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغٜٔٞه٣خ ثٔب ك٤ٜب أُلٕ اُغل٣لحرؼظ٤ْ ٓ٘ظٞٓخ اُ٘وَ ا

 

ٝٛنٙ اُ٘ٞػ٤خ ٖٓ أُٞاطالد رزَْ ثأٜٗب ٍٝبئَ ٗوَ ٍو٣ؼخ ٝػظو٣خ ٝآٓ٘خ ٝطل٣وخ ُِج٤ئخ، 

ٝرٞكو اٍزٜالى اُٞهٞك ٝرقلغ ٓؼلالد اُزِٞس اُج٤ئ٢ ٝرقلق االفز٘بهبد أُوٝه٣خ ثبُٔؾبٝه 



ٖٓ ٓؾطخ االٍزبك ثبُقؾ اُضبُش ُٔزوٝ األٗلبم ٝاُشٞاهع اُوئ٤َ٤خ، ٝروثؾ ٓؾبكظخ اُوبٛوح 

٤ًِٞ ٝػلك  ٦٦ثشبهع طالػ ٍبُْ ثٌَ ٖٓ اُوبٛوح اُغل٣لح ٝاُؼبطٔخ اإلكاه٣خ اُغل٣لح ثطٍٞ 

 ( ٓؾطخ.٠١)

 

أُٞظل٤ٖ ٝأُزوكك٣ٖ ٖٓ اُوبٛوح ٝاُغ٤يح ك٢ أهَ ىٖٓ هؽِخ الرظبُٚ ثبُقؾ  أُٞٗٞه٣َٝ٣٘وَ 

أًزٞثو ئ٠ُ هثؾ ٓؾبكظخ اُغ٤يح ثلا٣خ ٖٓ ٓؾطخ  ٤ٞه٣َ اُضبُش ُٔزوٝ األٗلبم، ٣ٜلف فؾ ٓٞٗ

عبٓؼخ اُلٍٝ ثبُقؾ اُضبُش ُٔزوٝ األٗلبم ثٔلٕ اَُبكً ٖٓ أًزٞثو ٝاُش٤ـ ىا٣ل ٝاُزٍٞؼبد 

اُغل٣لح ثٔل٣٘خ اَُبكً ٖٓ أًزٞثو، ك٤ٔب ٣جلأ ٓٞٗٞه٣َ اُؼبطٔخ اإلكاه٣خ اُغل٣لح ٖٓ ٓل٣٘خ 

أًزٞثو ٣جلأ ٖٓ اُغ٤يح  ٤ً٤ِٞٓزوا، ٝٓٞٗٞه٣َ  ٦0ٗظو ئ٠ُ اُؼبطٔخ اإلكاه٣خ اُغل٣لح ثطٍٞ 

 ٤ًِٞ. ٦٠أًزٞثو ثطٍٞ ٗؾٞ  ٤ئ٠ُ ٓل٣٘خ 

 

 

 

اُوئ٤ٌ ، ٝربثغ ػ٤ِٔبد رط٣ٞو أُزؾق اُؾؼبهٟ اٌُج٤وٖٝٓ فالٍ أكٌبه ٓجزٌوح شٜل ٛنا اُؼبّ 

ٓشوٝع رط٣ٞو ٤ٓلإ اُزؾو٣و ثٍٞؾ اُوبٛوح، ؽ٤ش رْ ك٤ٚ ٓواؽَ اُزط٣ٞو اُز٠ رزٞاىٟ ٓغ 

 ك٠ أُبئخ ٖٓ األػٔبٍ، شِٔذ ٓقزِق أثؼبك ا٤ُٔلإ ٝٓلافِٚ أُقزِلخ. 5٢ب٣ووة ٖٓ ئٗغبى ٓ

 

٤ٍُظجِؼ هِت اُوبٛوح ٓزؾلب ٓلزٞؽب ُززٌبَٓ ك٤ٚ طٞهح ٓظو اُؼظ٤ٔخ اُز٠ ٝثٜنا اُزط٣ٞو، 

ٜٝٗو ا٤َُ٘ اُؼظ٤ْ ك٠ ر٘ٞع ٝر٘بؿْ  خأُظوٟ اُول٣ْ ٝاُؼٔبهح أالٝهٝث٤رغٔغ ث٤ٖ اُزبه٣ـ 

 َّ ًجبُ ٝأػٔبٍ  ٦ِخ كوػ٤ٗٞخ رزٍٞؾ ا٤ُٔلإ رز٤ٔي ثغٔبٍ ٗوٞشٜب ٣ٝؾ٤ؾ ثٜب ؽؼبهٟ كو٣ل ٓ



اُوطق ٝاإلٗبهح ٝاُزشغ٤و رْ ٗوِٜب ٖٓ األهظو ؽ٤ش ٤ٍشٜل ا٤ُٔلإ ًٓٞت ٗوَ ا٤ُٓٞٔبٝاد 

 .ا٤ٌُِٔخ ثًٔٞت ٤ٜٓت ٖٓ ا٤ُٔلإ ُِٔزؾق اُؾؼبهح اٌُج٤و ثبُٜوّ

 

 

إلٗظبف، ئ٣ٔبٗب ٖٓ اُو٤بكح ا٤َُب٤ٍخ ثأٜٗب ٗظ٤جٜب ٖٓ اأُوأح أُظو٣خ ٝػبّ ثؼل آفو ٗبُذ 

شو٣ي ؽو٤و٢ ك٠ ًَ فطٞح ػ٠ِ اُطو٣ن اُٞؽ٠٘، ٝؽظِذ ػ٠ِ اٌُض٤و ٖٓ ؽوٞهٜب، ٝأر٤ؾذ 

كوطخ اُز٤ٌٖٔ ا٤َُب٠ٍ ثز٤ُٜٞب اُؼل٣ل ٖٓ اُؾوبئت اُٞىاه٣خ، ٝر٤ُٜٞب ٝألٍٝ ٓوح ك٠ ربه٣ـ ُٜب 

ظو ٝٗغؾذ ك٠ اُزظلٟ ٓظو ٓ٘ظت أُؾبكع، ٝشبهًذ ػ٠ِ ٓلٟ ٍ٘ٞاد ٍذ ك٠ ٜٗؼخ ٓ

ُٔشبًِٜب ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رقل٤ق اُزؾل٣بد اُز٠ رٞاعٜٚ، ٝأصجزذ أٜٗب عل٣وح ثٔب ؽظِذ ػ٤ِٚ ٖٓ 

صوخ ٖٓ اُو٤بكح ا٤َُب٤ٍخ، ٝثٔب ؽظِذ ػ٤ِٚ ٖٓ ؽوٞم ٝٓبرؾِٔٚ ٖٓ َٓئ٤ُٞبد ٝأٍٜٔذ ك٠ 

 ٤َٓوح اُز٤ٔ٘خ ئكهاًب ٜٓ٘ب ثبَُٔئ٤ُٞخ ٝأ٤ٔٛخ أُشبهًخ.

 

 

، كل٠ ػٞء رٞع٤ٜبد اُو٤بكح ا٤َُب٤ٍخ أُزؼِوخ ثبُزو٤ًي ب٣خ االعزٔبػ٤خُجوآظ اُؾٔٝثبَُ٘جخ 

"رٌبكَ ػ٠ِ رٌض٤ق ثوآظ اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ، هكؼذ اُؾٌٞٓخ أُجبُؾ أُقظظخ ُٔشوٝع 

ٓقظظبد األٍو ٖٝٓ أُووه إٔ ري٣ل ٤ِٓبه ع٤٘ٚ،  ٤ِٓ١٨،٦به ع٤٘ٚ ئ٠ُ  ١٢،٦ًٝوآخ" ٖٓ 

ًٜب ك٢ ٓ ١٦٢ئ٠ُ  ١٢٢ٓب ث٤ٖ  أُق أٍوح  ١٢٢ؼبُ "رٌبكَ ًٝوآخ"، ًٔب ٤ٍزْ ئػبكخ ع٤٘

٤ِٕٓٞ أٍوح  ٤،٦عل٣لح ُٜنا اُجوٗبٓظ، اُنٟ ٣ز٤ٔي ثبُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ، ٝٛٞ ٓب ٣ؼٖٔ ئػبكخ 

 ٤ِٓبه ع٤٘ٚ. ٨5ئ٠ُ  ٠٢١5َٓزؾوخ، ك٤ٔب اهرلؼذ ٓقظظبد كػْ اُز٣ٖٞٔ فالٍ ػبّ 

 



 

 

ٗغبػ أُوؽِخ األ٠ُٝ ٖٓ ٣زٞاطَ، ٝعبء ثبُِٔق اُظؾ٠ ُِٔظو٤٣ٖ  اُوئ٤ٌٝاٍزٔو اٛزٔبّ 

ٓ٘ظٞٓخ اُزأ٤ٖٓ اُظؾ٠ اُشبَٓ اُز٠ رٔذ ك٠ ٓؾبكظخ ثٞهٍؼ٤ل ؽبكيا ُزلش٤ٖ رِي أُ٘ظٞٓخ 

، ؽ٤ش ًبٕ اُزأ٤ٖٓ اُظؾ٠ اُشبَٓ ؽِٔب ُطبُٔب كاػت ُزشَٔ ًَ ٓٞاؽٖ ػ٠ِ أهع ٓظو

ٛٞ أ٣وٞٗخ رِي أُ٘ظٞٓخ اُز٠ رٔضَ ٗوِخ ٗٞػ٤خ ؿ٤و ٝؽت األٍوح ؽٔٞؽبد أُظو٤٣ٖ، 

" إٔ ٌَُ ٓٞاؽٖ اُؾن ٖٓ اُلٍزٞه أُظوٟ ٝٗظٜب  ١٨جٞهخ ػٌَذ ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح َٓ

ك٠ اُوػب٣خ اُظؾ٤خ أُزٌبِٓخ ٝكوب ُٔؼب٤٣واُغٞكح، ٝإٔ اُلُٝخ رٌلَ اُؾلبظ ػ٠ِ ٓواكن 

هكغ ًلبءرٜب ٝاٗزشبهٛب  اُقلٓبد اُظؾخ اُؼبٓخ اُز٠ رولّ فلٓبرٜب ُِشؼت ٝكػٜٔب ٝاُؼَٔ ػ٠ِ

 ٍ".اُؼبك اُغـواك٠

 

االٛزٔبّ ثزله٣ت األؽجبء ٝاًَبثْٜ أُٜبهاد ُٝؼَ ٖٓ أْٛ ػ٘بطو ٗغبػ أُوؽِخ األ٠ُٝ 

، كؼال ػ٠ِ اٍزٔواه ر٘ل٤ن ٤ُشَٔ رط٣ٞو أَُزشل٤بدٝآزل أُشوٝع  اُالىٓخ ألكاء هٍبُزْٜ،

ٓجبكهح اُوؼبء ػ٠ِ هٞائْ االٗزظبه، ٝاُز٠ أٍلود ؽز٠ ا٥ٕ ػٖ ػلك ٖٓ أُجبكهاد، ٜٝٓ٘ب 

أُق ػ٤ِٔخ عواؽ٤خ ُِٔٞاؽ٤ٖ٘، ٝثٜنا رْ اُوؼبء ػ٠ِ هٞائْ االٗزظبه ٝأطجؾذ  ٠٤٢ ر٘ل٤ن

 ظبٛوح ؿ٤و ٓٞعٞكح.

 

 

انطلقت الحملة فً شهر ثوٝاكلٛب أُقزِلخ  ٤ِٕٓٞ طؾخ ١٢٢ٓجبكهح ئػبكخ ئ٠ُ مُي، عبءد 

ملٌون مواطن، وتم صرف عالج األنٌمٌا  9.9تمكنت من فحص ، حٌث 2310نوفمبر عام 

 .باإلضافة إلى التوعٌة وصرف العالج لألطفال ضد السمنة والنحافة بالمجان،



 

" لدعم الحٌاة الصحٌة والتوعٌة بأسلوب "صحتنا فً أسلوب حٌاتناأنه تم إطالق حملة  كما

حملة اإلقالع عن ملٌون صحة"، باإلضافة إلى  133التغذٌة الصحٌة السلٌمة تحت شعار "

 33فً شهر أغسطس الماضً، من خالل تخصٌص  التدخٌن، والتً انطلقت أولى فعالٌتها

 .عٌادة لإلقالع عن التدخٌن منتشرة بمحافظات الجمهورٌة

الكتشاف وعالج ضعف وفقدان السمع لألطفال ربٌس الجمهورٌة تم بدء العمل بمبادرة  و 

طفاًل حتى  699ألًفا و 243، حٌث تم فحص 2319حدٌثً الوالدة، منذ شهر سبتمبر عام 

 .اآلن

والتً تستهدف تقدٌم التوعٌة والكشف صحة المرأة المصرٌة لدعم  الربٌسإلى حملة لفتت 

ملٌون امرأة، حٌث تم  33أمراض سرطان الثدي والسكري والضغط والسمنة ألكثر من عن 

 .منذ إطالق المبادرة فً شهر ٌولٌو الماضًملٌون امرأة  4.5فحص وتقدٌم التوعٌة لحوالً 

، كما أنها مستمرة ومستدامة، وذلك ضمن ملٌون صحة" 133"رجمٌع المبادرات تحت شعاو 

خطة الوزارة ورؤٌة القٌادة السٌاسٌة لالهتمام بالصحة العامة وتبنً استراتٌجٌة بناء اإلنسان 

 .2333المصري وتحقٌق رؤٌة مصر 

، الربٌس عبدالفتاح السٌسً، أطلق 2319رباسة مصر لالتحاد األفرٌقً عام وتزامًنا مع  

عالج ملٌون أفرٌقً من فٌروس سً فً عدد من الدول األفرٌقٌة الصدٌقة لدعم تلك  مبادرة

ملٌون صحة" للقضاء على  133الدول فً مسح وعالج مواطنٌها ونقل تجربة مصر الرابدة "

 فٌروس سً والكشف عن األمراض غٌر السارٌة

 

 

 اُؼب٠ُ ٝاُجؾش اُؼ٠ِٔ اُزؼ٤ِْ 



 

خ ٝأُغزٔغ، اُقطؾ ٝأُشوٝػبد اُجؾض٤خ ك٠ اُغبٓؼبد أُظو٣خ ثبؽز٤بعبد اُلُٝهثؾ 

ٝر٤ٌِلٜب ثا٣غبك ؽٍِٞ ُِٔشٌالد اُز٠ رٞاعــٚ اُلُٝخ ًَ كــ٠ افزظبطٚ، عبء ث٘بء ػ٠ِ ر٤ٌِق 

ُوئبٍخ ٓغٌِ اُٞىهاء ٝثبُز٤َ٘ن ٓغ ًَ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ثبُلُٝخ، اُوئ٤ٌ ػجلاُلزبػ ا٢َ٤َُ 

بِٓخ ػ٠ِ إلػلاك فطخ شأُغٌِ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد ًٝنُي ر٤ٌِق هئبٍخ اُٞىهاء ٝثبُز٤َ٘ن ٓغ 

ُؼٞكح األٗشطخ اُو٣بػ٤خ ٝاُل٤٘خ ٝاُضوبك٤خ ثبُغبٓؼبد أُظو٣خ، ٝرٞك٤و ع٤ٔغ َٓزٟٞ اُلُٝخ 

اإلٌٓب٤ٗبد اُالىٓخ ُزؾو٤ــن مُي، ٝاُز٤َ٘ن ث٤ٖ اُٞىاهاد أُؼ٤٘خ رؾذ ئشواف هئ٤ٌ ٓغٌِ 

ٔواًي اُٞىهاء إلربؽخ اُلوطخ ُطالة أُلاهً ُٔٔبهٍخ اُو٣بػخ ٝاألٗشطخ اُضوبك٤خ ٝاُل٤٘خ ث

 اُشجبة ٝهظٞه اُضوبكخ.

 

رؾذ هػب٣خ "ؽؼبٗبد ُإلثلاع ٝاالثزٌبه"، أ٣ؼب اُؼَٔ ػ٠ِ ئٗشبء  اُوئ٤ٌٝعبء ك٠ ر٤ٌِق 

أُغٌِ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد، ثؾ٤ش ٣زْ ٖٓ فالُٜب رٞك٤و أٝعٚ اُلػْ اُالىّ ُِشجبة أُجلػ٤ٖ ك٠ 

٠٘ ٓشوٝع ا٣ُٜٞخ ٌَُ ًَ أُغبالد، ٝر٤ٌِق ٓغٌِ اُٞىهاء ثبُز٤َ٘ن ٓغ ٝىاهح اُلكبع ثزج

 ٓؾبكظـــخ ػ٠ِ إٔ ٣زْ كهاٍزٚ ٝر٘ل٤نٙ ٖٓ فالٍ فطخ شبِٓخ ٣زْ ػوػٜب فالٍ صالصـــخ أشٜـو.

 

 

 

عهد الربىس عبد فى  التعلٌم العالً والبحث العلمى خالل الست سنوات الماضٌةقطاع  شهدو 

زة فى قطاع إنجازات متنوعة فً عدد من المجاالت التى حققت نتابج متمٌ  الفتاح السٌسى

 :التعلٌم العالى والبحث العلمى، فعلى صعٌد الجامعات والمراكز البحثٌة نجد أن



 

 

 2314/2315جامعات منذ  4( جامعة حكومٌة بزٌادة 29الجامعات الحكومٌة )بلغ عدد  ▪ 

 –مطروح  –( جامعات أنشبت فً العامٌن األخٌرٌن فقط هً جامعات )الوادي الجدٌد 3منها )

 ( .األقصر

 .(2314/2315كلٌة منذ  93كلٌة ومعهًدا بالجامعات الحكومٌة )بزٌادة  494دد ع  ▪ 

( برنامًجا جدًٌدا فً تخصصات تخدم احتٌاجات سوق العمل وعملٌة التنمٌة 100عدد )   ▪

 .(2314/2315برنامج منذ  93الوطنٌة )بزٌادة 

عدد ( تضم 2315/ 2314جامعة منذ  19( جامعة خاصة وأهلٌة )بزٌادة 35عدد )   ▪

 .(2314/2315كلٌة منذ  32( كلٌة )بزٌادة 160)

ا فوق متوسط 45( كلٌات تكنولوجٌة تضم 0عدد )  ▪ ًٌ  .معهًدا فن

 :وهم 2319/2323( جامعات تكنولوجٌة جدٌدة بدأت الدراسة بها العام الدراسً 3عدد )  ▪

o الجامعة التكنولوجٌة بالقاهرة الجدٌدة 

o الجامعة التكنولوجٌة بقوٌسنا 

o جامعة التكنولوجٌة ببنً سوٌفال 

o  6جامعات تكنولوجٌة فى المدن التالٌة )شرق بورسعٌد،  5كما جاري العمل على إنشاء 

 .(أكتوبر، برج العرب، األقصر الجدٌدة )طٌبة(، أسٌوط

( جامعات أهلٌة جدٌدة تقوم بإنشابها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة 4عدد )  ▪

 :هً

o اللةجامعة الج 

o  ،جامعة الملك سلمان بن عبد العزٌز بجنوب سٌناء بفروعها الثالثة فى مدن )شرم الشٌخ

 (الطور، رأس سدر

o جامعة العلمٌن الدولٌة 

o جامعة المنصورة الجدٌدة 

 .جاري إنشاء الجامعة المصرٌة لتكنولوجٌا المعلومات بالعاصمة اإلدارٌة الجدٌدة ▪  

ا وم160عدد )  ▪ ًٌ  (.2314/2315معهد منذ  12توسًطا خاًصا )بزٌادة ( معهًدا عال

 : جامعات باتفاقٌات دولٌه  ▪

 الجامعة المصرٌة الٌابانٌة للعلوم والتكنولوجٌا 

 فرع جامعة إسلسكا بمصر 

 الجامعه األلمانٌه الدولٌة 

 :( من فروع الجامعات األجنبٌة، ه3ًعدد )  ▪

o رع جامعة جزٌرة األمٌر إدواردمؤسسة الجامعات الكندٌة فً مصر التً تستضٌف ف 

o مؤسسة جامعة المعرفة الدولٌة التً تستضٌف فرع جامعة كوفنتري البرٌطانٌة 

o مؤسسة جلوبال التً تستضٌف فرع جامعة هٌرتفوردشاٌر البرٌطانٌة 

 :أعداد الطلبة التً ٌتم استٌعابهم سنوٌا فى منظومة التعلٌم العالً ▪ 

 o  433ٌدٌن بالجامعات والمعاهد الحكومٌة )بزٌادة حوالً مالٌٌن طالب وطالبة مق 3نحو 

ًٌا 533(، تقدم لسوق العمل واإلنتاج نحو 2314/2315ألف طالب منذ   ألف خرٌج سنو



 o  طالًبا مقًٌدا بالدراسات العلٌا بتلك المؤسسات 219.963عدد 

 o  ألف عضو منذ  16ألف عضو هٌبة تدرٌس وعضو هٌبة معاونة )بزٌادة  123عدد

2314/2315) 

 o  ( للحصول على درجات 2314مبعوث عن  633مبعوث )بزٌادة حوالً  1.233عدد

جامعٌة علٌا فً تخصصات تواكب التنمٌة الوطنٌة، منها: (الذكاء االصطناعً، الهندسة 

النووٌة، إنترنت األشٌاء، هندسة الطاقة، الصناعات الدوابٌة، 

ًٌا فً أبحاث  43ر مؤخًرا المرتبة حٌث أحتلت مص  والنانوتكنولوجً  البٌوتكنولوجً عالم

 النانوتكنولوجً

  o  ألف طالب وافد مقٌدٌن بمؤسسات التعلٌم العالً 92عدد 

ا )بزٌادة 113عدد )  ▪ ًٌ (، فضالً عن عدد من 2314مستشفً منذ  24( مستشفى جامع

 مراكز ومعاهد البحوث الطبٌة تنتشر فً كافة ربوع مصر

( معهًدا ومركًزا وهٌبة تبع 15بة بحثٌة تتبع الوزارة و)( مركًزا ومعهًدا وه11ٌعدد ) ▪ 

 وزارات أخرى تقوم الوزارة بالتنسٌق الوطنً معها فٌما ٌختص بالبحوث واالبتكار

 إنشاء معهد بحوث اإللكترونٌات الجدٌد •

 إنشاء مدٌنه الفضاء المصرٌة •

 2314ه منذ عام ملٌار جنٌ 43زٌادة موازنة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ▪  

 (ملٌار جنٌه 65حوالً  2323/2321)إجمالً مٌزانٌة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 

وفٌما ٌتعلق بالتصنٌف الدولى للجامعات فقد استطاعت الوزارة تحقٌق العدٌد من اإلنجازات 

 .فى هذا الملف الهام 

 

 :وفٌما ٌتعلق بتطوٌر منظومة الوافدٌن نجد أن

طالب وافد مقٌدٌن بمؤسسات التعلٌم العالً  92333لطالب الوافدٌن لٌصل إلى زاد عدد ا ▪

  ) دراسات علٌا –)مرحلة أولى 

 التعلٌم العالى وزارةالمركزٌة للطالب الوافدٌن بمقر االنتهاء من أعمال تطوٌر مبنى اإلدارة  ▪ 

فً  بحً السفارات بمدٌنة نصر، ومركز اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها وتم االفتتاح الرسمى

2/12/2310. 

 

 .إطالق تطبٌق "ادرس فى مصر"على الهاتف المحمول ▪

 

 

 

 

 

فى وضع عدد   وضع عدد من اإلستراتٌجٌات القومٌة كما شاركت مع جهات أخرىكما تم كما 

 :من اإلستراتٌجٌات فى عدد من المجاالت

 .2333اإلستراتٌجٌة القومٌة للعلوم والتكنولوجٌا واالبتكار   ▪



 .اإلستراتٌجٌة القومٌة للتوظٌف ▪ 

 .اإلستراتٌجٌة القومٌة للذكاء االصطناعً  ▪

 .ٌجٌة القومٌة لصناعة السٌارات الكهربٌةاإلسترات ▪ 

 .إستراتٌجٌة مكافحة التطرف والفكر التكفٌري بالجامعات ▪ 

 

 :وفٌما ٌتعلق بالمبادرات القومٌة فقد قامت الوزارة بإطالق

 .مبادرة صناٌعٌة مصر ▪ 

 .مبادرة ادرس فى مصر ▪ 

 .مبادرة ملٌون مبرمج مع هواوى ▪ 

 .صحة 365مبادرة  ▪ 

، للشراكة بٌن التعلٌم الهندسى والبحث العلمى، تحت (FUSION) «اجاندم»مبادرة  ▪ 

رعاٌة ربٌس مجلس الوزراء، التً تستهدف تطوٌر الصناعة المصرٌة، وتأهٌل جٌل جدٌد من 

 .الخرجٌن المبدعٌن ورواد األعمال لدفع عجلة االقتصاد المصرى

 

  

 

 :تنظٌم عدد من المسابقات على مستوى الجامعات تم كما 

 

ة أفضل جامعة فى )االستعداد للعام الدراسً، التحول الرقمً، تطوٌر مسابقإطالق  ▪ 

  )العشوابٌات، ومكافحة محو األمٌة

مسابقة رالً السٌارات الكهربابٌة بالعاصمة اإلدارٌة الجدٌدة برعاٌة ربٌس مجلس إطالق  ▪ 

ألولى (. وٌعد الرالً المسابقة التكنولوجٌة ا2319، والثانً 2310الوزراء )الموسم األول 

من نوعها فً مصر والمنطقة العربٌة، بهدف نقل وتوطٌن التكنولوجٌا، وتعمٌق التصنٌع 

 .المحلً، وتجمٌع القدرات الوطنٌة فً الداخل والخارج

 

مشروع للتموٌل بقٌمة  333مسابقة لدعم مشروعات التخرج الطالبٌة، وتم اختٌار إقامة  ▪

التكنولوجٌا الخضراء، البرامج المساعدة ملٌون جنٌه فى مجاالت )األثاث والدٌكور،  13

لمتحدي اإلعاقة، البرمجٌات، إنترنت األشٌاء، أفالم الكارتون واأللعاب اإللكترونٌة، صناعة 

 (اإللكترونٌات والروبوتكس، الطاقة والمٌاه، االستزراع السمكً.... وغٌرها

 

 

ٜٓٔخ هزب٤ُخ، ٝأؽل أشوً ٓؼبهى اُشإٔ اُؾوة ػ٠ِ اُلَبك ٝػ٠ِ ٓلٟ ٍذ ٍ٘ٞاد ًبٗذ 

ثبُزٞاى١ ٓغ ٓؼوًز٠ اُز٤ٔ٘خ االهزظبك٣خ ٝاُؼلاُخ االعزٔبػ٤خ،  ا٢َ٤َُاُلاف٢ِ اُز٢ فبػٜب 

األفطو كافَ اُج٘بء أُإ٢ٍَ ك٢ ئؽبه عٜٞكٛب ُإلطالػ االهزظبك١ ٝاُز٤ٔ٘خ  ٠ٛٝ أُؼوًخ

ٍٟٞ ؽٔب٣خ أُبٍ اُؼبّ، ٝؽٔب٣خ أُٞاؽ٤ٖ٘ ٖٓ اُلبٍل٣ٖ ٝاُزط٣ٞو ٝاُزؾل٣ش، ٝاُز٢ ال رؼوف 

ٝٓظبط٢ اُلٓبء ٝأُزبعو٣ٖ ثوٞد اُشؼت، ٝث٘غبػ اُغٜٞك اُٞؽ٤٘خ ك٢ ٌٓبكؾخ اُلَبك 

ثخ هائلح ٝفجوح ٣ٌٖٔ ٗوِٜب ُٔقزِق اُلٍٝ ك٢ أٍب٤ُت ٓؾبطوح ٝعوائٔٚ، أطجؼ ُلٟ ٓظو رغو

 اُلَبك ٝرزجؼٚ.

 



ك٢ ٓظو ُغٜٞك اُؾوة ػ٠ِ اُلَبك، ٝاُؼوة اُو٤بكح ا٤َُب٤ٍخ ٝاُلػْ ٝأَُبٗلح اُز٠ رجل٣ٜب 

اُوئ٤ٌ ث٤ل ٖٓ ؽل٣ل ػ٠ِ اُلبٍل٣ٖ ُزؾو٤ن اُوكع ُٖٔ ٣لٌو ك٠ اَُؼ٠ كَبكا، رٞاطَ ثاؽالم 

أُوؽِخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اإلٍزوار٤غ٤خ اُز٢ ؽلكد ػلكا ٖٓ األٛلاف األٍب٤ٍخ،  ػجل اُلزبػ ا٢َ٤َُ

ٜٝٓ٘ب رط٣ٞو عٜبى ئكاه١ ػ٠ِ كهعخ ػب٤ُخ ٖٓ اٌُلبءح ثٔقزِق أُٞاهغ ك٢ اُلُٝخ، ٝئػلاك 

ث٤٘خ رشو٣ؼ٤خ ٝهب٤ٗٞٗخ كاػٔخ ُغٜٞك أٌُبكؾخ ٝر٤ٍٞغ آكبم ٝأٍب٤ُت اُزؼبٕٝ اإله٢ٔ٤ِ 

 كخ طٞهٙ.ٝاُل٢ُٝ ك٢ ٓ٘غ اُلَبك ثٌب

 

اُٜبكف ئ٠ُ ئربؽخ اُقلٓبد اُوه٤ٔخ ثطوم  " اُزؾٍٞ ُٔغزٔغ هه٠ٔ "ٝرؾذ ٓظِخ ٓشوٝع 

ث٤َطخ ٝرٌِلخ ٓالئٔخ ُغ٤ٔغ أُإٍَبد ٝأُٞاؽ٤ٖ٘ ٖٓ فالٍ ٓ٘ظٞٓخ هه٤ٔخ ٓزٌبِٓخ ٓإٓ٘خ، 

أُلٕ اُن٤ًخ ٝاُزؾٍٞ اُوه٠ٔ اُنٟ ٣ؼل ٍٔخ ٖٓ ٍٔبد ئٗغبىارٚ، ػظو  اُوئ٤ٌ ا٢َ٤َُ كشٖ

ؽ٤ش ٣ؼزجوٙ اُطو٣ن اُظؾ٤ؼ ُج٘بء كُٝخ ؽل٣ضخ، ٣َؼ٠ إلهٍبء كػبئٜٔب ُِؾبم ثوًت اُز٤ٔ٘خ 

 ألع٤بٍ اُوبكٓخ.اُؼب٤ُٔخ، َٓزٜلكب رٞك٤و َٓزوجَ ٝاػل ُِغ٤َ اُؾب٠ُ ٝا

 

فلٓبد ٣ؼٖٔ رول٣ْ رؾ٣َٞ أُغزٔغ أُظوٟ ُٔغزٔغ هه٠ٔ ػ٠ِ  اُوئ٤ٌ ا٢َ٤َُ ٝؽوص

ٓز٤ٔيح ُِٔٞاؽ٤ٖ٘ ٖٓ فالٍ ٓؼبٓالد ئٌُزو٤ٗٝخ ٝرٞك٤و اُٞهذ ٝاُغٜل ٝروؼ٠ ػ٠ِ اُوشٞح 

ٝاُلَبك، ٝرؼٖٔ ئٗشبء ٓٔو ٓظو اُوه٠ٔ ُزظجؼ ٓوًيا ػب٤ُٔب ُقلٓبد االرظبالد 

ؼِٞٓبد، ٝأُغزٔغ اُوه٠ٔ ٛٞأُغزٔغ اُؾل٣ش أُزطٞه اُنٟ ٣زشٌَ ٗز٤غخ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُ

ُالػزٔبك ػ٠ِ كٓظ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝاالرظبالد ك٠ أُ٘يٍ ٝاُؼَٔ ٝاُزوك٤ٚ ٝاُضوبكخ 

 ٝاُزغبهح.

 

 ٝاُزؾٍٞ اُوه٠ٔ، ٝاُز٤ٔي اُؾ٠ٌٓٞ، ٝاُضٞهح اُظ٘بػ٤خ، ٝاُؼَٔ اإلثلاػ٠ ك٠ اُؼظو اُوه٠ٔ،

ك٠ كوع ٗلَٜب ػ٠ِ اُؼَٔ اُلاف٠ِ ك٠ ٓظو فالٍ ػبّ هئب٠ٍ عل٣ل، ٝثٜب  ِٓلبد ٍزَزٔو

اُؼبطٔخ اإلكاه٣خ اُغل٣لح )ػبطٔخ أَُزوجَ (، ٍززـ٤و ٓالٓؼ اُلُٝخ ئكاه٣ب ثبالٗزوبٍ ئ٠ُ 

 ٤ٌٓٝ٘خ اُقلٓبد اُؾ٤ٌٓٞخ.

 
 

ُٔلٕ ثبًٞهح ا، ٝأُوشؾخ ُزٌٕٞ اُؼبطٔخ اإلكاه٣خ اُغل٣لح ٠ٛ ئ٣وٞٗخ ٓغزٔغ اُزؾٍٞ اُوه٠ٔ

اُن٤ًخ ك٠ ٓظو اُز٠ رإِٜٛب ػب٤ُٔب ُِلفٍٞ ػظو أُلٕ اُن٤ًخ اُز٠ رؼزٔل ػ٠ِ رطج٤وبد 

أُغزٔغ اُوه٠ٔ ثأؽلس ٝرو٤٘برٚ، ؽ٤ش رٞاطِذ أػٔبُٜب اإلٗشبئ٤خ ٝاًزِٔذ االٍزؼلاكاد 

 ُِلفٍٞ ُِٔغزٔغ اُوه٠ٔ ثأؽلس رو٤٘برٚ ٝرطج٤ن.

 

ٌٍبٕ ٝاُؼبطٔخ اإلكاه٣خ اُؾل٣لح ٝر٤ٔ٘خ ٓشوٝػبد اإلٝاكززبػ ٗوبؽ اُقجي ٝاُز٣ٖٞٔ أُغب٠ٗ 

، ٝاٌُض٤و اٌُض٤و ٖٓ اإلٗغبىاد اُز٠ رإًل إ ٓ٘طوخ شوم ثٞهٍؼ٤ل ٝٝئٗشبء ط٘لٝم رؾ٤ب ٓظو

اُقطٞح أَُزوج٤ِخ ك٠ اُؼبّ اُغل٣ل الرؼ٠٘ ٍٟٞ أُؼ٠ هلٓب ٗؾٞ رؾو٤ن أُي٣ل اإلٗغبى 

هزظبكٟ، ٝاُزٍٞغ ك٠ ٝأُي٣ل ٖٓ هطق اُضٔبه، ٝشؼٞه أُٞاؽٖ ثضٔبه اإلطالػ اال

أُشوٝػبد اُو٤ٓٞخ اٌُجوٟ فبطخ رِي اُز٠ رز٤ؼ كوص ػَٔ ًض٤لخ ًبك٤خ ٝالئوخ ٝٓ٘زغخ رَْٜ 

ك٠ فلغ ٓؼلالد اُجطبُخ، كؼال ػ٠ِ ى٣بكح ؽغْ اإلٗزبط أُؾ٠ِ ٝاٗلٓبط االهزظبك أُظوٟ 

َ، ٝٓٞاطِخ ك٤ُٝب، ٝاٍزٔواه اُؼَٔ ك٠ أُشوٝػبد ٝثوآظ اُز٤ٔ٘خ اُز٠ ثلأ ر٘ل٤نٛب ثبُلؼ

 رؾ٤َٖ اُج٤٘خ اُزؾز٤خ.

 

، َٓبه ٓزؼلك أُغبالد ٝاألثؼبك اإلهزظبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ كبُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ك٠ ٓظو

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A.aspx


ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاُج٤ئ٤خ، َٓبه ٣ؼٌٌ ٍؼ٠ أُغزٔغ ُز٤ٔ٘خ صوٝارٚ ٝهلهاد ع٤ٔغ أكواكٙ 

ُز٤ٔ٘خ ٝٓإٍَبرٚ، ٓغزٔغ ٣ؼيى ٓشبهًخ َٝٓئ٤ُٞخ ًَ اُوٟٞ اُٞؽ٤٘خ ُزؾو٤ن أٛلاف ا

ثبٍزوواه أ٢٘ٓ، ٝككغ ك٠ ػغِخ اُج٘بء ٝاُز٤ٔ٘خ ػ٠ِ ًبكخ األطؼلح ٝك٠ ٓقزِق اُلٝائو كافَ 

 اُلُٝخ.

اتخذت الدولة عدداً من ، المستجد فٌروس كوروناوفٌما ٌخص الجهود الحكومٌة لمواجهة 

فى كافة محافظات الجمهورٌة، ” كورونا“اإلجراءات بالتنسٌق مع وزارة الصحة لمجابهة 

ٌث تم توجٌه المحافظات باتخاذ مجموعة من اإلجراءات االحترازٌة لتعزٌز قدراتها ح

 . والتنسٌق المستمر بشأن فتح غرف العملٌات ورفع درجة االستعداد ٌومٌاً 

خطة لحصار الفٌروس ومقاومته فى ووجهت الوزارة بوضع خرٌطة ألماكن التجمعات لوضع 

ت بالمحافظات لمتابعة تداعٌات الموقف أوال بأول، حالة الطوارئ، وتفعٌل دور إدارة األزما

 . وتفعٌل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة

ووضع خطة للمرور دور الرابدات الرٌفٌات لتوعٌة المواطنٌن لمجابهة الفٌروس  تفعٌلوتم 

للمحافظٌن على األماكن الشعبٌة واألسواق المزدحمة والمستشفٌات واتخاذ أعلى درجات 

قاٌة باستخدام اإلمكانٌات المتاحة، والتنسٌق مع مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بالمحافظات الو

لتفعٌل دور المدارس وكذا التنسٌق مع الجامعات لنشر الوعى الثقافى بخطورة المرض 

 .وأسلوب الوقاٌة منه

 

 

ٍٝزَزٔو ٓظو ك٠ ٍؼ٤ٜب ٗؾٞ ؿل َٝٓزوجَ ٓشوم ثقط٠ صبثزخ كشبؽئ اُ٘غبػ ٝاُق٤و ثبد 

هو٣جب، ؽ٤ش ئٕ ًَ ئٗغبى ٛٞ ربه٣ـ ُِـل ٝط٤بؿخ َُِٔزوجَ أُ٘شٞك، ٝفطٞح ك٠ ٍج٤َ ث٘بء 

اُغَو اُوٟٞ اُنٟ ٣ؼجو ثٚ أُظو٣ٕٞ ثأؽالْٜٓ ٝآٓبُْٜ ٗؾٞ أَُزوجَ ٝاُٜلف أُ٘شٞك، 

ٍٝزؼغ ثبُؼَٔ ٝاالعزٜبك ُج٘خ عل٣لح ك٠ هًبئي اُلُٝخ اُؾل٣ضخ ثؼل إٔ ػجود ؿٔبه اُزؾلٟ 

 ث٘غبػ.

 


