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 -1قراءة ي الوضع الحاي
شــهدت مــر عــى مــر التاريــخ أجيــااً مــن امثقفــن الذيــن أثــروا ي الفكــر العــري والعامــي وقدمــوا لــه العديــد مــن اإســهامات ي مختلــف
امجــاات ،مــا جعــل مــر منــارة ثقافيــة متــد جــذور حضارتهــا آاف الســنوات .وتتنــوع دائــل الريــادة ي الثقافــة امريــة بدايــة مــن
الرجمــة إى إســهامات أخــرى عديــدة ي الصحافــة واأدب .كــا شــهدت مــر تأســيس امــرح الشــعري ،وتطويــر وتحديــث القصــة والروايــة
وامقالــة اأدبيــة ،واســتحداث فــن كتابــة امــرح ،ولهــا إســهامات عديــدة ي مجــاات الســينا والغنــاء والفــن التشــكيي وفنــون التصويــر
والعــارة .ويتجــى ث ـراء امــوروث الثقــاي امــري ي تنــوع ال ـراث بكافــة أشــكاله اماديــة وغــر اماديــة والتــي تقــف شــاهدا ً عــى حضــارة
ممتــدة أفــرزت للعــام نتاج ـاً ثقافي ـاً بالــغ التميّــز والتأثــر.
وتســهم «الثقافــة» ي تنميــة اإنســان امــري مــن خــال مجموعــة مــن القيــم اإيجابيــة امحوريــة التــي يتحقــق حولهــا حــد أدى مــن التوافــق.
وتــأي الصناعــات الثقافيــة عــى رأس محــركات العمــل الثقــاي والتــي شــهدت عــى مــدار الفــرة اماضيــة طفــرة كبــرة أســهمت إى حـ ٍـد كبـرٍ
ي تنامــي دورهــا كفاعــل أســاي ي امنظومــة الثقافيــة .كــا متــد نطــاق الثقافــة امريــة ليشــمل الـراث بكافــة أشــكاله امــادي وغــر امــادي،
حيــث مثــل الصناعــات الراثيــة جــزءا ً أصيـاً مــن الصناعــات الثقافيــة.
ولقــد أعطــى دســتور  2014اهتا ًمــا غــر مســبوق ي الدســاتر امريــة بقضايــا الثقافــة ،حيــث نــص عــى مبــدأ العدالــة الثقافيــة .وتضمــن
البــاب الثــاي الــذي يحمــل عنــوان «امقومــات اأساســية للمجتمــع» فضـاً عــن امقومــات الثقافيــة أربــع مــواد ،إى جانــب عــدة مــواد ي بــاب
الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة ،وتعــد هــذه امــواد مــن اأســس الثقافيــة للدولــة ي امرحلــة القادمــة .وقــد أكــدت امــواد ذات الصلــة
بالثقافــة ي الدســتور عــى التـزام الدولــة بالحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة وتنــوع الروافــد الحضاريــة للهويــة امريــة ،وترســيخ مبــدأ اإعـراف
بالتنــوع الثقــاي ي امجتمــع امــري .كــا أكــدت عــى التـزام الدولــة بحايــة اآثــار والحفــاظ عليهــا ،وعــى التزامهــا بحايــة الرصيــد الثقــاي
امعــار بتنوعاتــه امختلفــة.
ويعكــس الوضــع الحــاي للمنظومــة الثقافيــة ي مــر دائــل متباينــة تــرز العديــد مــن أوجــه القــوة والتميّــز مــن ناحيــة ،كــا تتضمــن قــدرا ً
ا مكــن التغــاي عنــه مــن التحديــات وامعوقــات مــن ناحيــة أخــرى ،ومــن هنــا جــاء وضــع رؤيــة واسـراتيجية للثقافــة لتتعامــل مــع هــذه
التحديــات وتســتهدف تحقيــق العديــد مــن الرامــج الثقافيــة والراثيــة امختلفــة لتنميــة وتطويــر امنظومــة الثقافيــة .وتجــدر اإشــارة إى أن
الحكومــة قــد بــدأت بالفعــل ي تنفيــذ عــد ٍد مــن الرامــج وامروعــات التــى مــن شــأنها توفــر فــرص مويــل أصحــاب امروعــات الثقافيــة
امبتكــرة «مبــادرة فكــر وابتكــر» وي تقريــر قــدرات طــاب امــدارس مــن خــال مبــادرة «أوادنــا» وأيض ـاً برنامــج «أكســب حرفــة جميلــة»
والــذى تقدمــه الحكومــة مــن خــال منحــة للشــباب للتدريــب عــى امروعــات الحرفيــة واليدويــة .وفيــا يــي عــرض للرؤيــة واأهــداف
ااس ـراتيجية للمنظومــة الثقافيــة ومــؤرات قيــاس أداؤهــا وأهــم التحديــات التــى تواجههــا وأهــم الرامــج للتغلــب عليهــا.

ويتعلــق الهــدف اأول بالنهــوض بالصناعــات الثقافيــة والتــي تشــمل الســينا ،وامــرح ،واموســيقى والغنــاء ،والفــن التشــكيي ،واإذاعــة
والتليفزيــون ،والنــر والكتــاب ،والحــرف الراثيــة .أمــا الهــدف الثــاي فمنــوط بــه تطويــر كفــاءة امؤسســات الثقافيــة والعاملــن بهــا ،وتقليــص
الفجــوات الجغرافيــة ي الخدمــات ام ُقدمــة ،وزيــادة دعــم النشــاط الثقــاي اأهــي .ويختــص الهــدف الثالــث بال ـراث مــن خــال صيانتــه
وحايتــه وزيــادة الوعــي بــه وجــذب زيارتــه محلي ـاً ودولي ـاً.

 -4مؤرات قياس أداء الثقافة حتى عام 2030
تتضمــن مؤشـرات قيــاس اأداء تلــك المؤشـرات المتوافــرة بالفعــل ،علــى مســتوى المدخــات والمخرجــات والنتائــج ااســتراتيجية ،ومــن ثــم
تــم تحديــد قيــم حاليــة لهــا وأخــرى مســتهدفة فــي عــام  2020وفــي عــام  ،2030باإضافــة إلــى تلــك المؤش ـرات المســتحدثة والتــي ســيتم
وضــع اإطــار الــازم لتقديرهــا بالتعــاون مــع اأطـراف المعنيــة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

أ -امؤرات الكمية

امسلسل

طبيعة
امؤر

امؤر

تعريف امؤر

1

النتائج
ااسراتيجية

مؤر تنافسية السياحة
والسفر

يقيس ترتيب مر ضمن الباد
الجاذبة للسياحة عامياً وفقاً
معاير تشمل امقومات واأنشطة
السياحية امختلفة

85

الفجوة الجغرافية ي
عدد امكتبات العامة
لكل  100ألف نسمة

يقيس الفجوة الجغرافية بن اأقاليم
ي مدى إتاحة امكتبات العامة

0.35

الفجوة الجغرافية ي
عدد امراكز الثقافية
لكل  100ألف نسمة

يقيس الفجوة الجغرافية بن اأقاليم
ي مدى إتاحة امراكز الثقافية

2

 -2الرؤية ااسراتيجية للثقافة حتى عام 2030

امخرجات

تتمثــل الرؤيــة ااســتراتيجية للثقافــة فــي مصــر حتــى عــام  2030فــي بنــاء منظومــة قيــم
ثقافيــة إيجابيــة فــي المجتمــع المصري تحتــرم التنوع وااختــاف وعدم التمييز .وتســتهدف
الرؤيــة تمكيــن المواطــن المصــري مــن الوصــول إلــى وســائل اكتســاب المعرفــة وفتــح اآفاق
أمامــه للتفاعــل مــع معطيــات عالمــه المعاصــر ،وإدراك تاريخــه وتراثــه الحضــاري المصــري،
وإكســابه القــدرة علــى ااختيــار الحــر ،وتأميــن حقــه فــي ممارســة وإنتــاج الثقافــة .علــى
أن تكــون العناصــر اإيجابيــة فــي الثقافــة مصــدر قــوة لتحقيــق التنميــة ،وقيمــة مضافــة
لاقتصــاد القومــي ،وأساســً لقــوة مصــر الناعمــة إقليميــً وعالميــً.
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 -3اأهداف ااسراتيجية للثقافة حتى عام 2030

قيمة
الوضع
الحاي
()1

1.95

()2

()2

هدف
2020

هدف
2030

70

60

0.2

0.1

1.0

0.5

4

عدد زوار امتاحف
وامناطق الراثية من
اأجانب

يوضح مدى جذب امتاحف
وامناطق الراثية لأجانب

1.8
مليون
()3
زائر

2.3
مليون
زائر

 3.3مليون
زائر

5

عدد زوار امتاحف
وامناطق الراثية من
امرين

يوضح مدى جذب امتاحف
وامناطق الراثية للمرين

7.5
مليون
()3
زائر

9.45
مليون
زائر

12.7
مليون زائر

تتبلور هذه الرؤية ااسراتيجية للثقافة ي تحقيق ثاث أهداف رئيسية خال الخمس عر عاماً القادمة ،وذلك عى النحو التاي:
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الهدف

التعريف

دعم الصناعات الثقافية 1كمصدر قوة لاقتصاد

مكن الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية ،وقيمة مضافة
لاقتصاد امري ما يجعلها أساساً لقوة مر الناعمة إقليمياً ودولياً

رفع كفاءة امؤسسات الثقافية والعاملن بامنظومة الثقافية

رفع كفاءة وفاعلية امؤسسات الثقافية وتعظيم دورها وتأثرها
وتوسيع نطاق وصولها مختلف فئات امجتمع وكذا رفع كفاءة العاملن
بامنظومة الثقافية ما يتاءم مع واقعنا وظروف امرحلة

حاية وتعزيز الراث بكافة أنواعه

ضان حاية وصيانة الراث الحضاري ورفع الوعي الخارجي والداخي به

 .1تعرف مظمة اليونسكو الصناعات الثقافية ،وفقاً اتفاقية حاية وتعزيز تنوع أشكال التعبر الثقاي والتي وقعتها مر عام  ،2005باعتبارها تلك الصناعات التي “تنتج وتوزع السلع
والخدمات الثقافية التي يتبن ،لدى النظر ي صفتها أو أوجه استعالها أو غايتها امحددة ،أنها تجسد أو تنقل أشكااً للتعبر الثقاي ،برف النظر عن قيمتها التجارية .وقد تكون
اأنشطة الثقافية غاية ي حد ذاتها ،أو قد تسهم ي إنتاج السلع والخدمات الثقافية”.

.1
.2
.3

امنتدي ااقتصادي العامي ،تقرير التنافسية العامية.2013 ،
الجهاز امركزي للتعبئة العامة واإحصاء.
الجهاز امركزي للتعبئة العامة واإحصاء ،النرة السنوية لإحصائيات الثقافية.2013 ،
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 -امؤرات امستحدثة

امؤر

تعريف
امؤر

1

مؤر القيم
اإيجابية
2
امحورية

يدل عى امردود
السلوي للعمل
الثقاي من خال
قياس القيم
الرئيسية للمجتمع

2

معدل إسهام
الصناعات
الثقافية ي
الناتج امحي
اإجاي

يقيس إجاي
مساهمة
الصناعات الثقافية
ي الناتج امحي
اإجاي

نسبة ناتج
الصناعات الثقافية
إجاي الناتج
امحي اإجاي

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد كيفية
قياس الصناعات الثقافية امحددة

3

مؤر صادرات
امنتج الثقاي

يوضح حجم
التصدير الثقاي
امري

إجاي صادرات
السينا ،وامرح،
والنر ،والكتاب،
واموسيقى
والغناء ،والفن
التشكيي ،واإذاعة
والتلفزيون،
والصحافة ،والحرف
الراثية

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد كيفية
قياس الصناعات الثقافية امحددة
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امسلسل

النتائج
ااسراتيجية

4

174

طبيعة
امؤر

الجوائز
والتقديرات
وشهادات
التميز العامية
اممنوحة
مثفقن أو
أعال ثقافية
مرية

امعادلة

آلية القياس
تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد القيم
اإيجابية امحورية التي سيتم بناء
امؤر عليها ووضع آلية القياس،
واأوزان الرجيحية للقيم اإيجابية
امحورية

يوضح حجم
النجاح العامي
للتصدير
الثقاي امري
ويشمل الجوائز
والتقديرات
والشهادات

7

8

امؤر

مؤر السينا

مؤر امرح

مؤر مركب من:
يوضح تطور حجم اإيرادات – امسارح
نشاط امرح
– العروض – لياي
محلياً ودولياً
العرض – الرواد –
اإنفاق

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة
القياس ،وأوزانها الرجيحية

مؤر مركب
من :امؤلفات
امنشورة – النسخ
اموزعة – الصحافة
يوضح تطور
الثقافية – اإيرادات
حجم نشاط النر
– الصادرات
والكتاب محلياً
والواردات – دور
ودولياً
النر – منافذ
التوزيع وامعارض
– النر اإلكروي
– الرجمة

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة
القياس ،وأوزانها الرجيحية

مؤر النر
والكتاب

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد الجوائز
الفنية العامية التي سيتم بناء
امؤر عليها

5

مؤر حالة
اآثار

6

الفجوة
الجغرافية ي
مؤر القيم
اإيجابية
امحورية*

يدل عى مدى
تقليص الفجوة
بن امحافظات ي
القيم اإيجابية
امحورية

(الفرق بن أعى
محافظة – وأقل
محافظة) من حيث
القيم امحورية
اإيجابية

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لوضع آلية
القياس التى تأخذ ى ااعتبار
اأوزان الرجيحية للقيم اإيجابية
امحورية

10

11

امعادلة

آلية القياس

مؤر مركب من:
اإيرادات – دور
العرض – اأفام
ام ُنتجة – امشاهدة
يوضح حجم نشاط
– امشاهدة
السنيا محلياً
اإلكرونية –
ودولياً
اإنفاق – الصادرات
والواردات
– الخدمات
السينائية

امخرجات
9

يقيس الحالة
العامة لآثار
امتوسط امرجح من تشكيل لجنة من الجهات امعنية
امرية عن طريق اآي- :نسبة اآثار
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس عدة عوامل
امسجلة  -نسبة
قياس امؤر من خال امؤرات
مثل (اأولوية ،اآثار امرممة  -عدد الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
والحالة ،وإتاحتها
الزوار
وأوزانها الرجيحية
للزوار ،والتسجيل)

 .2علاً بأن هذا امؤر موجود أيضاً ي محور العدالة ااجتاعية.
* يراعي هذا امؤر الفجوة النوعية أيضاً.

امسلسل

طبيعة
امؤر

تعريف
امؤر

مؤر
اموسيقى
والغناء

مؤر الفن
التشكيي

يوضح تطور حجم
نشاط اموسيقى
والغناء محلياً
ودولياً

مؤر مركب
من :اإيرادات
– الصادرات
والواردات
– األبومات –
الحفات – ااستاع
اإلكروي

يوضح تطور
حجم نشاط الفن
التشكيي محلياً
ودولياً

مؤر مركب
من :اإيرادات –
الصادرات – قاعات
العرض – امعارض

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة
القياس ،وأوزانها الرجيحية

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة
القياس ،وأوزانها الرجيحية
تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
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امسلسل
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طبيعة
امؤر

امؤر

تعريف
امؤر

امعادلة

آلية القياس

12

مؤر اإنتاج
الثقاي ي
التلفزيون
واإذاعة

مؤر مركب
يوضح تطور حجم
من :اإيرادات –
النشاط الثقاي ي
نسب امشاهدة/
تشكيل لجنة من الجهات امعنية
التلفزيون واإذاعة
ااستاع (الداخي
والخراء الدولين لتحديد آلية
محلياً ودولياً
والخارجي) – نسب قياس امؤر من خال امؤرات
والذي يشمل
امشاهدة /ااستاع الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
اأفام الوثائقية،
(اإلكروي)
وأوزانها الرجيحية
اأعال الدرامية،
– الصادرات
والرامج الثقافية
والواردات – اإنفاق

13

مؤر الحرف
الراثية

يوضح تطور حجم
نشاط الحرف
الراثية محلياً
ودولياً

مؤر مركب
من :اإيرادات –
الصادرات – منافذ
التوزيع وامعارض

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
وأوزانها الرجيحية

14

مؤر النشاط
الثقاي امدري
(مثيل وغناء
وفنون)

يوضح تطور حجم
النشاط الثقاي
امدري

مؤر مركب
من :إجاي عدد
اأحداث – إجاي
عدد امشاركن –
الفجوة الجغرافية

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
وأوزانها الرجيحية

15

مؤر النشاط
الثقاي
الجامعي
(مثيل وغناء
وفنون)

يوضح تطور حجم
النشاط الثقاي
الجامعي

مؤر مركب
من :إجاي عدد
اأحداث – إجاي
عدد امشاركن –
الفجوة الجغرافية

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
قياس امؤر من خال امؤرات
الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
وأوزانها الرجيحية

16

عدد زوار
امواقع الراثية
اإلكرونية
الرسمية من
اأجانب

يوضح مدى
جذب امواقع
الراثية اإلكرونية
الرسمية لأجانب

إجاي عدد زوار
امواقع الراثية
اإلكرونية الرسمية
من اأجانب

يتم تشكيل لجنة لوضع امستهدف

17

عدد زوار
امواقع الراثية
اإلكرونية
الرسمية من
امرين

يوضح مدى
جذب امواقع
الراثية اإلكرونية
الرسمية للمرين

إجاي عدد زوار
امواقع الراثية
اإلكرونية الرسمية
من امرين

يتم تشكيل لجنة لوضع امستهدف

امخرجات

امسلسل

طبيعة
امؤر

يوضح مدى حاية
حقوق املكية
مؤر حاية
الفكرية من
املكية الفكرية
التعديات ي مر

18

الفجوة
الجغرافية ي
نصيب الفرد
من اإنفاق
عى النشاط
الثقاي

19

يقيس عدالة
اإنفاق الثقاي بن
امحافظات

نسبة اموجه
إى دعم
يوضح حجم الدعم
النشاط الثقاي
اموجه للنشاط
اأهي إى
الثقاي اأهي
إجاي ميزانية
الثقافة

20

21

امؤر

تعريف
امؤر

امعادلة

امدخات

نسبة ميزانية
الثقافة إى
إجاي ميزانية
الدولة

يوضح نسبة
ميزانية الثقافية
إى إجاي ميزانية
الدولة

آلية القياس
تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين اختيار مصدر
موثوق للمؤر

(أعى محافظة
تشكيل لجنة من الجهات امعنية
والخراء الدولين لتحديد آلية
 أقل محافظة)من حيث متوسط قياس امؤر من خال امؤرات
اإنفاق عى النشاط الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
الثقاي لكل فرد
وأوزانها الرجيحية
إجاي ميزانية
الثقافة اأهلية
 /إجاي ميزانية
الثقافة

إجاي ميزانية
الثقافة  /إجاي
ميزانية الدولة

تشكيل لجنة لوضع امستهدف

تقوم الجهة امعنية بجمع قيمة
الوضع الحاي ثم سيتم تشكيل
لجنة لوضع امستهدف

يوضح مدى إتاحة
اموارد البرية
وامادية لدعم
ترميم اآثار

تشكيل لجنة من الجهات امعنية
عدد معامل الرميم،
والخراء الدولين لتحديد آلية
عدد امرممن ،عدد قياس امؤر من خال امؤرات
القطع امرممة
الفرعية امذكورة ي معادلة القياس
وأوزانها الرجيحية

23

نسبة امنفق
عى ترميم
وصيانة اآثار
من امنح
الدولية إى
إجاي امنفق

يوضح حجم
امنفق عى ترميم
وصيانة اآثار من
امنح الدولية

إجاي امنفق عى
ترميم وصيانة اآثار
من امنح الدولية /
إجاي امنفق عى
ترميم وصيانة اآثار

24

عدد امواقع
الراثية
امسجلة
باليونسكو

يوضح مدى
الحاية الدولية
لآثار امرية

إجاي عدد امواقع
الراثية امسجلة
باليونسكو

22

مؤر كفاءة
الرميم

تقوم الجهة امعنية بجمع قيمة
الوضع الحاي ثم سيتم تشكيل
لجنة لوضع امستهدف

تشكيل لجنة لوضع امستهدف
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 -5التحديات اأساسية التي تواجه الثقافة

 -6برامج تطوير الثقافة حتى عام 2030

ُقسم التحديات الخاصة بالثقافة إى ثاث مجموعات رئيسية ،وتتصف امجموعة اأوى منها بتأثرها العاي والسهولة النسبية للتحكم فيها،
ت ّ
ولذلك تستحوذ عى ااهتام اأكر إمكانية مواجهتها والتغلب عليها بشكل أرع وأير من غرها ،وتشمل ما يي:

ي إطــار الرؤيــة الشــاملة واأهــداف ااسـراتيجية للثقافــة وأيضـاً مــؤرات اأداء التــي تــم اختيارهــا لقيــاس مــدى التطــور الــذي يتــم إنجــازه
مرحليـاً حتــى تتحقــق هــذه اأهــداف ويظهــر مردودهــا اإيجــاي عــى الــرؤى امســتقبلية للثقافــة ي مــر بحلــول عــام  ،2030وباإضافــة إى
مــا ورد ي برنامــج الحكومــة ي الفــرة مــن  2018 – 2016مــن سياســات وبرامــج ومروعــات تتعلــق بالتنميــة الثقافيــة ،نعــرض فيــا يــي أهــم
الرامــج التــي تــم اختيارهــا والتــي مــن امتوقــع أن تســهم بشــكل كبــر ي تحقيــق هــذه الرؤيــة واأهــداف وامــؤرات:

·ضعف أو غيا التريعات امتعلقة بحاية املكية الفكرية ،والتنافسية ،ومنع ااحتكار؛ حيث يحتاج تطوير امنظومة الثقافية
ي مر إى مراجعة التريعات امتعلقة بحاية املكية الفكرية ،والتنافسية ،ومنع ااحتكار لتوفر بيئة ُممكّنة للصناعات الثقافية
وتطويرها ورفع درجة مساهمتها ي النشاط ااقتصادي وتعظيم قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.
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·ضعف امؤسسات الثقافية والراثية وتضار اختصاصاتها وغيا التنسيق بينها؛ حيث ينتج عن ضعف التنسيق بن امؤسسات
الثقافية تفاوت الخدمات ام ُقدمة من حيث الجودة واإتاحة وعدم ااستغال اأمثل للموارد امتنوعة وامتوافرة ي كافة محافظات
الجمهورية.
أما امجموعة الثانية من التحديات فتتصف بالقدرة عى التغلب عليها ولكنها ذات تأثر نسبي محدود ،وتشمل:

أ -برنامج تطوير اإطار التريعي والحوكمة
مراجعة التريعات والقوانن ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحاية الراث:

·وصــف الرنامــج :إجـراء مراجعــة شــاملة لكافــة التريعــات والقوانــن امتعلقــة بالصناعــات الثقافيــة والـراث ي مختلــف القطاعات،
مــا يســاهم ي تكويــن بيئــة ُمحف ـ ّزة إنتــاج الثقافــة وحايــة ال ـراث .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن مراجعــة هــذه التريعــات
بحلــول عــام  ،2018ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امنخفضــة.

·التفاوت ي إتاحة الخدمات الثقافية امقدمة بن امحافظات ما يحد من نطاق تأثر الصناعات الثقافية بشكل متوازن بن أقاليم
ومحافظات الجمهورية.

·ضعف آليات مويل اأعال الثقافية والفنية؛ حيث مثل ضعف التمويل عائقاً أساسياً أمام النهوض بالصناعات الثقافية سوا ًء كان ي
اإنتاج أو التسويق أو التصدير.

·ضعف ااعتادات امالية امخصصة لحاية وصيانة امواقع اأثرية الثقافية والراثية؛ حيث ا تتناسب هذه ااعتادات مع حجم
امواقع اأثرية والراثية التي تحتاج إى ترميم وصيانة وحاية أيضاً.

·ضعف الوعي بأهمية املكية الفكرية وحايتها؛ 3حيث تعاي امنتجات الثقافية من ضعف وعي كافة اأطراف – سواء امنتجن أو
امستهلكن  -بأهمية حاية املكية الفكرية ودورها ي تحفيز وحاية الصناعات الثقافية ،وكذا عدم ماحقة التعديات عى املكية
الفكرية ما يؤثر سلباً عى اإنتاج الثقاي بشكل عام ،وعى مردوده ااقتصادي وعى تنافسيته محلياً ودولياً.

·تراجع نسبي لدائرة التأثر للمنتج الثقاي امري إقليمياً ودولياً عى الرغم من الريادة السابقة للمنتجات الثقافية امرية إقليمياً
ودولياً.
·ضعف قنوات التعريف واإتاحة الرقمية للراث؛ حيث يُرز هذا التحدي القصور ي مواكبة التطور التكنولوجي العامي ما يؤثر
عى مدى قدرة الراث امري عى جذب السائحن.

·عدم ضوح الرؤية الخاصة بتنمية الحرف الراثية ما مثل خطرا ً عى استمراريتها ،عى الرغم من أهميتها الشديدة ،كا يؤدي إى
فقد فرصاً اقتصادية واجتاعية عديدة ي حالة عدم تنميتها لتكون ذات قوة عامية.

· محدودية فعالية الخدمات الثقافية ي التنشئة ومثل هذا التحدي واحدا ً من أصعب التحديات التي تواجه النهوض بالثقافة ،حيث
يؤدي غرس القيم اإيجابية واحتضان امواهب ي امدارس والجامعات إى تأثر إيجاي عى تشكيل وجدان النشئ ي مراحل مبكرة
من حياته.
أما امجموعة الثالثة من التحديات فتعتر تلك التحديات عالية التأثر والتي تحتاج ٍ
مزيد من الوقت للتغلب عليها:
·التهديد الذي تواجهه امواقع الراثية من التعديات وامياه الجوفية؛ حيث تتعرض امواقع الراثية امرية مخاطر عديدة نتيجة
التعديات ،إضافة إى امخاطر الجيولوجية التي قد يرتب عليها فقد هذه الروة الراثية.

· حاية الراث الامادي ويشمل امنتجات الثقافية الهامة التي كانت مر داماً ولفرات طويلة الريادة محلياً وإقليمياً ودولياً خاصة
ي مجال السينا وامرح واموسيقى والغناء واإنتاج التلفزيوي وخافه .ويعد حاية هذا الراث الامادي والذي تعرض لإهال من
التحديات التي تواجه القامن عى الثقافة وامهتمن بها والتي يتعن التغلب عليها سعياً للحفاظ عى الهوية امرية.

·العنار اأساسية للرنامج:

–

مراجعة قانون حاية اآثار رقم ( )117لسنة  1983وتعدياته.

–

مراجعة قانون العقوبات رقم ( )58لسنة .1937

–

مراجعة قانون امطبوعات رقم ( )20لسنة .1936

–

مراجعة القانون رقم ( )96لسنة  1996بشأن تنظيم الصحافة.

–

مراجعة القانون رقم ( )121لسنة  1975بشأن الحفاظ عى الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نرها.

–

مراجعة القانون رقم ( )24لسنة  1999وائحته التنفيذية الخاصة بفرض ريبة مقابل دخول امسارح وغرها من اماهي.

–

مراجعة قانون املكية الفكرية لضان حاية الصناعات الثقافية.

تطوير وإعادة هيكلة امنظومة الثقافية:

·وصــف الرنامــج :رفــع درجــة امؤسســية والحوكمــة ي امنظومــة الثقافيــة مــن خــال إعــادة هيكلتهــا مــا يحقــق عــدم تضــارب
ااختصاصــات ،وتوحيــد الــرؤى ،والتنســيق والتكامــل بــن الهيئــات الحكوميــة امختلفــة والقطــاع الخــاص .ومــن امســتهدف أن يتــم
تنفيــذ هــذا الرنامــج بشــكل مســتمر حتــى عــام  ،2030ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امنخفضــة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

تحديــث اللوائــح التــي تنظــم عمــل ااتحــادات والغــرف والنقابــات امرتبطــة بالعمليــة الثقافيــة لتطويــر أدائهــا واإضطــاع بامهــام
واأعبــاء املقــاة عــى عاتقهــا بالنســبة لتطويــر عملهــا ي إطــار اأهــداف ااسـراتيجية الطموحــة.

–

تطبيــق أحــدث نظــم الحوكمــة عــى كافــة امؤسســات الثقافيــة لتحقيــق الشــفافية وتحســن آليــات الرقابــة وامســاءلة وامحاســبة،
دون فــرض قيــود إضافيــة.

 الرامج الداعمة لتحقيق الرؤية واأهداف ااسراتيجية للثقافة:تبني حزمة من الرامج تهدف لرفع الوعي الثقاي والراي لدى امجتمع:

·وصــف الرنامــج :إطــاق برنامــج شــامل يهــدف إى تحقيــق التكامــل بــن مختلــف الجهــود امبذولــة لرفــع الوعــي الثقــاي والـراي
لــدى امجتمــع .هــذا الرنامــج ســيكون مســتمرا ً حتــى عــام  ،2030ويتــم تحديثــه بشــكل مســتمر وفقـاً للتطــورات امحليــة والدوليــة،
ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.
·العنار اأساسية للرنامج:
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 .3يعد هذا التحدى من تحديات امجموعة الثالثة ى محور امعرفة واإبتكار والبحث العلمي.

–

إطاق برنامج من امسابقات ودرجات التم ّيز ي امدارس بحيث يتم تشجيع النشاط الثقاي للطاب ي امدارس.

–

إطاق برنامج من امسابقات ي الجامعات بحيث يتم تشجيع النشاط الثقاي لطاب الجامعات.
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–

تضمــن الرحــات امدرســية للمواقــع اأثريــة والراثيــة واأفــام الوثائقيــة امتعلقــة بالـراث ضمــن أدوات بنــاء الشــخصية امريــة
لــدى طــاب التعليــم اأســاي.

–

تفعيل التنسيق بن وزاري الثقافة والشباب والرياضة بحيث يتم إتاحة النشاط الثقاي وتشجيعه ي مراكز الشباب.

–

تخصيــص مســاحات إعاميــة لرفــع الوعــي بال ـراث امــري مــن خــال برامــج ومســابقات جاذبــة لأعــار والطبقــات امجتمعيــة
امختلفــة.

–

إنتاج امواد الفيلمية والوثائقية عن امدن التاريخية وامواقع الراثية واآثار والحرف التقليدية لرفع الوعي بالراث امري.

– إقامة الحفات وامهرجانات ي امناطق اأثرية بحث يتم جذب أكر عدد ممكن من امرين واأجانب.
إنشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقاي ي مر:

المحور الثامن :الثقافة

·وصــف الرنامــج :إنشــاء شــبكة معلوماتيــة متكاملــة للعمــل الثقــاي م ِكــن مــن التخطيــط امبنــي عــى بيانــات دقيقــة ،وتوفــر
اإتاحــة الكاملــة للمعلومــات امتعلقــة بالثقافــة وال ـراث ،وتســهم ي حايتهــا وتوثيقهــا ورقمنتهــا .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن
هــذا الرنامــج بحلــول عــام  ،2018ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امنخفضــة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

إنشاء قاعدة بيانات لإنتاج الفكري لل ُمؤلَف وام ُرجم لتحفيز تنوع امخرجات وعدم تكرارها.

–

إطــاق برنامــج وطنــي لرقمنــة ال ـراث بكافــة أنواعــه اماديــة والاماديــة وإتاحتــه إلكروني ـاً بحيــث يتــم ضــان حايــة ال ـراث
الامــادي.

–

إعداد أطلس متكامل لخارطة الخدمات الثقافية وإتاحته إلكرونياً بحيث يتم تسهيل تداول امعلومات.

–

إعداد أطلس متكامل لخارطة امواقع اأثرية والراثية وإتاحته إلكرونياً بحيث يتم تسهيل تداول امعلومات.

رفع كفاءة إدارة البنية اأساسية للخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها:

·وصــف الرنامــج :تطويــر البنيــة التحتيــة للخدمــات الثقافيــة ،مــع تقليــص الفجــوة الجغرافيــة ي الخدمــات امقدمــة بــن امحافظات،
ورفــع كفــاءة الكــوادر الوطنيــة ي اإدارة الثقافيــة والراثيــة .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن هــذا الرنامــج بحلــول عــام  ،2026ويعــد
هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.

دعم ومكن الصناعات الثقافية:

·وصــف الرنامــج :تشــجيع وحايــة اإنتــاج الثقــاي مــن خــال تهيئــة بيئــة محفــزة لنمــو الصناعــات الثقافيــة تكفــل لهــا الحايــة
وتتيــح القنــوات التســويقية والتمويليــة امختلفــة الازمــة لنموهــا وتوســيع دائــرة تأثرهــا .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن هــذا
الرنامــج بحلــول عــام  ،2020ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

تبني حزمة من امحفزات التمويلية والتسويقية لتحفيز الصناعات الثقافية.

–

رفع ااعتاد امخصص ميزانية وزارة الثقافة لأعال امميزة لتشجيع إنتاج اأعال عالية الجودة.

–

دعم التنظيم وامشاركة ي امعارض وامهرجانات وامسابقات الدولية لدعم تسويق الصناعات الثقافية ونرها.

–

التوسع ي برامج التبادل الثقاي ي مختلف امجاات لرفع الوعي امحي والعامي بالصناعات الثقافية امرية.
ّ

–

تبني برنامج دوري لتأهيل العاملن برطة امصنفات ورفع وعيهم بأطر حاية املكية الفكرية.

حاية وصيانة الراث:

·وصــف الرنامــج :حايــة وصيانــة الــراث مــن خــال حزمــة مــن السياســات والخطــط تهــدف إى تحديــث أســاليب الحايــة
والرميــم .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن هــذا الرنامــج بحلــول عــام  ،2030ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة العاليــة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

ربط امواقع اأثرية بنظام تأمن ومراقبة إلكروي حديث لضان توفر اأمن والحاية للمواقع اأثرية.

–

تنفيذ أعال صيانة وترميم ي امساجد والكنائس لتوحيد أولويات الصيانة والتمويل.

–

تطبيق التقنيات الحديثة ي تنفيذ أعال الرميم ومروعات امياة الجوفية لضان ثبات منسوبها وعدم إرارها باآثار.

–

التوسع ي إنتاج وبيع امستنسخات والكتب اأثرية.
ّ

–

التوسع ي تسجيل الراث باليونسكو والعمل عى رفع امسجل منها بقوائم الراث امهدد لضان الحقوق الدولية.
ّ

·العنار اأساسية للرنامج:
–

تحويــل النقــاط الثقافيــة امتخصصــة إى مراكــز ثقافيــة شــاملة تتيــح مارســة اأنشــطة الثقافيــة امختلفــة ،مــع إعطــاء اأولويــة
للمناطــق اأكــر احتياج ـاً.

–

إعادة فتح امواقع الثقافية ام ُغلقة لضان التأمن الكامل واستغال جميع امواقع امتاحة.

–

تفعيل وتوسيع نطاق الراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة البنية التحتية الثقافية.

–

إنشاء وتطوير برامج أكادمية لإدارة الثقافية والراثية بالتعاون مع الجامعات لتأهيل العاملن بالحقل الثقاي.

حاية وتطوير الحرف الراثية:

·وصــف الرنامــج :حايــة وتطويــر الحــرف الراثيــة مــن خــال التحفيــز التمويــي والتســويقي ،ودعــم الرويــج مــن خــال امعــارض
والرامــج الســياحية ،وإطــاق برامــج التأهيــل الفنــي لضــان نقــل امعرفــة .ومــن امســتهدف اانتهــاء مــن هــذا الرنامــج بحلــول
عــام  ،2020ويعــد هــذا الرنامــج مــن الرامــج ذات التكلفــة امتوســطة.

·العنار اأساسية الرنامج:
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–

إطاق برنامج قومي لتعريف وتوثيق الحرف الراثية بحيث يتم العمل عى تطويرها واستمراريتها.

–

تطوير برامج تأهيل فني للحرف الراثية يستهدف نقل وتبادل امعرفة الخاصة بهذه النوعية من الحرف.

–

تبني حزمة من امحفزات التمويلية والتسويقية لتحفيز الصناعات الراثية.

–

التوسع ي إقامة امعارض امؤقتة والدامة منتجات الحرف الراثية لدعم تسويقها وانتشارها.
ّ

–

تضمن التعريف بالحرف الراثية ضمن محتوى برامج الرويج السياحي لرفع الوعي امحي والعامي بها.
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