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 الصناعات الثقافية واإلبداعية في مصر أوضاعها ومستقبلها في القرن الحادي والعشرون
 

 املستخلص :

يعار  ههاا الجواظال النررياة مان  يتكون البحث من مقدمة منهجية وإطاا  ظرار 

خاا م مبحثااين، المبحااث اهوم يتناااوم موضااوع ارتصاااد المعرفااة، والمبحااث الثاااظي يتناااوم 

الصااناعات الثقافيااة واإلبداعيااة. ويهااادل البحااث إلاا  لوضااايا الوضاا  الااراهن والتو هاااات 

روظياة لجميا  المستقبلية من خ م منصة وزا ة الثقافة؛ والت  لهدل ال  لجمي  الموارا  اإللكت

رطاعااات وزا ة الثقافااة علاا  منصااة واعاادة، ولاعياال  مياا  ال اادمات الثقافيااة وعمليااات البياا  

والشراء للمنتجاات الثقافياة واإلبداعياة مان خا م المنصاة. فشاعا  المنصاة والهادل منهاا هاو 

مليااون مثقااف مصااري وظشاار الثقافااة المصاارية، وإعاا ء رامتهااا بااين دوم  100الوصااوم إلاا  

 ماا  عامااة ودوم إفريقيااا خاصااة.  يشاامل البحااث إطااا  لطبيقااي خاااص بتحلياال منصااة العااالا ا

بوابااة وزا ة الثقافااة اسااتنادا إلاا  الماانهج الوصاااي التحليلااي، وباساات دام را مااة مرا عااة راماا  

وماان أهااا ظتااا ج البحااث لوضاايا ع رااة   الباعثااة بدعاادادها. والمقابلااة الش صااية والم عرااة.

الصناعات اإلبداعية المرلبطة بارتصاد المعرفة. وأظواع الصاناعات  منصة وزا ة الثقافة ببنية

اإلبداعية المتوفرة في المنصة وما يجل لوفيره. ومد  لوفيرهاا لمقوماات الصاناعات الثقافياة 

 اإلبداعية. والوض  الحالي والمستقبلي والتحديات التي لوا هه وزا ة الثقافة في مصر.

Abstract: 
The research consists of a methodological introduction and a 

theoretical framework that presents the most important theoretical 

aspects through two topics. The first topic deals with the topic of 

knowledge economy, and the second topic deals with the cultural and 

creative industries. The research aims to clarify the current situation 

and future directions through the Ministry of Culture platform. Which 

aims to collect the websites of all sectors of the Ministry of Culture on 

one platform, and to activate all cultural services and sales and 

purchases of cultural and creative products through the platform. The 

slogan of the platform and its goal is to reach 100 million Egyptian 

intellectuals, spread the Egyptian culture, and raise its stature among 

the countries of the world in general and the countries of Africa in 

particular.  The research includes an applied framework for analyzing 

the portal platform of the Ministry of Culture based on the descriptive 

and analytical approach, and using a checklist that the researcher 
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prepared. And personal interview and observation .One of the most 

important results of the research is to clarify the relationship of the 

Ministry of Culture platform with the structure of creative industries 

linked to the knowledge economy. The types of creative industries 

available on the platform and what needs to be provided. And the 

extent to which they provide the ingredients for creative cultural 

industries. And the current and future situation and the challenges 

facing the Ministry of Culture in Egypt. 

 التمهيد 0/0

المعرفة،  ما يعرل بارتصاد أو "الجديد االرتصاد" ال مسينيات مصطلا في ظهر

 ذلك في عليها المتقدمة أطلق الدوم في  ديدة لطو  رطاعات ي عرون الباعثون بدأ عندما

 (. 2019الصناعة )عبد المنعا & رعلوم، بعد ما مرعلة بمصطلا الور 

ة من أسرع الصناعات ظمواً في العالا ورد ثبُ  أظها خيا  ولعتبر الصناعات الثقافية واإلبداعي 

إظما ي مستدام يعتمد عل  مو د فريد ومتجدد هو اإلبداع البشري.  ووِضع  اإلمكاظيات التي 

بشأن عماية ولعزيز لنوع أشكام التعبير  2005لوفرها هذه الصناعات في صميا الاارية عام 

ً في لمكين الاناظين، والمهنيين الثقافي. ويتمثل هدل هذه المعاهدة الد ولية الملزمة راظوظا

والمما سين العاملين في مجام الثقافة، وسا ر المواطنين من ابتكا  مجموعة واسعة من السل  

وال دمات واهظشطة الثقافية وإظتا ها وظشرها والتمتّ  بها، وال سيما عندما يتعلق اهمر بأشكام 

دعا هذه االلاارية اآلليات التي لشج  االبتكا  ولعزز ظشوء التعبير الثقافي ال اصة بها. ول

صناعات ثقافية وإبداعية ظشيطة من أ ل لحقيق التنمية االرتصادية واال تماعية الشاملة، بما 

في ذلك اآلليات التي لرمي إل  لعزيز اإلظتاج المحلي، ولطوير اهسواق المحلية، وليسير 

التوزي  والتبادم في شت  أظحاء العالا.  االظتااع بالمنابر الم صصة هغرا 

(unesco,2017) 

الثقافة مصد  روة لتحقيق التنمية وريمة مضافة ل رتصاد القومي وأساس لقوة مصر ولعتبر  

 ً ولهدل وزا ة الثقافة عل  لعزيز ريا المواطنة ولعميق الوالء  .الناعمة إرليميا ودوليا

وكذا اال لقاء بشت  المجاالت الثقافية والانية بشكل إبداعي مبتكر  ٬واالظتماء للهوية المصرية

فوزا ة الثقافة يجل أن لملك  اس مام معرفي يمكنها من  ولنمية الموهوبين والمبدعين

إلبداعية لك  ينتج عنها عناصر بشرية لمتلك من المعرفة ما خ له لقديا خدمالها الثقافية وا

 (2016يمكن أن يدف  االرتصاد المصري ظحو التنمية .)وزا ة الثقافة المصرية ،
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 مصطلحات الد اسة 0/1

 (:(Cultural industriesالصناعات الثقافية  0/1/1

والتي يستهدل الانون ولتكون  وفقا لتعريف اهما المتحدة هو أو ه النشاط القا ا عل  المعرفة

من سل   اس مالها اإلبداع الثقافي ولشمل منتجات أصولها مادية وخدمات غير مادية أصولها 

فنية وثقافية ذات مضمون إبداعي وريمة ارتصادية لستثمر في اهسواق الداخلية وال ا  ية 

 ( 2012)مرايال ،

ل النشر والموسيق  والسينما والحرل وأشا ت منرمة اليوظسكو أن الصناعات الثقافية، لشم

من عيث عرية  اليدوية والتصميا، لواصل النمو باطراد ولها دو  محدد في المستقبل للثقافة.

 (UNESCO,2017التعبير والتنوع الثقافي والتنمية االرتصادية. )

 ( بأظها صناعة را مة عل  ظشاط إبداعي بتحويل المو وث الثقافي إل 2018وأضال ) فاع ،

م ر ات إبداعية، متمثلة في منتجات يدوية معبرة عن الهوية الثقافية القومية )ال زل، الحل ، 

النحاس وغيرها...(، وهدفها الحااظ عل  الهوية ولجديدها ويتا لرويجها أو ارتناؤها مقابل عا د 

مالي، ولوفير فرص عمل ولد يل للجماعة المبدعة من خ م مركز إبداعي مت صص 

قليدية، يتضمن رطاع اإلظتاج والتد يل والتسويق بما يسها في دعا النالج القومي للحرل الت

 ولحسين فرص التنمية. 

 (Creative industriesالصناعات اإلبداعية )

 ( 2020راموس المعجا المحيط ، (معن  إبداع: االبتكا  ا  إيجاد شيء غير مسبوق 

داع والمها ة والموهبة الاردية، أو التي لديها والصناعات اإلبداعية هي للك التي لقوم عل  اإلب

 Scottish)القد ة عل  خلق الثروة وفرص العمل من خ م لطوير أو إظتاج الملكية الاكرية. )

Gov,2020 

 :(Creative economy )االقتصاد اإلبداعي 

ال يو د لعريف واعد ل رتصاد اإلبداعي. فهو ماهوم متطو  يعتمد عل  التااعل بين اإلبداع 

البشري واهفكا  والملكية الاكرية والمعرفة والتكنولو يا. وهي اهظشطة االرتصادية القا مة 

 .(UNCTAD,2020)عل  المعرفة التي لقوم عليها "الصناعات اإلبداعية". 

 (Knowledge economy) اقتصاد المعرفة

ماهوم ارتصاد المعرفة بان المعرفة والمعلومات  والتنمية االقتصادي التعاون عرفت منظمة

هما محو  النمو االرتصادي. وكذلك القد ة عل  إظتاج واست دام المعلومات بشكل فعام 

 ((OECD,2001وبالتالي فهو يهتا بمعرفة ومها ات اهفراد من ا ل التنمية. 

 الد اسة مشكلة 

اهظشطة  والمشا كة في الثقافة مجام االختصاصيون عل  أهمية عل  الرغا من لأكيد        

 والانون اال تماعية، وكذلك أهمية اإلبداع الهوية لتأكيد روية؛ ا تماعيه فوا د من لها لما الثقافية
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المحل ،  للمجتم  اعيةالثقافية؛ هظها لعد هي الذاكرة الجم والمنتجات الانية البيئية واهعمام

  .(van,2007المقبلة ) لأل يام ال  رة لألفكا  مستودع بمثابة وهي

 االرتصادية التنمية الثقافة في عل  أهمية رطاع  (UNCTAD,2020)وأكدت منرمة        

 النمو لتحقيق وسيله ليس  الحياة. وان الثقافة ظوعية ولحسين اإلبداعي االبتكا  ليسير خ م من

 البشرية. والتنمية اال تماعي التماسك من عوامل عام  أيضا بل فحسل، االرتصادي

( اظه عل  الرغا من أهمية منرومة اإلبداع واالبتكا  في بناء 2019كما أكد )عبد الهادي ،

ارتصاد المعرفة إال أن اإلسهام العربي في هذا القطاع محدود للغاية. ستحاوم الد اسة إلقاء 

وض  الراهن وال طط المستقبلية المتعلقة بالصناعات الثقافية واإلبداعية الضوء عل  ال

المرلبطة بمنصة وزا ة الثقافة. والمرلبطة باستراليجيات الدولة التي اختلا  بعد إع ن التنمية 

والجاه الدولة ظحو ارتصاد المعرفة، واالرتصاد القا ا عل   2030المستدامة لرؤية مصر 

 نمية الشاملة. المعرفة لتحقيق الت

 أهمية الد اسة  0/3

لأل  أهمية الد اسة في كوظها عر  الها الجواظل النررية لموضوع الصناعات         

الثقافية واإلبداعية، ومحاولة لتوضيا الوض  الراهن، والتو هات المستقبلية التي بدأ لاعيلها 

و  الجمهو ية وذلك بتا يخ عندما و ه الر يس السيسي بدعادة لأهيل رصو  الثقافة عل  مست

واظط ق مشروع وزا ة الثقافة لتنمية الموهوبين والمبدعين من خ م برظامج  23-12-2020

"، فض ً عن  هود لعريا القو  الناعمة لمصر من خ م الريادة الثقافية، إل  "ابدأ حلمك

الثقافية الم تلاة،  اظل عماية ولعزيز ولوثيق التراث الثقافي ولكريا المبدعين في المجاالت 

" لصقل  يل  ديد راد  عل  صنايعية مصروكذا المشا كة في إطا  المباد ة الر اسية "

(، وبناء عل  ذلك لا لاعيل إظشاء منصة 2019عبد العليا، (لطوير الحرل اليدوية التقليدية

 إليكتروظية لوزا ة الثقافة، لضا  مي  القطاعات الثقافية في مصر.

نصة كاظ  الموار  اإللكتروظية ال اصة بقطاعات وزا ة الثقافة لعمل كجز  وربل إظشاء الم 

منعزلة، بينما الهدل من المنصة هو لجمي   مي  الموار  اإللكتروظية ال اصة بكل رطاعات 

وزا ة الثقافة عل  منصة واعدة، ولاعيل  مي  ال دمات الثقافية وعمليات البي  والشراء 

عية من خ م المنصة. ولحتوي علي كنز ثقافي ظاد  إلع ء المستوي للمنتجات الثقافية واإلبدا

مليون مثقف  100الثقافي للمثقاين ولألفراد، فشعا  المنصة والهدل منها هو الوصوم إل  

مصري وظشر الثقافة المصرية، وإع ء رامتها بين دوم العالا ا م  عامة ودوم إفريقيا 

 دمات التي لقدمها الوزا ة من خ م مكالبها في خاصة. لعمل المنصة أيضا علي ليسير ال

 م تلف المحافرات.

 أهدال الد اسة  0/4

المرلبطة بوزا ة الثقافة والتي لرلبط عر  االستراليجيات واهظشطة والمؤشرات  -1

 بالمنصة.
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 ع رة المنصة ببنية الصناعات اإلبداعية المرلبطة بارتصاد المعرفة. -2

 لناوم أظواع الصناعات اإلبداعية المتوفرة في المنصة وما يجل لوفيره.  -3

 المنصة ومد  لوفيرها لمقومات الصناعات الثقافية اإلبداعية.  -4

الوض  الحالي والمستقبلي والتحديات التي لوا هه الصناعات الثقافية واإلبداعية في  -5

 مصر.

 لساؤالت الد اسة 0/5

 المرلبطة بتاعيل دو  المنصة؟ وزا ة الثقافةما استراليجيات  .1

 ؟ UNCTADهل لغط  المنصة  مي  أظواع الصناعات اإلبداعية التي عددلها  .2

ومؤشرات االرتصاد القا ا عل  المعرفة  مد  ا لباط المؤشرات اإلعصا ية بالمنصة، .3

لكنولو يا المعلومات  –االبتكا  و يادة اهعمام - الموا د البشرية والمها ات واإلبداع)

 لصاالت(؟واال

- التوزي –اإلظتاج  –هل المنصة لوفر بنية ارتصاديات الصناعات اإلبداعية )اإلبداع  .4

 االسته ك(؟

 ما التحديات التي لوا هه وزا ة الثقافة؟ .5

 المجام وعدود الد اسة: 0/6

استنادا ال  را مة مرا عة  2020منصة بوابة وزا ة الثقافة والتي بدأ إظشا ها عام يشمل لحليل ل

 رام  الباعثة بدعدادها.

 المنهج وأدوات الد اسة  0/7

 لا است دم المنهج الوصاي التحليلي.

 :أدوات الدراسة 0/7/2

 المالحظة المباشرة:

 عل  منصة وزا ة الثقافة. (Adminظررا لكوظها ) الباعثة ربل الم عرة المباشرة من لم 

 المقابلة الشخصية: 

 ن عن المنصة.لا مقابلة بعض المديرين والمسئولي

 قائمة مراجعة:

وهي: االستراليجيات،  ( أقسام رئيسية3)رام  الباعثة بدعداد را مة مرا عة ورسمتها إل  

 أظواع الصناعات اإلبداعية والمؤشرات.و

 القسم األول االستراتيجيات:

ولا االستعاظة ببعض االستراليجيات ال اصة بوثا ق العمل، والبعض اهخر من خ م الر وع 

لكي لتمكن من إعداد القسا  إل  برامج عمل الحكومة لوزا ة الت طيط والتنمية االرتصادية،

 اهوم االستراليجيات ولا لقسيمة إل  ا ب  محاو  كالتالي:

 ( فقرات5استراليجيات لتعلق بالمها ات البشرية ولتكون من) المحور األول:
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 ( فقرات6استراليجيات لها ع رة بالتوعية ولتكون من لتكون من ) المحور الثاني:

 ( فقرات3استراليجيات لها ع رة بترسيخ الهوية ولتكون من ) المحور الثالث:

 ( فقرات 3الثقافة والتنمية السياعية ولتكون من ) المحور الرابع:

 

بداعية التي عددلها الصناعات اإلولا الر وع إل  القسم الثاني : الصناعات اإلبداعية 

UNCTAD 

 ولا لقسيا هذا القسا إل  أ ب  محاو  كالتالي 

 ( مجموعات فرعية7محو  التراث يحتوي عل  ) .1

 ( مجموعات فرعية9محو  الانون يحتوي عل  ) .2

 ( مجموعات فرعية4محو  اإلع م يحتوي عل  ) .3

 ( مجموعات فرعية16محو  المواد السمعية والبصرية يحتوي عل  ) .4

 

رام  الباعثة بدعداد المؤشرات من خ م الر وع إل  المؤشرات القسم الثالث: المؤشرات 

 :التالية

AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS, 2002 

Knowledge Economy Indicators-European Commission, 2008   

 وتم تقسيم المؤشرات إلى ثالث محاور:

 ( مؤشرات10مؤشرات  يادة اهعمام لضا )

 ( مؤشرات5مؤشرات لكنولو يا المعلومات ولضا )

 ( مؤشرات4مؤشرات  اس المام البشر  ولضا )

 الد اسات السابقة:  0/8

لا البحث في عدد من المصاد  العربية واه نبية بعد لحديد الكلمات الماتاعية التاي لعبار         

 عن موضوع الد اسة الحالية وهي: 

 ارتصاد المعرفة -

 الثقافية واإلبداعيةالصناعات  -

 الصناعات اإلبداعية  -

- Knowledge economy 

- Cultural and creative industries 

- creative industries 

 أما المصادر التي تم البحث فيها فهي:   -

 قواعد البيانات العالمية  –أ 
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- Emerald 

- LISTA (Library Information Science &Technology Abstracts Database) 

- Ebsco (Academic Search Complete) 

- ERIC (Educational Resources Information Center) 

- Proquest (Dissertation & Theses Database Global) 

- Springer  

- Open Thesis: upload and search thesis &dissertation  

 )قواعد البيانات العربية( -ب 

 راعدة بياظات دا  المنرومة. -

 ياظات العبيكان.راعدة ب -

 راعدة بياظات الهادي لإلظتاج الاكري العربي. -

 فهارس المكتبات المتاحة على اإلنترنت -ج

 فهرس المكتبة المركزية لجامعة القاهرة. -

 (.Eulaالحاد مكتبات الجامعات المصرية ) -

 فهرس مكتبة الجامعة اهمريكية. -

 لتالي:نتج عن البحث عدد من الدراسات يمكن عرضها على النحو ا 

 أوال الدراسات العربية 

لقصي ماهوم االرتصاد اإلبداعي والصناعة اإلبداعية   (2015هدفت دراسة ) العراقى،

ولطو ه التا ي ي ومكوظاله، وذلك سعيا لإل ابة عل  لساؤم: هل يحقق الماهوم لوظيف 

للتراث أم ))لسلي (( له؟ وباستعراضه للمكون المعرفي للصناعة اإلبداعية، يذهل البحث إل  

ة، ولطبيق وسا ل التحليل االرتصادي، دوظما أن الماهوم يعمل عل  لحويل التراث الثقافي لسلع

مواءمة، ذالها التي لطبق عل  السل  المادية، هذا فض  عن لوسعه في التصنيف بضا وسا ل 

التواصل ووسا طه، ومساوالها بالمنتج الثقافي. ويتضا أهمية هذا الماهوم من التقا ير الث ث 

افية والعلوم )اليوظسكو( عن أوضاع االرتصاد التي أصد لها منرمة اهما المتحدة للتربية والثق

م، ويتضا منها أن ماهوم  2013م، و  2010م، و  2008اإلبداعي في العالا في اهعوام 

االرتصاد اإلبداعي والصناعة اإلبداعية دخل مرعلة  ديدة من مراعل التوافق العالمي. كما 

  المحلي، صاعل التراث ير  الباعث أن ارتراح طبقة مبدعة سيكون خصما عل  المجتم

ومالكه، ويقدم مقترعا بدي  لتصنيف اليوظسكو للصناعات اإلبداعية ويدعو، في الور  ذاله، 

 .لمزيد من الد اسة والتحليل لهذه القضية ولشك لها في المجتمعات العربية

 للصناعات المتعددة للعوا د الراهن الوض  (2017تناولت دراسة )عبد العزيز والحايس ،

 والذي العالمي االرتصاد صعيد عل  لحدث التي التحوالت من البحث أهمية و اءت .اإلبداعية

 واالبتكا  واإلبداع المعرفة عل  لرلكز آليات عل  لقوم للتنمية  ديدة سبل ظحو يتجه
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 ببعض البحث وخرج .اإلبداعي االرتصاد "المعرفة بارتصاد يعرل ما إطا  في والتكنولو يا

 و أس التعليا في االستثما  :منها النامية الدوم في اإلبداعية الصناعات لتعزيز المقترعات

 الصغيرة المشروعات ولشجي  االبتكا  ولعزيز المحلية، الثقافية اهصوم وف  البشر ، المام

 .والمتوسطة

الكشف عن دو  الصناعات الثقافية وبصاة خاصة صناعة  (2018تهدف دراسة )رفاعى ،

ية كتو ه لنموي بديل يسها في إظتاج سل  وخدمات إبداعية لعد مصد ا لنافسيا الحرل التقليد

في االرتصاد اإلبداعي وخلص  الد اسة إل  اظه  غا  و ود الحرفيين المبدعين وثراء الثقافة 

القومية إال أن هناك م اطر لوا ه الصناعات الثقافية أهمها ظقص المراكز المت صصة في هذه 

بام الشباب عل  مما سة العلا اإلبداعي وا لااع أسعا  المواد ال ام الصناعات وعدم إر

وضعف التمويل المالي و ظقص التسويق والمنتجات عل  المستو  المحل  والدولي وادت كل 

العوامل السابقة إل  ضعف لأثير الصناعات الثقافية صناعة الحرل التقليدية في بناء االرتصاد 

 اإلبداعي المصري .

 الصناعات لتطوير ماهوم الدولية التو هات عل  التعرل إل  (2020اسة )امبابى،أشارت در

 صد  خ م من العربية المجتمعات في المعلومات مؤسسات وسياسالها، وأثرها عل  اإلبداعية

 وا اإلبداع، عل  وأثرها هذه المؤسسات لشهدها التي ة والمعرفي التكنولو ية التطو ات

 ودو  الصناعات اإلبداعية، ماهوم لطوير في لقدمها التي اإلبداعية اهظشطة لمثلها التي ههمية

لوا ه  التي التحديات عل  الضوء للقي كما التطوير، هذا في والمعلومات المكتبات اختصاصي

 .العربية المجتمعات في اإلبداعية الصناعات لطوير ماهوم في المعلومات مؤسسات

 ثانيا الدراسات األجنبية 

عل  أهمية الصناعات اإلبداعية لدف  ارتصاد دولة  (Huang &Chen& Chang,2009أكد )

لايوان واكد عل  أهمية مركز اإلبداع الثقافي الجديد. وأهمية ظمط الحياة اإلبداعية والحرل 

اليدوية والتصميا اإلبداعي باعتبا ها أكبر ث ث صناعات إبداعية لتعزيز لنمية الصناعات 

 ا ولحسين الثقافة والجذب السياعي لتنمية ارتصاد لايوان .ازدها ه واستعادة

الصناعات الثقافية واإلبداعية في بكين. ودو  التي رام  به  (Ren, 2009) استعر 

الحكومة لك  لتحقق "معجزة" النمو االرتصادي السري  للصين. ولناوم دو  عكومة بكين في 

اعية، وأكد عل  أهمية البحث واالبتكا  الصناعات من منرو  لحليل السياسات للتنمية الصن

 لتنمية الصناعة ولعل دو  أكبر من ا ل التنمية.

اهتمام و هود دولة سنغافو ة لترسيخ  (Ju Choi, & Wong (2006تناولت دراسة 

الصناعات الثقافية واالظتقام من عصر التكنولو يا إل  المعرفة والثقافية لكي لنهض بالثقافة 

وإلعادة صو لها الدولية كمدينة عالمية للانون. موضوع االرتصاد القا ا عل  المعرفة من 

الثقافة ولؤكد الد اسة عل  أهمية خ م التركيز عل  ع رة التنمية بتكنولو يا المعلومات و

https://0710bhgdy-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Chong%20Ju%20Choi
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لنمية الموا د البشرية والثقافة التي لساعد عل  االبتكا  والتعليا واإلبداع لدعا االرتصاد القا ا 

 عل  المعرفة. 

 بتعزيز الصناعات اإلبداعية   )(Unesco ,2012اهتم  وزا ة الثقافة دولة ليتواظايا 

منرمة الصناعات اإلبداعية والثقافية، دو  هذه المنرمة واستراليجية التنمية. أظشئ   ابطة أو 

التعاون بين الاناظين والانون والمنرمات الثقافية والمجتمعات المحلية ومؤسسات التعليا والعلوم 

لرف  مستو  الصناعات الثقافية في ليتواظيا. واالهتمام بالصناعات اإلبداعية والثقافية بتهيئة 

لصناعات اإلبداعية؛ وزيادة القد ة التنافسية للصناعات اإلبداعية في الررول الموالية لتنمية ا

 ليتواظيا وخا  ها.

شرح ههمية اإلظتاج الثقافي ( & Segre Sacco &  Bucci  ,(2014 تناولت دراسة

للدف  بعجلة التنمية االرتصادية، ولتناوم أهمية الانون والثقافة والتعليا من خ م عر   والاني

ية النمو الجديدة و هدف  الد اسة إل  لحليل المو ثات الثقافية كمحرك للنمو االرتصادي، ظرر

واست دم  الد اسة المنهج النرري لعر  النموذج التنموي من خ م الجم  بين استثما ات 

 اس المام المعرفي والثقافة ولوصل  الد اسة إل  التأثير اإليجابي ل ستثما  الثقافي عل  

 رتصادي .النمو اال

بالثقافة الوطنية لتحقيق النمو االرتصادي لـ  ((Khalil & Marouf , 2017اهتمت دراسة 

دولة وأكدت عل  و ود فجوة بين ارتصاد هذه الدوم، وأكدت عل  أهمية الثقافة لتحقيق  59

النمو االرتصادي ولناوم اإليجابيات والسلبيات. ولناوم اخت ل استعداد الدوم الرتصاد 

رفة، وان هناك بعض الدوم استطاع  لحقيق لقدًما كبيًرا في االرتصاد من خ م االهتمام المع

 بالمعرفة والصناعات الثقافية. 

مااهيا االرتصاد اإلبداعي لتقديا ارتراح لتصو   ( (Petry,et .2020تناولت دراسة 

لا لناوم الد اسة من خ م ث ثة الصناعات اإلبداعية من و هه ظرر المناطق الصناعية. و

أبعاد وها الجامعة والصناعات اإلبداعية والحكومة، وعدد إطا  للد اسة  وهو االرتصاد 

اإلبداعي للحرل اليدوية في المنطقة اهمازون البرازيلية ولوصل  الد اسة إل  أهمية 

ادي من خ م لدويل الصناعات اإلبداعية والتي لتمثل في الحرل اليدوية لدعا التقدم االرتص

 اإلظتاج من الحرل اليدوية وإظشاء مناطق صناعية لمنطقة اهمازون البرازيلية . 

لطو  سياسات الصناعات الثقافية  (Quinn,2020& Gasparinتناولت دراسة )

واإلبداعية كمرعلة اظتقالية في االرتصاد، و كزت عل  إسهامات هذا القطاع في لنمية 

دولة فيتنام واست دم  هذه الد اسة التحليل اإلعصا ي للنتا ج الكمية من االرتصادية في 

المشروعات الثقافية واإلبداعية، من خ م التركيز عل  بأ ب  رطاعات ولشمل التعليا 

والموا د البشرية وعقوق الملكية الاكرية وعرية الراي والبنية التحتية، وأدوات  م  البياظات 

لهدل الد اسة إل  فها السياسات ال زمة لدعا الصناعات اإلبداعية كالم عرة والمقابلة، و

 لك  لتمكن فيتنام من دف  عركة السوق ولنمية االرتصاد.

https://0710bhgdy-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Giovanna%20Segre
https://0710bhgdy-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Pier%20Luigi%20Sacco
https://0710bhgdy-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Alberto%20Bucci
https://0710bhgdy-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Jonas%20Fernando%20Petry
https://0710bhgdy-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Martin%20Quinn
https://0710bhgdy-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Marta%20Gasparin
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 مي  الد اسات السابقة الاق  عل  أهمية الصناعات الثقافية واإلبداعية ولا لتناوم أي منها 

 منصة لهتا بالصناعات الثقافية واإلبداعية بمصر

   النرريثاظيا اإلطا
 المبحث اهوم: ارتصاد المعرفة 

 لمهيد 1/1

ولقد صاغة بارتصاد المعلومات في  Machlupمن صاغ مصطلا ارتصاد المعرفة كان  أوم

منتصف ال مسينيات عندما العظ عدوث لحوم في ظمو النالج المحلي اإل مالي لقطاعات 

  يسية مثل التعليا واإلع م والبث ورطاعات البي  بالتجز ة. بينما اظ اض رطاعي الز اعة 

 بعد ما ةمرعل" بمصطلا الور  ذلك في عليها (. أطلقLaFayette,2019)والصناعة. 

 من خ م االرتصادي الجديد ل رتصاد د اسة أوم الستينيات في ثا ظهرت ."الصناعة

وهو من رام   .ال دمات في ارتصاد يتمثل الجديد االرتصاد أن وأشا  ،"ماكلوب فيرلز"

 ،"بو ات يو ي ما ك" اهتا كل من  1977 عام وفي .المعرفي االرتصاد بصياغة ماهوم

 " عنواظه " أ زاء 9  يتكون من وراموا بدصدا  كتاب الجديد باالرتصاد " وبين مايكل"و

The Information Economy،(2013)يوسف 

يقوم ارتصاد المعرفة عل  استه ك وإظتاج المعرفة ويهتا برأس المام الاكري، من خ م   

القد ة عل  االستاادة من االكتشافات العلمية والبحوث اهساسية والتطبيقية. ورد أصبا هذا 

يمثل مكوظًا كبيًرا من  مي  اهظشطة االرتصادية في معرا البلدان المتقدمة. 

HAYES,2020)( 

 المبحث اهوم: ارتصاد المعرفة  1/2

 المعرفة: 1/ 1/2

كما هو وا د في معجا المعاظي الجام  أن المعرفة هي إد اك الشيء  المعنى اللغوي للمعرفة

 ( باظها(Lexico,2020(. وعرفها راموس 2020وهي عصيلة التعلا)راموس المعاظ  ،

الاها النرري أو و التعليا؛ الحقا ق والمعلومات والمها ات المكتسبة من خ م ال برة أو

 العملي للموضوع.

( " أظها الاها الواضا والمؤكد لألشياء، الاها، التعلا، كل ما 2012كما أضال )عليان،

يد كه أو يستوعبه العقل، خبرة عملية، مها ة، اعتياد أو لعود، وإد اك معلومات منرمة 

 لطبق عل  عل مشكلة ما. 

است دام البياظات والمعلومات وال برات التي لا  اظه عصيلة( (turban,2002وعرفها 

الحصوم عليها عن طريق التعلا والمما سة والتي يمكن من خ لها الوصوم إل  أفضل 

 علوم للمشك ت.

هي كل شيء ضمني يستحضره اهفراد هداء عملها بدرة وإلقان،  (2005)الكبسي، وعرفها

 وال اذ القرا ات. 



 شاهني د.شريف –مروة خليل  ..ثقافية واإلبداعية في مصر الصناعات ال

 

 

12 

باظها الرصيد الذي لا لكوينه من البحث العلمي والتاكير  (Sivan,2001)ٍوعرفها  -

والد اسات الميداظية، ومن لطوير المشروعات االبتكا ية وغيرها من أشكام اإلظتاج الاكري 

 لإلظسان عبر الزمان. 

 لعريف ارتصاد المعرفة: 1/2/2

سية أو أن ارتصاد المعرفة سم  بهذا االسا هن السلعة اهسا (LaFayette,2019أشا  )

العامل اهساسي لإلظتاج هو المعرفة. وأصبح  المعرفة هي العامل الر يس لتعزيز ولنمية 

 االرتصاد في القرن الحادي والعشرين. 

 Ministry of Tradeونيوزيلندا ) المتحدة بالمملكة والصناعة التجارة وزارتي وعرفته

and Industry,1998) دو ا المعرفة واستثما  لوليد عمليات فيه للعل الذي باظه االرتصاد 

وأضاف    .االرتصادية القطاعات كافة كااءة وزيادة اهما ثروة خلق في ومستديما أساسيا

 التعاون دوم منرمة بان"  (OECD, 1996)والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة

 من اهخير العقد سيما خ م ال كبير بشكل المعرفة رطاعات دو  دعا إل  الجه  االرتصادي

 عالية والصناعات التقنية، الكثياة واست دام االستثما ات دعا خ م من الماضي القرن

 اإلظتا ية. في مكاسل من بذلك يرلبط العمالة لما مها ات لطوير عبر وكذلك التقنية،

( باظه االرتصاد الذي يست دم المعرفة لتطوير واستدامة النمو (ODI, 2009وعرفه 

 .اه لاالرتصادي طويل 

( باظه االرتصاد المتمكن من إظتاج المعرفة وظشرها واست دامها، والذي 2020وعرفة ) عيا،

لكون فيه المعرفة العامل الر يس للنمو ولكوين الثروة، والتوظيف في م تلف القطاعات 

التنموية، ويشكل  اس المام البشر  الركيزة اهساسية ل بتكا  واإلبداع باالعتماد عل  لقنية 

 المعلومات وااللصاالت.

 المعرفة ارتصاد خصا ص 1/2/3

 :التالي  مالها عل  النحو والسمات، يمكن ال صا ص من بعدد ارتصاد المعرفة يتسا

أولوية لتطوير راعدة المعرفة من خ م  يجل أن يكون هناك العلمي: والبحث االبتكار -1

التعليا العالي والبحث واالبتكا ، والتي يمكن  بطها بأهدال التنمية اال تماعية 

الحكومية باالبتكا  والبحث من  ( كما يجل أن لهتا الهيئاتEvoh,2014واالرتصادية. )

وغيرها؛  والدولية المحلية والعلمية اهكاديمية المؤسسات خ م عقد الااريات التعاون م 

 .المحلية االعتيا ات ولكيياها م  واستيعابها ما يستجد من معرفة وأفكا  إبداعية لمواكبة

 لصقل مها الها ويجل االهتمام بالتعليا المستمر كذلك للعاملين بالهيئات الحكومية التعليم -2

 العمل.  سوق اعتيا ات م  يتواكل بما اإلبداعية

يجب االهتمام  :للنمو األساسي المحفز المعلومات هو اوتكنولوجي االتصاالت قطاع -3

 لتجهيز المعلومات ( وااللصاالت(Cerut,2019 المعلومات لتقنية التحتية بالبنية

 واستر عها لزيادة كااءة العمل. 
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 غير القابلة اهساسية ال ام المادة لشكل االرتصاد هذا في المعرفة عامة: سلعة المعرفة -4

 االختراع لحماية وبراءات التجا ية والع مات النشر االهتمام بحقوقويجل  للنضوب،

 . المعرفة لمبتكري

 عل  دولة رد ة أي لعتمد :للتنافسية المحدد األساسي العنصر هو المعرفي المال رأس -5

 . ديدة معرفية مها ات واكتساب التعلا في مد  سرعتها عل  المعرفة ارتصاد من االستاادة

 (2019التنافسية .)عبد المنعا، رعلوم، للقد ة المحدد العنصر هو المعرفي المام  أس

المعلومات  لقنية م  يجل أن لهتا الهيئات بدلقان العاملين التعامل تدريب العاملين: أهمية -6

 مها ات فريق وإلقان ضمن والعمل التعاون عل  والقد ة العمل، مجام في ولطبيقالها

 من أكثر إلقان بينها من إضافية مميزة، مها ات امت ك عن ذلك يغني ال كما االلصام،

 والمكان، الزمان عدود خا ج العمل عالمية، وإلقان بيئة في التعامل عل  يساعد بما لغة

 .((Cornell, 2017االفتراضية  أو لقليدية العمل في بيئات العمل إدا ة عل  والقد ة

 بالكواد  الذين يملكون معرفة ومها ات،يجل االهتمام  والمهارات: االهتمام بالكوادر -7

 ارتصاديا دو ا المعلومات هظها للعل لقنية في مها ات لتطلل التي الوظا ف خاصة

 االرتصادية. ياوق المقومات متناميا

 أهمية ارتصاد المعرفة: 1/2/4

يرلكز ارتصاد المعرفة عل  المعرفة ههميتها كأعد اها أسس لحسين ولطوير ال دمات 

 لناوم أهمية عل  النحو التالي: ويمكن 

 المعرفة العلمية هي أساس اإلظتاج وزيادة الثروات. -1

 لساعد المعرفة عل  لحسين اهداء ولقليل التكلاة ودف  عجلة التطوير.  -2

 لساعد المعرفة عل  زيادة الدخل القومي ولحسين ال دمات والعا د المادي.  -3

رتصادية هظها لعتمد عل  است دام لساعد المعرفة عل  لحديث ولطوير اهظشطة اال -4

 التقنيات التكنولو ية الحديثة. 

 لسها في ظمو اهظشطة االرتصادية وظموها واستمرا ية التطو  بشكل سري . -5

 لساعد عل  لوفير أسس زيادة االستثما  في المجاالت المعرفية العملية والعلمية. -6

 دعا ال دمات الحكومية.زيادة االهتمام باإلظتاج وال دمات ولعزيز االستثما  و -7

  كا ز ارتصاد المعرفة  1/2/5

والذ  أكد   World Bank's Knowledge Economy(  إل   (ODI, 2009استند 

  وهي على النحو التالي:أن ارتصاد المعرفة يرلكز عل  أ بعة  كا ز   يسية 

التي لشج  عل  است دام ول صيص المعرفة الحالية والجديدة بكااءة  الحوافز الركيزة األولى

مما سيساعد عل  لعزيز لغيير السياسات. يجل عل  الحكومة عماية عقوق الملكية لتشجي  

  يادة اهعمام واالستثما  المعرفي.
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فالسكان المتعلمين والمهرة ينشئون معرفة ويشا كوظها  التعليم،هي  الركيزة الثانية

ت دموظها بكااءة خاصة في المجاالت العلمية والهندسية، لتحقيق النمو التكنولو ي. يميل ويس

ً أن يكون أكثر لطو اً من الناعية التكنولو ية، مما يؤدي إل  زيادة  المجتم  اهكثر لعليما

 الطلل عل  المعرفة.

ومعالجة  ، لسهل االلصام، وظشرتحتية ديناميكية للمعلوماتهي بنية  الركيزة الثالثة

المعلومات والتكنولو يا. مما يؤدي إل  لدفق المزيد من المعلومات والمعرفة في  مي  أظحاء 

 العالا باإلضافة إل  لقليل لكاليف المعام ت، مما يؤدي إل  زيادة التواصل واإلظتا ية.

ق هي االبتكا  ولطبق ولكيف المعرفة العالمية ل عتيا ات المحلية ل ل الركيزة الرابعة

 لكنولو يا  ديدة. لؤدي لوليد المعرفة التقنية إل  ظمو اإلظتا ية.

 دو  لكنولو يا المعلومات كأعد  كا ز ارتصاد المعرفة لتحقيق الميزة التنافسية: 1/2/6

لقد أظهر العقد الماضي ما يترلل عل  لكنولو يا المعلومات وااللصاالت عل  الطريقة التي 

وظلعل، وظتااعل م  الناس والمؤسسات من عولنا. ورد كان لثو ة ظعيش بها، وظتعلا، وظعمل، 

لكنولو يا المعلومات وااللصاالت أثر  بما كان أعمق من لأثير الثو ة الصناعية التي كاظ  

را مة ربل سنوات عديدة. واآلن، أصبا اهفراد والشركات والدوم عند ظقطة لحوم عاسمة. 

ً بتحسين رد الها  ولكي لرل الدوم راد ة عل  المنافسة، ً  اس ا يجل عليها أن للتزم التزاما

البشرية وهياكلها اهساسية التكنولو ية والتشريعية لمواكبة التطو ات الجديدة واست دامها 

 (2003لصالحها. )وزا ة االلصاالت ولكنولو يا المعلومات،

من خ م رواعد  للعل لكنولو يا المعلومات دو  هام  دا في لحقيق الميزة التنافسية،    

البياظات والشبكات والبرمجيات، فمن خ لها يمكن إلاعة المعلومات الم  مة للعاملين في 

م تلف مستويالها الوظياية ولرلبط المؤسسات والهيئات بوعدالها وفروعها وسهولة 

التواصل فيما بينها وسهولة التواصل م  الجمهو  المستحق لل دمة، بما يحقق الميزة 

ية، ولتحقيق ارتصاد وطني لنافسي را ا عل  المعرفة واالبتكا  والتطبيقات التنافس

كما التكنولو ية المستقبلية ولطوي  التقنيات الحديثة ل دمة المجتم  وزيادة الدخل الوطني. 

 (2016)عبداوي،  هو موضح على النحو التالي:

لملاات بين سهل  الحصوم عل  المعلومات من خ م مشا كة ا تكنولوجيا الشبكات -

الحاسبات اهلية ويمكن من خ لها الحصوم عل  معلومات لتعلق باهداء الوظياي لكل 

موظف ومشا كة المعرفة بين العاملين والموظاين مما يشج  عل  االبتكا  وخلق ميزة 

 لنافسية. 

ئة فلها دو  كبير في عاظ البياظات واستر اع المعرفة ال اصة بكل هي قواعد البياناتأما عن  -

 أو مؤسسة ويمكن است دامها لتوفير معلومات لحقق الميزة التنافسية.

لها دو  كبير في لقليل الور  والجهد وعل المشك ت وسرعة لقديا ال دمات،  البرمجيات -

 مما يساها في لحقيق الميزة التنافسية.
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فكرة  م  لطو  أظرمة الحاسبات اآللية والبرمجيات والتطبيقات ظهرتالذكاء االصطناعي:  -

مشروعات لتطوير اهظرمة اإللكتروظية لكون لديها القد ة عل  التاكير والتعلا بعد أن كان 

مهمة الحاسبات اإللكتروظية هو البرمجة للقيام بمهام محددة أصبح  اه هزة يمكنها اكتشال 

براهين النرريات وم  لطو  البرمجيات الذكاء االصطناعي واسعة االظتشا  من أهمها 

البحث عل  اإلظترظ  مثل  و ل وبرامج المساعدة االفتراضية مثل سير ،  محركات

وبرمجيات التر مة، وبرمجيات علوم االستثما ، الستاادة من كا البياظات الها لة التي 

ومن المتور  أن لؤد  لطبيقات الذكاء االصطناعي إل  إعداث  لمتلكها أي مؤسسة أو هيئة .

ات لزيادة اإلظتا ية ولقديا ال دمات ولعزيز رد ات العاملين لحوم في رد ة الهيئات والمؤسس

 )، .(PWC,2017 مما يعزز رد ات العاملين

هو ماهوم متطو  لشبكة اإلظترظ  بحيث يمكن لكافة اهشياء التي يتعامل  إنترنت األشياء

معها اإلظسان ولتسا بقابلية االلصام باإلظترظ ، أو ببعضها البعض إل سام واستقبام 

بياظات، هداء وظا ف محددة من خ م الشبكة، فكل شيء يمكن است دامه في الحياة من ال

أ هزة أو في الهيئات أو المؤسسات يمكن التحكا فيه عن بعد وستشكل أظرمة البنية التحتية 

 . Boston ,2017 )لمجاالت إظترظ  اهشياء أهمية كبيرة للقطاع الحكومي )

رت لقنية الطباعة ث ثية اهبعاد بسرعة كبيرة، عل  المستو  اظتش الطباعة ثالثية األبعاد:

العالا كوسيلة لساعد عل  التصميا اهفضل للمنتجات، وزيادة كااءة ومروظة عمليات 

  (UNCATD ,2017)التصني ، 

مليا  دوال  أمريكي بين  7وسيزداد عجا سوق الطباعة ث ثية اهبعاد العالمية بأكثر من 

٪. وسيؤد  37سيتسا ع معدم النمو سنوي المركل إل  ما يقا ب ، عيث  2017-2022

هذا النمو في عجا السوق إل  زيادة اهتمام المستهلكين بالمنتجات ث ثية اهبعاد وبالتالي 

يجل أن لت ذ الحكومات  (technavio,2020). زيادة الطلل عل  المكوظات اإللكتروظية

 ثية اهبعاد لدف  ظمو السوق المستقبلي.المباد ات لزيادة ظمو الصناعة الطباعة ث 

( اهتماًما ها  ً في السنوات big data(ظال  البياظات الض مة )big data)البيانات الضخمة 

اهخيرة بسبل إمكاظالها التشغيلية واالستراليجية الض مة. إن التطبيق المكثف لتقنيات 

 هزة االستشعا  وشبكات الصاالت المعلومات مثل اإلظترظ  والهوالف المحمولة وأ

 التواصل اال تماعي في العالا الحديث، ولد عجًما ها  ً من البياظات بأشكام م تلاة.

Wang&, White,& Chen,  2015)) 

صبا وسيلة ماضلة للتواصل واللعل والتسوق، فسجل البحث والتصاا بواسطة فاإلظترظ  أ 

م يين مست دمي اإلظترظ  عل  موار  الويل، ظتج عنه كمية ها لة من البياظات. باإلضافة 

إل  البياظات المحيطة كمنتجات ثاظوية هظشطتها اليومية. وفي الور  ظاسه، يست دم المزيد 

التواصل اال تماعي، لمشا كة المعلومات ولبادلها ولقديا  والمزيد من اهش اص منصات

( ولقنية لحديد GPSلعليقالها عوم المنتجات وال دمات والسياسات. باإلضافة إل  است دام )

https://0810bihpp-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Xiaojun%20Wang
https://0810bihpp-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Leroy%20White
https://0810bihpp-1105-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Xu%20Chen


 شاهني د.شريف –مروة خليل  ..ثقافية واإلبداعية في مصر الصناعات ال

 

 

16 

( ومؤشر د  ة عرا ة الور  مما أد  إل  و ود ردً ا ها  ً من RFIDالتردد ال سلكي )

 .(Chan et el , 2015بياظات ) 

مما أد  إل  االهتمام متزايد باستغ م البياظات الض مة، فهي بياظات كبيرة الحجا وسريعة 

الحركة ومعقدة، واالستاادة بشكل أفضل من البياظات الكمية والنوعية من مجموعة من 

المصاد  "الماتوعة" ، إال أن هناك فجوة كبيرة بين البياظات والتأثير. بالنسبة لمعرا 

ؤسسات لديها بياظات أكثر مما يعرفون كياية يمكن است دامها باعالية المؤسسات، فالم

Kim,2014) (  

وأعد المسا ات الر يسية للتأثير هو معرفة ريمة من البياظات الض مة، والتي ستصبا عام ً 

 ابًحا في عالا اليوم التنافسي. يتعين عل  مديري اهعمام والباعثين وصاظعي السياسات 

 ,Fanningاههمية االستراليجية لجم  البياظات الض مة في ارتصاد المعرفة الحكومية إد اك

2014) ). 

  يادة اهعمام وارتصاد المعرفة: 1/2/7

في ضوء التو هات العالمية ظحو التركيز عل  االرتصاد المبني عل  المعرفة كمدخل لتعزيز 

تقدم الها ل للتقنيات الحديثة القد ة التنافسية للدولة، وذلك اعتماداً عل  إبداع الشباب وال

وااللصاالت، فقد رام  العديد من الدوم الريادية في مجام  يادة اهعمام كالواليات المتحدة 

اهميركية وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة والدوم اإلسكندظافية وسنغافو ة بدعا  واد 

العلمية والمهنية ذات الصلة، اهعمام، من خ م إظشاء الهيئات الحكومية المعنية والجمعيات 

ويشير مشهد .ولشجي   يادة اهعمام وظشر ثقافتها في أوساط المجتم  ال سيما بين الشباب

االرتصاد العالمي خ م العقدين الماضيين إل  لنامي دو   يادة اهعمام عل  الصعيد العالمي 

ي إرامة اهعمام الجديدة إل  في التنمية االرتصادية واال تماعية. فمن الناعية االرتصادية لؤد

خلق فرص عمل للشباب وزيادة اإلظتاج الوطني، ومن الناعية اال تماعية فدن اظتشا  ماهوم 

 يادة اهعمام في المجتم  يؤدي إل  لوليد  وح المباد ة واالبتكا  والتنافس بين الشباب، 

 .تماعيةفض ً عن عل أزمة البطالة وما يترلل عليها من مشاكل ارتصادية وا 

 (.2016)الهيتي،

 (.2019)العشري،  أهمية ريادة األعمال : 1/2/7/1

 عل العديد من المشك ت مثل البطالة والاقر..  -1

 خلق ظوع من اإلبداع والتجديد واالبتكا  كنتيجة للعمل والثروة والنا االرتصادي . -2

 اهعمام الرياديةالتركيز عل  دو  عاضنات اهعمام التكنولو ية في لشجي   -3 

 لعتبر  يادة اهعمام من أها استراليجيات االستثما  في البشر ولنمية القد ات . -4

  يادة اهعمام والمعرفة 1/2/7/2

أد  االهتمام بدو   يادة اهعمام في  مي  أظحاء العالا لتوفير محرك النمو االرتصادي. 

ة في العلا. ويبني  واد اهعمام عل  والمصد  الر يسي ل بتكا  الريادي هو المعرفة المتقدم
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 Stam, & Garnsey )أعمالها اعتمادا عل  المعرفة الناشئة في مجتمعالها العلمية.

لقد أد  العلا والتكنولو يا إل  ظهو  فرص ل بتكا  التي يتبعها  واد اهعمام.  (2008,

في االرتصاد عل    سواء لا استغ م الارص أم ال ، وم  ذلك ، يعتمد سلوك  يادة اهعمام

( إن لوليد المعرفة هو (Baumol ,2002إظشاء راعدة موا د من أ ل لسويق المعرفة 

الوصوم إل  اهفكا  الجديدة والمعرفة المتجسدة في السل  وال دمات واهسواق وللبية 

الطلل. يمكن لحديد طرق الوصوم إل  السوق عن طريق التسويق عن طريق وعدات ظقل 

في المنرمات العامة  يادة اهعمام لوفر عنصًرا عاسًما وهو لر مة المعرفة إل  التكنولو يا 

 (.(Audretsch& Lehmann, ,2006ريمة  ديدة، ومن ثا النمو االرتصادي. 

 المبحث الثاظي الصناعات الثقافية واإلبداعية 

شطة، بدأ است دام مصطلا "الصناعات اإلبداعية" في الثماظينيات لوصف مجموعة من اهظ

بعضها من أردم اهظشطة في التا يخ وبعضها لا يرهر إل  عيز الو ود إال م  ظهو  

التكنولو يا الررمية. وكان للعديد من هذه اهظشطة  ذو  ثقافية روية، فمصطلا "الصناعات 

الثقافية" يست دم بالاعل لوصف المسرح والررص والموسيق  والسينما والانون البصرية 

الصناعات الثقافية ذات أهمية متزايدة للتنمية االرتصاد ولوفر فرص عمل. ورطاع التراث، ف

الواليات المتحدة اهتم  بتعزيز صناعة السينما منذ ما يقرب من ما ة عام، ليس فقط لقيمتها 

االرتصادية، بل هظها كاظ  لنشر الثقافة والناوذ اهميركية في م تلف أظحاء العالا. وم  دمج 

منرمة  ت اإلبداعية م  التكنولو يا الررمية ظهرت مها ات  ديدة. وبدأتالانون والصناعا

ظستا البريطاظية باالهتمام بتأثير التكنولو يا الررمية كصناعة، وإبداع، في عين أن اإلظترظ  

فتا مجموعة متنوعة من المنصات للتعبير اإلبداعي الجديد ولتسويقه، ويمكن من خ له دعا 

خ م البي  بالتجز ة وزيادة الدخل وفرص العمل والصاد ات وفي النشاط االرتصادي من 

الور  ظاسه لعزيز التنوع الثقافي والتنمية البشرية. وهذا ما بدأ االرتصاد اإلبداعي الناشئ في 

  (NEWBIGIN 2014القيام به".

 الصناعات اإلبداعية لعريف  1/3

 والمحتويات المعن ، لوليد عل  لركز التي المعرفة عل  القا مة اهظشطة من هي مجموعه

 من ثروة خلق إمكاظيه م  والموهبة، والمها ة اإلبداع طريق عن الجمالية وال صا ص

 (Boix, &Hervás& Miguel ,2015)الاكرية الملكية وعقوق التجا ة

الصناعات اإلبداعية واعدة من أسرع أ زاء ارتصاد المملكة المتحدة ظمواً. ولعرفها عكومة 

لمتحدة بأظها "الصناعات التي لعتمد عل  اإلبداع الاردي والمها ة والمواهل والتي المملكة ا

 "لديها القد ة عل  خلق الثروة وفرص العمل من خ م لوليد واستغ م الملكية الاكرية

Creative industries federation. 2020) 
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وهبة الاردية، أو التي لديها والصناعات اإلبداعية هي للك التي لقوم عل  اإلبداع والمها ة والم

 Scottish)القد ة عل  خلق الثروة وفرص العمل من خ م لطوير أو إظتاج الملكية الاكرية. )

Gov,2020 

( إل  االهتمام بالصناعات اإلبداعية لكي يساعد International Trade Centreوأشا  ) 

ين ثروة من خ م لوليد اهفراد المبدعين وذو المها ات والمواهل ل لق فرص عمل ولكو

واستغ م الملكية الاكرية. ولستهدل رطاعات المنتجات الحرفية والانون البصرية والموسيق  

في االرتصادات النامية واالهتمام بالحرفيين والاناظين والموسيقيين لزيادة فوا دها عن طريق 

 .لنمية التجا ة الوطنيةإد اج إبداعالها ولشجي  إدماج الصناعات اإلبداعية في استراليجيات 

(INTRACEN,2020 ) 

 أهمية الصناعات الثقافية واإلبداعية: 1/4

( إل  أهمية الصناعات الثقافية  European Commissionأشا  مور  الماوضية اهو بية ) 

 ( (ec.europa,2020واإلبداعية وه  عل  النحو التالي :

 التنمية االرتصادية.والقطاعات الثقافية واإلبداعية هامة لضمان  .1

 لعتمد عل  كثافة المعرفة ولقوم عل  اإلبداع والموهبة الاردية. .2

 لولد ثروة ارتصادية كبيرة.   .3

 لدعا الشعو  بالهوية والثقافة والقيا  .4

فدظها لُرهر ظمواً ياوق المتوسط ول لق فرص عمل ولعزز في الور  ذاله التماسك  .5

 اال تماعي

للتجا ة والتنمية موضوع "االرتصاد اإلبداعي" في  دوم رد أدخل مؤلمر اهما المتحدة 

اهعمام االرتصادي والتنمية العالمي. فاالرتصاد اإلبداعي ماهوًما ظاشئًا يتعامل م  التااعل 

بين اإلبداع والثقافة واالرتصاد والتكنولو يا في عالا معاصر لهيمن عليه الصو  واهصوات 

اعات اإلبداعية من بين أكثر القطاعات ديناميكية في والنصوص والرموز ، واليوم لعد الصن

االرتصاد العالمي التي لقدم  ديدًا. الارص المتاعة للبلدان النامية للقاز إل  مجاالت النمو 

المرلاعة الناشئة في االرتصاد العالمي ، م  التركيز عل  أبعادها اإلظما ية. فالصناعات 

فة واهعمام والتكنولو يا. فكل هذه اهظشطة مكثاة اإلبداعية في ماترق طرق الانون والثقا

في المها ات اإلبداعية ويمكن أن لد  الدخل من خ م التجا ة وعقوق الملكية 

 .UNCTAD) (2017الاكرية.

 الصناعات اإلبداعية  1/5

ا ب  محاو  للصناعات اإلبداعية وه  التراث واإلع م والانون  UNCTADعددت 

واإلبداعات الوظياية ولشمل اإلع ن، والهندسة المعما ية، والانون، والحرل اليدوية، 

والتصميا ، واهزياء ، واهف م ، والايديو، والتصوير الاولوغرافي ، والموسيق  ، والانون 

طوير ، والبرمجيات ، وألعاب الكمبيولر ، والنشر المسرعية ، والنشر ، والبحث والت
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وهذه اهظشطة هي شريان الحياة ل رتصاد اإلبداعي. كما  –اإللكتروظي ، والتلازيون / الراديو 

أظها لعتبر مصدً ا مهًما للقيمة التجا ية والثقافية. ولعد الصناعات اإلبداعية اليوم من أكثر 

عالمي ولوفر فرص أفضل لتنمية البلدان النامية في القطاعات ديناميكية في االرتصاد ال

  .(UNCTAD,2020)االرتصاد العالمي. 

 بنية الصناعات اإلبداعية: 1/5/1

لبدأ بنية الصناعات االبداعية بالمبدعين الذين ينتجون منتجات إبداعية يمكن لسويقها، ثا لأل  

ستهلكين للمنتجات اإلبداعية رد مرعلة التسويق والبي  ولنته  باالسته ك إال اظه والء الم

 (.(Ghelfi, D. 2005يصبحوا ظتجون لها أيضا 

 الصناعات الثقافية واإلبداعية وعقوق الملكية الاكرية: 1/5/2

يعد االرتصاد اإلبداعي ماهوًما ظاشئًا يتعامل م  التااعل بين اإلبداع والثقافة واالرتصاد 

ة من بين أكثر القطاعات ديناميكية في االرتصاد والتكنولو يا واليوم لعد الصناعات اإلبداعي

العالمي التي لقدم  ديدًا. الارص المتاعة للبلدان النامية للقاز إل  مجاالت النمو المرلاعة 

الناشئة في االرتصاد العالمي. ، عيث لق  الصناعات اإلبداعية في ماترق طرق الانون 

مد عل  المها ات اإلبداعية ويمكن أن لد  والثقافة واهعمام والتكنولو يا. وه  أظشطة لعت

 .wipo,2012)الدخل من خ م التجا ة وعقوق الملكية الاكرية. 

 BLOCKCHAINعقوق الملكية الاكرية ولقنية  1/5/1

إلكتروظي  ، فدن البلوك لشين أو سلسلة الكتل هو ظرام لسجلForbesو IBM وفقا لشركتي

ة، والعقود، آظي، ومشار، وغير مركزي لمعالجة ولدوين المعام ت المالي  مشترك،

واهصوم المادية، ومعلومات سلسلة التو يد، وما إل  ذلك. ال يو د ش ص واعد أو  هة 

واعدة مسؤولة عن السلسلة بأكملها، بل إظه ماتوح ويمكن للجمي  في السلسلة مشاهدة لااصيل 

كل سجل أو ما يعرل باسا كتلة، ولتب  المعلومات عبر شبكة آمنة ال لستدعي التحقق من 

لساعد لكنولو يا بلوك لشين عل  الحااظ عل  روا ا مقاومة للت عل في سج ت  ثالث طرل

البياظات المتنامية باستمرا ، ولتيا لبادالً آمنا للمواد القيّمة كاهموام أو اهسها أو عقوق 

الوصوم إل  البياظات. وخ فا هظرمة التجا ة التقليدية، عا ة لوسيط أو ظرام لسجيل 

 ). بعة عركة التبادم، بل لقوم كل الجهات بالتعامل مباشرة م  بعضها البعضمركزي لمتا

UAE., 2020) 

، في بعض رطاعات الصناعات الجه  دولة بلغا يا إل  االهتمام بتطبيق لقنيات بلوكشين

اإلبداعية، بوزا ة الثقافة البلغا ية؛ لتحديثها ولحسينها، ويمكن لنايذ هذه السياسة لحااظ 

ولسجيل و م  التراث الثقافي في بلغا يا. فهذه التقنية سول لدعا عقوق الملكية الاكرية هي 

ة والتلازيوظية ( ويمكن من مبدع أو فنان )الموسيق ، والكتاب، والسينما، والبرامج اإلذاعي

خ لها لوفير ميزة لنافسية ف  بعض القطاعات االرتصاد اهو وبية والوطنية. فالصناعات 

كمحرك للقطاعات االرتصادية اهخر . ولدعا المواهل  اإلبداعية لديها إمكاظات ها لة

https://www.ibm.com/blockchain/what-is-blockchain.html
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/09/21/14-things-everyone-should-know-about-blockchains/#53811c06252a
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 صية والمبدعين فها أساس هذه الصناعات، اإلبداع وال يام والقد ات والمها ات الش

 ( .(Angelova,2019للمؤلف و / أو الاناظين 

 القوة الناعمة: 1/6

لعريف القوة الناعمة في السياسة ال ا  ية هي رد ة أي دولة عل  الحصوم عل  ما لريد من 

 (. Kuznetsova، 2014خ م  اذبية صو لها وسمعتها عل  الصعيد العالمي )

بأظها: القد ة عل  التأثير في اآلخرين للحصوم عل  النتا ج  (Nye ,2008)ويعرفها 

ويضيف أن القوة الناعمة هي دولة  المطلوبة من خ م الجاذبية وليس بالقهر أو العقاب،

، وريمها، وسياسالها المحلية، وأيضا سياسالها ال ا  ية ولنشأ تعتمد على مواردها الثقافية

القيا والثقافة التي لعبر عنها أي دولة، وفي الطريقة التي الموا د المنتجة للقوة الناعمة من 

 لعالج بها ع رتها م  اآلخرين. 

 (:  (Nye , 2008القوة الناعمة للدولة لعتمد عل  ث ثة مصاد  1/6/1

 ثقافتها )مدی  اذبية ثقافة للك الدولة خا  ية(،-1

 وريمها السياسية )هل يرر  النرام السياسي لتلك القيا(، -2

 وسياستها ال ا  ية ) اذبية أخ ريات ومبادئ سياستها ال ا  ية وشرعيتها(.  -3

 الثقافة والقوة الناعمة: 1/6/2

ثقافة أي دولة هي  زء مها من  اذبيتها ومصد  من مصاد  رولها الناعمة، خاصة إذا 

ة كاظ  الدولة عل  وعي ود اية بأهمية دعا ثقافتها وإظها ها للعالا بشكل  ذاب. خاص

عندما لحتوي ثقافة الدولة عل  ريا عالمية يمكن أن يشا ك فيها ويستمت  بها اآلخرون، فدن 

ذلك يزيد من إمكاظية الحصوم عل  مكاسل سياسية وارتصادية. الانون والرياضة والطعام 

 (. Nye 2004,واللغة والتعليا والتراث من أها مصاد  الجاذبية هي دولة ) 

في ليصبا عالميا يحتاج في بعض اهعيان إل  ظررة ثاربة، لجعل المنتج إن لقديا المنتج الثقا

 ذاب للعالا، كما أظه يحتاج إل  مروظة في التعامل م  المنتج الثقافي، ولهذيبه إذا لزم اهمر 

ليناسل الذوق العالمي؛ هن الهدل من مشا كة العالا بجزء من الثقافة المحلية للدولة يعكس 

لة ، وليس فر  للك الثقافة عل  اآلخرين؛ لذلك فمن الضرو ي صو ة  يدة عن الدو

مراعاة االخت فات و الاوا ق بين الثقافات، فما هو مقبوم في ثقافة معينة، رد يكون مرفوضا 

 (.2016في ثقافات أخر .) العواد، 

آليات االهتمام بالثقافة كمصد  للقوة الناعمة المصرية لتلك اآلليات، طبقا لما  اء 

، والتي لهدل إل  إعادة هيكلة كل من 2016تراليجية التنمية المستدامة التي طرع  في باس

وزا ة الثقافة ووزا ة الدولة لآلثا ، ولحويل المجلس اهعل  للثقافة إل  كيان مستقل، والعمل 

% مئوية، 20عل  زيادة ظسبة الصاد ات الثقافية من منتجات الصناعات الثقافية بمعدم 

آالل مواطن، وزيادة  10زيادة دو  العر  السينما ي بوار  دا  عر  لكل والعمل عل  

 (2020مئوية.)خضر & مندو  ، 50عدد اهف م المنتجة بنسبة % 
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في عصر العولمة أصبح  المجتمعات راد ة عل  التواصل، مت طين الحوا ز السياسية 

الساعة الدولية من أ ل  والجغرافية والثقافية؛ مما خلق عالة من التغيرات السياسية عل 

(.فالتطو  التكنولو ي الها ل في االلصاالت Gallarotti، 2011مجا اة للك التحوالت )

عزز من دو  القوة الناعمة، وبين أثر است دامها. فااللصاالت ووسا ل التواصل اال تماعي 

المر وة لا يعد أثر بشكل كبير عل  طبيعة الع رات الدولية، فقد ة الدولة عل  لحقيق النتا ج 

(. هذا ولمثل القوة الناعمة Wilton Park Report ,2012يعتمد عل  اإلكراه والقوة فقط )

عامة مؤثرة عل  اإلظتاج و ف  القوة االرتصادية للدوم المالكة لها وزيادة  فعتها وفاعليتها 

ين بالقوة السياسية عل  خريطة العالا ومراكز صن  القرا  ، ويجل أال لهمل الدوم أو لسته

الناعمة واالستثما  فيها ، فدوم كثيرة أد ك   دواها وكيف أظها لحول  إل  مااليا ظمو 

 (.2019)خضر، ارتصادي ولأثير سياسي ظا ا

 أهمية القوة الناعمة : 1/6/3

 يمكن لوضيا أهمية القوة الناعمة للدولة عل  الصعيدين ال ا  ي والداخلي كما يلي:

 (2011)باكير ، على الصعيد الخارجي  -1

سياسية : لعمل عل  إيجاد بيئة مؤيدة ومساظدة لسياسالها ولو هالها لجاه الدوم اهخر  ،  

 مما من شأظه في النهاية أن يحقق مصلحة الدولة .

ا تماعية : لعمل عل  خلق بيئة لساعد عل  الترويج للمنتجات الثقافية الدولة في الدوم  -ب

من  اذبية وشعبية الدولة ، كما لعتبر أداة للغزو الاكري  اهخر  ،مما من شأظه أن يزيد

 والتقا ب الثقافي .

ارتصادية : لعمل عل  زيادة لسويق منتجات الدولة في الدوم اهخري من خ م السمعة  -ج 

الحسنة التي لتمت  بها الدولة ، مما من شأظه أن يدعا وضعها االرتصادي ويزيد من 

 من مقاطعة صاد الها . صاد الها أو عل  اهرل يحد

 (.2019)خضر، على الصعيد الداخلي:  -2

 لمثل القوة الناعمة روة ارتصادية للدولة، عيث : 

 لساعد عل  لسهيل لدفق االستثما ات اه نبية المباشرة إليها . -أ

 لساعد عل   ذب المزيد من السياح ومن ثا اال لقاء بقطاع السياعة . -ب

د من الط ب الوافدين والذين يعتبرون ساراء عند عودلها لساعد عل   ذب المزي -ج 

 لب دها. ولعتبر مصد ا ل لق فرص عمل ومن ثا خاض معدالت البطالة بالدولة .

 التنمية المستدامة والثقافة 1/7

التنمية المستدامة هي التنمية التي للبي اعتيا ات الحاضر دون المساس بقد ة اه يام المقبلة 

عل  للبية اعتيا الها ال اصة. ولدعو التنمية المستدامة إل  لضافر الجهود من أ ل بناء 

مستقبل للناس ولكوكل اه   يكون شام  للجمي  ومستداما وراد ا عل  الصمود. كما 
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ة اهما المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة التوفيق بين ث ثة عناصر أساسية، لشترط وثيق

 (2017عماية البيئة )شاهين، -اإلدماج اال تماعي  -وهي: النمو االرتصادي 

الثقافة هي ما ظحن عليه وما يشكل هويتنا. فالثقافة عامل ال غن  عنه هية لنمية 

أ ندة التنمية » 2015متحدة في  لستها الدو ية فياعتمدت الجمعية العامة لألما ال.مستدامة

لهتا  .، باإلضافة لعدة أهدال طموعة عالمية ولحويلية من أ ل عالا أفضل2030المستدامة 

اليوظسكو بدو  الثقافة لتحقيق أهدال التنمية المستدامة، بما في ذلك التركز عل  التعليا الجيد، 

مستدام، أظماط اإلظتاج، المساواة بين الجنسين واهمن والبيئة، النمو االرتصادي، االسته ك ال

بالتراث الثقافي وصوالً إل  الصناعات الثقافية واإلبداعية، الثقافة لمّكن  واالهتمام الغذا ي

ولقود عل  عد سواء لتحقيق اهبعاد االرتصادية، اال تماعية والبيئية للتنمية المستدامة 

UNESCO,2019).) 

لعكس ال طة االستراليجية  2016 ندة وطنية أُطلق  في فبراير هي أ 2030 ؤية مصر 

طويلة المد  للدولة لتحقيق مبادئ وأهدال التنمية المستدامة في كل المجاالت، ولوطينها 

عل  مبادئ "التنمية المستدامة  2030بأ هزة الدولة المصرية الم تلاة. لستند  ؤية مصر 

اهبعاد الث ثة للتنمية  2030ظة"، ولعكس  ؤية مصر الشاملة" و"التنمية اإلرليمية المتواز

 (2020)  اسة الجمهو ية، .المستدامة: البعد االرتصادي، والبعد اال تماعي، والبعد البيئي

 مؤلمر التنمية الثقافية المستدامة وبناء اإلظسان الدولي  1/7/2

المصري، وبرعاية  ظرا فعاليات المؤلمر المجلس اهعل  للثقافة، بأماظة الدكتو  سعيد

عوم إشكاليات ع رة الثقافة  2019الدكتو ة إيناس عبد الدايا وزيرة الثقافة، في يناير 

بالتنمية ودو  المجتم  المدظي في لطوير الثقافة المعززة للتنمية، وثقافة الطال وأبعاد الهوية 

بعاده الم تلاة، وبناؤها وصراعالها، كما أثيرت منارشات  ادة عوم ماهوم بناء اإلظسان بأ

 ومشك له وآليات لاعيله والتحديات اال تماعية والثقافية والسياسية المرلبطة ببناء اإلظسان.

 (2019)الهيئة العامة للستعالمات،

  اس المام البشر  : 8/1

م  لطو  االرتصاد، لوس  ماهوم  أس المام البشري ليشمل مجموعة أكبر من المها ات 

ات والسبعينيات، أصبا  أس المام البشري ماهوًما ارتصاديًا أكثر فمنذ الستيني والسمات.

 شيوًعا ف  "ارتصاد المعرفة"

أظه القيمة االرتصادية القا مة عل  (: Human capitalمفهوم رأس المال البشري )

التجربة ومها ات وعادات ومعرفة وإبداع مجموعة من الموظاين، ولتضمن أيضا التعليا 

ومجموعة القد ات والس مة البدظية والعديد من اهشياء اهخر  التي والتد يل والذكاء 

يقد ها صاعل العمل مثل الوالء وااللتزام والمسؤولية. ولكمن أهمية  أس المام البشري 

 ,Harvard business review) هظه يساها في زيادة اإلظتا ية وبالتالي لزيد الربحية

2020) 
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الرتصادية لقد ات وصاات العمل التي لؤثر عل  اإلظتا ية،  أس المام البشري هو القيمة ا

لسم  استثما ات  أس  .مثل التعليا. ينتج عن االستثما  في هذه الصاات ظالج ارتصادي أكبر

 , Amadeo المام البشري، يطلق عليه إدا ة المواهل وي ض  لقسا الموا د البشرية

2020) ) 

ر الملموسة التي يمتلكها اهفراد والجماعات داخل  أس المام البشري، الموا د الجماعية غي

مجموعة سكاظية معينة. لشمل هذه الموا د  مي  المعا ل والمواهل والمها ات والقد ات 

وال برة والذكاء والتد يل والحكا والحكمة المملوكة بشكل فردي و ماعي، ويمثل 

نرمات لتحقيق مجموعها التراكمي شك ً من أشكام الثروة المتاعة للدوم والم

 (Britannica,2020)أهدافها

 ثالث اإلطا  التطبيقي:
 وزا ة الثقافة المصرية: 2/2

ً للعدالة الثقافية. إضافة  لعمل الوزا ة علي دعا الصناعات الثقافية وظشرها دون لمييز لحقيقا

لتنوع .إلي لعزيز مكاظة روة مصر الناعمة ولحقيق  يادلها عل  ال ريطة الثقافية العالمية

رطاعات وزا ة الثقافة في مصر ولشمل المجلس اهعل  للثقافة والهيئة العامة لقصو  الثقافة و 

دا  اهوبرا والجهاز  –أكاديمية الانون والهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز الثقافة القومي 

اهكاديمية  القومي للتنسيق الحضا ي وصندوق التنمية الثقافية و المركز القومي للتر مة و

المصرية للانون بروما والهيئة العامة لدا  الكتل  الوثا ق القومية ورطاع شئون اإلظتاج الثقافي 

وفنون التشكيلية والع رات الثقافية ال ا  ية والمركز القومي لثقافة الطال، فمصر دولة ذات 

إرليا إل  إرليا ولكل  طبيعة خاصة لتنوع في اهراليا ول تلف العادات والتقاليد والثقافات من

 (2020إرليا ثقافي له عرفة البيئية وأظشطته الثقافية التي يشتهر بها .)وزا ة الثقافة،

أشا  المتحدث الرسمي باسا   اسة الجمهو ية، أن ا تماع بين   يس الجمهو ية ووزير 

دو   الثقافة لناوم استعرا  مجمل محاو  عملها وخططها المستقبلية، وأكد الر يس أهمية

الوزا ة في سبيل لحقيق  سالة ظشر الثقافة والانون ولرسيخ الهوية المصرية ولعزيز القيا 

اإليجابية داخل المجتم ، مو ًها بالعمل عل  لطوير المحتو  الثقافي والاني من خ م التواصل 

ودية، المباشر م  المواطنين، وكذا إيصام الرسالة الثقافية إل  القر  والنجوع والمناطق الحد

)عبد  .بما يساها باإليجاب في استراليجية الدولة الشاملة لبناء اإلظسان المصري معرفيًا وثقافيًا

 (2019العليا،

 منصة وزارة الثقافة: 2/2/1

استقبل  الدكتو ة /إيناس عبد الدايا وزير الثقافة، الدكتو  عمرو طلع  وزير/ االلصاالت 

ن بين الوزا لين بهدل لقديا خدمة ثقافية افضل ولكنولو يا المعلومات لبحث سبل التعاو

للمواطن من خ م البنية المعلومالية والتكنولو ية ورواعد البياظات الثقافية وظارشا عدد من 

المشروعات لتكريس فكرة التحوم الررمي ولسهيل الحركة المعرفية والثقافية للمواطن لأكيدا 
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لضا  منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصريبإنشاء عل   يادة مصر ورولها الناعمة وذلك 

كافة أظشطة وزا ة الثقافة السمعية والبصرية والكتل والوثا ق والمدوظات ولأمينها عل  أن لتا 

سياسة اإللاعة وفقا لقواعد لضعها وزا ة الثقافة لضمن بها عماية عقوق الملكية الاكرية 

دام وما يترلل عليه من عا د مادي وعقوق الناشرين وضوابط منا التراخيص وإعادة االست 

الستثما ه في مشروعات التطوير بم تلف اهظشطة الثقافية و مي  ال دمات التي لقدمها 

للمواطنين لدعا ولعزيز اظتشا  المحتو  الثقافي، كما لناوم اللقاء د اسة إظشاء أوم رصر ثقافة 

يد رصو  الثقافة المجاو ة  رمي ل دمة الموهوبين ثقافيا وفنيا في  مي  أظحاء مصر ولزو

لمدا س التربية والتعليا ب دمة اإلظترظ  عت  يتسن  للط ب التواصل م  ال دمة 

 (2018)وزا ة الثقافة، الثقافية

ومن ظتا ج هذا اال تماع لا التو يه بدظشاء منصة لتضا  مي  رطاعات وزا ة الثقافة ولكون 

الثقافية واإلبداعية، والباعثة اعد العاملين بمثابة ميكنة ولسويق لجمي  ال دمات والمنتجات 

(Admin)   2020بالمنصة منذ فبراير . 

 القسا اهوم االستراليجيات 2/2

ولا االستعاظة ببعض االستراليجيات ال اصة بوثا ق العمل، والبعض اهخر من خ م  

كن الباعثة لكي لتم برامج عمل الحكومة لوزا ة الت طيط والتنمية االرتصادية،الر وع إل  

 من إ ابة 

 وزارة الثقافة المرتبطة بتفعيل دور المنصة؟ما هي استراتيجيات التساؤل األول: 

 تم تناول االستراتيجيات من خالل أربع محاور على النحو التالي:

 استراليجيات لتعلق بالمها ات البشرية: 2/2/1

و ف  كااءة ورد ات العاملين،  الثقافة يو د استراليجية إلعادة هيكلة الجهاز اإلدا ي لوزا ة

من خ م الدو ات التد يبية والتأهيلية ولنمية مها الها، مما يساها في خلق  يل  ديد من 

لمجلس اهعل  للثقافة وإعادة هيكلة لجاظه، في إطا  القيادات الشابة المد بة، وكذا إعادة هيكلة ا

، وضمن ل طيط السياسة الثقافية بما يتناسل 2030استراليجية التنمية المستدامة و ؤية مصر 

 واالستراليجية العامة للدولة.

  

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
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 إلى حد ما  ال نعم االستراتيجيات 

 استراتيجيات تتعلق بالمهارات البشرية 

 0 0 1 العاملينبناء ولنمية رد ات  - 1 -

 0 0 1 لنمية المها ات البشرية - 2 -

 0 0 1 دعداد ولد يل المرأة االهتمام ب - 3 -

 0 1 0 إلاعة التعليا للجمي  دون لمييز - 4 -

 0 1 0 لنافسية ظرا وم ر ات التعليا - 5 -

 0 2 3 اإلجمالي  -

 من الجدول السابق يتضح التالي:

الجه  وزا ة الثقافة إل  بناء ولنمية رد ات العاملين بها بجمي  رطاعات الوزا ة، وذلك من 

خ م لد يل العاملين عل  المها ات البشرية السكرلا ية واه شاة اإللكتروظية، راظون 

 التعاردات الجديد، السياسات الثقافية، والحوكمة ومكافحة الاساد.

عاصمة إدارية الجديدة واختيار مجموعة من العاملين للعمل ومع انتقال العاملين للعمل بال

اهتم  الوزا ة بتد يل العاملين عل  االستراليجية واهمن القومي  على  منصة وزارة الثقافة،

من خ م أكاديمية ظاصر العسكرية العليا، كما لقوم وزا ة االلصاالت بالتعاون م  شركة 

(  والباعثة أعد المتد بين pythonيبراظي والبرمجة )سيسكو بتد يل العاملين عل  اهمن الس

 عل  هذه الدو ات. 

وهذا التد يل شمل   ام وظساء دون لميز ولكن التد يل ارتصر عل  أعما  معينه فمن    

سنة يتا عرماظه من بعض الدو ات التد يبية عل  الرغا من أهمية التعليا  45يزيد عمره عل  

 مد  الحياة.

غير ملموس عت  اهن، الن المنصة عت  اهن بث  لنافسية ظرا وم ر ات التعلياإال أن 

لجريبي ومازام العمل المؤسسي بالجهاز الحكومي كما هو، ولا يتا لطويره، ولن ظلمس هذا 

 التطوير عت  يتا لاعيل اهظرمة الجديدة.

 ليجيات لها ع رة بالتوعيةاسترا 2/2/2

لهتا وزا ة الثقافة بتعزيز ريا ومما سات المواطنة واعترام التنوع الديني والثقافي من خ م 

 لكوين مناخ ا تماعي وثقافي ولنموي داعا للسلا المجتمعي والتنمية المستدامة. 

ً ثقافياً  50ان وزا ة الثقافة اهتم  باستراليجيات التوعية وف  ضوء ذلك، ولا لنايذ  ظشاطا

ً يهدل إل  ظبذ التطرل الاكري، بها عرو  مسرعية وسينما ية، واعتااالت وطنية  وفنيا

مشروع مسرح الموا هة والتجوام، والهدل  ألف مواطن. ولا أطلق 62استااد منها ظحو 

لمسرعية االعترافية في القر  والنجوع التي لا لصلها ال دمات منها عر  العرو  ا

محافرة، عيث لا لنايذ  18الثقافية، إيماظاً بدو  الان في موا هة اهفكا  المتطرفة، وذلك في 

محافرات، هي  10ليلة عر  أريم  في الساعات العامة واهماكن الماتوعة في  180

http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/37
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/37
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/38
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/23
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/23
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/24
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/24
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/24
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لجديد و نوب سيناء ومرس  مطروح والايوم اهرصر وأسوان والمنيا ورنا والوادي ا»

، باإلضافة إل  بعض القر  والنجوع في سيوة، وع يل وش لين، «والبحيرة والغربية

 ألف مشاهد. 150بد مالي عضو  

ويتضا من ذلك اهتمام وزا ة الثقافة باستراليجيات التوعية ولذلك اهتم  بها عل  منصة 

 : وزا ة الثقافة وه  عل  النحو التالي

 إلى حد ما ال نعم االستراتيجية م

 استراتيجيات لها عالقة بالتوعية

 1 0 1 التوعية اإلع مية بمنرمة القيا والمو وث الحضا ي - 1 -

 0 0 1 المؤسسات الثقافية في موا هة التطرل الاكريلعزيز دو   - 2 -

لعزيز ريا المواطنة والمسؤولية ولنمية الوعي السياسي  - 3 -

 للشباب والنشء

1 0 0 

 0 0 1 اهمن الما يالتوعية بقضايا  - 4 -

 0 0 1 مكافحة الهجرة غير النرامية - 5 -

 0 0 1 مكافحة وع ج اإلدمان والتعاطي - 6 -

 1  5 اإلجمالي 

 ويتضح من الجدول السابقة: 

هناك اهتمام كبير بالتوعية ولا ذلك من خ م ل صيص ولاعيل الندوات عل  أن كان 

المنصة، بحيث يمكن اإلع ن عن الندوة وعنواظها ومكان اظعقادها وعدد المشا كين الذين 

 يمكنها عضو ها.

ال اظه ل عظ ال  عد ما االهتمام بالتوعية اإلع مية بالقيا والمو وث الحضا ي ، بينما  

ج خاصة بموا هه التطرل الاكري والتي يتا عقدها في بعض بيوت ورصو  يو د برام

 الثقافة وعل  اليوليوب، وكذلك لعزيز المواطنة .

مجموعة من رطاعات وزا ة الثقافة عل  موضوع  11أما عن اهمن الما ي لقد لا لد يل  

وات ومنارشات اهمن الما ي في أكاديمية ظاصر العسكرية لك  يتمكن المتد بين من عقدت ظد

عوم هذا الموضوع من خ م بيوت ورصو  الثقافة المنتشرة في  بوع الجمهو ية واهماكن 

 الحدودية.

أما موضوع الهجرة غير الشرعية ومكافحة اإلدمان لقد لا االهتمام بعقد ظدوات عوم هذه  

ماكن الموضوعات إال أن  ا حة كو وظا أدت إل  لأ يل الكثير من الندوات ظررا الن اه

الحدودية وبعض القر  واهراليا يضعف است دام التكنولو يا الحديثة واإلظترظ  ولهذا لا يتا 

 عقد الندوات أون الين.

 

 

http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/40
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/40
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/41
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/42
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/42
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/14
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/11
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/11
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/18
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/18
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 ترسيخ الهوية الثقافية 2/2/3
لسع   ؤية االستراليجية القومية للمحتو  الررمي العربي إل  الحافظ عل  الهوية المصرية 

بما ي دم التنمية المستدامة والتحوم الرتصاد المعرفة، وذلك عن طريق لمكين المحتو  

الررمي العربي ولعزيزه كجسر للتواصل م  الحضا ات والثقافات الم تلاة في ظل لحديات 

 (2014، االستراليجية القومية للمحتو  الررمي العربيعصر العولمة) 

 إلى حد ما  ال نعم االستراتيجية م -

 ترسيخ الهوية الثقافية

 0 0 1 المصريبناء المواطن  1

 1 0 0 الحااظ عل  الهوية المصرية هبناء المصريين بال ا ج    2 -

 0 1 0 لأكيد الهوية العلمية    3 -

 1 1 1 اإلجمالي 

 ويتضح من الجدول السابق 

أن من اها االستراليجيات التي لسع  إليها المنصة هي بناء المواطن المصري وغرس ريا 

المواطنة في المجتم  بما يحقق أهدال خطة التنمية المستدامة، والسعي إل  عياة أفضل من 

متماسك خ م بناء ش صية المواطن المصري، لكي يكون عضواً فاع ً في بناء ا تماعي 

 .يكافا الاكر المتطرل ويحافظ عل  هويته الوطنية

، فان المنصة لها دو  الحااظ عل  الهوية المصرية هبناء المصريين بال ا جأما عن 

ون بروما للترويج للمو وث الثقافي داخل وخا ج مصر فنجد أن اهكاديمية المصرية للان

، والتي لعتبر أعد أها الجسو  الهامة ولنقل ماردات اإلبداع المحلي 1929التي لأسس  عام 

إل  العالا، كما لعد أعد الركا ز اهساسية ومنا ة لإلشعاع الثقافي في رلل أو با، ولشا ك 

بدو ها كأعد أدوات القوة الناعمة المصرية في الترويج لمصر، ومو وثها الثقافي 

ا ي، من خ م إلقاء الضوء عل  بعض المشروعات القومية في عرو  اهف م والحض

التسجيلية طوام موسمها الثقافي والاني، الذي يعتمد عل  التنوع الثقافي إل   اظل مواصلة 

 السعي لتعزيز ماهوم الهوية الثقافية.

علماء ودكالرة إال أن الباعثة و دت أن المنصة ال لأكد عل  الهوية العلمية، من باعثين و

 واستغ م طارالها من خ م المنصة عت  اهن.

  

http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/16
https://mcit.gov.eg/ar/Publication/Publication_Summary/855
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/16
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/16
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/29
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/21
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/29
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 الثقافة والتنمية السياعية   4/2/2

 لا لناوم استراليجية الثقافة والتنمية السياعية عل  النحو التال :

 إلى حد ما ال نعم االستراتيجية م

 الثقافة والتنمية السياحية

 1 0 0 التنمية السياعية والمواظئ الجوية - 1 -

 1 0 0 آليات الترويج والنشاط السياعي - 2 -

 1 0 0 اهثرية والمتاعفالمناطق  - 3 -

 3 0 0 االجمالى 

لا يتا إد اج أي أماكن سياعية عل  المنصة إال اهماكن يتضح من الجدول السابق أنه  

 التابعة للوزا ة فقط ولا يتا إد اج ي مواظي  وية 

إال أن هناك اليات للترويج للنشاط السياعي ولكنه محدود الن الموار  التي لتب  وزا ة الثقافة  

رليلة ومحدودة، وكان هناك عرص لتاعيلها عل  المنصة باعتبا ها روة مصر الناعمة، كان 

هناك عرص عل  لاعيل دو  المتاعف التي لتتب  الثقافة واعتبا ها مراكز إشعاع ولنوير، 

اك سعي ظحو استحداث راعات للعرو ، ومراكز ثقافية بالعديد من المتاعف الانية، كان هن

والقومية بحيث لكون معنية بدرامة اهظشطة الانية والثقافية الم تلاة والتي لتكامل: م  

 ش صية المتحف ومورعه عل  مدا  العام عل  سبيل المثام:

 مركز سعد زغلوم الثقافي. -

 ي. مركز محمود م تا  الثقاف -

 مركز النقد واإلبداع.  -

 وكالة الغو ي . -

 دا  النسجيات بحلوان. -

 متحف الشم  . -

 متحف أم كلثوم بقصر الماظسترلي.  -

 المعر  الدا ا بقصر اهمير طاز. -

ظجيل « أديل ظوبل»ومتحف  الناصر، ومصطا  كامل(، ،  مام عبد طه عسين) متاعف -

 محاوظ بمنطقة اهزهر .

 

   UNCTADالقسا الثاظي الصناعات اإلبداعية التي عددلها  2/3

 إل ابة عل   UNCTADلا الر وع إل  الصناعات اإلبداعية التي عددلها    

 ؟ UNCTADالتساؤل الثاني هل تغطى المنصة جميع أنواع الصناعات اإلبداعية التي حددتها 

 رسم  الصناعات اإلبداعية إل  أ ب  محاو  عل  النحو التالي:  -

http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/30
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/30
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/31
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/31
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/32
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%B7%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
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 أوال التراث 2/3/1

لا  2020ديسمبر  16لهتا وزا ة الثقافة باهعمام اليدوية والحرل اليدوية والتراثية، وفي 

النسيج اليدوي المصرية في صعيد مصر في را مة موار  التراث الثقافي غير إد اج صناعة 

المادي لمنرمة اليوظسكو باعتبا  النسيج اليدوي لراث ثقافي يحافظ عل  الطاب  المميز 

بعد ) السيرة اله لية والتحطيل واه ا وز والمما سات المرلبطة  للش صية المصرية

 بالن لة( .

روة مصر  –، والذي  اء لح  عنوان "لحقيق الريادة الثقافية  الثقافة ضمن خطة عمل وزا ة

أظه يستهدل استعادة روة مصر الناعمة ودو ها الريادي، من  الثقافة الناعمة"، أشا ت وزيرة

خ م لاعيل الدو  اإليجابي للثقافة والانون المصرية، ولمثيلها في م تلف المحافل الدولية 

 واإلرليمية، بما يمنا روة للتأثير الثقافي المصري عل  المستو  اإلرليمي والدولي، ولتحقيق هذا

عل  لنايذ محو ين؛ يتمثل المحو  اهوم في الاعاليات التي لناذها  الثقافة الهدل لعمل وزا ة

مهر اظا دوليا  20داخل  مهو ية مصر العربية، عيث ظاذت الوزا ة أكثر من  الثقافة وزا ة

داخل مصر، والثاظي هو الاعاليات الدولية التي لشا ك بها مصر عالمياً، عيث ظاذت الوزا ة 

مصر في الملتقيات دولة عوم العالا، فض ً عن مشا كة  80أظشطة ثقافية وفنية في أكثر من 

والمؤلمرات الدولية، ولنايذ أ ندة فعاليات   اسة مصر ل لحاد اإلفريقي، ولنايذ أ ندة فعاليات 

 .2019عام مصر فرظسا 

 إلى حد ما ال نعم الصناعات اإلبداعية م

 أوال التراث 

 0 0 1 الحرل الانية واليدوية 1

 0 0 1 المهر اظات و االعتااالت 2

 0 0 1 الموار  الثقافية  4

 1 0 0 المعالا السياعية 5

 0 0 1 المكتبات  6

 0 1 0 اال شياات 7

 1 1 4 اإلجمالي 

 اهتمام المنصة بدد اج الحرل الانية واليدويةومن الجدول السابق يتضح  

، من تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرفي ضوء  اهتمام وزا ة الثقافة ب

خ م لعليا ولد يل المهتمين بالحرل اليدوية لعمل مشروعات خاصة بها، فعل  سبيل المثام 

ال زل،  .طاطمباد ة صنايعية مصر ومكان التد يل الحالي: مركز الحرل التقليدية بالاس

اال ك  ،الحل  ، ال يامية ، التطعيا بالصدل، رشرة ال شل، وكان من الم طط أن لقوم الهيئة 

العامة لقصو  الثقافة بهذه المباد ة ولكن لا لأ يل ذلك لعدم لوفر الماديات ال زم لهذا 

 المشروع، فتا إسناده إل  صندوق التنمية الثقافية.  

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/33
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لمنصة لتد يل الشباب عل  الحرل التراثية لحماية التراث ولا إد اج هذه الحرل عل  ا

 26وإعادة إعيا ه، وذلك في المناطق التي لرلا  بها ظسل البطالة، ولستهدل هذه المباد ة 

محافرة في كل مرعلة، ويستهدل المشروع الشباب من سن  13محافرة عل  مرعلتين بوار  

 .عاما 40إل   18

ة في سبيل عماية اهعمام التراثية بالميادين العامة، عيث لا كما ال ذت الوزا ة خطوات هام

إصدا  كتاب استرشادي ثا لعميمه عل   مي  المحافرات لترميا اهعمام الانية بالميادين 

ً عل   العامة، كما لبن  الوزا ة مباد ة لجميل الميادين العامة بهدل لجميل الميادين عااظا

ً عل  مستو   31ل طيط ولصميا التطوير لـ الذوق العام، عيث لا االظتهاء من  ميداظا

 .الجمهو ية كمرعلة أول 

أما عن المهر اظات واالعتااالت لا إد ا ها عل  المنصة، وأماكن إرامتها، ول صيص مكان 

 لصو  هذه االعتااالت والمهر اظات ويمكن لناولها عل  سبيل المثام وليس الحصر كالتالي:

 .مهر ان القراءة للجمي 

 .مهر ان ليالي  مضان الثقافية والانية، واهعياد الدينية، االعتاام بمعر  الكتاب

 .ومهر ان الحرل التقليدية .وأعياد الشرطة .تاام باظتصا ات أكتوبراالع

 .بيوم الموسيق  العالمي العتاام .و هة  مسيس الثاظي االعتاام بمناسبة لعامد الشمس عل 

 .(وش لين ع يل ،الوادي الجديد ،سيوة ، نوب سيناء) المناطق الحدوديةمهر ان 

 البحر اهعمر، مهر ان التحطيل باهرصر، مهر ان دوم دوم عو  النيل مهر ان

لا إد اج الموار  الثقافية الم تلاة لوزا ة الثقافة عل  المنصة ولا لحديد المواقع الثقافية: 

 Google mapكل مور  ثقافي عل     locationأظشطتها م  إضافة 

لسياعة واهثا ، لا يتا إد اج المعالا السياعية هظها لتب  وزا ة ا بينما المعالم السياحية :

 وارتصر إد اج الجهات والمعالا التابعة للوزا ة فقط.

لا االهتمام بالمكتبات التابعة لوزا ة الثقافة ودا  الكتل القومية م  لحديد أما عن المكتبات : 

 لا يتا إد اج اه شياات في المنصة ولكن هناك خطة إلد ا ها. بينما األرشيفات :أماكنها 

 ونثاظيا الان 2/3/2

 عري  المنصة باهتمام كبير بالصناعات اإلبداعية ال اصة بالانون وهي عل  النحو التالي:

 إلى حد ما ال نعم الصناعات اإلبداعية م

 ثانيا الفنون 

 0 0 1 الرسا 1

 0 0 1 التصوير الاولوغرافي 2

 0 0 1 النح  3

 0 0 1 الحا ت الموسيقية 4

 0 0 1 المسرح 5

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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 0 0 1 اهوبرا 6

 0 0 1  رص البالية والانون الشعبية 7

 0 0 1 السيرك 8

 0 0 1 لحريك العرا س 9

 0 0 9 اإلجمالي 

يتضا من الجدوم السابق أن المنصة اهتم  ب  مي  الانون المد  ة بقا مة المرا عة، 

ال اصة بالرسا أو التصوير الاولوغرافي أو الانون التشكيلية ميكنة المعارض ظررا م

من خ م إد اج عنوان المعر  مكان المعر  عالة المعر  وطلبات المعر  والنح  

 اشتراكات المعر 

فالحا ت الموسيقية، واهوبرا، و  رص البالية  بإدراج الفعاليات وميكنتهااهتم  المنصة 

والانون الشعبية والسيرك لحريك العرا س وكذلك المسرح واهتم  بدد اج عنوان الاعالية، 

ها ولا ي ها وعجز التذاكر وشراؤها ، وارص  عدد من الجمهو  يمكنه عضو  واإلع ن عن

 الاعالية. 

، بما يساها في لعزيز 2987كما لهتا وزا ة الثقافة بذوي القد ات ال اصة واهتم  بتنايذ 

مشا كتها في اهظشطة الثقافية الم تلاة، وفي هذا السياق لا لأسيس "فررة الشمس" لذوي 

كأوم فررة  سمية لابعة للدولة لذوي القد ات ال اصة، ولشغيل راعات القد ات ال اصة 

المكاوفين للموسيق  والانون بدا  الكتل، فض ً عن افتتاح فصوم لتنمية المواهل لذوي 

 دا ساً بالقاهرة واإلسكند ية 85القد ات ال اصة بدا  اهوبرا المصرية لضا 

 ثالثا اإلع م 2/2/3

اعات الثقافية، والذي يستهدل لحقيق لنمية مستدامة في مجاالت لهتا الوزا ة بدعا الصن

صناعة السينما والموسيق  والكتاب والنشر، وإعادة إعياء الحرل التراثية التي لعد مكوظا 

  يسيا للهوية الثقافية والحضا ية لمصر، عيث لعتبر الصناعات الثقافية أعد الدعا ا الهامة 

في لنمية االرتصاد المصري، وفي ضوء دعا الصناعات التي يمكن استثما ها لكي لسها 

الثقافية، بذل  الوزا ة  هوداً ملموسة في مشروع صناعة الكتاب، عيث رام  بطب  وظشر 

عنوان كتاب في إطا  مشروع صناعة الكتاب، باإلضافة إل  إعادة إعياء مكتبة اهسرة  1278

في إعداد الكتل المتر مة إل  اللغة  التي لعتبر أعد أها مصاد  الاكر واالط ع، والتوس 

 العربية.

إعادة افتتاح دا  الكتل والوثا ق القومية  وفي إطا  برظامج لطوير المؤسسات الثقافية لا أيضا

مليون  نيه، ولا افتتاح راعة االط ع بدا  الكتل والوثا ق  45بباب ال لق بتكلاة رد ها 

 نيه، كما لا افتتاح راعة الانون والموسيق ،  م يين 5.8القومية بتكلاة مالية لقد  بنحو 

وافتتاح متحف ومركز إبداع ظجيل محاوظ بتكية أبو الدهل بحي اهزهر بتكلاة مالية رد ها 
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مليون  نيه، ولم  إعادة افتتاح مناذ بي  هيئة الكتاب ببيروت، وافتتاح مناذ بي  هيئة  13.3

 ا الكتاب بجامعة بني سويف، وافتتاح مكتبة المتر 

 إلى حد ما ال نعم الصناعات اإلبداعية م

 ثالثا اإلعالم 

 0 0 1 النشر والطباعة 1

 0 0 1 الكتل 2

 0 0 1 المقاالت 3

 1 0 0 الصحافة والمطبوعات 4

 1 0 3 اإلجمالي 

 من الجدوم السابق يتضا دو  المنصة فيما ي ص محو  اإلع م وهو عل  النحو التالي:

والكتل والطباعة، ويتا الحصوم عل  التراخيص الانية لرخيص  اهتم  المنصة بالنشر -

كتابة رصة او لرخيص طباعة من خ م المنصة. ولا االهتمام بت صيص مكان عل  

المنصة لنشر الكنز الثقافي من  مي  رطاعات وزا ة الثقافة وظشرها عل  المنصة 

المنصة من كتابة  (. كما لا االهتمام بميكنة اهخبا  والمقاالت عل pdfبصيغة )

 ومرا عة واعتماد عت  يتا ظشرها في صو لها النها ية.

 ال دمات اإلبداعية-اهعمام اإلبداعية - ابعا المواد السمعية والبصرية  4/ 2/3

إن ملف التحوم الررمي يألي ضمن أهدال برظامج لطوير المؤسسات الثقافية، فاي ظل لو ه      

ي يهدل خطوات  ادة في مشروع الررمنه، والذ الثقافة الدولة للتحوم الررمي، ال ذت وزا ة

 إل  وصوم ال دمة الثقافية إل  أكبر رطاع ممكن من الجمهو  داخل مصر وخا  ها.

لا التعاون م  وزا ة االلصاالت، عيث لا لررمنه، ما يقرب من خمسة آالل كتاب باللغة       

م طوط لا ي ي، وأف م لسجيلية وسينما ية  100العربية ومتر مات لعدة لغات، و

ة وثقافية وخرا ط ظاد ة وميكروفيلا وفها س، لمكتبات القاهرة ومسرعيات وبرامج فني

 .الكبر  ومصر العامة، ودا  اهوبرا، ومشروعات لجميل الميادين

 إلى حد ما ال نعم الصناعات اإلبداعية م

 ثانيا المواد السمعية والبصرية تتضمن 

 0 1 0 بث الراديو 1

 0 1 0 بث التليازيون 2

 0 0 1  رمنه المحتو  3

 0 1 0 البرمجيات 4

 0 1 0 الايديو  يا 5

 1 0 0 االظيمشن 6
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لا إظشاء سجل لتوثيق لراث السينما المصرية، والذي ضا العديد من مقتنيات السينما       

أف م بسجل التراث القومي  107الثقافة، باإلضافة إل  إد اج  المصرية المملوكة لوزا ة

 للسينما المصرية.

 يتضح من الجدول السابق أن

لليازيوظي أو بث الراديو إال أن هناك المنصة ال لوفر بث محور المواد السمعية والبصرية أن 

اهتمام بنشر دليل سنوي وكتل وظشرات ومج ت عن الثقافة السينما ية وإرامة المهر اظات 

والمسابقات وأسابي  اهف م واإلشرال عل  ظوادي السينما بالمحافرات وإظتاج اهف م 

  .التسجيلية وأف م اهطاام بهدل التثقيف الجماهيري

خاصة بوزا ة الثقافة عل  اليوليوب لنشر اهعمام الغنا ية والانية خاصة التي لقوم  يو د رناة

بها دا  اهوبرا المصرية. فيتضا عدم االهتمام عل  المنصة بالبرمجيات أو الايديو  يا أو 

 االظيمشن.

ن فلا لتضمن المنصة عل  التصميا الداخلي أو لصميا اهلعاب. ولك أما عن األعمال اإلبداعية

 هناك اهتمام بتصميا المجوهرات والجرافيك ولصميا اهزياء ضمن الو ش التد يبية.

ظجد أن المنصة لهتا باإلع ن عن الو ش والصالوظات والمسرح  بينما الخدمات اإلبداعية

والانون الشعبية والتشكيلية واهوبرا واالعتااالت وغيرها .... وهذا اإلع ن يتضمن أماكن 

إرامتها ودف  االشتراك كما يو د اهتمام بال دمات الثقافية كميكنة ظشر المقاالت وميكنة 

كتابة رصة أو لرخيص طباعة، كما لهتا بال دمات المسرح والتراخيص الانية، لرخيص 

 الررمية كالكتل الررمية أو لحويل الكتل إل  كتل  رمية وبيعها من خ م المنصة.

 اهعمام اإلبداعية لتضمن 

 0 1 0 لصميا الداخل  7

 0 0 1 الجرافيك 8

 0 0 1 لصميا اهزياء 9

 0 0 1 لصميا المجوهرات 10

 0 0 لصميا اهلعاب 11
0 

 

 ال دمات اإلبداعية لتضمن 

 1 0 0 اإلع ن 12

 0 0 1 ال دمات الثقافية 13

 0 0 1 ال دمات الررمية 1

 0 1 0 الهندسة المعما ية 15

 0 1 0 البحث والتطوير اإلبداعي 16

 2 8 6 اإل مالي 
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 أما عن الهندسة المعما ية والبحث والتطوير اإلبداعي فلا لشملها المنصة عت  اهن. 

 ومؤشرات ارتصاد المعرفة المؤشرات اإلعصا ية بالمنصة، 2/4

اهتم  الباعثة بمؤشرات ارتصاد المعرفة ال اصة براس المام البشر ، واالبتكا  و يادة 

 اهعمام ولكنولو يا المعلومات وااللصاالت لكي يتا اإل ابة عل  التساؤم الثالث 

ومؤشرات االقتصاد القائم على المعرفة  مدى ارتباط المؤشرات اإلحصائية بالمنصة،

تكنولوجيا المعلومات  –االبتكار وريادة األعمال - ت واإلبداعالموارد البشرية والمهارا)

 واالتصاالت(؟

 الموا د البشرية والمها ات واإلبداع 2/4/1

و ف  كااءة ورد ات  الثقافة من أها برامج وزا ة الثقافة إعادة هيكلة الجهاز اإلدا ي لوزا ة

العاملين، من خ م الدو ات التد يبية والتأهيلية ولنمية مها الها، مما ساها في خلق  يل 

 ديد من القيادات الشابة المد بة، وكذا إعادة هيكلة المجلس اهعل  للثقافة وإعادة هيكلة لجاظه، 

، وضمن ل طيط السياسة الثقافية 2030ة مصر في إطا  استراليجية التنمية المستدامة و ؤي

 .بما يتناسل واالستراليجية العامة للدولة

 لذا لا لناوم مؤشرات  اس المام البشر  عل  النحو التالي:

 الى حد ما  ال نعم  المؤشرات   م

 راس المال البشرى 

لوافر اهفراد ذو  المها ات )مستويات التعليا  1

 اهفراد المؤهلين(.ومها ات اهفراد ولوافر 

0 0 1 

 0 0 1 رياس مها ات العاملين 2

االستثما  في  أس المام البشر  ويشمل )اإلظااق  3

عل  التعليا والتد يل من ربل المؤسسات الحكومية 

 وال اصة(.

0 0 1 

 0 0 0 التعلا مد  الحياة والحصوم عل  التعليا والتد يل. 4

 2 0 1 اإلجمالي 

أن هناك اهتمام بتد يل العاملين كراس مام بشر  وكذلك  السابقيتضح من الجدول 

االهتمام بالمستايدين من خدمات المنصة ، لذلك لا ميكنة التد يل عل  المنصة، ويقصد بها 

أن  مي  الدو ات التد يبية التي سيتا لد يل العاملين بوزا ة الثقافة، بجمي  رطاعالها، ستتا 

بات، وذلك من خ م اإلع ن عن  الدو ات التد يبية، من خ م المنصة، وفقا للمتطل

وشروطها ،والمتقدمين والمرشحين لها ولحديد المشا كين فيها، وعددها ومكان الدو ة 

التد يبية ومحتواها، واذا كاظ  أون الين لتا أيضا من خ م المنصة، ويتا اختبا  التد يبين 

ك  يكون هناك راعدة بياظات بالعاملين ربل وبعد الدو ة التد يبية، ورياس مها الها، ل

 ومها الها .
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أما عن االستثما  في  اس المام البشر فهناك اظااق عل  التد يل كما أن هناك مباد ات 

وبرولوكوالت لعاون م   هات لد يل م تلاة مثل أكاديمية ظاصر العسكرية العليا ووزا ة 

دا ية، أما عن التعلا مد  الحياة فهذا االلصاالت ولكنولو يا المعلومات وهيئة الررابة اإل

سنة ويحرم من  45غير متوفر الن ارص  سن يمكن أن يتلق  الدو ات التد يبية هو سن 

 التد يل من ها اكبر سناً .

أما عن المستايدين فتا االهتمام بدضافة الو ش التد يبية والمسابقات عل  المنصة لكي يكون 

 ات بالمبدعين والنابغين لد  الوزا ة راعدة بياظات وإعصا ي

الثقافة لتضمن، "لنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين"، الن اكتشال  الن خطة عمل وزا ة

ولنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين يعد صناعة واستثما ا ثقافيا عقيقيا في عقوم النشء 

مصاد  لبناء الوطن والشباب، باعتبا هما  أس المام الحقيقي الذي يمكن االستثما  فيه، و

 في المستقبل.

فاالهتمام بالمبدعين عل  المنصة يتا  نل إل   نل م  مراكز لنمية المواهل بحيث لتوا د 

مؤشرات عقيقية هعداد الموهوبين، كمراكز لنمية المواهل لدا  اهوبرا المصرية بالقاهرة 

مواهل بقصر ثقافة طنطا، واإلسكند ية ودمنهو ، كما رام  الوزا ة بافتتاح مركز لتنمية ال

دا ساً، و ا  افتتاح رصو  لتنمية المواهل في رنا  3235بد مالي عدد دا سين بلغ 

وبو سعيد وأسيوط. كما الجه  الوزا ة إل  إظشاء فرع  ديد هكاديمية الانون في 

اإلسكند ية، و ا  افتتاح فرع أسيوط، و ا  العمل عل  افتتاح فرع المنصو ة، كما لا 

معهد فنون الطال وإعادة لشغيل مركز اللغات والتر مة بمقر اهكاديمية الر يسي  افتتاح

 بالقاهرة.

والذي يهدل لتد يل شباب الاناظين عل  فنون اهداء،  ،«ابدأ علمك»ولا االهتمام بمشروع 

وظشر منرومة القيا اإليجابية الطا دة لتطرل الشباب بالتعاون بين البي  الاني للمسرح 

، وبدأت أول  مراعل المشروع بالقاهرة في ديسمبر  الثقافة والهيئة العامة لقصو  بالقاهرة

 170، ثا استكمام المرعلة الثاظية في يناير الماضي بالقاهرة، وبلغ عدد ال ريجين 2017

بمحافرات  2017ظاً، أما في المحافرات فقد بدأت أول  مراعل المشروع في سبتمبر فنا

الشررية وأسيوط والايوم، ولا البدء في و ش التد يل في المحافرات الث ث اعتبا اً من 

 و ا  لعميا المشروع عل  باري المحافرات. 2019يوليو 

بريادة األعمال فهي على النحو أما عن المؤشرات الخاصة مؤشرات  يادة اهعمام:  2/4/2

 التالي:

 
 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx


 شاهني د.شريف –مروة خليل  ..ثقافية واإلبداعية في مصر الصناعات ال

 

 

36 

عدم لاوافر راعادة بياظاات خاصاة باالبحوث بالمنصاة، بينماا يو اد  يتضح من الجدول السابق  

ميكنة للنشر، وظشر الكتل الررمية، وميكنة المسرح، وميكنة المعا  ، كما لا اإلشاا ة إلايها 

 من ربل.

يو د إظتاج للمعرفة من خ م إضافة الاناظين والمبدعين والمؤلاين ويمكن للمؤلاين الحصوم 

يص الانية ولرخيص كتابة رصة ومرا عتها وظشرها وبيعها عل  عل  لصا يا التراخ

 المنصة.

لا يتوفر بالمنصة دعا ل بتكا  من خ م دعا رطاع البحوث والتطوير ولوفير  أس المام  

المغامر، الن هناك مشاكل مادية مازال  لعاظي منها وزا ة الثقافة، الن الموازظة ال اصة بها 

الحصوم عل  أي معلومات ل ص الموازظة هظها معلومات محدودة ولا لستط  الباعثة 

 سرية.

أما عن استيعاب التكنولو يا المتطو ة فدل  عد ما هناك استيعاب لها خاصة في فريق العمل  

الذي لا اختيا ه للعمل عل  المنصة، لعتبر المنصة سوق لم ر ات اإلبداع سواء الكتل أو 

الانية إال أظها لا يتا لاعيلها عت  اهن، الن المنصة ما  الكتل الررمية أو المنتجات اليدوية أو

زال  لح  اإلظشاء، ولا يتا إط رها بشكل  سمي، ولا لكتمل طرق الدف  اإللكتروظي للشراء 

من خ م المنصة داخل وخا ج مصر، لذا لن لتمكن الباعثة من  صد الطلل عل  المنتجات 

 اإلبداعية. 

 إلى حد ما ال نعم المؤشر م

 مؤشرات ريادة األعمال 

 0 1 0 راعدة البحوث  1

 0 0 1 إمكاظيات إظتاج  2

 0 0 1 إمكاظيات النشر 3

 0 0 1 إظتاج المعرفة م  اإلمكاظيات التجا ية. 4

 0 0 1 لقديا منتجات  ديدة أولحسين المنتجات. 5

 0 0 1 لقديا أعمام  ديدة وسريعة النمو. 6

دعا االبتكا  من خ م دعا رطاع البحوث والتطوير  7

 ولوفير  أس المام المغامر

0 1 0 

 1 0 0 استيعاب التكنولو يا المتقدمة 8

 0 0 1 سوق م ر ات اإلبداع. 9

 0 0 0 الطلل عل  منتجات إبداعية 10

 1 2 7 االجمالى 
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 االلصاالتلكنولو يا المعلومات و 2/4/3

 ال نعم المؤشرات م
الى حد 

 ما

1 
البنية التحتية لكنولو يا المعلومات وااللصاالت 

 ومد  لوافرها ولكلاة است دامها عل  اهفراد
0 0 1 

2 
است دام لكنولو يا المعلومات وااللصاالت في 

 اهظشطة الحكومية ورطاع اهعمام.
1 0 0 

3 
ولشمل است دام معدالت اظتشا  التجا ة اإللكتروظية 

 اهفراد والبي  وشراء السل  وال دمات.
0 0 1 

4 
راعدة مها ات العاملين بقطاع لكنولو يا المعلومات 

 وااللصاالت
0 0 1 

5 

روة صناعة لكنولو يا المعلومات وااللصاالت )أي 

لحقيق القطاع ريمة مضافة في االرتصاد، وظمو 

 إيرادات القطاع(

0 1 0 

 3 1 1 اإلجمالي 

أن من أها التحديات التي لوا هها المنصة البنية التحتية لكنولو يا  من الجدول السابق يتضح

المعلومات وااللصاالت ومد  لوافرها ولكلاة است دامها عل  اهفراد خاصة في اهراليا 

والقر  واهماكن الحدودية، فاذا كان هناك الجاه الست دام لكنولو يا المعلومات وااللصاالت 

عا ة التي لعزيز البنية التحتية لتكنولو يا المعلومات باإلضافة  في اهظشطة الحكومية فهناك

إل  محو اهمية المعلومالية لك  يتمكن الجمي  من االستاادة من ال دمات الحكومية 

اإللكتروظية، لقد لا افتتاح ولشغيل ظوادي لكنولو يا المعلومات في  مي  رصو  الثقافة عل  

 2009 43بلغ العدد ظاٍد، عت   16بعدد  2003م مستو  اهراليا بمصر في فبراير عا

وسول يتا زيادة العدد لباعا ًبناًء عل  ما خطط له داخل  هة اإلشرال عل  ظوادي 

 لكنولو يا المعلومات.

لست دم المنصة كسوق لبي  المنتجات اإلبداعية والثقافية، ولكن ال يمكن رياس المؤشرات 

ة عل  المنصة الن هذا المؤشر لا يتا لاعيله عل  والمعدالت ال اصة بالتجا ة اإللكتروظي

 المنصة لك  يمكن رياسه. لكوظها لح  اإلظشاء 

لكنولو يا المعلومات وااللصاالت بوزا ة الثقافة، في الاترة  راعدة مها ات العاملين بقطاع

اهخيرة بدء لد يل العاملين عل  لكنولو يا المعلومات من خ م شركة سيسكو وذلك في 

 التعاون المشترك بين وزا ة االلصاالت ولكنولو يا المعلومات ووزا ة الثقافة.   إطا 

عت  اآلن ال يمكن رياس روة صناعة لكنولو يا المعلومات وااللصاالت )أي لحقيق القطاع 

ريمة مضافة في االرتصاد، وظمو إيرادات رطاعات وزا ة الثقافة عت  يتا لاعيل المنصة 
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 توفرها المنصة لكى يتم حصر المبدعين التييوضح المؤشرات   (1) التوضيحيالشكل 

ؤشرات ومقا ظة المؤشرات بشكل شهري أو سنوي عت  يمكن الحكا بكامل رولها ورياس الم

 عل  هذا المؤشر.

 المنصة وبنية ارتصاد المعرفة  2/5

 وبناء عل  ما سبق يمكن اإل ابة عل 

 –هل المنصة لوفر بنية ارتصاديات الصناعات اإلبداعية )اإلبداع التساؤم الراب   

 االسته ك(؟- التوزي –اإلظتاج 

 

 والمبدعين:اإلبداع  -1

يمكن من خ م المنصة التعرل عل  اهعداد الاعلية للمؤلاين والمبدعين والموهوبين 

( يتوفر بالمنصة مؤشرات إعصا ية إال إظها لا يتا 1والنابغين كما هو موضا بالشكل  را )

 لاعليها ظررا الن المنصة لح  اإلظشاء.

 فعندما يتا لاعيل المنصة يمكن التوصل إل  المبدعين المشا كين في المسابقات سواء

والمشا كين في الموسيق  والتمثيل والغناء وغيرها. وكذلك الدا سين بأكاديمية الانون 

الثقافة "ابدأ علمك"، المشروعات والمباد ات الكتشال ولنمية الموهوبين كمشروع وزا ة 

 والمباد ة الر اسية "صنايعية مصر" لتطوير الحرل اليدوية التقليدية. 

 

 إلنتاج ا

يتوفر بالمنصة ميكنة لل دمات والتراخيص ولكن أو ه اإلظتاج غير واضحة وغير متوفرة  

 عت  اهن. 

 التوزيع -2

خدمة التوزي  عل  المنصة ما زال  غير واضحة، إال اظه يمكن لرخيص طباعة الكتاب، أو  

القصص  ومن ثا يتا لوزيعه عل  منافذ بي  الكتل ال اصة بقصو  الثقافة وكذلك الهيئة 
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( يوضا أن التراخيص الانية ال اصة بوزا ة الثقافة 2المصرية العامة للكتاب. الشكل  را )

 لمنصة .ستتا من خ م ا

 

 
 

 ( التراخيص على المنصة2يوضح الشكل رقم )

 االستهالك -4

لقوم المنصة ببي  المنتجات الثقافية واإلبداعية من  مي  القطاعات الثقافية من خ م 

المنصة سواء الكتل أو المنتجات اليدوية التي يتا إظتا ها من الو ش والمباد ات أو 

 أو لأ ير القاعات أو المسا ح.بي  لذاكر اهوبرا أو المسا ح مرسا 

( يوضا أن 4يو د اهتمام كبير عل  المنصة باإلعصا يات والمؤشرات في الشكل  را )

هناك مؤشرات لتعلق بديراد الصناعات أو اهعداد الاعلية للو ش أو الندوات أو 

االعتااالت أو المعا   وغيرها ...  وهذه المؤشرات وغيرها ستكون هي اهساس 

 ة الصناعات الثقافية و اإلبداعية في مصر في السنوات المقبلة .لقياس رو
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 ( مؤشرات لتعلق بديراد الصناعات أو اهعداد4الشكل  را )

 التساؤل الخامس ما التحديات التي تواجهه وزارة الثقافة؟

 التحديات التي لوا هه وزا ة الثقافة: 2/6

 ضعف الميزاظية  -1

ضعف التسويق ههمية الثقافة ودو ها فكثير من المواطنين ال يعرفون عن مباد ات  -2

 وزا ة الثقافة شيء كمباد ة صنايعية مصر وابدأ علمك 

لهتا الصاحات الرسمية بنشر اهخبا  بعد اظتهاء الاعاليات وليس ربلها مما يؤد  إل   -3

مكن  من االظتشا  والنمو عدم اإلربام عليها، فنجد عل  سبيل المثام سارية الصو  ل

 بسبل التسويق الجيد 

مليون مواطن مصري لحتاج إل  بنية لكنولو ية ولوفير  100المنصة لك  لصل إل   -4

 إظترظ  لكل منزم

 ا لااع معدم الاقر في كثير من رر  ومحافرات مصر  -5

 بداعيةإن ا لااع معدم الاقر يؤد  إل  عدم االهتمام بالثقافة أو الصناعات الثقافية واإل -6

اظتشا  الصناعات الثقافية واإلبداعية يتطلل لاعيل مباد ة صنايعية مصر وعدم اشتراط  -7

 سن معين 

ا لااع أسعا  المواد ال ام ال زمة لتد يل المبدعين عل  الصناعات الثقافية واإلبداعية   -8

 كالنحاس والصدل 

 عماية الملكية الاكرية -9

ي مصر لحتاج إل  لو يه وإع ن ولسويق لكي لنمو الصناعات الثقافية واإلبداعية ف -10

 . يد في الداخل وال ا ج
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لكي لتمكن مصر من لاعيل عماية الملكية الاكرية يجل أن لكون هناك مباد ة أو الاارية  -11

 blokchainم  وزا ة االلصاالت لتاعيل لقنية 

أن ظسبة الاقر  2020عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلعصاء الصاد  يناير  -12

وأن أسيوط لحتل المركز اهوم في  2015% عن 4٬7% بزيادة و23بلغ  

% من سكان المحافرة فقراء لليها سوهاج ثا 66.7المحافرات اهكثر فقرا ظررا الن 

ا يجل أن ل طوه التنمية المستدامة اهرصر، ولكي لتمكن وزا ة الثقافة من لاعيل دو ه

خطوات  ادة هن، وفقا لهرم ماسلو ل عتيا ات، إن الحا ات الاسيولو ية من ماء 

وطعام لأل  في المرلبة اهول  عند اإلظسان ثا يألي لقدير الذات وعا ته إل  الثقافة في 

 المرلبة الرابعة واالبتكا  في المرلبة ال امسة.

 

 :لنتائجا

يتضا أهمية ودو  الوزا ة لنشر الثقافة والانون ولرسيخ الهوية المصرية ولعزيز       

القيا اإليجابية داخل المجتم ، والعمل عل  لطوير المحتو  الثقافي والاني من خ م 

التواصل المباشر م  المواطنين، وكذلك إيصام الرسالة الثقافية إل  القر  والنجوع 

 والمناطق الحدودية.
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 وزارة الثقافة المرتبطة بتفعيل دور المنصة؟األول ما هي استراتيجيات التساؤل 

الجه  وزا ة الثقافة من خ م برولكوم لعاون م  وزا ة االلصاالت و هات سيادية إلظشاء 

لضا كافة أظشطة وزا ة الثقافة السمعية والبصرية والكتل والوثا ق والمدوظات  منصة

ة وفقا لقواعد لضعها وزا ة الثقافة لضمن بها عماية عقوق ولأمينها عل  أن لتا سياسة اإللاع

الملكية الاكرية وعقوق الناشرين وضوابط منا التراخيص وإعادة االست دام وما يترلل عليه 

من عا د مادي الستثما ه في مشروعات التطوير بم تلف اهظشطة الثقافية و مي  ال دمات 

   المحتو  الثقافي.التي لقدمها للمواطنين لدعا ولعزيز اظتشا

 تم االهتمام باستراتيجيات تتعلق بالمهارات البشرية:

 المرأة دعداد ولد يل واالهتمام ب لنمية المها ات البشريةبناء ولنمية رد ات العاملين و

الجه  وزا ة الثقافة إل  بناء ولنمية رد ات العاملين بها بجمي  رطاعات الوزا ة، م  إظشاء 

منصة وزا ة الثقافة واظتقام العاملين للعمل بالعاصمة إدا ية الجديدة وذلك من خ م 

 مباد ات م  وزا ة االلصاالت ولكنولو يا المعلومات وأكاديمية ظاصر العسكرية العليا

الن التعلا والتد يل  :إتاحة التعليم للجميع دون تمييز بينما لم تتوافر استراتيجيتان وهم : 

 عام من التد يل  50مرلبط بسن معين بينما يحرم من ها أكبر من 

لا لرهر أي لنافسية لنرا م ر ات التعلا أو الدو ات  :تنافسية نظم ومخرجات التعليم -

 التد يبية  عت  اهن.

هناك اهتمام كبير بجمي  استراليجيات التوعية أما عن استراتيجيات لها عالقة بالتوعية: 

دوة ولا ذلك من خ م ل صيص ولاعيل الندوات عل  المنصة، بحيث يمكن اإلع ن عن الن

 وعنواظها ومكان اظعقادها وعدد المشا كين الذين يمكنها عضو ها.

اها االستراليجيات التي لسع  إليها المنصة هي بناء المواطن  :ترسيخ الهوية الثقافية

لتنمية المستدامة، المصري وغرس ريا المواطنة في المجتم  بما يحقق أهدال خطة ا

، فان المنصة لها دو  للترويج الحااظ عل  الهوية المصرية هبناء المصريين بال ا جو

 للمو وث الثقافي داخل وخا ج مصر 

 إال أن الباعثة و دت أن المنصة ال لهتا بتأكيد الهوية العلمية.

لا يتا إد اج أي أماكن سياعية عل  المنصة إال اهماكن التابعة  لتنمية السياحيةالثقافة وا

للوزا ة فقط، ولكنها محدود هن الموار  التي لتب  وزا ة الثقافة رليلة ومحدودة، وكان هناك 

عرص لتاعيلها عل  المنصة باعتبا ها روة مصر الناعمة، كان هناك عرص عل  لاعيل دو  

تبا ها مراكز إشعاع ولنوير، كان هناك سعي ظحو استحداث المتاعف التي لتتب  الثقافة واع

 راعات للعرو ، ومراكز ثقافية بالعديد من المتاعف الانية، والقومية.

التساؤل الثاني هل تغطى المنصة جميع أنواع الصناعات اإلبداعية التي حددتها 

UNCTAD ؟ 

 

http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/37
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http://admin.cg.eg/StratgicGoal/Edit/24
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ية والتراثية، إد اج صناعة لهتا وزا ة الثقافة باهعمام اليدوية والحرل اليدوالتراث : 

النسيج اليدوي المصرية في صعيد مصر في را مة موار  التراث الثقافي غير المادي لمنرمة 

اليوظسكو باعتبا  النسيج اليدوي لراث ثقافي يحافظ عل  الطاب  المميز للش صية المصرية 

 لة . فمباد ة وكذلك السيرة اله لية والتحطيل واه ا وز، والمما سات المرلبطة بالن

صنايعية مصر للتد يل عل  ال زل، اال ك  ،الحل  ، ال يامية ، التطعيا بالصدل، رشرة 

ال شل، وكان من الم طط أن لقوم الهيئة العامة لقصو  الثقافة بهذه المباد ة ولكن لا لأ يل 

افية. ولا ذلك لعدم لوفر الماديات ال زم لهذا المشروع، فتا إسناده إل  صندوق التنمية الثق

إد اج هذه الحرل عل  المنصة لتد يل الشباب عل  الحرل التراثية لحماية التراث وإعادة 

 إعيا ه، وذلك في المناطق التي لرلا  بها ظسل البطالة، 

أما عن المهر اظات واالعتااالت لا إد ا ها عل  المنصة لا إد اج الموار  الثقافية الم تلاة 

كل مور  ثقافي عل    locationولا لحديد أظشطتها م  إضافة  لوزا ة الثقافة عل  المنصة

.Google map. 

لا يتا إد اج المعالا السياعية هظها لتب  وزا ة السياعة واهثا ، وارتصر إد اج الجهات 

والمعالا التابعة للوزا ة فقط. لا االهتمام بالمكتبات التابعة لوزا ة الثقافة ودا  الكتل القومية 

 أماكنها.م  لحديد 

 لا يتا إد اج اه شياات في المنصة ولكن هناك خطة إلد ا ها.

لميكنة اهتم  المنصة اهتم  بجمي  الانون المد  ة بقا مة المرا عة، ظررا : الفنون

ال اصة بالرسا أو التصوير الاولوغرافي أو الانون التشكيلية والنح  من خ م المعارض 

عالة المعر  وطلبات المعر  اشتراكات إد اج عنوان المعر  مكان المعر  

 المعر 

فالحا ت الموسيقية، واهوبرا، و رص البالية  بإدراج الفعاليات وميكنتهااهتم  المنصة 

والانون الشعبية والسيرك لحريك العرا س، وكذلك المسرح واهتم  بدد اج عنوان الاعالية، 

عدد من الجمهو  يمكنه عضو   واإلع ن عنها ولا ي ها وعجز التذاكر وشراؤها، وارص 

 الاعالية. 

اهتم  المنصة بالنشر والكتل والطباعة، ويتا الحصوم عل  التراخيص الانية  اإلعالم

لرخيص كتابة رصة أو لرخيص طباعة من خ م المنصة. ولا االهتمام بت صيص مكان 

المنصة  عل  المنصة لنشر الكنز الثقافي من  مي  رطاعات وزا ة الثقافة وظشرها عل 

(. كما لا االهتمام بميكنة اهخبا  والمقاالت عل  المنصة من كتابة ومرا عة pdfبصيغة )

 واعتماد عت  يتا ظشرها في صو لها النها ية.

 الخدمات اإلبداعية :-األعمال اإلبداعية -المواد السمعية والبصرية 

المنصة ال لوفر بث لليازيوظي أو بث الراديو، إظما يو د دليل سنوي وكتل وظشرات 

ومج ت عن الثقافة السينما ية وإرامة المهر اظات والمسابقات وأسابي  اهف م واإلشرال 
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عل  ظوادي السينما بالمحافرات وإظتاج اهف م التسجيلية وأف م اهطاام بهدل التثقيف 

  .الجماهيري

رناة خاصة بوزا ة الثقافة عل  اليوليوب لنشر اهعمام الغنا ية والانية خاصة التي لقوم  يو د

بها دا  اهوبرا المصرية. ويتضا عدم االهتمام عل  المنصة بالبرمجيات أو الايديو  يا أو 

 اهظيمشن.

 ب. فلا لتضمن المنصة عل  التصميا الداخلي أو لصميا اهلعا أما عن األعمال اإلبداعية 

 يو د اهتمام بتصميا المجوهرات والجرافيك ولصميا اهزياء ضمن الو ش التد يبية.  

ظجد أن المنصة لهتا باإلع ن عن الو ش والصالوظات والمسرح  بينما الخدمات اإلبداعية

والانون الشعبية والتشكيلية واهوبرا واالعتااالت وغيرها .... وهذا اإلع ن يتضمن أماكن 

 ف  االشتراك. إرامتها ود

كما يو د اهتمام بال دمات الثقافية شمل  ميكنة ظشر المقاالت وميكنة المسرح والتراخيص 

الانية لرخيص كتابة رصة أو لرخيص طباعة، كما لهتا بال دمات الررمية لقدم خدمات 

  رمية مثل الكتل الررمية وبيعها من خ م المنصة.

 طوير اإلبداعي فلا لشملها المنصة عت  اهن.أما عن الهندسة المعما ية والبحث والت 

ومؤشرات االقتصاد القائم على  التساؤل الثالث مدى ارتباط المؤشرات اإلحصائية بالمنصة،

تكنولوجيا  –االبتكار وريادة األعمال - الموارد البشرية والمهارات واإلبداعالمعرفة )

 المعلومات واالتصاالت(؟

الضا أن هناك اهتمام بتد يل المؤشرات الخاصة بالموارد البشرية والمهارات واإلبداع 

العاملين كراس مام بشر  وكذلك االهتمام بالمستايدين من خدمات المنصة، لذلك لا ميكنة 

التد يل عل  المنصة، ويقصد بها أن  مي  الدو ات التد يبية التي سيتا لد يل العاملين 

 بجمي  رطاعالها، ستتا من خ م المنصة، وفقا للمتطلبات. بوزا ة الثقافة،

ويتا اختبا  التد يبين ربل وبعد الدو ة التد يبية، ورياس مها الها، لك  يكون هناك راعدة  

 بياظات بالعاملين ومها الها.

أما عن االستثما  في  اس المام البشر فهناك إظااق عل  التد يل كما أن هناك مباد ات 

الت لعاون م   هات لد يل م تلاة مثل أكاديمية ظاصر العسكرية العليا ووزا ة وبرولوكو

االلصاالت ولكنولو يا المعلومات وهيئة الررابة اإلدا ية، أما عن التعلا مد  الحياة فهذا 

سنة ويحرم من  45غير متوفر الن ارص  سن يمكن أن يتلق  الدو ات التد يبية هو سن 

 التد يل من ها أكبر سناً 

أما عن المستايدين فتا االهتمام بدضافة الو ش التد يبية والمسابقات عل  المنصة لكي يكون 

الثقافة،  لد  الوزا ة راعدة بياظات وإعصا يات بالمبدعين والنابغين لتضمن خطة عمل وزا ة

 "لنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين"، الن اكتشال ولنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين
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يعد صناعة واستثما ا ثقافيا عقيقيا في عقوم النشء والشباب، باعتبا هما  أس المام 

 الحقيقي الذي يمكن االستثما  فيه، ومصاد  لبناء الوطن في المستقبل

: عدم لوافر راعدة بياظات خاصة بالبحوث بالمنصة، بينما يو د مؤشرات ريادة األعمال

 وميكنة المسرح، وميكنة المعا  .ميكنة للنشر، وإظتاج الكتل الررمية، 

يو د إظتاج للمعرفة من خ م إضافة الاناظين والمبدعين والمؤلاين ويمكن للمؤلاين الحصوم 

عل  لصا يا التراخيص الانية ولرخيص كتابة رصة ومرا عتها وظشرها وبيعها عل  

 المنصة.

ير ولوفير  أس المام لا يتوفر بالمنصة دعا ل بتكا  من خ م دعا رطاع البحوث والتطو 

المغامر، الن هناك مشاكل مادية مازال  لعاظي منها وزا ة الثقافة، الن الموازظة ال اصة بها 

محدودة ولا لستط  الباعثة الحصوم عل  أي معلومات ل ص الموازظة هظها معلومات 

 سرية.

في فريق العمل  أما عن استيعاب التكنولو يا المتطو ة فدل  عد ما هناك استيعاب لها خاصة 

 الذي لا اختيا ه للعمل عل  المنصة.

لعتبر المنصة سوق لم ر ات اإلبداع سواء الكتل أو الكتل الررمية أو المنتجات اليدوية أو 

الانية إال أظها لا يتا لاعيلها عت  اهن، الن المنصة ما زال  لح  اإلظشاء، ولا يتا إط رها 

لكتروظي للشراء من خ م المنصة داخل وخا ج بشكل  سمي، ولا لكتمل طرق الدف  اإل

 مصر، لذا لن لتمكن الباعثة من  صد الطلل عل  المنتجات اإلبداعية

من أها التحديات التي لوا هها المنصة البنية مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 

اهفراد التحتية لكنولو يا المعلومات وااللصاالت ومد  لوافرها ولكلاة است دامها عل  

 خاصة في اهراليا والقر  واهماكن الحدودية. 

هناك عا ة التي لعزيز البنية التحتية لتكنولو يا المعلومات باإلضافة إل  محو اهمية 

 المعلومالية لكي يتمكن الجمي  من االستاادة من ال دمات الحكومية اإللكتروظية

فية، ولكن ال يمكن رياس المؤشرات لست دم المنصة كسوق لبي  المنتجات اإلبداعية والثقا

 والمعدالت ال اصة بالتجا ة اإللكتروظية عت  يتا لاعيل المنصة.

لكنولو يا المعلومات وااللصاالت بوزا ة الثقافة، في الاترة  راعدة مها ات العاملين بقطاع

اهخيرة بدء لد يل العاملين عل  لكنولو يا المعلومات من خ م شركة سيسكو وذلك في 

 طا  التعاون المشترك بين وزا ة االلصاالت ولكنولو يا المعلومات ووزا ة الثقافة.  إ

عت  اآلن ال يمكن رياس روة صناعة لكنولو يا المعلومات وااللصاالت )أي لحقيق القطاع 

ريمة مضافة في االرتصاد، وظمو إيرادات رطاعات وزا ة الثقافة عت  يتا لاعيل المنصة 

المؤشرات ومقا ظة المؤشرات بشكل شهري أو سنوي عت  يمكن الحكا بكامل رولها ورياس 

 عل  هذا المؤشر.
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اإلنتاج  –التساؤل الرابع هل المنصة توفر بنية اقتصاديات الصناعات اإلبداعية )اإلبداع 

 االستهالك(؟- التوزيع–

 المنصة وبنية اقتصاد المعرفة

والمبدعين والموهوبين والنابغين يتوفر التعرل عل  اهعداد الاعلية للمؤلاين اإلبداع:  

 بالمنصة مؤشرات إعصا ية

يتوفر بالمنصة ميكنة لل دمات والتراخيص ولكن أو ه اإلظتاج غير واضحة وغير  اإلنتاج:

 متوفرة عت  اهن. 

عل  المنصة ما زال  غير واضحة، إال اظه يمكن لرخيص طباعة الكتاب، أو  خدمة التوزيع:

وزيعه عل  منافذ بي  الكتل ال اصة بقصو  الثقافة وكذلك الهيئة القصص ومن ثا يتا ل

 المصرية العامة للكتاب.

لقوم المنصة ببي  المنتجات الثقافية واإلبداعية من  مي  القطاعات الثقافية من  االستهالك:

خ م المنصة سواء الكتل أو المنتجات اليدوية التي يتا إظتا ها من الو ش والمباد ات أو 

يو د اهتمام كبير عل  بي  لذاكر اهوبرا أو المسا ح أو لأ ير القاعات أو المسا ح.  مرسا

المنصة باإلعصا يات والمؤشرات التي لتعلق بديراد الصناعات أو اهعداد الاعلية للو ش أو 

الندوات أو االعتااالت أو المعا   وغيرها ...  وهذه المؤشرات وغيرها ستكون هي 

 الصناعات الثقافية واإلبداعية في مصر في السنوات المقبلة.اهساس لقياس روة 

 التساؤل الخامس ما التحديات التي تواجهه وزارة الثقافة؟

 ضعف الميزاظية وضعف التسويق الحا ة إل  بنية لكنولو ية ولوفير إظترظ  لكل منزم -

 ا لااع معدم الاقر في كثير من رر  ومحافرات مصر  -

ال ام ال زمة لتد يل المبدعين عل  الصناعات الثقافية واإلبداعية ا لااع أسعا  المواد  -

 كالنحاس والصدل .

لحتاج إل  لاعيل عماية الملكية الاكرية من خ م مباد ة أو الاارية م  وزا ة االلصاالت  -

 .blokchainولكنولو يا المعلومات لتاعيل لقنية 

طوه التنمية المستدامة خطوات لكي لتمكن وزا ة الثقافة من لاعيل دو ها يجل أن ل  -

 ادة الن وفقا لهرم ماسلو ل عتيا ات، إن الحا ات الاسيولو ية من ماء وطعام لأل  في 

المرلبة اهول  عند اإلظسان ثا يألي لقدير الذات وعا ته إل  الثقافة في المرلبة الرابعة أو 

 ال امسة

 التوصيات:

 واإلبداعية ههميته.اهتمام الباعثين بموضوع الصناعات الثقافية  -

أهمية لاعيل المنصة لكي يتا الحصوم عل  بياظات وإعصا يات دريقة عوم الصناعات  -

 الثقافية واإلبداعية. 

 االهتمام بموضوع  يادة اهعمام لدو ه في لنمية ارتصاد المعرفة.  -
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 االهتمام بالقوة الناعمة باعتبا ها من اها القو  المؤثر عل  ارتصاد الدوم.  -
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 أوال المراجع والمصادر العربية

(. التو هات الدولية لتطوير ماهوم الصناعات 2020إمبابي، ظرمين عبدالقاد . ) .1

اإلبداعية وسياسالها وأثرها عل  مؤسسات المعلومات في المجتمعات العربية: د اسة 

 رسا - اآلداب كلية - القاهرة  امعة والمعلومات: والوثا ق للمكتبات العلمية المجلة. لحليلية
 مستر   من 45-  .126،  4ع ،2مج المعلومات، ولقنية والوثا ق المكتبات

http://search.mandumah.com/Record/1046562 

ولنمية الموا د البشرية في االرتصاد المبن  عل  "التعليا  2004اإلبراهيا ، يوسف عمد  .2

 103-102المعرفة " مركز اإلما ات للد اسات و البحوث االستراليجية ، أبو ظب  ص 

د اسة في الصعود السلمي  -مستقبل الصين في النرام العالمي ( 2011باكير ، عل  ) .3
  امعة بيروت . –.  سالة دكتو اه  والقوة الناعمة

لأثير استراليجية لكنولو يا المعلومات في ارتصاد " 2010، عامد كريا ، الحد او  .4
 "  سالة دكتو اه ، العراق ، الجامعة المستنصرية . المعرفة
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 . مستر   من504 - 481كلية اآلداب، 
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 القا ا واالرتصاد المعلومات مؤسسات (.2017 )ظوفمبر محمود. كامل شريف شاهين، .7

 الثامن المؤلمر والسعودية. مصر في المستدامة للتنمية عربيتين  ؤيتين بين المعرفة عل 
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 اآلليات. التحديات. . والمسؤليات المعرفة ومجتم  ارتصاد دعا في ودو ها السعودية

-17 ص السعودية. والمعلومات المكتبات  معية  يا : ام .1 مج السعودية. – التطلعات

66. 

المجلة "ارتصاد المعرفة ودو ه في لحقيق التنمية المستدامة "  2020 عيا، هند صبيا ، .8

 402العربية للعلوم ص 

(. الصناعات الثقافية وبناء االرتصاد االبداع : 2018 فاعي، عبير محمد عباس محمد. ) .9

مجلة كلية اآلداب:  امعة القاهرة .  ؤية لنموية بديلة، د اسة عالة لصناعة الحرل التقليدية

http://search.mandumah.com/Record/1046562
http://search.mandumah.com/Record/1040990
http://search.mandumah.com/Record/1095432
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 مستر   من 233-  .282،  1، ج78كلية اآلداب، مج -

http://search.mandumah.com/Record/911248  11ص 

  من: 2030(.  ؤية مصــــــــــــر 2020  اسة الجمهو ية .) .10

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B

2030-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1%D8%A4%D9%8A%D8%A9 / 

(. 2017عبدالعزيز، هم  محمد يوسف، و الحايس، عبدالوهاب  ودة عبدالوهاب. ) .11

الصناعات اإلبداعية وعا دالها االرتصادية واال تماعية والثقافية عل  المجتم :  ؤية 
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 مستر   من 19-  .60،  25واال تماعية، ع

http://search.mandumah.com/Record/966070 

(. ارتصاد المعرفة، و رة اطا ية ، صندوق 2019عبد المنعا، هبة؛ رعلوم، سياان .) .12

  6النقد العربي ، أبو ظب  االما ات . ص ص 

لر يس السيسي يو ه بدعادة لأهيل رصو  الثقافة عل  (. ا2019عبد العليا، وسام.) .13
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http://gate.ahram.org.eg/News/2340816.aspx 

(. ارتصاد المعرفة في اهدبيات العربية د اسة 2019عبد الهادي، محمد فتحي .) .14

. ص 1ع, 1يلية ود وس مستاادة .المجلة العلمية للمكتبات والوثا ق والمعلومات . مج.لحل

 183 -149ص 

( . مساهمة في لحديد دو  لكنولو يا المعلومات وااللصاالت 2016عبداوي، هناء .) .15

في إكساب المؤسسة ميزة لنافسية. د اسة عالة الشركة الجزا رية للهالف النقام موبيليس . 

. كــلية العلــوم االرتصادية و التجــا ية  و اه(  ــامعة محــمد خيضــر . بسكرة) سالة دكت

 92-80وعلــوم التسييــر. رســـا علـــوم التسييــر. ص 

العراري، علي محمد عثمان. "ثنا ية التراث الثقاف  واإلرتصاد اإلبداع : مرا عة  .16

 32ع د الرعمن السديري الثقاف أدومالو: مركز عب". ظقدية لماهوم الصناعات اإلبداعية

 . مستر   من90 - 81(: 2015)

http://search.mandumah.com/Record/689142 

(. مشروعات  يادة اهعمام القا مة عل  2019العشري، مشيرة محمد عسن. ) .17

ض عاضنات اهعمام التكنولو ية داخل المجتم  ارتصاد المعرفة: د اسة ميداظية عل  بع

 616-  .652،  2ج ،34ع اآلداب، كلية - طنطا  امعة اآلداب: كلية مجلة. المصري

  http://search.mandumah.com/Record/1005623مستر   من

http://search.mandumah.com/Record/911248%20ص%2011
http://search.mandumah.com/Record/966070
http://gate.ahram.org.eg/News/2340816.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2340816.aspx
http://search.mandumah.com/Record/689142
http://search.mandumah.com/Record/689142
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