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الفرانكوفونية

الــثـقـــافـــة

 99 منحة لتدريب املعلمني باملدارس املرصية
يف 2014

 41000 طالب يف 50 مدرسة فرنكفونية تدرس لغتني
 6250 طالب يف 13 مدرسة تدرس املنهج الفرنىس

 ما يزيد عن 11000 طالب مسجلني بدورات تعلم 
اللغة الفرنسية باملعهد الفرنسی يف مرص القاهرة 

واإلسكندرية
 5000 مرشح سنويا لتوثيق شهادات اتقان اللغة 

الفرنسية.

املعهد الفرنيس يف مرص:  معهدان بالقاهرة

)املنرية ومرص الجديدة( ومعهد باإلسكندرية 

و "األليانس فرانسيز" ببور سعيد

تدعيم الثقافة الفرنسية والتعاون الثقايف: 

الفنون املرئية واملرسح واملوسيقى واألدب ...

 عيد املوسيقى بحديقة األزهر 
أمسية مجانية مفتوحة للجميع، 

الدخول مجاين، ما يزيد عن 
4000 متفرج يف 2014. 

يف 2015، تم ابتكار صيغة 
جديدة من خالل عروض 

موسيقية متنوعة للغاية يقدمها 
موسيقيني هواة ومحرتفني 

ملرتادي الحديقة وذلك كمقدمة 
للحفل املوسيقي الكبري الذي 

تحييه املغنية املرصية دينا 
الوديدي والفرقة الفرنسية 

فرانسوا واألطلس. 
 مساندة اإلبداع املرصي 

الشاب كل عام يتم الثناء عىل 

املرسح والسينام من خالل 
حدثني باتا ال غنى عنهام وهام 

مهرجان املبدعني الشبان 
3300 متفرج يف 2015 

ومهرجان لقاءات الصورة 
+1500 شخص. 

 تكايفء جائزة الكتاب األول 
كل عام مؤلفاً مرصياً شاباً 

وتساعده يف التعريف بعمله 
األول وترجمته. 

 إقامة صحفيني مرصيني 
شباب يف فرنسا يف إطار 

برنامج توعيه باملسائل البيئية. 

طالبة بالقسم الفرانكفوين للعلوم 
السياسية )جامعة القاهرة(



 املعهد الفرنىس لألثار 
الرشقية : هو إحدى 

خمس مدارس فرنسية يف 
الخارج متخصصة يف علم 
اآلثار والتاريخ وعلم اللغة 

يف مرص من حقبة ما قبل 
التاريخ حتى يومنا هذا؛ 

دورات تدريبية لصالح وزارة 
اآلثار والجامعات املرصية؛ 

طبع 4 مجالت ومن 20 
إىل 25 عمل علمي سنويا.

 معهد األبحاث للتنمية: 
تقديم الدعم، بالتعاون مع 

وزارة األبحاث املرصية، 
للفرق العلمية الفرنسية-

املرصية يف املجاالت 
ذات األولوية لصالح التنمية 
يف مرص )الطاقة الشمسية 

والري والحوكمة(.

 

  مركز الدراسات 
والوثائق االقتصادية 

والقانونية واالجتامعية : 
أبحاث بالعلوم اإلنسانية 

واالجتامعية ؛ إصدار كتب 
جامعية )ثورات يف مرص، 

2015( ومجلة »مرص/
العامل العريب« )انتخابات 
الثورة يف 2013 ؛ املدينة 
والثورة يف مرص، 2014 ؛ 

تطور األنظمة اإلعالمية بعد 
الثورات العربية، 2015(.

 
 مركز الدراسات 

السكندرية : يسعى 
لحامية الرتاث االستثنايئ 
باإلسكندرية وإبراز قيمته 
عىل مدى الـ 2300 عام 
من تاريخ هذه املدينة. 

واحتفل املركز يف 2015 
بعيده الخامس والعرشين.    يف أبريل 2015، نظم معهد األبحاث للتنمية يوماً مخصصاً 

الستعادة الربامج العلمية الفرنسيةاملرصية املدعومة من 
صندوق التمويل املشرتك IRD-STDF من أجل عرض 

نتائج األعامل التي هي قيد التنفيذ وتعظيم فرص مساهمة 
هؤالء العلامء يف خدمة التنمية يف مرص.

 مسابقة للتصوير 
الفوتوغرايف حول موضوع 

التنمية املستدامة يف 

مرص

 ندوة للصحفي 
املتخصص بالشئون 

البيئة، إرفيه كمبف، رئيس 
تحرير املوقع اإللكرتوين 

،Reporterre
 ندوات محاكاة 

للمفاوضات الدولية حول 
املناخ بالتعاون مع جامعة 

القاهرة،
 مشاركة السيدة 

أنك جريالدان، وزيرة 
الدولة للتعاون الدويل 

والفرنكفونية، مبؤمتر الوزراء 
 AMCEN األفارقة للبيئة
ونقاش شاركت به بجامعة 

القاهرة.
 مهرجان السينام حول 

التنمية املستدامة من 

خالل عرض أفالم وثائقية 
»زبالتي كنز«، »عطش 
العامل«، »سحابة عىل 

سطح العامل«، و»حلول 
محلية لفوىض شاملة«

 زيارة املبعوث الخاص 
لرئيس الجمهورية لحامية 

الكوكب، السيد نيكوال 
هولو، ومشاركته يف برنامج 

القاهرة 360

 فتح باب الرتشح 
مبرشوعات أمام الجمعيات 

املرصية التي تعمل حول 
موضوعات مرتبطة بتغريات 

املناخية وبحامية البيئة 
)ميزانية قدرها 20000 يورو(

 مشاركة السفري ستيفان 
جومربس يف ندوة نقاشات 

القاهرة حول املناخ 
مبشاركة رشكائنا األملان 

ووزير البيئة املرصي.

  بلغت املبادالت التجارية الثنائية 2.6 مليار يورو 
يف 2014 )+2.8% مقارنة بـ 2013(. تعد فرنسا 

عارش مورد ملرص وهي خامس عميل لها.
متثل مرص أول سوق لفرنسا يف الرشق األوسط.

 يف 2014، زاد تدفق االستثامرات الفرنسية 
املبارشة مبقدار 45% حيث وصلت 341 

مليون دوالر مقابل 233 مليون دوالر يف 2013. 
هكذا احتلت فرنسا املرتبة السادسة يف قامئة 

املستثمرين األجانب يف مرص.

 هناك 151 رشكة فرنسية متواجدة يف السوق 
املرصية وهي توظف ما يقرب من 000 34 شخص.

 تساند فرنسا تطوير البنية التحتية يف مرص من 
خالل متويل وصل يف 2014 إىل 344 مليون يورو 

ُخصص لتوريد قاطرات للخط 3 ملرتو القاهرة 
و7.15 مليون يورو لتجديد أجهزة املالحة الجوية 

مبطار طابا.

 شارك أكرث عن 30 رشكة فرنسية وما يزيد عن 60 
شخص يف مؤمتر رشم الشيخ: مرص املستقبل. 

وشارك ممثلو توتال والستوم وكارفور بورش عمل 
متعلقة بالهيدروكابور والطاقة وتوزيع املنتجات.

 : الوكالة الفرنسية للتنمية

بلغت القيمة اإلجاملية 
ملرشوعات الوكالة الفرنسية 

للتنمية يف مرص 1.2 مليار 
يورو. شهد عام 2014 زيادة 

ملحوظة يف أنشطة الوكالة 
الفرنسية للتنمية يف مرص.

املرشوعات التي تم إنجازها 

يف 2014:

افتتاح املرحلة 2 من الخط 
الثالث  من مرتو أنفاق 

القاهرة )العباسية-مرص 
الجديدة(، بتمويل مشرتك 
من جانب الوكالة الفرنسية 

للتنمية واحتياطي الدول 
الناشئة اقتصادياً. 

اتفاقيات القروض التي تم 

توقيعها بني الوكالة الفرنسية 

للتنمية والحكومة املرصية 

يف 2014:

  80 مليون يورو خط 

ائتامن لدعم الرشكات 
متناهية الصغر والصغرية التي 

تقع يف املناطق الفقرية يف 
مرص.

  70 مليون يورو برنامج 
توصيل الغاز الطبيعي لألرس 

الفقرية متويل مشرتك مع 
البنك الدويل.

  57 مليون يورو برنامج 
تحسني خدمات املياه 

والرصف الصحي يف أربع 
محافظات يف صعيد مرص  

)متويل مشرتك مع البنك 
الدويل(.

املرشوعات الجديدة 

املعتمدة يف 2014 من 

جانب مجلس إدارة الوكالة 

الفرنسية للتنمية 

  100 مليون يورو خط 
ائتامن لبنك التصدير 

واالسترياد األفريقي 
Afreximbank لتعزيز 

التجارة الداخلية والخارجية 

يف أفريقيا.
  50 مليون يورو خط 

ائتامن لدعم الرشكات 
املرصية يف متويل 

استثامراتها يف مجال مكافحة 
تلوث الهواء واملياه  )متويل 

مشرتك مع جهات مانحة 
أوروبية أخرى(.

  40 مليون يورو إنشاء 
محطة للطاقة الشمسية يف 

كوم أمبو.

أنشطة القنصلية العامة

بالقاهرة واإلسكندرية :

2 قنصلية عامة، يف القاهرة

ويف اإلسكندرية، تتوىل شئون 6328 
فرنسی مقيم يف مرص منهم ما يزيد عن 
5000 فرنسی يف القاهرة وما يزيد عن 

800 يف اإلسكندرية. 

 685 47 تأشرية صدرت يف 2014. 

 بيزنس فرانس هي وكالة حكومية تعمل 
عىل تنمية االقتصاد الفرنىس عاملياً وتعزيز 

منو الصادرات الفرنسية فضالَ عن جذب 
االستثامرات األجنبية لفرنسا. وتقوم بيزنس 

VIE فرانس أيًضا بإدارة الربنامج الدويل

 تأسست وكالة بيزنس فرانس يف 
األول من يناير 2015 من خالل اندماج 

يوبيفرانس، الوكالة الفرنسية لتطوير 
األعامل الدولية، والوكالة الفرنسية 

لالستثامرات الدولية.

 يزيد مكتب بيزنس فرانس يف القاهرة 
من عدد العاملني به، فبحلول صيف

2015 سيصبح عدد عامليه 7 أشخاص.

 يف عام 2014 استعانت 16 رشكة 
فرنسية متوسطة وصغرية بخدمات مكتب 

بيزنس فرانس مرص من اجل استكشاف 
السوق املرصي وتدعيم وجودها فيه.
من املفرتض مضاعفة هذا الرقم يف 

2015 لوجود الكثري من الفرص االستثامرية 

للرشكات الفرنسية يف السوق املرصية 

الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر التغريات املناخية

من 30 نوفمرب إىل 11 ديسمرب 2015، ستستقبل فرنسا الدورة الـ21 ملؤمتر األطراف املشاركة باالتفاقية اإلطارية 

)COP21( لألمم املتحدة حول التغريات املناخية يف 2015 وستتوىل رئاسة هذا املؤمتر

الــــبــــــحــــــث

التعاون االقتصادي

تعليم اللغة الفرنسية

ودعمها

التعليم

 غريت الجامعة الفرنسية يف مرص من صفتها القانونية 
وباتت جامعة »أهلية« يك تخدم عىل نحو أفضل 

الرشاكات األكادميية الفرنسية-املرصية.
 2000 طالب يف 10 كليات فرنكفونية بجامعتي 

القاهرة واإلسكندرية
 40 باحث حاصل عىل منح علمية »ماسرت« 

بالعام الدرايس 2014-2015 يف إطار برنامج »رفاعة 
الطهطاوي«، 

 30 منحة علمية )من 3 إىل 4 أشهر لطالبي الحصول 
عىل الدكتوراه أو ملن هم يف مرحلة ما بعد الدكتوراه( 

يف 2014
 ابتداًء من 2014، متويل مشرتك بالتعاون مع صندوق 
تنمية العلوم والتكنولوجيا لـ 20 منحة يف مرحلة ما بعد 

الدكتوراه مدتها 9 أشهر،  
 تويل الدورات التدريبية ملا يزيد عن ثالثني باحث 

متمرس )مرصيني وفرنسيني( 
 رشاكة أمنحوتب بالتعاون مع أكادميية البحث 

العلمي والتكنولوجيا : 20 مرشوعاً  بحثياً فرنسيا-
مرصي يتم مساندتها كل عام.

التعاون يف مجال األثار:

 يف خريف 2015، اكتشف فريق 
تابع للمعهد الفرنىس لآلثار الرشقية، 
مبوقع تبة الجيش )جنوب سقارة(، 
غرفتني جنائزتني تحتفظان برسومات 
جدارية رائعة ويف حالة جيدة ترجع 
لألرسة السادسة. 


