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ففي عام 2014، ظلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ملتزمة بدعم اإلطار التنظيمي القوي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
من خالل خطط التعاون والتنمية املستمرة مع الوزارات األخرى والهيئات واألوساط األكادميية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص.

ولقد سعت الوزارة، التي حتتفل بـ15 عاًما من االنتصارات الرائدة، لتطوير عدة قطاعات رئيسية بالدولة، من بينها الرعاية الصحية والتعليم 
وريادة األعمال واالستثمار وغيرها، كما أنها تسعى جاهدة لتحقيق االقتصاد الرقمي من خالل استخدام أدوات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
لتوفير الرخاء واحلرية والعدالة االجتماعية للجميع، وتتمثل مهمتها في متكني عملية تطوير مجتمع قائم على املعرفة واقتصاد رقمي قوي 
االبتكارية  الوطنية  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  وتطوير  الرقمية  واحلقوق  املعرفة  إلى  وامليسور  املنصف  الوصول  على  يعتمد 

القادرة على املنافسة.

ومبا أننا نعيش في عالم ال يعترف إال بلغة التكنولوجيا احلديثة، ومبا أننا نتحمل مسؤولية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، كان علينا 
وضع إستراتيجية جنًبا إلى جنب مع مجموعة من األولويات، فلقد كان لدينا دائًما هدف سام للتحرك نحو اجملتمع املصري الرقمي وتقدمي حلول 
تكنولوجية مختلفة قادرة على املساهمة في تطوير أجهزة الدولة وتلبية احتياجات املواطنني وجذب االستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

وتركز إستراتيجية عام 2020 التي ُطرحت عام 2014 والتي تدعم قطاع االتصاالت إقليمًيا ودولًيا على ثالثة أهداف رئيسية هي: حتويل مصر 
إلى مجتمع رقمي وتطوير صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وحتويل مصر إلى مركز تكنولوجي عاملي، ويتم إطالق اإلستراتيجية في 
شكل خطط عمل استراتيجية، مت طرح خمسة منها بالفعل خالل عام 2014 وهي: احملتوى الرقمي العربي، والبرمجيات احلرة مفتوحة املصدر، 

احلوسبة السحابية احلكومية ، واملسؤولية اجملتمعية، والتصميم والتصنيع اإللكتروني.

وتهدف اإلستراتيجية إلى تطوير القطاع وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة في مصر باعتبارها 
املناطق  الدميقراطي ومكافحة الفساد، وكذلك تقدمي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في  التحول  أرًضا خصبة لالستثمار، ودعم 
النائية واملهمشة، باإلضافة إلى حتسني اخلدمات احلكومية بالتماشي مع مفهوم احلكومة الرقمية الذي تتبناه الدولة، فضالً عن دعم ذوي 

االحتياجات اخلاصة من خالل استغالل خدمات تكنولوجيا املعلومات من أجل دمجهم في اجملتمع.

وستكون تطلعاتنا السامية حافزًا ومصدر إلهام للعمل بجدية أكبر من أجل املضي قدًما نحو عام جديد من اإلجنازات، كما ستعمل تطلعاتنا 
العالية أيًضا على احلفاظ على مكانتنا في األسواق العاملية وحتقيق أهداف هذا القطاع من التقدم والنمو االقتصادي واالزدهار.

عاطف حلمي

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

       /atfHlmyAtefHelmy          @atef_helmy_          /EgyptICTMinister
رسالة وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

لقد شهد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصري، الذي يلعب دورًا رئيسًيا في التنمية االجتماعية واالقتصادية لألمة، منًوا مذهالً ورائًعا 
في السنوات القليلة املاضية.

ومن ثم تتبنى اإلدارة املصرية مفهوم األطراف املعنية املتعددة في كل البرامج التي يتم  إطالقها، حيث تسعى جاهدة لتعزيز تنمية قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من خالل مجموعة من اإلجراءات للوصول إلى اجملتمع الرقمي، وبالتالي متكني الهيئات احلكومية من تبادل 

املعلومات بأمان وتعزيز كفاءة وجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.



البنية التحتية لالتصاالت واخلدمات البريدية

إن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات جنًبا إلى جنب مع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حريصان على 
واألفراد،  املتزايدة للحكومة وقطاع األعمال  لتلبية االحتياجات  املتطورة وتوسيعها  الراسخة  التحتية  البنية  تعزيز 
ومن ثم فقد أدركت الوزارة حقيقة أن البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تعد عامالً رئيسًيا لتحفيز 

النشاط االقتصادي بجميع قطاعات الدولة في عصر يشهد منًوا سريًعا في االتصاالت العاملية.



صندوق اخلدمة الشاملة

األساسية  االتصاالت  خدمات  الشاملة  اخلدمة  صندوق  يوفر 
حيث  النائية،  املناطق  في  سيما  ال  معقولة،  بأسعار  للمواطنني 
خدمات  على  احلصول  في  املواطنني  بحق  املصرية  احلكومة  تؤمن 
سياسة  تؤكد  كما  منخفضة،  بتكلفة  واالتصاالت  املعلومات 
املنافسة  وضمان  معقولة  بأسعار  اخلدمات  تقدمي  على  الصندوق 

احلرة. 

في  نائية  مناطق  ثالث  يغطي  أن  شأنه  من  مشروع  أُسند  وقد 
محافظة جنوب سيناء عام 2014 لشركات الهاتف احملمول الثالث: 
اتصاالت  فيران،  وادي  في  فودافون  اخلادم،  سرابيط  في  موبينيل 
في وادي سعال، كما جتري حالًيا عدة مشروعات مماثلة في مناطق 
أخرى مثل: شمال سيناء والبحر األحمر وتوشكي ومحافظة الوادى 
إلى  الشاملة  اخلدمة  لصندوق  الشركات  مساهمة  تصل  اجلديد، 
0.5٪ من إجمالي العائدات املعدلة لتمويل تلك املشروعات، ويقوم 
مبلغ  بتحديد  االتصاالت   لتنظيم  القومي  اجلهاز  إدارة  مجلس 
املاضي 0.25٪ من  العام  كانت مساهمة  املساهمة سنويًا، حيث 

إجمالي العائدات املعدلة اخلاصة بهم.

اخلطوط  دمج  املوحدة  الرخصة  نظام  يتيح  ذلك  إلى  وباإلضافة 
األرضية الثابتة وخدمات الهاتف احملمول ويخلق كيانًا وطنًيا لبناء 
التي تعد مبثابة العمود الفقري  البنية التحتية لالتصاالت  وتأجير 

لقطاع االتصاالت والسوق.

احلالية  العقبات  تقليل  إلى  أساسي  بشكل  النظام  يهدف  كما 
جميع  بني  الفرص  تكافؤ  مفهوم  تطبيق  خالل  من  السوق  في 
شركات االتصاالت ملساعدتهم على تقدمي خدمات ذات جودة أعلى 
أنه يلعب  املعنية بشكل عام، فضاًل عن  للمستخدمني واألطراف 
وخلق  البطالة  مواجهة  على  احلكومة  مساعدة  في  عظيًما  دورًا 

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. 

دمج خدمات  املوحدة يشمل  الرخصة  نظام  أن  إلى  باإلضافة  هذا 
التحتية  بناء البنية  يتولى مسؤلية  كيان جديد  وخلق  االتصاالت 
لالتصاالت وتأجيرها من عام 2014  إلى عام 2015،  حيث ستقدم 
الهاتف  خدمات  النظام  هذا  خالل  من  لالتصاالت  املصرية  شركة 
احملمول،  في حني ستقدم شركات الهاتف احملمول الثالث خدمات 

اخلطوط األرضية الثابتة.

اجلديد  الكيان  في  املساهمة  األربع  للشركات  سيحق  ثم  ومن 
املسؤل عن البنية التحتية على أن تكون إدارته خاضعة لسيطرة 
أساس  على  حتتية  إنشاء بنية  على  ذلك  سيساعد  الدولة، حيث 
املساهمة في التكلفة وتقليل فترة التنفيذ،  األمر الذي سيكون 
له أثر إيجابي على نوعية اخلدمة في جميع أنحاء البالد من خالل 
تقدمي خدمة ذات جودة أعلى بأسعار مخفضة جلميع املستخدمني.

شركات  جميع  تشجيع  على  املوحدة  الرخصة  نظام  وسيعمل 
اخلدمات  في  األموال  من  املزيد  استثمار  على  احملمول  الهاتف 
االتصاالت املصري، حيث  التكنولوجية اجلديدة بغية تطوير قطاع 
في  جديدة  خدمات  ويعرض  اخلدمات  جودة  من  النظام  سُيحسن 
حتتية  بنية  وتطوير  تعزيز  مهمة  سيتولى  أنه  عن  فضالً  السوق، 
تنافسية  بيئة  وخلق  جديدة،  خدمات  استيعاب  ميكنها  حديثة 

صحية ال مكان فيها لالحتكار.
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البنية التحتية لالتصاالت

في ظل زيادة اخلدمات ذات الصلة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مختلف قطاعات الدولة وارتفاع عدد األشخاص الذين يستخدمون 
تلك اخلدمات، تعهدت الوزارة بتطوير البنية التحتية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

الرخصة املوحدة

نظام  أبريل  شهر  في  االتصاالت  لتنظيم  القومي  اجلهاز  اعتمد 
الرخصة املوحدة الذي يعد مبثابة اإلطار التنظيمي األمثل لتحقيق 
قطاع  في  نشط  خطوات  محدد  باعتباره  ودوره  اجلهاز  هدف 
التي  والسمعة  بناء القدرات  من خالل  ذلك  االتصاالت، ويتحقق 
تسمح له بأن يكون حكًما متبصراً مستقالً بني مختلف األطراف 
املعنية، ويعد نظام الرخصة املوحدة مبثابة أداة اجلهاز التي تعمل 
على تنظيم وتنفيذ أساسيات التنافس الشريف وأخالقياته بني 
رواد الصناعة من خالل حماية حقوق املستهلك، حيث سيعمل 
على  إيجابي  بشكل  للتأثير  اخلدمة  نوعية  حتسني  على  النظام 

املستخدم واملستثمرين وقطاع االتصاالت بشكل عام.
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 تطوير محطة خدمة هواتف محمولة للمناطق الريفية والنائية 

إلى خفض تكلفة تقدمي وتشغيل  يهدف املشروع بشكل رئيسي 
خدمات االتصاالت األساسية في املناطق الريفية، وقد جنح املشروع 
في بناء محطة رئيسية كاملة وفعالة لنظام »جي إس إم« على 
 ،OpenBTS أساس التقنية احلديثة للراديو املعرف برمجيا ومشروع
حيث ميكن أن تستخدم هذه احملطة لربط األشخاص الذين يعملون 
في املناطق الريفية باستخدام هواتف “جي إس إم” التجارية، وقد 
أقيم املشروع في إطار شراكة بني جامعة القاهرة وفودافون مصر.

DVB-T / T2 تصميم وتنفيذ نظام 

أجزاء  في  التناظرية  من  التلفزيون  لقنوات  الرقمي  التحول  يجري 
السنوات  في  مصر  في  سيحدث  الذي  األمر  العالم،  من  كثيرة 
اخليارات  فإن معايير DVB-T / T2 هي  ثم  القادمة، ومن  القليلة 
يبني  األرضي، حيث  للبث  العالم  بلدان  من  العديد  لدى  املفضلة 
ويعمل  متكامل،  قاعدي   DVB-T / T2 استقبال نظام  املشروع 
على  قوية  إشارات  الستقبال  متقدمة  بتقنيات  االستقبال  نظام 
نظام  يكون  أن  املمكن  ومن  التلفزيون،  أبراج  من  بعيدة  مسافات 
االستقبال جزء من مجموعة صناديق توضع أعلى أجهزة التلفزيون 
إشارات  استقبال  من  لتمكنها  فقط  التناظري  اإلدخال  ذات 
التلفزيون الرقمية، ويقوم حالًيا فريق من جامعة القاهرة بالتعاون 

مع شركة Varkon Semiconductors بتنفيذ املشروع.

 رصد الشبكات الذكية: التركيب والتطبيقات

أن   )EWAMS( الواسعة  املناطق  لرصد  املصرية  للنظم  ميكن 
الوقت  في  الكهرباء  شبكة  استقرار  حالة  فهم  على  تساعد 
احلقيقي والتنبؤ بها بل والسيطرة عليها، ومن ثم فقد وُضع هذا 
الشركة  مع  بالتعاون  حلوان  جامعة  في  فريق  قبل  من  النظام 
القابضة لكهرباء مصر، حيث يستخدم هذا النظام أجهزة مراقبة 
شبكات جلمع قياسات حقيقية متزامنة ملنطقة واسعة وإرسالها 
إلى جهاز خادم مركزي، وتساعد القياسات املتزامنة في تشخيص 

مشاكل الشبكة عندما حتدث.

 إدارة النقل وتوعية املستخدم   

يهدف املشروع إلى حتسني النقل البري العام من خالل اعتماد أدوات 
العام ومحطات  النقل  ربط مركبات  يتم  النقل، حيث  وإدارة  رصد 
املرورية  واحلالة  املركبات  ملراقبة  مركزية  حتكم  بوحدة  احلافالت 
البيانات  إلى  واستنادا   ،)3G/GSM/GPRS( أنظمة  باستخدام 
التي مت جمعها وحتليل ظروف الطريق، يتم احتساب أوقات تقديرية 
مت  الصلة، وقد  ذات  احملطات  جميع  إلى  وإرسالها  احلافالت  لوصول 
وتطبيق  مادية  وحدات  أساس  على  وتنفيذه  النظام  هذا  تصميم 
Android، كما مت إجراء اختبار ميداني باستخدام أسطول املعهد 

القومى لالتصاالت.

تطوير السنتراالت التليفونية

انتهجت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عددًا من املشروعات 
مع  متاشًيا  البالد  أنحاء  التليفونية في جميع  السنتراالت  لتعزيز 
لالتصاالت  التحتية  البنية  لتعزيز  تسعى  التي  إستراتيجيتها 
السنتراالت  واصلت   ،2014 عام  ففي  املعلومات،  وتكنولوجيا 
التليفونية في مصر تقدمها في توفير خدمات االتصاالت بكفاءة 
وبالتالي  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  خالل  من 
وزير  قام  أيًضا  العام  نفس  وفي  للمواطنني،  اإلجراءات  تسهيل 
االتصاالت بعدد من الزيارات للعديد من السنتراالت في جميع أنحاء 
الدولة بغية تفقد سير العملية واإلشادة بالتقدم احملرز، وباإلضافة 
إلى ذلك فإن مكاتب خدمة العمالء في جميع أنحاء البالد شهدت 
تقدم عدد من اخلدمات اخملتلفة، مبا في ذلك االستفسارات وجمع 
التي   ADSL وخدمات  والفاكس  التلغراف  وخدمات  الفواتير 

تقدمها شركة TE Data التابعة لشركة املصرية لالتصاالت.

أسماء النطاقات

وقع اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت عام 2014 على مذكرة 
تفاهم مع هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام اخملصصة بغية إنشاء 
مركز إقليمي لريادة األعمال في مجال أسماء النطاقات، حيث 
مت إنشاء املركز للعمل ضمن األطر العربية واألفريقية من أجل 
على  بناًء  وذلك  واعد،  استثماري  مناخ  وخلق  الصناعة  حتفيز 

التجربة املصرية في هذا الصدد.

برامج البحث والتطوير اخلاصة باجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت

تهدف برامج البحث والتطوير اخلاصة باجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت إلى إثراء التفاعل البنّاء بني اجلهات العلمية والبحثية من جهة، 
واحتياجات صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالجتاهات الوطنية من جهة أخرى، كما تهدف إلى حتقيق نظام متكامل يعمل على 

خدمة وتنمية اجملتمع املصري، ولذلك مت إطالق وتنفيذ عدد من املشروعات البحثية التطبيقية عام 2014:
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مركز التدريب البريدي االقليمي االفريقي

االفريقي  االقليمي  البريدي  التدريب  ملركز  اجلديد  املقر  افتتح 
في شهر يونيو مببنى البريد املصري، وقد سعى البريد املصري 
إلنشاء مركز التدريب اإلقليمي ليكون أول مركز عربي إفريقي 
يقدم التدريب للبلدان األعضاء سواء في األماكن التابعة له أو 
عن طريق التدريب عن بعد، وليكون أول مركز يستثمر في املوارد 

البشرية ويبني قدرات العاملني بالبريد.

وتأسس مركز البحث والتدريب اإلقليمي وفًقا ملبادرة مشتركة 
وذلك  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملي  البريدي  االحتاد  بني 
البريدية  املؤسسات  ملوظفي  التدريب  خدمات  تقدمي  بغرض 
العربية واألفريقية ونقل اخلبرات وتبادلها بني الكيانات البريدية 
لالحتاد  التابعة  التدريب  جلنة  أوصت  كما  األعضاء،  الدول  في 
اإلقليمي  القاهرة  مركز  باعتماد  األفريقية  للبلدان  البريدي 

للتدريب كمركز تدريب معتمد من االحتاد.

اخلدمات اجلديدة للبريد املصري

أطلق البريد املصري عام 2014 مجموعة جديدة من اخلدمات العامة 
لصالح املواطنني مثل دفع فواتير الكهرباء واملياه وحتصيل الضرائب 
ودفع رسوم جتديد رخصة القيادة، وقد شملت اخلدمات أيًضا توصيل 
املرورية اخلاصة بأصحاب السيارات للمنازل، حيث  شهادات اخملالفات 
يتم إصدار تلك الشهادات من قبل اإلدارة العامة ملرور القاهرة واجليزة.

احلكومية  التقاعدية  املعاشات  صرف  ميكنة  مت  ذلك،  على  عالوة 
وعددها 3.700 ملستحقيها  باستخدام بطاقات الصراف اآللي من 

خالل 3600 مكتب عبر محافظات مصر.

أحد  بدعم  قام  فقد  اجملتمع،  جتاه  املصري  البريد  التزام  مع  ومتاشًيا 
البنوك املصرية في تلقي طلبات احلصول على شهادات قناة السويس 
اجلديدة لـ24513 مواطن وجمع 731 مليون جنيه مصري، كما جنح 
إلى  توصيلها  يتم  وقود  بطاقة  مليون  ما مجموعه  توزيع  في  البريد 

املنازل أو احلصول عليها من املكاتب التابعة للبريد.

 SAP وعالوة على ذلك أطلق البريد املصري نظام جديد وضعته شركة
والعامة،  املالية  احلسابات  نظام  تغطي  التي  املؤسسية  املوارد  إلدارة 
ونظام إدارة ورصد امليزانية، ونظام إدارة اخملزون، ونظام كشوف مرتبات 
املوظفني، ونظام إدارة ومراقبة املشتريات، وعلى الصعيد الدولي، عمل 
البريدية  الكيانات  من  غيره  مع  تعاونه  توسيع  على  املصري  البريد 
الدولية، ال سيما في مجاالت أعمال الطرود، ونقل األموال، والتجارة 

اإللكترونية.

البريد املصري

تعد الهيئة القومية للبريد التي تأسست في عام 1865 أكبر مزود للخدمات البريدية في البالد، مُتكن الهيئة األفراد والشركات واحلكومة 
والكيانات األخرى من التواصل وإجراء األعمال مع بعضها البعض ومع العالم أيًضا من خالل مجموعة كاملة من اخلدمات االقتصادية املوثوقة، 
ومن ثم تدعم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الهيئة القومية للبريد من أجل احلصول على املكانة التي تستحقها على املستويات 
احمللية واإلقليمية والدولية، ومن أجل االعتراف باإلمكانات واملوارد الضخمة التي متتلكها الهيئة، وكذلك من أجل حتديد دورها الرئيسي في 

تعزيز اقتصاد البالد، وفي عام 2014 شهدت الهيئة القومية للبريد منًوا ملحوًظا في مستوى األداء على املستويني احمللي والدولي.

البريد املصري رئيًسا جملموعة عمل اخلدمات اإللكترونية البريدية

شارك وفد البريد املصري في اجتماعات اللجان الفنية واإلدارية لالحتاد البريدي للبلدان األفريقية في فبراير، حيث عقدت جلان ما بعد اإلصالح 
هذه   خالل  مت  وقد  الدميقراطية،  الكونغو  في  كينشاسا  في  لالحتاد  التابعة  واإلدارة  اإللكترونية  واخلدمات  والتدريب  اإلستراتيجية  بعد  وما 

الفعاليات انتخاب البريد املصري رئيًسا جملموعة عمل اخلدمات اإللكترونية البريدية بإجماع كافة األعضاء.

اشادة دولية بالبريد املصري

اشاد مكتب االحتاد البريدي العاملي مبدي التطور الذي شهدته خدمات البريد السريع، وفي هذا الصدد وُجهت رسالة شكر وتقدير إلى قطاع 
البريد السريع في البريد املصري.

جاء في اخلطاب أنه يسر وحدة املكتب الدولي لالحتاد البريدي العاملي أن تري اجتاها تصاعديا في كل النتائج علي كافة مؤشرات األداء الرئيسية 
نحو االجتاه الصحيح وإذا استمر معدل التحسن احلالي بهذا املستوي املتميز فإنه سوف يؤثر علي أداء البريد املصري ككل كما وجه االحتاد 
الشكر لتحقيق الشروط األساسية لالنضمام إلي خطة املساندة واملساعدة لتطوير اخلدمات مقابل حتسن األداء. وأكد االحتاد البريدي العاملي 
أنه علي أمت االستعداد للمساعدة في جميع خدمات البريد املصري وتوفير سبل املساندة في احلفاظ علي استمرار هذا التحسن اجليد الذي 
جذريا في مستوي األداء خالل  تغييرا  شهد  قد  السريع  البريد  قطاع  أن  بالذكر  يعد طفرة ملحوظة البد من احلفاظ عليها ودعمها. اجلدير 
العام املاضي بعد اختيار قيادة جديدة وفريق عمل متميز من أبناء الهيئة مما ساهم بشكل ملحوظ في حتسن مستوى أداء تقدمي اخلدمة واجناز 

األعمال في أسرع وقت علي املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.



اإلطار االستراتيجي لألمن السيبراني

ُشكلت جلنة من املتخصصني في مجال األمن السيبراني من احلكومة والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية إلعداد خطة عمل 
إستراتيجية لألمن السيبراني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مصر، وقد مت إعداد اخلطة في مايو ومن املقرر أن يتم 

تنفيذها بالشراكة والتعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص والهيئات غير احلكومية خالل الفترة من 2014 إلى 2020.

وفي أغسطس مت تشكيل جلنة وطنية لألمن السيبراني ملواجهة التهديدات املتزايدة لألمن السيبراني، قدمت اللجنة توصيات 
ذات مستوى عال بشأن حماية البنية التحتية للمعلومات احليوية في مصر، وقد أُرسلت تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي 
أصدر وفقا لذلك مرسوًما لتدشني مجلس أعلى وطني للبنية التحتية للمعلومات احليوية ولألمن السيبراني في ديسمبر، حيث 
كُلف اجمللس بصياغة استراتيجية وطنية للبنية التحتية للمعلومات احليوية واألمن السيبراني وباإلشراف على تنفيذ املبادرات 

والبرامج ذات الصلة.

اإلطار التشغيلي لألمن السيبراني

 قام اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت بتأسيس الفريق الوطني لالستجابة لطوارئ احلاسب في أبريل 2009، ويوجد به في الوقت 
الراهن 25 محترف متخصص بدوام كامل، كما أنه يعمل على مدار 24 ساعة يومًيا و7 أيام أسبوعًيا، فضالً عن أنه يقدم الدعم 
لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والقطاع املالي والقطاع احلكومي للمساعدة على مواجهة تهديدات األمن السيبراني 

والتعامل مع احلوادث السيبرانية وهجمات حجب اخلدمة.

كما يقدم الفريق خدمات تفاعلية واستباقية منها التعامل مع احلوادث والطب الشرعي الرقمي وحتليل البرامج اخلبيثة وتقييم 
أوجه الضعف واختبارات االختراق، وباإلضافة لذلك عمل الفريق على تنسيق اجلهود للتصدي إلى هجمات حجب اخلدمة على البنية 
التحتية احليوية، فضالً عن أنه ساعد على التعامل مع هجمات تشويه اإلنترنت في العديد من املواقع احلكومية واالستراتيجية 

في القطاع املالي.
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األمن السيبراني

تبنت مصر تصميماً محكماً قائما على التراتبية للبنية التحتية للمفتاح العام )PKI(، وفي الوقت الراهن، يعمل عدد من الكيانات احلكومية 
واخلاصة، مثل البريد املصري، والعديد من املصارف اخلاصة البارزة على إنشاء بنية حتتية ممَكّنة من خالل البنية التحتية للمفتاح العام. 

ومتاشًيا مع أهمية البنية التحتية للمفتاح العام في إنشاء التوقيعات اإللكترونية املؤهلة، فإنها قد أصبحت ضرورية حلماية الهوية الرقمية 
لألفراد واملؤسسات، وبالتالي متكني أنشطة األعمال اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية املتقدمة. 

ويعد مركز السلطة العليا للتصديق اإللكتروني، الذي أنشئ عام 2009 وفقا ملواصفات األمن الدولية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
املعلومات، ضمن جوهر اجلهود الوطنية للبنية األساسية للمفتاح العام وضروريًا جلهود إدارة الهوية الرقمية، وقد مت منح الترخيص لثالث 

شركات إلصدار شهادات التوقيع اإللكتروني، حيث تتصل هذه الشركات مبركز السلطة العليا للتصديق اإللكتروني وتعمل حتت لواءها.

التحتية للمفتاح  الدولية للبنية  املالية، لتقدمي اخلدمات احلكومية  بوزارة  كما مت إنشاء السلطة احلكومية للتصديق اإللكتروني، املوجودة 
العام وإصدار شهادات التوقيع اإللكتروني احلكومية، وقد ارتبطت السلطة احلكومية مبركز السلطة العليا للتصديق اإللكتروني في يونيو 
عام 2012، كما أطلقت العديد من مشروعات التوقيع اإللكتروني لدعم اعتماد تطبيقات التوقيع اإللكتروني ضمن مشاريع وزارة االتصاالت 

واحلكومة والقطاعات املالية.



التقدير الدولي

الذي  العاملي  السيبراني  األمن  ملؤشر  وفقا  التاسع  املركز  مصر  احتلت 
باالحتاد  اخلاصة  السيبراني  لألمن  العاملية  األجندة  أساس  على  يقوم 
قبل  من  للمؤشر  استطالعية  دراسة  أجريت  حيث  لالتصاالت،  الدولي 
إعالن  ومت  لالتصاالت،  الدولي  االحتاد  مع  بالشراكة   ABI Research
النتائج خالل مؤمتر االتصاالت العاملية لالحتاد الدولي لالتصاالت في الدوحة 
خالل شهر ديسمبر، وتعد األجندة العاملية لألمن السيبراني اخلاصة باالحتاد 
مجتمع  في  واألمن  الثقة  تعزيز  إلى  تهدف  الدولي  للتعاون  إطار  مبثابة 
املعلومات، كما أنها قائمة على اخلمسة أركان االستراتيجية التالية، املعروف 

أيضا باسم مجاالت العمل: 

 اإلجراءات القانونية

 التدابير التقنية واإلجرائية

 الهياكل التنظيمية

 بناء القدرات

 التعاون الدولي

املرتبة 27  في  لعام 2014 مصر  العاملي  السيبراني  األمن  مؤشر  وضع  وقد 
بني 193 دولة شملتهم الدراسة االستطالعية على أساس االلتزام والتأهب 

واإلجنازات احملرزة في اجملاالت اخلمسة لألجندة العاملية لألمن السيبراني.
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التعاون الدولي في مجال األمن السيبراني

لقد كانت مصر العضو العربي األفريقي الوحيد في فريق األمم املتحدة املكون 
من 15 خبير حكومي عال املستوى بشأن التطورات في مجال املعلومات 

واالتصاالت، في سياق األمن الدولي )أغسطس 2012 - يونيو 2013(. 

أعد الفريق تقريرا للتصدي لتهديدات األمن السيبراني الناشئة، واعتمدت 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة التقرير في وقت الحق في أكتوبر عام 2013، 
فيه  ووفقا لتوصيات الفريق، مت تشكيل فريق جديد عام 2014 أصبحت 

مصر عضًوا فاعالً ومساهًما قيًما.

إنشاء فريق عمل  إلى  الرامية  اجلهود  قادت مصر  فقد  ذلك  على  وعالوة 
مجلس االحتاد الدولي لالتصاالت الذي ترأسه اآلن من أجل حماية األطفال 
عن  تقريرًا  الفريق  أحال   2014 عام  وفي   ،2010 عام  منذ  اإلنترنت  عبر 
املفوضني  املندوبني  وإلى  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  مجلس  إلى  توصياته 

لالحتاد.

ويعتبر الفريق الوطني لالستجابة لطوارئ احلاسب عضوا في منتدى فرق 
عاملية  منظمة  اآلخر  هو  يعد  االستجابة لقضايا األمن )FIRST( الذي 
غير ربحية مكرسة جلمع فرق االستجابة حلوادث أمن احلاسب اآللي فضال 
عن أنه يضم فرق استجابة من أكثر من 300 شركة، ففي عام 2014 شارك 

الفريق الوطني في املؤمتر السنوي للمنتدى في بوسطن، وترأس جلنة 
 )NatCSIRT( احلاسوب أمن  حلوادث  االستجابة  فرق  اجتماع  برنامج 

التي نُظمت بالتعاقب مع املؤمتر السنوي للمنتدى.

الوطني لالستجابة لطوارئ احلاسب قد  الفريق  أن  إلى  وجتدر اإلشارة 
وقع على اتفاقيات تعاون مع الهيئة املاليزية لألمن السيبراني وفريق 
االستجابة لطوارئ احلاسب بكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة وأوغندا 
االستجابة  فريق  وكذلك   IMPACTو  Team Cymru ومنظمة 
مع  وطيدة  بعالقات  تتمتع  الدولة  أن  كما  بالهند،  احلاسب  لطوارئ 
العديد من فرق االستجابة لطوارئ احلاسب في املنطقة العربية مثل 

الفريق العماني والتونسي والسعودي واالماراتي والقطري.  

وفي عام 2014 عزز الفريق الوطني من تعاونه املهني وتبادله للزيارات 
السيما مع فرق الواليات املتحدة األمريكية وسلطنة عمان واإلمارات 
مجلس  إلى  لالنضمام  مصر  دعيت  كما  وتنزانيا،  املتحدة  العربية 

.AfricaCERT

وباإلضافة إلى ما سبق فقد شارك الفريق الوطني بنجاح في العديد 
ومنطقة  آسيا  فريق  تدريبات  الدولية، مثل  السيبرنية  التدريبات  من 
وكذلك  الثالث(  )للعام  احلاسوبية  الطوارئ  ملواجهة  الهادئ  احمليط 

تدريبات فريق منظمة الدول اإلسالمية )للعام الثالث(.



خدمات تطبيقات احلوسبة السحابية

شهد شهر يوليو توقيع مذكرة تفاهم بني شركة TE Data، التابعة لشركة املصرية لالتصاالت، وشركة أوتوميشن لإلستشارات، إحدى 
شركات ILA القابضة، وذلك لتوفير خدمات تطبيقات احلوسبة السحابية في السوق املصري.

تنص االتفاقية على قيام الشركتني بتقدمي خدمات تطبيقات احلوسبة السحابية لكل من القطاع احلكومي والقطاع اخلاص في عديد من 
اجملاالت، مبا يساهم في تلبية الكثير من احتياجات القطاعات اخملتلفة، وسوف يتم استضافة التطبيقات التكنولوجية من قبل مركز بيانات 

 .TE Data شركة

وتتضمن مجموعة التطبيقات التي تتبنى تنفيذها االتفاقية كل مما يلي: إدارة املوارد البشرية، وإدارة وتتبع األصول واألسطول، وإدارة املكتبات، 
واألرشيف الصحفي، وإدارة اخملطوطات، واألرشيف اإلليكتروني، وإدارة مراكز التدريب ومراكز الصيانة واإلصالح.

وقد قامت الوزارة في شهر يوليو، بناء على موافقة مجلس الوزراء، بتمويل وتنفيذ أول مشروع للحوسبة السحابية احلكومية وذلك لتقدمي 
خدمات البنية التحتية وقواعد البيانات والتطبيقات األكثر شعبية.

اتفاقية احلوسبة السحابية

أُطلقت في شهر نوفمبر املرحلة الثانية من اتفاقية تعاون بني وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات )ايتيدا( وشركة »آي بي إم« ضمن 
املزيد من  على  احلصول  في  احمللية  الشركات  لدعم  لعام 2014 وذلك  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الدولي  القاهرة  فعاليات معرض 

مهارات احلوسبة السحابية، مما يجعل منها ُمحركًا لالبتكار في املنطقة.

هذا وتسعى االتفاقية أيًضا إلى مساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على توسيع 
أعمالها ودخول أسواق جديدة على املستويني االقليمي والدولي.

وترمي شركة »آي بي إم« الرائدة في هذا اجملال إلى متكني هذه الشركات من استخدام منصتها السحابية في تطوير واختبار احللول التكنولوجية 
بوتيرة أسرع وأكثر فعالية وتكلفة أقل.
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وكان ينظر إلى التنفيذ التجريبي على أنه ضروري، ليس فقط لتطوير القدرات واملعرفة ولكن أيضا ملساعدة اجلهات احلكومية على القبول 
التدريجي للجوء إلى النموذج السحابي.

وتعتزم االستراتيجية دعم وتشجيع تطوير سحابة احلكومة ونشرها، كما أنها متهد الطريق ملزيد من التطوير والتحديث والتوسع املنتظم.

 احلوسبة السحابية

لتوفير  صممت  التخزين، وقد  وتقنيات  والشبكات  للحوسبة  منصة  واعتماد  االبتكار  من  التالية  املرحلة  هي  السحابية  احلوسبة 
التكاليف جذريًا، كما توسعت حتى أصبحت نظاًما معروًفا بني الشركات في جميع  إلى السوق وخفض  الوصول السريع  خدمات 

أنحاء العالم. 

ولقد وضعت وزارة االتصاالت احلوسبة السحابية كأولوية قصوى في األجندة الدولية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وحتقيقا لهذه 
الغاية، مت توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الهيئات األجنبية بغية تبادل اخلبرات في مجال إعداد الكوادر املصرية لالنضمام إلى 

هذه الصناعة اجلديدة.

ففي عام 2014 واصلت الوزارة دعمها للنهوض باحلوسبة السحابية لقيادة األمة نحو مزيد من االزدهار.

إستراتيجية احلوسبة السحابية احلكومية

من  املعنية  األطراف  مع  في  بالتعاون  املصرية  احلكومة  سحابة  استراتيجية  االتصاالت  وزارة  وضعت 
لدعم  األخرى  احلكومية  واجلهات  احلكومية  األوساط األكادميية والقطاع اخلاص واخلبراء واملنظمات غير 

وتعزيز االستفادة من منوذج احلوسبة السحابية بني اجلهات احلكومية. 

كانت الرؤية املقترحة لالستراتيجية تنص على تسريع اعتماد احلكومة للحوسبة السحابية من أجل 
أداء أسمى وإنتاجية أعلى وتقدمي خدمات أرقى، وسعًيا وراء حتقيق هذه الرؤية، عكفت الوزارة على مبادرة 
سحابية وطنية هي تطبيق احلوسبة السحابية في احلكومة املصرية التي نُفذت من خالل ثالثة اجتاهات 

استراتيجية رئيسية هي: تطوير النظام البيئي، تعزيز منوذج احلكم، إنشاء سحابة احلكومة املصرية.



وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عضو اللجنة الوطنية لوضع سياسات مسؤولية املنتجني املوسعة 

إلى وضع  اللجنة  املوسعة، حيث تهدف  املنتجني  الوطنية لوضع سياسات مسؤولية  اللجنة  إلى  يونيو  االتصاالت في شهر  وزارة  انضمت 
سياسة وطنية موسعة ملسؤولية املنتجني بشأن النفايات اإللكترونية ونفايات االطارات ونفايات التعبئة والتغليف.

طرح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مناقصة لتقييم النفايات اإللكترونية 

البيئة، في يونيو مناقصة إلجراء تقرير حول  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة  طرحت 
اإللكترونية في القاهرة واإلسكندرية والشرقية«، ومن املتوقع أن يغطي التقرير املتابعة اجلماعية للنفايات  النفايات  إدارة  ممارسات  »تقييم 
اإللكترونية في مصر: اإلطار القانوني احلالي واملستقبلي، والسياسات، واألطراف املعنية، وتوصية بشأن وضع نظام مستدام إلدارة النفايات 

اإللكترونية.

دليل مشتريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة اخلاص بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

بالتعاون مع االحتاد الدولي لالتصاالت ووزارة البيئة، مت وضع كتاب توجيهي ملشتريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة في شهر 
أغسطس، يتضمن الكتاب املبادئ التوجيهية لشروط ومواصفات شراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة والالزم توافرها في 
أوامر الشراء للحكومة املصرية، وكذلك التوصيات واملقترحات الضرورية لتعديل بعض القوانني لتحسني دورة حياة األجهزة من القطاع العام.

رفع مستوى وعي اجملتمع احمللي بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة 

بالتعاون مع الصندوق االئتماني لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة البيئة، نظمت وزارة االتصاالت خمس دورات توعية للشباب وثالث ورش 
.kenanaonline.com/eekn ـــ عمل لإلعالميني البيئيني، كما مت استحداث شبكة معرفية للمجتمع البيئي على االنترنتـ 

وفي شهر أبريل نظمت الوزارة ورشة عمل حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة خالل األسبوع البيئي السادس في جامعة 
جنوب الوادي، وقد جاء تنظيم الورشة لرفع وعي الطالب بإمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل مكافحة آثار تغير املناخ، كما 

شاركت الوزارة خالل شهر أبريل في ورشة عمل حول مسؤولية املنتجني املوسعة، واخلبرة الدولية والطريق املستقبلي ملصر.

وفي سبتمبر شاركت الوزارة في الندوة اإلقليمية لـ BCRC حول إدارة النفايات اإللكترونية والتي أقيمت في اإلسكندرية.
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة )اخلضراء(

إن مساعي مصر للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري لهي واسعة جًدا، فهي تلعب دورًا رئيسًيا في تعزيز 
التنمية املستدامة على املستويني احمللي والدولي.

وإدراكا للدور االستثنائي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، تتبنى وزارة االتصاالت استرتيجية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة التي تهدف إلى احلد من اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن التوسع في 

استخدام أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

كما واصلت الوزارة في عام 2014 جهودها في دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة بالتعاون 
مع الهيئات احلكومية وغير احلكومية وكذلك املنظمات الدولية والقطاع اخلاص.

املعلومات  تكنولوجيا  اجتماعات  في  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مشاركة 
واالتصاالت الصديقة للبيئة

شاركت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في اجتماع جلنة الدراسة 5 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
العمل  فريق  اجتماع  في  شاركت  2014، كما  عام  مايو  في  جنيف  في  عقد  الذي  لالتصاالت  الدولي  باالحتاد 
األفريقي التابع لتلك اللجنة والذي عقد في يونيو في كمباال - أوغندا، وفي ضوء التزام الوزارة بتنفيذ املعايير 
العاملية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فقد شاركت أيًضا في املنتدى اإلقليمي للتقييس من أجل 

أفريقيا التابع لالحتاد الدولي لالتصاالت واملنعقد في يونيو في كمباال - أوغندا.



تكيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع تأثير تغيرات املناخ

تتولى مصر منصب مقرر Q15 بني عامي 2012 و2016 بشأن “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف مع تأثير تغيرات املناخ” حتت جلنة 
الدراسة 5 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدولي لالتصاالت على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة، وقد مت التصديق على 

توصيتني جديدتني:

توثيق وحتديث نظام إدارة احملميات الطبيعية 

مت وضع التصميم األولي ألطلس احملميات الطبيعية املصرية بالتعاون مع مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي ووزارة البيئة، حيث مت حتديد 
اإلحداثيات اجلغرافية جلميع مواقع احملميات الطبيعية الستخدامها في وضع نظام املعلومات اجلغرافية للمحميات، كما مت التقاط 2300 صور 

الستخدامها في استحداث بانوراما للمحميات، وفي ضوء تطوير األفالم الوثائقية لبعض احملميات، مت وضع سيناريو حملمية وادي احليتان.

املناخ  آثار تغيرات  والتكيف مع  املعلومات واالتصاالت   توصية ITU-T L.1500 - إطار لتكنولوجيا 

 توصية ITU-T L.1501 - بشأن كيفية إمكانية استفادة الدول من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتكيف مع آثار تغيرات املناخ

اإللكترونية” في الفترة ما بني عامي  النفايات  ذلك  في  مبا  البيئي  األثر  من  وفي ديسمبر تولت مصر منصب املقرر املشارك لـ Q13 “احلد 
2014 و2016.

املعلومات  تكنولوجيا  ومؤشرات  قياسات 
واالتصاالت

لقياس  دقيقة  بيانات  استخراج  ألهمية  منها  إدراكا 
وزارة  وضعت  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مؤشرات لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وحدد معاييرًا إحصائية، متثل هذه 
البيانات العناصر األساسية لتقييم املبادرات السابقة 

ووضع السياسات واالستراتيجيات املستقبلية.
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احلملة الوطنية للتخلص اآلمن من النفايات اإللكترونية 

في إطار برنامج التكنولوجيا الصديقة للبيئة أطلقت اجملموعة الدولية 
للتخلص  الوطنية  احلملة  الذكية  القرية  مع  بالتعاون  للتكنولوجيا 
اآلمن والنظيف من النفايات اإللكترونية في سبتمبر بالقرية الذكية 

حتت رعاية وزارة االتصاالت ووزارة البيئة.

عدمية  املعدات  من  التخلص  نيتها  عن  االتصاالت  وزارة  أعلنت  كما 
الفائدة التي ميكن أن تسبب أمراًضا خطيرة نتيجة االحتفاظ بها في 
املنزل، وتهدف احلملة إلى اجلمع بني الشركات واألفراد والكيانات اخملتلفة 

في مصر للوصول إلى بيئة آمنة وخالية من النفايات اإللكترونية. 

وزارة  بني  املوقع  التعاون  بروتوكول  مع  متوافقة  احلملة  كانت  كما 
االتصاالت ووزارة البيئة في نوفمبر عام 2013.

إصدار كل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبنك 
الدولي تقرير املشروع التجريبي للنفايات اإللكترونية

انتهت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في شهر أغسطس من وضع 
املبادئ التوجيهية للمعلومات التمهيدية لتنفيذ مشروع جتريبي للنفايات 
الذي  للعمل  التوجيهية كنتاج  املبادئ  تلك  اإللكترونية في مصر، جاءت 
قامت به مجموعة البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع وزارة االتصاالت، كما 
جاءت كجزء من طلب املساعدة الفنية بني الوزارة والبنك الدولي في إطار 
للبيئة  الصديقة  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  املصري  البروتوكول 

الذي وقعته وزارة االتصاالت مع وزارة البيئة. 

مت وضع الوثيقة من قبل مجموعة البنك الدولي عام 2010 وحتديثها من 
التوجيهية  املبادئ  وتوفر   ،2014 عام  البيئة  ووزارة  االتصاالت  وزارة  قبل 
معلومات متهيدية لتنفيذ مشروع جتريبي للنفايات اإللكترونية في مرحلة 
الحقة، وتتألف الوثيقة من ثالثة فصول ذات صلة ببعضها البعض، يتحدث 
الفصل األول عن احلوافز االقتصادية التي حتفز القطاع اخلاص إلنشاء وحدة 

إعادة تدوير للنفايات اإللكترونية. 

جتميع  كيفية  حتدد  التي  اجلمع  إستراتيجية  عن  الثاني  الفصل  ويتحدث 
نفايات إلكترونية كافية الستمرار الوحدة التجريبية، ثم تُختتم الوثيقة 
اخلاص  القطاع  ومشاركة  احلكومية  غير  للمنظمات  التوجيهية  باملبادئ 
ووصف الدور الذي ميكن أن تقوم به املنظمات غير احلكومية واجملتمع املدني 

في هذا السياق.

ELECTRONIC

WHERE DOES IT ALL END UP?

WHAT IS E-WASTE?

Electronic waste, commonly called
e-waste or e-scrap, is the trash you

generte thatis made up of
obsolete,broken, or surplus

electronic devices.



جدول املؤشرات 
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أكتوبر 2014ديسمبر 2007الوحدةاملؤشرالتفاصيل
 معدل النمو )٪(  
)2007-أكتوبر 2014(

خطوط الهواتف 
احملمولة

30.0994.59214.37مليون مشتركعدد خطوط الهواتف احملمولة

40.68110.469.72   ٪انتشار الهواتف احملمولة 

اإلنترنت

416.502701.67 *14.866جيجابايت في الثانيةسرعة اإلنترنت 

9.8746.96375.75مليون مستخدمعدد مستخدمي اإلنترنت 

13.5754.8041.23٪انتشار اإلنترنت 

ADSL 0.433.02601.36مليون مشتركاشتراك

..20.55..مليون مستخدممستخدمي انترنت الهواتف احملمولة

USB 3.96..مليون مشتركاشتراك مودم..

خدمات اخلطوط 
الثابتة

13.7515.7014.15مليون مستخدمطاقة السنتراالت 

-11.26.1345.27مليون مستخدمعدد خطوط الهاتف الثابتة

1،1621،1720.86السنتراالتعدد السنتراالت في املناطق الريفية 

اخلدمات البريدية

3،8836.85 *3،634املكاتبعدد مكاتب البريد

متوسط عدد األشخاص الذين تخدمهم مكاتب 
البريد الفردية

22،0328.27 *20،350األشخاص

4.9755.31 *3.2مليون معاشعدد املعاشات التي توزع من خالل مكاتب البريد

الشركات العاملة في 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

عدد الشركات العاملة في تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في مصر

2،3486،117160.52الشركات

إجمالي رأس املال املُصدر لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

35.7546.95431.34مليار جنيه مصري

املؤشرات االقتصادية
1443220.67 **450مليون دوالر أمريكيصادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مساهمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 
اخلزينة

13.2518.94 **11.14مليار جنيه مصري

*   بيانات سبتمبر 2014
** بيانات 2013

دراسة حول دور امللكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

لقد أجريت دراسة حول دور امللكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  بني  بالتعاون  واالتصاالت  املعلومات 
هدفت  حيث  الفكرية،  للملكية  العاملية  واملنظمة  املعلومات 
الفكرية في  للملكية  احلقيقي  الوضع  التعرف على  إلى  الدراسة 
لشركات  الكبير  ودورها  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملتمع. 

االبتكار  تعزيز  كيفية  حول  التوصيات  من  مجموعة  ُطرحت  كما 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في   IPs لـ  التسجيالت  لتحفيز 
الشركات  بني  وأهميتها  القضايا  حول  الوعي  وتعزيز  واالتصاالت، 
آليات  مراجعة  التوصيات  شملت  كما  والقضاة،  اجلامعات  وطالب 
من  النوع  هذا  من  لالستفادة  للقطاع  احلالية  التسجيل  وأنظمة 

امللكيات.

الدولي لالتصاالت مصر جائزة مؤشرات تكنولوجيا  منح االحتاد 
املعلومات واالتصاالت

املعلومات  تكنولوجيا  مؤشرات  جائزة  مصر  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  منح 
واالتصاالت خالل شهر نوفمبر، وذلك إشادة منه بجهودها في قياس مؤشرات 
االحتاد  اجتماعات  في  الفعالة  ومشاركتها  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ومؤمتراته املتعلقة بإحصاءات اجملتمع املعلوماتي، وقد أقيم حفل توزيع اجلوائز خالل 
الدورة الثانية عشر لندوة مؤشرات االحتاد الدولي لالتصاالت املنعقدة في تبليسي، 

جورجيا، والتي شهدت حضور خبراء ومختصني من 75 دولة ومنظمة دولية.

كما شاركت مصر في اجتماع املائدة املستديرة جلدول أعمال التنمية ملا بعد عام 
2015 واستراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة ومؤشراتها 
في  واملؤشرات  املعلومات  دور  عن  عرًضا  مصر  قدمت  حيث  املقبلة،  للفترة 
استنادا  في مصر، وذلك  املعلومات  واستراتيجيات مجتمع  متابعة سياسات 

إلى إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2014 - 2020.

أكد العرض على دور مؤشرات في قياس التقدم احملرز في مجتمع املعلومات في 
مصر، وكيفية مساهمة املعلومات في دعم عملية اتخاذ القرار في سياسات 
املستقبل، هذا  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  واستراتيجيات  وخطط 
باإلضافة إلى قياس مساهمة القطاع في التنمية االجتماعية واالقتصادية في 

مصر خالل الفترة املاضية. 

وجتدر اإلشارة إلى أن مصر، ممثلة في وزارة االتصاالت، قد فازت سابقا بجائزة األمم 
املتحدة للخدمة العامة 2013 في نيويورك عن أفضل موقع إلكتروني ملؤشرات 
احلكومية  القرارات  صناعة  تدعم  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

باستخدام آليات مبتكرة.



احلكومة الرقمية والبنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

إدراكًا منها بقوتها في تعزيز التنمية اجملتمعية، سعت مصر إلى إقرار احلكومة الرقمية التي تعني استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتحسني وتعزيز كفاءة تقدمي اخلدمات للمواطنني في القطاع العام، كما أدركت مصر تنامي دور 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تسريع التنمية بالقطاع العام، ولذلك أقدمت على املشاركة في تيسير احلصول 

على اخلدمات احلكومية وتيسير احلصول إلى املعلومات.

ومن ضمن االهتمامات اإلستراتيجية لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تعزيز تطوير بنية حتتية قوية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وكذلك اخلدمات الرقمية للجهات احلكومية، وفي هذا الصدد تهدف بعض األنشطة إلى تعزيز 
أداء الوزارات والهيئات احلكومية األخرى ورفع جودة وكفاءة اخلدمات التي تقدمها للجمهور من خالل حتسني بيئة العمل 
وتقدمي الدعم لعملية صنع القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم اجملتمع، ومن ثم فإن هذه اجلهود سوف تعمل على 

تعزيز األسواق احمللية ورفع الطلب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

املواطنني  لتزويد  واالتصاالت  املعلومات  التحتية لتكنولوجيا  بالبنية  للنهوض  الوزارة دعمها  وفي عام 2014 واصلت 
بأفضل اخلدمات وأسرعها وأكثر أمنا، مما يدعم التحول إلى مجتمع قائم على املعرفة.

وفي شهر يونيو مت منح قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التابع لوزارة االتصاالت شهادة ISO 9001 في نظم 
 SGS SA إدارة اجلودة بعد االنتهاء من جميع املراحل ومراجعة اإلجراءات التي تؤهلها للحصول على شهادة دولية من

“الشركة السويسرية خلدمات الفحص والتحقق واالختبار واالعتماد”.



مؤمتر التعلم اإللكتروني مبؤسسات التعليم قبل اجلامعي 

ُعقد مؤمتر »التعلم اإللكتروني مبؤسسات التعليم قبل اجلامعي« في شهر فبراير مبقر املركز القومى لالمتحانات والتقومي التربوي 
التابع لوزارة التربية والتعليم واملوجود في املقطم، حيث ناقش املؤمتر عددا من القضايا الرئيسية لتطوير التعليم في البالد في جميع 

مراحل التعليم قبل اجلامعي من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يتكون منوذج اإلصالح اجلديد املقرر اعتماده في التعليم من أربعة أعمدة رئيسية: التعلم اإللكتروني، احملتوى التفاعلي، إدارة احملتوى 
اإللكتروني، إنشاء بوابة جلميع املشاركني في نظام التربية والتعلم ملواجهة التحديات احلالية وخلق سوق عملي للمحتوى الرقمي، 

وسيتم تفعيل هذا النموذج ونشره في املدارس على الصعيد الوطني.
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االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل التعلم

إدراكًا ألهمية التعليم باعتباره عامالً رئيسًيا في دفع عجلة القطاعات األخرى، ركزت احلكومة املصرية على إصالح نظام التعليم 
من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث تتفهم الدولة أن إصالح التعليم سيعمل على زيادة قدرته التنافسية 

وخلق فرص عمل جديدة وتدريب األجيال اجلديدة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز تكنولوجيات التعلم اإللكتروني.



خدمات التعليم اإللكتروني لدول حوض النيل بجامعة الفيوم

وضعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية في جامعة الفيوم الصيغة 
الفيوم، حيث سيقدم  النيل في جامعة  لدول حوض  اإللكتروني  التعلم  احلصول على خدمات  مللف مناقصة مشروع  النهائية 
املشروع خدمات التعلم اإللكتروني عن طريق استخدام أدوات التكنولوجيا احلديثة، وبالتالي املساهمة في تطوير نظام التعليم 

في دول حوض النيل. 

ويكمن الهدف الرئيسي للمشروع في توفير البرمجيات اجلاهزة مفتوحة املصدر، ونقل مناهج دبلومات نظام املعلومات اجلغرافية 
ونظام إدارة معلومات املستشفيات إلى احملتوى اإللكتروني.

تطوير املعاهد األزهرية

إلى  الرامية  الشريف  األزهر  إستراتيجية  حتقيق  أجل  من 
األزهر،  جامعة  إلى  االنضمام  قبل  التعليم  نظام  تعزيز 
وقعت وزارة االتصاالت واألزهر بروتوكول تعاون مشترك في 
واإلعدادية  االبتدائية  األزهرية  املعاهد  لتطوير  يونيو  شهر 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  طريق  عن  والثانوية 

واالتصاالت.

األزهرية  املعاهد  في  التعليم  لتطوير  البروتوكول  يسعى 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  دمج  خالل  من 
الكفاءة  رفع  إلى  أيًضا  ويسعى  التعليمية،  العملية  في 
التعليمية من خالل تشجيع التعلم اإللكتروني واستخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشجيع صناعة احملتوى 

اإللكتروني العربي. 

كما يضم البروتوكول عددا من املشروعات التي من بينها 
ورقمنة  األزهرية  املعاهد  في  اإلداري  التعليم  نظام  أمتتة 

املناهج وإنشاء املوسوعة العربية وتنمية املوارد البشرية.
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تسليم البوابة اإللكترونية للتعليم الفني

حرص  لتوضيح  تسلمت وزارة التربية والتعليم في شهر مايو البوابة اإللكترونية املصرية للتعليم الفني ـ www.ict4tes.com ـ وذلك 
احلكومة على تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطوير التعليم.

متثل البوابة حلقة الوصل بني التعليم وسوق العمل، فهي أداة أساسية للتواصل بني خريجي املدارس الفنية.

كما تعمل البوابة على حتسني التعليم الفني والتدريب املهني من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث توفر مجتمًعا فعلًيا 
يضم جميع أعضاء القطاع الفني من املعلمني والطالب واخلريجني ورجال األعمال باإلضافة إلى مراكز التدريب.

ومن ثم فإن هذا يساعد على تضييق الفجوة بني سوق العمل والتعليم الفني وتقدمي مساحة للطالب ملمارسة جتاربهم وتوفير منتدى للمعلمني 
والطالب ملناقشة القضايا ذات االهتمام ونقل اخلبرات في مختلف مجاالت التعليم الفني. 

وباإلضافة إلى ذلك تضم البوابة اجلديدة قواعد بيانات املدارس الفنية ومراكز التدريب والشركات واملصانع والوظائف الشاغرة املتاحة، كما توفر 
خدمات مثل املراجع وتطبيقات التعليم الفني ومكتبات الكتب الرقمية وقنوات التعليم الفني واألخبار واألحداث واملنتديات التعليمية.

مشروعات تطوير التعليم

احتفلت وزارة االتصاالت ووزارة التربية والتعليم في شهر مارس باالنتهاء من بعض املشروعات حتت مظلة بروتوكول التعاون املوقع بني اجلانبني، 
تشمل هذه املشروعات تطوير املدارس املهنية املتقدمة باستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما يعكس حرص الدولة على تفعيل 
دور تلك األدوات في تطوير التعليم في جميع املراحل، خاصة في مجال التعليم املهني، وقد مت خالل الفعاليات عرض عدد من اختراعات وأفكار 

الطالب اجلديدة التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

كما مت جتديد املناهج التعليمية والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في عشر مدارس مهنية متقدمة، باإلضافة إلى أنشطة 
بناء القدرات البشرية. 



أمتتة مستشفيات جامعة اإلسكندرية

وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في شهر مارس مع جامعة 
اإلسكندرية بروتوكول تعاون في مجال استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لتطوير أنظمة العمل مبستشفيات اجلامعة وتقدمي أفضل 

اخلدمات الصحية.

هذا باإلضافة إلى أن بروتوكول أمتتة مستشفيات جامعة اإلسكندرية 
سيوفر الوقت واجلهد للمواطنني والعاملني في مستشفيات اجلامعة 
سيسهل  أنه  عن  فضال  املعلومات،  تكنولوجيا  استخدام  طريق  عن 
استخراج املؤشرات الداعمة التخاذ القرارات للمستويات اإلدارية العليا، 

وسييسر على املواطن إجراءات اخلدمات الطبية اجملانية. 

جتهيز  مشروع  التالية:  املشروعات  البروتوكول  عمل  نطاق  يتضمن 
وإنشاء البنية التكنولوجية، وتوريد وتركيب اخلوادم واحلاسبات الالزمة 
لتشغيل نظام معلومات املستشفيات، ومشروع نظام معلومات إلدارة 

املستشفيات.

تطوير قسم طب احلاالت احلرجة

مت افتتاح مشروع التطوير التكنولوجي لقسم طب احلاالت احلرجة بكلية 
الطب جامعة القاهرة في يونيو، حيث جاء املشروع ثمرة للشراكة بني وزارة 
لتفعيل  القاهرة  ومستشفيات جامعة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
االنتهاء  مت  وقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  استخدام 
تفعيل  إلى  املشروع  للمشروع، ويهدف  التكنولوجية  التحتية  البنية  من 
إدارة  وتطبيقات  برامج  واستخدام  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  دور 

املستشفى حلفظ البيانات الطبية اخلاصة باملرضى. 

كما وقعت وزارة االتصاالت برتوكول تعاون ملدة عامني مع جامعة القاهرة 
الستكمال دمج نظم تكنولوجيا املعلومات في قسم طب احلاالت احلرجة 
البروتوكول  اجلديد، يهدف  التعليمي  العيني  الدم مبستشفى قصر  وبنك 
اجلديد إلي تعظيم دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في دعم منظومة 
اخلدمات  إدارة  لتحسني  وذلك في محاولة  باملستشفيات  اخلاصة  التطوير 

وتيسير اإلجراءات على مرضى قسم طب احلاالت احلرجة. 
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االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل الصحة

تسعى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلى تطوير نظام الرعاية الصحية في البالد من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ال سيما في اجملتمعات املهمشة والنائية، ومن ثم جاء التعاون على قدم وساق بني وزارة الصحة ووزارة االتصاالت لدفع قطاع الرعاية الصحية 
نحو مزيد من التقدم، وفي هذا الصدد أجريت محاوالت لبناء قدرات الكوادر الطبية واإلدارية على حد سواء، وخلق شبكات متقدمة لتحسني 

االتصاالت وجمع البيانات والنقل، باإلضافة إلى أمتتة اإلجراءات.

بروتوكول تطوير اخلدمات الصحية

مت في فبراير املاضي التوقيع على بروتوكول تعاون ملدة ثالث سنوات بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة الصحة والسكان لتفعيل 
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تطوير وحتسني اخلدمات الصحية في مختلف أنحاء البالد مبيزانية قدرها 300 مليون جنيه مصري.

يضم البروتوكول عددا من املشروعات التي من بينها مشروع الشبكة القومية لعالج املواطنني على نفقة الدولة - املرحلة الثالثة، والتشغيل 
اآللي للمختبرات التشخيصية والكشف املبكر عن سرطان، كما ضم أيًضا عددًا من مشروعات الهيئة العامة للتأمني الصحي، وأمانة املراكز 

الطبية املتخصصة، وهيئة اإلسعاف املصرية. 



الشبكة القومية لعالج املواطنني على نفقة الدولة

نفقة  على  املواطنني  لعالج  القومية  »الشبكة  مشروع  جاء 
الصحة  ووزارة  االتصاالت  وزارة  بني  املشترك  للتعاون  نتاًجا  الدولة« 
اجملانية  العالجية  اخلدمات  بتقدمي  الصلة  ذات  اإلدارية  العمليات  ألمتتة 
للمواطنني وربط إدارة الهيئات الطبية باملستشفيات واملعاهد الطبية 

في جميع أنحاء الدولة.

يذكر أن عدد الطلبات التي تقدم يومًيا لتلقي العالج على نفقة الدولة 
يصل إلى 9000 طلب يتم املوافقة على 5000 منهم، وقد التحقت 200 
مستشفى عامة باملنظومة وهي اآلن منضمة للمشروع، وفي كل عام 
يصل عدد القرارات التي توافق على تلقي العالج على نفقة الدولة إلى 
1.300.000 مبيزانية إجمالية تبغ 2.5 مليار جنيه مصري، ويخدم املشروع 
حوالي مليون مريض كل عام من جميع أنحاء اجلمهورية، كما مت تنفيذ 
نفقة  على  العالج  تلقي  طلبات  متابعة  لتطبيقات  جتريبية  عملية 

الدولة في 29 مستشفى تابعة ألمانة املراكز الطبية املتخصصة. 
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الشبكة اإللكترونية األفريقية

إن مشروع الشبكة اإللكترونية األفريقية يعد أحد مشروعات وزارة االتصاالت القائم بني االحتاد األفريقي والهند، والذي يهدف إلى ربط الدول 
األعضاء في اإلحتاد بالهند وبعضهم البعض من خالل قمر صناعي وشبكة ألياف ضوئية لتبادل اخلبرات في مجاالت العالج عن بعد والتعليم 
عن بعد، ففي 2014 وصل عدد احملاضرات التي أُلقيت إلى 1026 محاضرة، ووصل عدد احلاضرين إلى 21.915، باإلضافة إلى 131 مستفيد من 

املنح الدراسية املقدمة.

تطوير هيئة التأمني الصحي 

يهدف مشروع تطوير هيئة التأمني الصحي إلى تطوير عيادات الهيئة مبا في ذلك نظام 
الصحي، ففي  التأمني  املواطنني املستفيدين من خدمات  اإللكتروني لتغطية  اإليداع 

2014 مت أمتتة 14 عيادة، وتدريب املدربني على رفع التطبيقات وإدارة النظام.

نظام معلومات معامل هيئة التأمني الصحي

يسعى مشروع نظام معلومات معامل هيئة التأمني الصحي إلى إنشاء شبكة معلومات متكاملة 
لربط معامل الهيئة املوجودة بالقاهرة، كما يسعى إلى نشر نظام املعامل واستخراج التقارير وذلك 
املشروع 2014، حيث  الثانية من  املرحلة  اختتمت  باملعامل، وقد  املواطنني  بيانات  قاعدة  أثناء ربط 
املتوقع  ومستشفى، ومن  كانت تنص على أمتتة جميع معامل الهيئة بالقاهرة وكذلك 26 عيادة 
أن يساعد املشروع املواطنني في احلصول على نتائج التحاليل بشكل أسرع فضال عن إلغاء طوابير 

االنتظار،  كما أنه سيوفر وقت وجهد فريق العمل في إصدار تقارير ونتائج التحاليل.



تطوير نظم معلومات هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة

مت إطالق مشروع تطوير نظم معلومات هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة في شهر يونيو بحضور وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزير 
اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية.

وفي يناير، مت توقيع بروتوكول تعاون ملدة عامني بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية لتطوير 
وحتديث دورة العمل في األخيرة، باإلضافة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا، ومن خالل البروتوكول، يُتوقع تطوير استخدام أدوات 

التكنولوجيا واملعامالت اإللكترونية من أجل التحول نحو اجملتمع الرقمي وبناء مجتمع املعلومات. 

يهدف املشروع إلى رفع األداء احلكومي وجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني في كافة اجملاالت، وتسهيل املعلومات من خالل استخدام تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت املتقدمة، كما يتيح املشروع لهيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة مواكبة التقنيات احلديثة واملساعدة الفعالة على إدارة 

موارد الدولة، فضالً عن أنه ميَكن الهيئة من تقدمي خدمات متميزة خملتلف الكيانات بطريقة سريعة وشاملة.

وباإلضافة إلى ذلك مت تنفيذ برامج األمتتة في قطاع التخطيط واملشروعات، وقطاع التنمية احلضرية، واإلدارات املالية والبيئة بجهاز مدينة 6 
أكتوبر، وقد مت تدريب فريق العمل واستكمال دمج البيانات، وفضالً عن ذلك فإن املشروع يعمل على تكامل وحتديث كافة اخلدمات التي يقدمها 

اجلهاز وذلك من أجل توفير خدمات أسهل للمواطنني. 
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تعاون  برتوكوالت  ثالث  أبريل  شهر  في  االتصاالت  وزارة  وقعت  عام 2014، حيث  في  التعاون  برتوكوالت  من  عدد  توقيع  مت  ذاته  السياق  وفي 
مع وزارة اخلارجية لتحسني خدماتها من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومع وزارة الداخلية لتطوير اخلدمات املرورية من 
خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيًضا، وكذلك مع الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة لتطوير وحتديث البنية التحتية 

التكنولوجية واألنظمة املعلوماتية اخلاصة بها من خالل تزويدها بالشبكات واألجهزة وخطوط االتصال الالزمة.

وفي شهر يونيو وقعت الوزارة برتوكولي تعاون مع وزارة التضامن االجتماعي من أجل تطوير وحتديث أنظمتها املعلوماتية املتكاملة، ومع وزارة 
التموين والتجارة الداخلية من أجل تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية. 

وفي شهر أكتوبر وقعت الوزارة برتوكول تعاون مع املركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لتحديث بنيته التحتية وتزويده بالدعم 
الالزم لتعزيز دوره.

وفي نوفمبر وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة واملشاريع الصغيرة واملتوسطة ألمتتة الوزارة والشركات التابعة لها من 
خالل تطوير البوابة اإللكترونية اخلاصة بها، والبنية التحتية التكنولوجية ملركزها املعلوماتي، وتوفير التدريب للموظفني املتخصصني.

تطوير العمليات اإلدارية احلكومية

تكنولوجيا  ملفهوم  والترويج  مصر  في  اإللكترونية  احلكومة  استحداث  في  رئيًسا  دوراً  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  لعبت  لقد 
املعلومات االتصاالت في الهيئات احلكومية، حيث سعت لتوفير اخلدمات التي يسهل احلصول عليها للمواطنني وتطوير اخلدمات املطلوبة.

ومن إحدى أولويات وزارة االتصاالت تطوير سبل توفير اخلدمات العامة وحتسني كفاءة وإنتاجية القطاع العام، حيث تدعم الوزارة باقي الوزارات 
في تيسير التعامل مع برامج احلكومة اإللكترونية وخدماتها في إطار مبادرة مجتمع املعلومات املصري.



وحدات الرصد البيئي في القاهرة

وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في شهر يوليو بروتوكول تعاون لتطوير وأمتتة أنظمة العمل في وزارة البيئة ومحافظة القاهرة، 
حيث يسعى البروتوكول ثالثي األطراف إلى تفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في دعم البيئة من خالل توفير نظام آلي الستعراض 

منظومة النظافة في 29 حي من أحياء القاهرة، مع وحدة رصد لكل حي.

كان البروتوكول الذي تبلغ مدته عاما ونصف مبثابة نقطة انطالق للمرحلة الثانية من مشروع وحدات الرصد البيئي في القاهرة، ويوفر النظام 
اجلديد مجموعة من احللول التقنية التي تتيح تسجيل بيانات العقود املبرمة مع شركات النظافة املتعاقد معها، وتسجيل بيانات اخلدمات 
والغرامات، واستخدام أجهزة احلاسب اللوحي في تسجيل مخالفات النظافة كما يوفر النظام التواصل بني وحدات الرصد البيئي بكل حي 
وشركات النظافة، وحساب استحقاقات وغرامات الشركات تبعاً للعقود واخملالفات املسجلة، وباإلضافة إلى ذلك يسعى النظام إلى مراقبة 

أداء وحدات الرصد البيئي من خالل ما مت تسجيله من مخالفات وتوفير مجموعة من التقارير واإلحصائيات واملؤشرات لدعم اتخاذ القرار. 
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مبادرة الزيادة اإلنتاجية 

تسعى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلى تشجيع مبادرة الزيادة اإلنتاجية والكفاءة في الوزارات والهيئات التابعة لها عن طريق تزويد 
موظفي احلكومة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات احلديثة، حيث مت تنفيذ املبادرة باستخدام أحدث تقنيات احلوسبة السحابية لرفع العبء 
املالي لصيانة وتشغيل مراكز البيانات، وكذلك احلد من احلاجة إلى املوارد البشرية املتخصصة مع األخذ بعني االعتبار املواصفات القياسية 
للحفاظ على أمن وسالمة املعلومات، وقد مت تقدمي التدريب الالزم للموظفني لتعزيز مهارات تقنية املعلومات لديهم ومتكينهم من استخدام 

تطبيقات التكنولوجيا في عملهم.

وفي عام 2014، انضمت كل من محافظة أسيوط ومرسى مطروح إلى املبادرة ليصل عدد احملافظات املنضمة إلى املبادرة إلى ثمانية محافظات، 
التموين لالستفادة من  التضامن االجتماعي، وزارة  التنمية احلضرية، ووزارة  اآلثار، وزارة  العالي، وزارة  التعليم  وزارة  املبادرة  إلى  كما انضمت 
خدمات املبادرة، وقد انضم أيًضا 13 هيئة من الهيئات احلكومية التي من بينها هيئة اخلدمات املالية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، 

والهيئة العامة للمستشفيات واملعاهد التعليمية، ونقابة املهندسني.

مت تدريب املسؤولني ليكونوا قادرين على استخدام خدمات املبادرة، كما مت تزويد عدد من الوزارات والهيئات احلكومية مبعامل مجهزة بأجهزة 
كمبيوتر لدعم التدريب، فضال عن توفير خدمة النسخ االحتياطي للحسابات.

تطوير اجلهاز املركزي للمحاسبات 

يسعى املشروع إلى تنفيذ عمليات تطوير وحتديث البنية التحتية التكنولوجية للجهاز املركزي للمحاسبات من خالل تنفيذ عدد من العوامل 
الرئيسية التي منها توفير نظام أرشيف إلكتروني داخل إدارات اجلهاز، ونشر نظم املعلومات التي مت تنفيذها في اإلدارات املستفيدة، وتقدمي 
األولى من مشروع األرشفة اإللكترونية للجهاز وذلك  املرحلة  االنتهاء من 90٪ من  املعدات املطلوبة وتراخيص التشغيل، وفي عام 2014، مت 

بتغطية ثمانية إدارات باجلهاز، كما مت تقدمي بعض اخلدمات إلدارة وحدة حتكم اجملال، وتشغيل الفحص األمني للموقع اجلديد للجهاز.

تطوير اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة

تطوير  مشروع  يهدف مشروع اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز، حيث يعد املشروع جزء من 
الهيئات احلكومية. 

وقد بدء تنفيذ املشروع بعد توقيع بروتوكول تعاون في شهر ديسمبر 2013، كما مت التعاقد مع شركة Microsoft ملدة عام لتقدمي الدعم 
الفني للبنية التحتية التكنولوجية والنظم اآللية للجهاز، فضالً عن أن عملية تنمية أربع نظم آلية جديدة قد حققت حوالي 70 إلى ٪80، 

وإلى جانب ذلك مت تركيب أنظمة تشغيل وتقدمي دورات تدريبية متخصصة.



مراكز اتصال الهيئات احلكومية

مركز  املواطنني، افُتتح  لصالح  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لدمج  الداخلية  والتجارة  التموين  ووزارة  االتصاالت  وزارة  تعاون  مع  متاشًيا 
االتصال وخدمة العمالء في أغسطس بالقرية الذكية، حيث يوفر املركز معلومات حول نظام التموين مبا في ذلك اخلبز والغاز وسلع أخرى 
التواصل  ومتابعة  الوطني  الصعيد  على  املستهدفة  الفئات  إلى  الدعم  لتقدمي  الدولة  خطة  تفعيل  إلى  اجلديد  النظام  مدعومة، ويهدف 
والتفاعل مع املواطنني من خالل اخلط الساخن 19280 املتاح واخملصص لتلقي االستفسارات والشكاوى، والذي يتلقى ما مجموعه 30.000 
مكاملات شهريًا، كما مت إنشاء البوابة- www.msit.gov.eg -لوزارة التموين لتلقي شكاوى املواطنني، وقد وضع أيًضا اخلط الساخن 19153 
لوزارة الصحة ملرضى االلتهاب الكبدي في سبتمبر، حيث يستقبل حوالي 1000 مكاملة كل شهر، وبجانب ذلك ُخصص اخلط الساخن 16439 
لوزارة التضامن االجتماعي في نوفمبر، حيث يستقبل حوالي 2000 شهريًا، ومن هنا يأتي إنشاء املراكز في إطار حرص الدولة على حتسني أداء 

الهيئات احلكومية وزيادة رضا العمالء.

األمتتة في مصايد األسماك

يسعى املشروع إلى وضع نظام مصائد األسماك يعتمد على نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد للكشف املبكر عن 
انتهاكات البحيرات واملزارع السمكية، وكذلك منع انتشار التعديات على أمالك الدولة، ففي عام 2014 مت جتهيز مركز املعلومات الرئيسي 

للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفرعني في دمياط وبورسعيد. 

أمتتة املعمل املركزى للرقابة البيطرية على اإلنتاج الداجنى

يأتي مشروع إنشاء »املعمل املركزى للرقابة البيطرية على اإلنتاج الداجنى« األول من نوعه في مجال السيطرة على أمراض الدواجن بالتماشي 
األمراض  األراضي عام 2009 لبناء خريطة وطنية ميكن من خاللها حصر  الزراعة واستصالح  ووزارة  االتصاالت  وزارة  تعاون بني  بروتوكول  مع 
الوبائية وتوقع األمراض املستقبلية، حيث يسعى هذا البروتوكول إلى أمتتة العمليات في املعمل، كما يقوم املعمل مبراقبة جودة إنتاج الدواجن 

للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية بها، ويجري حالًيا تطبيق نظام الوفرة العالية وتنفيذ جميع التطبيقات في املركز الرئيسي.
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صندوق التمويل العقاري

أُطلق مشروع صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للصندوق من 
أجل مواكبة التقنيات احلديثة وتسهيل العمل، حيث يسعى املشروع إلى دعم محدودي الدخل في مجال العقارات، وقد انطلقت املرحلة 
اإللكترونية في مقر الصندوق وتشكيل جلنة لدراسة مبادرة املصدر املفتوح، كما مت  اإلدارة  نظام  تنفيذ  املوافقة على  الثانية عام 2014 عند 
االنتهاء من تطوير املرحلة األولى للنظام اآللي لتسجيل ومتابعة قروض الصندوق، وباإلضافة إلى ذلك مت االتفاق على املرحلة الثانية للنظام 

اآللي لتطوير خدمة العمالء في الصندوق، وبجانب ذلك مت التعاقد مع أحد الكيانات إلدخال كمية كبيرة من بيانات تطبيقات القروض.

تطوير نظم معلومات سكرتارية مجلس الوزراء 

يهدف املشروع إلى تطوير نظام معلومات سكرتارية مجلس الوزراء، ففي عام 2014 مت استحداث بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى املواطنني، 
كما مت إنشاء مركز اتصاالت لتلقي الشكاوى على اخلط الساخن رقم )16528(، وفي مارس أجريت عملية التشغيل التجريبي، ثم وُضع نظام 

الشكاوى لتلقي املظالم من وزارة التموين.

مت تعديل نظام البريد اإللكتروني وإنشاء حسابات جلميع الوزارات، وأُطلقت املرحلة األولى من نظام إدارة االجتماعات في سكرتارية مجلس 
الوزراء.
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تطوير احملكمة الدستورية العليا

أُطلق املشروع بغية ميكنة نظام العمل في احملكمة الدستورية العليا، 
وإنشاء موقع على شبكة االنترنت ومكتبة، ولقد مت االنتهاء من تصميم 

املشروع، والعمل جار لتطوير التطبيقات. 

ففي شهر يونيو وقعت وزارة االتصاالت مع احملكمة الدستورية العليا 
بروتوكول تعاون يسعى إلى تطوير منظومة العمل القضائي واإلداري 
باحملكمة من خالل استخدام املعامالت اإللكترونية وأدوات التكنولوجيا 
املتقدمة، كما يسعى إلى تسهيل اإلجراءات وحتسني اخلدمات املقدمة 
للمواطنني، ويشتمل نطاق البروتوكول عددا من املشروعات التي منها: 
البشرية،  والتنمية  والتدريب  للمحكمة،  إلكترونية  بوابة  استحداث 

وأمتتة مكتبة احملكمة.

وفي شهر نوفمبر وقعت الوزارة مع احملكمة الدستورية العليا بروتوكول 
تعاون مشترك آخر ألمتتة وتطوير نظام العمل باحملكمة، حيث استلزم 
هذا البروتوكول أمتتة املوارد املؤسسية باحملكمة العليا مبا في ذلك إنشاء 
برامج لتسهيل نظام العمل، واعتماد آلية لربط احملكمة بنص البرملان 
مشروع  البروتوكول  ضم  الشبكة، كما  نظام  عبر  النقض  ومحكمة 

األرشفة اإللكترونية خلمسة آالف كتاب.

أرشفة وثائق األحوال الشخصية 

أمتتة  الشخصية«  األحوال  وثائق  يستهدف مشروع »أرشفة 
مكتب  فروع  في  الشخصية  األحوال  وثائق  أرشفة  عملية 
النيابة العامة في محافظاتي القاهرة واجليزة، كما يستهدف 
البيانات، ففي  قاعدة  تراخيص  وحتديث  التحتية  البنية  تطوير 
 20 املؤرشفة  الشخصية  األحوال  وثائق  عدد  بلغ   2014 عام 
واجليزة إلصدار  بالقاهرة  مناطق  أربع  برمجة  وثيقة، ومت  مليون 

وثائق مؤمتتة من النيابة العامة.

تطوير مكاتب التوثيق وجهاز الكسب غير املشروع

يهدف املشروع إلى أمتتة نظام العمل في مكاتب التوثيق وجهاز الكسب 
غير املشروع من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ففي 
أنحاء  في جميع  اآللي 99 مكتبا  التوثيق  عام 2014 بلغ عدد مكاتب 
اجلمهورية، وبلغ عدد املواطنني املستفيدين منها 16.298.952 مواطن، 
تنفيذ  بدأ  ثم  معاملة،   11.123.227 اآللية  املعامالت  عدد  بلغ  كما 
يتضمن  الذي  العطاء  ملف  ُطرح  حيث  املشروع،  من  الثالثة  املرحلة 
تطوير نظام العمل داخل جهاز الكسب غير املشروع وربطه مبصلحة 

الشهر العقاري لنشر أوامر املنع مبجرد صدورها من قبل املصلحة.

تطوير اخلدمات التشريعية

إن محاوالت وزارة االتصاالت لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات احلكومية واخلدمات الرقمية لهي واسعة جدا، حيث تهدف تلك 
احملاوالت إلى التحول إلى التعامالت اإللكترونية بدال من الورقية، وبالتالي تأمني الوثائق، وحتسني ظروف العمل للموظفني، وتعزيز الكفاءة.

وفي هذا الصدد تتعاون وزارة االتصاالت جنًبا إلى جنب مع وزارة العدل لتعزيز أداء احلكومة، وتسهيل العمل في الوزارات والشركات التابعة لها، 
وتعزيز وزيادة كفاءة العديد من اخلدمات التشريعية املقدمة.

يكمن جوهر املبادرة في تطوير تفاعل املواطنني مع الهيئات احلكومية، متشيا مع العصر احلديث، من خالل تطبيق تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات في مختلف العمليات التي جُترى في تلك الهيئات.

بروتوكوالت التعاون مع محكمة التمييز

مت توقيع بروتوكول تعاون ملدة ثالث سنوات في يناير بني وزارة االتصاالت 
العمل  دورات  وتطوير  ألمتتة  النقض  ومحكمة  املعلومات  وتكنولوجيا 

في األخيرة.

يسعى البروتوكول إلى تعزيز العمل القضائي واإلداري من خالل تطوير 
املعامالت اإللكترونية ووسائل التكنولوجيا احلديثة، ويأتي ذلك متاشًيا 
مع رغبة الدولة في املضي قدما نحو مجتمع معلومات حديثة لتوفير 

الوقت واجلهد للمواطنني وموظفي النيابة العامة.

يُتوقع  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  خالل  فمن 
القرار  صنع  مؤشرات  استخراج  وتبسيط  وتأمينها،  اإلجراءات  تيسير 
ملكتب  املقدمة  اخلدمات  نوعية  حتسني  إلى  باإلضافة  العليا،  لإلدارة 
العالقات بني  الدولية، وتعزيز  باملعايير  عند مضاهاتها  العامة  النيابة 
محكمة  تراث  وحفظ  توثيق  عن  فضال  الدولة،  ومؤسسات  القضاء 

النقض.

منها:  مشروعات  االتصاالت  وزارة  تنفذ  البروتوكول  ألحكام  ووفقا 
أرشفة مكتبة محكمة النقض، وإنشاء مركز اتصال خلدمات احملكمة، 
برامج  وتقدمي  بها،  اخلاصة  للحاالت  العمل  دورة  تطوير  إلى  باإلضافة 

التدريب والتنمية البشرية وأنظمة املراقبة اإللكترونية.

تطوير مركز معلومات النيابة اإلدارية

يهدف مشروع »مراكز معلومات النيابة العامة« إلى دعم تلك املراكز 
وقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  طريق  عن 
انطلقت املرحلة الثانية من املشروع عام 2014، كما صدر ملف العطاء، 
ومت االنتهاء من تقارير أداء العمل في مراكز املعلومات من حيث املعدات 

وأنظمة التشغيل والتطبيقات.

وزارة  بني  سنوات  خمس  ملدة  تعاون  بروتوكول  توقيع  مت  يناير  وفي 
االتصاالت والنيابة العامة بشأن توفير خدمات اإلنترنت فائق السرعة 
الدولة، حيث  مستوى  على  نيابة  للنهوض باخلدمات في 150 مكتب 
فائق  اإلنترنت  لتعزيز  التجريبي  املشروع  مع  متاشًيا  البروتوكول  يأتي 
السرعة في جميع الوزارات والهيئات اإلدارية على مستوى اجلمهورية، 
وقد اعُتمد املشروع من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 التي 
وقد  السرعة،  فائق  اإلنترنت  إلستراتيجية   2013 ديسمبر  في  عقدت 
حرصت الوزارة على إطالق املشروع باعتباره مبادرة قومية تستفيد منها 
التحتية  البنية  تطوير  أنها حتتضن  عن  الدولة، فضالً  قطاعات  كافة 
لإلنترنت فائق السرعة على الصعيد الوطني، وتشجيع االستثمار في 
هذا القطاع، وتقدمي خدمات بأسعار معقولة، وتوفير اخلدمات احلكومية 

للمواطنني بأحدث التقنيات.
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 EGHeritage - تطبيقات الهاتف احملمول في حتفيز السياحة

احلضاري  التراث  توثيق  مركز  وضعه  السياحة”، والذي  في حتفيز  احملمول  الهاتف  تطبيق )EGHeritage( اخلاص مبشروع “تطبيقات  يسعى 
والطبيعي، إلى تعزز التسويق اإللكتروني مبا يتماشى مع تطوير التسويق السياحي الدولي من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
في تطبيقات الهاتف احملمول، كما يسعى املشروع إلى الوصول إلى عدد كبير من الزوار من خالل تكنولوجيا الهاتف احملمول، وجذب السياحة، 
وتيسير الوصول إلى احلجز املباشر، وتزويد السياح مبعلومات عن املناطق السياحية، وتصويرها من خالل األقمار الصناعية، ففي عام 2014 كان 
ومعالم  البانورامية  الصور  معرض  أضيف  التطبيق متاًحا باللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية في سوق Android ومتجر Apple، وقد 

الشوارع إلى التطبيق، ويجري العمل حالًيا إلضافة منظمي الرحالت والصور ثالثية األبعاد إلى التطبيق.

مسابقة احملتوى الرقمي العربي

في ضوء التعاون املشترك بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، التي ميثلها مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال، واإلسكوا في تعزيز 
احملتوى الرقمي العربي، مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني اجلانبني في شهر فبراير، وبناء على ذلك، مت إطالق مسابقة للمبدعني الشباب الختيار 
أفضل األفكار التي تخص املنتجات أو التطبيقات ذات الصلة باحملتوى الرقمي العربي، كما مت وضع جدول زمني لتلقي املقترحات وتقييمها من قبل 

جلنة محايدة، وعرضت شركتان حزمة احتضانات في حاضنات القاهرة وأسيوط.

ورش عمل احملتوى الرقمي العربي

الفرص  الذكية، بالتعاون مع اإلسكوا، ملناقشة  بالقرية  وريادة األعمال  التكنولوجي  اإلبداع  عقدت ورشة عمل في شهر مارس في مقر مركز 
الرقمي العربي، وقد حضر ورشة العمل مجموعة من ممثلي اجلهات  التي تعمل في صناعة احملتوى  الناشئة  التي تواجه الشركات  والتحديات 

احلكومية والقطاع اخلاص املهتمني باحملتوى الرقمي العربي، فضال عن عدد كبير من الشركات الناشئة واملبدعني الشباب ورجال األعمال.

في ضوء فعاليات احلدث رفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات القمة )WSIS+10( الذي عقد في يونيو في جنيف، نظمت وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع اإلسكوا ورشة عمل بعنوان “احملتوى الرقمي جملتمع املعرفة الشاملة”.

اجنازات  اجلزء األول  العرض من جزأين، يصور  تكون  ألقت الوزارة أيضا عرضا بعنوان “احملتوى الرقمي في مصر: املاضي، احلاضر، املستقبل”، حيث 
مصر في توثيق ورقمنة التراث الثقافي، بينما يصور اجلزء الثاني رؤية الوزارة من خالل اإلستراتيجية الوطنية للمحتوى الرقمي )2014-2020( مبا 

في ذلك الرؤية، والرسالة، واألهداف اإلستراتيجية، وخطة التنفيذ.

وقد حضر ورشة العمل مجموعة من ممثلي اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص املهتمني باحملتوى الرقمي العربي، فضال عن عدد كبير من الشركات 
الناشئة واملبدعني الشباب ورجال األعمال.

وفي شهر سبتمبر عقدت ورشة عمل مشتركة بني مكتبة اإلسكندرية واليونسكو واإلسكوا حول إثراء احملتوى اإللكتروني بعنوان “عالم واحد، 
منتدى  أعمال  على جدول  الرئيسية  املواضيع  من  كواحد  املدرج  الرقمي  احملتوى  الورشة قضايا  ناقشت  متنوع”، حيث  إلى محتوى  مرن  ونفاذ 
حوكمة اإلنترنت في عام 2014، وتضم الورشة مجموعة متنوعة من اخلبراء، على رأسهم الدكتور إسماعيل سراج الدين، فضالً عن خبراء من 
اليونسكو والكوجنرس ومتحف فيكتوريا بأستراليا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بجانب منظمة اإلسكوا وجلنة األمم املتحدة االقتصادية 
ألفريقيا، كما عرضت الورشة مناقشة فعلية مشتركة بني مختلف أصحاب املصلحة تهدف إلى حماية الوصول غير احملدود، مع احترام وصون 

وتعزيز التنوع داخل مجتمع املعلومات.

الرقمي العربي” في القاهرة  التنموي لصناعة احملتوى  الرقمي العربي بعنوان “األثر  الثاني للمحتوى  وفي شهر نوفمبر عقد املنتدى اإلقليمي 
بالقرية الذكية، وقد عقدت وزارة االتصاالت املنتدى األول في ديسمبر 2013 حتت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لالحتاد 
الدولي لالتصاالت ومنظمة )اإلسكوا(، حيث ناقش املنتدى عددًا من القضايا التي من بينها دور احلكومات في دعم صناعة احملتوى الرقمي العربي، 

واجتاهات التكنولوجيا احلديثة لتعزيز صناعة احملتوى الرقمي العربي، وآفاق التعاون اإلقليمي لتعزيز احملتوى الرقمي العربي.

البث املباشر لقناة »مصر اآلن«

سعت وزارة االتصاالت، بالتعاون مع وزارة السياحة، إلى إنشاء قناة بث 
مباشر لتعزيز السياحة، حيث تتيح القناة خدمة البث املباشر للمواقع 
من  مختلفة  أجزاء  في  توضع  شاشات  خالل  من  مصر  في  السياحية 
بالدولة، وسيتم  السياحية  للمناطق  الصحيحة  الصورة  لنقل  العالم 
البث املباشر إما عن طريق قناة »مصر اآلن« من خالل شاشات توضع 
في بلدان العالم لعرض املناطق السياحية والزوار والبزارات، أو عن طريق 
السياحة،  تنشيط  لهيئة  الرسمي  املوقع  على  ويب«  موقع  »كاميرا 
ميكن للسياح من خاللها رؤية األماكن السياحية، ويجري حالًيا وضع 15 
كاميرا إنترنت في شرم الشيخ والغردقة واألقصر وأسوان والقاهرة في 

املرحلة الثانية من املشروع. 

احملتوى اإللكتروني

بناء  أهمية  مصر  تدرك  املعرفة،  على  قائم  مجتمع  نحو  منها  تطلًعا 
الصناعة  هذه  ستعمل  حيث  العربي،  الرقمي  للمحتوى  قوية  صناعة 
وصول  وضمان  املصري،  االقتصاد  في  واالبتكار  النمو  عجلة  دفع  على 
الرقمية، فضالً عن احلفظ الرقمي  جميع شرائح اجملتمع إلى املعلومات 

للهوية العربية والتراث. 



اإلستراتيجية الوطنية للمحتوى الرقمي العربي

الرقمي  احملتوى  إستراتيجية  نوفمبر  شهر  في  االتصاالت  وزارة  أطلقت 
العربي )2014-2020( خالل املنتدى اإلقليمي الثاني لدعم إنتاج وتطوير 
اإلستراتيجية  تلك  إطالق  أجل  ومن  مصر،  في  العربي  الرقمي  احملتوى 
تكاتف عدد من اجلهات احلكومية األعضاء في اللجنة الوطنية للمحتوى 
وممثلي  املدني  اجملتمع  منظمات  مع  بالتنسيق  وذلك  العربي،  الرقمي 

القطاع اخلاص والشخصيات األكادميية واخلبراء.

رقمي  محتوى  استحداث  على  لإلستراتيجية  املقترحة  الرؤية  تشتمل 
ويدعم  العربية،  والثقافة  املصرية  الهوية  على  يحافظ  مبتكر  عربي 
وترسم  املعرفة،  اقتصاد  إلى  اخملطط  والتحول  املستدامة  التنمية 
اإلستراتيجية الطريق أمام خطوات جادة وملزمة نحو خلق محتوى رقمي 

املعرفة  في  واإلبداعية  اإلبتكارية  للمساهمة  أيضا  ولكن  الثقافية  الهوية  على  للحفاظ  فقط  ليس  عربي، 
وطني، وإنشاء خط  نطاق  على  العربي  الرقمي  احملتوى  تطوير صناعة  على  اإلستراتيجية  تركز  العاملية، كما 
تنموي جديد من األعمال، واملساهمة في منو صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل عام، ومن ثم فإن 
هذا سوف يوفر مساحة لالستثمارات اجلديدة التي جتلب الكفاءة واالبتكار، والتي تنعكس إيجابا على سوق 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصري، وتسهم بشكل مباشر في منو الناجت احمللي اإلجمالي وخلق فرص عمل 

جديدة. 

وتهدف اإلستراتيجية كذلك إلى خلق بيئة مناسبة لتعزيز محتوى رقمي عربي مختلف مبا يتماشى مع املعايير 
الدولية، فاحلفاظ على احملتوى العربي ورقمنته وتسهيل الوصول إليه يساعد على زيادة محتوى اللغة مقارنة 

باللغات األخرى.

توقيع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على اتفاقية مع مكتبة اإلسكندرية 

أداء خدمة  تطوير  إلى  ترمي  تعاون  اتفاقية  على  اإلسكندرية  مكتبة  مع  ديسمبر  في  االتصاالت  وزارة  وقّعت 
احملتوى الرقمي مبا يتماشى مع رغبة املكتبة في تنفيذ أحدث التقنيات إلنشاء محتوى رقمي متعدد األغراض 
في مختلف اجملاالت الثقافية والتعليمية، كما تسعي االتفاقية التي تبلغ مدتها خمس سنوات إلى االستفادة 
من خبرات الطرفني وتوسيع نطاق اخلدمات، ال سيما تلك التي تستهدف الشباب واألطفال، فعلى مدى العقد 
املنصرم، كان ملكتبة اإلسكندرية تاريخ طويل في اإلنتاج الرقمي من خالل بناء املكتبة العربية الرقمية التي 

تضم مئات اآلالف من الكتب، وإقامة العديد من احملفوظات الرقمية التاريخية والعلمية.
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تراث ذاكرة األزهر الشريف

مت تنفيذ املشروع من قبل  حيث  يونيو،  شهر  في  الشريف”  األزهر  ذاكرة  تراث  مت افتتاح التشغيل التجريبي ملشروع “بانوراما 
مكتبة األزهر الشريف، بالتعاون مع مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي التابع ملكتبة اإلسكندرية، واملدعم من وزارة االتصاالت، 
ويهدف املشروع - الذي يعد مبثابة ثمرة بروتوكول التعاون املشترك املوقع في عام 2011 بني األزهر الشريف ووزارة االتصاالت إلعداد 
مشروع “ذاكرة األزهر الشريف” - إلى تسليط الضوء على دور األزهر الشريف عبر تاريخه الطويل الذى ميتد ألكثر من ألف عام. 

مصري، حيث  جنيه  قدرها 300 مليون  إجمالية  مبيزانية  املشروع  هذا  ملتابعة  الكيانني  كال  بني  جديد  بروتوكول  توقيع  مت  كما 
يهدف املشروع إلى توثيق مواقف األزهر املشرفة عبر التاريخ، وقوته الوطنية واإلسالمية، والسير الذاتية ملشايخه ومؤلفاتهم 
الدينية العتيقة، والذاكرة اإلعالمية عن األزهر،  ومن املقرر أن تتوافر هذه  وإجنازاتهم، والتراث املعماري للجامع األزهر واملعاهد 
املعلومات باللغة اإلجنليزية والعربية والفرنسية من خالل موقع ذاكرة األزهر الشريف على اإلنترنت، وبانوراما تراث ذاكرة األزهر 

مبكتبة األزهر الشريف، ومجموعة من املطبوعات أهمها كتاب “مختارات من ذاكرة األزهر الشريف” 



توثيق “املركز القومي لتوثيق التراث احلضاري والطبيعي” للتراث النوبي

التراث  لتوثيق  القومي  املركز  بني  مايو  تفاهم في شهر  التوقيع على مذكرة  والسودان، مت  والتكامل بني مصر  التعاون  إطار  في 
الثقافي  للتراث  دنقال  وجمعية  السودان،  جلمهورية  الشمالية  بالوالية  واإلعالم  والسياحة  الثقافة  ووزارة  والطبيعي،  احلضاري 
النوبي، حيث أكدت املذكرة على ضرورة العمل املشترك في مجال توثيق التراث النوبي باستخدام التكنولوجيا احلديثة، وضرورة 

إنشاء جلنة مشتركة إلجراء األعمال التجارية وإقامة مقر للتراث النوبي في الوالية الشمالية. 
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ورشة عمل حول امللكية الفكرية واملعرفة 
التقليدية والفولكلور

ورشة  والطبيعي  احلضاري  التراث  لتوثيق  القومي  املركز  نظم 
عمل في شهر فبراير ملناقشة امللكية الفكرية وكيفية حماية 
الورشة  تطرقت  حيث  املصري،  والفولكلور  التقليدية  املعرفة 
االختراعات  تعزيز  في  االختراع  براءات  أهمية  مناقشة  إلى 
دور  مناقشة  إلى  تطرقت  تطوراتها، كما  وتسجيل  وحمايتها 
التراث  حلماية  حلول  إيجاد  في  لليونسكو  الوطنية  اللجنة 
غير املادي مثل املعارف التقليدية والفولكلور، ووسائل احلفاظ 

عليهما.

معرض أم اخلير

أطلق املركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي معرض “أم 
البسيطة  املصرية  للمرأة  حتية  أبريل  شهر  اخلير” في 
في األحياء الشعبية، ألنها لم تتلقى التقدير احلقيقي 
للمنزل، وذلك  الفقري  العمود  هي  أسرتها، وألنها  من 
نظرًا لقيامها مبختلف األعمال املنزلية عن طيب نفس.

معرض أيادي مصرية للحرف اليدوية

نظم املركز القومي لتوثيق التراث احلضاري والطبيعي بالتعاون 
“أيادي  معرض  يناير  شهر  في  مصرية  أيادي  مؤسسة  مع 
مصرية للحرف اليدوية” لعرض وبيع املنتجات التراثية اليدوية 
ألهالي محافظة سوهاج، وسيوة، وسيناء، حيث ضم املعرض 
اللوحات  وتطريز  الفخار  مثل  املنتجات  من  متنوعة  مجموعة 
احلقائب  ضم  كما  للريف،  القدمي  املصري  التراث  تصور  التي 
الصناعات  من  العديد  وكذلك  واإلكسسوارات  النسائية 

اليدوية األخرى التي تشتهر بها هذه احملافظات. 

املركز القومي لتوثيق التراث احلضاري والطبيعي

يشرف املركز القومي لتوثيق التراث احلضاري والطبيعي، التابع لوزارة االتصاالت ومكتبة اإلسكندرية، على عدد من البرامج واملشروعات لتوثيق كل 
املعالم امللموسة وغير امللموسة في التراث الثقافي والطبيعي مبصر، مبا في ذلك اآلثار والعمارة واخملطوطات املوسيقى والفولكلور والكاريكاتير 

والفنون التشكيلية واملوارد الطبيعية، كما يساعد املركز املنظمات األخرى في توثيق التراث في مصر وخارج مصر على حد سواء.
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تنظيم املركز القومي لتوثيق التراث احلضاري والطبيعي‘ ملؤمتر ديجيتال 
ميوزمي اكسبو

مؤمترًا  ديسمبر  شهر  في  والطبيعي  احلضاري  التراث  لتوثيق  القومي  املركز  نظم 
دولًيا بعنوان “ديجيتال ميوزمي اكسبو” حتت رعاية االحتاد األوروبي، حيث مت عرض عدد 
وعروض  املعزز،  والواقع  االفتراضي  الواقع  تطبيقات  مثل  املركز،  ومناذج  تطبيقات  من 
الوسائط املتعددة، والرؤية ثالثة األبعاد، كما نظم املركز عددا من ورش العمل والندوات، 
تفاعلية  إبداعية  رحلة  اإلفتراضي  املتحف  احلضاري، ويعد  التراث  بانوراما  عرض  مثل 
للتعرف على املتاحف من خالل ربط القطع األثرية احلقيقية بالوثائق الرقمية اخلاصة 
بها باستخدام أحدث تقنيات الوسائط املتعددة، وبالتالي خلق بيئة متحف افتراضي 

ميكن من خاللها التعرف على اآلثار املصرية.

وقد أقيم املعرض ألول مرة في أربعة أماكن مختلفة في نفس الوقت: روما في متحف 
احلرب اإلمبراطوري، اإلسكندرية في متحف اآلثار املوجود مبكتبة اإلسكندرية، أمستردام 

في متحف أالرد بيرسون، سراييفو في مقر مجلس املدينة املرمم حديثا. 

يعد املعرض مبثابة رحلة تفاعلية إبداعية ملعرفة املزيد عن مدينة اإلمبراطور أغسطس 
واإلمبراطورية الرومانية، حيث ميكن للزوار العودة بالزمن ملعبد سرابيوم في القرن الثاني 

امليالدي، وإلى ميناء اإلسكندرية القدمي في القرن الثالث والسادس امليالدي. 

كما يعد Matrix App تطبيقا أطلقه املركز للمتاحف االفتراضية، حيث ميكن للزوار 
التي متثل مختلف  األربعة  املتاحف  أروقة  والتنقل بني  الذكية  حتميله على هواتفهم 
عصور احلضارة اإلنسانية، وبجانب ذلك يعد HOLOBOX تطبيًقا آخرًا من تطبيقات 
املركز الذي ميكن للزوار من خالله رؤية صور مجسمة عالية اجلودة للقطع األثرية ثالثية 

األبعاد املعروضة في املتاحف األربعة.

سوق إحياء التراث 

أقام مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي، بالتعاون مع االحتاد النوعي، في شهر أغسطس سوقًا للمنتجات التراثية 
إلحياء التراث، حيث يعد االحتاد النوعي جمعية أهلية لعرض وتسويق األعمال اليدوية جملموعة من اجلمعيات املهتمة 
باحلفاظ على التراث من مختلف محافظات مصر مبا في ذلك سيناء، وحاليب وشالتني، وكفر الشيخ، والفيوم، كما 
ُعرضت بعض املنتجات التي تتميز بالتطريزات اخملتلفة واأللوان اجلذابة والتي صنعتها مجموعة من النساء في شمال 

سيناء.

يذكر أن مركز توثيق التراث يقيم كل شهر سوقًا تراثًيا يعرض من خالله اخلصائص العامة حملافظات مصر، املمثلة في 
املنتجات املعروضة.

املعرض الدولي “مفاتيح روما”

احتفل املركز القومي لتوثيق التراث احلضاري والطبيعي في شهر سبتمبر باملعرض الدولي مبكتبة اإلسكندرية املقام 
اآلثار  ملتحف  األثرية  القطع  في  األبعاد  ثالثية  التقنيات  املعرض الستخدام  تطرق  روما”، حيث  عنوان “مفاتيح  حتت 
مبكتبة اإلسكندرية، وقد مت تنفيذ ذلك في إطار مشروع شبكة التميز للمتاحف االفتراضية )V-MUST( الذي سيتم 
االنتهاء منه في أربع سنوات بتكلفة قدرها 170،000 يورو، حيث يتم متويل هذا املشروع من قبل االحتاد األوروبي، كما أنه 

يشمل 19 مشروع مشترك، وتعد مكتبة اإلسكندرية الشريك الوحيد غير األوروبي.



بناء القدرات البشرية

اجملتمع،  أفراد  لتمكني  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  تسعى  البشرية،  التنمية  بأهمية  إميانها  مع  متاشًيا 
وخاصة الشباب، من خالل ملكية األدوات واملهارات الالزمة للتطوير والتقدم نحو مجتمع قائم على املعرفة.

جديدة،  عمل  فرص  الوطني، وخلق  االقتصاد  دعم  البشرية، إلى  املوارد  قدرات  تطوير  خالل  الوزارة، من  تسعى  كما 
وجتهيز  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  مختلف  في  الضرورية  املهارات  واكتساب  التخصص  وتشجيع 

األجيال القادمة بالقدرات الالزمة لتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في جميع القطاعات.



عرضت نوادي تكنولوجيا املعلومات-  التي استضافتها جمعيات اجملتمع املدني،  ومراكزالشباب،  وجمعيات الهالل األحمر، واملكتبات، واملنظمات 
احلكومية وغير احلكومية -  مجموعة من اخلدمات للشباب والكبار والنساء وذوي االحتياجات اخلاصة، مبا في ذلك التدريب على تكنولوجيا 
إلى خدمات احلكومة  الوصول  والتعلم اجملتمعي، كما وفرت إمكانية  التثقيف الصحي  األمية، وبرامج  واالتصاالت، وبرامج محو  املعلومات 

اإللكترونية، وتبسيط عملية التطبيق خملتلف الشهادات والتراخيص.

وفي عام 2014 لم يكن دور نوادي تكنولوجيا املعلومات مقتصرًا على الوصول إلى اإلنترنت، بل شمل حتقيق ازدهار اجملتمع مبا يتماشى مع املعايير 
العاملية التي اكتسبت من خاللها منازل التكنولوجيا اسما جديدا هو مراكز اتصال - مصر.

وبهدف حتقيق مجتمع املعرفة، تعد  نوادي تكنولوجيا املعلومات في مصر أدوات متكني من الدرجة األولى لتشجيع الشباب واألطفال وكبار 
السن على استخدام الكمبيوتر، والتعرف على تطبيقاته، وتصفح االنترنت، كما أنها تعد مبثابة بوابة اجملتمع التي ميكن للمواطنني من خاللها 
التعرف على األدوات احلديثة، وتعزيز مهارات الكمبيوتر، والوصول إلى العديد من مصادر املعرفة عبر اإلنترنت، ومن ثم تعمل الوزارة على توسيع 

شبكة نوادي تكنولوجيا املعلومات في مصر لتقدمي اخلدمات ألكبر شريحة ممكنة من اجملتمع.

نوادي تكنولوجيا املعلومات

انطلقت نوادي تكنولوجيا املعلومات في عام 2000 كجزء من اخلطة الوطنية لوزارة االتصاالت في القضاء على األمية الرقمية في اجملتمع، 
وتطوير مهارات خريجي اجلامعات واملدارس لتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير خدمات اإلنترنت للتواصل مع دول العالم األخرى.

وسعًيا وراء تعزيز دور  نوادي تكنولوجيا املعلومات عام 2011، خططت الوزارة لربط النوادي من خالل ممر تكنولوجي افتراضي يحتوي على عدد 
من البرامج والبرمجيات كجزء من أنشطة بناء القدرات البشرية، ومنذ عام 2011 وملدة ثالث أعوام سارت تعرف ببيوت التكنولوجيا، وتعمل 
مبثابة مراكز خدمة مجتمعية  باستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وقد انطلقت هذه املبادرة الستكمال جناح نوادي تكنولوجيا 
املعلومات من خالل توسيع نطاقها ملواصلة رفع مستويات معرفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثناء حتول مصر إلى مجتمع قائم على 

املعرفة. 

وتستند الرؤية اجلديدة لعام 2014 لشبكة نوادي تكنولوجيا املعلومات في مصر إلى إنشاء شبكة مقسمة إلى مركز رئيسي مبعايير فنية 
وإدارية عالية ذات خبرة كبيرة في التنمية اجملتمعية، وبتطابق تصل نسبته إلى 85٪ على األقل مع املراكز العاملية.

ولنوادي تكنولوجيا املعلومات في مصر أهداف جديدة في عام 2014، من بينها حتسني مهارات األفراد، وبناء القدرات البشرية، وتأهيل الشباب 
لسوق العمل من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ورفع مستوى الوعي بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملتمع، 

وبناء القدرات املؤسسية للمنظمات احلكومية وغير احلكومية، مع توفير برامج وخدمات التدريب لضمان استدامة املشروع.
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نوادي تكنولوجيا املعلومات املتنقلة

إن نوادي تكنولوجيا املعلومات املتنقلة عبارة عن وحدات متنقلة مجهزة مبعامل حاسوبية تتكون من )10 - 20 كمبيوتر، أجهزة عرض بيانات، 
اتصال بالقمر الصناعي خلدمات اإلنترنت، مولد للطاقة، طابعة، ماسح ضوئي( وغير ذلك من املعدات الالزمة لالتصال مبجتمع املعلومات 

ودخول عالم الفضاء اإللكتروني.

تهدف تلك النوادي بصورة رئيسية إلى زيادة عدد مستخدمي الكمبيوتر والقضاء على األمية في الدولة، وخاصة في املناطق النائية، باإلضافة 
إلى توفير إمكانية الوصول إلى آفاق جديدة من املعلومات واملعرفة.

وإلى جانب ذلك تزود النوادي أفراد اجملتمع بفرص الوصول إلى األدوات التقنية، وبالتالي تطوير واستغالل قدراتهم ومهاراتهم من أجل تعزيز 
الوعي اجملتمعي، كما ميكن استخدامها في عدد من اجملاالت املتخصصة مثل: القضاء على األمية، وزيادة الوعي عن طريق استخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت في مجاالت الزراعة، وحمالت التوعية للنساء واألطفال، والوحدات املتنقلة لصحة املرأة، والسالمة على اإلنترنت.

وفي شهر سبتمبر افتتح وزير االتصاالت نادي تكنولوجيا املعلومات املتنقل بقناة السويس والذي يسعى إلى حتقيق تنمية اجملتمع للعاملني 
بالقناة عن طريق ربطهم بأسرهم من خالل رسائل البريد اإللكتروني وبرامج الدردشة على شبكة اإلنترنت، والذي يسعى أيًضا إلى املساهمة 
في تبادل املعرفة مع عمال املشروعات املماثلة، كما تهدف املبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملني مبا يتماشى مع الهدف من مشروع 

تطوير قناة السويس الذي يسعى ملواكبة تفكير التنمية االقتصادية اإلقليمية والدولية.

ويجري حالًيا جتهيز عدد من نوادي تكنولوجيا املعلومات املتنقلة خلدمة املناطق النائية مثل توشكى، وحاليب وشالتني وحتقيق التنمية اجملتمعية.

تنمية قدرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

على  قائم  مجتمع  لتطوير  املسار  حتدد  البشرية ، فهي  تبذل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات جهود حثيثة في مجال بناء القدرات 
املعرفة، وقد ابتكرت احلكومة املصرية عددا من برامج التدريب وتنمية املوارد البشرية لرفع القدرة التنافسية للكوادر املصرية وتعزيز مهاراتهم 

ومعارفهم، وبالتالي تلبية املطالب احمللية والدولية.

األوملبياد الدولي للمعلوماتية

للمعلوماتية،  الدولية  اللجنة  في  األعضاء  الدول  تقام في  دولية سنوية للشباب  للمعلوماتية مسابقة معلوماتية  الدولي  األوملبياد  يعد 
ويجب على املتنافسني حل اخلوارزميات وإظهار مهارات تكنولوجيا املعلومات األساسية حول حتليل املشكلة وتصميم اخلوارزمية، وهياكل 

البيانات، والبرمجة، واالختبار.

تهدف األوملبياد إلى نشر الوعي املعلوماتي بني الطالب والشباب، وتأهيلهم لدخول عصر املعلوماتية، وتطوير مهاراتهم في مجال املعلوماتية 
وتطبيقاتها. 

ركزت هذه  تايبيه، تايوان، حيث  في  رقم 26 التي عقدت  للمعلوماتية  الدولي  األوملبياد  يوليو من عام 2014، شاركت مصر في  ففي شهر 
املسابقة السنوية على ابتكار تصاميم فعالة وخوارزميات صحيحة.

وفي عام 2014 أجريت خطوة من أجل تنفيذ األوملبياد املصري للمعلوماتية خالل السنة املالية احلالية لتدريب 50 مدربًا على البرامج ليتولوا 
بعد ذلك تدريب 500 طالًبا وطالبة باملدارس الثانوية واإلعدادية، ومن املقرر أن تضم األوملبياد املصري للمعلوماتية 100 طالب وطالبة، ميثل 
أربعة منهم فقط مصر في األوملبياد الدولي للمعلوماتية لعام 2015 املقرر عقدها في كازاخستان، وقد مت تفويض األكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري لإلشراف على العملية.

الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي

تعد الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي )ICDL( شهادة دولية معتمدة استحدثتها مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة احلاسب اآللي، حيث 
تتيح هذه الشهادة للمشاركني في جميع أنحاء العالم اكتساب معارف عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورفع كفاءاتهم في استخدام 

مهارات الكمبيوتر الشخصية، وبالتالي فتح املزيد من الفرص في سوق العمل.

وتعد وزارة االتصاالت هي املسؤولة عن ضمان تنفيذ هذا البرنامج مبا يتوافق مع معايير جودة مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة احلاسب اآللي، 
وتقدمي التدريبات اخلاصة بالبرنامج، واألدوات املطلوبة، واملواد، واملقررات السبع، واالختبارات.

وفي شهر ديسمبر قُدم ملف عطاء بعد إعادة هيكلة البرنامج بسبب ارتفاع الطلب في السوق املصرية للحصول على هذا البرنامج، ووفقا 
مللف العطاء، يصل عدد املقرر تدريبهم إلى 125،000 متدرب في 165 مركز خاص و42 مركز حكومي في جميع أنحاء الدولة.
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برنامج التدريب املتخصص

الوطنية  اخلطة  مقدمة  في  املتخصص  التدريب  برنامج  وضع  مت 
تشجيع  إلى  يهدف  لكونه  نظرا  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
على  اخلاص  القطاع  وتشجيع  العمل،  فرص  وزيادة  اخلاصة،  الكوادر 
االستثمار في مجال التدريب على تكنولوجيا املعلومات، وسد الفجوة 
بني املوارد املتاحة والناطقني باللغة العربية املؤهلني في السوق، باإلضافة 
برامج  الصادرات في مجال  زيادة  املساهمة بشكل غير مباشر في  إلى 
وأسواق  املصرية  األسواق  مطالب  وتلبية  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيق 

دول مجلس التعاون اخلليجي املتزايدة من العمال ذوي املهارات العالية.

لتلبية  اخلبراء  املؤهلني  املتدربني  تقدمي  إلى  االتصاالت  وزارة  وتسعى 
متطلبات السوق احمللية، وتعزيز املوارد احلالية للسوق لتلبية احتياجات 
املصريني  عدد  رفع  خالل  من  األجنبية  العملة  إيرادات  وزيادة  الصادرات، 

العاملني باخلارج.

وفي شهر يونيو اختتمت املرحلة الثالثة من برنامج التدريب املتخصص 
والذي بدأ في شهر  لـ 1125 متدربا  البالغ مدته ستة أشهر واخملصص 

نوفمبر 2013.

املؤسسات  موارد  تخطيط  برنامج   2014 يونيو  شهر  في  اختتم  كما 
اخملصص لـ225 متدربًا، والذي انطلق في أكتوبر 2013 باستخدام برنامج 

أوراكل ومايكروسوفت. 

وفي أكتوبر مت إطالق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن الشبكات 
والبيانات باستخدام تقنيات التكنولوجيا اخملتلفة لعدد 257 متدرب.

في  وفي شهر نوفمبر انطلق برنامج تدريب متخصص لـ 480 متدرب 
باستخدام  املؤسسات  موارد  اإللكتروني، وتخطيط  التسويق  مجاالت 
مايكروسوفت وأوراكل، واإلعالن والطباعة، واملونتاج، والرسوم املتحركة، 
والهندسة املعمارية، واالتصاالت املدنية واملتنقلة، كما انطلق برنامج 
والتسويق  للمبيعات  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  التدريب 
وخدمة العمالء واملوارد البشرية واملهارات املهنية إلدارة املشروعات لـ 

2240 متدرب.

التدريب  برنامج  من  الرابعة  املرحلة  انطلقت  ديسمبر  شهر  وفي 
مجال  في  مختلفة  مسارات  لعشر  أشهر  ستة  ملدة  املتخصص 
تدريب  برنامج  انطلق  كما  شخص،   1185 لـ  املعلومات  تكنولوجيا 
البرمجيات،  واختبار  املدمجة،  األنظمة  مجاالت  في  آخر  متخصص 
إلى  باإلضافة  السحابية، واألندرويد لعدد 630 متدرب، هذا  واحلوسبة 
انطالق برنامج خاص في مجال تخطيط موارد املؤسسات باستخدام 

SAP في شهر ديسمبر.
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معهد تكنولوجيا املعلومات 

إن معهد تكنولوجيا املعلومات الذي تأسس منذ أكثر من عقدين من الزمان يعد معهًدا وطنًيا يوفر برامج احترافية عاملية لبناء القدرات 
البشرية، والتدريب العملي، والتعرض ألحدث اجتاهات التكنولوجيا لطالب اجلامعات واخلريجني واألكادمييني واملهنيني. 

يزود املعهد األسواق احمللية واإلقليمية والدولية باملهنيني املدربني تدريبا عاليا في مختلف مجاالت تكنولوجيا املعلومات، ويقع مقره في القرية 
الذكية وله فروع في اإلسكندرية واملنصورة وأسيوط واإلسماعيلية. 

وفي شهر ديسمبر وقع املعهد مذكرة تفاهم مع اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت للمشاركة في تأسيس مركز ريادة أعمال نظام أسماء 
النطاق كما هو متفق عليه مع هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام اخملصصة. 

EDUTronics  إطالق برنامج

مت توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة االتصاالت ووزارة التعليم العالي في نهاية العام املاضي لتطوير مهارات خريجي اجلامعات في مجال الصناعة 
وخلق أنظمة فعالة لنقل التكنولوجيا في مجال الهندسة اإللكترونية، ومبوجب اتفاق البروتوكول، أطلق معهد تكنولوجيا املعلومات املبادرة 

.”EDUTronics“ الوطنية لتطوير املهارات وتعليم االلكترونيات

تصميم  مجال  في  املهنية  العمل  مهارات  لتطوير  عملية  وتدريبات  متكينية  حتتية  بنية  مبعامل  اجلامعات  طالب  تزويد  إلى  املبادرة  تهدف 
الدوائر املتكاملة والنظم املضمنة، كما تنطوي املبادرة على إنشاء معامل تصميم الكتروني في سبع جامعات هي: القاهرة، عني شمس، 

اإلسكندرية، املنوفية، أسيوط ، أسوان، قناة السويس.

وذلك بهدف  ملبادرة EDUTRonics لطالب جامعة عني شمس  األول  التدريبي  البرنامج  املعلومات  أقام معهد تكنولوجيا  أبريل  وفي شهر 
تسليط الضوء على املفاهيم الرئيسية لتصميم لدوائر املتكاملة الرقمية، حيث يعد البرنامج مرحلة حتضيرية إلشراك الطالب في برامج 

تدريبية كاملة تبدأ من إجازة صيف عام 2015.



برنامج تنمية مهارات طلبة اجلامعات املصرية

إن برنامج تنمية مهارات طلبة اجلامعات املصرية )EDUEgypt( يعد املبادرة احلكومية املصرية األولى الرائدة في مجال التدريب التي أقامتها 
برنامج  الضوء على  األفريقي  اإللكتروني  التعليم  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة التعليم العالي وقد سلط تقرير عام 2014 ملؤمتر 
EDUEgypt الذي يدعم مجال تعهيد العمليات التجارية وتعهيد تكنولوجيا املعلومات، حيث يوفر البرنامج اآلالف من فرص العمل كل عام، 
وبالتالي يحد من البطالة، كما أنه يعزز املهارات اللغوية لدى الطالب، ومهارات خدمة العمالء، ومستوى الوعي الثقافي، ومهارات البيانات في 
مجال تعهيد العمليات التجارية وتكنولوجيا املعلومات من خالل توفير مسارات متقدمة لطالب اجلامعات في علوم الكمبيوتر ومجال تكنولوجيا 

املعلومات. 

وقد انطلقت املرحلة السابعة من برنامج EDUEgypt عام 2014 بغية سد الفجوة بني مهارات اخلريجني ومتطلبات سوق العمل، ال سيما في 
مجال التعهيد، حيث دامت هذه املرحلة ملدة سبع سنوات متتالية منذ عام 2007 في اجلامعات املصرية. 

ويجري حاليا تنفيذ برنامج التدريب على مجال التعهيد في تكنولوجيا املعلومات في ثمان جامعات مصرية هي: القاهرة، عني شمس، حلوان، 
أسيوط، قناة السويس، املنوفية، املنصورة، بنها في كليات احلاسبات واملعلومات.

مبعهد  اخلاص  أشهر  لتسعة  املهني  التدريب  برنامج 
تكنولوجيا املعلومات

بهدف التأثير على تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورفع 
الوضع االقتصادي املصري من خالل جذب االستثمارات األجنبية، يعمل 
برنامج »التدريب املهني لتسعة أشهر« كمساعد خلريجي اجلامعات 
املصرية للحصول على أحدث مهارات تكنولوجيا املعلومات واملعرفة 

التجارية التي تساعد بشكل كبير في تزويد هذه األجيال باخلبرة. 

وفي شهر يونيو أقيم حفل تخرج مبعهد تكنولوجيا املعلومات للدفعة 34 
املكونة من 730 من أمهر محترفي تكنولوجيا املعلومات في 25 تخصص 
تغطي االجتاهات العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما مت تنظيم 
ملتقى توظيفي للشركات الشريكة املتخصصة في صناعة تكنولوجيا 
يضمن  مما  املعهد،  خلريجي  عمل  فرص  لتأمني  واالتصاالت  املعلومات 

معدالت توظيف عالية تصل إلى 81٪ مباشرة بعد التخرج.   

استقبال  حفل  املعلومات  تكنولوجيا  معهد  أقام  أكتوبر  شهر  وفي 
الدفعة اجلديدة رقم 35 واملكونة من 1000 محترف في مجال تكنولوجيا 
ورحلة  واالبتكار  القيادة  ببداية  لالحتفال  وذلك  واالتصاالت  املعلومات 

تعلم التدريب العملي. 
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تكنولوجيا  ملعهد  التابع  املدربني  تدريب  برنامج 
املعلومات

معهد  أقامه  رائًدا  وطنًيا  مشروًعا  املدربني  تدريب  برنامج  يعد 
البشرية في مصر، حيث يستفيد  للتنمية  املعلومات  تكنولوجيا 
أنحاء  جميع  في  املدربني  لتدريب  املضاعف  التأثير  من  البرنامج 
أحدث  في  والريفية  املهمشة  املناطق  على  التركيز  مع  الدولة 

التقنيات اخملتلفة التي ميكن أن تخدم اجملتمعات احمللية اخملتلفة. 

ومنذ عام 1994 يعمل البرنامج بطاقة 3،799 مدرب قاموا بتدريب 
عام  وفي  تدريب.  مركز   76 خالل  من  نهائي  مستخدم   1310000
2014 جنح البرنامج في تدريب 485 متدربا مع التركيز على املناطق 
اجلديدة املهمشة في مختلف احملافظات مثل جنوب سيناء وأسوان 

ومرسى مطروح والبحر األحمر والوادي اجلديد.

التكنولوجيا  مسارات  في  مرحلة  آخر  في   493 املتدربني  عدد  بلغ 
احلوسبة  املفتوح،  املصدر  ويب  تطوير  يلي:  فيما  املتمثلة  التسع 
السحابية مفتوحة املصدر، تطوير التطبيقات النقالة، أمن الشبكة 
مفتوحة املصدر، تطوير برامج األنظمة املضمنة، احلوسبة السحابية 
Microsoft، تطوير تطبيقات Microsoft النقالة، تطوير ويب أوراكل، 

.2012 Microsoft SQL Server

البرنامج  تطبيق  متديد  مت  الصيدلة،  كلية  في  البرنامج  وخلفاًلنجاح 
جامعة  إلى  باإلضافة  حلوان،  جامعة  في  الصيدلة  كلية  طالب  على 
عني شمس التي بدأت العام املاضي في دعم أول مركز اتصال باخلدمات 

الصيدالنية في الشرق األوسط لسلسلة صيدليات العزبى.

 EDUEgypt أقيم احلفل اخلتامي لتخريج املرحلة السابعة من برنامج
نحو 2007 طالًبا، مت  العام  هذا  دفعة  تضم  في شهر سبتمبر، حيث 
تدريبهم وجتهيزهم لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أقيم في نفس 
شمس  عني  بجامعة   EDUEgypt السادس التوظيف  معرض  الشهر 
برنامج  خلريجي  عمل  فرصة   11،000 من   أكثر  إتاحة  عن  أثمر  الذي 

التعهيد.  EDUEgypt في مجال 



 EGYPT GAME JAM امللتقى املصري ملطوري األلعاب اإللكترونية

نوعه في  من  األول  يعد  نظم معهد تكنولوجيا املعلومات في شهر يناير امللتقى املصرى ملطورى األلعاب اإللكترونية EGYPT  GAME JAM  الذي 
مصر والعالم العربي والذي اجتمع فيه جميع أعضاء مجتمع األلعاب اإللكترونية من أجل التفاعل والتحدي وتبادل األفكار وذلك بالتنسيق مع امللتقى 

.)GGJ( املصرى ملطورى األلعاب اإللكترونية

يتم إنشاء ملتقى )GGJ( من قبل أعضاء الرابطة الدولية ملطوري األلعاب االلكترونية، ويقام سنويا في أواخر يناير جلمع عناصر اإلبداع والتعاون والتجريب.

مع أكثر من 20،000 مشارك، واملنظم اإلقليمي للملتقى هو  أكثر من 485 موقعا  في  وقد أقيم ملتقى Global Game Jam 2014 في 73 دولة 
أحد فرق مركز متيز إنتاج البرمجيات واأللعاب اإللكترونية.  

ونتيجة حلرص معهد تكنولوجيا املعلومات على تبادل املعارف واخلبرات من خالل املسابقات العاملية اخملتلفة، فاز متدربي “مركز متيز إنتاج البرمجيات 
واأللعاب اإللكترونية” باملركز الثالث فى قسم األلعاب الكترونية فى مسابقة “كأس التخيل العاملية” بلعبة “Puppy in Bubble” خالل شهر 

أغسطس، حيث أقيمت نهائيات املسابقة في سياتل، الواليات املتحدة األمريكية.

فرع معهد تكنولوجيا املعلومات باإلسماعيلية

بهدف عكس الدور الرئيسي لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تنمية البالد، أطلق معهد تكنولوجيا املعلومات فرعه اجلديد في 
جامعة قناة السويس في عام 2013 خلدمة خطط تنمية منطقة قناة السويس، حيث يخدم هذا الفرع 1200 شابًا سنويًا من خالل برامج 

تنمية القدرات اخملتلفة مثل برنامج التدريب املهني لتسعة أشهر، وبرنامج EDUEgypt، وبرنامج تدريب املدربني.

ومبوجب بروتوكوالت تعاون مشتركة مع شركة إنتل، ومنتور جرافيكس، ومايكروسوفت، ونوكيا، يعمل برنامج التدريب املهني لتسعة أشهر 
التابع لفرع قناة السويس من خالل منهجية التعلم القائم على حل املشاكل، مما يتضمن شراكة وثيقة مع قادة الصناعة لتطوير مهارات 
املتدربني على البرنامج وكذلك احللول واملنتجات التي تزيد من مستودع االبتكار الوطني. كما أطلق معهد تكنولوجيا املعلومات سلسلة من 

األنشطة اجملتمعية لدعم احلوار النشط بني قادة املشروعات، والصناعة الوطنية، واألوساط األكادميية. 

وفي شهر فبراير 2014، أقام املعهد - بالشراكة مع جامعة قناة السويس - منتدى األعمال األول لألوساط األكادميية مبشاركة نشطة من 
املمثلني الرسميني لهيئة قناة السويس وعدد من شخصيات االستثمار الرئيسية في املنطقة.

عطلة نهاية األسبوع ملطوري الهاتف احملمول

استضاف معهد تكنولوجيا املعلومات في شهر مارس منتدى »عطلة نهاية األسبوع ملطوري الهاتف احملمول« الستكشاف عالم الهواتف 
احملمولة في معسكر مثير واكتشاف اجتاهات جديدة، حيث يجمع املعسكر بني معلمي الصناعة وروادها ومتعهدي ومطوري الهواتف احملمولة 
التعرف على أحدث اجتاهات التكنولوجيا وأنشطة الهاتف  الهدف هو  وكان  محمول،  هاتف  شركة  و30  تدريبية  عمل  ورش   13 من خالل 

احملمول. 
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مبادرة تنمية القدرات البشرية التابعة ملعهد تكنولوجيا املعلومات

 ،EDUganda :يشارك معهد تكنولوجيا املعلومات في واحدة من أكبر مبادرات تنمية القدرات البشرية في القارة األفريقية أال وهي
وذلك ضمن جهوده املتواصلة لدمج وتبادل املعارف واخلبرات مع شركائه األفارقة.

تأتي مبادرة EDUganda نتاًجا لبروتوكول التعاون املوقع بني وزارتي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصرية واألوغندية، حيث 
يهدف هذا البروتوكول إلى تدريب 3،000 أوغندي وإكسابهم املهارات الالزمة التي تتطلبها صناعة التعهيد، ويتم تنفيذ املشروع 

على ثالث مراحل متتالية هي: مرحلة التدريب التجريبي التي انتهت في مايو 2013، وبرنامج تدريب املتدرب، ومرحلة املساعدة. 

وفي السياق ذاته عقدت ورش عمل وبرامج في ديسمبر 2013 للتدريب على نقل املعرفة ملوظفني من الهيئة الوطنية لتكنولوجيا 
املعلومات في أوغندا ملساعدتهم في التدريب. 

وفي الوقت احلالي يستعد معهد تكنولوجيا املعلومات لعملية فرز املرشحني األوغنديني حلضور تدريبات برنامج التدريب املزمع 
تنفيذه في وقت مبكر من عام 2015، حيث ستكون مبادرة التدريب حول مشاركة إدارة العمليات مع الطرف األوغندي حتت إشراف 

مصر. 

وباإلضافة إلى ذلك يسعى معهد تكنولوجيا املعلومات في الوقت احلاضر إلى تقييم آفاق التعاون مع عدد من الدول األفريقية، 
مثل غانا وغينيا االستوائية وجيبوتي، التي أعربت عن حرصها على االستفادة من خبرة معهد تكنولوجيا املعلومات في تنمية 

القدرات البشرية.
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معسكر رعاية األفكار اإلبداعية 

إن معسكر رعاية األفكار اإلبداعية يعد األول من نوعه في مصر، وذلك ألنه يسعى إلى تعليم املشاركني فيه كيفية توليد األفكار وإيجاد حلول 
مبتكرة لبعض من أكبر املشاكل في مصر والعالم، وفي شهر ديسمبر استضاف معهد تكنولوجيا املعلومات سلسلة من معسكرات رعاية 

األفكار اإلبداعية في جميع فروعه. 

فطوال مدة املعسكر التي تبلغ يومني يوفر املعهد بيئة تعليمية مواتية ملفهوم األفكار اإلبداعية، كما يسعى إلى حل التحديات العاملية 
الهامة واحلقيقية، وفتح األبواب أمام فرص إنشاء املشاريع احملتملة عن طريق تعلم طرق ومهارات التفكير اإلبداعي األساسية.

هذا ويسعى املعهد إلى التزويد باخلبرات العملية التي متيز فن التفكير وروح املبادرة واالبتكار، مع إتاحة الفرصة لتشجيع االبتكار وتبني أسلوب 
خالق إلدراك التحديات الكبرى.

السحابية  واحلوسبة  الكبيرة  البيانات  حتليل  هاكثون 
وتطبيقات احملمول

شارك معهد تكنولوجيا املعلومات في نوفمبر في تنظيم واستضافة 
أول هاكثون لتحليل البيانات الكبيرة واحلوسبة السحابية وتطبيقات 
بعنوان “Let’s build a Smarter Egypt” أو “  احملمول في مصر 
معاً لبناء مجتمع رقمي في مصر”، ويهدف هذا احلدث الذي تبلغ مدته 
احملتملة  الفرص  وفتح  الكبيرة  بالبيانات  املعرفة  زيادة  إلى  أيام  أربعة 
املهنية  واملعارف  اخلبرات  تطوير  يستهدف  أنه  التجارية، كما  لألعمال 
احمللية في مجاالت التكنولوجيا الرئيسية من أجل الشباب ومحترفي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وباإلضافة إلى ذلك فإن هذا احلدث ، الذي يعد مبثابة مبادرة مشتركة بني 
معهد تكنولوجيا املعلومات وشركة IBM، قد عرض خطابات رئيسية 
من رواد شركة IBM، وأصحاب املؤسسات الوطنية العاملة في مجال 
وحدات تخزين البيانات الكبيرة، ثم جاء التدريب العملي وورش العمل 
الكبيرة،  البيانات  مجال  في  واألدوات  التقنيات  أحدث  على  التفاعلية 

واحلوسبة السحابية، وتطبيقات احملمول.

وعالوة على ذلك، استضاف هذا احلدث هاكاثون تنافسي مدته يومني، 
نطاقات  في  حقيقية  جتارية  فرص  وتوفير  التحديات  حل  إلى  أدى  مما 
املعلمون  قدمها  التي  اجلوائز  الفائزة  املشاريع  تلقت  وقد  الهاكاثون، 

التقنيون واخلبراء الذين كانوا مبثابة جلنة حتكيم للهاكاثون.
للمرة   2014 عام  في  لالتصاالت  القومي  املعهد  أختير 
الثانية ضمن أفضل مراكز التميز حتت مظلة ااالحتاد الدولي 
ويرجع   ،2017-2015 لدورة  العربية  املنطقة  في  لالتصاالت 
ذلك إلى ما يقدمه املعهد من برامج تدريبية عالية اجلودة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املنطقة العربية، 
وقد مثّل املعهد مصر في وجود الدول اخلمس األعضاء: مصر 

واملغرب وتونس والبحرين والسودان.

ديسمبر  في  األول  التوجيهية  اللجنة  اجتماع  عقد  ولقد 
بالتعاون  ذلك  جاء  حيث  اخلرطوم،  السودانية  بالعاصمة 

املشترك مع أكادميية سوداتل. 

ومناهج  واألدوار  التوجيهية  املبادئ  االجتماع  استعرض 
اإلستراتيجية  التميز على أساس  ملراكز  التوجيهية  اللجنة 
اجلديدة للشبكة مراكز التميز، كما ناقش اخلطة التشغيلية 
األنشطة  وكذلك  و2017   2015 مابني  للفترة  املقترحة 

التفصيلية لعام 2015. 

املعهد القومي لالتصاالت

تأسس املعهد القومي لالتصاالت عام 1984 وهو مركز متيز يهدف إلى تعليم االتصاالت، والتدريب، والبحث والتطوير، واخلدمات االستشارية، 
يكرس املعهد كل موارده لتعزيز دعائم التنمية، فهو مجهز بأفضل التجهيزات الالزمة للقيام بدوره الرئيسي في صناعة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت سريعة النمو، ليس فقط في مصر، ولكن أيضا في الشرق األوسط وأفريقيا.

كما يؤمن املعهد باالستثمار في تنمية املوارد البشرية وبناء القدرات، فضال عن تأهيل املهنيني والكوادر. 
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متيز  كمركز  لالتصاالت  القومي  املعهد  اختيار 
لالحتاد الدولي لالتصاالت

ITU Centres of Excellence Global network

 1.      Egypt: National Telecommunications 
  Institute (NTI),



برنامج التدريب املهني خلمسة أشهر 

تشرف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات برعاية برنامج »التدريب املهني خلمسة أشهر« 
الذي يسعى إلى تبني االجتاهات العاملية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوجيهها 
الفجوة  سد  بغرض  وذلك  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  في  املصرية  البشرية  املوارد  نحو 

املوجودة بني مهارات اخلريجني والكفاءات التي يتطلبها سوق العمل.

ففي عام 2014 مت توفير برامج تدريبية ملا يربو عن 140 خريج من خريجي اجلامعات في مجال 
الهندسة، حيث تقدم تلك البرامج على دفعتني سنويا، تضم الدفعة 70 متدربا ملدة 22 أسبوع 
على أساس التفرغ، كما أنها تشمل أربع فئات: الفئة األولى هي اللغة اإلجنليزية، والفئة الثانية 
فنية  تدريبية  مسارات  خمسة  هي  الثالثة  والفئة  الشخصية،  للمهارات  األساس  املقرر  هي 
متخصصة )تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية، وتنفيذ بروتوكول اإلنترنت في سنتراالت الفرع 
اخلاص، والبنية التحتية للشبكة، وتصميم نظام مضمن، واألنظمة الالسلكية والعمود الفقري 

للشبكة(، أما الفئة الرابعة فهي املشروع العملي.

وجتدر اإلشارة إلى أن برنامج التدريب املهني التابع للمعهد القومي لالتصاالت قد شهد تخريج 
60 متدربا من الدفعة الثانية بالسنة األولى عام 2014، أما املرحلة األخيرة من البرنامج فإنها 
الشركات  مع  التعاون  إطار  في  أُجري  الذي  العمل«  رأس  على  »التدريب  يسمى  ما  تشمل 

املتخصصة في هذا اجملال لتحديد احتياجاتهم وتوفير التدريب على رأس العمل.

التكنولوجيا  شركات  ودعى  عمل  ورشة  لالتصاالت  الدولي  املعهد  نظم  البرنامج  نهاية  وفي 
الرائدة في مصر مثل: موبينيل، فودافون، اتصاالت، تي اي داتا، منتور جرافيكس، السويدى، جلوبال 
نوليدج، هواوي، للتعرف على مهارات املتدربني من خالل عرض املشاريع واملهارات املكتسبة من 

البرنامج التدريبي.

أن  بالذكر  كما شهد نفس عام توظيف 70٪ من اخلريجني في شركات االتصاالت، ومن اجلدير 
النسبة اخملصصة لذوي القدرات اخلاصة تصل إلى 2٪ من إجمالي عدد املتدربني بالبرنامج

برامج الدراسات العليا التابعة للمعهد القومي لالتصاالت

كان املعهد القومي لالتصاالت منذ عام 1994 مينح دبلومة الدراسات العليا في سنة واحدة في مجال هندسة املعلومات واالتصاالت، ومن 
ثم اعتمد اجمللس األعلى للجامعات دبلومة مدتها 30 ساعة متنح على ثالث فصول دراسية، يتلقى الطالب في الفصل الدراسي األول والثاني 
دورات أساسية ويتعلم تخصصني هما: نظم االتصاالت الالسلكية وشبكات االتصاالت املتقدمة، أما الفصل الدراسي الثالث فهو ملشروعات 
والالسلكية، واجلدير  السلكية  االتصاالت  تواجهها صناعات  التي  احلالية  للمشاكل  تتطرق  التي  التطبيقية  باألبحاث  الصلة  ذات  التخرج 
بالذكر أنه يتم اإلشراف املشروع من قبل املعهد القومي لالتصاالت وأعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية، ومن ثم يسعى البرنامج إلى 

تخريج 120 مهني من كل عام.

برامج املعهد القومي لالتصاالت لزيادة الكفاءة اإلنتاجية 

أطلقت وزارة االتصاالت بالتعاون مع املعهد القومي لالتصاالت برنامجا في عام 2011 لزيادة الكفاءة اإلنتاجية حلوالي 3،600 عامل بالقطاع 
احلكومي من خالل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدمي التدريبات املناسبة لهم. 

دورات متخصصة إلى 39  ثالث  أقامت  كما  بنجاح،  البرنامج  امتام  بعد  شهادات  وزارة  وفي عام 2014 منحت الوزارة 1762 موظف من 30 
مهندس من كل من املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص.
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املواطنة الرقمية

خالل  من  وذلك  التكنولوجي  اجملتمع  في  الرقمية  املواطنة  نشر  إلى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  تسعى 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة، وخدمة اجملتمعات النائية، وتطوير 

قدرات األفراد على التواصل مع بيئتهم، وتعزيز السالمة على اإلنترنت.



االستخدام اآلمن لإلنترنت

االستخدام اآلمن لإلنترنت

املمارسات، واخملاوف،  املعلومات، وأفضل  لتبادل  تفاعلية  نحو خلق منصة  املعلومات خطوات ملموسة  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  اتخذت 
واملوارد، وذلك انطالقا من حرص الوزارة على خلق عالم أكثر أمانا عبر اإلنترنت للعائالت واألطفال وكذلك التصدي للمخاطر من خالل حتديد 

وتعزيز األدوات واألساليب في العالم االفتراضي السيبراني.

املعني  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  مجلس  عمل  فريق 
بحماية األطفال على اإلنترنت 

املعني  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  مجلس  عمل  فريق  تشكيل  مت 
من  الصادر   1306 رقم  بالقرار  اإلنترنت  على  األطفال  بحماية 
النظر  وجهات  تبادل  بهدف  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  مجلس 
وتعزيز العمل في موضوع البحث إلى جانب تقدمي تقارير سنوية 

إلى اجمللس حول أنشطة فريق العمل. 

الفريق كما تشارك بصورة منتظمة  وتعد مصر عضًوا في هذا 
في االجتماعات التي يعقدها. ففي فبراير عقد االجتماع الثامن 
لفريق العمل التابع للمجلس بشأن حماية األطفال على اإلنترنت، 
وقد تناولت املناقشات احلاجة املاسة لزيادة الوعي واملساهمة في 
جهود اجلهات املعنية األخرى العاملة في هذا اجملال، كما تناولت 
املواطنة  مثل  جديدة  مواضيع  على  تدريبية  دورات  وجود  أهمية 

الرقمية ومحو األمية الرقمية. 

اليوم العاملي لإلنترنت اآلمن

العاملي  اليوم  احتفالية   2014 عام  فبراير  في  مصر  استضافت 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  بحضور  اآلمن  لإلنترنت 
للطفولة  القومي  للمجلس  العام  واألمني  والتعليم،  التربية  وزير 
جانب  إلى  مسابقات،  ثالث  عقدت  االحتفالية  وخالل  واألمومة، 
تدريبي  مختلفة، وبرنامج  كيانات  من  خبراء دوليني  تضم  جلسة 

حتت رعاية فودافون مصر.

أما املسابقات الثالث فهي:

SAFER
INTERNET
DAY
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 مسابقة نوادي تكنولوجيا املعلومات التي تستهدف األطفال من الفئة العمرية ما بني 6 إلى 18 سنة، حيث طلب منهم استحداث 
ألعاب إلكترونية لنشر رسالة حول فكرة أمان اإلنترنت.

 مسابقة املدارس والتي تخص طالب املدارس اإلبتدائية واإلعدادية الذين طلب منهم استحداث رسائل قصيرة تروج لرفع مستوى الوعي 
حول األمان على اإلنترنت

 مسابقة مايكروسوفت التي تخاطب املطورين إلنشاء تطبيقات تهدف إلى زيادة الوعي باألمان على اإلنترنت.

منتدى تدريب املدربني على سالمة اإلنترنت واجملتمع 
الرقمي

ورشة  االنترنت  على  الطفل  لسالمة  الوطنية  اللجنة  نظمت 
عمل خاصة بالسالمة على اإلنترنت وتدريب املدربني في يونيو في 
الوزارة بالقرية الذكية، وذلك لتسليط الضوء على التغيرات  مقر 
وتأثير  املطرد  التكنولوجي  التطور  عن  الناجمة  االجتماعية 

التكنولوجيا على اجملتمع.

املؤمتر اإلفريقي حلماية الطفل على اإلنترنت

شاركت مصر في ديسمبر في املؤمتر األفريقي حلماية الطفل على 
شعار  حتت  األوغندية  العاصمة  كمباال،  في  عقد  الذي  اإلنترنت 

»متكني املواطن الرقمي في املستقبل«.

ومن خالل التنظيم املشترك للمؤمتر بني االحتاد الدولي لالتصاالت 
وجلنة االتصاالت األوغندية، فقد ناقش املؤمتر قضية األمن السيبراني 
ذات  القضايا  من  عددًا  ناقش  كما  أفريقيا،  في  الطفولة  حلماية 
االهتمام املشترك كالقضايا القانونية والفنية والتنظيمية، وبناء 

القدرات، والتعاون الدولي.

جتعلهم  اإلنترنت  على  األطفال  حتصني  عدم  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
فريسة سهلة للقراصنة، ومن ثم فقد أقام االحتاد الدولي لالتصاالت 
أمن  قضية  لتناول  كمبادرة  اإلنترنت  عبر  األطفال  حماية  مؤمتر 
الوطنية  اللجنة  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  اإلنترنت،  على  األطفال 
املعنية باالستخدام اآلمن لالنترنت لألطفال تسعى لزيادة الوعي، 

وإصالح القوانني، وابتكار احللول الفنية، وتعزيز التعليم.

التقرير اإلقليمي العربي  ملؤمتر  اليوم انطالق  شهد اجلزء األول من 
ومعرض برشلونة الدولي لالتصاالت واحملمول GSMA الذي شاركت 
فيه مصر جنًبا إلى جنب مع عدد من الدول العربية على رأسها: 
من  الثاني  اجلزء  أما  السعودية،  العربية  واململكة  والعراق  اجلزائر 
املدربني  من  مجموعة  لتدريب  عمل  ورشة  عن  عبارة  فكان  اليوم 
من  ومجموعة  واألمومة،  للطفولة  القومي  للمجلس  التابعني 

نوادي تكنولوجيا املعلومات. 

دولي من شركة Orange الدولية محاضرة  ألقى خبير  وقد  هذا 
لالستخدام  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  عن  تتحدث  للجمهور 
اآلمن لإلنترنت خالل منتدى اجملتمع الرقمي الذي مت برعاية موبينيل 

مصر.

ا�ستخدام الأطفال

للهواتف املحمولة

امللخ�ص التنفيذي

امل�سابقة الدولية لعام 2013



االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل الدمج اجملتمعي

لقد سعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلى اتخاذ إجراءات حازمة ترمي لتعزيز فكرة االندماج في اجملتمع من خالل متكني اجملتمعات 
الريفية واملهمشة عن طريق تطبيق احللول التقنية من أجل إنشاء منوذج متكامل للتنمية املستدامة.  

وفي هذا الصدد، مت إنشاء عدد من املشروعات التنموية وإطالق عدد من احلمالت للتوعية بفوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكان من 
ضمن القضايا ذات االهتمام قضية متكني املرأة من خالل برامج محو األمية، وحتسني اخلدمات في مجاالت التعليم والرعاية الصحية واألعمال 

الصغيرة من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أكادميية التعليم اإللكتروني عبر شبكة املراكز 
اجملتمعية للتكنولوجيا 

املراكز  إدارة  مجال  في  القدرات  لبناء  األكادميية  هذه  أُنشئت 
املراكز وضمان  ورفع مستوى خدمات هذه  للتكنولوجيا  اجملتمعية 
االستدامة التشغيلية للمراكز املصرية. وتتولى األكادميية اإلشراف 
العربية  باللغة  أورج  دوت  تليسنتر  بأكادميية  اخلاصة  املناهج  على 
ملشغلي املراكز املصرية، كما أنشأت برامج تعليم إلكتروني تقدم 

محتوى الئق في مجال إدارة املراكز.

متدرب  و1300   مدرب    32 من ضمن إجنازات املشروع إمتام تدريب 
منهج   11 إعداد  جانب  إلى  مصرية،  محافظة    13 في  معتمد 
تعليمي على شبكة اإلنترنت حول مهارات احلاسب اآللي وتطبيقات 
تدريبية على شبكة  إلى صياغة 11  دورة  الثاني، باإلضافة  اجليل 

اإلنترنت حول أجهزة احلاسب اآللي وأنظمة التشغيل والشبكات.

وشمال  األوسط  الشرق   -  GetOnline Week حملة  دشنت 
مراكز  من  عدد  احلملة  ضمت  مارس.  شهر  في   2014 أفريقيا 
بغرض  املنطقة  في  املهتمني  واألشخاص  واملنظمات  االتصاالت 

تبادل املعرفة.

شبكة نوادي تكنولوجيا املعلومات لتمكني اجملتمعات 
احمللية

الربط  املعلومات على أهمية  نوادي تكنولوجيا  يركز مشروع شبكة 
بني نوادي تكنولوجيا املعلومات على الصعيدين الوطني واإلقليمي من 
خالل بناء القدرات البشرية، حيث يسعى املشروع إلى إنشاء شبكة 
وخلق مجتمع  نوادي  املعلومات  تكنولوجيا  لنوادي  ومستقلة  قوية 

تكنولوجيا املعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد انطلقت مبادرة SparkLab عام 2014 حتت رعاية مؤسسة 
لالتصاالت  الدولي  واالحتاد  كاتالونيا  وحكومة   Telecentre.org
من  كل  من  واملهنيني  املنظمات  من  مختارة  مجموعة  مع  بالتعاون 
القطاعني العام واخلاص، تهدف هذه املبادرة إلى إنشاء شبكة دولية 
من املراكز املتخصصة في مجال االبتكار والشمول الرقمي، باإلضافة 
اإلبداع، بجانب استحداث  للتعاون، وتشجيع  دولية  إلى خلق منصة 
وإقامة  املواهب  وبناء  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  حلول 
املشرعات، وتيسير تبادل املعلومات عن التكنولوجيا محليا وإقليميا 

ودوليا. 

التنمية املتكاملة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في النوبة

النوبة  مشروع  في  املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت  املتكاملة  التنمية  ترتكز 
احللول  باستخدام  للمجتمع  املتنوعة  القطاعات  في  التنمية  عملية  دعم  على 
التكنولوجية لتأسيس منوذج تنموي شامل ميكن تطبيقه في اجملتمعات البعيدة. 
محو  وسائل  خالل  من  الالزمة  القوة  النوبي  اجملتمع  منح  إلى  املشروع  ويهدف 
املقدمة  اخلدمات  وحتسني  الصحية  واخلدمات  التعليم  مبستوى  واالرتقاء  األمية 
ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات. كل هذا باإلضافة إلى متكني املرأة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي 
والسياسي. من املقرر أن ينفذ هذا املشروع التنمية عبر أربع ركائز: ريادة األعمال 
وخدمات التعليم والرعاية الصحية ومتكني املرأة. تبنى مشروع تنمية النوبة تقوية 
القدرات االقتصادية االجتماعية في املناطق املهمشة باستخدام أفضل ممارسات 
الواجبات  إلى  باإلضافة  جديدة  عمل  ومنهجية  املعلومات  تكنولوجيا  تنمية 

واملسؤوليات. 

في عام 2014، أجريت دراسة عن احتياجات اجملتمع النوبي. وقد مت إدخال العالج عن 
بعد وإجراء االختبارات املبدئية لتشغيل النظام وتدريب مشغلي اخلدمة واملمارسني 
العامني. مت إجراء عدد 20 دورة تدريبية لرفع درجة الوعي وأبرمت بعض االتفاقيات 
املهمة، من ضمنها االتفاقية التي متت مع سوق دوت كوم لتشجيع منتجات املرأة 
النوبية على شبكة اإلنترنت وإدخالها سوق املنافسة على نحو يتسم بالفاعلية. 
مت تفعيل اتفاقيتني آخرتني مع كل من إجناز مصر ومؤسسة نفهم. مت إطالق بوابة 

 www.kenanaonline.com/ICT4Nuba :التراث النوبي
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بوابة »كنانة أون الين« للتنمية اجملتمعية

– اجملتمعية  للتنمية  الين«  أون  »كنانة  بوابة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  للتنمية  املصري  البرنامج  أطلق 
املعرفة  مجتمع  في  واحلضرية  الريفية  اجملتمعات  بني  التكامل  تعزيز  إلى  جاهدة  تسعى  التي   –  www.kenanaonline.com

حياتهم. مستوى  لتحسني  واخلبرة  املعرفة  إلى  الوصول  عملية  تسهيل  خالل  من  املستخدمني  ومتكني 

تسمح  كما  اخملتلفة،  واملهنية  الشخصية  بالقضايا  وتهتم  متنوعة  تنموية  مجاالت  في  التطبيقات  من  العديد  بتوفير  البوابة  وتقوم 
للمستخدمني ببناء قاعدة معرفية على شبكة اإلنترنت بحيث تساعد تلك القاعدة في إمداد اجملتمع باملعلومات اخملتلفة فضالً عن تقدمي 

املشورة في حقول معرفية متخصصة.

وقد القت بوابة »كنانة أون الين« شهرة وشعبية واسعة منذ اطالقها في عام 2004، فقد لعبت دور احلافز إلنشاء مواقع الويب األخرى. أطلقت 
العديد من بوابات التنمية اجملتمعية املنبثقة عن هذه البوابة في اجملاالت التالية:

www.aradina.net :اإلنتاج الزراعي واحليواني  
byotna.kenanaonline.com :العائلة واملنزل  

www.ayadina.net :الشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة  
yomgedid.kenanaonline.com :الشباب املصري والعربي  
erada.kenanaonline.com :املسائل املتعلقة بذوي اإلعاقة  

edu.kenanaonline.com :التعليم  
zatak.kenanaonline.com :التنمية البشرية  

في سبتمبر، نشأت جهود تعاونية مع سوق دوت كوم لتنمية التسويق اإللكتروني بغرض حتسني الوعي اجملتمعي بالتجارة اإللكترونية. وفي 
التواصل  إستراتيجية شبكات  لتنمية  اخلبرات  تبادل  برنامج  بالتوازي مع  الكوري  االئتمان  أونالين مع صندوق  نوفمبر، تعاون مجتمع كنانة 

االجتماعي، وبذلك يتم دعم احملتوى العربي ونشر وتبادل املعرفة.

برنامج خلق فرص عمل للشباب في مصر

تهدف مساعي برنامج خلق فرص عمل للشباب إلى بناء جيل جديد من شباب مصر الذي يتحرق شوقًا إلى التميز وريادة األعمال من خالل 
وسائل تشجيع القدرة التنافسية. حيث يوفر البرنامج اإلرشاد والدعم والتدريب وتخطيط املشروعات. ويتم حتقيق ذلك من خالل تشجيع 
مشاريع  دعم  إلى  باإلضافة  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالتصاالت  والبيئة  اجملتمعية  اخلدمة  مجاالت  في  للشباب  االبتكارية  املتميزة  األفكار 

الشباب لصالح االقتصاد القومي.

للسنة الرابعة على التوالي، أطلقت مسابقة طموح بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب حيث مت تدريب 23  مدرب من مراكز الشباب ومت 
الفصل في 509  استمارة لألفكار التجارية للشباب لتدريبهم على ريادة األعمال اجملتمعية.

هذا وقد حصد برنامج خلق فرص عمل للشباب في مصر جوائز مشروع القمة العاملية جملتمع املعلومات )WSIS( في مسابقة عام 2014، 
في مؤمتر مراجعة نتائج أعمال القمة العاملية جملتمع املعلومات  )WSIS+10( في جنيف بسويسرا في شهر يونيو وهو ما يعد اعتراًفا فريًدا 

بالتميز.

وقد كان املشروع الفائز يتميز باجلهود الفائقة املبذولة والتميز واإلجناز في التنفيذ كجزء من املسابقة السنوية التي تقيمها القمة العاملية 
جملتمع املعلومات لتحقيق أهدافهم اخلاصة بتحسني االتصال باملعلومات وتقنيات االتصاالت.

يتناول البرنامج عدم التوافق بني املهارات التي يحتاجها القطاع اخلاص ومهارات الشباب لتزويد الثاني باملهنية الالزمة ومهارات تكنولوجيا 
التواصل، وبالتالي ترتفع احتماالت حصولهم على عمل. كما يرتبط املشروع باحتياجات الشباب وأصحاب املشروعات  املعلومات ومهارات 
متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال فضالً عن ارتباطه بالسياسات احلكومية ومتطلبات سوق العمل، وقد استفاد عدد 2172 

من املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة و137 من رواد األعمال االجتماعية و487 من حديثي التخرج في جميع أنحاء مصر.
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االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل ذوي اإلعاقة

في عام 2012، أطلقت الوزارة مبادرة وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لذوي 
اإلعاقة  لتحسني نوعية احلياة من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وبالتالي تسهيل عملية الوصول إلى املعلومات واملعرفة وتعزيز التفاعل مع اجملتمع 

وخلق فرص عمل. 

ومن خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يتمكن ذوي اإلعاقة من تطوير 
قدراتهم وتعلم كيفية التمتع بحقوقهم وأداء واجباتهم واملشاركة بشكل كامل 

في تنمية اجملتمع.

تسعى املبادرة نحو مشاركة ذوي اإلعاقة واملنظمات التي متثل مصاحلهم. كما انصب 
تركيزها على اندماج ذوي اإلعاقة في اجملتمع املصري ومتكينهم من خالل استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما ينمي قدراتهم وإمكاناتهم. كما تهدف أيًضا 

إلى إزالة احلواجز وتسهيل الفرص. 
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مصر على النت

أدوات االتصاالت  بالسمات اخلاصة الستخدام  الوعي اخلاص  ويرفع  التكنولوجيا بشكل عام  النت استخدام  يشجع مشروع كل مصر على 
وتكنولوجيا املعلومات، وبالتالي السماح للشباب باالستفادة من الفرص املتاحة على شبكة اإلنترنت. هذا باإلضافة إلى دعم دور مهارات 
التكنولوجيا في حياة كل منا اليومية. يركز البرنامج على تقدمي خدمات التعليم للصغار والكبار من خالل استخدام مهارات التكنولوجيا 
في مراكز التعليم الفني حيث أجرت شركة مايكروسوفت مصر تدريًبا على القدرات التكنولوجية في إطار اإلميان مبساعدتها للناس على 
حتسني مستوى معيشتهم واملعايير املهنية لديهم. تتضمن قائمة شركاء املشروع مايكروسوفت مصر ومركز االتصال األوروبي ومؤسسة 

تليسنتر دوت أورغ.     

هذا وقد شهد عام 2014 تدريب 1274 مدرب وإقامة 5 دورات تدريبية في محافظات البحيرة والشرقية والوادي اجلديد حيث تخرج 39 مدرب.  
املدني. وقد مت إطالق موقع املشروع www.getonlineegypt.com وسجلت فيه 12 من منظمات اجملتمع 

دعم الطلبة املكفوفني وضعاف السمع

يسعى مشروع دعم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية إلى توفير فرص مدى احلياة لبعض الطلبة الصم واملكفوفني ممن يعانون من 
التهميش لدمجهم داخل نسيج اجملتمع. قد يؤدي التدخل املبكر إلى توسيع آفاق آمالهم وزيادة فرصهم في احلصول على مستقبل أفضل. 
وقد ساهمت الدورات التدريبية التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت جنًبا إلى جنب مع البوابات ومواقع الويب في التعامل مع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات ووصول هذه الفرص إلى آالف الطلبة.  

إلى جانب تشجيع الدورات التدريبية للطالب على املشاركة بفاعلية في مجتمعاتهم والسعي نحو احلصول على وظائف دائمة بغرض تقليل 
العبء امللقى على عاتق احلكومة. كما تسهل املناهج اإللكترونية املطورة الصعاب املوجودة في املناهج التعليمية.

أطلقت املرحلة الثانية من املشروع عام 2014 حيث مت توفير عدد أربعة مختبرات حتتوي على خدمات اإلنترنت في املدارس. حالًيا، يتم تطوير 
والثامن مبدارس  السامع  املكفوفني، والصفني  والسادس مبدارس  اخلامس  واإلجنليزية للصفني  العربية  واللغات  املعلومات  مناهج تكنولوجيا 

الصم. وجتري حالًيا رقمنة جميع املناهج التعليمية للمدارس االبتدائية اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة.

وظائف ومهارات لألشخاص ذوي اإلعاقة مع التركيز على احللول املعتمدة على االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

يهدف املشروع إلى متكني األشخاص من ذوي اإلعاقات عبر استخدام االبتكار وحلول االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مع التركيز على قطاعات 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والسياحة. ذلك باإلضافة إلى تنمية قدرات املدربني والعاملني في التوظيف، وبالتالي تسهيل توفير فرص 

العمل في السوق احمللية.

ومن اجلدير بالذكر أن ممول هذا املشروع هو مكتب األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقات ويتم تنفيذه في 6 محافظات: القاهرة واجليزة 
واألسكندرية واملنيا والبحر األحمر وبورسعيد، أثناء الفترة من سبتمبر 2014 حتى مارس 2016 من قبل ثالثة شركاء: البرنامج اإلمنائي لألمم 

املتحدة ومنظمة العمل الدولية وصندوق ائتمان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبصر.

يستهدف املشروع 600 شخص من ذوي اإلعاقة، سيتم إدخال 300 منهم سوق العمل. يتم تنفيذ املشروع بالتعاون مع 6 من منظمات اجملتمع 
املدني التي ستدعم ذوي اإلعاقة. 

في ديسمبر، عقد االجتماع األول للجنة التوجيهية للمشروع في البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة في مصر. عقد االجتماع مبناسبة اليوم الدولي 
للمعاقني. كما متت مناقشة أهمية متكني األشخاص ذوي اإلعاقات وتوظيفهم واندماجهم داخل سوق العمل.



اندماج ذوي اإلعاقات ومتكينهم

تزويدهم بفرص  اإلعاقة، من خالل  ذوي  املعيشة لألشخاص  دورًا مهًما في تسهيل وسائل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تلعب 
مجتمعية وتعليمية وتوظيفية متكافئة. هذا وقد قدمت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إستراتيجية لدمج ومتكني األشخاص 
ذوي اإلعاقة عبر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونفذت عددًا من املشاريع التي مت إطالق بعض منها في عام 2014  والبعض 

اآلخر قيد التطور:

مبادرة التطوير التكنولوجي ملدارس األشخاص ذوي اإلعاقة

أطلقت هذه املبادرة في ديسمبر 2013  لتجهيز 1000  مدرسة من مدارس الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة في أنحاء الدولة بأدوات تكنولوجيا 
على  التدريب  تطوير  في  املبادرة  مساعي  تتمثل  املتخصصة.  والبرامج  التطبيقات  جانب  إلى  الصلة  وذات  الالزمة  واالتصاالت  املعلومات 

تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة للمعلمني وبالتالي السماح باالنضمام لعالم التكنولوجيا.

وقد شهد عام 2014  اختتام املرحلة التجريبية للمشروع في 35  مدرسة في محافظات الفيوم وبني سويف وأسوان والتي استفاد منها 
حوالي 500  طالب من ذوي اإلعاقة. كما مت دعم كل مدارس املكفوفني التي تضم 2870  طالب في محافظات مصر. 

كما تسعى املبادرة أيًضا إلى دعم 500  مدرسة لألطفال متحدي اإلعاقة الذهنية و199  مدرسة لألطفال الصم وضعاف السمع و301  مدرسة 
تعليمية متكاملة.

مشروع رقمنة املناهج

أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في عام 2014  مشروع رقمنة املناهج الذي يهدف إلى حتويل كل املناهج إلى مراحل تعليمية 
أساسية داخل مناهج إلكترونية خلدمة الطالب املكفوفني وضعاف السمع. ميكن للطالب الدراسة عبر شبكة اإلنترنت أو حتميل األقراص 

املضغوطة، مما يسهل عملية التعليم وفهم املادة التعليمية.

التاسع.  الصف  حتى  الرابع  الصف  من  دراسية  لست سنوات  رقمية  مناهج  املشروع  لدى  عام 2017، سيكون  بنهاية  انتهاء املشروع  مع 
ويستخدم املشروع تقنيات عالية فيما يخص األلوان واخلطوط وبرامج لغة اإلشارة والقراءة.

مشروع القاموس اإللكتروني للغة اإلشارة املصرية املوحدة

أطلق هذا املشروع في عام 2014، ويهدف إلى خدمة أكثر من 15000  من الطالب الصم وضعاف السمع عبر تزويدهم بقاموس إلكتروني، يتم 
توحيده في كل املدارس اخلاصة بالطالب الصم وضعاف السمع في الدولة، وهو ما شأنه أن يساعد في النهاية على محو مشكلة االختالفات 

بني البيئات املتنوعة. اكتمل القاموس في شهر نوفمبر.

مشروع تدريب املعلمني

أطلقت الوزارة عام 2014  مشروًعا لتدريب املعلمني على استخدام احلاسب اآللي والبرامج اخلاصة باملعاقني في مدارس الطالب ذوي االحتياجات 
اخلاصة. يستهدف املشروع تدريب 20000  معلم بحلول نهاية عام 2017.

مراكز دعم اإلعاقات في اجلامعات احلكومية

متاشًيا مع دور الوزارة الرئيسي في دعم مراكز اإلعاقات في اجلامعات احلكومية، قدمت في عام 2014  دعم تكنولوجي عالي املستوى لعدد 23  
مركز، بواقع مركز واحد في كل جامعة حكومية. شملت املعدات املزودة أجهزة حاسب آلي وطابعات بريل وأجهزة عرض.

برنامج حتسني فرص العمل

تتعاون وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مع غرفة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في برنامج لتضمني األشخاص ذوي اإلعاقة 
في القوى العاملة من خالل تأهيلهم لوظائف محددة مسبًقا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

البيانات واألعمال اإلدارية.  الهاتف وإدخال  الوزارة مع منظمات اجملتمع املدني لتدريب أشخاص من ذوي اإلعاقات على التسويق عبر  تعاونت 
ودعما لهذه اجلهود، ستتولى مؤسسة مصر اخلير دعم رواتب من وقع عليه االختيار من املرشحني خالل السنة األولى من توظيفهم جزئًيا. 
وقد مت تدريب 160  فردًا من ذوي اإلعاقة البصرية خالل عام 2014، حيث حصل 143  منهم على فرص عمل مع شركات االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات. يوجد 40  شخص حالًيا قيد التدريب.

مت إطالق املرحلة الثانية من املشروع في عام 2014، وتهدف إلى حتسني معدالت التوظيف لتشمل مجاالت أخرى بجانب تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. يستهدف البرنامج تأهيل 2000  شخص من ذوي اإلعاقة.
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مسابقة متكني 

الهواتف  وتطبيقات  املتاحة  البرمجيات  تطوير  لتعزيز  األعمال مسابقة متكني  وريادة  التكنولوجي  اإلبداع  مركز  مع  بالتعاون  الوزارة  أقامت 
احملمولة التي تدعم ذوي االحتياجات اخلاصة.

فئات السابقة -التي مت حتديدها بالتعاون مع أشخاص يعانون أشكاالً مختلفة من اإلعاقة والباحثني ومطوري التقنية- عبارة عن تقنية صوتية 
وملسية وتقنية ثالثية األبعاد خاصة بالبرامج واألجهزة باإلضافة إلى تطبيقات لغة اإلشارة اخلاصة بالبرامج واألجهزة وتطبيقات طريقة برايل 

للمكفوفني خاصة بالبرامج واألجهزة وأفكار إمكانية الوصول للبرامج وتعريب التقنيات املساعدة وتطبيقات األلعاب.

في عام 2014، مت إطالق املسابقة للمرة الثانية مبيزانية تبلغ 4.5 مليون جنيه مصري حتملتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة 
البحث العلمي. تقدمت 79 شركة لالشتراك في املسابقة وجتري حالًيا مرحلة التقييم الفني.

منحة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي )ICDL( لذوي 
اإلعاقة

لذوي   )ICDL( احلاسوب  لقيادة  الدولية  الرخصة  منحة  الوزارة  قدمت 
دخول  للمعاقني متكنهم من  تهيئة مداخل  متويل  ليتم  اخلاصة  اإلعاقة 

مراكز التدريب واالختبار في إطار برنامج الرخصة.

يهدف مشروع منحة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي لذوي اإلعاقة 
إلى تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقات من خالل منحهم شهادات معتمدة 
دولًيا ملساعدتهم على التواصل واستخدام أجهزة احلاسب اآللي باحتراف، 

وبالتالي تأهيلهم لالنضمام إلى سوق العمل.

في عام 2014، حصل 115 شخص من ذوي اإلعاقة على شهادات معتمدة 
وهناك 200 غيرهم جار تدريبهم في الوقت احلالي.

املراكز اجملتمعية لذوي اإلعاقة

تتعاون وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مع محافظة القاهرة من خالل بروتوكول للتعاون مت التوقيع عليه في شهر يوليو إلنشاء 30 مركز 
مجتمعي متكامل في مراكز الشباب املنتشرة في املناطق غير املتطورة في القاهرة بإجمالي ميزانية تبلغ 15 مليون جنيه مصري. هذا وتقدم 

املراكز اجملتمعية التدريب والدعم الفني الالزم للمشاركة اجملتمعية، خاصة لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة.

باستخدام  الفقيرة  في ديسمبر، مت االنتهاء من املرحلة األولى للمراكز اجملتمعية بغرض دعم وتدريب املعاقني والشباب القاطن في األحياء 
القاهرة. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. اشتملت املرحلة األولى على 11 مركز مجتمعي متكامل يخدم 20 منطقة غير متطورة في 

التمثيل الدولي 

في شهر مارس، شاركت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في اجتماعات االحتاد الدولي لالتصاالت في جنيف حيث مت عرض مقدمة عن 
إجنازات احلكومة املصرية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بحل املشكالت اخلاصة بذوي اإلعاقة.  كما تناولت املناقشات 
الدعم الذي تقدمه مصر في هذا اجملال لقطاعات متنوعة مثل التعليم والتدريب والتوظيف.  كما أثنى االحتاد الدولي لالتصاالت على جهود 

مصر في هذا اجملال.

نظمت الوزارة معرًضا للمشاريع الفائزة في املسابقة السابقة التي أطلقتها مبادرة متكني التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
في مجال تطبيقات وبرمجيات الهواتف احملمولة ولألشخاص ذوي اإلعاقة. كما مت عرض مشاريع موني ديتيكتور وكولور ريدر. وأيًضا مت عرض 
احملاكاة األولى للمحال التجارية الكبيرة التي ميكن الوصول إليها. ومت عرض مشروع آخر هو املترجم اإللكتروني ملن يعانون من مشكالت في 
السمع ويعمل على حتويل النصوص إلى لغة اإلشارة. كل هذا باإلضافة إلى برنامج قارئ الشفاه ملن يعانون من إعاقة سمعية والذي يعتمد 

على الذكاء االصطناعي. 

إستراتيجية املسؤولية اجملتمعية

في عام 2014، أطلقت الوزارة إستراتيجية املسؤولية اجملتمعية التي يتم االهتمام من خاللها بشكل خاص باملرأة 
واملعاقني وكبار السن بالتماشي مع االلتزامات املؤسسية جتاه اجملتمع. وشاركت الوزارة في عدة أنشطة اجتماعية 

مثل محاربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومنع التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكالت اإلسكان والنقل.

مؤمتر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اخلاص بذوي اإلعاقة

املؤمتر السنوي  املعلومات  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  اإلعاقة، نظمت  التكنولوجيا لألشخاص ذوي  تبني استخدامات  دورها في  متاشًيا مع 
العربية  الدول  وجامعة  األوروبي  االحتاد  برعاية  احلدث  تنظيم  أبريل.  مت  في شهر  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت 
ومنظمة العمل الدولية والشركة املصرية لالتصاالت. وعلى هوامش املؤمتر، أقيم معرض يعمل على عرض األفكار واملشاريع املبتكرة لشركات 
تكنولوجيا املعلومات وموجه لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأقيم هذا املعرض أثناء مسابقة متكني التي أطلقت من قبل الوزارة في السنة املاضية.

هذا وقد أطلقت الشركة املصرية لالتصاالت من خالل مزود اإلنترنت تي إيه داتا مبادرة )معك( أثناء إقامة احلدث لتقدمي خدمة العمالء بلغة 
خالل املوقع اإللكتروني  من  الفيديو  مبكاملات  العمالء  خدمة  لتقدمي  املعاقني  املرشحني  من  اإلشارة. وقد بدأت املبادرة بتوظيف وتدريب 10 
الرسمي لتي إيه داتا، وبالتالي التزويد بأداة يعتمد عليها للتواصل لعمالء الشركة املصرية لالتصاالت ومساعدة املعاقني على االندماج داخل 
اجملتمع. هذا وقد أطلقت املبادرة لتوفير فرص العمل خلريجي اجلامعات ممن يعانون ضعف السمع، مما يساعد على اندماجهم داخل اجملتمع. 
فضالً عن إقامة ورشة عمل متهيدية بعنوان »التكامل الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة«، حتت إشراف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 

وبرعاية منظمة العمل الدولية، مع مشاركة اخلبراء املصريني والعرب واألوروبيني.
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تنمية صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تسعى الوزارة إلى تنمية القدرات التنافسية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية في مصر من خالل 
تنمية صناعة خدمات التعهيد وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات وجذب االستثمارات األجنبية؛ وبالتالي 

تشجيع منو القطاع وخلق فرص عمل جديدة.

هذا وقد أفصح مؤشر مؤسسة »إيه تي كيرني« ملواقع اخلدمات العاملية في عام 2014 عن أن مصر ال تزال تتقدم 
وجهات التعهيد الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقال أشار التقرير إلى أن مصر استحقت موقًعا 
الراسخة  املوقع األسس  املاضية، ومييز هذا  النتائج احملققة على مدار السنوات  التعهيد متاشًيا مع  رائًدا في مجال 
الدعم  إلى  باإلضافة  أوروبا.  من  والقرب  اجلامعي  التعليم  وتطوير  التنافسية  األسعار  بينها  من  يعد  التي  للدولة 

احلكومي املكثف واالستثمارات املستمرة في صناعة التعهيد.  



جذب االستثمارات األجنبية املباشرة

تتخذ مصر موقعها كمنافس عاملي في عالم التعهيد. فهي تستفيد بشكل ال ينقطع من األسس املتينة مثل اخلبرات واملهارات 
املتنوعة والتكاليف املناسبة واملوقع اجلغرافي بالغ األهمية. وبشهرتها عاملًيا، تصنف مصر ضمن االستشاريني األكثر شهرة على 
مستوى العالم مثل شركة فروست وسوليفان وإيه تي كيرني. وفًقا ملؤشر مؤسسة »إيه كي كيرني« ملواقع اخلدمات العاملية 
لعام 2014، تعتبر مصر مبثابة دولة رائدة إقليمًيا وحتتل املركز العاشر على مستوى العالم، كما تعد مصر وجهة تعهيد تنافسية 

للمؤسسات الرائدة عاملًيا.

احمللية  للشركات  إستراتيجية  استشارية  جهة  تعد  عام 2004 وهي  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  تأسست  منذ 
والعاملية وتوفر الدعم املالي والدعم التجاري املتكامل للمنظمات التي تسعى نحو تعزيز عروضها العاملية في مجال تكنولوجيا 
املتكامل  الدعم  الهئية  تقدم  مصر. كما  في  أعمالها  نطاق  وتوسيع  املعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  املعلومات/اخلدمات 
التدريب واالتصاالت الهاتفية  للمستثمرين األجانب ويشمل ذلك احلوافز اللوجستية واملالية التي تقدم الدعم املالي لتكاليف 
الدولية. يجر حالًيا اتخاذ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات لإلجراءات الالزمة لوضع إستراتيجيتها لعام 2020 والتي سوف 

تعكس صورة مصر كوجهة مميزة للتعهيد.

يعد جذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة عائدات التصدير أهداف رئيسية للهيئة. يتم توجيه أغلب املبادرات والبرامج واحلوافز 
نحو حتقيق األهداف املثلى لهذه األنشطة. يتم اجلمع بني بناء قدرات الشركات احمللية وتوفير اخلبرات واملهارات الغزيرة مع مجموعات 
املهارة املطلوبة، إلى جانب تقدمي مخططات للبنية التحتية والتكلفة التنافسية لدعم منو األعمال، باإلضافة إلى الدعم احلكومي 

منقطع النظير، لتمكني البيئة املالئمة جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة وزيادة صادرات تكنولوجيا املعلومات.
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تشجيع صادرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

في عام 2014، واصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات تشجيع صادرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عبر إطالق عدد من املبادرات 
والبرامج. وحالًيا، جتري عملية تطوير إستراتيجية تنمية صادرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التي تهدف إلى تنمية صادرات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات وخلق فرص عمل جديدة.

Export IT تصدير تكنولوجيا املعلومات

صممت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات برنامج تصدير تكنولوجيا املعلومات في عام 2010 بالتنسيق مع املنظمات غير احلكومية 
املصرية بصفتها ممثلة عن صناعة تكنولوجيا املعلومات وذلك لتشجيع صادرات شركات االتصاالت وتقنية املعلومات ودعمها في غزو األسواق 
الرئيسية. ومبوجب هذا البرنامج، تتمتع الشركات املعتمدة املؤهلة بخصم نقدي مباشر على عائدات صادراتها ذات القيمة املضافة خالل إطار 
زمني محدد. ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد شركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصرية باملبالغ النقدية واالرتقاء بالقدرة التنافسية 

وزيادة صادرات منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات.

التوالي،  في سبتمبر 2014، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات برنامج تصدير تكنولوجيا املعلومات للسنة اخلامسة على 
مبيزانية تبلغ 40 مليون جنيه مصري، ويقدم البرنامج خصم نقدي مباشر أعلى من اجلوالت السابقة يتراوح ما بني 10% إلى 20% من القيمة 

املضافة على صادرات الشركات املستفيدة وفًقا حلجم الشركة )متناهية الصغر/صغيرة/متوسطة/كبيرة( ومنو الصادرات بها.



ساثرالند جلوبال سيرفيسز 

تعد ساثرالند جلوبال سيرفيزس واحدة من أكبر شركات خدمات تعهيد األعمال التجارية على مستوى العالم وقد اختارت أن متد فترة أعمالها 
التجارية في مصر. ومكنت الدولة املنظمة من حتقيق هدفها النهائي أال وهو مضاعفة قيمة حياة العميل وزيادة امليزة التنافسية من خالل 

املساعدة على رفع اإلنتاجية والكفاءة أثناء تقدمي نتائج قابلة للقياس.

التجديدات والتمديدات

حافظت مصر على قدرتها املميزة على تلبية احتياجات املستثمرين احلالني ممن اختاروا جتديد ومد وإطالة فترة أعمالهم في مصر.

تيليبيرفورمانس 

اختارت شركة تيليبيرفورمانس الفرنسية الدولية املتخصصة في تقدمي خدمة عمالء فائقة اجلودة وإدارة الشركات الرائدة تطوير وتوسيع 
حجم أعمالها في مصر. 

أي تي ووركس 

يتمكن من  لكي  االحترافية مقر مركزها في مصر  العاملية  البرمجيات  الرائدة في مجال خدمات  البريطانية  ووركس  تي  أي  حددت شركة 
التماشي مع مجموعة من اخلدمات كالبوابات والذكاء التجاري وتكامل االستعمال املؤسسي وتقدمي خدمات تعهيد تطوير التطبيقات. تهدف 
كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات وأي تي ووركس إلى دعم بناء القدرات من خالل أحدث التقنيات املوجودة في السوق لتمكني 

توفير خدمة عمالء رائدة وزيادة اخلبرات واملهارات الغزيرة النامية في مصر.

إي إم سي

أعلنت أيًضا شركة إي إم سي، أحد مؤسسي صناعة التعهيد في مصر، نيتها في التجديد لتوسعة مركز عملياتها في مصر. يقدم هذا املركز 
حالًيا خدمة العمالء والدعم الفني واملكتب اخللفي وخدمات البحث والتطوير. 

بنك إتش إس بي سي 

قرر بنك إتش إس بي سي، أحد البنوك الرائدة على مستوى العالم، زيادة حجم عملياته في مصر بهدف رئيسي هو التعامل مع خدمات مراكز 
االتصاالت واملكتب اخللفي وخدمات النشر العاملي.

شركة فودافون للخدمات الدولية 

بهدف تطوير قدرة الكوادر املصرية في مجال تصدير اخلدمات التكنولوجية عبر مراكز االتصاالت، مت إبرام اتفاقية مع شركة فودافون للخدمات 
الدولية. 
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املستثمرين اجلدد  

في عامي 2013-2014، عملت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات على دعم مراكز التعهيد احلالية لزيادة عملياتها في مصر 
وجذب مستثمرين جدد إلنشاء مراكزهم في مصر.  

بروكتر وجامبل 

اختارت منظمة بروكتر وجامبل املعروفة عاملًيا مصر كأكثر وجهة مفضلة لديها  لتأسيس مركزها للخدمات املشتركة الذي 
للشركة  املثلى  الوجهة  أنها  أثبتت مصر  اإلنتاجي. وقد  التخطيط  وأفريقيا في مجال خدمات  األوسط  الشرق  يخدم منطقة 

إلنشاء وتنمية مركز اخلدمات املشتركة الذي يخدم حالًيا عدد كبير من الدول يبلغ 29 دولة.

أكسكليرا

اختارت شركة أكسكليرا األمريكية مصر كوجهتها ملركز حلول تنمية برمجيات البحث والتطوير املسؤول عن البحث والتطوير 
في مجال االتصاالت الالسلكية املتقدمة وتطوير البرمجيات املدمجة ملعدات االتصاالت الالسلكية. ومع افتتاح مقراتها اجلديدة 
في القرية الذكية، واصلت أكسكليرا خططها التوسعية في مركزها مبصر الذي أثبت دوره بالغ األهمية في جناحها على املستوى 

العاملي. 

فاس إنترناشيونال 

تعد فاس إنترناشيونال منافسا عامليا في مجال تقدمي االستشارات املالية، وقد اختارت مصر كوجهة تعهيد خاصة بها عند إنشاء 
عدد  مضاعفة  على  الشركة  ستعمل  التجارية.  العمليات  إدارة  ويخدم  األمريكية  املتحدة  بالواليات  املوجود  مركزها  وتوسعة 

املوظفني في غضون السنوات الثالث القادمة.



املشاركة في املعارض واملؤمترات

تسعى مصر إلى مواصلة العديد من األنشطة جلذب االستثمارات مبا في ذلك املشاركة في املناسبات الكبرى لتعزيز موقع مصر باعتبارها 
مكان جاذب لالستثمارات احلالية واملستقبلية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

مؤمتر ومعرض برشلونة الدولي لالتصاالت واحملمول

شاركت مصر في أحداث مؤمتر ومعرض برشلونة الدولي لالتصاالت واحملمول GSMA في شهر فبراير. ويستهدف املؤمتر خلق فرصة للحوار 
البناء بني مختلف شركات احملمول، ويشارك في هذا احلدث مسؤولون حكوميون متخصصون وشركات عاملة في مجال خدمات االتصاالت 
بلغت  الذي  املصري  للجناح  الرسمي  الراعي  املعلومات هي  تكنولوجيا  تنمية صناعة  هيئة  التوالي، كانت  على  الرابعة  واإلنترنت. للسنة 

مساحته 105 متر مربع، مع عدد من شركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املتخصصة، والتي أبرمت الكثير منها صفقات رابحة.

ويحضر امللتقى عدد من املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة )UN( واالحتاد الدولي لالتصاالت )ITU( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
املنظمات اإلقليمية األخرى. األوروبي )EU( ورابطة دول جنوب شرق آسيا )ASEAN( والعديد من  )OECD( واالحتاد 

مذكرات التفاهم مع الشركات العاملية

في شهر مارس، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات على أربع مذكرات تفاهم مع أي بي إم ومايكروسوفت وهينكل وفاليو. تهدف 
مذكرات التفاهم إلى زيادة الصادرات املصرية ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات لتصل إلى 20 مليون دوالر أمريكي، كما تهدف أيًضا إلى 

توفير فرص عمل جديدة وإلتاحة تطبيقات جديدة لتصدير خدمات األبحاث والتطوير وتوفير برمجيات إلدارة املشاريع.

معرض جايتكس دبي 2014

شاركت مصر في أحداث مؤمتر ومعرض جايتكس الذي يقام للمرة 34 وتنظمه دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل شهر أكتوبر. وتقدم الشركات 
املصرية املشاركة عدد من احللول التقنية التي تخدم العمالء املتوقعني مثل احلوسبة السحابية وتخطيط املوارد املؤسسية واملوارد البشرية 
وحلول اإلنترنت ومواقع االستضافة وتطوير البرمجيات وبروتوكول انتقال الصوت عبر اإلنترنت وخدمات تطوير تطبيقات الهواتف احملمولة وحلول 

مواقع الويب وحتديد الهوية باستخدام موجات الراديو وإدارة احملتوى والصحة اإللكترونية واحللول املالية وغير ذلك من احللول التقنية.

وقد التقى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصري مبسؤولي شركات عاملية من بينها هاواي وأوراكل وساثرالند، حيث ناقشوا االستثمارات 
املتزايدة فيما يخص تطبيقات التكنولوجيا والتعهيد. وفي كلمته في مؤمتر ومعرض برشلونة الدولي لالتصاالت واحملمول )GSMA( - أثناء إقامة 
معرض جايتكس - أكّد على إستراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التي تهدف إلى تطوير القطاع وجذب املزيد من االستثمارات 
األجنبية التي من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة في مصر، ودعم التحول الدميوقراطي ومكافحة الفساد، وكذلك تقدمي خدمات االتصاالت 
املقترحة ضمن  الوزير عددًا من فرص االستثمار احلالية في املشاريع اجلديدة  راجع  النائية واملهمشة. كما  املناطق  املعلومات في  وتكنولوجيا 
إستراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام 2020، والتي يعد أكثرها أهمية حديقة التكنولوجيا في املعادي وسبعة غيرها من 
املقرر إنشائها في محافظات أخرى في مصر، باإلضافة إلى خدمات اإلنترنت ذات الترددات واسعة النطاق والتجربة املصرية في تطوير تكنولوجيا 

املعلومات من خالل تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في معهد تكنولوجيا املعلومات.

90

91



معرض القاهرة الدولي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام 2014

حتت رعاية الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، أقيم معرض ومنتدى القاهرة التجاري 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في دورته الثامنة عشر في شهر نوفمبر عام 2014، 
حيث اجتمع كل عمالقة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقريًبا حتت شعار 
املنطقة  من  الزوار  من  كبير  لعدد  وخدماتهم  منتجاتهم  الغد« عارضني  قلب  »في 
العربية وأفريقيا. وقد اشتمل هذا احلدث على أكثر من 40 مناقشة موسعة من بينها 

احلوسبة السحابية وإنترنت األشياء.

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزير  محلب،  إبراهيم  املصري  الوزراء  رئيس  افتتح 
عاطف حلمي، ومعهما مجموعة من املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى من مصر 
 .2014 لعام  املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت  الدولي  القاهرة  معرض  أخرى،  ودول 
املدني  والطيران  والصناعة  التجارة  وزراء  املستوى  رفيعي  املسؤولني  قائمة  تشمل 
باجليش  اإلشارة  وحدة  رئيس  إلى  باإلضافة  احلربي،  واإلنتاج  الدولي  والتعاون  والنقل 
املصري بالنيابة عن وزير الدفاع. شهد معرض القاهرة الدولي لالتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات لعام 2014 حضور أكبر عدد من الوزراء احلكوميني.

شغلت أكثر من 500 شركة من 16 دولة مختلفة مساحة 25000 متر مربع في مركز 
القاهرة الدولي للمؤمترات، حيث مألوا جميع قاعاته وممراته إلى احلد األقصى، مبا في ذلك 
قاعة 5 اجلديدة اخلاصة بـ »اإللكترونيات االستهالكية مبصر«، وهي قاعة مخصصة 

للبيع املباشر للمنتجات اإللكترونية االستهالكية.

هذا وقد شهد املكان الذي احتله املعرض زيادة 30% عن العام املاضي، مما يجعل مصر 
تعود إلى سابق عهدها كوجهة جذب للتكنولوجيا ودولة تركز على التوجهات اجلديدة 

إلعادة بناء اقتصادها.

ومن اجلدير بالذكر وصول إجمالي عدد الزوار في احلدث الذي يستمر ملدة أربعة أيام إلى 
96106 زائر—وهو إجناز قياسي في عام 2014— مع زيادة 34% عن املعرض السابق في 

عام 2013.
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كما مت توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز روابط التعاون والشراكة بني الدول والهيئات واملؤسسات. وقد وقعت هيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات اتفاقيات مع إنتيل وأوراكل مصر وأي بي إم وهيئة اإلمارات للهوية لتبادل اخلبرات وتطوير مهارات الشباب ورفع 

القدرة التنافسية للشركات احمللية.

ومن اجلدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حضره العديد من املفوضني العرب واألفارقة، يتقدمهم كبار 
املسؤولني ومنهم وزارات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من إثيوبيا ولبنان وقطر واليمن ووفد عالي املستوى من دولة اإلمارات العربية املتحدة 
املستوى  عالية  الوفود  من  غيرهم  أتي  الذكية. كما  واحلكومة  الوطنية  والهوية  االتصاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  رؤساء الهيئة  يتقدمه 
من جيبوتي وجمهورية بنني. وقد اشتملت اجللسة اخلتامية على عرض تقدميي حول دور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مشروع قناة 

السويس.

الشركات  مستوى  سواء على  الفعاليات  أكبر  من  واحًدا  سنويًا  يقام  الذي  املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت  الدولي  القاهرة  يعّد معرض 
من مصر  وغيرهم  احلكوميني  واملسؤولني  األعمال  رجال  كبار  املعرض  يستضيف  والدولي. حيث  اإلقليمي  الصعيدين  على  والزوار  العارضة 

واملنطقة العربية وأفريقيا وخارجها، مما يساعد على خلق فرص للتواصل. 

القمة الدولية لدمج إدارة العمليات التجارية وتكنولوجيا املعلومات 
لعام 2014

املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  أكتوبر، شاركت  في 
العمليات  إدارة  دمج  قمة  في  الدول  إحدى  من  شريك  بصفتها 
التجارية وتكنولوجيا املعلومات في مانيال، وهو األمر الذي شكل 
عامالً أساسًيا للكشف عن مناخ التعهيد املصري الذي ال مثيل 
واملزيج  احلالي  السياسي-االقتصادي  واملوقف  البيئة  وخدمة  له 
منقطع النظير من نقاط القوة التي متيز مصر كوجهة للتعهيد. 
تسعى احلكومة املصرية نحو العثور على طرق جديدة لطرحها 

وتقدمي برامج التعاون الدولي مع الدول اآلسيوية.

جلسة  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  استضافت 
لتبادل اخلبرات مدتها ساعة واحدة تضم مجموعة من املسؤولني 
اجلنسيات  متعددة  املؤسسات  وممثلي  املصريني  احلكوميني 
الضوء  لتسليط  يتعاونون  الدوليني  االستشاريني  إلى  باإلضافة 

على طرح القيمة املصرية بدورها كوجهة رائدة للتعهيد.

منتدى القيادة الهندية اخلاص باالحتاد القومي لشركات البرمجيات واخلدمات 

في فبراير، شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات في منتدى القيادة 
 )NASSCOM( الهندية اخلاص باالحتاد القومي لشركات البرمجيات واخلدمات
صناعة  توجهات  على  للتعرف  الهند  في  مومباي  في  عقد  لعام 2014 الذي 
الشركات  مع  املقابالت  وإجراء  والباحثني  االستشاريني  ومقابلة  التعهيد 
احلكومية  الوفود  إلى  باإلضافة  الهند،  في  تعمل  التي  اجلنسيات  متعددة 

واملنظمات غير احلكومية املشاركة في املنتدى.

قمة جارتنر لعالقات املوردين اإلستراتيجية والتعهيد

املعلومات في قمة  تكنولوجيا  تنمية صناعة  يونيو، شاركت هيئة  في شهر 
اململكة  في  أقيمت  التي  والتعهيد  اإلستراتيجية  املوردين  لعالقات  جارتنر 
التعهيد  توجهات  آخر  مناقشة  القمة  هذه  من  الهدف  كان  وقد  املتحدة. 
والتقنيات احلديثة واإلستراتيجيات. وقد شكلت هيئة تنمية صناعة االتصاالت 
مستوى  على  املعروفني  جارتنر  محللي  مع  حتالفات  املعلومات  وتكنولوجيا 
الترويج  بكيفية  يتعلق  فيما  واستشارتهم  خبراتهم  من  العالم، لالستفادة 
ملصر بصفتها وجهة رائدة للتعهيد في املنطقة. وقد التقى وفد هيئة تنمية 
الصلة  ذات  احلكومية  الهيئات  من  بعض  مع  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة 

اخلاصة بالتعهيد في لندن ألغراض تطويرية إضافية ولتكوين التحالفات.
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التوقيع اإللكتروني

يعتبر التوقيع اإللكتروني حجر الزاوية والعامل املهيمن فيما يتعلق 
إدارية.  أم  جتارية  أم  حكومية  سواء كانت  اإللكترونية  بالتعامالت 
اإللكتروني  التوقيع  ولذلك أنشأت مصر-بالتزامن مع صدور قانون 
عام 2004-بنية حتتية أساسية عامة مصرية تالئم تأمني وتسهيل 
واحلكومة  اإللكترونية  واملبادلة  اإللكترونية  التجارة  تطبيقات 
اإللكترونية. هذا باإلضافة إلى خلق سلطة للتصديق اإللكتروني 

اجلذرية التي تشغلها مصر وتخضع للمعايير الدولية.

 ،2012 عام  في  اإللكتروني  للتوقيع  التنافسي  املركز  افتتاح  ومع 
مكثفة  جهودا  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  بذلت 
سعت  كما  مصر.  في  اإللكترونية  التوقيعات  استخدام  لتفعيل 
أيًضا نحو إنشاء شراكات مع الدول العربية واألفريقية في هذا اجملال. 
يعد املركز التنافسي للتوقيع اإللكتروني األول من نوعه في شمال 
للتوقيعات  التحتية  البنية  يوفر  الذي  األوسط  والشرق  أفريقيا 
اإللكترونية واخلدمات والتطبيقات لكل أنظمة التشغيل مما يحقق 
العامة. هذا  األساسية  التحتية  والبنية  البرمجيات  بني  التكامل 

باإلضافة إلى ضمان سرية أنظمة املعلومات. 

سعيه  مع  متاشًيا  رئيسية  إسهامات  املركز  عام 2014، حقق  في 
أنحاء  في  اإللكتروني  التوقيع  تكنولوجيا  نشر  نحو  املتواصل 
اللجنة  في  املركز  عام 2014، شارك  أوائل  كافة.  في  اجلمهورية 
الوطنية لتحديد املتطلبات الفنية لبطاقة الرقم القومي الذكية 
األساسية  التحتية  البنية  تكنولوجيا  ستتضمن  التي  اجلديدة 
الذكية  الشريحة  الفنية إلدارة  املتطلبات  املركز  أعد  العامة. وقد 
والقارئ الذكي ونظام التشغيل ونظام البطاقات. وكجزء ال يتجزأ 
من هذا املشروع القومي، قام املركز بتقدمي وإصدار املتطلبات الفنية 
للربط اإللكتروني ما بني منظمة األحوال املدنية وشركات التوقيع 
اإللكتروني املرخصة من خالل املركز التنافسي للتوقيع اإللكتروني.

في شهر يوليو، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
بروتوكول ثالثي األطراف مع وزارة املالية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
للتوقيع  املصرية  التحية  البنية  مكونات  إلكمال  املعلومات 

اإللكتروني. 

اخلارجية  لوزارة  نوعه  من  فريًدا  برنامًجا  املركز  سبتمبر، قدم  وفي 
سير  وتأمني  ألمتتة  ومميزة  فريدة  مواصفات  باستخدام  تطويره  مت 
املعلومات عبر السفارات املصرية في جميع أنحاء العالم واملتصلة 

باملقرات الرئيسية للوزارة في مصر.      

وفي شهر أكتوبر، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
اخلبرات  تبادل  لتسهيل  للهوية  اإلمارات  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة 
الصلة  ذات  خاص  املتنوعة-بشكل  اإللكترونية  والتطبيقات 
بالتوقيع اإللكتروني والهوية الرقمية-وتوفير االستشارات القانونية 
البلدين. وفي نوفمير،  العالقات بني  والفنية كجزء من إطار تقوية 
زود املركز التنافسي للتوقيع اإللكتروني البنك األهلي املتحد-أحد 
املؤسسات املصرفية الهامة في الشرق األوسط-بشهادة مطابقة 
تأمني  ونظام  اإللكتروني  التوقيع  تعرض  التي  البرامج  الستخدام 
تكنولوجيا املعلومات لتأمني تعامالته اخلاصة باخلدمات املصرفية 

للشركات عبر اإلنترنت وأنظمة التجارة اإللكترونية.  
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البنية التحتية للصناعة 

وأمن  خصوصية  على  احلفاظ  مع  أداء األعمال  أهمية  اكتشفت  عاملية. حيث  مبعايير  التحتية  بنية  مرافق  تقدمي  نحو  مصر  سعت  لطاملا 
املعلومات على شبكة اإلنترنت. ولذلك ظهر قانون التوقيع اإللكتروني عام 2004 مع السلطة التنظيمية املتمثلة في هيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا املعلومات املسؤولة عن اإلشراف على استخدام التوقيعات اإللكترونية وتسهيل استخدامها. يوفر هذا القانون أسس تأمني كل 

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والتجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية في مصر. 

امللكية  إنشاء مكتب حقوق  الفكرة في عام 2002، مت  امللكية  قانون  الفكرية. وعقب إصدار  امللكية  أيًضا بحماية حقوق  تلتزم مصر  كما 
الفكرية لتطبيق التغييرات وإدارة نظام قومي حلقوق الطبع والنشر. يعمل املكتب مع منظمات دولية وقومية لرفع درجة الوعي والفهم فيما 

يخص حقوق امللكية الفكرية.

بناء قدرات صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

في عام 2014، ظلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ملتزمة مبسيرة تنمية القدرات اخلاصة بصناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
بغرض تقوية االقتصاد القومي ملصر. وقد انعكس هذا االلتزام من خالل حزمة من اإلجراءات التي تشمل خلق مناخ إيجابي لالستثمار وتطوير 

مهارات طالب اجلامعة وموظفي هذه الصناعة.

وتقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات برامج لتطوير املهارات لألفراد وأخرى لتحسني األداء للشركات، في مجال بناء القدرات. يأتي 
كل ذلك بالتماشي مع حرص الهيئة على بناء قدرات شركات تكنولوجيا املعلومات املصرية وجذب وخدمة شركات تكنولوجيا املعلومات 

متعددة اجلنسيات إلى جانب تعزيز تنمية الكوادر املؤهلة باستمرار.

دشنت الهيئة برنامج تكنولوجيا املعلومات برنامج Grow IT )لبناء القدرات( في عام 2008 بالتعاون مع شركة أتوس كونسورتيوم لتعزيز 
القدرة التنافسية الدولية لعدد 100 شركة مصرية لتكنولوجيا املعلومات ممن يعدون مصدرين حاليني أو يحتمل قيامهم بالتصدير. كان 
ذلك جزًءا من برامج بناء القدرات املؤسسية. باالستفادة من التنفيذ الناجح لبرنامج تكنولوجيا االتصاالت برنامج Grow IT للمؤسسات 
بالتعاون مع احتاد الشركات االستشارية الدولية الذي تترأسه  على 38 شركة  به  اخلاصة  اخلدمات  عرض  مت  املتوسطة إلى الكبيرة- الذي 
شركة أتوس أسبانيا- أطلقت الهيئة املرحلة الثانية من برنامج تكنولوجيا املعلومات جرُو الذي يستهدف الشركات الصغيرة والصغيرة جدا 

في شهر يناير.

في شهر يونيو، وقعت هيئة تنمية صناعة  تكنولوجيا املعلومات مع سيستيل تيليكوم مذكرة تفاهم لتدريب خريجي الهندسة وعلوم 
احلاسب اآللي واملعاهد التكنولوجية على املهارات التجارية والفنية لالنضمام إلى سوق العمل. وفي أغسطس، وقعت الهيئة على بروتوكول 
التنافسية ملوظفي قطاع  امليزات  إلى تعزيز  البروتوكول  الدولي. يهدف  البنك  الدولي العضوة في مجموعة  التمويل  التعاون مع مؤسسة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطوير مهارات خريجي اجلامعات لرفع معدالت التوظيف.



حقوق امللكية الفكرية

متثل حقوق امللكية الفكرية قيمة مهمة بالنسبة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. وتسعى مكاتب امللكية الفكرية إلى زيادة مستوى 
حماية الشركات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات. كما تعمل أيًضا على رفع الوعي العام بحقوق امللكية الفكرية وكيفية تضمينها داخل 
الشركات املتوسطة والصغيرة، وبالتالي حتقيق نتائج اقتصادية مربحة. كما يعمل املكتب أيًضا على تدريب القضاة ووكالء النيابة وضباط 
الشرطة بهدف حتسني البيئة القانونية والتشريعية للملكية الفكرية. في ديسمبر، مت تنظيم جلسة تدريب خاصة من قبل هيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع وزارة العدل لتدريب مستشاري احملاكم االقتصادية والقضاة في مجال امللكية الفكرية، بخاصة 
حماية البرمجيات، وأشكال االنتهاكات وطرق التعامل معها. وقد تناولت اجللسة التي استمرت ملدة ثالثة أيام عدد من القضايا ذات الصلة 
بحقوق امللكية الفكرية، على رأسها حماية العالمات التجارية املسجلة، والنماذج الصناعية األولية وتقارير اخلبرة واملعايير الدولية للملكية 

الفكرية.

ويعد من ضمن أهم األنشطة املنوطة مبكتب امللكية الفكرية في عام 2014 إعداد برنامج أكادميي إلعطاء درجة املاجستير في اإلبداع وإدارة 
حقوق امللكية الفكرية، بالتعاون مع اجلامعات املصرية واألوروبية، للحصول على محتوى تعليمي متخصص في صناعة اإلبداع واالبتكار وإلدارة 
أصول حقوق امللكية الفكرية. كما أعد املكتب أيًضا دراسة حول حماية حقوق الطبع والنشر على اإلنترنت، بالتعاون مع منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية، حيث أقام عدة ورش عمل وبرامج تدريبية مبشاركة أكثر من 351 قاضي ووكيل نيابة، وحوالي 86 ضابط شرطة يناقشون 
مستوى احلماية والوسائل املتاحة لزيادته. فضالً عن مشاركة املكتب في عدة مؤمترات وندوات لتوسيع نطاق الوعي العام بحقوق امللكية 

الفكرية. كما سجل 219 برنامًجا جديًدا بنجاح، وأصدر 277 رخصة ممارسة للشركات التي تعمل في هذا اجملال.

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 

يعّد مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات مؤسسة مصرية رائدة في تعزيز مستويات اجلودة والكفاءة واالبتكار لدى الشركات املتخصصة 
في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت، كما يهدف املركز إلى تعزيز القدرة التنافسية العاملية للشركات عبر تطوير عملية املنتج ومحتواه 
أو حتسني مستويات إنتاج اخلدمة، وإلى جانب ذلك فإنه يسعى إلى تعزيز عملية تطوير صناعة البرمجيات من خالل توفير التدريب والتقييم 

والتشاور والتصديق.

وفي إطار حرص املركز على تطوير خدمات التدريب على هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تقنية املعلومات، بذل املركز جهودا كبيرة من أجل 
 )CMMI(وسيجما 6 و )ITIL(و )ISTQB( :حتقيق ذلك، فقد سعى إلى أن يكون موظفيه من ذوي اخلبرة الفنية في العديد من اجملاالت مثل

.)SEI( وشهادة

 RECOCAPE منتدى تكنولوجيا املعنى الداللي وانترنت األشياء الذي يتم تنظيمه ضمن فعاليات

 RECOCAPE قام مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بتنظيم منتدى تكنولوجيا املعنى الداللي وانترنت األشياء، ضمن فعليات مشروع
األوروبية، وأثناء احلدث عقدت مجموعة من  املفوضية  الذي قام على تنسيقه وتنفذه املركز ضمن برنامج 7th Framework املمول من 
خبراء املركز املتخصصني في هذا القطاع جلسات مع ممثلني عن Tecnalia األسبانية، VTT الفنلندية وUNIBO اإليطالية، وباإلضافة إلى 
الداللية، وشدد على  التكنولوجيا  أول هاكثون عن  ذلك فقد شهد احلدث إطالق منتدى تكنولوجيا املعنى الداللي وإنترنت األشياء وإطالق 

دور التكنولوجيا الداللية في توفير بنية حتتية مناسبة لتطوير تطبيقات التكنولوجيا. 
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مؤمتر أفريقيا والشرق األوسط حول هندسة البرمجيات

أطلق مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات النسخة األولى من مؤمتر أفريقيا والشرق األوسط لهندسة البرمجيات 2014 في مصر بالقرية الذكية، 
حضر املؤمتر نحو 300 متخصصا في مجال هندسة البرمجيات من األوساط األكادميية واملؤسسات احلكومية في مصر، وخالل املؤمتر مت عرض عدد من 
2األبحاث والبرامج التعليمية وإلقاء بعض الكلمات من املتحدثني املرموقني من مصر واململكة املتحدة واسبانيا والهند وفرنسا وكينيا والكويت ورواندا،

 ويذكر أن هذا املؤمتر هو األول في أفريقيا والشرق األوسط الذي يركز على هندسة البرمجيات، وحتت شعار »ابتكار البرامج من أجل االقتصاد 
األكادميية،  واألوساط  الصناعة  مجال  في  احملرزة  التقدمات  وإبراز  والناشئة  احلديثة  التقنيات  لعرض  عظيمة  فرصة  املؤمتر  املستدام«، قدم 

ويهدف املؤمتر إلى إطالق العنان إلمكانات البرامج لتحفيز االبتكار وريادة األعمال، وبالتالي تعزيز االقتصاد في املنطقة. 

 ضمت اللجنة املنظمة للمؤمتر خبراء من ايتيدا ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وقد مثل أعضاء اللجنة الفنية 25 مؤسسة دولية 
وجامعة. 

اختبارات البرامج املعتمدة من مجلس اختبار البرمجيات املصرية 

اعتمد مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، باعتباره الكيان القانوني التابع جمللس اختبار البرمجيات املصرية ومعهد االختبارات الوحيد 
لشهادات ISTQB®، ما مجموعه 1000 اختبار من اختبارات البرمجيات في شهر نوفمبر، ويعد ما حدث َمعلما هاما في هذا اجملال منذ إطالق 

الشهادة في يونيو 2009. 

ومن اجلدير بالذكر أن التأهيل للمستوى األساسي يستهدف املهنيني الذين يحتاجون ملعرفة املفاهيم األساسية الختبار البرمجيات مثل: 
مصممي االختبار ومحلليه ومهندسيه واستشارييه ومديريه، ومختبري قبول املستخدم، ومتخصصي تكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إلى 
أي شخص يحتاج إلى فهم اختبار البرمجيات، مثل مديري املشاريع، ومديري اجلودة، ومديري تطوير البرمجيات، ومحللي األعمال، ومدراء تقنية 

املعلومات واالستشاريني في مجال اإلدارة.
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ملشروعات  وطنية  اتصال  نقطة  هو  البرمجيات  هندسة  واعتماد  تقييم  مركز 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املمولة من االحتاد األوروبي

رشحت وزارة االتصاالت قسم البحث والتطوير التابع ملركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ليكون 
في  األوروبى  االحتاد  من  املمولة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملشروعات  الوطنية  االتصال  نقطة 
مصر، حيث يهدف القسم إلى ضمان أن البرنامج اجلديد Horizon 2020، أكبر برنامج للبحث واالبتكار 
في االحتاد األوروبي، قد أصبح معروفا وميكن الوصول إليها بسهولة جلميع املتقدمني، بغض النظر عن 

القطاع أو التخصص. 

 Horizon ومن اجلدير بالذكر أن الهدف الرئيسي لنقطة االتصال احمللية هو نشر الوعي حول برنامج
2020، واإلرشاد إلى املوضوعات وأنواع العمل ذات الصلة بالبرنامج، باإلضافة إلى تقدمي املشورة بشأن 
اإلجراءات اإلدارية واملسائل التعاقدية، فضال عن إجراء التدريبات واملساعدة في كتابة املقترحات، وتوزيع 

الوثائق، واملساعدة في البحث عن شركاء.

إستراتيجية البرمجيات احلرة مفتوحة املصدر 

الوطنية  اإلستراتيجية  تفعيل  عن  مارس  في  االتصاالت  وزارة  أعلنت 
واملستخدمة في مصر، حيث  املصدر  احلرة مفتوحة  البرمجيات  لدعم 
يتعلق  فيما  مصر  تواجهها  التي  التحديات  اإلستراتيجية  ستعالج 
للشركات  الفنية  والدراية  والتعليم  والتوعية،  السوق،  بامتصاص 
الناشئة املتخصصة في مجال البرمجيات احلرة مفتوحة املصدر، كما 
وتعزيز  للشباب  اإلبتكارية  اإلمكانيات  إبراز  إلى  اإلستراتيجية  تسعى 

صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التحويلية.

البرمجيات بتنسيق جهود  وزارة االتصاالت مركز تقييم واعتماد هندسة  ذاته كلفت  وفي السياق 
اجلهات املعنية من أجل تفعيل إستراتيجية البرمجيات احلرة مفتوحة املصدر. 

وجتدر اإلشارة إلى أن املركز قد عقدت حدثًا بعنوان »رسم خريطة طريق إستراتيجية البرمجيات احلرة 
الذكية، حيث حث احلدث صناع القرار املعنيني  بالقرية  ايتيدا  يونيو في مقر  مفتوحة املصدر« في 
بصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلكومة واجملتمع على عقد املبادرات واستحداث البرامج 
التي من شأنها أن تشكل خطة تنفيذ اإلستراتيجية، كما يعد احلدث األول من نوعه ضمن خطة 
تنفيذ اإلستراتيجية، وقد هدف احلدث إلى إشراك الصناعة واحلكومة واجملتمع في تخطيط وتنفيذ 
البيئي القائم،  الرئيسية لها وألصحاب املصلحة من النظام  هذه اإلستراتيجية، وترسيم اجلوانب 

فضال عن عدد من قصص النجاح املصرية. 



اإللكترونيات والقطاع التصنيعي 

إميانًا منها بدور الصناعة في تقدم األمم،  تسعى وزارة االتصاالت إلى تشجيع الصناعة التحويلية لألجهزة وااللكترونيات في مصر، ومن هذا 
املنطلق تشجع الوزارة املنتجات املصرية من خالل الترويج لها على املستوى احمللي ودعم صادراتها اإلقليمية والدولية، ففي شهر ديسمبر 
جاء على  أجري االجتماع الثاني للجنة املعنية بتنفيذ إستراتيجية تطوير صناعة االلكترونيات والذي ناقش عددا من اإلجنازات احملرزة  التي 
تنمية صناعة  آسيا، وإظهار جهود هيئة  أسواق جديدة في جنوب شرق  فتح  ليكون مسؤوال عن  الصني  إنشاء مكتب تسويق في  رأسها 
تكنولوجيا املعلومات في تأهيل الشباب في مجال صناعة اإللكترونيات، وال سيما في مجال التصميم اإللكتروني؛ وإنشاء مجمع الصناعات 

التكنولوجية فى املعادى بالتعاون مع وزارة البحث العلمي إلشراك الشركات الصغيرة واملتوسطة.

الفترة ما بني 2013-2014، ولكن من خالل تنفيذ إستراتيجية  يذكر أن صناعة االلكترونيات في مصر بلغت 14  مليار جنيه مصري خالل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصرية التي تضع صناعة اإللكترونيات على رأس أولوياتها، فإن مصر تسعى إلى حتقيق 70  مليار جنيه 

مصري بحلول 2018-2017.

الكمبيوتر اللوحي »إينار« 

مت منح 9708 طالًبا باجلامعات احلكومية أجهزة كمبيوتر لوحية »إينار« في شهر إبريل، حيث مت توزيع هذه األجهزة على أفضل الطلبة، وقد مت 
تخصيص 2% من إجمالي عدد األجهزة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة في كل جامعة.

وفي هذا الصدد بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات مشروع لصناعة الكمبيوتر اللوحي في مصر كجزء من دعم تطور قطاع 
التصنيع احمللي، حيث وقعت في أبريل 2012 بروتوكول تعاون مع اجمللس األعلى للجامعات يشمل، في املرحلة األولى، بدء مشروع جتريبي لتوفير 

10.000 كمبيوتر لوحي بتكلفة قليلة وجودة مرتفعة لطالب اجلامعات احلكومية املصرية. 

ويهدف املشروع إلى زيادة كفاءة العملية التعليمية في مصر من خالل دعم التعليم اإللكتروني وتعزيز التفاعل والتواصل بني أعضاء اجملتمع 
التعليمي، وتعد شركة بنها للصناعات االلكترونية املسؤول عن تنفيذ املشروع، كما أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو املسؤول 

عن إدارة املشروع من خالل جلنة توجيهية تضم أعضاء من املركز ذاته ووزارة االتصاالت واجمللس األعلى للجامعات.
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مركز التميز الوحيد التابع ملركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في الشرق األوسط

لقد حرص مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات منذ افتتاحه في عام 2001 على بناء قدرات مئات الشركات املصرية في مجاالت واسعة 
العمليات، باإلضافة إلى أن  في حتسني  للعمليات، و150 مشاركة  من التقنيات، حيث أجرى املركز أكثر من 50 تقييم CMMI، و350 تقييم 
أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة حتصل على اخلدمات االستشارية والتدريب من املركز، فضال عن أنه قام بتدريب 16000 شركة من تلك 
الشركات واعتماد 1600، وإلى جانب ذلك سعى املركز إليجاد أصول متنوعة ملكتبة املعرفة بدءا من األوراق البحثية، ومواد التدريب، واألوراق 

الصناعية،وأشرطة الفيديو املعرفية.

»مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات« احملكم الفني في املسابقات الوطنية

يتولى »مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات« دور احملكم الفني في املسابقات الوطنية من خالل خبرائه املؤهلني تأهيال عاليا في مجاالت 
مختلفة من هندسة البرمجيات، وذلك عن طريق توفير خدمات التقييم للمشروعات واملسابقات اخملتلفة التي تقيمها وزارة االتصاالت، وايتيدا، 
وبرامج املنظمات التابعة لها، حيث تشمل تلك اخلدمات تقييم الطلبات واالقتراحات املقدمة ومراجعة الوثائق ذات الصلة باملنتجات، واختبار 

املنتج في مراحله اخملتلفة.



برنامج التعاون األكادميي في مجال تكنولوجيا املعلومات 

يهدف »برنامج التعاون األكادميي في مجال تكنولوجيا املعلومات« إلى حتسني صورة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصرية من 
والتطوير  البحث  القائمة على  االبتكارية  واخلدمات  املنتجات  إلى تطوير  األكادميية، كما يهدف  واألوساط  الصناعة  التعاون بني  تعزيز  خالل 

والقادرة على وضع شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصرية في مكانة رائدة في السوق محلًيا ودولًيا.

وباإلضافة إلى ذلك يربط البرنامج بني البحث العلمي والصناعة لصالح الطرفني ويزيد الدخل القومي اإلجمالي للدولة، كما يعزز تسجيل 
براءات االختراع اخلاصة باملنتجات واخلدمات، ويرفع القدرة التنافسية.

وفي السياق ذاته شارك برنامج التعاون األكادميي في مجال تكنولوجيا املعلومات في العديد من ورش العمل والفعاليات في اإلسكندرية وعني 
شمس اجلامعات وأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا واجلامعة األمريكية في القاهرة.

وقد مت اختيار 23 شركة للمشاركة في البرنامج عام 2014.

وفي شهر يناير وقعت ايتيدا مذكرة تفاهم مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في مصر للحصول على التمويل املشترك للمشاريع، 
وفي شهر مارس أطلق التعاون األكادميي لتكنولوجيا املعلومات الدفعة الثانية من اجلولة رقم 14، كما أطلق ثالثة مقترحات فوز لنفس اجلولة، 
وستة مقترحات فوز للجولة 15 في سبتمبر، وفي الوقت احلالي ميول برنامج التعاون األكادميي لتكنولوجيا املعلومات 42 مشروع تخرج من 

املقترحات املقدمة والبالغ عددها 105.

104

105

املوظفني  املعلومات املصمم خلدمة  إدارة تكنولوجيا  برنامج  الثالثة من  الدفعة  األول وحفل تخريج  املنتدى  ايتيدا  ففي شهر مايو، نظمت 
العاملني في هذا اجملال، حيث يضم البرنامج 77 منهج تدريبي وفقا للشهادات اإلدارية املتخصصة في مجال التسويق واملبيعات وإدارة املشاريع، 

وتنمية املوارد البشرية، والتخطيط االستراتيجي وغيرها.

وفي السياق ذاته جنحت ايتيدا في دعم 15 شركة من الشركات الصغيرة واملتوسطة ضمن فعاليات مؤمتر “دور تقنية املعلومات في تنمية 
وزارة  رعاية  املصرية، وحتت  الصناعات  واحتاد  واالتصاالت  املعلومات  بالتعاون مع غرفة تكنولوجيا  يونيو، وذلك  صناعة” الذي عقد في شهر 
االتصاالت، حيث هدف املؤمتر إلى تطوير األعمال التجارية ألعضاء الغرفة من خالل حتديد احتياجات الشركات الصناعية، وزيادة الوعي من خالل 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مختلف الصناعات، وحتقيق اإليرادات املباشرة للشركات من خالل املبيعات وتنفيذ الصفقات. 

وباإلضافة إلى ذلك أعلنت ايتيدا في شهر يوليو عن الدورة اجلديدة للمشروع مبيزانية تصل إلى 20 مليون جنيه لتشجيع املشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة واملتوسطة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإلى جانب ما سبق نظمت ايتيدا حفال لتوزيع شهادات التخرج على 

الدفعة الثالثة لبرنامج Manage IT والبالغ عددها 400 خريج من 221 شركة محلية عن عام 2014-2013.

كما وقعت ايتيدا بروتوكوالت تعاون في أغسطس مع ثالث منظمات مجتمع مدني لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 
لزيادة الصادرات املصرية من البرمجيات من خالل تعزيز القدرة التنافسية لتلك املنتجات، وزيادة الصادرات املصرية، وفتح أسواق جديدة، وخلق 

فرص جديدة محليا ودوليا. 

Manage IT برنامج

مجال  في  املتخصصة  الكوادر  توفير  خالل  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  بناء قدرات  برنامج Manage IT إلى  يهدف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من ذوي املهارات اإلدارية واملعرفة املطلوبة للحياة املهنية، وبالتالي متكينهم من املنافسة في 

الساحة الدولية وإعداد املديرين في بداية مهاراتهم اإلدارية.

لتطوير املهارات القيادية ملا  املتخصصة  التدريبية  الدورات  من  عدد  عن  اإلعالن  وبالتعاون مع Franklin Covey- Egypt ، مت 
يقرب من 200 متدرب بشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات املستويات اإلدارية املتوسطة والعليا املسجلة في قاعدة 

بيانات ايتيدا عام 2014.

املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 

تسعى وزارة االتصاالت إلى مساندة ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من خالل تعزيز أدائها وقدرتها التنافسية، ومن 
أجل حتقيق ذلك توجه الوزارة هذه الشركات نحو فرص التسويق واإلنتاج اجلديدة، وتدعم إنشائها خارج املدن الرئيسية في البالد لغرض خلق 
فرص العمل، وفي السياق ذاته حتتضن ايتيدا مجموعة من املبادرات والبرامج لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة بشكل مباشر وغير 

مباشر.
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القرية الذكية مبصر

أُنشأت القرية الذكية مبصر عام 2003،  حيث كانت أول مجمع تكنولوجي يعمل بكامل طاقته وأول مجمع لألعمال في مصر، ومتتد على 
مساحة تبلغ 3  كيلومتر مربع غرب القاهرة،  فهي تتسع لتشمل الشركات احمللية ومتعددة اجلنسيات والسلطات احلكومية واملالية ومراكز 

البحث والتطوير والتي تتميز جميعها بالبنية التحتية املتطورة وإدارة املرافق احلديثة ومجموعة واسعة من اخلدمات التجارية والترفيهية.

التوعية السوقية

تسعى ايتيدا إلى دعم تطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات احمللية وتعزيز صادرات شركات تكنولوجيا املعلومات احمللية من خالل دخول أسواق 
جديدة وتعزيز العالقات التجارية مع األسواق القائمة من خالل عدد من البرامج التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة.

وفي هذا الصدد وقعت ايتيدا وشركة البيانات الدولية ثالث بروتوكوالت تعاون أثمرت عن إطالق برنامج ›Africa Together‹ في أكتوبر، حيث 
يهدف البرنامج إلى مساعدة شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصرية على اختراق األسواق الكبيرة في جميع أنحاء أفريقيا خاصة 
واالتصاالت في  املعلومات  تكنولوجيا  دور صناعة  تعزيز  السوق، وزيادة  وتطوير  الشراكات  ونيجيريا من خالل  وتنزانيا  وكينيا  وإثيوبيا  أوغندا 
 Industry Technology“ برنامج ”Africa Together“ مصر كمساهما رئيسيا في النمو االقتصادي للبالد، ومن ضمن جوانب برنامج
الشاملة  بالبيانات  ايتيدا  تزويد  إلى  يسعى  والذي سوف  الدولية  البيانات  لشركة  التابع  الصناعية  التكنولوجيا  ميزة  أو   ”Advantage
برنامج Africa Together، فإن  أنحاء العالم، وكجزء من  واالتصاالت في جميع  املعلومات  تكنولوجيا  بأسواق  اخلاصة  االجتاهات  وحتليل 
شركة البيانات الدولية سوف تعمل على ربط قدرات الشركات املصرية العاملة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع احتياجات شركات 

املستخدم النهائي األفريقية.

املناطق التكنولوجية

إن حرص مصر على إنشاء املناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الدولة كان يستهدف في األساس استحداث مجتمع معرفي ومجتمع حضري 
صديق للبيئة، كما كان يستهدف خلق جو مميز لتشجيع االستثمار وتعزيز الوضع العاملي ملصر ورفع قدرتها التنافسية وقدرتها على التصدير. 

حيث تهدف املناطق التكنولوجية إلى تعزيز النمو الوطني في اجملاالت التي تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما تقدم العديد من 
املنافع ألعضاء الشركات واملنظمات، وتشتمل هذه املنافع على الوصول إلى املوارد املشتركة مثل إمدادات الطاقة غير املنقطعة واالتصاالت 
الترفيهية  واخلدمات  البيع  ومنافذ  السيارات  ومواقف  املؤمترات  عقد  وخدمات  اإلدارة  ومكاتب  واألمن  السرعة  عالية  والالسلكية  السلكية 

والرياضية.

والقطاع اخلاص(  وتهدف إلنشاء وإدارة  االتصاالت  واخلاص )وزارة  العام  القطاعني  الذكية«  شراكة بني  القرى  وإدارة  تنمية  وتعد »شركة 
سلسلة من اجملمعات التكنولوجية ومجمعات األعمال محلًيا وإقليمًيا.

التقنية  للخدمات  العاملي  املزود   TÜV Rheinland اجلودة ISO 9001: 2008 من شركة  إدارة  الذكية شهادة  القرية  ُمنحت  مارس  وفي 
والشهادات، حيث جاءت اجلائزة ثمرة للخبرة املتراكمة إلدارة شركة القرية ونتاًجا لسجل حافل باإلجنازات على مدى السنوات العشر املاضية، 

وباحلصول على هذه الشهادة، ترسخت جذور القرية الذكية كعالمة جتارية قوية معمول بها في الشرق األوسط وأفريقيا.  

العمراني  والتطوير  للتنمية  القرية وشركة املستقبل  توقيع مذكرة تفاهم في شهر مايو بني شركة  الذكية مت  القرية  وعلى درب مشروع 
لدراسة إنشاء مشروع متكامل شرق القاهرة مماثل ملشروع القرية الذكية في مدينة 6 أكتوبر. 

ومن أجل تعميم منظومة الدعم مت افتتاح مركز خلدمة العمالء ومركز اتصاالت في شهر أغسطس بالقرية الذكية لتوفير معلومات عن 
املنظومة مبا في ذلك اخلبز والغاز، ويهدف النظام اجلديد إلى تفعيل خطة الدولة لتقدمي الدعم إلى الفئات املستهدفة بجميع أنحاء الدولة.

وفي شهر ديسمبر صدر العدد األول جمللة القرية الذكية الفصلية بعنوان “أخبار مجتمع القرية”، وقد أتاح هذا العدد الفرصة أمام األفراد 
والشركات التواصل وتبادل آخر األخبار ذات الصلة مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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املنطقة التكنولوجية باملعادي

تعهيد  في  املتخصصة  والدولية  املصرية  الشركات  فيه  جتتمع  للتكنولوجيا  كمركز  باملعادي  التكنولوجية  املنطقة  تأسست 
األعمال واملعرفة وتكنولوجيا املعلومات، مما يجعل مصر واحدة من أبرز وجهات مراكز اتصال التعهيد في املنطقة.

وتقع املنطقة التكنولوجية باملعادي في القاهرة، وهي منطقة صديقة للبيئة تبلغ مساحتها 303.000 متر مربع تتميز بأحدث 
تقنيات التعهيد كما ساهمت في جعل مصر أحد اجلهات الناشئة في مجال صناعة التعهيد.

وقد احتل بعض مقدمي اخلدمات املصرية والدولية البارزين مساحة مكتبية إضافية تبلغ  36.000 متر مربع عام 2014 من صناعة 
التعهيد ووفر  12.000 فرصة عمل مباشرة و29.000 غير مباشرة، وبحلول عام 2015 ستوفر املنطقة التكنولوجية باملعادي ما يزيد 
على  24.000 متر مربع كمساحات مكتبة لصناعة التعهيد، وستعمل املنطقة، فور اإلنتهاء من هذه اخلطة، على توفير40.000 

فرصة عمل مباشرة و100.000غير مباشرة.

وباإلضافة إلى ذلك مت افتتاح مركز راية اجلديد باملنطقة التكنولوجية باملعادي، وقد أصبح هذا املركز أكبر مراكز االتصاالت وخدمة 
العمالء في منطقة الشرق األوسط ملا يوفره من خدمات تكنولوجية لعمالء اتصاالت مصر على املستويني احمللي واإلقليمي.  

وعلى هامش معرض Cairo ICT مت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة االتصاالت ووزارة البحث العلمي في شهر نوفمبر، حيث تهدف 
املذكرة إلى إنشاء مجمع لالبتكار والصناعة اإللكترونية في “املنطقة التكنولوجية املعادي” بالتعاون مع جامعة القاهرة وجهاز 
العلمية والبحثية والتسويقية االستثمارية لدعم  إلى توفير األدوات  الوطنية للقوات املسلحة، كما تهدف  مشروعات اخلدمة 
االبتكار وريادة األعمال لدى الشباب والشركات الصغيرة واملتوسطة، خاصة في مجال اإللكترونيات وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها 

في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغيرها من اجملاالت.  

التوسع التدريجي

إن القرية الذكية تعد منوذًجا يستحق التكرار محليا ودوليا، وانطالقًا من هذه الفكرة فإن القرية لديها موقًعا ممتازًا في دمياط ميكن 
أن يكون من أكثر املواقع املؤهلة لتكون قرية ذكية جديد، حيث إن املوقع به أكثر الصناعات إزدهارًا وتنوًعا في مصر، ومن ثم فإن 
شركة القرية الذكية جتري حالًيا دراسات جدوى ودراسات للسوق باملوقع لتحديد القطاعات االستثمارية التي من شأنها أن تكون 
جذابة في هذه السوق، ونظرًا لنجاح جتربة القرية الذكية غرب القاهرة، يجب تكرار هذه التجربة في الشرق أيًضا، وهذا ما يقع 
حاليا قيد الدراسة، حيث إن اخلطط التوسعية لشركة القرية الذكية تضم محور قناة السويس، العمود الفقري ملشروع توسيع 

قناة السويس اجلديدة.   

إن االجتاه العام للدولة ينصب نحو العمل على التوسع في املشاريع اخلارجية واالستثمارات اإلقليمية، ال سيما في دول حوض النيل، 
احتادًا دوليا عمالقا ذو خبرة  اثني عشر  الذكية« يتنافس مع  املهندسني االستشاريني للقرى  ومن هذا املنطلق فإن احتاد »جماعة 
واسعة في مجال إعداد الدراسات التفصيلية إلقامة »مناطق األعمال والتكنولوجيا«، حيث حصل االحتاد في شهر أغسطس على 
عقد إعداد اخلطة الرئيسية والدراسات الهندسية واالجتماعية واالقتصادية واملالية التفصيلية إلنشاء أول منطقة تكنولوجية 

في أوغندا، ويجري حاليا دراسة املشروع مع احلكومة األوغندية. 

وفي السياق ذاته مت تسليم دراسة جدوى، ودراسة سوق، ومخطط رئيسي لشركة »أوراجن« للمحمول ومشغل الهاتف الثابت باألردن 
للموافقة على تنفيذ منطقة تكنولوجية جنوب عمان،  وجتري حاليا مفاوضات مع شريك تونسي إلنشاء منطقة تكنولوجية في 

سوسة، تونس.  



اإلبداع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لوزارة  الرئيسية  األولويات  ضمن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  األعمال  وريادة  اإلبداع  تشجيع  يأتي 
التنمية املستدامة، ووضع مصر كمركز  واالتصاالت، وتأييد  املعلومات  االتصاالت لدفع عجلة منو قطاع تكنولوجيا 
الدولية كمركز دولي لصناعة  إقليمي لإلبداع بحلول عام 2020، حيث أن مصر معترف بها اآلن من قبل املنظمات 

التعهيد. 

التي تغطي إنشاء  البرامج  ويتحقق تشجيع اإلبداع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل عدد من 
املالي  الدعم  وتقدمي  أيًضا،  اجملال  هذا  في  العاملة  والدولية  احمللية  والشركات  باجلامعات  اجملال  هذا  في  متيز  مراكز 

والتسويق للمبتكرين وأصحاب املشاريع.
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 InnovEgypt برنامج

يعد InnovEgypt برنامًجا فريًدا من نوعه في مجال االبتكار وريادة األعمال، فهو موجه لطالب السنة الثالثة ممن ترتبط دراستهم مبجال 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والذين يتطلعون إلى أن يصبحوا من أصحاب املشاريع في املستقبل إما عن طريق تأسيس شركات ناشئة 
خاص بهم أو من خالل تطوير مهارات ريادة األعمال املطلوبة من قبل الشركات احمللية واملتعددة اجلنسيات، وفي فبراير مت تسليم شهادات 

الدورتني األولى والثانية اخلاصة ببرنامج Innovegypt لبرنامج اخلريجني.

وجتدر اإلشارة إلى أن البرنامج يتكون من ثالث مقررات هي: مقرر “االبداع” وهو عبارة عن دورة تفاعلية تستمر ملدة يومني يدرس فيها الطالب 
ويغطي جميع املبادئ الرئيسية لريادة األعمال ويقدم خدمات تدريبية  أيًضا  ليومني  املقرر  هذا  األعمال 101” ويستمر  االبتكار، ومقرر “ريادة 
شاملة حول األدوات الرئيسية التي يحتاجها أصحاب املشاريع احملتملني لبدء عملهم اجلديد، ومقرر “معسكر رعاية األفكار اإلبداعية” حيث 

يدرس الطالب تقنيات العصف الذهني لتوليد األفكار التجارية املبتكرة باالعتماد على التحديات ويستمر ملدة يومني أيًضا،

هذا وقد مت تنفيذ برنامجني لتدريب املدربني العتماد على ما مجموعه 19 مدرب لتقدمي مقرر “معسكر رعاية األفكار اإلبداعية” )10 مدربني( 
ومقرر ريادة األعمال )9 مدربني(.

كما مت تنفيذ 19 جولة خالل عام 2014 لتغطية 19 جامعة مختلفة في 12 محافظة في جميع أنحاء مصر، وقد وصل عدد الطالب إلى 1201 
طالب جامعي متخصص في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكانت نسبة اإلناث 42% ونسبة الذكور %58.

برامج دعم االبتكار اخلاصة باألوساط األكادميية

البرامج لتوفير التعليم والتدريب في مجال االبتكار وريادة األعمال لطالب اجلامعات في مجاالت تكنولوجيا املعلومات  مت تصميم عدد من 
واالتصاالت.

ريادة األعمال 

إميانا منها بالدور العظيم لريادة األعمال، حترص وزارة االتصاالت على تعزيز ريادة األعمال لتمكني النمو املستدام لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، كما حترص على إستحداث عدد من البرامج، وزيادة الوعي بريادة األعمال، وتنظيم ورش عمل لتدريب احلاضنات والشركات الناشئة.

وباإلضافة إلى ذلك فإن الوزارة تسعى إلى دعم ريادة األعمال من خالل رعاية املبدعني باألفكار اجلديدة وتزويدهم باألدوات املناسبة، واستخدام 
اخملتبرات، والوصول إلى اخلدمات املشتركة مع الشركات احلاضنة، هذا باإلضافة إلى اخلبرات املتعلقة بالتمويل، والتسويق، واإلستثمار.

»مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال«  عضو »شبكة األعمال األوروبية«

حصل مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال على عضوية شبكة األعمال األوروبية ليكون أول مركز في مصر،والثاني في أفريقيا والرابع 
في منطقة الشرق األوسط يحصل على هذه العضوية، حيث إن شبكة األعمال األوروبية عبارة عن شبكة مكونة من نحو 150  مركز أعمال 
وابتكار أوروبي معتمد من حيث اجلودة و100  منظمة تدعم تطوير ومنو منظمي املشاريع اإلبتكارية، والشركات الناشئة والصغيرة واملتوسطة، 
كما تطرح الشبكة فرصا أمام الشركات احمللية للتوحد في جميع أنحاء أوروبا والعالم من خالل مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال،  

واملنظمات واملرافق من أجل تطوير خدماتها ومنتجاتها وأسواقها.

دعم اإلبداع

يهدف دعم اإلبداع إلى حتفيز القدرات اإلبداعية بني الطلبة وشركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مصر، حيث يتم تقدمي برامج بناء 
قدرات وتكرمي لإلبداع لكل من البيئة األكادميية والصناعية وذلك من أجل بناء قدرات إدارية لإلبداع باإلضافة إلى خلق ثقافة قائمة على اإلبداع 
احمللي ودعمها لتكون قادرة على ابتكار منتجات مصرية تنافسية، وفي شهر فبراير عقد احلفل اخلتامي لبرنامج 2013 التي ضم أنشطة طالب 

مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال عام 2013. 

مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال 

تأسس »مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال«  في القرية الذكية عام 2010،  حيث يهدف إلى حتفيز االبتكار وريادة األعمال في مجال 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،  مما يعود بالنفع على االقتصاد الوطني، ويسعى املركز جاهًدا لتشجيع االقتصاد القائم على االبتكار عن 

طريق دعم اإلبداع وريادة األعمال وتعزيزهما ودعم امللكية الفكرية في مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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برامج دعم االبتكار اخلاصة بالصناعة 

بالشركات  أساسا  بالصناعة  اخلاصة  االبتكار  دعم  برامج  االقتصادي، وتهتم  للنمو  عامل محفز  أنه  على  فترة طويلة  منذ  لالبتكار  يُنظر 
الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات متعددة اجلنسيات، ومن ثم فإنها تهدف إلى استحداث ومتكني الثقافة القائمة على 

االبتكار خللق منتجات مصرية ابتكارية تنافسية.

InnovEgypt-Industry برنامج

برنامج InnovEgypt-Industry عبارة عن برنامج تدريبي تفاعلي في إدارة اإلبداع التكنولوجي واملقصود منه توفير املعلومات األساسية 
واخلبرة العملية للشركات بهدف بناء قدرات إدارية إبداعية، ففي عام 2014 نزل البرنامج إلى أرض الواقع ليشهد تدريب 125 متدرب في 85 

شركة مختلفة. 

جائزة مصر لإلبداع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املعلومات واالتصاالت »EgyptInnovate ICT Award« برنامج عرفان وتقدير للشركات  تعد جائزة مصر لإلبداع في مجال تكنولوجيا 
احمللية الناشئة واملشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة التي حققت إجنازات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شريطة 
مركز اإلبداع  منهم 42 تطبيق، وقام  للجائزة 133 تطبيق، فاز  أال يتعدى عدد املوظفني العاملني بها أكبر 99 موظًفا، ففي عام 2014 تقدم 

التكنولوجي وريادة األعمال بتسليم اجلائزة لهم في شهر مايو.

ابتكار 2014

يهدف برنامج »تكرمي الطالب« التابع ملركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال إلى حتفيز االبتكار وريادة األعمال في قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت ليعود بالنفع على االقتصاد الوطني، وتُعد مسابقة »ابتكار« اخلاصة مبشاريع التخرج التابعة للمركز جزًءا من البرنامج املقدم 
لطلبة السنة الهائية، حيث مت إطالقها بالتعاون مع املنظمات التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والشركات متعددة اجلنسيات، 
األولى، ويجري حاليا إجراء دورات  الدورة  وقد تلقت مسابقة »ابتكار 2014« عددا من األفكار يصل إلى 129 فكرة أختير منها 87 فكرة في 
أخرى الختيار أفضل ثالث أفكار في 12 مسار تقني مختلف، وقد انطلقت مسابقة »ابتكار 2014« سعًيا وراء اكتشاف املوهوبني، واألفكار 
االبداعية، واملنتجات، واخلدمات وتقدميها للمجتمع بغية تشجيع الطالب على تطوير حلول جديدة تتماشى مع التكنولوجيات اجلديدة، وتعزيز 

ثقافة االبتكار لدى األجيال القادمة .

معسكر رعاية األفكار اإلبداعية

تدريب  برنامج  هو  اإلبداعية  األفكار  رعاية  معسكر 
بنظام  ويعمل  فقط  يومني  ملدة  يستمر  تفاعلي 
التعلُّم باملمارسة، ويشتمل على ست مراحل يتعلم 
احللول  وخلق  األفكار  توليد  كيفية  الطالب  خاللها 
مصر  في  الرئيسية  املشاكل  لبعض  االبتكارية 
والعالم، وباإلضافة إلى املعسكرات املقامة من خالل 
معسكرات  ثالث  تنظيم  مت   ،InnovEgypt برنامج 

أخرى بطاقة 145 في عام 2014.
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برنامج مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال لدعم الشركات الناشئة

الشركات  ملساعدة  عام 2013 برنامًجا  األعمال  وريادة  التكنولوجي  اإلبداع  مركز  الناشئة، أسس  الشركات  تشجيع  على  حرصه  إطار  في 
الناشئة العاملة في حقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تقدمي الدعم لها، وتغطية مجموعة واسعة من املوضوعات، واخلدمات، 
األعمال  مع “شبكة  بالتعاون   ”Soft Landing« برنامج الالزمة لنمو مثل تلك الشركات، ومن ثم فقد شهد عام 2014 إطالق  واملوارد 
األوروبية” لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة واملتوسطة من أجل توسيع نطاق انتشارها إلى السوق األوروبية وذلك من خالل 150 
مركز من مراكز األعمال األعضاء في “شبكة األعمال األوروبية” التي ُمنح عضويتها “مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال” عام 2013.   

لتكون  ناجحة  ناشئة  إلنشاء 320 شركة  خمسية  خطة  عام 2014 مبثابة  انطلق  وعالوة على ذلك، يعد برنامج “Egypt SU 320” الذي 
مثال يحتذى به في مجتمع ريادة األعمال مبصر، وتهدف اخلطة إلى إنشاء هذه الشركات في جميع محافظات مصر بحث حتظى كل محافظة 

بعشر )10( شركات 

برنامج دعم امللكية الفكرية

تُعد حماية امللكية الفكرية عامالً رئيسًيا جلذب االستثمارات من دول أخرى وحتفيز عملية تطوير الصناعات احمللية، حيث تُعد احلماية املالئمة 
للملكية الفكرية أداة هامة وقوة محركة لدفع االقتصادات النامية إلى األمام، كما تلعب امللكية الفكرية دورًا هاًما في دعم النمو، وباإلضافة 
إلى ذلك، تُعد القدرة على حماية االبتكارات أمرًا ضروريا للعديد من الشركات الصغيرة واملتوسطة االبتكارية في مصر وذلك للمحافظة على 

قدرتها التنافسية.

وفي هذا الصدد أطلق مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال برنامًجا يهدف إلى دعم امللكية الفكرية لدى الشركات الناشئة العاملة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبصر، وباإلضافة إلى ذلك يوفر التدريب فرصة الكتساب معارف حديثة عن أنظمة امللكية الفكرية 
وخبرات عملية في ممارسات براءات االختراع والعالمات التجارية، فضال عن توفير معلومات للشركات الصغيرة واملتوسطة حول إنشاء ملفات 

للملكية الفكرية وكيفية إعدادها. 

ومن هذا املنطلق قدم »مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال« دورات تدريبية على امللكية الفكرية والتشاور إلى 33 صاحب مشروع و9 
شركات صغيرة ومتوسطة، وقد خطط البرنامج ألول ندوة مصرية حول امللكية الفكرية وأدارها بنجاح، وبالتعاون مع وفد االحتاد األوروبي في 

مصر، أطلق مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال ندوة امللكية الفكرية املصرية في أكتوبر بالقرية الذكية .

 Mobile Monday ملتقي

نظم مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال ملتقى بعنوان »Mobile Monday” في شهر نوفمبر بجامعة املنصورة، حيث تعاونت شركة 
وتأثيرها على عالم األعمال، وقد شهد امللتقى عرًضا للمفاهيم والتقنيات  العاملية  الهاتف احملمول  املركز لعرض تطبيقات  Microsoft مع 
اخملتلفة التي تعمل على توعية أصحاب املشروعات وتقريبهم من األبحاث املعنية بهذا اجملال، وقد أتيحت الفرصة أمام األفكار والنماذج املتميزة 

لعرض امللصقات الدعائية في منطقة مخصصة لذلك.

هذا وقد استضاف املركز في شهر فبراير ورشة العمل “Mobile Monday” التي تعد مبثابة حدث تفاعلي لتوضيح كيف أن تطبيق أنظمة 
الوصول إلى أدوات الشركة في بيئة سليمة وآمنة  املوظفني  على  يسهل  أن  نظام التشغيل windows 8 وwindows phone ميكن 

وسهلة. 

الرؤى الصناعية واملطورين واألفراد ذوي  ومن اجلدير بالذكر أن ملتقى Mobile Monday هو عبارة عن برنامج اجتماعي مفتوح ألصحاب 
النفوذ لتعزيز التعاون وتطوير األعمال عبر احلدود من خالل األحداث املباشرة للشركات لعرض املنتجات وتبادل األفكار ومناقشة االجتاهات في 
م امللتقى في هلسنكي فنلندا عام 2000، حيث عمل أكثر من 300 متطوًعا حول العالم على تنظيم األحداث  األسواق احمللية والعاملية، وقد نُظِّ

كما أصبح مجتمًعا رائًدا في مجال تطبيقات الهاتف احملمول.

مسابقة »حي«

العربية  االجتماعية  الشبكات  تطوير  مجال  في  اخلريجني  وشباب  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وتشجيع  دعم  على  حرصه  إطار  في 
والتطبيقات النقالة، أطلق »مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال« مسابقة حتت عنوان »حي«.

تهدف املسابقة إلى رفع مستوى الوعي باألهمية االقتصادية للشبكات االجتماعية، والتشجيع على تطوير التطبيقات التي تدعم انتشار 
هذه الشبكات في اجملتمعات احمللية، كما تهدف أيًضا إلى بناء قدرات شركات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واألفراد خلدمة اجملتمعات.

وتتكون املنافسة من ثالث مراحل، تضم املرحلة األولى تقدم املتسابقني للمسابقة وتقييمهم، حيث يبلغ عددهم 404، يتم بعد ذلك تصعيد 
أفضل 101 متسابق إلى املرحلة الثانية، حيث يتلقوا التدريب والدعم لتطوير النماذج األولية وخطط األعمال، ثم تأتي املرحلة الثالثة ويصل 
إليها خمس شركات تتلقى كل شركة منهم حزمة مكافآت ملدة تسعة أشهر تضم ورش عمل، وتوجيهات، ومكافآت مالية تصل إلى 60،000 
جنيه مصري على ثالثة أقساط اعتمادا على التقدم احملرز في املشاريع. وفي عام 2014 مت دفع القسطني األخيرين من اجلوائز املالية للشركات 

اخلمس بعد حتقيق اإلجنازات اخملطط لها.

األعمال التجارية وريادة األعمال 

يولي »مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال« اهتماما كبيرا برفع الوعي جتاه ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لتوفير بيئة عمل مناسبة، وانطالقًا مما سبق يسعى املركز لتأهل الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا واملرشحة لالنضمام 
إلى احلاضنات التكنولوجية من خالل تطوير شبكة محلية وإقليمية ودولية من األطراف املعنية لدعم رواد األعمال، ورفع الوعي بأهمية حقوق 

امللكية الفكرية وفنون التسويق. 

برنامج »مسرّع ريادة األعمال التكنولوجية« 

يسعى برنامج »مسرّع ريادة األعمال التكنولوجية« إلى مساعدة املشروعات الريادية ملواجهة التحديات الصعبة املتصلة باغتنام الفرص 
التجارية. 

ومن ثم فإن البرنامج يعد حافزًا لتمكني أصحاب املشروعات من الوصول بأعمالهم إلى مستوى أعلى، ففي عام 2014 ذاع صيت البرنامج 
ليغطي القاهرة وأسيوط واملنصورة واإلسكندرية، حيث قدم خدمات تدريبية ملا يربو عن 241 صاحب مشروع ميثلون 89 شركة ناشئة، مما 
احلاضنات  إلى  االنضمام  بفرص  ناشئة  شركات  خمس  والدولي، وفوز  احمللي  املستويني  على  واملسابقات  اجلوائز  من  بالعديد  فوزها  عن  أثمر 

التكنولوجية، وحضور 12 شركة ناشئة اجتماعات مع املستثمرين، باإلضافة إلى فوز 24 شركة ناشئة أخرى بجوائز محلية.
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وخالل عام 2014 عقدت إدارة احلاضنات التكنولوجية  أكثر من 40 جلسة إرشادية للشركات الناشئة احملتَضنة كما دعمت جهودها التسويقية، 
وقد شاركت أكثر من خمس شركات ناشئة محتَضنة في املعارض الدولية، وباإلضافة إلى ذلك نُظمت جلسات تواصل إلتاحة الفرصة أمام 
تلك الشركات لتبادل اخلبرات واالستفادة من توجيهات الشركات الناشئة األخرى التي انتهت مدة دعمها من خالل احلاضنات التكنولوجية  ”.

وعالوة على ذلك فقد شهد عام 2014 إجنازات لعديد من الشركات الناشئة احملتضنة مثل:

الذي يتيح حتويل أي جسم مسطح إلى وسيلة تعليم تفاعلية،  الذكي  التعليمي  بالنظام  ناشئة محتضَنة تعمل   إنترأكت وهي شركة 
وقد فازت هذه الشركة باملركز الرابع في مسابقة »حتدِّي إنتل لريادة األعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2014« مبشروع »نظام 

التعليم الذكي« الذ يستهدف األسواق التعليمية مثل املدارس واجلامعات ومؤسسات املؤمترات.

قاعدة بيانات واسعة من األطباء واملمرضني املؤهلني ميكنك االتصال بهم حلجز ميعاد أو  يضم  جديد  موقع  عن  عبارة   أطلب دكتور وهو 
طلبهم للكشف باملنزل، ومن ثم فإن املوقع يعد مركزًا طبًيا يضم جميع األطباء املصرين لتسهيل الوصول إلى خبراء متخصصني، وقد 

ووزير الصحة. وزير االتصاالت  حضر مؤسسو املوقع معرض Cairo ICT في نوفمبر واجتمعوا مع 

إنشاء مواقع فيديو وتضمني مقاطع الفيديو من اليوتيوب واملصادر األخرى، ومن خالل  االنترنت لتمكني   خدمة VIDMY وهي خدمة على 
هذه اخلدمة ميكن للمستخدمني إنشاء مواقع ويب في دقائق بدون سابق معرفة، وهي متوفرة اآلن في النسخة التجريبية، وفاز هذا املشروع 

بجائزة أفضل فرصة للعوملة في يوروميد 2014.

مزودي  اخلدمات مثل  الهليوم، وتستهدف مقدمي  البالونات  باستخدام  الالسلكية  االتصاالت  تقدم خدمات  ناشئة  شركة  وهي  واصل   
االنترنت ومشغلي شبكات الهاتف احملمول للمساعدة في تغطية مناطق اخلدمة، وقد فازت »واصل« باجلائزة األولى في مسابقة »صنع في 

مصر« خالل يوم الهندسة املصري في سبتمبر.

احلضانات التكنولوجية 

يسعى مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال إلى تعزيز ومتكني ريادة األعمال في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تقدمي 
برنامج احلضانات التكنولوجية ملدة عام للمشروعات االبتكارية والواعدة جتاريا.

Start IT مسابقة

تستهدف مسابقة “Start IT” أصحاب املشروعات الذين لديهم أفكارًا ومناذًجا ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويسعون لتحويل 
أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، ويتم التقدم إلى تلك املسابقة من خالل اإلنترنت طوال العام، كما تتم عملية االختيار كل ثالثة 
أشهر، ففي عام 2014 انضم 18 مشروع وشركة ناشئة إلى حضانة “مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال” واثنني من احلاضنات التابعة 

له بالقرية الذكية وأسيوط.

ومن ناحية أخرى مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني املركز وإسكوا في فبراير لتعزيز احملتوى الرقمي العربي، وبناء على ذلك، مت إطالق مسابقة 
للمبدعني الشباب الختيار أفضل األفكار التي تخص املنتجات أو التطبيقات ذات الصلة باحملتوى الرقمي العربي، كما مت وضع جدول زمني لتلقي 
املقترحات وتقييمها من قبل جلنة محايدة، حيث منحت شركتان حزمة دعم في حاضنات القاهرة وأسيوط نتيجة ملا قدموه من أفكار تتمثل 

فيما يلي:  

 فكرة عرفني شكرًا التي تعد أول نتاج ملؤسسة »BM Engineering and Technology SAE”، والتي تعد أيًضا مبثابة منصة لدعم 
احملتوى الرقمي العربي من خالل 150 ألف مقال لإلجابة عن سؤال “كيف” مثل )كيف تبدأ فكرة مشروع( وغير ذلك، فالفكرة شبيهة 
رئيسية )السيارات -  أنها تغطي 18 فئة  أنحاء العالم، كما  العربية في جميع  باللغة  مبوسوعة عربية تستهدف 295 مليون متحدث 
التعليم - أجهزة الكمبيوتر وااللكترونيات - الرعاية الصحية - العناية الشخصية - الرياضة - الفنون - العائلة - األعمال - الغذاء - السفر 

املنزلي - احليوانات - الدين - العالقات - حياة الشباب(. - الهوايات واحلرف - الديكور 

تأسست في نوفمبر 2014 كشركه ذات مسؤولية محدودة، والفكرة عبارة عن   فكرة »شورى ثيم« التابعة لشركة Digital Arts التي 
سوق لشراء وبيع ملفات PSD، والصور، ومناذج HTML، واملوضوعات لنظم إدارة احملتوى مثل ورد برس وجملة، والسمة الرئيسية لتصاميم 

الفكرة هي اللغة العربية والتوافق من اليمني إلى اليسار، ومن ثم فإن فكرة “شورى ثيم” تعد مالذًا جملتمع املطورين واملصممني.
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برنامج دعم أمتتة التصميمات اإللكترونية 

انطلق برنامج »دعم أمتتة التصميمات اإللكترونية« الذي تبلغ مدته ثالث أعوام في عام 2014 
لتشجيع صناعة االلكترونيات احمللية، ودعم أدوات أمتتة التصميمات اإللكترونية للشركات احمللية 

اخملتارة على أساس الوفاء باملعايير التي تعلن في الدعوات التي تصدر كل شهرين.

برنامج التدريب على األندرويد التابع ملركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال

أطلق »مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال« برنامج تدريب على تطبيقات األندرويد ودورة 
حياتها مبا يتماشى مع زيادة استخدام تلك التطبيقات في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2014 
تلقى أكثر من 100 مهندس التدريب، اجتاز منهم 70 مهندس امتحان الشهادة الدولية، وقد 
كان معظم املتدربني من الشركات الناشئة والشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.

برنامج احلوسبة السحابية التابع ملركز اإلبداع التكنولوجي

 وريادة األعمال

مت تصميم برنامج احلوسبة السحابية التابع ملركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال من أجل 
أصحاب األعمال واملهنيني الفنيني الذين يرغبون في صقل معرفتهم باحلوسبة السحابية، وميكن 
للمهني احلصول على شهادة دولية تدل على إملامه بأهم املواضيع في مجال احلوسبة السحابية 
من 80  أكثر  عام 2014 تلقى  االنترنت، ففي  على  نهائي  المتحان  واخلضوع  التدريب  إمتام  بعد 
مهندس التدريب، اجتاز منهم 78 مهندس امتحان الشهادة الدولية، وقد كان معظم املتدربني 

من الشركات الناشئة والشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.

برنامج محفز الصناعة 

برنامج محفز الصناعة )FabCat( هو خدمة لدعم منو صناعة االلكترونيات وتصنيع الرقائق 
اجلامعة  ومشاريع  والصغيرة  الصغر  متناهية  املصرية  الشركات  صممتها  التي  اإللكترونية 
اجلدير  ومن   ،MEMS أو  CMOS تقنيات مجال  في  التصنيع  البرنامج  يدعم  كما  األكادميية، 
الدورات، يعلن  أنه يتم اإلعالن عن خدمة FabCat في دورات سنوية، وفي كل دورة من  بالذكر 
املركز عن اخلدمة بغرض متويل صناعة اإللكترونيات باستخدام تكنولوجيات سيموس/األنظمة 
مت   2014 عام  وفي  سواء،  حٍد  على  واألكادميي  الصناعي  للمجال  الصغيرة  الكهروميكانيكية 

تصنيع 10 رقائق الكترونية ملشروعات اجلامعات واألوساط األكادميية.

الرؤية  إنتاج أنظمة مراقبة اجلودة على أساس  ومنطقة الشرق األوسط في  مصر  في  رائدة  شركة  وهي   QEYE شركة  
لصناعة الغزل والنسيج، وقد بدأت حضانتها خالل الربع األخير من عام 2013، كما مت اختيارها في سبتمبر ضمن أفضل 
الذكية، حيث كانت الشركة الناشئة الوحيدة في  للمصانع  اإلبداع  منتدى  في  احملكمني  قبل  من  تكنولوجيا  20 مشروع 
مصر والشرق األوسط وشمال إفريقيا الذي يتم ترشيحه جلائزة TÜV SÜD، وفي أكتوبر 2014 فازت QEYE باملركز األول في 

املسابقة األملانية-العربية للشركات الناشئة 2014.

 شركة Integreight وهي األخرى عبارة عن شركة ناشئة محتَضنة تعمل على تطور منتجات جديدة لهواة االلكترونيات 
الشرق  لتمثل  نوفمبر  في  األعمال  لرواد  في مسابقة »Get In the Ring” العاملية  باحلزام  فازت  التعليم، وقد  وسوق 

األوسط في املسابقة العاملية في هولندا. 

برامج إدارة التكنولوجيا

إن إدارة التكنولوجيا تخلق منصة لالبتكار التكنولوجي الذي يحدد العناصر الرئيسية، ويوفر النماذج التي يحتذى بها، ويتضمن األساليب 
الفعالة وأفضل املمارسات، ومن هذا املنطلق تُقدم حزمة من البرامج منها: محفز الصناعة )FabCat(، ومعمل تطبيقات احملمول العاملي 

)UML( والتدريب على احلوسبة السحابية.

 “تطبيق TripTab” وهو تطبيق لإلنترنت أو الهاتف احملمول يعمل على تنظيم وتسهيل خطط العطالت من خالل منصة 
أنحاء مصر، حيث سيكون للمستخدمني ملفات تعريفية  السفر وخدمات احلجز في جميع  املسافرين مع وكاالت  تربط 

شخصية حتدد تفضيالتهم ومتنحهم عروًضا خاصة مصممة لهم.
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BootUp برنامج

املشروعات  أصحاب  أفكار  البرمجيات، وحتقيق  هندسة  في  املمارسات  أفضل  على  الشباب  املطورين  تدريب  برنامج BootUp إلى  يسعى 
الطموحني، في عام 2014 قدم البرنامج خدمات التسارع الفني لثالثني مهندسا لتكوين ستة تطبيقات ناجحة، وبالتالي تأسيس الشركات 

الناشئة.

Hack4inar هاكثون

نظم مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال في شهر مايو هاكثون Hack4inar الذي تبلغ مدته أربعة أيام الستقطاب املطورين من جميع 
أنحاء مصر الستحداث بعض التطبيقات جلهاز “إينار”، وفي عام 2014 شارك عدد من املطورين في الهاكثون وشكلوا 10 فرق، فاز 3 منهم 

بجوائز عن تطبيقاتهم االبتكارية.

معمل تطبيقات احملمول التابع ملركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال

يوفر »معمل تطبيقات احملمول التابع ملركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال« بيئة مناسبة لتطوير تطبيقات الهاتف احملمول، كما أنه ينظم 
مجموعة من ورش العمل والتدريبات والهاكثونات لتحفيز املطورين على االبتكار وبدء أعمالهم في هذا اجملال الواعد.
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كما  ودعمها،  ومراقبتها  اإللكتروني  التعليم  لتقدمي  القومية  الشبكة  لتأسيس  تنفيذ  منوذج  تطوير  على  الشبكة  أنشطة  وتشتمل 
فضال  الضرورية،  اإللكتروني  التعليم  وإدارة  املعلومات  تكنولوجيا  مبهارات  املتدرب  تدريب  برامج  خالل  من  املعلمني  تزويد  على  تشتمل 
التعليم  إلى تقدمي احملتوى وتكنولوجيا دعم  والتدريب، هذا باإلضافة  العمل  تزويد مديري املنظمات غير احلكومية واإلداريني بنموذج  عن 

اإللكتروني، والتصديق على قنوات تقدمي التعليم اإللكتروني ونشر آلية الرصد والتقييم لرصد األداء وضمان اجلودة.

وفي عام 2014 مت تنفيذ خطة لتعديل جميع مراكز التدريب الشبكة، ومت إنشاء نظام جديد، كما مت افتتاح سبع مراكز للتعلم اإللكتروني 
في أسوان، أسيوط، الشرقية، اإلسكندرية، القليوبية، البحيرة، القاهرة.

مشروعات املركز التنافسي للتعلم اإللكتروني

الرئيسية  األهداف  مع  يتماشى  مبا  اإللكتروني  التعلم  تكنولوجيا  استخدام  نشر  اإللكتروني« على  للتعلم  التنافسي  يحرص »املركز 
خلدمة وتطوير التعلم اإللكتروني من خالل عدد من املشروع:

 األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

يتعاون كل من املركز التنافسي للتعلم اإللكتروني واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتعزيز التعلم اإللكتروني 
اإلدارة  مدرسة  لطالب  إلكتروني  تعلم  برامج  توفير  بهدف  اإللكتروني، وذلك  التعليم  تطوير محتوى  أجل  من  املصرية  املعايير  وتطبيق 
والتكنولوجيا في األكادميية، كما يقدم املركز الدعم الفني واالستشاري والتدريبي ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني، باإلضافة إلى قيامه 

باعتماد دبلومة تعلم إلكتروني، وإصدار منشورات تعلم إلكتروني دورية، فضالً عن تنظيم مؤمتر دولي لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني.

وفي السياق ذاته مت تأهيل 20 متدرب واعتمادهم في عام 2014 من أجل تطوير دبلومة أنظمة التعلم اإللكتروني عن طريق دراسة عدد من 
املناهج ملدة 200 ساعة تدريبية، وبالتعاون مع املركز جنح بعض املعيدين املؤهلني في وضع منهجني دراسيني ملدارس اإلدارة والتكنولوجيا 
وهما )األعمال اإللكترونية والتسويق اإللكتروني(، ويجري حاليا التنسيق مع مدرسة اإلدارة والتكنولوجيا لعقد مؤمتر دولي للتعليم عن 

بعد.

التعلم اإللكتروني

في إطار حرصها على النهوض بالعملية التعليمية، تسعى وزارة االتصاالت إلى تعزيز مفهوم التعلم االلكتروني نظرًا للدور األساسي الذي 
تلعبه أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية، ومن ثم فقد أصبح التعلم اإللكتروني من أسمى طرق التعلم للنهوض 

باألمم في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية ومنو االقتصاد.

املصرية فيما يتعلق بالتدريب على  احلكومة  وبرامج  أفريقيا بسياسات  االلكتروني في  التعليم  وفي هذا الصدد أشاد تقرير عام 2014 ملؤمتر 
املوارد البشرية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث نص التقرير على أن التدريب قد ساعد على تغيير املعادلة لصالح نظام 
التعليم العالي في البالد، مما يدل على أنه جدير باملكانة املرموقة التي يستحقها، كما نص على أن مصر قد قدمت عدة مسارات مختلفة 
لطالب اجلامعات من خالل إنشاء وتفعيل عدد من املبادرات التعليمية والبرامج التي توفر املهارات التقنية واإلدارية املطلوبة لالنضمام إلى 

سوق العمل في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الشبكة القومية لتقدمي احملتوى 

قومية  شبكة  بتأسيس  اإللكتروني  للتعلم  التنافسي  املركز  قام 
والتقييم  احملتوى  لتقدمي  منافذ  مبثابة  لتكون  اإللكتروني  للتعليم 
املعلمني  وتدريب  املعملي  والتطبيق  الدارسني  أداء  وتتبع  اإللكتروني 
وتوفير الدعم واإلعداد لشهادات املعايير الصناعية، وتعد اإلستراتيجية 
الكامنة وراء برنامج الشبكة القومية لتقدمي احملتوى هي تفعيل نوادي 
تكنولوجيا املعلومات في املدارس الثانوية والفنية والكليات واجلامعات 
ومنظمات اجملتمع احمللي وتعظيم القيمة من خالل االستخدام األفضل 

لهذه النوادي.

املركز التنافسي للتعلم اإللكتروني 

أسسته  الذي  اإللكتروني«،  للتعلم  التنافسي  »املركز  يعد 
سيسكو  شركة  مع  بالتعاون   2004 عام  في  االتصاالت  وزارة 
سيستمز، منظمة مصرية رائدة في مجال التعلم اإللكتروني، 
حيث جنح املركز في تقدمي العديد من الدورات التدريبية املتميزة 
في مجال التعلم اإللكتروني، واالتصاالت على شبكة اإلنترنت، 
واحملتوى اإللكتروني، كما جنح في وضع ونشر معايير جودة التعلم 
اإللكتروني، وتقدمي أفضل األبحاث واالستشارات املتخصصة في 
اخلبراء واملدربني  من  دفعة  أول  اإللكتروني، وتوريد  التعلم  مجال 

اإللكترونيني إلى السوق.



  التعلم اإللكتروني وتطوير التعليم في مصر 

يواجه عدد من مختبرات الهندسة والفيزياء في اجلامعات املصرية العديد من العقبات التي من أهمها: عدم وجود األجهزة احلديثة الضرورية، 
والعدد الكبير للطالب مقارنة مبساحة اخملتبرات، األمر الذي أعاق التدريب واملمارسة الفعلية.

ومن ثم فقد مت تشكيل جلنة في عدد من اجلامعات املصرية واألجنبية، واقترح بعض الوزراء املصريني احلصول على متويل من االحتاد األوروبي 
لتنفيذ مشروع اخملتبرات االفتراضية لكلية الهندسة ليتمكن الطالب من استخدام األجهزة عبر اإلنترنت في أي مكان وفي أي وقت.

  مشروع التنمية املتكاملة في النوبة

سعى املركز التنافسي للتعلم اإللكتروني، بالتعاون مع الصندوق االئتماني لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، إلى تدريب عدد من املعلمني 
في املدارس النوبية على مهارات تصميم وإنتاج الفيديوهات التعليمية وفقا ملعايير التعليم واإلنتاج الفني، وقد حتقق ذلك من خالل ورش 
العمل التي أجريت للمدربني في شهر نوفمبر، حيث وصل عدد املعلمني املشاركني بالورش إلى 56 مدرس باملدارس العامة، كما مت تقسيم 

ورش العمل إلى جزء نظري وجزء عملي على التطبيقات التي تتيح للمعلمني دمج أدوات التكنولوجيا في الفصول الدراسية.

وجتدر اإلشارة إلى أن مجموعة من املعلمني قد استطاعت إنتاج ثالثة فيديوهات تعليمية في أبو سمبل، وقد استطاعت مجموعة أخرى 
إنتاج أربعة فيديوهات تعليمية في مدينة كالبشة،  كما استطاعت مجموعة أخرى إنتاج أربعة فيديوهات تعليمية في توشكا.

 املراكز االستكشافية 

التربية والتعليم، في تدريب بعض  التنافسي للتعلم اإللكتروني، من خالل بروتوكول تعاون مع كل من وزارة االتصاالت ووزارة  جنح املركز 
والتعليم، وإعادة هيكلة  التربية  لوزارة  التابعة  املراكز االستكشافية  والتنمية في  اإللكتروني  إنتاج احملتوى  املوظفني على أحدث تقنيات 
النظام اإلداري لفرق التطوير، وعرض جتربة املركز وخبرته لرفع القدرات واملهارات الفنية لدى فرق اإلنتاج في املراكز االستكشافية، باإلضافة 
إلى توفير عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي جميع املهارات التقنية الالزمة ومساعدة املراكز على استخدام املعايير احمللية 

والدولية لإلنتاج والتطوير لضمان جودة احملتوى املقدم.

كما قدم املركز عدد من الدورات التدريبية وورش العمل حول املهارات التقنية الهامة، ومَنح دبلومة لتطوير احملتوى اإللكتروني لـ91 متدرب 
اجلرافيكي،  التصميم  ومعايير  اإللكتروني،  احملتوى  إنتاج  ومعايير  التعليمي،  التصميم  حول  أشهر  ثالثة  ملدة  االستكشافية  املراكز  في 
                       ،moodle HTML 5و  ،course lab املشاريع، وبرنامج االختبار، وإدارة  اإللكتروني، وتصميم  التعلم  في  التعليم، والتفاعل  وسيناريو 
وscript action، وبعد االنتهاء من التدريب مت تقسيم املتدربني إلى أربع مجموعات، وضعت كل منها محتوى تعليمي مت حتويله إلى محتوى 

إلكتروني.
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 مبادرة »ارسم مستقبلك«

في إطار حرصه على تدريب وتأهيل ذوى اإلعاقة جنح املركز التنافسي للتعلم اإللكتروني، بالتعاون مع صندوق ائتمان تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، في تدريب 200 شخص من ذوي اإلعاقة على إنشاء املواقع اإللكترونية على بوابة »كنانة أونالين«، وقد انطلقت اجلولة الثانية 
من التدريب الذي تبلغ مدته خمسة أيام حتت عنوان مبادرة »ارسم مستقبلك« التي تلقى فيها 35 شخص من ضعاف البصر التدريب 
موقع  استخدام  على  السمع  ضعاف  من  شخص   45 على استخدام منصة ساوند كالود إلنتاج محتوى صوتي تعليمي، كما مت تدريب 
يوتيوب إلنتاج محتوى تعليمي باستخدام لغة اإلشارة، باإلضافة إلى تدريب 120 شخص من ذوى اإلعاقة اجلسدية على استخدام الشبكات 

االجتماعية في تسويق مواقعهم اإللكترونية، وقد مت إنشاء مواقع املتدربني على بوابات »كنانة أونالين«.

ويهدف املشروع إلى وضع نظام إلكتروني إلجراء التجارب املعملية في اجملاالت الهندسية والفيزياء عبر شبكة االنترنت ليتمكن الطالب من 
إجراء هذه التجارب من املنزل ومشاهدة نتائجها اخملتلفة، كما يهدف إلى تطبيق نظام التحكم عن بعد خالل تنفيذ العديد من التجارب عبر 
شبكة االنترنت وتطبيق نظام االتصاالت التفاعلية بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس عبر اإلنترنت من أجل حتقيق أقصى قدر من املنفعة.

ووضع »نظام  املتقدمة  التجارب  الستضافة  بيانات  وقد مت إجراء 40 جتربة، منها 34 جتربة تفاعلية و6 جتارب باألجهزة، كما مت إنشاء مركز 
إلدارة التعلم« إلدارة وتشجيع التجارب عبر اإلنترنت.

هذا وقد نظم »املركز التنافسي للتعلم اإللكتروني« مؤمترا في شهر ديسمبر حول تطوير التعليم في مصر من خالل التعلم اإللكتروني، 
وذلك بالتعاون مع بعض اخملتبرات االفتراضية وأحد مشروعات االحتاد األوروبي، حيث قدم املؤمتر توصيات بشأن مشروع اخملتبرات االفتراضية 
وأهمية تبادل اخلبرات، ومن املقرر أن يتم تنفيذ هذا املشروع في ثالث سنوات، وخالل املؤمتر، مت توقيع اتفاقية تعاون بني وزارة االتصاالت واجمللس 
األعلى للجامعات وجامعة عني شمس إلطالق مشروع اخملتبرات االفتراضية لنقل اخلبرات من شركاء املشروع جلميع اجلامعات املصرية، ومن 

املقرر أن تقوم وزارة االتصاالت بتنفيذ منوذج اخملتبرات االفتراضية في كليات الهندسة. 



العالقات الدولية

تلتزم مصر بدورها الرئيسي الذي تلعبه في وضع األجندات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستويني 
مختلف  في  وساهمت  املستمر  دعمها   2014 عام  في  االتصاالت  وزارة  واصلت  الصدد  هذا  وفي  والدولي،  اإلقليمي 

الشراكات مع األطراف املعنية املتعددة، واملنتديات، ومجموعات العمل.

وفي إطار حرصها على دعم مشاركة مصر في صنع السياسات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ودعم التنمية الوطنية واإلقليمية، عملت وزارة االتصاالت دون كلل لتعزيز تعاون مصر مع دول العالم األخرى واملنظمات 

الدولية على املستويات الثنائية واإلقليمية والدولية.
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قمة أبوظبي العاملية للهوية 2014

شاركت مصر ببعثة وزارية في قمة أبوظبي العاملية للهوية التي عقدت في 
فبراير مبركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية.

رئيس  نهيان، نائب  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  رعاية  حتت  القمة  عقدت 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومبوافقة هيئة 
والبحوث  للدراسات  اإلمارات  و”مركز  األوروبية،  واملفوضية  للهوية،  اإلمارات 
اإلستراتيجية” كمنظمة داعمة، كما شهدت القمة إقبال الوفود احلكومية 
من جميع أنحاء العالم ملناقشة التطورات احلالية لالبتكارات احملرزة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوية في كل من القطاعني العام واخلاص.

وقد تناولت القمة على مدى يومني أحدث التطورات في مجاالت نظم الهوية 
املتقدمة وتصنيع بطاقات الهوية الذكية بحضور مجموعة من صناع القرار 

وقادة الصناعة والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.

قمة حكومة اإلمارات العربية املتحدة 

شاركت مصر ببعثة وزارية في القمة السنوية الثانية حلكومة اإلمارات العربية املتحدة التي عقدت في دبي خالل شهر فبراير، حيث تعد القمة 
مبثابة منصة دولية تهدف إلى قيادة اخلدمات احلكومية والتركيز على تقدمي أفضل اخلدمات احلكومية، كما تعد حدثًا سنويًا ُعقد ألول مرة عام 

ابتكار خدمات حكومية ذكية وأكثر كفاءة. آفاق جديدة إلعادة  الثانية وذلك بهدف فتح  2013 ثم عام 2014 للمرة 

املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات 

شاركت وزارة االتصاالت في اجتماع اجمللس الثاني عشر للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات الذي عقد في تونس يوم الثامن 
والعشرين من يناير، كما شاركت في اجتماع اجلمعية العامة التاسع للمنظمة الذي عقد أيضا في تونس في التاسع والعشرين من يناير، 

حيث ناقش االجتماع عددا من املوضوعات الرئيسية أهمها: األنشطة التي قامت بها املنظمة عام 2013 وخطة عملها عام 2014. 

جدير بالذكر أن املنظمة قد أنشأت حتت مظلة جامعة الدول العربية، وقد اختيرت تونس لتكون مقرًا للمنظمة، كما أن مصر عضًوا باملنظمة 
منذ إنشاءها.

التعاون اإلقليمي

عملت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل عام 2014 بنشاط لتطوير الشراكات اإلستراتيجية والعالقات مع أفريقيا واملنطقة العربية 
وأوروبا بهدف االستفادة من املشروعات اجلديدة وتبادل اخلبرات، وبالتالي متهيد الطريق لتقدم البالد. 

التعاون العربي اإلقليمي

تسعى مصر إلى تعزيز التعاون العربي في القضايا املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لدعم وتوسيع االقتصادات العربية، ولتحقيق ذلك 
حترص احلكومة املصرية على تطوير الشراكة وتبادل اخلبرات مع الوطن 

العربي، باإلضافة إلى تنسيق وتوحيد وجهات النظر العربية.
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املنتدى العربي الثالث حلوكمة اإلنترنت

شاركت مصر في االجتماع السنوي للمنتدى العربي الثالث حلوكمة اإلنترنت 
املتحدة االقتصادية  األمم  بيروت في نوفمبر حتت رعاية جلنة  الذي عقد في 
ورشة  االتصاالت  وزارة  نظمت  االجتماع  آسيا، وخالل  لغربي  واالجتماعية 
عمل بعنوان “احملتوى الرقمي والشبكات االجتماعية في املنطقة العربية”، 
الشبكات  واستخدامات  الرقمي  احملتوى  أنواع  بني  الورشة  قارنت  حيث 

االجتماعية في املنطقة العربية والدول املتقدمة.

املكتب التنفيذي جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات

الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات في شهر مارس بحضور عدد من  التنفيذي جمللس  والثالثون للمكتب  الدورة اخلامسة  استضافت مصر 
وزراء االتصاالت واملسؤولني املعنيني من الدول العربية، حيث كان االجتماع يهدف إلى الوصول إلى رؤية عربية مشتركة، وإجراء مبادرات بشأن 

القضايا التي تهم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومناقشة سبل التعاون العربية املشترك مع اجملموعات اإلقليمية األخرى. 

العربي، ومجاالت املستوى  اإلنترنت  الطريق حلوكمة  ذات االهتمام املشترك مبا في ذلك خارطة  القضايا  املزيد من  كما شدد االجتماع على 
األعلى، وشبكات اإلنترنت العربية اإلقليمية، ودور التكنولوجيا في تطوير االقتصاد وزيادة فرص العمل ومتكني الشباب. 

وقد تقلدت مصر منصب رئيس املكتب التنفيذي في دورته )2013-2014(، ويضم املكتب التنفيذي وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 
مصر واجلزائر والكويت والعراق واململكة العربية السعودية والسودان والصومال وقطر التي حتتل منصب نائب الرئيس.

في شهر  واملعلومات  لالتصاالت  وجتدر اإلشارة إلى أن مصر قد استضافت الدورة السادسة والثالثون للمكتب التنفيذي جمللس الوزراء العرب 
مصر  تولت  حيث  بالقاهرة،  ديسمبر  شهر  خالل  واملعلومات  لالتصاالت  العرب  الوزراء  جمللس  عشر  الثامنة  الدورة  استضافت  كما  مارس، 
الرئاسة الدورية بدال من اجلزائر، وعالوة على ذلك فقد جاء احلدث متوافًقا مع دور مصر الريادي في املنطقة العربية في مختلف تخصصات 
تكنولوجيا  مجال  في  واملبادرات  املشتركة  احلالية  الرئيسية  العربية  املشروعات  املناقشات  تناولت  كما  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. 

هذا وقد سعى األعضاء إلى بناء رؤية عربية مشتركة، واقتراح مبادرات حول قضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البارزة في العالم العربي 
العربية، ومجاالت  اإلنترنت  أهمها: مبادرة حوكمة  من  التي  املوضوعات  من  عدد  مناقشة  مت  اإلقليمية، كما  اجملموعات  بني  التعاون  وسبل 
املستوى األعلى، وشبكات اإلنترنت العربية اإلقليمية، واحملتوى اإللكتروني العربي، ومتكني الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل استخدام 

أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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التحالف اإلفريقي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الثانية  القمة  نوفمبر  في شهر  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  افتتح 
للتحالف اإلفريقي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتت شعار “نحو أفريقيا 

الذكية”، حيث عقدت القمة األولى في الغوس، نيجيريا العام املاضي.

اإلستراتيجي  التوجه  تعكس  للقمة  مصر  استضافة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  تفعيل  نحو  املصرية  للحكومة 
للتفاعل  وجتسيداً  االقتصادية،  التنمية  قاطرة  باعتبارها  منها  واالستفادة 
اإليجابي مع دول القارة األفريقية سياسيا واقتصاديا، ويشارك في القمة عدد من 
الوزراء األفارقة املهتمني بصناعة تكنولوجيا املعلومات، ولفيف من رجال األعمال 
املعنية  الدولية  املنظمات  من  عددا  ميثلون  ومفوضون  إفريقية،  دولة   13 من 

بصناعة تكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إلى عدد من رجال األعمال املصريني.

وتهدف القمة إلى مشاركة التحديات، واحللول الذكية، وتبادل اخلبرات من أجل 
دعم جميع الدول األعضاء بالتحالف باإلضافة إلى الدول اإلفريقية األخرى، مما 

يفتح آفاقا جديدة للعمل املشترك بني دول القارة. 

كما جتدر اإلشارة إلى أن التحالف اإلفريقي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
هو حتالف ميثل اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بالقارة األفريقية، وتتبلور مهمته األساسية في تشجيع 
احلوار بني أصحاب املصلحة لتعزيز التنمية املتسارعة والقائمة على تكنولوجيا 
التقنيات املبتكرة مبا في  املعلومات واالتصاالت في أفريقيا، واستخدام أحدث 
ذلك تكنولوجيا الهواتف احملمولة، واحلوسبة، واألقمار الصناعية للوصول إلى 

مجتمع معلوماتي في أفريقيا.

التعاون اإلقليمي األفريقي

واصلت وزارة االتصاالت دعمها الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
في أفريقيا في عام 2014 من خالل عدد من البرامج واملبادرات التي تؤكد على 

التدريب وبناء القدرات وتبادل اخلبرات والتنمية املستدامة.

االحتاد األفريقي لالتصاالت 

ناقش  يوليو، حيث  شهر  في  هراري  الزميبابوية  العاصمة  في  عقد  الذي  الثاني  التحضيري  األفريقي  اإلقليمي  االجتماع  في  مصر  شاركت 
االجتماع مواقف البلدان األفريقية من الدستور الدائم لالحتاد، باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام املشترك.

وقد هدف االجتماع إلى إجراء بعض التعديالت على بعض القرارات الصادرة عن مؤمتر املندوبني املفوضني لالتفاق على املقترحات األفريقية 
املشتركة، كما هدف إلى إصدار بعض االقتراحات حول تعديل دستور االحتاد الدولي لالتصاالت، باإلضافة إلى أنه قد تطرق إلى مقترحات بشأن 

اخلطة املالية واإلستراتيجية لالحتاد ووضع الترشيحات األفريقية لعضوية مجلس االحتاد.

هذا وقد شاركت مصر في الدورة العادية الرابعة ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد األفريقي لالتصاالت املنعقدة في العاصمة الزميبابوية هراري 
األربع  السنوات  واملالية لالحتاد في  العامة واخلطط اإلستراتيجية  السياسات  ليناقش  أربع سنوات  املؤمتر كل  ينعقد  يوليو، حيث  في شهر 

املقبلة.

ويُعد هذا االحتاد منظمة قارية رائدة تهدف إلى تعزيز تطورات البنية التحتية لتقنيات املعلومات واالتصاالت وخدماتها، واملساهمة في صناعة 
البشرية  القدرات  وبناء  املعلومات واالتصاالت  التحتية لتقنية  البنية  اإلقليمية وتشجيع االستثمار في  العاملية وتكامل األسواق  القرارات 

واملؤسسية ووضع معايير لصياغة السياسات وجذب االستثمارات. 



التعاون اإلقليمي األوروبي

تتعاون مصر مع املفوضية األوروبية في مختلف مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما تتعاون وزارة االتصاالت مع االحتاد األوروبي في 
اجملاالت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشجيع منو هذا القطاع، وقيادة االقتصاد الوطني إلى األمام.

وفيما يلي أبرز معالم التعاون في عام 2014:

 - لتطوير عالقات وثيقة مع مصر  يسعى  واالحتاد  احلني  ذلك  ومنذ   ،1966 عام  في  االحتاد األوروبي ومصر   بدأت العالقات الدبلوماسية بني 
اإلصالح  أجل  الوثيق من  التعاون  أهمية  العالقات على  وتؤكد هذه  بها،  اجلارية  والسياسية  الداخلية  اإلصالحات  - ويدعم  اجلغرافي  اجلار 
الدميقراطي، والتحديث االقتصادي، واإلصالح االجتماعي، وقضايا الهجرة، كما أن األجندة احلالية للعالقات القائمة بني االحتاد األوروبي ومصر 
واضحة في خطة عمل في إطار سياسة اجلوار األوروبية، فالعالقات خاضعة ومحكومة باتفاقية الشراكة التي دخلت حيز النفاذ في 1 
يونيو 2004، واسُتكملت بخطة عمل معتمدة عام 2007، ومن ثم فإن هذه االتفاقية تغطي عدة مجاالت من أهمها: مجتمع املعلومات، 
واألبحاث، واالبتكار، والتعليم، والثقافة، وفي الوقت احلالي يجري العمل لصياغة جيل جديد من خطة عمل مصر واالحتاد األوروبي في مجال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 االحتاد من أجل املتوسط، هو أحد الشراكات متعددة األطراف التي مت تأسيسها لزيادة اإلمكانيات لتحقيق التكامل اإلقليمي والترابط بني 
شركاء االحتاد األوروبي ودول البحر األبيض املتوسط، وفكرة االحتاد من أجل املتوسط مستوحاة من إرادة سياسية مشتركة لتنشيط اجلهود 
»االحتاد من أجل املتوسط«  الرامية إلى حتويل البحر األبيض املتوسط إلى منطقة سالم ودميقراطية وتعاون وازدهار، وتخضع اجتماعات 
لرئاسة مشتركة تتمثل في االحتاد األوروبي من جانب والبحر املتوسط من جانب آخر، وتنطبق الرئاسة املشتركة على جميع املستويات، بدءا 
من القمم واالجتماعات الوزارية وحتى اجتماعات املسؤولني، وقد جاءت فكرة الرئاسة املشتركة بني الشمال واجلنوب من قمة باريس في 
13 يوليو 2008، وتُعد هذه الفكرة من التدابير الرامية إلى زيادة الشعور بامللكية املشتركة، وحتسني التوازن بني جميع املشاركني في االحتاد، 

وتولت مصر الرئاسة املشتركة من 2008 حتى 2012، وهي اآلن املنسق العربي لدول جنوب البحر األبيض املتوسط.

الوزاري لالحتاد  التباطؤ في االجتماع  الفنية لوثائق اخملرجات ليتم تضمينها في مواضيع  العديد من األحداث  1. هذا وقد شاركت مصر في 
حول االقتصاد الرقمي الذي عقد في سبتمبر 2014، وتتمثل تلك األحداث فيما يلي: حوار جنوب البحر األبيض املتوسط حول االتصاالت 
اإللكترونية ومجتمع املعلومات واالستنتاجات املشتركة، والندوة االستكشافية النهائية حول التوقيعات اإللكترونية للمعامالت التجارية 
اإللكترونية في منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط، واجتماع كبار املسؤولني اخملصص في ضوء التحضير لالجتماع الوزاري لالقتصاد 

الرقمي لالحتاد من أجل املتوسط.

2. كم أن إطالق البرنامج الثقافي اإلقليمي املتوسطي لبلدان جنوب البحر األبيض املتوسط من قبل االحتاد األوروبي يهدف إلى تلبية االحتياجات 
اإلستراتيجية الثقافية األورومتوسطية ودعم اإلصالحات الثقافية السياسة مع البلدان الشريكة في منطقة البحر األبيض املتوسط، 
ويتحقق ذلك من خالل مواكبة تطور قطاع الثقافة، باإلضافة إلى تطوير املهارات وحتسني عملية صنع القرار، والسماح ملزيد من فرص 
التعاون الثقافي مع البلدان األخرى في املنطقة، وقد شاركت مصر في العديد من االجتماعات، وفي شهر أغسطس أصبح مركز توثيق 

التراث احلضاري والطبيعي حلقة نقاش مصغرة لوزارة االتصاالت في البرنامج الثقافي املتوسطي التابع لالحتاد األوروبي.
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التعاون الثنائي

لقد بات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مصر محركًا رئيسًيا لالقتصاد الوطني، وجاذبًا لالستثمارات من مختلف أنحاء العالم، 
ومن ثم فقد واصلت وزارة االتصاالت في عام 2014 تعاونها مع شركاء من مختلف أنحاء العالم من خالل عدد من االجتماعات واألنشطة 

الثنائية لتعزيز التعاون املشترك ومتابعة االتفاقات القائمة.

أرمينيا

استقبل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مكتبه بالقرية الذكية السفير األرميني لدى مصر في يناير، حيث متت مناقشة سبل تعزيز 
التعاون بني البلدين في مختلف مجاالت قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اجلزائر 

نوفمبر، وخالل  القاهرة في  التي عقدت في  املشتركة  اجلزائرية  املصرية  العليا  للجنة  السابعة  الدورة  اجتماع  االتصاالت في  وزارة  شاركت 
االجتماع تداول اجلانبان مذكرة تفاهم بني البلدين في مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبريد، حيث متت مناقشة بنود املذكرة خالل 

زيارة وزارية إلى اجلزائر في عام 2013.

بنجالديش

في إطار حضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، زار وفد دولة بنجالديش في مارس برئاسة ماريالند شهريار عالم، وزير الدولة املوقر للشؤون 
أشاد  االتصاالت، كما  لوزارة  التابع  والطبيعي  الثقافي  التراث  توثيق  اخلارجية، القرية الذكية، حيث زار الوفد مركز اتصال “إكسيد” ومركز 

الوفد باجنازات مصر في مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملباني الذكية.    

الكاميرون 

أجري وفد خبراء من الكاميرون زيارة ملصر في شهر أغسطس، حيث زار الوفد القرية الذكية واملنطقة التكنولوجية باملعادي، وخالل الزيارة أجري 
عدد من املناقشات بني مصر والكاميرون تناولت مجاالت التعاون املتبادل في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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إثيوبيا

 ،2014 Cairo ICT التقى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مع وزير الدولة اإلثيوبي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل فعاليات معرض
وُقّعت بني مصر وإثيوبيا منذ عامني. التي  الـست  االتفاقيات  حيث تناول اللقاء بحث تفعيل 

نظم عمل  اإلثيوبي، وتطوير  للتراث  والطبيعي  احلضاري  اإلثيوبي، والتوثيق  للشباب  التكنولوجي  بالتدريب  تتعلق  االتفاقيات  هذه  أن  يذكر 
احلكومة االلكترونية، واألمن السيبراني، واالستفادة من خبرة مصر في إنشاء مناطق التكنولوجيا، إلى جانب عدد من اجملاالت املتعلقة بالتطوير 
والتحديث التكنولوجي باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون املشترك بني البلدين في شتى 

مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل الفترة القادمة.

إستونيا

زار وفد استوني رفيع املستوى برئاسة نائب وزير االتصاالت والشئون االقتصادية مصر في مارس لتوقيع مذكرة تفاهم بني البلدين، حيث غطت 
مذكرة التفاهم البنية التحتية للحكومة اإللكترونية )الهوية الرقمية، ونظم التشغيل التبادلي، والسجالت الوطنية الرئيسية، وأطر العمل 
والطبيعي  الثقافي  التراث  السيبراني، وتوثيق  احملمول، واألمن  الهاتف  ذلك خدمات  في  مبا  اإللكترونية  احلكومة  القانوني(، وتنفيذ خدمات 

)الرقمنة(.

كما التقى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في ديسمبر مع السفير االستوني اجلديد لدى القاهرة، حيث رحب كال الطرفني باستمرار 
التعاون بعد توقيع مذكرة التفاهم في مارس. 

فرنسا

التقى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في شهر أبريل مع السفير الفرنسي لدى القاهرة “نيكوال جالي”، تناول اللقاء التجارب الناجحة 
التعاون، كما  الفرنسي في مواصلة هذا  املعلومات واالتصاالت في مصر ورغبة اجلانب  العاملة في مجال تكنولوجيا  الفرنسية  للشركات 
تناول اللقاء ربط االنترنت من خالل األقمار الصناعية، وحرص البريد املصري على مواصلة برامج التوأمة وإمكانية استعادة بروتوكول التعاون 

مع صوفيا أنتيبوليس. 

كما التقى الوزير مع السفير الفرنسي لدى القاهرة والرئيس التنفيذي لشركة يوتلسات في القرية الذكية، حيث مت بحث التعاون إلتاحة ربط 
االنترنت من خالل األقمار الصناعية، وخاصة في املناطق املهمشة بأسعار معقولة، وقد حرصت مصر على مواصلة احلوار البناء مع الشركاء 
املنفعة  واالتصاالت وحتقيق  املعلومات  الفرنسية في مجال تكنولوجيا  اخلبرة  أو رجال األعمال، لالستفادة من  الفرنسيني، سواء املسؤولني 

املتبادلة.

كتالونيا

سبل  استعرض  كتالونيا، حيث  حكومة  من  رسمًيا  وفًدا  مايو  في  الذكية  بالقرية  مبكتبه  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  استقبل 
التعاون املمكنة بني اجلانبني، وخالل االجتماع عرض اجلانب الكتالوني البرامج التي تدعمها حكومة كتالونيا في مجاالت االبتكار االجتماعي 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، وكيف ميكن أن تساهم حكومتهم في بناء جهود احلكومة املصرية في تلك اجملاالت.

كما التقى الوفد بكبار مسؤولي صندوق االئتمان املصري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال، واجلهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت، ومعهد تكنولوجيا املعلومات.

الصني 

على هامش حفل تنصيب السيد عبد الفتاح السيسي لرئاسة اجلمهورية في يونيو، التقى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عاطف 
حلمي مع وزير الصناعة وتكنولوجيا املعلومات الصيني “مياو وي”، حيث متت مناقشة سبل التعاون في مشروعات الرخصة املوحدة لشركات 

االتصاالت في مصر.

الفترة املقبلة، ال سيما في مجال البنية التحتية، أمالً في إحياء فكرة  البلدين في  التعاون بني  أهمية  اللقاء على  وقد شدد “حلمي” خالل 
املنطقة الصينية في املنطقة التكنولوجية باملعادي، كما شدد على تفعيل التعاون مع املنطقة التكنولوجية في الصني وفى مجال الكابالت 

البحرية.

كرواتيا 

استقبل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات سفير جمهورية كرواتيا لدى مصر “داركو يافورسكي” في مكتبه بالقرية الذكية في شهر 
أغسطس، حيث مت بحث سبل التعاون املشترك بني البلدين، وقد أعرب السفير الكرواتي عن حرص حكومته على التعاون مع مصر، وأشاد 
التعاون  بتطوير  اهتمامه  عن  أعرب  التعهيد، كما  الذكية، وصناعة  واملباني  التكنولوجيا  مناطق  في  مصر  حققته  الذي  بالتقدم  سيادته 
احلكومي، وتقدمي خبرات بالده في مجال إدارة النظم املعلوماتية لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها في قطاعات الصحة والتعليم واملوارد 

البشرية، وخاصة في آليات الدفع اإللكترونية. 

كندا

شارك وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في حلقة النقاش التي نظمتها غرفة التجارة الكندية في مصر والتي تناولت مستقبل قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالدولة، حيث حضر االجتماع أعضاء الغرفة الكندية، وعدد من الشركات والقادة املعنيني بقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وخالل االجتماع قال رئيس غرفة التجارة الكندية أن الغرفة ساهمت في دعم مشروع قناة السويس عن طريق توفير 

اخلبرة التكنولوجية الالزمة وتدريب الكوادر املؤهلة.
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فلسطني 

بحث  مت  مايو، حيث  شهر  خالل  القاهرة  في  عقدت  الفلسطينية، التي  املصرية  املشتركة  العليا  اللجنة  اجتماع  االتصاالت  وزارة  حضرت 
التعاون املشترك بني البلدين في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومناقشة مقترح ملذكرة تفاهم بني الطرفني في مجاالت تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والبريد.

جنوب السودان

اجتمع وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصري مع نظيره اجلنوب سوداني خالل الزيارة التي قام بها األخير ملصر في نوفمبر، حيث اتفق 
الوزيران على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من اجملاالت التي من أهمها: بناء قدرات الكوادر اجلنوب سودانية، والبنية التحتية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألمن السيبراني وإنشاء فريق لالستجابة لطوارئ احلاسب اآللي، وتوثيق التراث الثقافي والطبيعي. 

سنغافورة

التقى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصري “عاطف حلمي” مع نظيره السنغافوري “يعقوب إبراهيم” لبحث سبل تعزيز التعاون 
املشترك، وتعزيز االستثمارات السنغافورية في مصر، إلى جانب القضايا املشتركة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك على 

هامش معرض ومؤمتر القاهرة الدولي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام 2014.

السويد

بالقرية  لدى مصر في مكتبه  السويدية  يونيو، السفيرة  االتصاالت، في شهر  وزير  السيد  استقبل 
الذكية، حيث ناقش اجلانبان سبل تعزيز التعاون املشترك بني البلدين في مجاالت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وذلك متشيا مع العالقات الوثيقة بني البلدين، كما ناقش اجلانبان سبل التعاون املمكنة في 
مجال اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت، وإستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقضايا األمن 

السيبراني.

لتكنولوجيا  األول  املصري-السويدي  املنتدى  ديسمبر  شهر  في  مصر  استضافت  الصدد  هذا  وفي 
السويدية،  اخلارجية  وزارة  واالستثمار  للتجارة  السويدي  اجمللس  ينظمه  الذي  واالتصاالت  املعلومات 

بالتعاون مع سفارة السويد في القاهرة ووزارة االتصاالت. 

وقد هدف املنتدى الذي عقد في القرية الذكية إلى التعرف على املزيد من الفرص للتعاون بني مصر 
والسويد، حيث تواجه كال البلدين حتديات مماثلة متعلقة بتطوير البنية التحتية على املستوى اجلغرافي 
لتغطية املناطق الريفية، ومن ثم تهدف الشراكة املصرية السويدية إلى حتقيق املنافع من خالل تبادل 
اخلبرات واملعرفة، حيث يعد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السويدي من أبرز القطاعات في 

اإللكترونية.  الرقمي، واحلكومة  جميع أنحاء العالم، وخاصة في مجال االتصاالت، واالقتصاد 

جورجيا

استقبل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات “عاطف حلمي” في فبراير سفير جورجيا لدي مصر”ريتشيل دزولياشفيلي”، حيث استعرض 
الوزير بعض أولويات الوزارة التي تركز علي خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والعمل على زيادة الناجت 

القومي احمللي من خالل جذب االستثمارات املباشرة للسوق املصرية.

اليابان

استقبل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مكتبه بالقرية الذكية سفير اليابان لدى القاهرة في ديسمبر، حيث تناول اجلانبان سبل 
تعزيز التعاون القائم بني البلدين، وجذب شركات القطاع اخلاص اليابانية، كما تناول اجلانبان تفعيل بروتوكول التعاون املشترك بني اجلامعة 
املاجستير من  درجة  على  احلصول  من  املعهد  خريجي  يتمكن  املعلومات، حتى  تكنولوجيا  ومعهد  والتكنولوجيا  للعلوم  اليابانية  املصرية 
وزير  الياباني  السفير  دعا  باملعهد، كما  دراستهم  إمتام  بعد  احليوية، وامليكاترونيك  السحابية، واملعلوماتية  احلوسبة  مجاالت  في  اجلامعة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لزيارة كلية احلاسب اآللي باجلامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا باإلسكندرية.

األردن

شاركت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا املصرية األردنية املشتركة في القاهرة في 
فبراير، وذلك ملناقشة سبل تعزيز العالقات في املشروعات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما مت تقدمي اقتراح تعاون يضم مختلف 
اجملاالت مثل تطوير البيئة التنظيمية واألمن السيبراني، وبناء القدرات البشرية، والبنية التحتية للمعلومات مبا في ذلك الوصول إلى أدوات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتعاون البريدي، وتشجيع االستثمار.

فنلندا

شهد وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والسفير الفنلندي لدى مصر 
مراسم تدشني مجلس األعمال املصري الفنلندي اجلديد، والتي عقدت في 

مقر السفارة الفنلندية في القاهرة في شهر فبراير. 

واالستثمارات  التجارة  وتعزيز  التعاون  سبل  تعزيز  إلى  اجمللس  يهدف 
بني  التنسيق  عن  مسؤول  أنه  كما  اجملاالت،  من  العديد  في  البلدين  بني 
أفضل  بشأن  أعضائها  بني  اخلبرات  وتبادل  والفنلندية  املصرية  الشركات 
املمارسات والتحديات املشتركة لتعزيز أواصر التعاون والعالقات التجارية 

بني الطرفني. 



اإلمارات العربية املتحدة  

استقبل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات “عاطف حلمي” مبكتبه بالقرية الذكية وزير الدولة اإلماراتي رئيس املكتب التنسيقي للمشاريع 
البلدين في مجاالت تكنولوجيا املعلومات  التنموية اإلماراتية فى مصر سلطان أحمد اجلابر، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون املشترك بني 
واالتصاالت مبا في ذلك تطوير خدمات االتصاالت، كما ناقش اللقاء اخلبرة اإلماراتية الواسعة في العديد من اجملاالت مبا في ذلك، التكنولوجيا، 
واإلعالم واخلدمات املالية، والطاقة، والرعاية الطبية، وخالل اللقاء أشاد وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالدور اإلماراتي في دعم اقتصاد 
البالد، وتشجيع االستثمار في املشروعات الوطنية، جاءت الزيارة بالتوافق مع دعوة وزير االتصاالت املصري للجانب اإلماراتي خالل قمة أبوظبي 

العاملية للهوية 2014 ملعرفة املزيد عن خبرة مصر في مجال قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وفي السياق ذاته مت توقيع بروتوكول تعاون مشترك في نوفمبر بني ايتيدا وهيئة اإلمارات للهوية لتبادل اخلبرات في مجال الهوية الرقمية، حيث 
جاء البروتوكول متاشيا مع تعزيز العالقات بني الطرفني في العديد من اجملاالت لتبادل اخلبرات في مجاالت صناعة تكنولوجيا املعلومات، واألمن 

السيبراني، واملصادقة اإللكترونية.
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أوغندا

استقبل وزير االتصاالت املصري السفير األوغندي اجلديد لدى مصر في مايو، حيث متت مناقشة إجنازات التعاون املشترك بني البلدين في قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا في ذلك التدريب املهني لـ120 من الكوادر األوغندية في صناعة التعهيد، وذلك لتوفير العديد من فرص 

العمل للشباب األوغندي.

وفي إطار التعاون املستمر بني البلدين في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومتاشيا مع تطوير العالقات مع دول حوض النيل، مت افتتاح 
الفريق األوغندي لالستجابة لطوارئ احلاسوب في شهر مارس بالتعاون مع الفريق املصري. 

يأتي ذلك في إطار املبادرة الوطنية التي تقوم بها وزارة االتصاالت لتطوير مجتمع املعلومات في املنطقة، كما مت التنسيق مع الفريق املصري 
لالستجابة لطوارئ احلاسوب لعقد أربع دورات تدريبية إضافية في األمن السيبراني للكوادر األوغندية.

اليمن

التقى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات “عاطف حلمي” في مكتبه في شهر مع نظيره اليمني “أحمد عبيد بن داغر”، حيث تناول اللقاء 
التعاون بني البلدين في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

الواليات املتحدة األمريكية 

االتصاالت  سياسات  ومنسق  األمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد  مع  اجتماًعا  حلمي”  “عاطف  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  عقد 
وأبريل، حيث ناقش  العاملي السادس لتنمية االتصاالت في دبي في مارس  املؤمتر  وتكنولوجيا املعلومات السفير “دانيال سيبولفيدا” خالل 
االجتماع سبل تعزيز التعاون والعالقات بني البلدين، وشدد على العالقات املصرية األمريكية، خاصة جتاه القضايا ذات االهتمام املشترك في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما تناول االجتماع أوجه املساعدة التي ميكن أن تقدمها حكومة الواليات املتحدة ملصر، ال سيما 
فيما يتعلق باإلنترنت فائق السرعة، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، واألمن السيبراني، وذوي اإلعاقة، وفي هذا السياق، أعرب اجلانب األمريكي 

عن استعداده لتزويد مصر بالدعم املطلوب في برامج الواليات املتحدة اخملتلفة.

سونيا  األوسط  الشرق  ومدير  موالني”،  “دانيال  األوسط  والشرق  ألوروبا  األمريكي  التجاري  املمثل  مع  أبريل  شهر  في  الوزير  التقى  كما 
فرص  الطرفان  ناقش  حيث  الذكية،  القرية  في  رويتر  إيريك  االقتصادية  الشؤون  مكتب  في  التجارية  السياسة  ومسؤول  فرانسيسكي، 
قامت  التي  األخيرة  واإلصالحات  التجارة  تيسير  سبل  مناقشة  متت  اللقاء  وخالل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  االستثمار 
املصري،  السوق  في  األمريكيني  املستثمرين  ثقة  وبناء  األوسط،  والشرق  أفريقيا  في  مصر  دور  مع  جنب  إلى  جنبا  املصرية،  احلكومة  2بها 

التجارة  غرفة  فعاليات  الرسمي، حلضور  املتحدث  أبريل، باعتباره  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لوزير  دعوة  قُدمت  السياق  هذا  وفي 
األمريكية لتقدمي إستراتيجية وزارة االتصاالت لعام 2020 وفرص االستثمار في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وفي السياق ذاته استقبل الوزير مبكتبه في شهر نوفمبر وفًدا من غرفة التجارة األمريكية في مصر، حيث متت مناقشة الفرص االستثمارية 
املتاحة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسبل تعزيز التعاون وتوسيع االستثمارات األمريكية في األسواق املصرية، باإلضافة إلى االستفادة 
من موارد مصر لدعم التحول نحو االقتصاد الرقمي من خالل تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في شتى مناحي احلياة.
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وقد شاركت مصر في االجتماعات التحضيرية العربية واألفريقية للمؤمتر، كما شاركت على الصعيد اإلفريقي في أول اجتماع حتضيري أفريقي 
ينعقد في أكرا، غانا في أكتوبر 2013، وشاركت أيًضا في االجتماع التحضيري األفريقي الثاني الذي عقد في لوساكا، زامبيا في فبراير 2014.

وعلى املستوى العربي شاركت مصر في االجتماع التحضيري العربي الذي عقد في أكتوبر 2013 في العاصمة البحرينية املنامة، واستضافت 
التحضير  عن  املسؤولة  العربية  اجملموعة  ترأست  كما   ،2014 مارس  شهر  خالل  القاهرة  في  الثاني  العربي  التحضيري  االجتماع  وترأست 
للمؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت، وتسببت في املوافقة على 26 مقترح عربي مشترك للمؤمتر، كان من ضمنها 11 مقترح عبارة عن 

مساهمات مصرية. 

وباإلضافة إلى ذلك شاركت مصر في املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت بوفد برئاسة وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الذي أجرى 
عددا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء املشاركني، وكبار املسؤولني، ورجال األعمال. 

االحتاد الدولي لالتصاالت

حصلت مصر على عضوية مجلس االحتاد الدولي لالتصاالت منذ إنشائه في عام 1973، ومن هذا املنطلق تلعب مصر دورا هاما في تاريخ االحتاد، 
حيث ساهمت في تطوير الشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية لتحقيق أهداف االحتاد واألهداف اإلمنائية لأللفية. ومنذ أن تأسس االحتاد، 
ومصر عضوا فاعال به، حيث دعمت املهمة والدور الرئيسي له عن طريق املشاركة في برامجه ومشاريعه، وتعزيز أهدافه وطنيا ودوليا، وفي عام 

2014 واصلت مصر محاوالتها لدعم االحتاد.

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

شاركت مصر في املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت 2014 في دبي، اإلمارات العربية املتحدة، في الفترة من 30 مارس وحتى 10 أبريل، 
حيث يعد املؤمتر تابًعا لالحتاد الدولي لالتصاالت وينعقد كل أربع سنوات. 

يهدف املؤمتر إلى حتديد األولويات فيما يخص تنمية تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، ومراجعة السياسات ذات الصلة، باإلضافة إلى حتديد 
خطط وإستراتيجيات قطاع التنمية باالحتاد لألربعة أعوام الالحقة.

املؤسسات واملبادرات الدولية

تشارك مصر بنشاط بشكل مباشر وغير مباشر في عدد من املنظمات واملبادرات الدولية في اجملاالت ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، ومن ثم فقد تعاظم دور مصر في هذا الصدد على مر السنني وزاد نفوذها في اجملتمع الدولي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وقد َمكّنت هذه املشاركة مصر من التأثير على املناقشات السياسية التي تشكل سياسات االتصاالت الدولية، وبالتالي توجيه االهتمام 

الدولي نحو إجنازات الدولة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومواكبة املعايير الدولية.
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االجتماعات  في  بجهودها  إعتراًفا  توريه”  “حمدون  الدكتور  لالحتاد 
التحضيرية.

هذا وقد حضر “احلدث رفيع املستوى” أكثر من 100 وزير ومديرتنفيذي، 
وقائد مجتمع مدني، وأكثر من 1600 مشاركا في املوقع، وأثمر احلدث 
القمة  نتائج  تنفيذ  بيان  باإلجماع: وثيقة  وثيقتني متفق عليهما  عن 
ووثيقة بيان الرؤية املقترحة للقمة ملا بعد عام 2015، وقد وُضعت هاتان 
هي  وشاملة،  مفتوحة  حتضيرية  عملية  خالل  اخلتاميتان  الوثيقتان 
املنصة التحضيرية ألعمال احلدث رفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع 

املعلومات.

توريه” عن  الدولي لالتصاالت “حمدون  العام لالحتاد  األمني  أعلن  كما 
ملا  العاملية  املسابقات  إحدى  في  الفائزة  عشر  السبعة  الدول  أسماء 
بالقمة،  االتصال  أهداف  حتقيق  في  ساهمت  مشروعات  من  به  قاموا 
وكانت مصر من ضمن الفائزين، حيث مت ترشيح أكثر من 140 مشروعا 

للمشاركة في مسابقة 2014. 

املعلومات”  جملتمع  العاملية  القمة  مشروع  جوائز  “مسابقة  وحتدد 
النماذج الناجحة التي ميكن تكرارها لتمكني اجملتمعات في جميع أنحاء 
العالم من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث إن فئات اجلائزة 

تعكس خطوط العمل األحد عشر )11( املنصوص عليها في الوثائق 
اخلتامية للقمة.

االئتمان  لصندوق  التابع  للشباب«،  برنامج »خلق فرص عمل  فاز  وقد 
للحاجة  يستجيب  والذي  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  املصري 
امللحة ملعاجلة البطالة املنتشرة بني الشباب في مصر، بجائزة مشروع 
القمة لعام 2014، حيث يهدف البرنامج إلى حتسني القدرة التنافسية 
واملتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية  احمللية  للمشروعات  والربحية 

ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الصفحة 77.

املعلومات “عاطف حلمي”  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  اجلائزة  تسلم 
املعلومات  تكنولوجيا  ائتمان  لصندوق  األهلية  املشاريع  ومدير 

واالتصاالت “هدى دحروج” ممثلة الفريق الفائز. 

الذي  اخلاص مبصر  التقرير  االتصاالت  وزارة  ذلك وضعت  إلى  وباإلضافة 
قُدم  والذي  القمة،  عمل  بخطوط  يتعلق  فيما  الدولة  إجنازات  يتناول 
العاملية جملتمع  الدولي خالل “احلدث رفيع املستوى للقمة  إلى اجملتمع 
املعلومات”، حيث يتألف التقرير من جزأين، اجلزء األول عبارة عن كتاب 
إلكتروني جلميع البرامج واملشروعات واملبادرات، واجلزء الثاني هو تقرير 

حتليلي عن إجنازات مصر خالل السنوات العشر املاضية. 

القمة العاملية جملتمع املعلومات

 )WSIS+10( ُعقد احلدث رفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات
الدولي  االحتاد  مظلة  حتت  تنظيمه  مت  حيث  يونيو،  في  جنيف  في 
لالتصاالت، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة 
واالحتاد  الدولي،  والبنك  العاملية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة،  األغذية 

البريدي العاملي، ومنظمات دولية معنية األخرى.

وقد تقلدت مصر منصب نائب رئيس العمليات التحضيرية للحدث رفيع 
املعلومات )WSIS+10(، وشاركت في  العاملية جملتمع  للقمة  املستوى 
رئاسة بعض االجتماعات التفاوضية للوصول إلى مقترحات مشتركة، 
كما لعبت وزارة االتصاالت دورا محوريا خالل في العمليات التحضيرية 
التي  والتحديات  القمة  إلجنازات  توافقي  مشروع  اقتراح  خالل  من 
املاضية،  العشر  السنوات  خالل  الدولي  املعلومات  مجتمع  واجهها 
وقد نال املشروع املقترح إشادة جميع أصحاب املصلحة وتأييد اجملتمع 
الريادي  ودورها  املصرية  اإلدارة  تبذلها  التي  اجلهود  أبرز  حيث  الدولي، 
التحضيرية،  العملية  في  الفعالة  تلعبه، وفي ضوء مشاركتها  الذي 
تقلدت مصر منصب رئيس احلدث بإجماع جميع منظمات األمم املتحدة 
وزير  وجهود  مصر  جلهود  تقديرًا  املنصب  جاء  حيث  األعضاء،  والدول 

املاضية،  الفترة  في  حلمي«  املعلومات »عاطف  وتكنولوجيا  االتصاالت 
األفريقية  اإلقليمية  التحضيرية  االجتماعات  مصر  استضافت  فقد 

والعربية، وعززت مواقف البلدان النامية والبلدان األقل منوا.

كان وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصري “عاطف حلمي” رئيًسا 
املعلومات، حيث لوحظت  العاملية جملتمع  للقمة  رفيع املستوى  للحدث 
إجنازات »حلمي« بشكل كبير على مدى السنوات املاضية، وإسهاماته 
في التحديات التي واجهتها البالد، ورؤيته ملستقبل مجتمع املعلومات، 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تنمية  تعزيز  على  عمل  فقد 
من خالل مجموعة من القياسات للوصول إلى اجملتمع الرقمي، وتقديرًا 
جلهوده فقد منح االحتاد الدولي لالتصاالت »عاطف حلمي« وزير االتصاالت 
بصفته  امللحوظ  لدوره  عرفانًا  ذهبية  ميدالية  املعلومات  وتكنولوجيا 

رئيًسا للحدث رفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات.

ونائب  االتصاالت  كما ُمنح رئيس اإلدارة املركزية للعالقات الدولية بوزارة 
رئيس املنصة التحضيرية ألعمال احلدث رفيع املستوى للقمة العاملية 
العام  األمني  من  تقدير  شهادة  السعدني”  املعلومات “نرمني  جملتمع 



اليونيسكو

املعلومات  لتكنولوجيا  النموذجية  “السياسة  بعنوان  “اليونسكو”  منظمة  وثيقة  مقدمة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  كتب 
واالتصاالت الشمولية في تعليم ذوي اإلعاقة” والتي نشرت في فبراير 2014، كما شاركت اليونسكو في املؤمتر الدولي الثالث لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لذوي اإلعاقة خالل شهر أبريل بالقرية الذكية.

كما شاركت وزارة االتصاالت في الدورة الثامنة للمجلس الدولي احلكومي لبرنامج املعلومات للجميع في منظمة اليونسكو في مايو بباريس، 
حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الدول األعضاء في وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات مبا يتفق مع أولويات اليونسكو في استخدام 

املعلومات ألغراض التنمية، ومحو األمية املعلوماتية، والتوثيق، واحلصول على املعلومات.

على خريطة  الرئيسية  األجندة  هذه  وتطوير  تعزيز  إلى  اللغات سعت  متعددة  ورشة عمل  ومقرر، في  أكتوبر شاركت مصر، كمقدم  وفي 
اليونسكو.

كما شاركت مصر بنشاط، كمقدم ومقرر، في مؤمتر ذوي اإلعاقة التابع لليونسكو الذي عقد في ديسمبر، حيث ضم الوفد املشارك أعضاء 
من احلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية، وعالوة على ذلك، قدمت مصر النسخة العربية لتقرير “برنامج املعلومات للجميع” 

كمساهمة في اليونسكو.
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منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أُسندت لوزارة االتصاالت جنًبا إلى جنب مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مهمة إعداد دراسة ملكتب حقوق امللكية الفكرية، التابع 
لـ”ايتيدا”، حول حقوق امللكية الفكرية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة األطر العامة على الصعيد الدولي ومدى فعاليتها في تعزيز 

االبتكار في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت، وقد مت االنتهاء من املسودة النهائية للدراسة في سبتمبر 2014.

كما شاركت الوزارة في االجتماعات ذات الصلة بلجنة سياسات االقتصاد الرقمي في يونيو، واالجتماعات التي عقدت في ديسمبر 2014، حيث 
كانت الوزارة ممثلة من قبل هيئاتها العاملة على قياس وحتليل االقتصاد الرقمي واألمن واخلصوصية في االقتصاد الرقمي.

وفي السياق ذاته شاركت مصر في املنتدى العاملي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول اقتصاد املعرفة في أكتوبر 2014 في طوكيو، 
اليابان، حيث كان املوضوع الرئيسي لهذا املنتدى هو “االبتكار املعتمد على البيانات من أجل مجتمعات قادرة على التكيف”.

اجتماعات ديسمبر 2014 لعرض استراتيجية  والتنمية وحجز جلسة في  االقتصادي  التعاون  التنسيق مع منظمة  إلى  الوزارة  وقد سعت 
مصر في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2014 -2020 على أعضاء اللجنة، وباإلضافة إلى ذلك، حضر مندوبون من الوزارة “منتدى مستقبل 
ديسمبر، حيث أدرجت مصر كعضو في الفريق الوزاري  في  الرقمي  االقتصاد  سياسات  جلنة  اجتماعات  جاء بعد  التكنولوجيا 2014” الذي 

التوجيهي الذي سيتولى مسؤولية إعداد االجتماع الوزاري للجنة عام 2016 والذي سيعقد في املكسيك. 

وعلى املستوى العربي، مت عقد ثالث اجتماعات، عقدت اجملموعة التحضيرية العربية للمؤمتر اجتماعها األول في ديسمبر 2013 في دبي، اإلمارات، 
وُعقد االجتماع التحضيري الثاني في البحرين في يونيو 2014، كما ُعقد االجتماع التحضيري العربي األخير في سبتمبر 2014 في دبي، وقد 
شاركت مصر في جميع االجتماعات التي قدمت فيها الدول العربية 36 مقترًحا مشتركًا للمؤمتر، كان نصيب مصر منها 12 مقترًحا، وقد متت 

املوافقة على جميع املقترحات العربية خالل اجتماع املؤمتر.

وعلى املستوى الدولي شاركت مصر في اجتماعات اجملموعات اإلقليمية التي جرت في جنيف في مايو وأغسطس، حيث اهتمت اجملموعات 
بالتحضير ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد. 

وقد فازت مصر بعضوية مجلس االحتاد الدولي لالتصاالت عن قارة أفريقيا للفترة 2015-2018، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس االحتاد بعدد 
115 صوتا خالل أحداث مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد.

ومن اجلدير بالذكر أن إعادة انتخاب مصر قد عكس ثقة اجملتمع الدولي فيها، وسلط الضوء على مساهماتها الفعالة خالل احملافل واملنظمات 
الدولية ذات الصلة مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وعالوة على ما سبق بذلت وزارة االتصاالت جهودًا مضنية لتعزيز ترشيح مصر لعضوية مجلس االحتاد الدولي لالتصاالت في احملافل الدولية 
ومن خالل اللقاءات الثنائية، قبل وأثناء مؤمتر املندوبني املفوضني 2014، حيث ساعدت هذه اجلهود في تعزيز املوقف املصري وأثمرت عن إعادة 

انتخاب مصر لعضوية مجلس االحتاد للمرة الرابعة عشر في تاريخها واحلادية عشر على التوالي.

مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 لالحتاد الدولي لالتصاالت  

ُعقد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 لالحتاد الدولي لالتصاالت في بوسان، كوريا اجلنوبية في الفترة من 20 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، ويُعقد 
مرة كل أربع سنوات، حيث يعد املؤمتر مبثابة هيئة لصنع السياسات العليا لالحتاد وحتديد اخلطط االستراتيجية واملالية للسنوات األربع املقبلة، 

وقد شاركت مصر في االجتماعات التحضيرية العربية واألفريقية للمؤمتر. 

من  مت  والذي  فبراير 2014  لوساكا، زامبيا في  للمؤمتر في  األول  األفريقي  التحضيري  اجتماعني، االجتماع  األفريقي، مت عقد  املستوى  فعلى 
خالله فسح اجملال الستعدادات الدول األفريقية فيما يتعلق باملقترحات والترشيحات املشتركة النتخابات االحتاد الدولي لالتصاالت، واالجتماع 
التحضيري األفريقي الثاني في هراري، زميبابوي خالل شهر يوليو 2014، حيث قدمت الدول األفريقية 16 مقترًحا مشتركًا للمؤمتر، قدمت مصر 

منهم 11 مقترًحا، ومتت املوافقة على جميع املقترحات األفريقية خالل اجتماع املؤمتر.



البنك الدولي 

التقى معالي وزير االتصاالت في مكتبه بالقرية الذكية بوفد البنك الدولي الذي يضم عددا من اخلبراء ملناقشة 
سبل التعاون في عدد من القضايا الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومناقشة وجهات 
نظر البنك الدولي بشأن التقدم احملرز في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكذلك نقاط االتصال في 

بعض اجلهات املعنية بالتعاون مع البنك الدولي. 

وعالوة على ما سبق، فقد اتخذ البنك الدولي من القاهرة نقطة انطالق لتقريره حول اإلنترنت فائق السرعة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي ميثل تقييًما لتطوير اإلنترنت فائق السرعة في منطقة الشرق 
األوسط، ويقوي من فرص العمل، ويدعم التكامل التجاري بني بلدان املنطقة من خالل تطوير البنية التحتية 

لإلنترنت بتكلفة منخفضة.
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البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة

شاركت وزارة االتصاالت في يناير مبشروع »حماية الصحة البشرية والبيئة من االنبعاثات غير املقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناجتة من 
احلرق املكشوف خمللفات الرعاية الصحية واإللكترونية«، التابع ملرفق البيئة العاملي - البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، ومن خالل مشاركة الوزارة 
في هذا املشروع فإنها ستتولى مهمة إعداد تقييم حلجم اخمللفات اإللكترونية بالقاهرة واإلسكندرية والشرقية، وستعمل على تنفيذ بعض 

املشروعات التجريبية في مجال تدوير اخمللفات اإللكترونية.

منتدى حوكمة اإلنترنت 

قامت وزارة االتصاالت باملشاركة في االجتماع التاسع ملنتدى حوكمة اإلنترنت السنوي الذي عقد في اسطنبول، تركيا في سبتمبر حتت شعار 
القارات لتعزيز حوكمة اإلنترنت من أجل أصحاب املصلحة املتعددين”، حيث غطى املنتدى سياسات اإلنترنت وركز على نتائج “احلدث  “ربط 

رفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات”، لتمكني الوصول، وإنشاء احملتوى، وحتسني اإلنترنت، وحقوق اإلنسان.

يُعد منتدى حوكمة اإلنترنت من املنتديات متعددة األطراف املعنية بحوار السياسات فيما يتعلق بقضايا حوكمة اإلنترنت، حيث يجمع بني 
كافة األطراف املعنية ملناقشة قضية حوكمة اإلنترنت على قدم املساواة ومن خالل عملية مفتوحة وشاملة، سواء كانت تلك األطراف املعنية 

متثل احلكومات أو القطاع اخلاص أو اجملتمع املدني، مبا في ذلك اجملتمع الفني واألكادميي.

آيكان

جنحت مصر، بالتنسيق والتفاوض مع منظمة آيكان، في احلصول على عضوية اللجنة رفيعة املستوى املعنية بإعداد فعاليات “املؤمتر العاملي 
رفيع املستوى متعدد األطراف اخلاص بحوكمة اإلنترنت”، والذي عقد في شهر أبريل بالبرازيل، كما دعمت وزارة االتصاالت أحدث اإلجراءات التي 
اتخذتها منظمة آيكان فيما يتعلق بإدارة وحوكمة اإلنترنت، مما عكس دور مصر احملوري الوسيط في إدارة سياسات اإلنترنت، وأثبت وزنها على 
املستوى الدولي في هذا اجملال، وعالوة على ذلك، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع منظمة آيكان الستضافة مركز إقليمي لبناء قدرات “نظام 

أسماء النطاقات” في اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت.
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وفي هذا الصدد اتُخذت إجراءات تنفيذية لتنفيذ مشروع “الرخصة املوحدة” لتطوير سوق االتصاالت، كما أحرزت بعض اإلجنازات في الهيئة 
القومية للبريد، حيت مت أمتتة مكاتب البريد لتطوير اخلدمات املالية واجملتمعية، وباإلضافة إلى ذلك مت التركز واإلهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، 

وتشجيع االبتكار وريادة األعمال، ودعم املشروعات متناهية الصغر والصغيرة خالل عام 2014.

وفضال عما سبق فإن البنية التحتية املمثلة على سبيل املثال في القرية الذكية، واملنطقة التكنولوجية باملعادي، واملناطق التكنولوجية 
املعلومات  تكنولوجيا  من  تنافسية، وجتعل  مبيزة  تتمتع  مصر  جتعل  التي  العوامل  من  أنحاء مصر  جميع  في  قريًبا  ستنشأ  التي  اجلديدة 

واالتصاالت قطاًعا رئيسًيا جلذب االستثمار.

كما وُضعت اللبنات األساسية للشراكة بني القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني واالستثمارات العاملية للتوسع في املشروعات، وتعزيز 
صناعة االلكترونيات، ورفع معدالت منو القطاع.

ومن أجل تلبية متطلبات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُخلقت بيئة تشريعية قوية مت خاللها االنتهاء من مقترحات تعديل عدد من 
قوانني االتصاالت، والتوقيع اإللكتروني، والشراكة بني القطاعني العام واخلاص في مشروعات البنية التحتية، باإلضافة إلى ختام مقترحات 

قانون حرية املعلومات.

وال تزال وزارة االتصاالت ملتزمة بتمكني ذوي اإلعاقة من خالل تقدمي احللول التقنية التي تساعدهم على االندماج في اجملتمع.

ومع تعاظم االعتماد على البيانات الكبيرة اآلن وكذلك خدمات اإلنترنت، فإن مصر حتظى مبكانة مرموقة مبا لديها من بعض خدمات احلوسبة 
السحابية للشركات الكبرى في الواليات املتحدة وأوروبا والتي سيتم بناؤها في البالد.

إن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تسعى نحو قطاع تكنولوجيا معلومات واتصاالت رائد، وتعتزم االستمرار في دورها املتميز والفعال في 
تطوير هذا القطاع القومي املصري، وتتطلع إلى أن تكون مصر العًبا رئيسًيا على اخلارطة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ومنذ إنشاء وزارة االتصاالت وهي تدعم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصري، وتؤيد التنمية املستدامة في جميع قطاعات 
الدولة من أجل تعزيز التقدم االقتصادي في البالد وجذب االستثمارات األجنبية.

املاضي،  العام  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تطوير  نحو  ملموسة  االتصاالت خطوات  وزارة  ملا سبق، اتخذت  وحتقيًقا 
فأطلقت استراتيجية اإلنترنت فائق السرعة التي تسعى لتلبية احتياجات مصر من خدمات اإلنترنت فائق السرعة، وبالتالي تعزيز 
كفاءة البنية التحتية لإلنترنت، وربط أجهزة الدولة وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني، كما لعبت الوزارة دورًا استراتيجًيا في 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مشروع قناة السويس اجلديدة.

الطريق إلى املستقبل

التنمية الشاملة،  الركيزة األساسية لتحقيق  الذي يعد  املعلومات واالتصاالت  التحتية لقطاع تكنولوجيا  البنية  حترص مصر على تطوير 
وحترص أيًضا على املساهمة في التوسع في مستوى اخلدمات املقدمة ملواكبة التقدم العاملي في مجال االتصاالت.

كما تولي الدولة اهتماًما كبيرًا بتزويد املواطنني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها حق أساسي للجميع، ووسيلة رئيسية للتأثير 
وتغيير اجملتمعات، وتعزيز مستويات الوعي لكافة شرائح اجملتمع، والتطلع نحو مستقبل مشرق للجميع، وبناء على ذلك أولت مصر اهتماًما 

كبيرًا بتزويد املواطنني بهذا احلق بطريقة غير متييزية، إميانًا منها بأهمية حتقيق التنمية البشرية.
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