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ر�صالة وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

�صهد قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الم�صري، خلل ال�صنوات القليلة الما�صية، نموًا متوا�صًل يزداد يومًا بعد يوم، حيث �صار يلعب دورًا بالغ االأهمية في 

حركة النمو االجتماعي واالقت�صادي لل�صعب الم�صري. وا�صتنادًا اإلى هذا الواقع، ينبغي على قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات اأن يركز، في المرحلة القادمة، 

على تهيئة تكنولوجيات المعلومات واالت�صاالت وا�صتغللها على النحو االأمثل في اإيجاد حلول للق�صايا التي ت�صغل المجتمع. وفي الوقت الذي بداأ فيه بالفعل تبني 

هذا التوجه، على القطاع اأن يعمل على خلق روؤية مجتمعية جديدة تقوم على القناعة بالمبداأ الذي يوؤكد على اأن التنمية البد اأن تحدث، لي�س فح�صب بقطاع الخدمات 

العامة، بل اأي�صًا بالنهج االإداري للدولة وهيئاتها التاأ�صي�صية.

ومنهجية  وا�صحة  اإ�صتراتيجية  خلل  من  ومهنية  بكفاءة  القائم  النظام  يدار  اإذ  للم�صتقبل،  واعدًة  اآفاقًا  الم�صري  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  قطاع  يقدم  و 

متكاملة. كما يتميز القطاع بالتناغم مع كافة �صركائه من قطاعات االأعمال االأخرى، وهو ما مكنه من و�صع اإ�صتراتيجية متما�صكة تعك�س اآمال وتطلعات جميع عملئه 

ومقدمي خدماته. ويترجم هذا التعاون المتميز اإلى تنفيذ عددًا من البرامج والمبادرات والم�صروعات الم�صتركة.

من  وذلك  المعلومات،  وتكنولوجيا  االت�صاالت  لقطاع  الفعال  التنظيمي  االإطار  بدعم  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  التزام  ا�صتمرار   2013 عام  �صهد  كما 

خلل تعزيز التعاون ودفع خطط التنمية المتوا�صلة مع الوزارات والهيئات الحكومية االأخرى، والموؤ�ص�صات االأكاديمية، ف�صًل عن منظمات المجتمع المدني والقطاع 

الخا�س. ففي اأبريل من هذا العام، اأعلنت الوزارة عن االإ�صتراتيجية القومية ال�صاملة لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات 2017-2013.

وفي �صبيل �صياغة هذه االإ�صتراتيجية، ان�صبت االهتمامات الرئي�صية على التغيرات ال�صيا�صية واالقت�صادية التي ت�صهدها م�صر، وعلى تنمية قطاع االت�صاالت اإقليميًا 

ودوليًا، واأولويات التنمية القومية لجمهورية م�صر العربية، ف�صًل عن اإنجازات وتحديات القطاع خلل العقد الما�صي. اإذ تدعم االإ�صتراتيجية الجديدة انتقال الدولة 

الم�صرية نحو الديمقراطية، وت�صاهم في تنمية قطاع االت�صاالت على ال�صعيدين االإقليمي والدولي.

وتعمل الحكومة الم�صرية على ت�صجيع وتحفيز تنمية قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، اإذ تدعم تطوير �صناعة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات واالإبداع 

التكنولوجي وريادة االأعمال لخلق المزيد من فر�س العمل وجذب اال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة. كما ت�صعى اإلى ا�صتغلل موقع م�صر الجغرافي الفريد واال�صتخدام 

االأمثل للكابلت البحرية لجعل م�صر مركزًا عالميًا لخدمات االإنترنت.

 لقد حققت م�صر عددًا من االأهداف المتعلقة بت�صدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، واأ�صبحت واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال على ال�صعيد الدولي. ويعد 

�صوق الخدمات التكنولوجية الم�صري �صوقًا جاذبًا للم�صتثمرين، وهو ما يوؤكده ا�صتمرار اأن�صطة ال�صركات العالمية في ال�صوق الم�صري على الرغم من الو�صع القائم. 

علوة على ذلك، تهدف م�صر اإلى اإن�صاء بنية اأ�صا�صية للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ذات كفاءة عالية وقابلية للتو�صع بتكلفة مقبولة، ت�صمل على �صبيل المثال 

�صبكة االإنترنت فائق ال�صرعة، والحو�صبة ال�صحابية، والكابلت البحرية. ي�صاف اإلى كل ما �صبق و�صع �صيا�صات ت�صمح بنفاذ �صل�س اإلى المعرفة وفي متناول الجميع، 

باأي مكان وباأي وقت.

و اليوم، ي�صتخدم الم�صريون اأدوات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات في جميع مناحي الحياة ب�صكل متزايد، وهو ما يجعلنا نتقدم بخطى ثابتة نحو المجتمع الرقمي 

المن�صود. وت�صعى وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات جاهدة منذ ن�صاأتها اإلى تطوير القطاعات الرئي�صية المختلفة للدولة الم�صرية، ومنها ال�صحة، والتعليم، 

وريادة االأعمال، واال�صتثمار، وغيرها. كما تولي الوزارة بعزم واإ�صرار اهتمامًا كبيرًا بم�صتويات مهارات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على ت�صجيع االإبداع، 

ما�صيًة بثبات نحو بناء �صناعة قومية قوية. 

اإننا لناأمل في اأن يتوا�صل دورنا االإيجابي والفعال في تنمية القطاع القومي الم�صري للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لتبلغ م�صر و�صعبها المكانة التي ت�صتحق، 

وتلحق بركب دول العالم المتقدمة من حولها. 

 

عاطف حلمي

وزير االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات 



البنية االأ�صا�صية للت�صاالت وخدمات البريد

في حقبة تت�صم بثورة في مجال االت�صاالت العالمية، ودعمًا النتقال م�صر نحو الديمقراطية، �صتظل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا 

المعلومات وقطاعها تعمل على تطوير بنية اأ�صا�صية قوية يمكن االعتماد عليها لخدمة االحتياجات المتزايدة للحكومة وقطاع 

الرئي�صي  العامل  المعلومات هي  المتطورة لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا  االأ�صا�صية  البنية  اأن  الوزارة  االأعمال واالأفراد. وتدرك 

للن�صاط االقت�صادي عبر القطاعات المختلفة على الم�صتوى القومي.



النطاق العلوي الدولي دوت م�صر

مع تزايد ا�صتخدام االإنترنت من قبل مجتمعات وطوائف متنوعة تتحدث بلغات غير التينية، تزايد اأي�صًا الطلب على ا�صتخدام اأ�صماء مواقع بلغات متعددة، بما في ذلك 

اللغة العربية. ومع �صماح موؤ�ص�صة االإنترنت للأ�صماء والمواقع المخ�ص�صة )اآيكان( لت�صجيل اأ�صماء مواقع بلغات غير التينية، اأ�صبح من الممكن اأن ي�صجل الم�صتخدم 

ا�صم الموقع ل�صفحته الخا�صة على االإنترنت باللغة العربية.

  

و انطلقت، في يناير، المرحلة االأولية لت�صجيل اأ�صماء المواقع العربية با�صتخدام حروف عربية �صمن اأ�صماء النطاقات الدولية من الم�صتوى االأعلى »دوت م�صر«. وتعد 

هذه خطوة مهمة في �صبيل الترويج للهوية الم�صرية على االإنترنت، وو�صيلة فعالة الإتاحة النفاذ اإلى المحتوى المحلي المكتوب باللغة العربية الأي من بلدان العالم. اإن 

ت�صجيل اأ�صماء المواقع تحت با�صم »دوت م�صر« ليدعم تزايد المحتوى العربي على االإنترنت، ويحفظ تراث م�صر والعرب على االإنترنت، ممهدًا الطريق اأمام ا�صتثمارات 

كبيرة وخلق فر�س عمل جديدة. 

البنية االأ�صا�صية للت�صاالت 

في عالم التكنولوجيا الحالي، اأخذت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات عهدًا على نف�صها بالدفع قدمًا بالبنية االأ�صا�صية القومية لقطاع االت�صاالت 

اأعداد  ازدياد  بالدولة، ف�صًل عن  المختلفة  بالقطاعات  المعلومات  باالت�صاالت وتكنولوجيا  المتعلقة  الخدمات  تنامي  المعلومات في �صوء  وتكنولوجيا 

الم�صتخدمين لهذه الخدمات.

منح الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت رخ�صة ت�صجيل المواقع لثلث جهات هي »فودافون داتا« و »تي اإي داتا« و»لينك داتا �صنتر« لتقديم الخدمة للجميع، �صواء االأفراد 

اأو ال�صركات الخا�صة والجمهور اأو الهيئات الحكومية اأو المجتمع المدني. كما ح�صلت �صبكة الجامعات الم�صرية على ترخي�س خا�س لتقديم خدمات ت�صجيل اأ�صماء 

المواقع العربية للهيئات الحكومية والتعليمية واالأكاديمية.

www.dotmasr.eg 
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�صناعة الكابلت البحرية 

في �صوء �صيا�صة الدولة ال�صتغلل موقعها الجغرافي الفريد باعتبارها 

نقطة التقاء ال�صرق مع الغرب، تم اإن�صاء الخط ال�صمالي بمحطة اأبو 

م�صر  عبر  تمر  التي  البحرية  الكابلت  لتاأمين  باالإ�صكندرية  تلت 

لخط  تابعة  اإنزال  نقاط  خلل  من  وبالعك�س،  اأوروبا  اإلى  اآ�صيا  من 

الزعفرانة-اأبو تلت. وهو الخط ال�صابع للكابلت البحرية التي تمر 

عبر م�صر والذي يربط البحر االأحمر بالبحر المتو�صط.  

المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  حر�س  اإطار  في  ذلك  ياأتي 

من  اال�صتفادة  لتعظيم  البحرية  الكابلت  �صناعة  في  الدخول  على 

موقع م�صر االإ�صتراتيجي، لت�صبح مركزًا عالميًا لخدمات االإنترنت. 

خطة م�صر القومية للإنترنت فائق ال�صرعة

 ،2004 عام  في  ال�صرعة  فائق  للإنترنت  الم�صرية  للحكومة  االأولى  للخطة  موا�صلًة 

تلتزم خطة م�صر القومية للإنترنت فائق ال�صرعة بزيادة انت�صار االإنترنت، وتعزيز بناء 

المجتمع الرقمي المن�صود بم�صر.  

تهدف هذه الخطة اإلى تمكين م�صر من تبواأ مركزًا قياديًا ورياديًا في مجال االت�صاالت 

االت�صاالت  ا�صتخدام  ت�صجيع  عن  ف�صًل  العمل،  فر�س  من  المزيد  وخلق  الرقمية، 

الظروف  تح�صين  بهدف  الحكومية،  القطاعات  بمختلف  المعلومات  وتكنولوجيا 

المعي�صية للمواطنين، ومن ثم ت�صييق الفجوة الرقمية بين المجتمعات الح�صرية 

والريفية.

كما يتولى الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت مرحلة التطبيق لهذه الخطة، من خلل 

تنفيذ �صل�صلة من الم�صروعات االجتماعية. كما �صت�صارك جميع �صركات االت�صاالت في 

م�صروعات تاأ�صي�س �صبكة االنترنت فائق ال�صرعة. و�صوف تعمل القطاعات الم�صتفيدة 

التاأكد من اال�صتخدام الملئم والم�صتدام  كالتعليم وال�صحة وال�صباب وغيرها على 

لل�صبكات المن�صاأة.

خدمة التتبع االآلي للمركبات 

اأعلن الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت عن تقديمه لخدمة التتبع االآلي للمركبات في �صهر يونيو، بعد موافقة الحكومة الم�صرية على منحه الترخي�س 

اللزم. تتيح هذه الخدمة للم�صتخدمين من ال�صركات واالأفراد معرفة موقع مركباتهم ب�صهولة، وتتبع خطوط �صيرها و�صرعتها وا�صتهلكها للوقود. �صتعود 

هذه الخدمة بالنفع على الم�صتخدمين من االأفراد، اإذ اإنها تمكنهم من تاأمين مركباتهم وتتبعها طوال اليوم بدون جهد. كما �صتمكن ال�صركات من اإدارة 

اأ�صاطيلها البرية وتتبع خطوط �صيرها.

لتفعيل الخدمة، يو�صع جهاز مودم GSM داخل المركبة ويدمج مع جهاز ا�صتقبال GPS، وهو ما يمكن ا�صتغلله اأي�صًا في حاالت ال�صرقة. في هذه الحالة، 

تر�صل ر�صالة ق�صيرة اإلى الجهاز ببيانات الم�صتخدم ورقمه ال�صري، فيفعل الجهاز الخدمة ويحدد موقع المركبة بدقة، ثم ير�صل الجهاز للم�صتخدم ر�صالة 

ق�صيرة بموقعها.

اأطلقت �صركة فوادافون خدمة تتبع المركبات لل�صركات واالأفراد في يونيو، ثم تلتها �صركة ات�صاالت م�صر بخدمة )�صيارتي، اأ�صطولي(، ثم �صركة موبينيل 

بخدمة )متابع(.
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تحويل االأموال عبر التليفون المحمول

اأعلن الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت، في يونيو، عن تقديمه لخدمة تحويل االأموال عبر الهاتف المحمول بم�صر. تتوفر الخدمة بوا�صطة البنك االأهلي الم�صري، 

وبنك م�صر، وبنك االإ�صكان والتعمير، وبنك اإت�س اإ�س بي �صي، وبنك بي اإن بي باريبا، و�صركات الهاتف المحمول المحلية: فودافون وموبينيل وات�صاالت م�صر، وللخدمة 

حد اأق�صى لتحويل االأموال �صهريًا واأ�صبوعيًا.

ويمكن للم�صتهلك اال�صتراك في الخدمة عن طريق زيارة اأحد فروع �صركات الهاتف المحمول وتقديم بطاقة الرقم القومي. لتحويل االأموال يجب على الم�صتهلك اإدخال 

رقم الهاتف المحمول الخا�س بال�صخ�س الم�صتقبل للأموال، ثم تحديد المبلغ، واإدخال الرقم ال�صري وبر�صالة ق�صيرة  للمر�صل اإليه يتم تاأكيد عملية التحويل.

اأطلقت �صركة فودافون خدمتها )فودافون كا�س(، بعد ح�صولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت. تلتها �صركة ات�صاالت - م�صر باإطلق خدمة )فلو�س(، ثم 

ان�صمت �صركة موبينيل في نوفمبر بخدمة )موبيكا�س(.

تطوير ال�صنتراالت   

في اإطار اإ�صتراتيجية وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية االأ�صا�صية القومية للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، نفذت الوزارة عددًا من الم�صروعات 

لتح�صين اأو�صاع ال�صنتراالت على الم�صتوى القومي.

واأعيد فتح �صنترال المعادي )2( في يناير، ليخدم ما يقرب من 26 األف م�صترك بخطوط الهاتف االأر�صي و 10 اآالف م�صترك ب�صبكة االإنترنت. كما نجحت �صركة الم�صرية 

للت�صاالت في اإعادة تفعيل خدمات االت�صاالت بمناطق القاهرة الجديدة وحلوان والتبين ومدينة 15 مايو، وجميعها تح�صل على خدمات االت�صاالت من �صنترال المعادي )2(. 

و افتتح مكتب خدمة عملء االإ�صماعيلية بال�صيخ زايد في اأبريل بعد تجديده. كما افتتح مكتب خدمة عملء ميامي في �صبتمبر بمعدل ت�صغيل 79.6 %.    

وا�صتف�صارات  م�صر،  م�صتوى  على  الجديدة  االأر�صية  الهواتف  لخطوط  عقود  تحرير  ا�صتلم طلبات  مثل  للمواطنين،  متعددة  العملء خدمات  مكاتب خدمة  تقدم  و 

وتح�صيل فواتير، وتلغرافات وخدمات الفاك�س، ف�صًل عن خدمات ADSL التي تقدمها �صركة »تي اإي داتا«، التابعة للم�صرية للت�صاالت.
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البريد الم�صري

تعد الهيئة القومية للبريد الم�صري، والتي تاأ�ص�صت عام 1865، من بين اأقدم الهيئات الحكومية الم�صرية واأكبر مقدمي الخدمات  البريدية في م�صر. وتدعم وزارة 

االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة القومية للبريد لتحقيق المكانة التي ت�صتحقها محليًا واإقليميًا ودوليًا. ومن ثم فاإن تطوير البريد الم�صري يعد ركيزة 

رئي�صية في اإ�صتراتيجية م�صر االأخيرة، اإذ تقوم الهيئة القومية للبريد بدور بالغ االأهمية في تعزيز االقت�صاد الم�صري، بف�صل ما تمتلكه من اإمكانات وموارد هائلة.

�صهد البريد الم�صري نموًا ملحوظًا وتغيرًا جذريًا في م�صتوى اأدائه خلل عام 2103، اإذ تم تطوير نظام خدمة العملء، وا�صتحداث خدمات مالية جديدة، ف�صًل عن تح�صين 

بع�س القطاعات مثل قطاع البريد ال�صريع والطرود. 

خدمة ال�صداد االإلكتروني لل�صرائب 

وقعت الهيئة الم�صرية للبريد اتفاقية تعاون مع مركز الدفع والتح�صيل االإلكتروني، التابع لوزارة المالية، لتوفير خدمة ال�صداد االإلكتروني لل�صرائب 

من قبل المواطنين. وقد تم تفعيل هذه الخدمة الجديدة، في �صهر فبراير، في 340 مكتب بريد بمناطق مختلفة على م�صتوى م�صر، وتمكن هذه الخدمة 

االأفراد وال�صركات من دفع ال�صرائب، دون التقيد بموقع مكتب ال�صرائب التابعين له. وي�صتهدف تعميم هذه الخدمة بـعدد 1200 مكتب بريد خلل عام واحد. 

وت�صمل الخدمة اأي�صًا �صداد �صرائب الدخل والرواتب والدمغة والمبيعات.

نائب رئي�س اتحاد البريد االأفريقي 

�صوتت الدول االأع�صاء باتحاد البريد االأفريقي ل�صالح م�صر، ممثلة في البريد الم�صري، من خلل االقتراع الحر، للفوز بمن�صب نائب رئي�س االتحاد لمدة عام، وقد جرى 

هذا الت�صويت بالجل�صة االعتيادية الثانية والثلثين، المنعقدة بمدينة اأرو�صا بتنزانيا في �صهر يوليو. ونجح الوفد الم�صري في اإبرام اتفاقيات متعددة تهدف اإلى تعزيز 

�صبل التعاون مع االإدارات االأفريقية في مجال التدريب ونقل الطرود والحواالت البريدية الفورية مع ال�صودان واإثيوبيا واأوغندا، ومن ثم الم�صاهمة في توفير خدمات مميزة 

للعديد من العملء.

كما انتخب البريد الم�صري في عام 2013 رئي�صًا للجنة المعنية بتن�صيق برامج التدريب في اأفريقيا لتنظيم اأعمال اللجنة ال�صرورية.

فوز م�صر بم�صابقة ت�صميم اأول طابع بريدي لبلدان اتحاد البريد االأورومتو�صطي

فازت الهيئة الم�صرية للبريد، في �صهر مار�س، بالمركز االأول في م�صابقة 

ت�صميم اأول طابع بريدي م�صترك لبلدان اتحاد البريد االأورومتو�صطي لعام 

2014. �صاركت م�صر في هذه الم�صابقة، التي تهدف لتعزيز االت�صال بين 

ومالطا  ولبنان  قبر�س  هي  اأخرى  دول  �صت  مع  باالتحاد،  االأع�صاء  الدول 

باالتحاد  االأع�صاء  الدول  راأي  ا�صتطلع  اإجراء  والمغرب و�صلوفينيا. وبعد 

الدول  اإعجاب  على  م�صر  قدمته  الذي  الت�صميم  حاز  االإنترنت،  عبر 

االأع�صاء وح�صلت على المركز االأول، وتم اإ�صدار الطابع في �صهر يوليو.
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افتتاح مكاتب بريد جديدة    

اإ�صتراتيجية وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لتح�صين البنية االأ�صا�صية للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات على م�صتوى م�صر، بالمناطق النائية  في اإطار 

والمهم�صة، وفي �صوء خطة البريد الم�صري لتو�صيع �صبكة مكاتب البريد على م�صتوى م�صر لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، �صهد عام 2013 افتتاح 

23 مكتب بريد في اأنحاء متفرقة من البلد، تقدم جميعها خدمات بريدية ومالية.

100 عميل  وافتتح مكتب بريد نادي ال�صيد بالقاهرة في يوليو ليقدم خدماته الأكثر من 

خدماته  ليقدم  بالغردقة،  �صيري  �صارع  بريد  مكتب  افتتاح  يوليو  �صهر  �صهد  كما  يوميًا. 

الأكثر من 300 عميل يوميًا. 

كما �صهد عام 2013 افتتاح مكاتب بريد اأخرى في النا�صرية ودم�صيت و�صنباط وخور�صيد 

ونزلة  االأخوة  ومن�صاأة  جراح  وميت  المع�صرة  و�صرقيات  قور�س  وكفر  وكا�صتوخ  البحرية 

العزازي وميت جابر وتلبانة وبورتو ال�صخنة و�صفاي وكوم بدر وكوم بلل ومحطة �صباحي 

و�صوما باي ومنطقة االأحياء و�صهل ح�صي�س. 

اإلى تحديث مكاتب البريد، �صهد عام  اإ�صتراتيجية البريد الم�صري التي تهدف  في �صوء 

ولحوم  �صيناء،  جنوب  في  �صويره  اأبو  مثل  البريد،  مكاتب  من  عددًا  تجديد  اأي�صًا   2013

بالبحيرة، وكفر �صناديد ب�صمال المنوفية، ورفاعة حجازي قبلي بقنا، واأبو ردي�س بجنوب 

�صيناء، ونجع ون�س والمديك باأ�صوان، واالأمل بالقليوبية، وفقو�س ب�صمال ال�صرقية، و�صنترال 

المطرية في �صرق القاهرة، والح�صري ب�صمال اأكتوبر، وجامعة كفر ال�صيخ بكفر ال�صيخ.
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نائب رئي�س اتحاد البريد االأورومتو�صطي

فاز البريد الم�صري بمن�صب نائب رئي�س اتحاد البريد االأورومتو�صطي بانتخابات جل�صة االتحاد العامة التي اأجريت في �صهر اأكتوبر بمدينة مار�صيليا بفرن�صا. كما تولى 

البريد الم�صري رئا�صة رابطة التجارة االإلكترونية.

ونجح الوفد الم�صري في الح�صول على موافقة االتحاد ال�صت�صافة الجل�صة العامة القادمة للتحاد بمدينة �صرم ال�صيخ بم�صر عام 2014.

الخدمات الذكية وخدمات ال�صداد االإلكتروني 

اأطلقت الهيئة القومية للبريد الم�صري ب�صهر نوفمبر باقة كاملة من الخدمات الذكية وخدمات ال�صداد االإلكتروني لرجال االأعمال واالأ�صرة والطلبة، وذلك بهدف تو�صيع 

خدمات كروت الدفع المقدم وتطوير الخدمات المالية لجذب المزيد من العملء. وتعد هذه الخدمة واحدة من الخدمات الجديدة التي تقدم للمواطنين لتمكنهم من 

اإجراء عملياتهم المالية من خلل خدمات اإلكترونية حديثة، ومن خلل الربط بين اأكثر من 100 مكتب بريد على مدار ال�صاعة. يتمكن العملء من خلل خدمات ال�صداد 

االإلكترونية من فتح ح�صابات  جارية وذكية بغير عناء، ف�صًل عن تمتعهم بخدمات تحويل المعا�صات والرواتب.

مذكرات تفاهم مع جمعية رجال اأعمال االإ�صكندرية وليبيا وجنوب ال�صودان 

في اإطار اآليات التعاون بين الهيئة القومية للبريد الم�صري وموؤ�ص�صات التمويل متناهي ال�صغر بم�صر، وبدعم من البريد الفرن�صي وهيئة »بلنيت فران�س«، وقعت 

الهيئة القومية للبريد الم�صري مذكرة تفاهم مع جمعية رجال اأعمال االإ�صكندرية، لن�صر خدمات التمويل متناهي ال�صغر للعملء الم�صتهدفين من اأ�صحاب االأعمال 

ال�صغيرة، ومن ثم الم�صاعدة في الق�صاء على البطالة وتوفير مزيد من فر�س العمل لل�صباب.

و�صهد عام 2013 توقيع البريد الم�صري مذكرتي تفاهم مع البريد الليبي وبريد جنوب ال�صودان بهدف تطوير خدماتهما البريدية والمالية، ف�صًل عن تدريب موظفي 

البريد لديهما في مركز البريد الم�صري االإقليمي االأفريقي للتدريب على خدمات البريد.

مركز التدريب البريدي االإقليمي االأفريقي 

�صهد عام 2013 تاأ�صي�س البريد الم�صري لمركز التدريب البريدي االإقليمي االأفريقي لدعم التعاون مع الدول االأفريقية، وتعزيز مكانة م�صر في القارة 

االأفريقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه اأفريقيا. ومن خلل تاأ�صي�س هذا المركز، �صي�صاهم البريد الم�صري في تطوير م�صتوى االأداء لموظفي البريد في اأفريقيا 

عن طريق تنظيم برامج تدريب معدة خ�صي�صًا لهم.

18

19



االأمن ال�صيبراني

تتبنى م�صر هيكًل اإداريًا �صارمًا للبنية االأ�صا�صية للمفاتيح العامة )PKI(. ويقوم العديد من الهيئات الحكومية والخا�صة، بما في 

ذلك البريد الم�صري وعدد من البنوك الخا�صة الرائدة، حاليًا باإن�صاء بنية اأ�صا�صية مدعمة بالبنية االأ�صا�صية للمفاتيح العامة. 

لقد اأ�صبحت البنية االأ�صا�صية للمفاتيح العامة، باعتبارها عن�صرًا مهمًا للح�صول على توقيعات اإلكترونية �صالحة، �صرورية للجهود 

المبذولة لحماية الهوية الرقمية للأفراد والمنظمات، ومن ثم اإف�صاح المجال اأمام اأعمال تجارية اإلكترونية متقدمة، واأن�صطة الحكومة 

االإلكترونية والتجارة االإلكترونية. 

ويعد تاأ�صي�س المركز الرئي�صى ل�صهادات التوقيع االإلكترونى بهيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا المعلومات في عام 2009، وفقًا لمعايير 

االأمن الدولية، نواة للجهود القومية للبنية االأ�صا�صية للمفاتيح العامة، وعن�صرًا اأ�صا�صيًا لجهود اإدارة الهوية الرقمية. وفي هذا االإطار، 

منحت ثلث �صركات ترخي�صًا الإ�صدار �صهادات التوقيع االإلكتروني، وجميعها مت�صلة مع بع�صها البع�س وتعمل تحت مظلة هيئة اإ�صدار 

التوقيع االإلكترونى.

تاأ�ص�صت الهيئة الحكومية ل�صهادات التوقيع االإلكتروني، ومقرها وزارة المالية، لتوفير خدمات البنية االأ�صا�صية للمفاتيح العامة بين 

الحكومات واإ�صدار �صهادات التوقيع االإلكتروني الحكومي. وكان �صهر يونيو 2012 قد �صهد ربط الهيئة مع المركز الرئي�صى ل�صهادات 

التوقيع االإلكترونى، كما اأطلق العديد من م�صاريع التوقيع االإلكتروني على مدار العام لدعم تبني تطبيقات التوقيع االإلكتروني �صمن 

م�صاريع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات وفي القطاعات الحكومية والمالية. 

االإطار التنفيذي للأمن ال�صيبراني 

والذي   ،)EG-CERT( المعلوماتية  للطوارئ  لل�صتجابة  الم�صري  المركز  يمتلك 

اأن�صاأه الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت في اأبريل 2009، فريقًا مميزًا من المتخ�ص�صين الذين 

الذي يعمل  المعلوماتية،  للطوارئ  الم�صري لل�صتجابة  المركز  بدوام كامل. ويقدم  يعملون 

على مدار ال�صاعة، الدعم لحماية البنية االأ�صا�صية المعلوماتية القومية الحرجة، خا�صة في 

اال�صتجابة  المركز  يراقب  كما  المالي.  والقطاع  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  قطاع 

للحوادث ويجري تحليلت الطب ال�صرعي والبرمجيات الخبيثة، والهند�صة العك�صية. ويعد 

من  م�صر  في  االت�صاالت  وبنية  المعلوماتية  البنية  اأمن  تعزيز  هو  للمركز  الرئي�صي  الهدف 

خلل اتخاذ اإجراءات اإيجابية، وجمع المعلومات حول الحوادث االأمنية وتحليلها، والتن�صيق 

والو�صاطة بين كافة االأطراف لحل مثل تلك الحوادث، باالإ�صافة اإلى التعاون الدولي مع مختلف 

المراكز االأخرى.

�صهد �صهر دي�صمبر افتتاح المبنى الجديد للمركز الم�صري لل�صتجابة للطوارئ المعلوماتية 

)EG-CERT( بالقرية الذكية، وذلك في اإطار دعم اأمن االت�صاالت ونظم المعلومات. 

ب�صورة  المركز  لتمكين  جيدة  خطوة  تجهيزًا  واأف�صل  اأكبر  مبنى  اإلى  االنتقال  يمثل  و�صوف 

اأكبر ولتكثيف اأن�صطته المتعلقة باالأمن ال�صيبراني. يقدم المركز الدعم والم�صاعدة لهيئات 

تهديدات  لمواجهة  الم�صرفي،  القطاع  عن  ف�صًل  االت�صاالت،  ول�صركات  متعددة  حكومية 

ونظم  وال�صبكات  االإلكترونية  المعاملت  على  توؤثر  التي  ال�صيبراني،  االأمن  وهجمات 

المعلومات. 

20

21



التعاون الدولي في مجال االأمن ال�صيبراني

المتحدة                       باالأمم  الحكوميين  الخبراء  مجموعة  بع�صوية  م�صر  حظيت 

)UN GGE(  حول التنمية في مجال المعلومات واالت�صاالت في الفترة من 

الدولي.  ال�صيبراني  االأمن  �صياق  في  وذلك   ،2013 يونيو  اإلى   2012 اأغ�صط�س 

وتكونت هذه المجموعة رفيعة الم�صتوى من 15 خبيرًا دوليًا معنيين بتح�صير 

الجمعية  عر�صتها  التي  ال�صيبراني،  للأمن  الحالية  التهديدات  يتناول  تقرير 

العامة للأمم المتحدة في جل�صتها ب�صهري �صبتمبر/اأكتوبر لعام 2013.

الدولي  االتحاد  بمجل�س  عمل  مجموعة  لت�صكيل  الرامية  الجهود  م�صر  قادت 

للت�صاالت لحماية االأطفال على �صبكة االإنترنت منذ عام 2010، وهي المجموعة 

التي تتراأ�صها م�صر حاليًا. وفي هذا ال�صياق، قدمت مجموعة العمل الم�صكلة 

تقريرًا بتو�صياتها لمجل�س االتحاد الدولي للت�صاالت. 

 )EG-CERT( و يحظى المركز الم�صري لل�صتجابة للطوارئ المعلوماتية

 ،)FIRST( المعلوماتية  االأمنية  للحوادث  اال�صتجابة  فرق  منتدى  بع�صوية 

وهو بمثابة منظمة عالمية ال تهدف للربح، ومخ�ص�صة لتجميع فرق اال�صتجابة 

لطوارئ الحا�صوب )CSIRTs(، وت�صم فرق ا�صتجابة من اأكثر من 240 �صركة. 

الموؤتمر  في  المعلوماتية  للطوارئ  لل�صتجابة  الم�صري  المركز  �صارك  كما 

والمنعقد   2013 لعام  المعلوماتية  االأمنية  للحوادث  اال�صتجابة  لفرق  ال�صنوي 

في مدينة بانكوك.  

، وكان ع�صوًا في لجنة اإعداد برنامج الموؤتمر. كما قدم المركز عر�صًا الجتماع 

الموؤتمر  مع  بالتبادل  المنظم  الحا�صوب  لطوارئ  لل�صتجابة  القومي  الفريق 

ال�صنوي لفرق اال�صتجابة للحوادث االأمنية المعلوماتية.

اتفاقات تعاون مع  اأبرم المركز الم�صري لل�صتجابة للطوارئ المعلوماتية  كما 

االأمن ال�صيبراني الماليزي، ومع فرق اال�صتجابة للحوادث االأمنية المعلوماتية 

بكوريا الجنوبية، وبالواليات المتحدة االأمريكية، وباأوغندا، ومع »تيم �صيمرو« 

و »اإمباكت«، وفريق اال�صتجابة للحوادث االأمنية المعلوماتية بالهند. وللمركز 

المنطقة  في  المعلوماتية  االأمنية  للحوادث  اال�صتجابة  فرق  مع  قوية  علقات 

2013، عمل  عام  وفي  وقطر.  واالإمارات  وال�صعودية  وتون�س  عمان  مثل  العربية 

المركز الم�صري لل�صتجابة للطوارئ المعلوماتية على تعزيز التعاون المهني، 

الدولية  البرامج  من  العديد  في  بنجاح  المركز  �صارك  كما  اأوغندا.  مع  بخا�صة 

للتدريب ال�صيبراني، مثل:

التدريب ال�صيبراني لفريق اال�صتجابة لطوارئ الحا�صوب باآ�صيا والمحيط الهادئ 

)APCERT( )للعام الثاني(

للمنظمة  التابع  الحا�صوب  لطوارئ  اال�صتجابة  لفريق  ال�صيبراني  التدريب 

الموؤتمر االإ�صلمي )OIC-CERT( )للعام الثاني(

ITU/Impact - المنطقة  التدريب ال�صيبراني للتحاد الدولي للت�صاالت  

العربية )للعام الثاني( 

ور�صة عمل حول البحث والتطوير في مجال االأمن ال�صيبراني

�صهد �صهر مايو تنظيم وا�صت�صافة الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت بالقرية الذكية 

ور�صة العمل االأولى حول البحث والتطوير في مجال االأمن ال�صيبراني. 

وجاءت ور�صة العمل في اإطار الجهود المبذولة للق�صاء على المخاطر التي تواجه 

وال�صبكات  المعلومات  لنظم  والقر�صنة  االختراق  واأهمها  ال�صيبراني،  الف�صاء 

اأ�صحاب الم�صلحة  100 من  في القطاعات المختلفة. ، حيث �صارك ما  يزيد عن 

المعنيين من م�صر والواليات المتحدة االأمريكية وتركيا والدول العربية. وتبادل 

الم�صاركون الخبرات والمعرفة بهدف اإيجاد اأف�صل الحلول لحماية البنية االأ�صا�صية 

للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات.

واأمن  ال�صيبراني،  االأمن  مجال  في  البحث  اتجاهات  اأحدث  العمل  ور�صة  وناق�صت 

البرمجيات، واأمن اأنظمة الت�صغيل، واأمن البنية االأ�صا�صية للت�صاالت وتكنولوجيا 

عن  ف�صًل  االجتماعي،  التوا�صل  و�صبكات  الويب،  تطبيقات  واأمن  المعلومات، 

و�صائل تعزيز التعاون بين م�صر والعالم باأ�صره في هذا المجال. 
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الحو�صبة ال�صحابية 

الحو�صبة ال�صحابية هي تكنولوجيا ذات اأهمية ق�صوى، فهي توؤثر اإيجابيًا على 

االقت�صاد المحلي بالتواوؤم مع التوجه العالمي. وفي واقع االأمر، تمثل الحو�صبة 

ال�صحابية المرحلة القادمة من االإبداع وتبني برامج للحو�صبة والتوا�صل بين 

للدخول  اأ�صرع  وقت  لتوفير  خ�صي�صًا  المعدة  التخزين،  وتقنيات  ال�صبكات، 

اإلى ال�صوق وتخفي�س هائل للتكلفة. وفي عام 2013، وا�صلت وزارة االت�صاالت 

وتكنولوجيا المعلومات دعمها لتطوير الحو�صبة ال�صحابية. 

عطلة نهاية االأ�صبوع في رحاب الحو�صبة ال�صحابية 2013  

نظم معهد تكنولوجيا المعلومات موؤتمر عطلة نهاية االأ�صبوع في رحاب الحو�صبة ال�صحابية في �صهر مايو بمقر المعهد بالقرية الذكية، بالتعاون 

االأفكار  الح�صور  وت�صارك  الم�صرية.  والمنظمات  الجامعات  نا�صط من  2000 ع�صو  اأكثر من  ي�صم  والذي  بم�صر،  ال�صحابية  الحو�صبة  مع مجتمع 

واالبتكارات والمعرفة في مجال الحو�صبة ال�صحابية. و�صم الموؤتمر لفيفًا من متخ�ص�صي تكنولوجيا المعلومات رفيعي الم�صتوى من القطاعات 

التجارية واالأكاديمية والحكومية، لمناق�صة مو�صوعات جديدة مثل البيانات ال�صخمة واالإنترنت للعمليات ال�صناعية.
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ندوة حول الحو�صبة ال�صحابية   

ندوة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  تنظيم  مايو  �صهر  �صهد 

الدولية  ال�صركات  من  مجموعة  فيها  �صاركت  ال�صحابية،  الحو�صبة  حول 

 EMC، HP، Microsoft، IBM، مثل  بم�صر،  العاملة  البارزة 

اإليه  تو�صل  ما  الأحدث  عر�صًا  الح�صور  قدم   .Schneider، Oracle
العالم من برامج  في مجال الحو�صبة ال�صحابية واأ�صا�صيات تطبيقاتها في 

المنطقة العربية واأفريقيا. 

معمل الحو�صبة ال�صحابية

اأن�صاأ مركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال معمل الحو�صبة ال�صحابية في �صهر �صبتمبر، 

لن�صر الوعي بتكنولوجيا الحو�صبة ال�صحابية، ولبناء مركزًا لخبرائها من المجتمع الم�صري 

للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات. يعتمد هذا المعمل على تكنولوجيا الم�صادر المفتوحة، 

بالحو�صبة  الوعي  لن�صر  ومحا�صرات  عمل،  وور�س  للتدريب،  برامج  ت�صمل  خدمات  ويقدم 

ال�صحابية وتاأثيرها على �صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما يقدم المعمل اال�صت�صارة والدعم 

للعملء لحل الم�صاكل الفنية التي يواجهونها. 

برنامج التدريب على الحو�صبة ال�صحابية 

االأعمال  الأ�صحاب  م�صممًا  متوازنًا  منهجًا  يقدم  والذي  ال�صحابية،  الحو�صبة  على  التدريب  برنامج  االأعمال  وريادة  التكنولوجي  االإبداع  مركز  اأطلق 

برنامج  ا�صتكمال  بعد  للمتخ�ص�صين  ويمكن   .2013 دي�صمبر  �صهر  في  ال�صحابية  بالحو�صبة  معرفتهم  تعزيز  في  يرغبون  الذين  الفنيين  والمتخ�ص�صين 

الحو�صبة  اعتماد  مجل�س  من    ”Cloud Business Associate“ دولية  �صهادة  على  يح�صلوا  اأن  االإنترنت،  عبر  نهائي  والخ�صوع المتحان  التدريب 

ال�صحابية “The Cloud Credential Council” ، تثبت اتقانهم الأهم مو�صوعات الحو�صبة ال�صحابية. وتتيح هذه ال�صهادة للمتخ�ص�صين التحكم 

بفاعلية بالحو�صبة ال�صحابية، اإذ يمكنهم فهم المو�صوعات االأ�صا�صية للحو�صبة ال�صحابية واالإلمام بتطبيقاتها في االأعمال التجارية.
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االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الخ�صراء 

تبذل م�صر جهودًا كبيرة لتقليل انبعاث الغازات، وتقوم بدور ن�صيط لتعزيز التنمية الم�صتدامة على ال�صعيدين المحلي والدولي.  حيث تتبنى م�صر عددًا من البرامج 

بالقطاعات المختلفة لتقليل انبعاث الغازات وحماية البيئة. ولقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات دور بارز في تفعيل اإجراءات تقليل انبعاث الغازات وتاأثر 

البيئة، لي�س فقط ب�صبب اأن�صطة القطاع الخا�س، بل على م�صتوى القطاعات كافة، ومن ثم دعم االقت�صاد الم�صتدام والتنمية االجتماعية.

ومن ثَم وا�صلت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، في عام 2013، دعمها للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الخ�صراء، بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير 

الحكومية، ف�صًل عن المنظمات الدولية والقطاع الخا�س.

ور�صة عمل حول تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت من اأجل االإدارة الذكية للمياه 

ا�صت�صافت م�صر اأول ور�صة عمل حول »تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت كاأداة تمكينية الإدارة المياه بطريقة ذكية« بمدينة االأق�صر خلل �صهر اأبريل لعام 

2013 ، تحت مظلة االتحاد الدولي للت�صاالت. ناق�صت ور�صة العمل تحديات اإدارة المياه التي تواجه دول حو�س النيل، والحلول التي تقدمها التقنيات 

المختلفة لتح�صين اإدارة المياه، وا�صتخدامها للأغرا�س المنزلية وفي الزراعة بالمدن.

)Sweep- Net(  منتدى ال�صبكة االإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات حول اإدارة النفايات ال�صلبة

تعزيزًا لدورها ومركزها كو�صيط للتعاون بين الدول والمنظمات واأ�صحاب الم�صلحة االأع�صاء في اإدارة النفايات ال�صلبة، عقدت ال�صبكة االإقليمية لتبادل المعلومات 

والخبرات حول اإدارة النفايات ال�صلبة بدول الم�صرق والمغرب )SWEEP-Net( منتداها االإقليمي الثالث بعنوان »فر�س جديدة للتوظيف، والعدالة االجتماعية، 

وال�صركاء  البارزين  الدوليين  الخبراء  لفيف من  المنتدى  في  �صارك  مايو.  �صهر  بالقاهرة في  وذلك  اإفريقيا«،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  الم�صتدامة في منطقة  والتنمية 

االإقليمين، ف�صًل عن ممثلين للقطاعين العام والخا�س، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة، والموؤ�ص�صات االأكاديمية ومعاهد البحوث، وغيرها.
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)FG-SWM( الفريق المتخ�ص�س في االإدارة الذكية للمياه

قدمت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جمهورية اأوغندا، مقترحًا للتحاد الدولي للت�صاالت الإن�صاء فريق متخ�ص�س في االإدارة الذكية 

للمياه. وقد وافق الفريق اال�صت�صاري لتقيي�س االت�صاالت باالتحاد الدولي للت�صاالت )ITU-T TSAG( باجتماعه بجينيف ب�صهر يونيو على اإن�صاء هذا 

الفريق، الذي عقد اأول اجتماعاته برئا�صة م�صر في دولة بيرو ب�صهر نوفمبر.

ويتوقع من هذا الفريق تحقيق المهام المحددة التالية:

جمع وتوثيق المعلومات عن المبادرات القومية واالإقليمية والدولية ب�صاأن االإدارة الذكية للمياه، وتقديم تقارير عن االأن�صطة الجارية والموا�صفات 

الفنية

تحديد االأدوار التي ينبغي اأن تقوم تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بها في االإدارة الذكية للمياه 

اإعداد قائمة بال�صركاء الرئي�صين المعنيين بمجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت واالإدارة الذكية للمياه 

ا�صتحداث موؤ�صرات اأداء اأ�صا�صية )KPIs(  لتقييم تاأثير ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في اأنظمة اإدارة المياه

ابتكار مجموعة من المناهج لتقييم تاأثير تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في الحفاظ على المياه 

التعرف على تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في اإدارة المياه، مع اإمكانية �صمان الت�صغيل البيني وفوائد االقت�صاديات كبيرة 

الحجم 

�صياغة تقارير فنية تتناول فجوات التقيي�س وتحدد عنا�صر جديدة الأعمال التقيي�س، ليتم تناولها بوا�صطة الفريق المعني، وهو لجنة الدرا�صة )5( 

باالتحاد الدولي للت�صاالت )البيئة وتغيرات المناخ(

Bo2W ور�صة عمل

في اإطار اإ�صتراتيجية م�صر فيما يتعلق بتطبيق االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الخ�صراء للحد من االآثار البيئية ال�صارة الناجمة عن زيادة ا�صتخدام 

 ،Best-of-two-Worlds  اأجهزة تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، نظمت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، في �صهر مايو، ور�صة عمل

اأثناء االجتماع الدوري لل�صركاء الم�صريين المعنيين باالت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الخ�صراء. وهي اآلية تقوم على تعدد اأ�صحاب الم�صلحة و�صعتها 

وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لت�صجيع تبادل المعرفة والخبرات والتن�صيق حول المو�صوعات المهمة. ركزت ور�صة العمل على مناق�صة االأ�صاليب 

للحكومة،  ممثلون  الور�صة  في  �صارك  بم�صر.  ال�صيارات  ونفايات  االإلكترونية  النفايات  لم�صاكل  الت�صدي  اأجل  من  والرقابية  والتنظيمية  التكنولوجيا 

والمجتمع المدني، والقطاعين ال�صناعي واالأكاديمي.

افتتاح اأول م�صنع الإعادة تدوير النفايات االإلكترونية   

اأثمر التعاون الم�صترك بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة ل�صئون البيئة عن افتتاح م�صنع المجموعة الدولية للتكنولوجيا )ITG(  الإعادة 

الموارد  ا�صتغلل  اإلى  بم�صر،  نوعه  من  االأول  وهو  الم�صروع،  يهدف  نوفمبر.  �صهر  في  اأكتوبر  من  ال�صاد�س  بمدينة  ال�صناعية  بالمنطقة  االإلكترونية  النفايات  تدوير 

المهملة والنفايات االإلكترونية، في ا�صتخل�س مواد خام مثل النحا�س والذهب والف�صة والبلتنيوم والحديد واالألمنيوم وال�صفيح والبل�صتيك، وغيرها من المواد التي 

ت�صتخدم في ال�صناعات المختلفة. ويقوم الم�صنع بتدوير المخلفات االإلكترونية التي ت�صمل اأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتليفونات المحمولة، والطابعات، واأجهزة 

ال�صبكات، والكابلت، واأجهزة الفاك�س، وماكينات الت�صوير، وذلك من خلل تطبيق اأحدث التقنيات وخطوط االإنتاج التي تحافظ على البيئة.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة ل�صئون البيئة  

في �صوء الجهود المبذولة للم�صي قدمًا نحو اقت�صاد �صديق للبيئة ولدعم االأنماط المختلفة للتنمية الم�صتدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، وقعت 

وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة ل�صئون البيئة بروتوكول تعاون يهدف اإلى تعظيم ا�صتخدام باالت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الخ�صراء.

و ي�صمل البروتوكول �صبعة محاور للعمل، تتمثل في البرامج التالية: االإدارة الم�صتدامة للنفايات االإلكترونية، و الم�صتريات �صديقة البيئة، وا�صتخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالت�صاالت للحد من تاأثيرات تغير المناخ والتكيف معها ، ورفع الوعي المجتمعي، وتطوير البنية التكنولوجية ورفع الكفاءة االإنتاجية بوزارة الدولة 

ل�صئون البيئة، وتنمية الموارد الب�صرية بوزارة الدولة ل�صئون البيئة، وتوثيق وتحديث اإدارة المحميات الطبيعية في م�صر.
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قيا�صات وموؤ�صرات قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات 

اإح�صائية  معايير  وو�صع  واالت�صاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  موؤ�صرات  لتطوير  الكبيرة  القيمة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  تدرك 

اأ�صا�صية لتقييم المبادرات ال�صابقة وتحديد و�صياغة  ال�صتخل�س بيانات دقيقة لقيا�صات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، باعتبارها عوامل 

االإ�صتراتيجيات وال�صيا�صات الم�صتقبلية. 

فوز بوابة موؤ�صرات وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات بجائزة االأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013

فازت م�صر بجائزة االأمم المتحدة للخدمات العامة )UNPSA( لعام 2013، وهو التكريم االأول من نوعه الذي تح�صل عليه م�صر، اإذ اأثبتت من خلل الخدمات التي 

تقدمها بوابة موؤ�صرات وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات اأنها من اأنجح النماذج الدولية �صمن فئة »تعزيز الم�صاركة في �صنع القرار من خلل اآليات مبتكرة«.

قيا�س التاأثير االقت�صادي للملكية الفكرية على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت

الفكرية على  الملكية  المختلفة لحماية  للأبعاد  االقت�صادية  االآثار  التحقق من  2013، حري�صة على  المعلومات خلل عام  االت�صاالت وتكنولوجيا  وزارة  ظلت 

�صركات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بم�صر، وذلك في �صوء االهتمام العالمي لقيا�س التاأثير االقت�صادي للملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت، بما في ذلك العلقة بين حقوق الملكية الفكرية وديناميكية عملية االإبداع.

لذا تعمل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية )WIPO( على تقييم التاأثير االقت�صادي للملكية الفكرية على 

تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بم�صر. ويهتم هذا البحث ب�صكل عام بتاأثير الملكية الفكرية على عملية االإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت 

بم�صر. 

اللجنة القومية لمجتمع المعلومات 

اأعلنت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات عن خطتها لت�صكيل لجنة قومية لمجتمع المعلومات لجمع قيا�صات وموؤ�صرات ال�صركاء واأ�صحاب الم�صلحة المعنيين 

بمجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بنهاية عام 2012.

ت�صاعد هذه الجهود في تي�صير جمع بيانات تتعلق بدمج تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بجميع القطاعات االقت�صادية، بما في ذلك التعليم وال�صحة، وتاأثيرها على 

التنمية والنمو االقت�صادي وم�صتويات المعي�صة، ومن ثم دعم خطة عمل جين يف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات )WSIS(  لت�صييق الفجوات الرقمية.

المنظمات  من  المر�صلة  ال�صنوية  اال�صتق�صاءات  ال�صتكمال  بيانات  بتوفير  المعنية  المختلفة  الهيئات  بين  التن�صيق  لتعزيز  اللجنة  توا�صل عمل   2013 عام  و�صهد 

الدولية، بما في ذلك لجنة االأمم المتحدة االقت�صادية الأفريقيا )UNECA(، والقمة العالمية لمجتمع المعلومات )WSIS(، واالتحاد الدولي للت�صاالت، ومنظمة 

.)UNCTAD(  موؤتمر االأمم المتحدة للتجارة والتنمية
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»ا�صتخدام  حول  الرابع  ال�صنوي  التقرير 

خدمات بيانات الهاتف المحمول بم�صر«

مع  بالتعاون  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  اأ�صدرت 

الجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت تقريرها حول »ا�صتخدام خدمات 

بيانات الهاتف المحمول بم�صر« في عام 2013.

ي�صتعر�س التقرير ا�صتخدام خدمات بيانات الهاتف المحمول )MDS( ، وهي كل الخدمات التي تقدم عبر الهواتف المحمولة، بخلف المكالمات ال�صوتية، بما في 

ذلك خدمات الر�صائل الق�صيرة، والبريد االإلكتروني، وتوفير االأخبار والمعلومات، والنغمات وغيرها. ويعتمد التقرير على ا�صتطلع راأي م�صتخدمي الهاتف المحمول، 

والذي يقي�س اأنماط ا�صتخداماتهم لخدمات بيانات الهاتف المحمول، مع التحليل ال�صامل ل�صيوع اال�صتخدام، ونمط الحياة، وموقع اال�صتخدام، والرغبة في ال�صداد، 

ور�صاء العملء، واهتماماتهم . 

وفي عام 2013، اأظهر التقرير ازديادًا في عدد م�صتخدمي خدمات بيانات الهاتف المحمول خلل ال�صنة الما�صية، وذلك من خلل ا�صتخدام برامج خدمات بيانات الهاتف 

المحمول بوا�صطة 80 % من م�صتخدمي الهاتف المحمول. و�صغل اأكثر من ن�صف م�صتخدمي خدمات بيانات الهاتف المحمول المرحلة العمرية 18- 35، ممن اأكملوا 

درا�صتهم قبل الجامعية اأو بم�صتويات درا�صية اأعلى. 

يعد ا�صتخدام برامج االت�صاالت هو االأعلى من قبل م�صتخدمي خدمات بيانات الهاتف المحمول بن�صبة 96 % عام 2013، يليه برامج الح�صول على المعلومات بن�صبة 

ا�صتخدام خدمات  اأكثر العوامل الم�صجعة على  التوالي، من بين  45 % على  49.2 % و  الترويجية بن�صبة  اأ�صعار الخدمات وزيادة العرو�س  29.4 %. ويمثل تخفي�س 

بيانات الهاتف المحمول. كما اأظهر تقرير عام 2013 ازدياد عدد م�صتخدمي الهواتف الذكية لي�صل اإلى 36 % في عام 2013، بعدما بلغ ن�صبة 14.7 % في عام 2012. 

ووفقًا للتقرير، فاإن اأ�صحاب الهواتف الذكية يمثلون عدد م�صاو من الذكور واالإناث، واأغلبهم ي�صغل المرحلة العمرية 18 – 34، ممن اأكملوا درا�صتهم قبل الجامعية 

اأو بم�صتويات درا�صية اأعلى. وغالبًا ما ت�صتخدم الهواتف الذكية لبرامج االت�صاالت، بخا�صة الر�صائل الق�صيرة و�صبكات التوا�صل االجتماعي. اإذ ا�صتخدم 62.7 % من 

اأ�صحاب الهواتف الذكية هواتفهم للم�صاركة في الحياة ال�صيا�صية خلل عام 2013، وهو ما يمثل زيادة عن ن�صبة 57 % في العام الما�صي. 

جدول الموؤ�صرات
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الحكومة الرقمية والبنية االأ�صا�صية للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي

وزارة  اأولويات  اأهم  اإحدى  الرقمية  الحكومة  خدمات  وتطوير  المعلومات،  وتكنولوجيا  االت�صاالت  لقطاع  قوية  اأ�صا�صية  بنية  اإن�صاء  تعزيز  يعد 

االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف المحاوالت المبذولة بهذا ال�صاأن اإلى تح�صين اأداء الوزارات والهيئات الحكومية، ورفع كفاءة وجودة 

الخدمات المقدمة للمواطنين. وهو ما يمكن اأن يتحقق من خلل تح�صين بيئة العمل، ودعم �صنع القرار، واإيجاد حلول للق�صايا التي تهم المجتمع. 

تهدف هذه المحاوالت اإلى تعزيز االأ�صواق المحلية ودعم زيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، اإذ يعد القطاع العام الم�صتهلك 

الرئي�صي لها على الم�صتوى القومي.

تدرك وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات اأن تطوير البنية االأ�صا�صية لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات بالهيئات الحكومية، من خلل 

دعم اأنظمة الهوية الرقمية، �صوف يقدم للمواطنين خدمات اأف�صل واأ�صرع واأكثر اأمانًا، كما �صيدعم االنتقال المن�صود اإلى مجتمع قائم على المعرفة.

تقدر وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات اأهمية نظام المعلومات الجغرافية )GIS(، اإذ اإنه يتيح �صبط وتخزين وتعديل وتحليل وت�صارك 

وعر�س المعلومات ذات المرجعية الجغرافية، ب�صكل ملئم، بقطاعات متعددة، ومن ثم ي�صاعد في تزويد �صانعي القرار بالمعلومات، وفي رفع 

الكفاءة.



الم�صروع التجريبي لمبادرة االألفية  

2013، برعاية وزارة التربية  اأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  )ASRT( وموؤ�ص�صة االألفية اتفاق مبادرة االألفية، في جينيف، خلل �صهر مايو من عام  وقعت 

والتعليم، بهدف ا�صتغلل التقدم التكنولوجي في عمليات التعليم والتعلم، ومن ثم تطوير المنظومة التعليمية. 

يهدف م�صروع االألفية Millennium@EDU اإلى دعم الموؤ�ص�صات التعليمية الحكومية على م�صتوى العالم الإ�صلح وتطوير نظم التعليم وتح�صين مهارات الطلب، 

المعلومات  ولتكنولوجيا  للتعليم  العالمية  الموؤ�ص�صات  من  مجموعة  وت�صترك  التعليمية.  المنظومة  في  واالت�صاالت  المعلومات  تكنولوجيا  اأدوات  دمج  خلل  من 

واالت�صاالت في هذه المبادرة. اأطلقت هذه المبادرة في م�صر لتطوير 20 مدر�صة بالقاهرة والجيزة، حيث يقدم النظام المطبق تعليم مدر�صي ذكي ومتكامل، ويوفر اأدوات 

اإنتاجية، ومحتوى علمي تفاعلي ثنائي وثلثي االأبعاد، ونظام تعلم اإلكتروني، وبرامج الإدارة الف�صول، وكتب تفاعلية، وبرامج تدريب للمعلمين والطلب والم�صرفين، 

ف�صًل عن تزويد المدار�س باأجهزة مثل الحا�صبات والحا�صابات المحمولة للطلب، وخوادم المدار�س، و�صبورات تفاعلية.

االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات من اأجل التعليم

تح�صين  في  به  يقوم  الذي  والدور  التعليم  اأهمية  جيدًا  م�صر  تدرك 

العملية  باإ�صلح  كبيرًا  اهتمامًا  م�صر  اأولت  ولهذا  االأخرى،  القطاعات 

واالت�صاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  خلل  من  التعليمية 

فر�س  وخلق  التناف�صية،  الدولة  قدرة  زيادة  في  االأولويات  اأهم  وتتمثل 

عمل جديدة، وتدريب اأجيال جديدة للتعرف على تكنولوجيا المعلومات 

تكنولوجيات  تطوير  عن  ف�صًل  بها،  المتعلقة  والمهارات  واالت�صاالت 

من  عددًا  توقيع   2013 عام  �صهد  االإطار،  هذا  وفي  االإلكتروني.  التعلم 

تكنولوجيا  ا�صتخدام  عبر  التعليمية  المنظومة  لتطوير  البروتوكوالت 

المعلومات واالت�صاالت.

تطوير المدار�س الفنية 

بم�صر  التعليمية  المنظومة  اإ�صلح  اإلى  الفنية  المدار�س  تطوير  م�صروع  يهدف 

من خلل ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت. كما يهدف الم�صروع اإلى 

تحديث المدار�س المهنية من خلل تزويدها ببنية اأ�صا�صية لتكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت، ومناهج اإلكترونية، ف�صًل عن بناء القدرات الب�صرية العاملة بها. 

اإلكترونية،  ومناهج  تفاعلية،  رقمية  بكتب  المدار�س  تزويد   2013 عام  �صهد 

تدريبية  جل�صة   26 واأجريت  تكنولوجية.  اأ�صا�صية  بنية  اإدخال  اإلى  باالإ�صافة 

 AutoCad، Inventor، تطبيقات  على  المختارة  المدار�س  في  للمعلمين 

ومنبهات   ،PLC بدوائر  المعامل  زودت  كما   .Revit Mep، Revit Arch
دوائر تحكم، وغيرها. وتم تدريب جميع المعلمين بمدار�س كفر ال�صيخ، كل في 

تخ�ص�صه.

الم�صروع القومي لتطوير المدار�س 

اأعلن مجل�س الوزراء الم�صري في مار�س عن الم�صروع القومي لتطوير التعليم 

تو�صعة  الم�صروع  يت�صمن  واالت�صاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  با�صتخدام 

اإلكترونية، وتح�صين  وابتكار مناهج  التعليمية،  للمرافق  االأ�صا�صية  البنية 

القدرات الب�صرية لهيئة التدري�س. 

وبرامج  تفاعلية،  رقمية  كتب  وتوفير  المناهج،  لرقمنة  الم�صروع  وي�صعى 

تعليمية  قنوات  اإن�صاء  اإلى  باالإ�صافة  افترا�صية،  ومعامل  الم�صدر،  مفتوحة 

متخ�ص�صة على �صبكة االإنترنت. كما يهتم الم�صروع بتطوير البنية االأ�صا�صية 

للتعليم من خلل توفير حا�صبات لوحية للطلب، وتزويد المدار�س باإنترنت 

�صلكي وال�صلكي ب�صرعة عالية. 

كما تعد تنمية القدرات الب�صرية للمعلمين والطلب من خلل التدريب، ومن 

خلل ميكنة العملية االإدارية، اأحد المحاور الرئي�صية للم�صروع.
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االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات من اأجل ال�صحة

الرعاية  مجال  في  العامة  الخدمات  تح�صين  اإلى  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  تهدف 

وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  نفذت  النائية.  والمناطق  المهم�صة  بالمجتمعات  وبخا�صة  ال�صحية، 

ال�صحة من خلل تطبيق  الم�صروعات لتطوير قطاع  ال�صحة عددًا من  بالتعاون مع وزارة  المعلومات 

تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت. ت�صمنت هذه الم�صاعي بناء القدرات الب�صرية لكل من االأطباء 

ميكنة  اإلى  باالإ�صافة  البيانات،  ونقل  وجمع  االت�صال  لتح�صين  متطورة  �صبكات  واإن�صاء  واالإداريين، 

االإجراءات االإدارية.  

ال�صبكة القومية لعلج المواطنين على نفقة الدولة  

تمثل ال�صبكة القومية لعلج المواطنين على نفقة الدولة نتاج التعاون الم�صترك بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة ال�صحة لميكنة العملية االإدارية 

المتعلقة بتوفير رعاية �صحية مجانية للمواطنين، وربط اإدارات المجال�س الطبية بالم�صت�صفيات والمعاهد الطبية على م�صتوى الدولة.

تت�صمن اإنجازات الم�صروع اإن�صاء نظام ا�صتخراج البيانات التي يمكن الو�صول اإليها عن بعد، ودعم اأبحاث اأنماط انت�صار االأمرا�س، ون�صر موؤ�صرات قيمة 

الإداري قطاع ال�صحة، واإدخال تطبيقات الهاتف المحمول الإتاحة و�صائل ات�صال اأف�صل للمر�صى. 

األف طلب للعلج على نفقة   980 اإذ قدم عدد  الدولة،  الم�صت�صفيات على نفقة  العلج في  المتابعة لطلبات  2013 تطورات عديدة في نظام  و�صهد عام 

الدولة وتم الموافقة على 889 األف طلب منها. كما تم تفعيل خدمة اال�صتف�صار عن قرارات العلج على نفقة الدولة عبر الر�صائل الق�صيرة، ودخلت البوابة 

االإلكترونية المن�صاأة حديثًا للمجال�س الطبية المتخ�ص�صة )www.smcegy.com( حيز العمل. 

وبمحافظة االأق�صر، زود كل من م�صت�صفى االأق�صر العام، وم�صت�صفى االأق�صر الدولي، ومجل�س االأق�صر الطبي بالمعدات اللزمة وتم ربطها بنظام المعلومات 

الخا�س بالعلج على نفقة الدولة. وب�صمال �صيناء، زود كل من م�صت�صفى بئر العبد، وم�صت�صفى ال�صيخ زويد، وم�صت�صفى رفح المركزي بالمعدات اللزمة، 

وان�صمت جميعها اإلى ال�صبكة القومية للعلج على نفقة الدولة. 

برنامج م�صر القومي لت�صجيل االأورام

يعد برنامج م�صر القومي لت�صجيل االأورام ثمرة البروتوكول الم�صترك بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة ال�صحة ووزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي. 

وي�صعى الم�صروع لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت الإن�صاء قاعدة بيانات لت�صجيل االأورام على الم�صتوى القومي، من خلل اإن�صاء عددًا من 

المراكز الفرعية للم�صروع، لجمع البيانات اللزمة في عدد من المحافظات، وهي اأ�صوان، والمنيا، والبحيرة، ودمياط، والغربية.

كما ي�صعى الم�صروع جاهدًا لبناء نظام ال�صتخل�س موؤ�صرات عن ال�صحة لدرا�صة اأ�صباب انت�صار االأمرا�س ال�صرطانية، وا�صتخل�س تقارير اح�صائية متنوعة 

لدرا�صة االأمرا�س ال�صرطانية وتاأثيرها على القطاعات المختلفة للمجتمع. 

�صهد عام 2013 اإن�صاء برنامج ت�صجيل لتطبيقات الم�صروع القومي لت�صجيل االأورام، وتم اإن�صاء بوابة اإلكترونية لتي�صير توا�صل المراكز الفرعية بالمحافظات، 

 .)www.cancerregistry.gov.eg( ولت�صهيل تبادل المعلومات عن طريق �صبكة االإنترنت بين المراكز الفرعية بالمحافظات والمركز الرئي�صي للم�صروع

كما تم قبول 28 األف حالة بمحافظات اأ�صوان، والمنيا، والبحيرة، ودمياط، والغربية.
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تطوير ق�صم طب الحاالت الحرجة   

ي�صعى م�صروع تطوير ق�صم طب الحاالت الحرجة بكلية الطب بجامعة القاهرة اإلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لدعم تطوير الق�صم من خلل تجهيز 

البنية االأ�صا�صية التكنولوجية، ومن ثم تح�صين الخدمات المقدمة. و�صهد عام 2013 االنتهاء من البنية االأ�صا�صية التكنولوجية والتطبيقات، وبلغ عدد زوار العيادات 

الخارجية 3474 مري�صًا، وعدد المر�صى الداخليين 13273 مري�صًا.

 

الوحدة المتنقلة ل�صحة المراأة 

يمثل م�صروع الوحدة المتنقلة ل�صحة المراأة تعاونًا م�صتركًا بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة ال�صحة لتقديم رعاية �صحية اأف�صل للمراأة الم�صرية، 

بخا�صة بالمناطق النائية، وذلك من خلل اال�صتخدام الفعال لتقنيات ال�صحة االإلكترونية، في محاولة لتطوير الخدمات ال�صحية عبر ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت.

ي�صم الم�صروع القومي �صبكات ات�صال حديثة، ووحدات متنقلة مجهزة بمعدات طبية متقدمة، واأخرى ثابتة، ف�صًل عن مركز رئي�صي بم�صت�صفى الق�صر العيني. ي�صاعد 

الم�صروع في الك�صف المبكر الأمرا�س المراأة الم�صرية فوق �صن الخام�صة واالأربعين.

المتخ�ص�صين  للأطباء  الطبية  االأ�صعة  ال�صبكة  وتنقل  ال�صرعة.  فائقة  ات�صال  وخطوط  ال�صناعية  االأقمار  عبر  الرئي�صي  بالمركز  والثابتة  المتنقلة  الوحدات  تت�صل 

ليطلعوا عليها، ومن ثم ُتر�صل التقارير اإلى الوحدات المتنقلة لتت�صلمها المري�صات.

�صهد عام 2013 فوز م�صر بجائزة االأمم المتحدة للخدمة العامة لمنطقتي �صمال اأفريقيا وغرب اآ�صيا، وذلك للمرة الثالثة، بعدما فازت بها من قبل بعامي 2009 و 2011. 

وح�صلت م�صر على جائزة اأف�صل م�صروع حكومي للخدمات المجتمعية المبا�صرة عن البرنامج القومي ل�صحة المراأة، والذي يهتم بالك�صف المبكر عن مر�س �صرطان 

الثدي، اإذ بلغ عدد الم�صتفيدين من هذا البرنامج اأكثر من 115 األف امراأة. كما تم تفعيل هذه الخدمة بم�صت�صفى العري�س العام بمحافظة �صمال �صيناء.

ميكنة العيادات الخارجية التابعة لهيئة التاأمين ال�صحي   

اأطلقت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة ال�صحة عام 2008 م�صروعًا لميكنة االإجراءات عبر ال�صبكة القومية للعيادات الخارجية التابعة 

2013، تم تنفيذ البنية االأ�صا�صية المعلوماتية لم�صت�صفى ال�صوي�س  اإن�صاء نظام مميكن لل�صجلت الطبية. وفي عام  لهيئة التاأمين ال�صحي، من خلل 

للتاأمين ال�صحي، وم�صت�صفى اأطفال م�صر، وتم تفعيل التطبيقات الطبية. كما تم تدريب العاملين بعيادة الفردو�س المتكاملة على تحميل التطبيقات 

واإدارة النظام، ف�صًل عن  ميكنة 14 عيادة من عيادات التاأمين ال�صحي.
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ا�صتفادت هيئة االإ�صعاف الم�صرية من الم�صروع ب�صورة كبيرة، اإذ حل محل نظام اإدارة اأ�صطولها الذي يعتمد على الورقيات حزمة برامج متكاملة ومتخ�ص�صة. 

يتيح النظام االإلكتروني الجديد للهيئة اإدارة مركباتها وطاقمها ب�صهولة، ويمدها بمعلومات اآنية مهمة تي�صر اإ�صدار تقارير يومية دقيقة ومف�صلة عن نوع 

ووقت ومكان الحوادث.

ميكنة هيئة االإ�صعاف الم�صرية    

الخدمات  2008، على تح�صين م�صتوى  ال�صحة، منذ عام  بالتعاون مع وزارة  الم�صرية،  االإ�صعاف  المعلومات وهيئة  تعمل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا 

الطبية الطارئة و�صرعة اال�صتجابة للحاالت الطارئة، وذلك من خلل الميكنة الكاملة لخدمات هيئة االإ�صعاف الم�صرية واإجراءات المكاتب الخلفية.

زود الم�صروع الهيئة بنظام فعال للك�صف عن النداءات غير الطارئة، وتطبيق لق�صم الموارد الب�صرية ي�صمل اإدارة تعيين الم�صعفين، وفر�س العمل المتاحة، 

والرواتب، والح�صور، وتقييم االأداء، ف�صًل عن �صبكة اإلكترونية داخلية ت�صهل االت�صال وتجعله �صريعًا، ونظام اآخر مطور ال�صتقبال ال�صكاوى والتعامل 

معها.

كما اأن�صاأ م�صروع ميكنة هيئة االإ�صعاف الم�صرية موقعًا اإلكترونيًا للهيئة  www.eao.gov.eg  ليمد زائريه بمعلومات عن الهيئة وخدماتها، واأخبارها، 

ومعلومات عن االإ�صعافات االأولية، ونماذج اإلكترونية لتقديم االقتراحات وال�صكاوي. ويتمتع م�صتخدمو الموقع الم�صجلون بحجز خدمات بعينها، مثل 

حجز �صيارات وطاقم االإ�صعاف لتغطية حدث ما.

�صهد عام 2103 االنتهاء من توفير خدمة ا�صتقبال وت�صنيف وت�صجيل وتحويل نداءات الطوارئ على م�صتوى جمهورية م�صر العربية، بما في ذلك عمليات 

13 محافظة. كما تم االنتهاء من تطوير البوابة االإلكترونية لهيئة االإ�صعاف الم�صرية ونظام االأر�صيف االإلكتروني.

وي�صت�صيف اأحد مراكز البيانات التطبيقات الخا�صة بهيئة االإ�صعاف الم�صرية لتي�صير الو�صول اإلى تطبيقات الهيئة خلل �صاعات العمل.

ميكنة معامل هيئة التاأمين ال�صحي بالقاهرة           

اأف�صحت هذه الميكنة  اإذ  بالقاهرة،  الهيئة  اإن�صاء نظام معلومات متكامل لمعامل  اإلى  ال�صحي  التاأمين  يهدف م�صروع ميكنة معامل هيئة 

الإجراءات معامل الهيئة والربط االإلكتروني بينها وبين �صبكات الم�صت�صفيات والعيادات المجال اأمام تطوير اأنظمة عمل اأكثر كفاءة، للح�صول 

على اأف�صل ا�صتفادة من الموارد المتاحة، وللحفاظ على م�صتويات مرتفعة من الدقة في اإجراء االختبارات وكتابة التقارير.

�صهد عام 2013 االنتهاء من المرحلة االأولى للم�صروع والتي �صملت 9 معامل، وكذلك انتهت المرحلة الثانية لمعامل التاأمين ال�صحي بالقاهرة 

والتي �صملت 17 عيادة وم�صت�صفى. ويتم حاليًا درا�صة المرحلة الثالثة والتي تهدف اإلى ميكنة جميع معامل التاأمين ال�صحي في محافظتي 

االإ�صكندرية والدقهلية. 
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تطوير الم�صت�صفيات والمعاهد التعليمية

ي�صعى الم�صروع اإلى تطوير ودعم وميكنة منظومة ال�صحة بالم�صت�صفيات والمعاهد التعليمية من خلل توفير اأحدث اأدوات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت عبر بنية 

اأ�صا�صية تكنولوجية وا�صتخدام تطبيقات اإدارة الم�صت�صفيات لحفظ البيانات الطبية للمر�صى.

الطبية  المنظومة  دعم  بهدف  وال�صكان،  ال�صحة  ووزارة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  بين  �صنوات  خم�س  لمدة  تعاون  بروتوكول  توقيع  اأبريل  �صهر  �صهد 

بم�صت�صفيات وزارة ال�صحة، والم�صت�صفيات والمعاهد التعليمية التابعة لها، من خلل توفير اأحدث اأدوات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت عبر اإن�صاء وتطوير واإعداد 

ملف طبي موحد للمر�صى بمختلف الم�صت�صفيات. يت�صمن البروتوكول اإن�صاء نظام للمتابعة والإدارة االأمرا�س المزمنة، واإن�صاء �صبكة لتبادل المعلومات والخدمات، 

وتي�صير االإجراءات على المواطنين.

وفي هذا االإطار، اأجريت زيارات ميدانية للمعاهد لتقييم االأنظمة. و�صت�صمل المرحلة االأولى تطوير المعهد القومي الأمرا�س الكبد، ومعهد الكلى، وم�صت�صفى اأحمد 

ماهر التعليمي.

ميكنة اأنظمة العمل بالمعهد القومي لل�صكر والغدد ال�صماء 

تتعاون وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة ال�صحة لتح�صين م�صتوى خدمات الرعاية ال�صحية التي يقدمها المعهد القومي لل�صكر والغدد ال�صماء، من 

خلل ميكنة اأنظمة العمل وتوفير التدريب اللزم للعاملين بالمعهد.

يقدم المعهد خدماته الطبية لما يقرب من 16 األف مري�س م�صجل لتلقي العلج مجانًا، ف�صًل عن خدمة المر�صى غير الم�صجلين مقابل ر�صوم للعلج.

نجح الم�صروع في تقليل الوقت الذي ي�صتغرقه مري�س العيادات الخارجية من خلل تي�صير االإجراءات المتعلقة باإدارة ت�صجيل المري�س وزيارات العيادات. كما تم 

ت�صهيل اإجراءات الح�صول على االأدوية وتوزيعها من خلل اإدخال نظام كودي يغطي 16 األف مري�س م�صجل بالمعهد لتلقي العلج مجانًا. 

�صهد عام 2013 ميكنة نظام العمل بالمعهد القومي لل�صكر والغدد ال�صماء بالكامل، وتم ت�صجيل بيانات جميع المر�صى، مما �صهل عملية المتابعة االإلكترونية. كما 

تم اإعداد ملفات طبية لكل المر�صى الم�صجلين واإن�صاء بوابة اإلكترونية للمعهد.

ودخل نظام المعلومات الخا�س بالم�صت�صفيات )HIS( حيز العمل، وهو نظام معلومات �صامل ومتكامل، م�ص�صم الإدارة جميع اأنماط اأنظمة العمل بالم�صت�صفيات.

ميكنة اأنظمة العمل بم�صت�صفيات االأزهر )مجمع م�صت�صفيات االأزهر وباب ال�صعرية(

�صهد �صهر مار�س توقيع بروتوكول تعاون لمدة خم�س �صنوات بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات وجامعة 

المعلومات واالت�صاالت،  اأدوات تكنولوجيا  باأحدث  االأزهر  بم�صت�صفيات جامعة  الطبية  االأنظمة  لتزويد  االأزهر 

اإن�صاء  اإلى  اأي�صًا  ولبناء �صبكة لتبادل المعلومات والخدمات، وتي�صير الخدمات للمواطنين. ي�صعى الم�صروع 

بالم�صت�صفيات  للمر�صى  موحد  طبي  ملف  واإعداد  المزمنة،  االأمرا�س  ومتابعة  الإدارة  العمل  نظام  وميكنة 

المختلفة.

م�صروع ال�صبكة االأفريقية االإلكترونية 

اختيرت  اأن  بعد  لم�صت�صفياتها،  االإقليمية  المقرات  بتجهيز  �صبتمبر  �صهر  في  االإ�صكندرية  جامعة  احتفلت 

اإعطاء  الجامعة  لم�صت�صفى  اأتيح  ثم  ومن  اأفريقيا.  �صمال  لمنطقة  تخ�ص�صًا  االأكثر  االإقليمي  الم�صت�صفى 

اال�صت�صارات والمحا�صرات الطبية لكافة الدول االأفريقية االأع�صاء بال�صبكة.   

ت�صمل المرحلة الثانية للم�صروع جعل جامعة االإ�صكندرية وم�صت�صفياتها مركزًا اإقليميًا كبيرًا ليخدم القارة 

االأفريقية، اإذ �صتقدم الم�صت�صفى والجامعة خدمات تعليمية و�صحية، ومن ثم تعمل على تعزيز واإبراز دور م�صر 

االإقليمي من خلل تقديم خدمات ت�صاعد في تنمية القارة االأفريقية.

ويعتمد م�صروع ال�صبكة االأفريقية االإلكترونية على تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، وهو م�صروع م�صترك 

بين الهند واالتحاد االأفريقي ي�صعى اإلى ربط الدول االأع�صاء باالتحاد االأفريقي بالهند وببع�صها البع�س من خلل 

الطب  مجاالت  في  الخبرات  وتبادل  النفاذ  لتي�صير  وذلك  ال�صناعية،  االأقمار  طريق  وعن  �صوئية  األياف  �صبكة 

والتعليم عن بعد. يتيح الم�صروع، الذي يجري تنفيذه من يوليو 2009 حتى يوليو 2014، النفاذ اإلى تعليم ذي 

جودة عالية وتدريب للأعداد المتنامية من الم�صريين العاملين بقطاع ال�صحة. 
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تطوير العمليات االإدارية الحكومية 

ا�صتخدام  ن�صر  وفي  العربية،  م�صر  بجمهورية  االإلكترونية  الحكومة  بمفهوم  التعريف  في  بدور محوري  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  قامت 

تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بالهيئات والموؤ�ص�صات الحكومية. كما تاأخذ وزارة االت�صاالت تكنولوجيا المعلومات على عاتقها وت�صع �صمن اأولوياتها 

تح�صين الكفاءة االإنتاجية بالوزارات والهيئات الحكومية من خلل ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لتي�صير الخدمات المقدمة للمواطنين 

وتقديم خدمات جديدة من تلك التي يزداد الطلب عليها. 

ميكنة نظام العمل بالمعمل المركزي للرقابة البيطرية على االإنتاج الداجني

المعلومات ووزارة  االت�صاالت وتكنولوجيا  بين وزارة   2009 الموقع في عام  التعاون  بروتوكول  اإطار  االإنتاج في  البيطرية على  للرقابة  المركزي  المعمل  اإن�صاء  ياأتي 

الزراعة وا�صت�صلح االأرا�صي لبناء خريطة قومية يتم من خللها محا�صرة االأمرا�س الوبائية والتنبوؤ باالأمرا�س الم�صتقبلية. ي�صعى البروتوكول لميكنة العمليات االإدارية 

بالمعمل المركزي للرقابة البيطرية على االإنتاج الداجني )CLQP(. ويقوم المعمل بالرقابة البيطرية على االإنتاج الداجني للتاأكد من خلوه من االأمرا�س، ومن ثم 

الح�صول على معايير جودة واأمن بيولوجي، وهو الم�صروع االأول من نوعه في مجال الرقابة على اأمرا�س الدواجن.

�صهد عام 2013 اإن�صاء بوابة اإلكترونية للمعمل المركزي للرقابة البيطرية على االإنتاج الداجني، وتجهيز مركز معلومات له، ف�صًل عن تدريب موظفي المعمل على 

اإدارة التطبيقات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإح�صاء

وي�صعى  االإدارية.  للرقابة  الم�صرية  للهيئة  معلومات  ونظام  اإلكترونية  �صبكة  لتطوير   )CAPMAS( واالإح�صاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  م�صروع  اأقيم 

المعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  انت�صار  دون  تحول  التي  ال�صعوبات  لتحديد  ال�صناعية،  والمنتجات  الموؤ�ص�صات  عن  ومعلومات  بيانات  قاعدة  الإن�صاء  الم�صروع 

واالت�صاالت في جميع قطاعات الدولة، ولتتبع الفجوة الرقمية بين الريف والح�صر. يحدد الم�صروع و�صع م�صر على الخريطة العالمية لمجتمع المعلومات من خلل 

تزويد المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال ببيانات ومعلومات حديثة عن قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، مما ي�صاعد في و�صع م�صر في المكانة التي 

ت�صتحق اإقليميًا ودوليًا، وفي جذب ا�صتثمارات محلية واأجنبية للقطاع.

�صهد عام 2013 االنتهاء من 90 % من المرحلة االأولى للأر�صيف االإلكتروني لنظام العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإح�صاء، ليغطي ثمانية اأق�صام مركزية. 

و�صهد �صهر يوليو توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإح�صاء لتنفيذ م�صروع »قيا�س موؤ�صرات 

مجتمع المعلومات الم�صري« والذي يهدف اإلى قيا�س موؤ�صرات مجتمع المعلومات الم�صري من خلل عدد من المحاور تتمثل في النفاذ والعائد واالإنفاق واال�صتثمار، 

باالإ�صافة اإلى موؤ�صرات الحكومة االإلكترونية والتجارة االإلكترونية، وموؤ�صرات ا�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي.
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الجهاز المركزي للتنظيم واالإدارة 

يمثل م�صروع تطوير الجهاز المركزي للتنظيم واالإدارة )CAOA( التابع لوزارة التنمية االإدارية جزءًا من الم�صروع القومي لتطوير الهيئات الحكومية. ويهدف 

اإن�صاء نظام تطوير �صامل لجميع االأق�صام التنظيمية والت�صغيلية بالقطاعات االإدارية الحكومية. تتعاون وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات مع  الم�صروع اإلى 

الجهاز المركزي للتنظيم واالإدارة، منذ عام 2005، لتطوير البنية االأ�صا�صية التكنولوجية للجهاز، واإن�صاء نظام معلومات يخدم اإعادة هيكلة الجهاز. هذا وقد تم اإن�صاء 

�صبكة معلومات بالجهاز ونظام معلومات الإعادة هيكلة الوحدات االإدارية به، كما تم توفير دورات تدريبية ودورات لتح�صين مهارات العاملين بالجهاز.

�صهد �صهر دي�صمبر توقيع بروتوكول تعاون جديد لمدة عام بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم واالإدارة للم�صاهمة في االنتقال اإلى 

المجتمع الرقمي، وبناء مجتمع معلومات حديث، وتعزيز القدرات المعلوماتية وا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لتح�صين بيئة العمل االإداري.

وحدة الخريطة االإلكترونية للغرفة التجارية باالإ�صكندرية   

للغرفة  االإلكترونية  الخريطة  لوحدة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  افتتاح  �صبتمبر  �صهر  �صهد 

الموقع  الم�صترك  البرتوكول  اإطار  في  باالإ�صكندرية،  التجارية  الغرفة  مع  بالتعاون  باالإ�صكندرية،  التجارية 

بينهما �صابقًا.

ت�صاعد وحدة الخريطة االإلكترونية الم�صتثمرين والمواطنين عامة لتحديد نوعية اال�صتثمارات الملئمة لهم. 

التعاون  وتفعيل  االقت�صادي،  النمو  لتعزيز  االإلكترونية  التجارة  ا�صتخدام  حديثًا  المن�صاأة  الوحدة  و�صت�صجع 

بين الغرفة التجارية باالإ�صكندرية ونظرائها على م�صتوى العالم، وتوفير بيانات دقيقة وحديثة عن االأن�صطة 

باالإ�صكندرية  للتجار  بوابة جغرافية  الوحدة  �صتوفر  كما  والغرفة.  التجار  بين  العلقات  وتنمية  االقت�صادية، 

ت�صتهدف  التي  الب�صرية  القدرات  بناء  الأن�صطة  دعمها  عن  ف�صًل  الخا�صة،  والتقارير  البيانات  جميع  لعر�س 

الموظفين. و�صيتيح الم�صروع للغرفة التجارية باالإ�صكندرية فر�صة التعرف على حجم التجارة الع�صوائية بعد الك�صف عن عملية توزيع االأن�صطة التجارية المختلفة. 

ت�صعى وحدة الخريطة االإلكترونية اإلى تحديث قواعد البيانات التجارية وال�صناعية لكل غرفة وتو�صيلها باالتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا الإن�صاء خريطة 

جغرافية اإلكترونية للأن�صطة التجارية على الم�صتوى القومي. هذا واأجريت التدريبات اللزمة للموظفين على كيفية ا�صتخدام برنامج نظام المعلومات الجغرافية.
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الحكومة الرقمية

تهدف الحكومة الرقمية اإلى االنتقال من العمل االإداري التقليدي اإلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات 

البيانات  على  الح�صول  وت�صهيل  الدولة،  قطاعات  لمختلف  التنظيمي  البناء  في  واالت�صاالت 

والمعلومات التخاذ القرارات المنا�صبة في اأجهزة الدولة  واإنجاز اأعمالها، والتي�صيير على المواطنين 

وتقديم الخدمات لهم بكفاءة وفاعلية وباأقل تكلفه وباأ�صرع وقت ممكن .

�صتى  في  االت�صاالت  اأدوات  اإدماج  خلل  من  الرقمي  التحول  اأهمية  مدى  الم�صرية  الحكومة  وتعي 

المجاالت مثل خدمات المرافق، وخدمات ال�صهر العقاري، وخدمات المحاكم، وخدمات توثيق العقود 

التموينية،  البطاقة  وخدمات  الزراعي،  العيني  ال�صجل  وخدمات  المرور،  وخدمات  والتوكيلت، 

وخدمات ذوى االحتياجات الخا�صة، وخدمات بوابة الحكومة الم�صرية، باالإ�صافة اإلى خدمات ال�صركات 

بوابة  وخدمات  للإ�صكندرية،  التجارية  الخريطة  وخدمات  المركبات،  اأ�صطول  متابعة  خدمات  مثل 

تنمية �صناعة تكنولوجيا المعلومات، وخدمات بوابة الم�صتريات الحكومية.

وخلل فعاليات معر�س القاهرة الدولي للت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2013، تم ا�صتعرا�س 

تلك الخدمات الحكومية في جناح حكومة م�صر الرقمية.



تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت من اأجل تطوير النقل

النقل  ووزارة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  بين  �صنوات  خم�س  لمدة  تعاون  بروتوكول  توقيع  فبراير  �صهر  �صهد 

لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في قطاع النقل، وللتغلب على تحديات التنفيذ، بهدف تقديم خدمات اأف�صل 

للمواطنين على الم�صتوى القومي.

ي�صعى البروتوكول لتنفيذ ما يلي:

نظام نقل ذكي يهدف اإلى توفير نظام معلومات متكامل لتح�صين حركة المرور وكفاءة عمليات �صبكات الطرق، ف�صًل 

عن توفير معلومات دقيقة و�صريعة لم�صتخدمي الطرق

نظام معلومات جغرافي )GIS( الإن�صاء خريطة اإلكترونية ل�صبكة النقل ت�صمل خطوط ال�صكك الحديد ومترو االأنفاق 

والمواني والمحطات

حو�صبة �صحابية لتح�صين النقل واالت�صاالت

نظام معلومات نهري عبر اإن�صاء نظام اإدارة واإ�صراف على المواني الم�صرية لتي�صير وتنظيم التجارة

�صبكة ات�صاالت موحدة تتيح تبادل المعلومات، ومن ثم زيادة االأمن واالآمان

UACCIAP
Union of African Chambers of

Commerce, Industry, Agriculture
and Professions

التجارية  الغرف  التحاد  االإلكترونية  البوابة 

وال�صناعية والزراعية والمهنية االأفريقية  

اإلكترونية التحاد الغرف التجارية  بوابة  ي�صعى الم�صروع الإن�صاء وتطوير 

وال�صناعية والزراعية والمهنية االأفريقية. تهدف البوابة اإلى تقديم خدمات 

جوهرية للتجار على الم�صتوى االأفريقي، واإلى تبادل االأفكار، والم�صاركة 

التي  االقت�صادية  والموؤ�صرات  البيانات  وا�صتخل�س  ال�صيا�صات،  و�صع  في 

موقعًا  واإن�صاء  االأفريقية،  بالقارة  المختلفة  بالبلدان  القرار  �صانعي  تهم 

االأفريقية.  القارة  داخل  اإلكترونية  ومنتجات  خدمات  لتقديم  اإلكترونيًا 

هذا وقد دخلت البوابة االإلكترونية حيز التنفيذ، واأجريت دورات تدريبية 

للعاملين باالتحاد. 
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تطوير الخدمات الت�صريعية 

الخدمات  جودة  وتح�صين  لها،  التابعة  والهيئات  بالوزارات  العمل  وتي�صير  الحكومة،  اأداء  لتعزيز  العدل  وزارة  مع  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  تتعاون 

الت�صريعية المختلفة، وذلك في اإطار تطوير البنية االأ�صا�صية التكنولوجية والخدمات الرقمية للحكومة. والهدف من ذلك هو تطوير تفاعل المواطنين مع الجهات 

الحكومية، ومجاراة اأحدث التطورات من خلل تطبيق تقنيات المعلومات واالت�صاالت على مختلف العمليات االإدارية التي تتم بهذه الجهات. 

ميكنة ال�صجل العيني للأرا�صي الزراعية  

ياأتي م�صروع ميكنة ال�صجل العبني للأرا�صي الزراعية، الذي اأطلق في عام 2005، في اإطار بروتوكول 

المائية  الموارد  الموقع بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل ووزارة  التعاون 

والري، لميكنة العمليات االإدارية لل�صجل العيني للأرا�صي الزراعية.

يتيح النظام الجديد الأ�صحاب االأرا�صي الح�صول على �صحيفة عقارية قانونية تحتوي على بيانات 

رقمية،  م�صاحية  خرائط  على  يحتوي  جديد،  عقاري  �صجل  توفير  تم  االإطار،  هذا  وفي  جغرافية. 

وتحديث مكاتب ال�صجل العقاري في عدد من المحافظات. و�صهد عام 2013 اإن�صاء البوابة االإلكترونية 

بالمرحلة الثانية من الم�صروع واالإدارة الفعالة للوثائق العقارية والخرائط الم�صاحية.     

اأر�صفة وثائق الحالة االجتماعية

يهدف م�صروع اأر�صفة وثائق الحالة االجتماعية )2010 – 2013( اإلى ميكنة العمل االأر�صيفي 

عن  ف�صًل  والجيزة،  القاهرة  محافظتي  في  العامة  النيابة  بفروع  االجتماعية  الحالة  لوثائق 

تطوير البنية االأ�صا�صية وتحديث رخ�س قواعد البيانات.

�صهد عام 2013 بدء المرحلة الثانية للم�صروع، اإذ تم اأر�صفة 16 مليون وثيقة حالة اجتماعية 

العامة.  النيابة  من  مميكنة  وثائق  الإ�صدار  والجيزة  بالقاهرة  مناطق  باأربع  العمل  وميكنة 

وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  بين  �صنوات  خم�س  لمدة  فبراير  في  تعاون  برتوكول  وقع  كما 

اأدوات  ا�صتخدام  خلل  من  والق�صائي  االإداري  العمل  لتطوير  العامة  والنيابة  المعلومات 

المجتمع  نحو  االنتقال  في  للم�صاهمة  وذلك  اإلكترونية،  ومعاملت  حديثة،  تكنولوجية 

الرقمي، وتوفير وقت وجهد المواطنين وتح�صين م�صتوى الخدمات المقدمة من قبل النيابة 

العامة.
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المحتوى االإلكتروني

تدرك م�صر، في اإطار �صعيها نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة، االأهمية البالغة الإقامة �صناعة محتوى رقمي عربي ليخدم الطلبات المحلية واالإقليمية والدولية، وهو 

ما �صيعمل على تعزيز االقت�صاد القومي من خلل خلق فر�س عمل جديدة وخدمة المجتمع عن طريق تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية.

توثيق ذاكرة االأزهر ال�صريف  

يمثل االأزهر ال�صريف عن�صرًا اأ�صا�صيًا في ذاكرة م�صر واالأمة العربية واالإ�صلمية، فقد قام االأزهر ال�صريف بدور مركزي في تقديم و�صرح النموذج الو�صطي للإ�صلم. ومن هنا 

جاءت فكرة الم�صروع وهي توثيق التراث الثري للأزهر ال�صريف.

ا�صتخدام تطبيقات الهاتف المحمول في تن�صيط ال�صياحة   

يعزز م�صروع ا�صتخدام تطبيقات الهاتف المحمول في تن�صيط ال�صياحة الت�صويق االإلكتروني، وذلك في �صوء تطور الت�صويق ال�صياحي  الدولي من خلل 

الزوار من خلل تكنولوجيا  من  الأكبر عدد  الو�صول  اإلى  الم�صروع  ي�صعى  المحمول.  الهاتف  تطبيقات  في  واالت�صاالت  المعلومات  ا�صتخدام تكنولوجيا 

الهواتف المحمولة لجذب ال�صائحين وت�صهيل اإجراءات الحجز المبا�صر، وتزويد ال�صائحين بمعلومات عن المناطق ال�صياحية واإتاحة البث المبا�صر لها عن 

طريق االأقمار ال�صناعية. 

واالألمانية  العربية  بن�صخه  التطبيق  اإ�صدار  يتوالى  و�صوف  و«اأندرويد«.  »اآبل«  الت�صغيل  بنظامي  للتطبيق  االإنجليزية  الن�صخة  اإتاحة   2013 عام  �صهد 

والرو�صية واالإ�صبانية واالإيطالية قريبًا. 
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ي�صتدعي م�صروع توثيق ذاكرة االأزهر ال�صريف اإلى االأذهان لحظات عظيمة للدور المحوري الذي قام به االأزهر ال�صريف تاريخيًا. وفي هذا االإطار، �صهد �صهر يونيو توقيع 

بروتوكول تعاون لمدة عام واحد بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات واالأزهر ال�صريف، بهدف اإن�صاء وت�صميم ون�صر بوابة اإلكترونية للأزهر باللغات العربية 

واالإنجليزية والفرن�صية، ف�صًل عن اإ�صدار كتب عن االأزهر. و�صهد عام 2013 اإن�صاء بوابة اإلكترونية لتوثيق ذاكرة االأزهر ال�صريف باللغة العربية، وتم االنتهاء من 50 % 

من ن�صختها االإنجليزية. كما اأجريت دوارات تدريبية لعدد 25 موظفًا، وتم عمل م�صح �صوئي الأكثر من 5000 �صفحة.   



قناة البث المبا�صر

تتعاون وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة ال�صياحة الإن�صاء قناة بث مبا�صر في اإطار الم�صاهمة في تن�صيط ال�صياحة. وتقوم قناة البث المبا�صر بعر�س 

ال�صياحية في جميع اأنحاء العالم عن طريق �صا�صات عر�س مو�صوعة في مختلف بلدان العالم، لتعك�س ال�صورة الحقيقية عن م�صر ومعالمها ومواقعها  معالم م�صر 

ال�صياحية.

وبازارات،  وزائرين  معالم  من  تحويه  وما  ال�صياحية  المناطق  تعر�س  العالم  ببلدان  مقامة  �صا�صات  ويكون البث المبا�صر اإما عن طريق بث “Egypt Now” وهي 

م�صاهدة  خلله  من  لل�صائحين  يمكن  والذي  ال�صياحة،  لتن�صيط  الم�صرية  للهيئة  الر�صمي  االإلكتروني  الموقع  اأو عن طريق بث “Website Camera”  على 

المناطق ال�صياحية. وفي هذا االإطار، �صهد عام 2013 و�صع خم�س كاميرات اإلكترونية ب�صرم ال�صيخ والغردقة كمرحلة اأولية للم�صروع.

المواقع الم�صغرة لتفعيل الحملت ال�صياحية 

يقوم هذا الم�صروع على تفعيل الحملت ال�صياحية من خلل اإن�صاء نموذج م�صغر لموقع اإلكتروني دعائي لتن�صيط ال�صياحة وتعريف ال�صائحين 

بتفا�صيل تلك الحملت، ومن ثم زيادة عدد ال�صائحين من خلل عر�س المناطق ال�صياحية بم�صر. في هذا ال�صياق، �صهد عام 2013 اإن�صاء عددًا 

من المواقع الم�صغرة للهيئة الم�صرية لتن�صيط ال�صياحة للت�صويق لحملتها على م�صتوى العالم. 

البنية  لتطوير  ال�صياحة  ووزارة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  بين  عامين  لمدة  تعاون  بروتوكول  توقيع  فبراير  �صهر  �صهد  كما 

االأ�صا�صية التكنولوجية للوزارة من خلل ا�صتخدام تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات.

يهدف البروتوكول اإلى دعم ال�صياحة واإن�صاء مواقع اإلكترونية لبع�س المناطق ال�صياحية بم�صر، وتح�صين القدرات الب�صرية واإجراء تدريبات 

على مهارات الحا�صب، ورفع كفاءة النقلة الرقمية و�صناعات المحتوى، وزيادة الطلب على المحتوى الرقمي العربي محليًا ودوليًا. 

الموقع  االإلكتروني للطوابع البريدية الم�صرية   

اأطلق مركز توثيق التراث الح�صاري والطبيعي بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات لمكتبة االإ�صكندرية، االأر�صيف الرقمي للطوابع البريدية الم�صرية في �صهر 

فبراير. ي�صم االأر�صيف اأكثر من 2300 طابع، ويمكن من خلله م�صاهدة المجموعات النادرة والمتميزة المختلفة من الطوابع الم�صرية، والتعرف على تاريخ اإ�صدارها 

1866 وحتى وقتنا  الم�صري عام  البريد  اإن�صاء  بداية من  التاريخية لم�صر،  االأحداث  100 عام من  اأكثر من  المجموعة  ال�صنين بلغات مختلفة. تغطي  وتطورها عبر 

الحا�صر. يمثل االأر�صيف م�صدرًا ثريًا لجامعي الطوابع الم�صرية على م�صتوى العالم، اإذ اإنه مزود بمحرك بحث �صريع يمكن من الح�صول على معلومات وعلمات مائية 

عن الطوابع. كما يمكن م�صاهدة الطوابع الفل�صطينية التي كانت تطبع بوا�صطة البريد الم�صري، ف�صًل عن خدمات ومميزات اأخرى.

مركز توثيق التراث الح�صاري والطبيعي 

من  حزمة  اإدارة  على  االإ�صكندرية،  ولمكتبة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  لوزارة  التابع   ،)CULTNAT( والطبيعي  الح�صاري  التراث  توثيق  مركز  يعمل 

والفلكلور،  والمو�صيقى،  والمخطوطات،  والعمارة،  االآثار،  ذلك  في  بما  والمعنوي،  المادي  بجانبيه  والطبيعي  الح�صاري  الم�صري  للتراث  التوثيق  وم�صاريع  برامج 

والكاريكاتير، وفنون النحت، والموارد الطبيعية. كما يقدم المركز يد العون لمنظمات اأخرى تعمل في مجال توثيق التراث في م�صر والعالم. 
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الح�صارة العربية واالإ�صلمية

با�صم »اإ�صهامات الح�صارة العربية واالإ�صلمية في مجال الكيمياء«، وهو عمل وثائقي  اأ�صطوانة مدمجة  اأ�صدر مركز توثيق التراث الح�صاري والطبيعي 

ماأخوذ من المخطوطات العلمية الموجودة بهيئة دار الكتب والوثائق القومية. ويعد هذا هو االإ�صدار الثالث من �صل�صة اإ�صدارات اإ�صهامات الح�صارة العربية 

واالإ�صلمية في مجال العلوم، وهو جهد م�صترك بين هيئة دار الكتب والوثائق القومية واليون�صكو. كما تم ن�صر كتاب يحمل نف�س اال�صم في ثلثة اأجزاء 

باللغات العربية واالإنجليزية والفرن�صية قبل اإ�صدار االأ�صطوانة.  

بيت حتحور التابع لمركز  توثيق التراث الح�صاري الطبيعي

الح�صاري  التراث  عر�س  على  يعمل  الخادم  �صرابيط  بمنطقة  جديدًا  مركزًا  والطبيعي  الح�صاري  التراث  توثيق  مركز  اأن�صاأ  �صيناء،  تراث  لتوثيق  �صعيًا 

والطبيعي للمنطقة ويهدف لجذب ال�صياحة المحلية والدولية. يطلق على المركز ا�صم »بيت حتحور« ن�صبة اإلى المعبودة الم�صرية القديمة »حتحور«، 

�صيدة الفيروز. يقع المركز على �صاحل البحر االأحمر بالقرب من مدينة اأبو زنيمة، في الطريق من القاهرة اإلى �صرم ال�صيخ. ي�صم البيت مركز معلومات به 

اأفلم وثائقية، واإ�صدارات ثقافية، و�صور الأ�صخا�س بطريقة »برايل«، ف�صًل عن مجموعة من المراجع في المجاالت الثقافية واالجتماعية واالأثرية. 

يعر�س بيت حتحور المظاهر المختلفة للمنطقة، بما في ذلك نموذج ثلثي االأبعاد لمعبد حتحور، وهو المعبد الم�صري القديم الوحيد بمنطقة جنوب 

�صيناء، بل االأكبر واالأقدم في �صيناء قاطبة.  يقدم المركز زيارات اإر�صادية للباحثين وللخبراء المهتمين بالمنطقة، ف�صًل عن خدمات ا�صت�صارية عن توثيق 

التراث الح�صاري والطبيعي ل�صيناء. 

الخريطة الرقمية لحديقة االأورمان

االأورمان  لحديقة  االإلكترونية  للخريطة  والطبيعي  الح�صاري  التراث  توثيق  مركز  اإطلق  نوفمبر  �صهر  �صهد 

على �صبكة االإنترنت، في محاولة لتقديم معلومات دقيقة ومف�صلة عن الحديقة للباحثين، و�صانعي القرار، 

والجمهور، من خلل نظام بحث ب�صيط. ويعد اإطلق الموقع االإلكتروني ثمرة بروتوكول التعاون الموقع بين 

وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة وا�صت�صلح االأرا�صي ومركز توثيق التراث الح�صاري 

نظام  با�صتخدام  الرقمية  الخرائط  اأعدت  م�صر.  في  نباتية  حدائق  �صت  توثيق  اإلى  يهدف  والذي  والطبيعي، 

المعلومات الجغرافية لتوثيق وعر�س معلومات عن االأنواع المختلفة للأ�صجار والنباتات داخل حديقة االأورمان.

       EGHeritage تطبيق

»اآي  الأجهزة  والطبيعي  الح�صاري  التراث  توثيق  مركز  اأعده  المحمول  للهاتف  تطبيق  هو   EGHeritage
التراثية  المواقع  من  اأنواع  خم�صة  التطبيق  يعر�س   .iOS الت�صغيل  بنظام  يعملن  اللذين  باد«  و«اآي  فون« 

المتاحة على خريطة القاهرة، ويربط كل موقع بالبيانات المتعلقة به. ت�صم قاعدة البيانات 37 موقعًا للتراث 

الفرعوني، و110 مواقع للتراث القبطي، و475 موقعًا للتراث االإ�صلمي، و49 موقعًا للتراث المعماري و10 

مواقع للتراث الطبيعي. 

يعر�س التطبيق اأي�صًا معالم القاهرة المهمة مثل النوادي، والجامعات، والمتاحف، واالأماكن العامة، والهيئات 

الحكومية، والمناطق ال�صياحية وغيرها. تم اإعداد االإ�صدار االأول من التطبيق باللغة العربية، على اأن تليه 

اإ�صدارات اأخرى باالإنجليزية والفرن�صية في الم�صتقبل.
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بناء القدرات الب�صرية

تولي وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا كبيرًا  بالتنمية الب�صرية لكل عنا�صر المجتمع، وخا�صة ال�صباب، وذلك 

اإيمانًا منها باأن بناء القدرات والمهارات الب�صرية هو العامل الرئي�صي للم�صي قدمًا نحو مجتمع قائم على المعرفة.

وي�صاعد تطوير قدرات الموارد الب�صرية في دعم االقت�صاد القومي، وخلق المزيد من فر�س العمل، وتعزيز قيمة المعرفة واالإبداع، 

تكنولوجيا  ا�صتخدامات  على  القادمة  االأجيال  تدريب  عن  ف�صًل  واالت�صاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مهارات  امتلك  وت�صجيع 

المعلومات واالت�صاالت.



بيوت التكنولوجيا 

مبادرة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  اإطلق   2011 عام  �صهد 

لتحويل عدد من ال�صبكات القومية لنوادي تكنولوجيا المعلومات اإلى بيوت 

تكنولوجيا لتعمل كمراكز لخدمة المجتمع من خلل تكنولوجيا المعلومات 

نوادي  حققته  الذي  النجاح  ال�صتثمار  المبادرة  هذه  اأطلقت  واالت�صاالت. 

تكنولوجيا المعلومات في تو�صيع مجالها كو�صيلة لرفع م�صتويات المعرفة 

بتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في المرحلة التي تنطلق فيها م�صر نحو 

مجتمع قائم على المعرفة. 
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تقدم بيوت التكنولوجيا - التي ت�صت�صيفها موؤ�ص�صات المجتمع المدني ونوادي ال�صباب 

وموؤ�ص�صات الهلل االأحمر والمكتبات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية - حزمة من 

الخدمات لل�صباب، والكبار، والمراأة، وذوي االحتياجات الخا�صة، بما في ذلك التدريب على 

تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، وبرامج محو االأمية، وبرامج التعليم ال�صحي ومجتمع 

الح�صول  اإجراءات  االإلكترونية، وتي�صر  البيوت خدمات الحكومة  التعلم. كما تقدم هذه 

على ال�صهادات والتراخي�س المختلفة. 

تمثل مبادرة بيوت التكنولوجيا المرحلة االأولى من اإن�صاء »ممر م�صر التكنولوجي«، وهو 

المحرومة والمتخلفة، وذلك  المناطق  بما في ذلك  المحافظات،  افترا�صي يمتد عبر  ممر 

التكنولوجيا  بيوت  تت�صل  التكنولوجي.  واالإبداع  المعرفة  على  قائم  مجتمع  بناء  بهدف 

الإيجاد  البع�س  بع�صها  بدعم  ت�صمح للمجتمعات  اإلكترونية،  �صبكة  البع�س عبر  ببع�صها 

حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها. ويعد تبادل المعلومات والخبرات جزءًا من عملية 

بناء مجتمع المعرفة، وهو ما �صيعلي من مكانة م�صر في مجتمع المعرفة العالمي. 

المبادرة  هذه  اأن�صطة  و�صملت  بيتًا،   330 التكنولوجيا  بيوت  عدد  بلغ   ،2013 عام  بنهاية 

العديد من المحافظات، مثل �صمال وجنوب �صيناء والبحر االأحمر واأ�صوان والوادي الجديد 

ومر�صى مطروح. وتم تدريب اأكثر من 3500 �صاب وطفل من خلل بيوت التكنولوجيا على 

     .)ALICE programming( »برامج »اأوراكل



تنمية قدرات قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات 

تبذل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات جهودًا ال ح�صر لها لتنمية القدرات الب�صرية ال�صرورية لخلق مجتمع قائم على المعرفة من خلل تخطيط وتنفيذ �صل�صلة 

من برامج تنمية الموارد الب�صرية الم�صممة لمواجهة االحتياجات المحلية والمتطلبات الدولية.

)ICDL( الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�صب االآلي

الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�صب االآلي هي �صهادة دولية معتمدة تقدمها موؤ�ص�صة الرخ�صة االأوروبية لقيادة الحا�صب االآلي )ECDL(. يمكن البرنامج 

الم�صاركين حول العالم من الح�صول على معرفة تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، ويعزز قدراتهم في ا�صتخدام المهارات الفردية في التعامل مع الحا�صب 

االآلي، وهو ما يقدم مزيدًا من الفر�س ل�صوق العمل. 

م�صابقات ال�صباب

ال�صباب،  المعلومات على دعم  االت�صاالت وتكنولوجيا  اإطار حر�س وزارة  في 

الم�صري  الرابع  الدوري   ،2013 مار�س  في  بمقرها  الوزارة،  ا�صت�صافت 

لم�صابقة ) FIRST LEGO League(، والتي �صارك بها 30 فريقًا من 

اأنحاء متفرقة من م�صر. 

العربية  الجامعية  البرمجة  نوفمبر، م�صابقة  الوزارة، في  ا�صت�صافت  كما 

لعام 2013 بمدينة �صرم ال�صيخ، والتي �صارك بها ما يقرب من 90 فريقًا من 48 

جامعة تمثل 7 دول عربية، فازت الجامعات الم�صرية بالمراكز الثلثة االأولى 

بها.  
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اأطلقت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات مع الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�صب االآلي بم�صر Egypt LLC مرحلة جديدة من برنامج الرخ�صة الدولية 

لقيادة الحا�صب االآلي، تهدف اإلى منح المواطنين الم�صريين �صهادة الرخ�صة الدولية للمنهج رقم )5(. 

الرخ�صة  بموؤ�ص�صة  الخا�صة  الجودة  لمعايير  وفقًا  الدولية  الرخ�صة  برنامج  تنفيذ  �صمان  م�صئولية  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  تحملت 

 االأوروبية لقيادة الحا�صب االآلي، من خلل تقديم تدريبات الرخ�صة الدولية، واالأدوات اللزمة والمواد واختبارات النماذج ال�صبعة مجانًا لكل الم�صتركين. 

في هذا االإطار، �صهد عام 2013 و�صول عدد المواطنين الحا�صلين على الرخ�صة الدولية منهج رقم )5( اإلى8000 مواطن.



)IOI( االأولمبياد الدولي للمعلوماتية

الدولية  باللجنة  االأع�صاء  الدول  اإحدى  في  تنظيمها  يجري  المعلوماتية،  مجال  في  لل�صباب  �صنوية  دولية  م�صابقة  هو  للمعلوماتية  الدولي  االأولمبياد 

للمعلوماتية. وللفوز بالم�صابقة، ينبغي للمت�صابق حل الخوارزميات، واإظهار المهارات االأ�صا�صية لتكنولوجيا المعلومات، مثل تحليل الم�صكلة وت�صميم 

الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة واالختبار.

ميداليتين  على  الم�صابقة  بهذه  الم�صري  الفريق  وح�صل  باأ�صتراليا،  »بريزبن«  بمدينة  يوليو  �صهر  في   2103 لعام  للمعلوماتية  الدولي  االأولمبياد  عقد 

برونزيتين.      

)ITI( معهد تكنولوجيا المعلومات

متخ�ص�صة  برامج  يقدم  قومي  معهد  هو  المعلومات  تكنولوجيا  معهد 

ذات م�صتوى عالمي في بناء القدرات الب�صرية، وا�صت�صارات علمية في 

مجال التدريب، وتقديم اأحدث االتجاهات التكنولوجية لطلبة الجامعة 

والخريجين واالأكاديميين والمهنيين.  يحتفل المعهد بـع�صرين عامًا 

من التميز في مجال تنمية الموارد الب�صرية، ومن ثم دعم تطوير �صناعة 

تكنولوجيا المعلومات للمتخ�ص�صين. 

في  وفروعه  الذكية،  بالقرية  الرئي�صي  مقره  خلل  من  المعهد،  يزود 

واالإقليمية  المحلية  االأ�صواق  واالإ�صماعيلية،  واأ�صيوط  االإ�صكندرية 

المجاالت  في  التدريب  من  م�صتوى  اأعلى  بمتخ�ص�صين على  والدولية 

المختلفة لتكنولوجيا المعلومات.
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ملتقى مطوري االألعاب االإلكترونية الخا�س بمعهد تكنولوجيا المعلومات 

 ،)GGJ( نظم معهد تكنولوجيا المعلومات فعاليات الملتقى الم�صري لمطوري االألعاب االإلكترونية، بالتن�صيق مع الملتقى العالمي لمطوري االألعاب االإلكترونية

وهو الملتقى االأول من نوعه  في م�صر والعالم العربي. وي�صارك في الملتقى النا�صطون في مجتمع االألعاب االإلكترونية على اأر�س م�صتركة، حيث يتفاعلون ويتحدون 

اأهم  من  وهو  االإلكترونية،  االألعاب  لمطوري  العالمي  الملتقى   )IGDA( االإلكترونية  االألعاب  لمطوري  الدولية  الهيئة  اأع�صاء  اأ�ص�س  اأفكارهم.  ويتبادلون  مهاراتهم 

الفعاليات العالمية التي تعقد �صنويًا بنهاية �صهر يناير ليجمع عنا�صر االإبداع والتعاون والتجارب.

 �صهد عام 2013 اإطلق معهد تكنولوجيا المعلومات اأول ق�صم للهيئة الدولية لمطوري االألعاب االإلكترونية بم�صر. وتمثل الهيئة اأكبر تجمع غير هادف للربح بالعالم 

لخدمة كافة المعنيين بابتكار االألعاب االإلكترونية. وتهدف الهيئة الدولية لمطوري االألعاب االإلكترونية بم�صر اإلى تطوير المهنة وتح�صين م�صتوى معي�صة مطوري 

االألعاب االإلكترونية الم�صريين من خلل تو�صيل االأع�صاء بنظرائهم، وتعزيز تنميتهم مهنيًا، ودعم الق�صايا التي توؤثر على منتديات مجتمع المطورين الم�صريين، 

وور�س العمل، والملتقيات الدولية والمحلية، والمجموعات التي توليها اهتمامًا خا�صًا، واالأق�صام ال�صغيرة للهيئة الدولية لمطوري االألعاب االإلكترونية بمختلف 

المدن الم�صرية. 

الفرع الجديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات باالإ�صماعيلية       

�صهد �صهر اإبريل افتتاح معهد تكنولوجيا المعلومات لفرعه الجديد بجامعة قناة ال�صوي�س لخدمة خطط تنمية منطقة قناة ال�صوي�س. يخدم 

الفرع 1200 �صاب �صنويًا من خلل البرامج المتنوعة لتنمية القدرات الب�صرية، مثل برنامج الت�صعة اأ�صهر للتدريب المهني ، وبرنامج تنمية 

 .)TTT( وبرنامج تدريب المدربين بالمحافظات )EDU Egypt( مهارات طلبة الجامعات الم�صرية

 Intel، Mentor Graphics، Microsoft، يعمل برنامج الت�صعة اأ�صهر للتدريب المهني – وفقًا لبروتوكول التعاون الم�صترك مع �صركات

Nokia – من خلل منهجية التعلم القائم على حلول مبتكرة للم�صاكل، وال�صراكة القوية مع رائدي ال�صناعة لتنمية مهارات الم�صتركين 
بالبرنامج، ف�صًل عن تقديم حلول ومنتجات تعمل على زيادة المخزون االإبداعي القومي. 

وفي هذا االإطار، �صوف يقوم فرع قناة ال�صوي�س بدور محوري في تخطيط وتنمية قاعدة البنية االأ�صا�صية للموارد الب�صرية للم�صروع القومي 

لمحور قناة ال�صوي�س. و�صيتو�صع الفرع خلل عام 2014 ليحتل موقعًا اإ�صتراتيجيًا بم�صاحة 1200 متر مربع، بهدف خدمة �صت جامعات وثلث 

محافظات بالمنطقة. 
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)EDU Egypt( برنامج تنمية مهارات طلبة الجامعات الم�صرية

اأطلقت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي برنامج تنمية مهارات خريجي الجامعات الم�صرية، والذي يهدف اإلى ت�صييق الفجوة بين مهارات 

الخريجين ومتطلبات �صوق العمل، وبخا�صة في مجال التعهيد. والبرنامج هو اأول مبادرة تدريب م�صرية حكومية تهدف اإلى تعزيز ت�صدير الخدمات العابرة للحدود 

)BPO(، و�صناعات التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات )ITO(. يقدم البرنامج تدريبًا للطلبة الجامعيين على ا�صتخدام المهارات الب�صيطة والقدرات 

اللغوية والفنية لتح�صين مهارات طلبة الجامعات الم�صرية واإعدادهم الأ�صواق العمل المحلية والعالمية.

وفي مجال �صناعة التعهيد بتكنولوجيا المعلومات، �صهد عام 2013 تنفيذ برنامج تنمية مهارات طلبة الجامعات الم�صرية  لمرحلته ال�صاد�صة في ثلث جامعات، وهي 

بور�صعيد واأ�صوان والفيوم، ف�صًل عن 13 جامعة اأخرى، حيث كان يجري تنفيذ البرنامج بجامعات القاهرة وعين �صم�س وحلوان واالإ�صكندرية وطنطا وبنها واأ�صيوط وكفر 

ال�صيخ و�صوهاج والمن�صورة وقناة ال�صوي�س والمنوفية والزقازيق. بلغ عدد المتدربين 6350 متدربًا، من بينهم 3700 متدرب من الف�صل الدرا�صي الرابع، و2650 متدربًا 

من الف�صلين الدرا�صيين الثاني والثالث.

كما تم تنفيذ البرنامج هذا العام بكلية ال�صيدلة بجامعة عين �صم�س لدعم اأول مركز ات�صال �صيدلي في ال�صرق االأو�صط ل�صل�صلة �صيدليات العزبي.   

وقام اأ�صاتذة التدريب ببرنامج تنمية مهارات طلبة الجامعات الم�صرية بتدريب مجموعة من الطلبة ذوي االإعاقة الب�صرية بكلية االأل�صن، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو 

دعم وتنمية توظيف ذوي االحتياجات الخا�صة.

EDUTronics اإطلق برنامج

�صهد �صهر دي�صمبر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي لتنمية مهارات خريجي الجامعات المهيئين للعمل 

بمجال ال�صناعة، والإن�صاء نظام فعال لنقل التكنولوجيا في مجال هند�صة االإلكترونيات. ووفقًا لبروتوكول التعاون، اأطلق معهد تكنولوجيا المعلومات المبادرة القومية 

.»EDUTronics« لتطوير تعليم ومهارات االإلكترونيات

المهنية في  المهارات  اأ�صا�صية تمكينية وبرامج تدريب تطبيقية لتنمية  بنية  الجامعات من خلل تقديم معامل  اإلى دعم طلبة   »EDUTronics« برنامج يهدف 

تخ�ص�صات الـ IC Design، Embedded Systems، Autotronics. وت�صمل المبادرة اإن�صاء معامل ت�صميم هند�صة االإلكترونيات في �صت جامعات في ال�صنة 

االأولى، ف�صًل عن تنفيذ برامج تدريب تطبيقية �صيفية وبمنت�صف العام الدرا�صي لطلب الف�صول الدرا�صية الثانية والثالثة والرابعة الأق�صام االت�صاالت واالإلكترونيات 

وعلوم الحا�صب. 
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برنامج معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المدربين

برنامج تدريب المدربين )TOT(  هو م�صروع قومي رائد يجري تنفيذه بوا�صطة معهد تكنولوجيا المعلومات الإن�صاء بنية اأ�صا�صية قومية �صاملة من الموارد الب�صرية 

على م�صتوى م�صر. يقدم البرنامج تدريبًا بجميع اأنحاء م�صر، مع التركيز على المناطق المهم�صة والريفية في المجاالت المتنوعة للتكنولوجيات المتطورة التي 

تخدم المجتمعات المحلية المختلفة.

ويجري تنفيذ البرنامج منذ عام 1994، وتخرج منه 3314 مدربًا قاموا بتدريب مليون و250 األف م�صتخدم من خلل 73 مركز تدريب. 

�صهد عام 2013 نجاح برنامج تدريب المدربين في تدريب 572 متدربًا، مع التركيز على خم�س مناطق مهم�صة جديدة في محافظات مختلفة، مثل جنوب �صيناء واأ�صوان 

ومر�صى مطروح والبحر االأحمر والوادي الجديد. 

)NTI( المعهد القومي للت�صاالت

في  للتميز  مركزًا  ليكون   1984 عام  للت�صاالت  القومي  المعهد  تاأ�ص�س 

والخدمات  االت�صاالت  مجال  في  والتنمية  والبحث  والتدريب  التعليم 

اال�صت�صارية. يقوم المعهد القومي للت�صاالت بت�صخير جميع موارده لبناء 

محاور تنموية، اإذ اإنه معد ومجهز على نحو متميز ليقوم بدور رئي�صي في 

مواكبة التطور ال�صريع ل�صناعة تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات، لي�س 

بم�صر فح�صب، بل على م�صتوى ال�صرق االأو�صط واأفريقيا كذلك. 

مبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتنمية الموارد الب�صرية  

وت�صارك  لتكامل  المتوا�صل  �صعيه  في  المعلومات،  تكنولوجيا  معهد  ان�صم 

تنمية  مبادرات  كبرى  من  واحدة  اإلى  االأفارقة،  �صركائه  مع  والخبرات  المعرفة 

   .)EDUganda( القدرات الب�صرية بالقارة االأفريقية

وزاراتي  قبل  من  الموقع  التعاون  بروتوكول  ثمرة   EDUganda مبادرة  تعد 

لتدريب  المبادرة  تهدف  واأوغندا.  بم�صر  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت 

وتنمية واإعداد 3000 مواطن اأوغندي من خلل تدريبهم على المهارات ال�صرورية 

تنفيذ  ويجرى   .)BPO( للحدود  العابرة  الخدمات  ت�صدير  ل�صناعة  المطلوبة 

الم�صروع بثلث مراحل متعاقبة، بما في ذلك مرحلة التدريب التجريبي والتي 

ا�صتكملت بمايو 2013. 

وفي هذا االإطار، �صهد �صهر دي�صمبر تنفيذ برامج وور�س عمل تدريبية في مجال 

االأوغندية  المعلومات  لتكنولوجيا  القومية  بالهيئة  للعاملين  المعرفة  نقل 

)NITA-U(  لم�صاعدتهم في اإدارة التدريب.  

برنامج الت�صعة اأ�صهر للتدريب المهني الخا�س بمعهد تكنولوجيا المعلومات

يعد برنامج الت�صعة اأ�صهر للتدريب المهني الخا�س بمعهد تكنولوجيا المعلومات اأداة تمكينية لخريجي الجامعات الم�صرية للح�صول على اأحدث مهارات تكنولوجيا 

المعلومات، مما ي�صاعد على خلق اأجيال جديدة بخبرات عري�صة تخدم تطوير قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتعزز و�صع االقت�صاد الم�صري من خلل جذب 

اال�صتثمارات االأجنبية.   

�صهد عام 2013 تخرج 604 متخ�ص�صين من الطراز االأول  في مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج الت�صعة اأ�صهر للتدريب المهني في 27 تخ�ص�صًا مختلفًا ت�صمل 

االتجاهات العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت. كما نظم معر�س للتوظيف ل�صركاء البرنامج من ال�صركات العاملة ب�صناعة تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت 

لتوفير فر�س العمل لخريجي معهد تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم �صمان ارتفاع معدل التوظيف ليبلغ 81 %.
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برنامج الخم�صة اأ�صهر للتدريب المهني الخا�س بالمعهد القومي للت�صاالت 

مجال  في  الرائدة  ال�صركات  مع  بالتعاون  تنفيذه  يجري  الذي  المهني،  للتدريب  اأ�صهر  الخم�صة  برنامج  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  تدعم 

.MobiNil، Vodafone، Etisalat، TEData، Mentor Graphics، Elswedy، Ericsson، Huawei التكنولوجيا بم�صر، مثل

الب�صرية  الموارد  اإلى  وتقديمها  واالت�صاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  العالمية  االتجاهات  لتبني  البرنامج  يهدف 

العمل.  �صوق  ومتطلبات  الجامعات  خريجي  مهارات  بين  الفجوة  لتقليل  الم�صري  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت   بقطاع 

للمهارات  التاأ�صي�صي  النموذج  وهي  مراحل:  ثلث  الكامل عبر  الوقت  بنظام  الجدد  الجامعات  من خريجي   120 تدريب   2013 عام  �صهد  االإطار،  هذا  في 

االأ�صا�صية، االأنماط االأربعة المتخ�ص�صة في التدريب الفني، والم�صروع التطبيقي. 

التدريب  وتقديم  احتياجاتها  لتحديد  المجال  العاملة في  المتخ�ص�صة  ال�صركات  بين  التعاون  )OJT( من خلل  العملي  التدريب  برنامج  تنفيذ  ويجري 

العملي. كما �صهد عام 2013 تخرج 60 متدربًا من المجموعة االأولى لبرنامج التدريب المهني، وتوظيف 50 % منهم في �صركات االت�صاالت.  
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برامج المعهد القومي للت�صاالت لرفع الكفاءة االإنتاجية

للت�صاالت  القومي  المعهد  مع  بالتعاون  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  اأطلقت 

برنامجًا في اأغ�صط�س 2011 لرفع الكفاءة االإنتاجية لعدد 3600 موظف بالقطاع الحكومي من 

خلل دمج تكنولوجيا المعومات واالت�صاالت وتوفير التدريبات ذات ال�صلة.  

في هذا االإطار، �صهد عام 2013 منح 370 موظفًا من 14 وزارة �صهادات اإتمام البرنامج بنجاح. 

كما قدم المعهد القومي للت�صاالت �صبع دورات تدريب متخ�ص�صة لعدد 93 مهند�صًا من وزارة 

لتنظيم  القومي  والجهاز  الم�صرية  المطارات  و�صركة  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت 

االت�صاالت، في الفترة من يناير اإلى دي�صمبر. 

برامج المعهد القومي للت�صاالت لطلبة الدرا�صات العليا   

تكنولوجيا  لدمج  برنامجًا  للت�صاالت  القومي  المعهد  اإطلق   1994 عام  �صهد 

المعلومات واالت�صاالت ولتقديم الدرا�صات العليا ذات ال�صلة. يمنح المعهد القومي 

االت�صاالت  وهند�صة  المعلومات  في  درا�صية  ف�صول  ثلثة  لمدة  دبلوم  للت�صاالت 

بواقع 30 �صاعة درا�صية معتمدة من المجل�س االأعلى الم�صري للجامعات. ويهدف 

البرنامج لمنح �صهادات لعدد 120 متخ�ص�صًا �صنويًا. 

المعهد القومي للت�صاالت ي�صت�صيف الدورة الثلثين للموؤتمر 

القومي لعلم الراديو  

للموؤتمر  الثلثين  الدورة  فعاليات  للت�صاالت  القومي  المعهد  ا�صت�صافة  اإبريل  �صهر  �صهد 

لعلم  القومية  اللجنة  اأن�صطة  من  جزءًا  ال�صنوي  الموؤتمر  هذا  ويمثل  الراديو.  لعلم  القومي 

لمدة  الموؤتمر  انعقد  بم�صر.  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  الأكاديمية  التابعة  الراديو، 

ال�صباب.    باحثين من  اأف�صل ثلثة  15 محا�صرة، وجرى خلله تكريم  اأيام وقدمت خلله   ثلثة 

تناول الموؤتمر، الذي �صارك فيه ما يقرب من 150 باحثًا، مو�صوعات متنوعة، مثل اأنظمة ات�صال 

اللجنة  وا�صتقبلت  والموجات.  والفوتونات،  واالإلكترونات،  البث،  �صارات  ومعالجة  الراديو، 

108 اأبحاث في المجاالت المتنوعة، قبلت منها 66 بحثًا فقط. 
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هواوي  و�صركة  للت�صاالت  القومي  المعهد  تعاون 

ال�صينية في برامج بناء القدرات

للت�صاالت  القومي  المعهد  بين  التعاون  اتفاق  توقيع   2011 عام  �صهد 

و�صركة هواوي للتكنولوجيا، تله اعتماد المعهد كاأكاديمية معتمدة من 

�صركة هواوي )HALP(، ما يخوله تنفيذ برامج تدريب �صركة هواوي. 

20 متدربًا  اإجراء دورة تدريبية لعدد  في هذا االإطار، �صهد �صهر �صبتمبر 

لمدة اأ�صبوع واحد في ال�صركة الذكية بتون�س، كما اأجريت دورة تدريبية 

على �صبكات �صركة هواوي ل�صتة متدربين في �صركة المطارات الم�صرية.

مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للت�صاالت والهيئة القومية ل�صكك حديد م�صر    

وقع المعهد القومي للت�صاالت و�صكك حديد م�صر مذكرة تفاهم في عام  2013 بهدف توفير الدعم الفني واال�صت�صارات للهيئة القومية ل�صكك 

حديد م�صر للت�صنيع المحلي لمكونات حماية نظام الت�صغيل ZUB111. كما ت�صمن مذكرة التفاهم �صيانة التاأمين الفني وتحافظ على 

�صلحية و�صلمة القطارات.

ور�س عمل المعهد القومي للت�صاالت

ا�صت�صاف المعهد القومي للت�صاالت بمقره بالقرية الذكية ور�صة عمل حول خارطة طريق م�صر للجيل الرابع خلل �صهر يناير من عام 2013. 

بلغ عدد الم�صاركين بور�صة العمل 74 م�صاركًا من مختلف الجهات، مثل الم�صرية للت�صاالت، والجهاز القومي لتنظيم االت�صاالت، و�صركات 

MobiNil، TE Data، Alcatel، Orange، Systel، TeleTech و�صركة ات�صاالت م�صر.   

كما ا�صت�صاف المعهد القومي للت�صاالت ب�صهر مار�س ور�صة عمل حول و�صع ال�صيا�صات الناجحة في اإدارة الطيف. وبلغ عدد الم�صاركين بها 37 

م�صاركًا من دول مختلفة، مثل م�صر واأرمينيا وعمان والعراق. وعقدت ور�صة عمل اأخرى ب�صهر يونيو حول ال�صبكات ال�صلكية والل�صلكية، 

 .TE Data وبلغ عدد الم�صاركين بها 13 م�صاركًا من جهات مختلفة، مثل الم�صرية للت�صاالت، والجهاز القومي للت�صاالت و�صركة

كما ا�صت�صاف المعهد القومي للت�صاالت ور�صة عمل حول ع�صر االإنترنت فائق ال�صرعة للهاتف المحمول )MBB( خلل �صهر دي�صمبر. بلغ عدد 

.Alkan CIT، MobiNil ، Vodafone الم�صاركين بور�صة العمل �صتة م�صاركين من �صركات
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المواطنة الرقمية

المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  التقنيات  اأحدث  تبني  على  واالت�صاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  اهتمام  يرتكز 

واالت�صاالت والتي ت�صهم بدورها في اإيجاد حلول للق�صايا التي ت�صغل المجتمع، وانطالقا مما �صبق، تحر�ص وزارة االت�صاالت 

وتكنولوجيا المعلومات على اإدخال المواطنة الرقمية في مجتمع ِتـَقـِنـي وذلك عن طريق اال�صتعانة بتكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت، كما تتطلع اإلى مد يد العون للم�صنين وذوي االحتياجات الخا�صة، وت�صعى اإلى االإيفاء بمتطلبات المجتمعات 

النائية والمه�صمة اإلى جانب االرتقاء باإمكانيات اأفراد المجتمع بغية االت�صال بحكوماتهم والتوا�صل معهم جنًبا اإلى جنب مع 

تاأمين عملية الدخول اإلى االإنترنت.



منتدى االأطفال االأول حول اآيكان وحوكمة االإنترنت

في �صهر اأبريل، قام اثنان من ال�صفراء الم�صريين ال�صباب من المجموعة المعنية باأمن ال�صباب على االإنترنت التابعة لوزارة االت�صاالت 

بتمثيل الوزارة في منتدى االأطفال االأول حول موؤ�ص�صة اآيكان وحوكمة االإنترنت والذي انعقد في بكين بال�صين، و�صهد المنتدى ح�صور 

اأطفال من ثمان دول. 

كما �صهد المنتدى، الذي يتمثل الغر�ص الرئي�صي منه في م�صاركة االأطفال في حوكمة االإنترنت، م�صاركة عدد من االأطفال من ثمان دول، 

هي ال�صين وهونغ كونغ و�صوي�صرا واأندوني�صيا وماليزيا وكمبوديا واأوغندا اإلى جانب م�صر البلد العربي الوحيد الذي �صارك في المنتدى.

اال�صتخدام االآمن لالإنترنت

ا منها وتقديًرا الأهمية توفير االأمان لم�صتخدمي �صبكة االإنترنت، اتخذت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات عدة تدابير را�صخة الإن�صاء برنامج  حر�صً

لالأ�صر  اأماًنا  اأكثر  االإنترنت  للوزارة في جعل عالم  الرئي�صي  الهدف  ويتمثل  الموارد،  الممار�صات وكذلك  واأف�صل  ال�صلة  ذات  المعلومات  لتبادل  تفاعلي 

واأطفالهم ووقايتهم من المخاطر من خالل تحديد االأدوات والمناهج الموجودة في عالم االإنترنت االفترا�صي وتعزيزها مما يجعله عالًما اأكثر اأماًنا.

اللجنة الوطنية لحماية االأطفال على االإنترنت 

اأ�صدرت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات قراًرا برقم 257 اإلى جميع الهيئات الحكومية والمدنية المعنية يق�صى بت�صكيل لجنة وطنية لحماية 

االأطفال على االإنترنت، وقد جاء هذا من منطلق حر�ص الوزارة على اأمن المعلومات و�صالمة االإنترنت وذلك بغر�ص الم�صاعدة في خلق جيل من االأطفال لديه 

القدرة على التفاعل مع اأحدث التقنيات.

تجدر االإ�صارة اإلى اأن اللجنة التي دخلت حيز التنفيذ في �صهر يونيو والتي يجري انعقادها �صهرًيا تتجه نحو ت�صكيل اإ�صتراتيجية وطنية لرفع م�صتوى 

الوعي باال�صتخدام االآمن لالإنترنت في المنازل والموؤ�ص�صات التعليمية وذلك على ال�صعيد الحكومي والقطاع الخا�ص على حد �صواء ف�صاًل عن تقييم الو�صع 

الراهن الأمان الطفل على �صبكة االإنترنت، كما ت�صعى اللجنة اإلى القيام بالدرا�صات والتو�صيات الالزمة لتبني �صيا�صات جديدة خا�صة بمجال حماية االأطفال 

على االإنترنت بما يتنا�صب مع طبيعة المجتمع الم�صري في �صوء التقدم التكنولوجي، عالوة على اأنها تهدف اإلى خلق بيئة اآمنة لالأطفال على االإنترنت 

وذلك عن طريق حمالت التوعية والتن�صيق مع المنظمات االإقليمية والدولية العاملة في نف�ص المجال اإلى جانب فتح قنوات الحوار على اأرحب م�صتوياتها 

ف�صال عن التعاون االإيجابي مع القطاعات االأخرى.
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فريق عمل مجل�ص االتحاد  الدولي لالت�صاالت المعني بحماية االأطفال على االإنترنت 

تم ت�صكيل فريق عمل مجل�ص االتحاد الدولي لالت�صاالت المعني بحماية االأطفال على االإنترنت بالقرار رقم 1306 ال�صادر من مجل�ص االتحاد الدولي لالت�صاالت بهدف 

تبادل وجهات النظر وتعزيز العمل في مو�صوع البحث اإلى جانب تقديم تقارير �صنوية اإلى المجل�ص حول اأن�صطة فريق العمل.

جدير بالذكر اأن م�صر تعد ع�صًوا في فريق عمل مجل�ص االتحاد الدولي لالت�صاالت المعني بحماية االأطفال على االإنترنت كما اأنها ت�صارك ب�صورة منتظمة في االجتماعات 

التي يعقدها الفريق. ففي �صهر اأكتوبر، ا�صت�صافت جنيف االجتماع ال�صابع للفريق في المقر الرئي�صي لمجل�ص االإتحاد الدولي لالت�صاالت، وقد ان�صب تركيز االجتماع 

على برنامج �صالمة االإنترنت حيث تناول تحديث مبادرة االتحاد الدولي لالت�صاالت لحماية االأطفال على �صبكة االإنترنت واالتجاهات واالهتمامات العالمية والتعاون 

ال�صناعي والدورات التعليمية التي ُتجرى لالأطفال واالآباء والمعلمين عبر االإنترنت حول �صالمة االإنترنت.

المعني  لالت�صاالت  الدولي  االتحاد  مجل�ص  عمل  فريق 

في  االإنترنت  على  االأطفال  لحماية  القانونية  بالجوانب 

المنطقة العربية

المعني  لالت�صاالت  الدولي  االإتحاد  مجل�ص  عمل  لفريق  االأول  االجتماع  انعقد 

�صهر  في  العربية  المنطقة  في  االإنترنت  على  االأطفال  لحماية  القانونية  بالجوانب 

فبراير في الجزائر، وحر�ص الفريق، الذي �صكله المكتب االإقليمي العربي لالتحاد 

نحو  العربية  الدول  روئ  وتوحيد  الجهود  بتن�صيق  القيام  على  لالت�صاالت،  الدولي 

الجوانب القانونية لحماية االأطفال على االإنترنت.

القانونية  بالجوانب  المعني  العمل  لفريق  الثاني  االجتماع  م�صر  ا�صت�صافت  وقد 

في  يونيو  �صهر  في  وذلك  العربية  المنطقة  في  االإنترنت  على  االأطفال  لحماية 

االجتماع  تناول  حيث  المعلومات،  وتكنولوجيا  االت�صاالت  لوزارة  الرئي�صي  المقر 

والتجربة  العربية  المنطقة  االإنترنت في  االأطفال على  العربي لحماية  العمل  اإطار 

الم�صرية في هذا المجال، كما ا�صتعر�ص االجتماع التقارير التي تم االتفاق عليها 

في االجتماع االأول، واأ�صدر قراًرا ب�صاأن المرحلة الثانية لخطة العمل التي يتم خاللها 

ب�صاأن  والت�صريعي  القانوني  العمل  باإطار  المتعلقة  التوجيهية  االإر�صادات  تطوير 

حماية االأطفال على االإنترنت في المنطقة العربية.

هذا، وقد انعقد االجتماع الثالث واالأخير لفريق العمل في �صهر دي�صمبر في تون�ص، 

واتفق االأع�صاء على الن�صخة النهائية لالإر�صادات التوجيهية المتعلقة باإطار العمل 

االإقليمي والقانوني الخا�ص بحماية االأطفال على االإنترنت.
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بوابة »كنانة اأون الين« للتنمية المجتمعية

الين«  اأون  »كنانة  بوابة  باإطالق  المعلومات  وتكنولوجيا  لالت�صاالت  الم�صرى  االئتمان  �صندوق  اهتم 

والح�صرية  الريفية  المجتمعات  بين  التكامل  تعزيز  اإلى  جاهدة  ت�صعى  التي  المجتمعية  للتنمية 

والخبرة  المعرفة  اإلى  الو�صول  عملية  ت�صهيل  خالل  من  الم�صتخدمين  وتمكين  المعرفة  مجتمع  في 

لتح�صين م�صتوى حياتهم.

وتقوم البوابة بتوفير العديد من التطبيقات في مجاالت تنموية متنوعة والتي تهتم من جانبها بالق�صايا 

االإنترنت  بناء قاعدة معرفية على �صبكة  البوابة في  المختلفة، كما ت�صهم هذه  ال�صخ�صية والمهنية 

في  الم�صورة  تقديم  ف�صاًل عن  المختلفة  بالمعلومات  المجتمع  اإمداد  في  القاعدة  تلك  ت�صاعد  بحيث 

حقول معرفية متخ�ص�صة.

وقد القت بوابة »كنانة اأون الين« �صهرة و�صعبية وا�صعة منذ انطالقها في عام 2004، حيث كانت النواة 

الإن�صاء مئات االآالف من المواقع االإلكترونية ال�صخ�صية ف�صال عن اإ�صهاماتها في تاأ�صي�ص عدد من بوابات 

التنمية المجتمعية المنبثقة عنها في المجاالت التالية:

تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات من اأجل الدمج المجتمعي

تبحث وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات عن و�صائل متنوعة يمكن من خاللها تح�صين �صبل عي�ص المواطنين الم�صريين وكذلك تدعيم التنمية االجتماعية 

واالقت�صادية، وفي هذا ال�صياق، ت�صعى الوزارة �صعًيا حثيًثا في �صبيل تقوية الدمج المجتمعي من خالل ا�صتخدام تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات لتعزيز المجتمعات 

الريفية والمه�صمة وذلك من خالل م�صروعات تنموية. كما ت�صهم الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رفع م�صتوى الوعي بمزايا تكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت، ف�صاًل عن تفعيل دور المراأة من خالل برامج محو االأمية وعالوة على تح�صين المرافق الخدمية المختلفة في مجال التعليم والرعاية ال�صحية والم�صروعات 

ال�صغيرة وذلك عن طريق اال�صتعانة باالأدوات والو�صائل المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت.
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www.aradina.net :االإنتاج الزراعي والحيواني 

www.ayadina.net :ال�صركات متناهية ال�صغر وال�صغيرة والمتو�صطة 

byotna.kenanaonlne.com :العائلة والمنزل 

edu.kenanaonline.com :التعليم 

erada.kenanaonline.com :الم�صائل المتعلقة بذوي االإعاقة 

yomgedid.kenanaonline.com :ال�صباب الم�صري والعربي 

zatak.kenanaonline.com :التنمية الب�صرية 

25 مذكرة  يربو على  ما  توقيع  الم�صروع من خالل  رقعة  ات�صعت   ،2013 عام  ففي 

تفاهم مع عدد من المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية وذلك في مجاالت 

ُعقدت  كما  والبيئة،  والفنون  واالإعاقة  الحيواني  واالإنتاج  الزراعة  بينها  من  عدة 

اإن�صاء  كيفية  على  الم�صتخدمين  تدريب  بهدف  التدريبية  الدورات  من  مجموعة 

تحوي  اإر�صادية  ا�صطوانات  توفير  تم  كما  »كنانة«،  بوابة  على  اإلكترونية  مواقع 

اإر�صادات توجيهية حول ا�صتخدام البوابة. 

اأن�صاأت بوابة »اإرادة« - erada.kenanaonline.com - عدد من ال�صبكات 

الناجحة التي ت�صم نحو 125 منظمة غير حكومية ن�صطة وخبراء متخ�ص�صون في 

�صبكات  واإن�صاء  البوابات  اأنظمة  تحديث  تم  حيث  االإعاقة،  ذوي  االأ�صخا�ص  مجال 

المعلومات  اإلى  والو�صول  الت�صفح  عملية  ت�صهيل  في  ت�صهم  مجتمعية  معرفية 

واالت�صاالت التفاعلية، ففي �صهر اأكتوبر، تم اإن�صاء مركز بيانات ل�صندوق االئتمان 

وربط  التحتية  البنية  تقوية  بهدف  المعلومات  وتكنولوجيا  لالت�صاالت  الم�صري 

االأجهزة االإلكترونية.



اإدارة المعرفة الزراعية 

تهدف اإدارة المعرفة الزراعية من خالل م�صروع النظم المجتمعية المحلية الخبيرة اإلى البحث عن اأكثر اإدارة للمعرفة الزراعية فاعليًة وذلك اإلى جانب 

ا�صتخدام حلول تهدف بدورها في دعم المزارعين بالخبرات والمعارف الالزمة بطريقة �صل�صة و�صهلة وذلك بغر�ص تح�صين االإنتاج الزراعي، مما قد يفيد في 

التغلب على الم�صكالت ال�صائكة المتعلقة باالأمن الغذائي في م�صر، وبهذا يحقق الم�صروع هدفه في دعم المزارعين وال�صيما ال�صيدات في زيادة دخلهن.

لل�صناعات  القيمة  �صال�صل  برنامج  ينظمها  والتي  الخبيرة  الزراعية  النظم  بتقييم  الخا�صة  العمل  ور�صة  في  اأبريل  �صهر  في  الم�صروع  �صارك  وقد  هذا، 

الب�صتانية ل�صالح الفقراء في �صعيد م�صر »�صال�صل«، وذلك في ح�صور مزارعين ومهند�صين زراعيين معنيين بدرا�صة كافة االحتياجات الالزمة لالرتقاء 

با�صتخدام الو�صائل المتنوعة للنظم الزراعية الخبيرة. 

ا، اأقام الم�صروع ور�صة عمل عن اآليات اإن�صاء نظم زراعية خبيرة جنًبا اإلى جنب مع برنامج »�صال�صل« والمعمل المركزي للنظم الزراعية  وفي اأبريل اأي�صً

الخبيرة.

ا ور�صة عمل عن اآليات اإن�صاء نظم زراعية خبيرة في المجال وذلك في �صهر يونيو وقد جرى هذا بالتن�صيق مع االإدارة المركزية لالإر�صاد  كما اأقام الم�صروع اأي�صً

الزراعي والمعمل المركزي للنظم الزراعية الخبيرة. 

هذا، وقد �صهد �صهر �صبتمبر اختتام فعاليات م�صروع اإدارة المعرفة الزراعية بتطوير نظام الخبير المحلى، الذي يهدف اإلى م�صاندة العاملين في قطاع 

الزراعة، كما اأثمر الم�صروع عن توافر نحو 37 نظام خبير زراعي متاح مجانًا على االإنترنت، و�صهل الت�صفح من خالل الهواتف المحمولة.

دعم التعليم االإلكتروني للطلبة ذوى االإعاقة ال�صمعية اأو الب�صرية

الظروف  تح�صين  اإلى  الب�صرية  اأو  ال�صمعية  االإعاقة  ذوى  للطلبة  االإلكتروني  التعليم  دعم  برنامج  يهدف 

المعي�صية للطلبة المعاقين �صمعًيا اأو ب�صرًيا في م�صر وذلك عن طريق اال�صتعانة بتكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت في تطوير العملية التعليمية للطلبة في المدار�ص االبتدائية.

والحرمان،  االإهمال  يعانون من  الذين  للطلبة  الحياة  دائمة مدى  توفير فر�ص  الم�صروع على  كما يحر�ص 

وذلك عن طريق غر�ص قيم االعتزاز بالذات بهم اإلى جانب دمجهم في المجتمع في مراحل مبكرة حتى تزيد 

الفر�ص المتاحة اأمامهم، وقد �صاهمت الدورات التدريبية التفاعلية عبر �صبكة االنترنت جنًبا اإلى جنب 

مع البوابات والمواقع االإلكترونية في توفير اإمكانية الو�صول لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لمئات 

االآالف من الطلبة ذوى االحتياجات الخا�صة والمعوقين، ف�صال عن ت�صجيعهم على االنخراط في المجتمع 

وال�صعي في الح�صول على وظائف دائمة بغر�ص تقليل العبء الملقى على عاتق الحكومة.

كما يعكف الم�صروع على تطوير محتوى اإلكتروني تفاعلي للمناهج الخا�صة بمادتي العلوم والريا�صيات 

مما ي�صهم في رفع م�صتوى الوعي وبناء القدرات لدى الطلبة والمعلمين على حد �صواء. 

ففي �صهر مار�ص، اأقامت وزارة االت�صاالت ور�صة العمل االأولى لدعم التعليم االإلكتروني للطلبة ذوى االإعاقة 

تلك  وجاءت  »توا�صل«  م�صمى  تحت  ال�صاأن  هذا  في  م�صابقة  اأقيمت  وقد  م�صر،  في  وال�صمعية  الب�صرية 

الم�صابقة كجزء من الم�صروع حيث جرى فيها قيا�ص مدى تفاعل الطلبة من ذوى االحتياجات الخا�صة مع 

المعلمين، وقد اأُعلن الفائزون في الم�صابقة اإّباَن انعقاد ور�صة العمل في �صهر مار�ص.

وفي عام 2013، اأعد الم�صروع ا�صطوانات اإلكترونية في الريا�صيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، وقد 

وُجهت هذه اال�صطوانات للطلبة المعاقين ب�صرًيا في ال�صنوات التعليمية الخام�صة وال�صاد�صة والمعاقين 

�صمعًيا في ال�صنوات التعليمية ال�صابعة والثامنة، وقد نتج عن ذلك اإثراء المناهج االإلكترونية والبنية 

الثانية  المرحلة  وانطلقت  التدريبية،  والدورات  العمل  ور�ص  من  العديد  وانعقاد  المدار�ص  في  التحتية 

من الم�صروع في �صهر نوفمبر وا�صتمرت لمدة 18 �صهًرا وذلك بغر�ص تطوير المناهج للدار�صين باللغتين 

العربية واالإنجليزية اإلى جانب تقديم تدريبات للمعلمين.
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واحة �صيوة 

تقع واحة �صيوة في �صحراء م�صر الغربية، حيث ُتحرم المراأة من حقها في التعليم وتعاني ظروًفا معي�صية قا�صية.

يهدف برنامج واحة �صيوة اإلى بناء مجتمع معرفي لتحقيق االزدهار والرفاهية للمواطنين الم�صريين الم�صتخدمين لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، 

وذلك من خالل تفعيل دور المراأة، وتح�صين الحالة ال�صحية لالأطفال، وتحديث العملية التعليمية، وزيادة فر�ص العمل.

ا من ثماره بتفعيل دور المراأة ال�صيوية في برامج محو االأمية وتطوير العملية التعليمية من خالل تحديث المدار�ص باإدخال اأنظمة  وقد حقق الم�صروع بع�صً

التوعية  ف�صاًل عن  االأنظمة،  تلك  ا من خالل  اأي�صً وذلك  لالأطفال  ال�صحية  الحالة  تح�صين  الم�صروع على  واالت�صاالت، كما عمل  المعلومات  تكنولوجيا 

اأ�صحاب  قدرات  بناء  من خالل  االأعمال  ريادة  ت�صجيع  على  الم�صروع  عمل  كما  �صيوة،  في  لالأطفال  بعد  عن  التطبيب  خدمات  وتوفير  ال�صحية  بالرعاية 

الم�صاريع ال�صيويين/ال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة واأدوات الت�صويق االإلكتروني المتقدمة لالإعالن عن الحرف اليدوية الزراعية والثقافية الم�صهورة من 

خالل بوابة ال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة.

جريت بع�ص التدريبات 
ُ
ففي مجال التعليم، ُبنيت �صت مدار�ص ذكية مجهزة تجهيًزا كاماًل باالإ�صافة اإلى تدريب المعلمين. وفي مجال تفعيل دور المراأة، اأ

وُو�صع جدول ال�صتخدام االإنترنت - با�صتخدام جهاز كمبيوتر مثبت على طبلية )مائدة �صغير م�صتدير( والذي ي�صكل وحدة معالجة مركزية مخ�ص�صة 

ا لك�صر العادات والتقاليد التي تمنع المراأة من الخروج من  ومريحة ومتكاملة والذي يكفي الأربعة م�صتخدمين م�صتقلين. وقد ُو�صع هذا الجدول خ�صي�صً

منزلها لح�صور الدرو�ص التعليمية، حيث ُيعد هذا الجدول بمثابة معامل تعليمية متنقلة في المنازل.

ينا�صب  بما  التكنولوجيا  بعنوان »تكييف  ق�صتها  يناير عن  �صهر  الق�ص�ص في  ل�صرد  ال�صنوية  االإنمائي  المتحدة  االأمم  برنامج  بم�صابقة  فازت م�صر  حيث 

المتحدة  االأمم  لبرنامج  التابعة  للتنمية«  »دعوة  في مجلة  الفائزة  الق�ص�ص  ُن�صرت  وقد  �صيوة،  واحة  في  فاعلياتها  والتي جرت  المحلية«،  االحتياجات 

االإنمائي )اإ�صدار 2013، المجلد 2(.

التنمية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في النوبة

�صهر  في  النوبة  في  واالت�صاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  المتكاملة  التنمية  برنامج  طِلق 
ُ
اأ

�صبتمبر بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية )AGFUND( وذلك بعد النجاح الذي 

حققه برنامج واحة �صيوة المذكور اآنًفا، ويهدف البرنامج اإلى تفعيل دور المجتمع النوبي المحلي 

في مجاالت التعليم وال�صحة وتوظيف ال�صباب من خالل اأن�صطة التدخل المتكاملة والممركزة 

با�صتخدام تكنولوجيا  المعلومات واالت�صاالت، وقد بداأ فريق الم�صروع مرحلة تقييم االحتياجات 

من اأجل درا�صة الم�صكالت التي �صيتم تناولها خالل ت�صميم اأن�صطة التدخل في البرنامج.

كما اأجريت زيارات ميدانية واجتماعات لمجموعة درا�صة ف�صاًل عن اإجراء درا�صات ا�صتق�صائية 

لعدد من الم�صتفيدين بما في ذلك الن�صاء والطلبة والمعلمين واأولياء االأمور وال�صركات ال�صغيرة 

نهائًيا  تقريًرا  اإ�صدار  المتوقع  ومن  وخطة عمل،  اأولي  منطقي  اإطار  �صياغة  وتمت  والمتو�صطة 

لتقييم االحتياجات في بداية عام 2014.
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 تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لل�صركات متناهية ال�صغر وال�صغيرة والمتو�صطة: وهو برنامج يوزع على ال�صركات متناهية ال�صغر وال�صغيرة 

التوا�صل  القطاع الخا�ص، كما يدعم �صندوق االئتمان الم�صري لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت  عملية  والمتو�صطة لتعزيز ريادة االأعمال وخلق فر�ص عمل في 

واإقامة عالقات وروابط بين هذه ال�صركات من خالل بوابة التنمية المجتمعية »اأيادينا« – www.ayadina.net – كما يعمل على ت�صجيع الم�صاركين على تبادل 

المعلومات والخبرات.

في  وذلك  عاًما   45-21 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين  والمتو�صطة  وال�صغيرة  ال�صغر  متناهية  ال�صركات  الأ�صحاب  االإنترنت  عبر  التدريب  »كيانك«  برنامج  يقدم  كما 

مجاالت اإدارة الم�صاريع والت�صويق االإلكتروني وخدمة العمالء وخدمات ما بعد البيع وكذلك في مجاالت ا�صتخدام اأدوات خلق المعرفة وا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات 

.www.kayanak.net »واالت�صاالت ذات ال�صلة، وذلك من خالل بوابة برنامج »كيانك

ا�صت�صافت الوزارة في �صهر مايو بالتعاون مع برنامج االأمم المتحدة االإنمائي ندوة خلق فر�ص عمل لل�صباب التي ينظمها �صندوق االئتمان الم�صري لتكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت ، حيث ناق�صت الندوة دور الم�صاهمة الدولية، بالتعاون مع القطاع الخا�ص ومنظمات المجتمع المدني، لدعم الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة وتنظيم ريادة 

االأعمال االجتماعية لل�صباب والتدريب التقني والمهني وتوظيف ال�صباب، وقد جرت مكافاأة اأف�صل االأفكار الم�صاركة في برنامج »كيانك« خالل الموؤتمر في محاولة 

لتعزيز التنمية االجتماعية واالقت�صادية في م�صر على اأ�صا�ص اأدوات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت.

برنامج خلق فر�ص عمل لل�صباب في م�صر

اأطلق �صندوق االئتمان الم�صري لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، المدعوم من الحكومة اليابانية، برنامج خلق فر�ص عمل لل�صباب في م�صر عام 2012.

وقد تم اإطالق برنامج العام الواحد للحد من ن�صبة البطالة المرتفعة بين ال�صباب ول�صد الفجوة بين المهارات التي يمتلكها ال�صباب وتلك المطلوبة من 

قبل اأرباب العمل.

ويقدم البرنامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومهارات التوا�صل لتعزيز فر�صة ح�صول ال�صباب على فر�صة عمل، كما يعمل على منح اآلية تدريبية 

لربط ال�صباب ب�صركات القطاع الخا�ص، ف�صاًلً عن دعم ال�صباب مالًيا الإقامة م�صاريع خا�صة بهم.

وي�صمل البرنامج الم�صارات التالية:

التوا�صل وكذلك  المعلومات ومهارات  ذلك تكنولوجيا  )بما في  المهني  التدريب  يوفر  برنامج  )TVET(: هو  والمهني  الفني  والتدريب  التعليم   برنامج 

الهند�صة والبرمجة وت�صميم المواقع االإلكترونية( في المدار�ص المهنية في جميع اأنحاء م�صر، ومن خالل ال�صراكة بين �صندوق االئتمان الم�صري لتكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت و�صركة مايكرو�صوفت م�صر، يتم تو�صيع نطاق البرنامج خالل ال�صبكات الحالية للمنظمات غير الحكومية ال�صريكة كما تتم اال�صتفادة من مناهج التدريب 

وبرامج محو االأمية القائمة على هذه التكنولوجيا التي يقدمها �صندوق االئتمان ونوادي تكنولوجيا المعلومات ومراكز االت�صاالت ومعامل الكمبيوتر في المدار�ص.

كما جرت اأحداث حفل تخرج الدفعة االأولى من خريجي برنامج التدريب المهني في �صهر يناير بمقر الوزارة، حيث تم ت�صليم �صهادات التخرج اإلى طالب البرنامج الذين 

طلب منهم تقديم م�صاريع تخرجهم.

 برنامج ريادة االأعمال االجتماعية لل�صباب )YSEP(: هو برنامج لال�صتثمار االجتماعي خا�ص بال�صباب في م�صر يوفر المعرفة والتوجيه والتمويل.كما يقدم 

البرنامج الدعم الأ�صحاب الم�صاريع من ال�صباب في اإدارة م�صروعاتهم واإعداد خطط العمل ومهارات التوا�صل وكذلك مهارات قيادة الم�صاريع وبناء فرق العمل ف�صال عن 

دمج تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في االأعمال.

كما يعمل البرنامج على دعم ريادة االأعمال االجتماعية وت�صجيعها والتي تعني - القدرة على اإيجاد حلول للتحديات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية - وذلك من 

خالل م�صابقة طموح التي تهدف اإلى تعزيز اأفكار ال�صباب في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، كما يوؤكد البرنامج على دور الريادة في توفير الحلول التكنولوجيا 

المنا�صبة لمواجهة التحديات والم�صاكل التي تواجه المجتمع. 

والتدريب  التوجيه  الفائزون  يتلقى  حيث  م�صر،  اأنحاء  مختلف  من  ال�صباب  من  المقدمة  االإبداعية  االأفكار  اأف�صل  الختيار  طموح  م�صابقة  وتهدف 

طموح.  بم�صابقة  الفائزين  االأوائل  الخم�ص  عن  فبراير  �صهر  في  واالت�صاالت  المعلومات  تكنولوجيا  ائتمان  �صندوق  اأعلن  وقد  اأفكارهم،  لتنفيذ   والتمويل 

وقد تمت الموافقة على التعاون مع وزارة ال�صباب لبدء المرحلة الثالثة من الم�صابقة كما تم تح�صين الموقع االإلكتروني لبرنامج ريادة االأعمال االجتماعية لل�صباب 

www.ysep.org.eg
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�صبكة مراكز االت�صاالت لتمكين المجتمعات المحلية

يهدف م�صروع �صبكة مراكز االت�صاالت الم�صري اإلي دعم عملية اإن�صاء �صبكة مراكز ات�صاالت وطنية قوية وم�صتقلة توفر خدمات الدعم ح�صب الطلب لنوادي وبيوت 

ا عملية خلق مجتمع ناب�ص بالحياة لمراكز االت�صاالت في جميع اأنحاء منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. تكنولوجيا المعلومات في م�صر كما يتراأ�ص الم�صروع اأي�صً

وقد قدم الم�صروع العديد من الموارد لمكتبة مراكز االت�صاالت في عام 2013، كما �صارك في منتدى مراكز االت�صاالت العالمي خالل �صهر مايو باإ�صبانيا، SPARK، كما 

�صاركت منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا في جائزة مراكز االت�صاالت العالمية )GTA( مع 28 م�صارًكا من 8 دول مختلفة.

اأكاديمية مراكز االت�صاالت القومية الم�صرية

ن�صئت هذه االأكاديمية لبناء القدرات في مجال اإدارة مراكز االت�صاالت ورفع م�صتوى خدمات هذه المراكز و�صمان اال�صتدامة الت�صغيلية لتلك المراكز.
ُ
اأ

وتتولى االأكاديمية اإدارة المناهج الخا�صة باأكاديمية تلي�صنتر دوت اأورج باللغة العربية لم�صغلي المراكز الم�صرية، كما اأن�صاأت برامج تعليم اإلكتروني 

تقدم محتوى الئق في مجال اإدارة المراكز.

ُعقدت عدة دورات تدريبية اإلكترونية في عام 2013 لخدمة م�صغلي مراكز االت�صاالت ومديريها، وقد ا�صتملت هذه الدورات على الربط ال�صبكي واأجهزة 

الكمبيوتر والمهارات االإدارية وال�صخ�صية وخدمات االإنترنت من الجيل الثاني.

اإدارة المعرفة عبر االإنترنت في ال�صودان  

عقد �صندوق ائتمان تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت الم�صري �صل�صلة من ور�ص العمل في ال�صودان باالإ�صافة اأن�صطة متابعة ودعم للكيانات ال�صودانية من اأجل تقديم 

مجموعة من الو�صائل التي تمكن الم�صاركين من اإن�صاء المجتمعات االإلكترونية القائمة على المعرفة ور�صدها وتقييمها.

وقد عقدت ور�صة العمل االأولى في دي�صمبر 2011 تحت عنوان: اإن�صاء مجتمعات اإلكترونية الإدارة المعرفة، وكانت الور�صة تبنى على نجاح نموذج المعرفة الزراعية 

في م�صر »اأرا�صينا دوت نت«، وكانت النتيجة الرئي�صية لور�صة العمل االأولى هي اإن�صاء عدد من �صبكات المعرفة، حيث عمل عدد قليل من هذه ال�صبكات على تطوير 

المحتوى الخا�ص بها وتقا�صمت المعرفة وكانت ن�صطة في قيادة الحركة.

اأما ور�صة العمل الثانية، التي عقدت في فبراير عام 2013، فقد قدمت المعرفة والدعم التقني الالزم الأ�صحاب البوابات االإلكترونية، وقد ُوزع دليل الم�صتخدم للتدريب 

ن�صئ 36 موقًعا اإلكترونًيا وتم تطوير 12 موقًعا منهم اإلى بوابات.
ُ
الذاتي على اإن�صاء مواقع وبوابات لدعم التعليم الذاتي على هيئة تدريب و�صائط متعددة، حيث اأ

تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لذوي االحتياجات الخا�صة 

اأطلقت الوزارة مبادرة وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لذوي االإعاقة لدمجهم في المجتمع الم�صري وتمكينهم من ا�صتخدام هذه 

التكنولوجيا، وبالتالي ت�صهيل عملية الو�صول اإلى المعلومات والمعرفة وتعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي وخلق فر�ص عمل، ومن خالل 

ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، يتمكن ذو االإعاقة من تطوير قدراتهم وتعلم كيفية التمتع بحقوقهم واأداء واجباتهم والم�صاركة 

ب�صكل كامل في تنمية المجتمع.

كما اأطلقت الوزارة مبادرة تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في �صهر مار�ص 2012 لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة، حيث تهدف المبادرة اإلى تح�صين 

وتعزيز  والمعرفة  المعلومات  اإلى  الو�صول  عملية  لت�صهيل  التكنولوجيا  تلك  ا�صتخدام  خالل  من  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  معي�صة  م�صتوى 

التفاعل مع المجتمع وزيادة فر�ص العمل.

وقد �صملت المبادرة م�صاركة االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة والمنظمات التي تمثل م�صالحهم، كما ان�صب تركيزها على دمج ذوي االإعاقة في المجتمع 

الم�صري وتمكينهم من ا�صتخدام تلك التكنولوجيا، وتهدف المبادرة اإلى اإزالة العوائق وت�صهيل الفر�ص لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة - با�صتخدام 

هذه التكنولوجيا لتطوير قدراتهم واإمكاناتهم.

تم اإحراز تقدم في عدة م�صارات في عام 2013 على النحو التالي:

بروتوكول تعاون لخدمة ذوي االإعاقة في محافظة الفيوم

تم توقيع بروتوكول تعاون في �صهر مايو لدعم اثنين من الوحدات الطبية البعيدة وتزويدهما بخدمات االإنترنت والمعدات الطبية التي تخدم ذوي االإعاقة 

في الفيوم. جاء ذلك تما�صًيا مع ا�صتراتيجية الوزارة لدعم ذوي االإعاقة وتمكينهم وم�صاعدتهم في الح�صول على خدمات مجتمعية �صهلة با�صتخدام اأدوات 

تكنولوجيا المعلومات.

وكانت الفيوم اأول محافظة ُتحَدد كم�صروع تجريبي لتعميمه على ال�صعيد الوطني في الم�صتقبل، ويهدف البروتوكول اإلى تمكين المواطنين من الح�صول 

على عالج الئق دون الحاجة اإلى تحمل عبء ال�صفر من محافظاتهم اإلى القاهرة للح�صول على خدمات طبية جيدة.

96

97



دعم وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة تطوير مدار�ص ذوي االحتياجات الخا�صة

اأولت الوزارة دعًما للمبادرة التي اأطلقت في دي�صمبر لتطوير 1000 مدر�صة لذوي االحتياجات الخا�صة في مختلف اأنحاء البالد من خالل تنمية التكنولوجيا في برنامج 

المدار�ص ال�صاملة ومن ثم تعزيز قدرات المدار�ص، وتوفر المبادرة للمعلمين المعدات المخ�ص�صة والبرمجيات والتدريب على تكنولوجيا المعلومات ذات ال�صلة، مما 

يّمكن من العبور اإلى عالم التكنولوجيا.

تبداأ المبادرة بدعم 500 مدر�صة لذوي االإعاقة الذهنية و199 مدر�صة لل�صم و�صعاف ال�صمع و301 مدر�صة تعليمية متكاملة لدمج الطالب ذوي االإعاقات الخفيفة في 

مدار�ص التعليم العام.

تطوير مراكز خدمات االإعاقة في الجامعات الم�صرية

دعمت الوزارة ذوي االحتياجات الخا�صة للو�صول اإلى التعليم العالي من خالل تطوير المراكز المتخ�ص�صة في جميع الجامعات الحكومية، حيث �صملت 

الجهود المبذولة في هذا ال�صدد توفير المعدات المتخ�ص�صة والبرمجيات اإلى 23 مركزا لخدمات االإعاقة في معظم المحافظات وذلك في عام 2013.

برنامج تعزيز فر�ص العمل

تتعاون الوزارة وغرفة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات في برنامج لدمج ذوي االحتياجات في �صوق العمل،

ا من ذوي االحتياجات الخا�صة على مهارات معينة مطلوبة من قبل �صركات االت�صاالت وتكنولوجيا  وفي المرحلة التجريبية، تعمل الوزارة على تدريب 400 �صخ�صً

المعلومات من �صمنها اإدخال البيانات والت�صويق عبر الهاتف واالأعمال االإدارية المت�صلة بتكنولوجيا المعلومات، كما ت�صعى الغرفة الإلحاق 150 متدرًبا بفر�ص عمل 

منا�صبة في �صركات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات، ودعما لهذه الجهود، �صتتولى موؤ�ص�صة م�صر الخير دعم رواتب من وقع عليه االختيار من المر�صحين خالل ال�صنة 

االأولى من توظيفهم جزئًيا.

وقد تم تدريب 55 فرًدا من ذوي االإعاقة الب�صرية خالل عام 2013، حيث ح�صل 45 منهم على فر�ص عمل مع �صركات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات.

منحة الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�صب االآلي )ICDL( لذوي االحتياجات الخا�صة

قدمت الوزارة منحة الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�صب االآلي )ICDL( لذوي االحتياجات الخا�صة ليتم تمويل تهيئة مداخل للمعاقين تمكنهم من دخول مراكز التدريب 

واالختبار في اإطار برنامج الرخ�صة. 

كما تخريج 78 متدربا في عام 2013 حيث اأ�صبحت المنحة متوفرة في مراكز الرخ�صة الدولية للقيادة في القاهرة والجيزة واالإ�صكندرية واالإ�صماعيلية واأ�صيوط والوادي 

الجديد ومر�صى مطروح.
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م�صابقة تمكين

تمكين  م�صابقة  االأعمال  وريادة  التكنولوجي  االإبداع  مركز  مع  بالتعاون  الوزارة  اأقامت 

االحتياجات  ذوي  تدعم  التي  الهواتف  وتطبيقات  المتاحة  البرمجيات  تطوير  لتعزيز 

الخا�صة.

من  مختلفة  اأ�صكااًل  يعانون  اأ�صخا�ص  مع  بالتعاون  تحديدها  تم  -التي  ال�صابقة  فئات 

ولم�صية  �صوتية  تكنولوجيا  عن:  عبارة  التكنولوجيا-  ومطوري  والباحثين  االإعاقة 

لغة  تطبيقات  اإلى  باالإ�صافة  واالأجهزة،  بالبرامج  خا�صة  االأبعاد  ثالثية  وتكنولوجيا 

االإ�صارة الخا�صة بالبرامج واالأجهزة وتطبيقات طريقة برايل للمكفوفين خا�صة بالبرامج 

واالأجهزة، واإتاحة  البرمجيات وتعريب التقنيات الم�صاعدة وتطبيقات االألعاب.

تطويرها  تم  تقنيات  �صبتمبر  �صهر  في  لالت�صاالت  الدولي  االتحاد  في  الوزارة  وعر�صت 

الم�صريين وكذلك  للمطورين  الجديدة  االأفكار  من خالل م�صابقة تمكين، وقد حظيت 

لالت�صاالت  الدولي  االتحاد  ممثلو  عر�ص  كما  اال�صتقبال  بح�صن  المطورة  التطبيقات 

دعمهم في معايرة التطبيقات وفًقا للمعايير الدولية.

لل�صنة الثانية على التوالي، عقدت الوزارة في �صهر اأكتوبر جل�صة تمهيدية حول االأدوات 

االحتياجات  ذوي  اإلى تمكين  تهدف  التي  المحمولة  الهواتف  وتطبيقات  والبرمجيات 

الخا�صة من عملية التح�صير الإطالق الم�صابقة. 

بهدف  تعاون  بروتوكول  العلمي  البحث  ووزارة  الوزارة  وقعت  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة 

والتنمية  العلوم  �صندوق  مع  بالتعاون  العام  هذا  انطلقت  التي  تمكين  م�صابقة  دعم 

التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي وذلك في �صهر دي�صمبر.

كما تم اختيار �صتة م�صاريع لتمويلها في عام 2013 والتي تقوم على خدمة ذوي االإعاقات 

الج�صدية والب�صرية وال�صمعية، وهذه الم�صروعات هي:
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 مجموعة اأدوات تمكن �صعاف ال�صمع من التفاعل مع اأجهزة الكمبيوتر

يت�صمن الم�صروع ن�ص مخ�ص�ص للقائم بالترجمة اإلى لغة االإ�صارة، ودورة تعليم اإلكتروني 

لتدري�ص القواعد االأ�صا�صية للغة العربية وتطبيق للتدرب على الكتابة باللم�ص.

 ُعلب التحدث

ي�صتلزم الم�صروع ت�صميم ُعلب التحدث وت�صنيعها على اأن تبين ما بداخلها.

I Can See تطبيق 

هو اأحد تطبيقات الهواتف التي تمكن �صعاف الب�صر من معرفة اتجاهاتهم.

 نظام قراءة ال�صفاه العربية

يتطلب الم�صروع نظاما متخ�ص�صا يترجم قراءة ال�صفاه العربية للغة االإ�صارة وال�صوت.

 كا�صف لغة االإ�صارة

يحتوي الم�صروع على نظام متخ�ص�ص يك�صف االإ�صارات ب�صكل �صحيح.

 الت�صغيل االآلي المنزلي

من  منزلي  ن�صاط  اأي  اأتمتة  على  تلقائًيا  يعمل  منزلي  تخاطب  نظام  الم�صروع  يت�صمن 

م�صافة بعيدة.
التعاون الدولي

تعقد الوزارة موؤتمًرا دولًيا �صنوًيا حول الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�صب االآلي )ICDL( لذوي االحتياجات الخا�صة، وقد �صهد الموؤتمر الثاني الذي عقد في �صهر اأبريل 

ا محلًيا وعالمًيا.  اهتماًما دولًيا ملحوًظا مع وجود ممثلي 15 دولة و8 منظمات دولية واأكثر من 35 عار�صً

اأو�صحت مبادرة G3ict، وهي المبادرة التي اأطلقها التحالف العالمي لالأمم المتحدة من اأجل تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت والتنمية، الجهود الدولية التي بذلها 

الموؤتمر الأجل ذوي االحتياجات الخا�صة، وقد دعت G3ict الوزارة لتقديم تجربة م�صر في مجال االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات من اأجل ذوي االحتياجات الخا�صة  

في قمة M-Enabling التي تقام في وا�صنطن.

102

103



تنمية �صناعة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات

ت�صعى الوزارة لتعزيز قدرة م�صر التناف�صية عالمًيا في مجال االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات من حيث تطوير �صناعة خدمات 

التمويل الخارجي مما يوؤدي اإلى زيادة �صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وجذب اال�صتثمار االأجنبي، وتحقيقا لهذه الغاية، 

والدولية،  االإقليمية  الفعاليات  في  والم�صاركة  و�صادراتها  م�صر  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  اأن�صطة  ت�صجيع  يتم 

وبالتالي تعزيز فر�ص نمو هذا القطاع وخلق فر�ص عمل جديدة.



ت�صجيع �صادرات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات

ظلت هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا المعلومات )ITIDA( خالل عام 2013 ملتزمة بدعم ترويج �صادرات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل 

العديد من المبادرات والبرامج، وقد اأقدمت الهيئة على التعرف على م�صادر تمويل جديدة والتعاون من اأجل م�صاريع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات.

ت�صدير تكنولوجيا المعلومات

عملت هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا المعلومات على ت�صميم برنامج ت�صدير تكنولوجيا المعلومات بالتن�صيق مع المنظمات غير الحكومية الم�صرية ب�صفتها ممثلة 

عن �صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك لت�صجيع �صادرات �صركات االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات وتعزيزها وتقديم الدعم لها في النفاذ اإلى االأ�صواق الرئي�صية، 

وبموجب هذا البرنامج، تتمتع ال�صركات المعتمدة الموؤهلة بخ�صم نقدي مبا�صر على عائدات �صادراتها ذات القيمة الم�صافة خالل اإطار زمني محدد.

وما زال البرنامج يعر�ص الدعم المالي المبا�صر للعام الثالث على التوالي بقيمة 10٪ من القيمة الم�صافة على �صادرات ال�صركات الم�صتفيدة.

كما �صجلت اأكثر من 80 �صركة م�صرية تعمل في مجال االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات بياناتها في عام 2013، حيث قدمت الوثائق الالزمة لال�صتفادة من برنامج 

ت�صدير تكنولوجيا المعلومات الذي اأطلقته الهيئة على موقعها الر�صمي في يونيو الما�صي.

جذب اال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة

تقدم الهيئة الدعم الكامل لال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة التي ت�صعى لتعزيز عرو�صها العالمية با�صتخدام مزايا م�صر التناف�صية كما اأنها ت�صاعد الم�صتثمرين في 

الخارج على ا�صتك�صاف الحوافز التي تغطي جميع قطاعات �صناعة تكنولوجيا المعلومات وخا�صة في مجال اال�صتعانة بم�صادر تمويل خارجية لالأعمال التجارية اأو 

تكنولوجيا المعلومات كما ت�صاعدهم على اال�صتفادة منها. 

كما تقدم الهيئة الدعم المتكامل للم�صتثمرين وي�صمل دعم جميع ما تتطلبه اأن�صطة الم�صتثمرين بما في ذلك جمع المعلومات والزيارات الميدانية ودرا�صات الحالة 

وغيرها، كما ي�صمل هذا الدعم اأي�صا ت�صهيل اإجراءات االإن�صاء اأو التاأ�صي�ص في م�صر، باالإ�صافة اإلى توفير الحوافز التي تلبي االحتياجات التجارية لل�صركة.

كما داأبت الهيئة على خف�ص تكاليف ال�صروع في اال�صتثمار عن كاهل ال�صركات بما في ذلك خف�ص تكاليف االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية وخا�صًة تكلفة الدوائر التي 

تربط م�صر بالخليج والدول العربية االأخرى لتكون قادرة على فتح اأ�صواق جديدة في هذه المناطق.
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�صركة فودافون للخدمات الدولية 

الخدمات  ت�صدير  مجال  في  الم�صرية  الكوادر  قدرات  تطوير  اإلى  منها  �صعًيا 

�صناعة  تنمية  هيئة  وقعت  االت�صاالت،  مراكز  خالل  من  التكنولوجية 

تكنولوجيا المعلومات في �صهر �صبتمبر بروتوكول تعاون مع �صركة فودافون 

للخدمات الدولية ولذلك لدعم ال�صوق الم�صرية وزيادة الطلب المحلي ودفع 

موؤ�صرات نمو هذا القطاع.

�صركة فاليو

 افتتحت ال�صركة الفرن�صية الدولية فاليو في �صهر اأكتوبر مقرها الجديد في 

القرية الذكية، وهي �صركة متخ�ص�صة في تطوير البرمجيات المدمجة لقطع 

غيار ال�صيارات الميكانيكية واالإلكترونية، باالإ�صافة اإلى تخطيطها لتو�صيع 

م�صاريعها في م�صر، وتاأتي التو�صعات االأخيرة لتواكب تطوير اأعمال ال�صركة 

في م�صر، اإذ تبلغ م�صاحة المبنى الجديد 10،000 متر مربع ، ويعمل به 580 

ا. مهند�ًصا م�صرًيا متخ�ص�صً

�صركة �صنايدر اإلكتريك

وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع �صركة �صنايدر اإلكتريك في �صهر 

نوفمبر، وذلك تم�صًيا مع الخطة اال�صتراتيجية للهيئة لتنمية 

وتوفير  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  الم�صرية  ال�صادرات 

من  الرئي�صي  الهدف  وين�َصّب  الم�صرية،  للكوادر  عمل  فر�ص 

المذكرة على تدريب الكوادر الم�صرية المتخ�ص�صة العاملة في 

مركز �صنايدر االإقليمي لم�صاعدته على تطوير �صادراته المتمثلة 

في الدعم الفني وخدمة العمالء اإلى االأ�صواق االإقليمية.

�صركة �صتريم جلوبال �صرفي�صز 

قامت الهيئة في �صهر دي�صمبر بتوقيع مذكرة تفاهم مع �صركة �صتريم جلوبال 

خدمات  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  م�صر  في  اأعمالها  لتو�صيع  �صرفي�صز 

االأجنبي  اال�صتثمار  لجذب  الهيئة  جهود  اإطار  في  وذلك  الخارجي،  التمويل 

منتجات  من  �صادراتها  تطوير  على  الدولية  ال�صركات  وم�صاعدة  المبا�صر 

تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، ويبلغ عدد العاملين بمركز عبقري العلوم  

جميع  في  للعمالء  خدمات  ويقدم  موظًفا   950 من  اأكثر  م�صر  في   )SGC(

اأنحاء العالم باللغات االإنجليزية والفرن�صية واالإ�صبانية والعربية. 

تعزيز الم�صاركة في االأحداث ال�صناعية

االأحداث  بع�ص  في  الم�صاركة  للوزارة  الجديدة  اال�صتراتيجية  ت�صتلزم 

ال�صناعية الرائدة على م�صتوى العالم، مما ي�صهم في رفع الوعي بما يمكن 

اإلى  باالإ�صافة  الجن�صيات،  والمتعددة  المحلية  للموؤ�ص�صات  تقدمه  اأن  لم�صر 

ت�صليط ال�صوء على مدى فعالية خدمات التمويل الخارجي بها وتميزها.

كما �صاركت الهيئة بقوة في عام 2013 في المعار�ص واالأحداث الدولية وكان 

عدد ال�صركات الم�صرية الم�صاركة الفًتا للنظر وظهر اأثر ذلك على اإبرام عدد 

من ال�صفقات المربحة وعلى معدالت عائدات اال�صتثمار لل�صركات العار�صة.
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ملتقى عالم الهاتف النقال الأنظمة االت�صاالت المحمولة

�صاركت م�صر في فاعليات المعر�ص العالمي لالت�صاالت المتنقلة الذي نظمه االتحاد الدولي ل�صركات الهواتف المحمولة GSM وا�صت�صافته بر�صلونة خالل الفترة 

من 25 اإلى 28 فبراير، وي�صتهدف الموؤتمر خلق فر�صة للحوار البناء بين مختلف �صركات الهاتف المحمول، وي�صارك في هذا الحدث م�صوؤولون حكوميون متخ�ص�صون 

و�صركات عاملة في مجال خدمات االت�صاالت واالإنترنت، كما �صم الجناح الم�صري الذي ترعاه الهيئة 17 �صركة م�صرية متخ�ص�صة في مجال االت�صاالت وتكنولوجيا 

المعلومات هذا العام باالإ�صافة اإلى اإبرام الكثير منها �صفقات مربحة.

وح�صر الملتقى عدد من المنظمات الدولية مثل االأمم المتحدة )UN( واالتحاد الدولي لالت�صاالت )ITU( ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية )OECD( واالتحاد 

االأوروبي )EU( ورابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا )ASEAN( والعديد من المنظمات االإقليمية االأخرى.

معر�ص �صيبيت 2013

انطلقت فعاليات معر�ص �صيبت لعام 2013 بوالية هانوفر االألمانية في الفترة من 5 اإلى 9 مار�ص، وكانت هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا المعلومات )ITIDA( هي 

الراعي الر�صمي لم�صاركة 7 �صركات م�صرية عاملة في مجال االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات باالإ�صافة اإلى المنطقة اال�صتثمارية التكنولوجية بالمعادي، هذا وقد 

�صهد الجناح الم�صري اإقبااًل حافاًل ف�صاًل عن اأنه قد تم تحديد المنتجات والحلول لل�صركات الم�صرية ذات المجاالت المتعددة.

كما يعّد معر�ص �صيبت هو اأكبر المعار�ص العالمية المتخ�ص�صة في عر�ص حلول االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الرقمية الموجهة لقطاعي المنازل واالأعمال، حيث 

تقوم �صركة Deutsche Messe بتنظيم هذا المعر�ص �صنوًيا منذ عام 1986.
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معر�ص جايتك�ص دبي 2013

اأقيمت فعاليات معر�ص جايتك�ص دبي لعام 2013 بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 اإلى 24 اأكتوبر، وكانت هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا المعلومات 

17 �صركة و45 �صركة زائرة من �صركات تكنولوجيا المعلومات  هي الراعي الر�صمي لم�صاركة م�صر بالمعر�ص للعام الثامن على التوالي، حيث �صم الجناح الم�صري 

واالت�صاالت.

ي�صار اإلى اأن هذا المعر�ص يهدف اإلى فتح اأ�صواق جديدة لل�صركات الم�صرية ف�صاًل عن تعزيز التعاون بين �صركات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، وعليه فقد نظمت 

الهيئة اجتماعات االأعمال )B2B( لل�صركات الم�صرية مع نظيراتها التركية والكندية اأثناء الم�صاركة بالمعر�ص.

ا مهًما لل�صركات الم�صرية، بحيث يتم فتح قنوات لالت�صال مع االأ�صواق االأخرى في منطقة الخليج العربي لتعزيز فر�ص زيادة ال�صادرات  كما ُيعد جايتك�ص دبي معر�صً

وجذب اال�صتثمارات، وعليه فقد وقعت العديد من ال�صركات الم�صرية الم�صاِركة في هذا المعر�ص على العديد من ال�صفقات المربحة.

يذكر اأنه قد تم االإعالن عن الجهاز اللوحي »Pluto« اأثناء فعاليات جايتك�ص دبي، وهو عبارة عن منتج م�صترك بين الهيئة العربية للت�صنيع و�صركة اإنتل م�صر.

معر�ص القاهرة الدولي لالت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2013

الدولي  القاهرة  2013 بمركز  المعلومات لعام  الدولي لالت�صاالت وتكنولوجيا  القاهرة  انطلقت فعاليات معر�ص 

للموؤتمرات في الفترة من 9 اإلى 12 دي�صمبر، ويهدف هذا المعر�ص اإلى توفير المزيد من الفر�ص الإطالع الم�صاركين 

اأحدث المبادرات والم�صاريع المنبثقة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت واالإنجازات الرئي�صية  على 

االإقليمي  ال�صعيدين  على  الم�صترك  االهتمام  محل  الق�صايا  مختلف  مناق�صة  عن  ف�صال  الما�صية؛  الفترة  خالل 

والدولي.

�صواء على  االأهمية  بالغ  �صنوًيا حدثا  يقام  الذي  المعلومات  الدولي لالت�صاالت وتكنولوجيا  القاهرة  يعّد معر�ص 

رجال  كبار  المعر�ص  ي�صت�صيف  حيث  والدولي،  االإقليمي  ال�صعيدين  على  والزوار  العار�صة  ال�صركات  م�صتوى 

االأعمال والم�صوؤولين الحكوميين وغيرهم من م�صر والمنطقة العربية واأفريقيا وخارجها، مما ي�صاعد على خلق 

فر�ص في هذا المجال.
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بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت

في مجال بناء القدرات، تقدم الهيئة العديد من البرامج الخا�صة بتنمية مهارات االأفراد وتح�صين اأداء ال�صركات؛ وذلك تم�صًيا مع حر�صها البالغ لبناء قدرات ال�صركات 

الم�صرية المتخ�ص�صة في تكنولوجيا المعلومات باالإ�صافة اإلى جذب �صركات تكنولوجيا المعلومات متعددة الجن�صيات وتقديم الخدمات لها اإلى جانب تعزيز تنمية 

الكوادر الموؤهلة با�صتمرار.

باالإ�صافة اإلى ذلك، اأطلقت الهيئة برنامج Grow IT، كجزء من برامج بناء القدرات لل�صركات، في �صبتمبر عام 2008 بالتعاون مع �صركة اأتو�ص كوت�صورتيوم بهدف 

زيادة القدرة التناف�صية الدولية لحوالي 100 �صركة م�صرية متخ�ص�صة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهذه ال�صركات هي الم�صّدرة في الوقت الحالي اأو المحتملة 

م�صتقبال ، وقد اأعلنت الهيئة عن العمل في المرحلة الثانية من هذا البرنامج: »برنامج Grow IT لل�صركات متناهية ال�صغر وال�صغيرة«، علًما باأنه قد تم البدء 

في هذا البرنامج مطلع دي�صمبر عام 2012، ليتم تطبيقه على 10 �صركات تجريبية من ال�صركات متناهية ال�صغر وال�صغيرة ومن المتوقع اأن ي�صمل 45 �صركة م�صرية 

بنهاية عام 2013.

وفي دي�صمبر الما�صي، نظمت الهيئة الموؤتمر ال�صنوي االأول لتعزيز التوا�صل بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والهيئات االأكاديمية، وخا�صًة 

قطاع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات مع كليات التجارة وكان هذا الموؤتمر تحت �صعار: “الحوار بين قطاع ال�صناعة والجامعة”.

بناًء على االتفاق الذي اأبرمته الوزارة مع المركز االإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهند�صة البرامج والمعهد االإقليمي لتكنولوجيا المعلومات 

طلقت في �صهر 
ُ
الإن�صاء برنامج االإدارة المتقدمة، �صممت الهيئة بالتعاون مع المعهد االإقليمي لتكنولوجيا المعلومات برامج تطوير المهارات واأ

مار�ص، وتعتمد هذه البرامج على اأحدث التقنيات والمعايير الدولية باالإ�صافة اإلى تركيزها على بناء القدرات لل�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة 

من خالل توفير الكوادر المتخ�ص�صة في تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت من ذوي المهارات االإدارية والمعرفة الالزمة للحياة العملية، ف�صاًل 

عن تمكينهم من المناف�صة في الفعاليات التي تقام على ال�صاحة الدولية.

يذكر اأن برامج تطوير المهارات قد د�صنت العديد من برامج التدريب لدعم ال�صركات متناهية ال�صغر وال�صغيرة والمتو�صطة والكبيرة بمجموعة 

ا لجميع م�صتويات االإدارة، كما ي�صتهدف البرنامج 923 موظًفا في قطاع تكنولوجيا المعلومات  وا�صعة من الدورات التدريبية الم�صممة خ�صي�صً

واالت�صاالت اعتباًرا من اأبريل 2013 حتى يونيو 2014.

ُعقد معر�ص التوظيف التابع لبرنامج تطوير مهارات الخريجين الم�صريين والذي يقدم اأكثر من 6000 فر�صة عمل لخريجي الجامعات الم�صرية 

الحائزين على برنامج تطوير التعليم، وفي اإطار هذا البرنامج، بلغ عدد ال�صركات الم�صاركة في هذا المعر�ص حوالي 38 من ال�صركات المحلية والمتعددة الجن�صيات، 

وتجدر االإ�صارة اإلى اأن هذا البرنامج الذي يديره معهد تكنولوجيا المعلومات وتموله الهيئة يمنح طالب الجامعات �صنة واحدة من التدريب الإك�صابهم الكفاءات التي 

يتطلبها �صوق العمل، ال�صيما في مجال التعهيد.

والمركز  الهيئة  من  كاًل  وتتعهد  والمعلومات  االت�صاالت  وزارة  اأطلقتها  وطنية  مبادرة  هي  المعلومات  تكنولوجيا  نوادي  تدريب  م�صروع 

محافظات  جميع  من  التخرج  حديثي  ال�صباب  تدريب  اإلى  يهدف  الذي  الم�صروع  هذا  بتنفيذ  البرامج  وهند�صة  المعلومات  لتكنولوجيا  االإقليمي 

وفعالة.  قادرة  عاملة  قوة  لخلق  الجدد  للخريجين  التكنولوجيا  القدرات  من  اال�صتفادة  الم�صروع  هذا  وي�صتهدف  المحددة،  التقنيات  بع�ص  على   م�صر 

كما ي�صار اإلى اأنه قد تم العمل على تنفيذ ثالث جوالت من الم�صروع منذ عام 2009، بينما تم ال�صروع في تنفيذ الجولة الثالثة في اأبريل عام 2013، هذا وقد انتهت 

الثالث جوالت بتدريب 506 متدرًبا من ت�صع محافظات مختلفة.

مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات

يعّد مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات التابع للهيئة موؤ�ص�صة م�صرية رائدة في تعزيز م�صتويات الجودة والكفاءة واالبتكار لدى ال�صركات المتخ�ص�صة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت، كما يهدف المركز اإلى تعزيز القدرة التناف�صية العالمية لل�صركات عبر تطوير عملية المنتج ومحتواه اأو تح�صين م�صتويات اإنتاج 

الخدمة، عالوة على دعمه لتطوير �صناعة البرمجيات من خالل توفير التدريب والتقييم والت�صاور واإ�صدار ال�صهادات.

تجدر االإ�صارة اإلى تطوير المركز للخدمات التدريبية على مدى ال�صنوات القليلة الما�صية وذلك ال�صتيعاب االأعداد المتزايدة من الم�صتفيدين بالتقنيات واأطر العمل 

والنماذج واأف�صل الممار�صات المتعلقة بهند�صة البرمجيات واإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وعالوة على ذلك، طّور المركز نموذج الم�صاركة الفعالة الذي يتيح 

ت�صميم عرو�ص الخدمات وفًقا لمتطلبات االأ�صواق المختلفة ف�صاًل عن الفئات الم�صتهدفة في دعم هذا التنويع.
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�صراكات مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات في قارة اأفريقيا ومناطق الخليج

اأقام مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات �صراكة مع مركز جوهان�صبرج لهند�صة البرمجيات التابع لجامعة وات�ص في فبراير عام 2013، بهدف تطوير قطاع البرمجيات 

في جنوب اأفريقيا. 

تكنولوجيا  لجمعيات  الخا�ص  القطاع  يقوده  الذي  التحالف  وهو  مايو  �صهر  في  واالت�صاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  االأفريقي  التحالف  مع  �صراكة  المركز  اأقام  كما 

المعلومات واالت�صاالت وال�صركات متعددة الجن�صيات والمنظمات والموؤ�ص�صات المتخ�ص�صة في هذا المجال في قارة اأفريقيا ويقع المقر الرئي�صي له في نيجيريا.

كما تم اإبرام عقد بين المركز وال�صريك ال�صعودي، �صركة اآركوم، لتوفير الخدمات المتعلقة بالم�صتوى الثالث من نموذج معيار ن�صوج القدرات )CMMI( لدى وزارة 

العمل ووزارة التربية والتعليم، وياأتي ذلك بما يتما�صى مع ا�صتراتيجية المركز للتو�صع في منطقة الخليج وتقديم الخدمات للموؤ�ص�صات الحكومية. 

نمًوا في مجال  ال�صركات  اأ�صرع  واحدة من  ال�صركة  وتعّد هذه  مايو،  �صهر  للتكنولوجيا في  العالمية  ال�صعودية  �صور  �صركة  �صراكة مع  المركز  اأقام  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة 

تكنولوجيا المعلومات واال�صت�صارات التكنولوجيا.

ي�صار اإلى اأن خبراء المركز قد �صرعوا في تنفيذ م�صروع جديد مع اأمانة الريا�ص لتقديم الخدمات اال�صت�صارية المتخ�ص�صة في مجال اإدارة تكنولوجيا المعلومات �صمن 

معايير االأطر المعمارية للموؤ�ص�صات، ويذكر اأن هوؤالء الخبراء قد تعاونوا مع مركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية ال�صعودية اأثناء رحلتهم العتماد نموذج معيار 

ن�صوج القدرات في مايو لتطوير م�صتوى الن�صج الثالث للمركز.

تعزيز قدرة التعاون في م�صر 

متكامل  اتحاد  قبل  من  الم�صروع  هذا  في  البداأ  تم  قد  باأنه  علًما  االنت�صار،  وا�صع  الحو�صبة  م�صروع  في  المدمج  الم�صري  التعاون  قدرة  تعزيز  برنامج  المركز  ين�صق 

 )Unibo( وجامعة بولونيا )VTT( التكنولوجيا ومركز البحوث التكنولوجيا بفنلندا Tecnalia ي�صم كاًل من مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات و�صركة-

باإيطاليا- وذلك بموجب برنامج اإطار العمل ال�صابع التابع للمفو�صية االأوروبية والمعني بالبحث والتطوير التقني.

ومن الجدير بالذكر اأن هذا الم�صروع الذي تموله المفو�صية االأوروبية اعتباًرا من نوفمبر عام 2011 اإلى اأكتوبر 2013، ي�صعى جاهًدا لتمكين م�صر من دمج الحو�صبة 

وا�صعة االنت�صار في الخطط اال�صتراتيجية الخا�صة بتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت وذلك للم�صاعدة على �صد الفجوة بين التقنيات الالزمة للتغلب على التحديات 

االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ف�صاًل عن التقنيات التقليدية.

اأنجز مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات عام 2013 �صتة م�صاريع رائدة في تقنيات مختلفة: الت�صميم الموجه نحو الخدمات والربط البيني لالأنظمة والخدمات 

والويب الداللي والتطوير ح�صب النماذج والحو�صبة المدمجة وا�صعة االنت�صار، وتم تنفيذ تلك الم�صاريع مع �صركاء مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات االأوروبيين 

باالإ�صافة اإلى اأربع �صركات م�صرية بهدف تبادل المعارف بين االأطراف الم�صاركة.

انتهى مهند�صو مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات من »برنامج تبادل الموظفين« في اإ�صبانيا خالل �صهر فبراير، ويهدف هذا البرنامج اإلى تعزيز قدرات المركز في 

برامج االأبحاث االأوروبية؛ ف�صاًل عن تبادل المعرفة بين فريق لعمل بالمركز ونظيره االإ�صباني والم�صاركة في م�صاريع الحو�صبة الم�صمنة وا�صعة االنت�صار، هذا وقد طّور 

مهند�صو البحث والتطوير بالمركز عدًدا من الملخ�صات التكنولوجيا والبرامج التعليمية والمواد التدريبية بهدف تبادل المعرفة المكت�صبة من المجتمع.

)ISTQB( برنامج ال�صراكة مع المجل�ص الدولي الختبار جودة البرمجيات

التحقت كاًل من جامعة االإ�صكندرية وجامعة بنها ببرنامج منح �صهادات دولية من المجل�ص الدولي الختبار جودة البرمجيات في �صهر فبراير،وعلى هذا، انتهى المركز 

بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات التابع للمجل�ص االأعلى للجامعات من تدريب 400 طالب وطالبة بينما ح�صل 200 طالب منهم على 

�صهادة )ISTQB®( المعتمدة بالم�صتوى االأ�صا�صي من المجل�ص الدولي الختبار جودة البرمجيات .

يعّد م�صروع ISTQB هو االأكثر �صهرة في مجال اإ�صدار �صهادات اختبار البرمجيات وعالوة على ذلك فاإن مركز تقييم واعتماد هند�صة البرمجيات هو الجهة الوحيدة 

بم�صر المخت�صة بمنح �صهادات هذا الم�صروع، كما يعترف البرنامج بالمنظمات التي لديها التزام ثابت ب�صهادات اختبار البرمجيات حيث ي�صم اأربعة م�صتويات: الف�صي 

والذهبي والبالتيني والعالمي، ويتم تحديد م�صتوى ال�صراكة للموؤ�ص�صة من خالل عدد النقاط المتراكمة لل�صهادات.

 ويغطي هذا الم�صروع ع�صر جامعات حكومية من ت�صع محافظات مختلفة هي القاهرة وعين �صم�ص والزقازيق والمنيا والفيوم والمنوفية والمن�صورة واأ�صيوط واالإ�صكندرية وبنها، كما يجري

 الم�صروع ذو الثالثة اأ�صهر والذي ي�صم ت�صعة مدربين معتمدين والذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة دورة تدريبية لمدة اأربعة اأيام في ع�صر جامعات حكومية.
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اإدارة عالقات العمالء - مقدم  دعم مراكز االت�شال للح�شول على �شهادة مركز 

)COPC CSP( خدمة العمالء

في اإطار دعم �شناعة مراكز االت�شال الم�شرية وتعزيز معايير الت�شغيل لتكون على اأعلى م�شتوى, يدير مركز تقييم 

�شهادة  االت�شال  مراكز  لمنح  المعلومات  تنمية �شناعة تكنولوجيا  تموله هيئة  برنامًجا  البرمجيات  واعتماد هند�شة 

.)COPC CSP( المطابقة لمعيار مركز اإدارة عالقات العمالء - مقدم خدمة العمالء

اإدارة  اإ�شناد في �شهر مايو على المركز الخام�س لمطابقة معيار مركز  بعد النجاح الباهر لهذا البرنامج, ح�شل مركز 

عالقات العمالء - مقدم خدمة العمالء بعد و�شلة وموبينيل واإيكو وC3 )راية(, ويذكر اأنه �شيتم منح مركز ات�شال 

اإنترنا�شيونال �شهادة بهذا البرنامج بحلول نهاية الربع االأول من عام 2014.

اإلى تحقيق  اإدارة عالقات العمالء - مقدم خدمة العمالء هو نظام الإدارة االأداء يهدف  اأن معيار مركز  البد واأن نذكر 

التوازن بين �شرعة تقديم الخدمة وم�شتوى الدقة والكفاءة, مما يوؤدى اإلى ارتفاع م�شتوى ر�شا العمالء وزيادة الربحية 

لل�شركات.

)Egypt-Spin( شبكة تح�شين عمليات تطوير البرمجيات الم�شرية�

اإلى جانب  م�شر  في  البرمجيات  ن�شج  م�شتوى  تعزيز  اإلى  تهدف  البرمجيات, حيث  لمحترفي  منتدى  ال�شبكة  وتعّد 

تعزيز التعاون بين �شناعة البرمجيات الم�شرية ومعهد هند�شة البرمجيات فيما يتعلق بتكنولوجيا تطوير البرمجيات 

وتعزيز تبادل الخبرات بين الم�شاركين في كل من المجموعات الم�شرية ومجموعات ال�شبكة االأخرى,

وقد نظم مركز تقييم واعتماد هند�شة البرمجيات في اأكتوبر فعاليات موؤتمر »البيئات الذكية: التحديات والفر�س«, 

ال�شناعية واالأكاديمية  البيئة  بالتعاون مع متخ�ش�شي  البرمجيات  هذا وقد قّدم خبراء مركز تقييم واعتماد هند�شة 

االأ�شاليب  اأحدث  ا�شتك�شاف  على  الموؤتمر  ركز  كما  الذكية,  المجاالت  تهم  التي  المو�شوعات  من  متنوعة  مجموعة 

الحالية في البحث ف�شاًل عن تطوير المجاالت الذكية في م�شر
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االإلكترونيات والقطاع الت�شنيعي

الم�شنعة في  المنتجات  االأجهزة االلكترونية من خالل دعم  تدعم وزارة االت�شاالت قطاع ت�شنيع 

م�شر والترويج لها داخلًيا باالإ�شافة اإلى دعم ال�شادرات االإقليمية والدولية.

الكمبيوتر اللوحي »اإينار«

بداأت هيئة تنمية �شناعة تكنولوجيا المعلومات م�شروع ل�شناعة الكمبيوتر اللوحي في م�شر كجزء 

من دعم تطور قطاع الت�شنيع المحلي, حيث وقعت في اأبريل 2012 بروتوكول تعاون مع المجل�س االأعلى 

االأولى, بدء م�شروع تجريبي لتوفير ١٠,٠٠٠ كمبيوتر لوحي بتكلفة  للجامعات ي�شمل, في المرحلة 

قليلة وجودة مرتفعة لطالب الجامعات الحكومية الم�شرية.

على  ال�شركة  و�شتعمل  محلية,  م�شرية  �شركة  »اإينار«  اللوحي  للكمبيوتر  الم�شنعة  ال�شركة  وتعد 

العملية  زيادة كفاءة  اإلى  الم�شروع  ويهدف  الالحقة,  المراحل  العمالء ف ي  الكمبيوتر لجميع  توفير 

التعليمية في م�شر من خالل دعم التعليم االإلكتروني وتعزيز التفاعل والتوا�شل بين اأع�شاء المجتمع 

التعليمي, كما يهدف اإلى تطوير مجتمع المعلومات والمعرفة الم�شري لخلق جياًل قادًرا على مواكبة 

ع�شر التكنولوجيا واالبتكار, باالإ�شافة اإلى اإثراء �شناعة المحتوى الرقمي العربي وتطوير قطاع ت�شنيع 

الكمبيوتر اللوحي المحلي من اأجل تلبية جميع االحتياجات المحلية.

الكمبيوتر اللوحي »بلوتو«

تم اإطالق الكمبيوتر اللوحي الجديد »بلوتو« اأثناء فعاليات معر�س »جيتك�س دبي 201٣ » الذي عقد في �شهر اأكتوبر, حيث �شاعدت ال�شراكة التي عقدت بين الحكومة 

الم�شرية والهيئة العربية للت�شنيع و�شركة اإنتل م�شر على تجميع اأول كمبيوتر لوحي يعمل بمعالج اإنتل على االأرا�شي الم�شرية.

و�شتتولى �شركة نورديك�س ايجيبت م�شوؤولة توريد المنتج وت�شويقه وتوزيعه ومبيعاته و�شيبلغ �شعره 1٧٧٧ جنيًها م�شرًيا, اآما �شتمنح العمالء خدمة الت�شفح ال�شريع 

ل�شبكة االإنترنت وتطبيقات اأندرويد.
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ال�شركات متناهية ال�شغر وال�شغيرة والمتو�شطة 

ت�شاعدها  التناف�شية, كما  اأداءها وقدرتها  والمتو�شطة عن طريق رفع  وال�شغيرة  ال�شغر  ال�شركات متناهية  اإلى دعم  المعلومات  االت�شاالت وتكنولوجيا  ت�شعى وزارة 

في التعرف على فر�س الت�شويق واالنتاج الجديدة, كما ت�شعى اإلى دعمها خارج المدن الرئي�شية في م�شر بهدف خلق فر�س عمل بها, كما تتبنى هيئة تنمية �شناعة 

تكنولوجيا المعلومات مبادرات عديدة لدعم تلك ال�شركات مالًيا بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة من خالل مجموعة من البرامج.

ونظمت تلك الهيئة في �شهر مايو معر�س وملتقى »ميكروكوم« لدعم الم�شروعات وال�شركات ال�شغيرة والمتناهية ال�شغر بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت 

من خالل مجموعة من البرامج وذلك لتطوير منتجات تلك ال�شركات وتطويرها, حيث �شارك في هذا المعر�س ما يربو على 95 جهة عار�شة, كما تم تطوير اأكثر من 200 

تطبيق ومنتج لتقديم حلول متكاملة لجميع القطاعات االقت�شادية في عدة مجاالت من �شمنها ال�شناعة والتعليم وال�شحة وال�شياحة.

هذا وقد تم توقيع بروتوكول تعاون في �شهر يونيو مع معهد الخدمات المالية لدعم ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة بالخدمات التدريبية واال�شت�شارية المتعلقة بالمجاالت 

 المالية غير الم�شرفية, كما عمل البروتوكول على م�شاعدة تلك ال�شركات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت لمواجهة التحديات واإيجاد حلول لتح�شين اإنتاجيتها.

كما وقعت الهيئة في �شهر �شبتمبر بروتوكول تعاون مع مركز »بداية« لريادة االأعمال وتنمية الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة لت�شجيع الموؤ�ش�شات المالية على زيادة 

اال�شتثمارات في م�شاريع تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت وخا�شة ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة. 

المناطق التكنولوجية

المعلومات  لتكنولوجيا  الوطنية  ال�شناعة  لتطوير  داعمة  بيئة  لتوفير  البالد  اأنحاء  مختلف  في  تكنولوجية  مناطق  تاأ�شي�س  على  العربية  م�شر  جمهورية  تحر�س 

واالت�شاالت وتعزيز �شمعة م�شر كمورد عالمي لتلك التكنولوجيا ولخدمات التعاقد الخارجي.

اإلى تعزيز النمو الوطني في المجاالت التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت,كما تقدم العديد من المنافع الأع�شاء ال�شركات  تهدف مناطق التكنولوجيا 

والمنظمات, وت�شتمل هذه المنافع على الو�شول اإلى الموارد الم�شتركة مثل اإمدادات الطاقة غير المنقطعة واالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية عالية ال�شرعة واالأمن 

ومكاتب االإدارة وخدمات عقد الموؤتمرات ومواقف ال�شيارات ومنافذ البيع والخدمات الترفيهية والريا�شية.

القرية الذكية بم�شر

تم اإن�شاء القرية الذكية بم�شر عام 200٣ حيث كانت اأول مجمع تكنولوجي يعمل بكامل طاقته واأول مجمع لالأعمال في م�شر, وتمتد على م�شاحة تبلغ ٣ كيلومتر 

مربع غرب القاهرة, فهي تت�شع لت�شمل ال�شركات المحلية ومتعددة الجن�شيات وال�شلطات الحكومية والمالية ومراكز البحث والتطوير والتي تتميز جميعها بالبنية 

التحتية المتطورة واإدارة المرافق الحديثة ومجموعة وا�شعة من الخدمات التجارية والترفيهية.

وتعد ال�شركة, التي اأ�ش�شت القرية الذكية بم�شر وتتولى اإدارتها, �شراكة بين القطاع الخا�س ووزارة االت�شاالت وتكنولوجيا المعلومات حيث اإنها متخ�ش�شة في اإن�شاء 

واإدارة التجمعات التكنولوجية والتجارية على الم�شتوى المحلي واالإقليمي.

وقد تم االنتهاء من بناء وتجهيز 5 مبان جديدة عام 201٣, حيث تو�شعت ال�شركة الفرن�شية الدولية »فاليو« وانتقلت اإلى مبنى اأكبر من م�شاحة 1000 اإلى 9000 متر 

مربع, كما تو�شعت م�شاحة االأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتبلغ م�شاحتها 2450 بعد اأن كانت 1000 متر مربع فقط, مما اأدى اإلى زيادة عدد 

الطلبة من ٧0 اإلى ٣40 طالب.
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اأعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية

انتهت �شركة تنمية واإدارة القرى الذكية بنجاح في �شهر �شبتمبر من جميع اأعمال الطرق والبنية 

التحتية في المرحلة الثانية بتكلفة بلغت ٣50 مليون جنيًها م�شرًيا.

ُيعد هذا الم�شروع هو االأكثر تميًزا وقد تم تنفيذه في القرية ليتما�شى مع حجم االأعمال والتكلفة 

والكفاءة  المرورية  والخطط  واالأمان  والكفاءة  ال�شالمة  لتحقيق  اتخذت  التي  الخا�شة  والتدابير 

المهنية للفرق الفنية المدربة والماهرة.

وت�شمل المرحلة الثانية من اأعمال البنية التحتية, التي تخدم ٣8 مبنى بم�شاحة اإجمالية اإدارية 

تبلغ 372,٠١8 متر, اأنظمة �شرف �شحي وري وكهرباء منخف�شة ومتو�شطة الجهد ونظام لمكافحة 

الحرائق ومياه �شرب وطرق و�شبكات هاتف واإنترنت و�شبكات تكييف ومجمعات خدمية.

ISO 9001:2008 ال�شهادة الدولية الإدارة الجودة

 ISO 9001:2008 ت�شعى �شركة القرية الذكية اإلى الح�شول على ال�شهادة الدولية الإدارة الجودة

لتطبيق اأحدث طرق العمل وتنظيم العمل بطريقة مهنية واالرتقاء باالأداء واالإنتاج. 

العاملين والمهام  ال�شهادة في وقت قيا�شي نظًرا لعدد  الت�شغيل وال�شيانة على  وقد ح�شل قطاع 

الموكلة اإليهم في هذا القطاع, حيث نجح في الوفاء بالتزاماته واإظهار الكفاءة المهنية للموظفين.

المنطقة اال�شتثمارية التكنولوجية بالمعادي

والمعرفة  االأعمال  تعهيد  في  المتخ�ش�شة  والدولية  الم�شرية  ال�شركات  فيه  تجتمع  للتكنولوجيا  كمركز  بالمعادي  التكنولوجية  اال�شتثمارية  المنطقة  تاأ�ش�شت 

وتكنولوجيا المعلومات, مما يجعل م�شر واحدة من اأبرز وجهات مراكز ات�شال التعهيد في المنطقة.

وتقع المنطقة اال�شتثمارية بالمعادي بالقاهرة, وهي منطقة �شديقة للبيئة تبلغ م�شاحتها 3٠3,٠٠٠ متر مربع تتميز باأحدث تقنيات التعهيد كما �شاهمت في جعل 

م�شر اأحد الجهات النا�شئة في مجال �شناعة التعهيد.

 وقد احتل بع�س مقدمي الخدمات الم�شرية والدولية البارزين م�شاحة مكتبية اإ�شافية تبلغ 36,٠٠٠ متر مربع عام 201٣ من �شناعة التعهيد ووفر ١2,٠٠٠ فر�شة عمل مبا�شرة 

2014, �شتوفر المنطقة اال�شتثمارية التكنولوجية ما يزيد على 24,٠٠٠ متر مربع كم�شاحات مكتبة ل�شناعة  و29,٠٠٠ غير مبا�شرة, وبحلول الربع الثاني من عام 

التعهيد, و�شتعمل المنطقة, فور االإنتهاء من هذه الخطة, على توفير 4٠,٠٠٠ فر�شة عمل مبا�شرة و١٠٠,٠٠٠غير مبا�شرة.
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االبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت 

ت�شعى وزارة االت�شاالت اإلى دعم االبتكار وريادة االأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت بهدف و�شع م�شر في مكانة 

االقت�شادي في م�شر من خالل عدد  والنمو  التنمية  بعملية  التعجيل  اإلى  االإقليمي, كما تهدف  لتكون مركًزا لالبتكار  مميزة 

من البرامج لتاأ�شي�س مراكز ات�شاالت وتكنولوجيا معلومات متميزة في الجامعات و�شركات االت�شاالت وتكنولوجيا المعلومات 

المحلية والعالمية, باالإ�شافة اإلى توفير الدعم المالي والت�شويقي الأ�شحاب الم�شاريع المبتكرين.



ريادة االأعمال 

الدور الذي توؤديه ريادة االأعمال في نمو قطاع االت�شاالت وتكنولوجيا المعلومات على المدى الطويل والم�شتدام, ولذلك  تتفهم وزارة االت�شاالت جيًدا 

تدعم ريادة االأعمال من خالل رعاية المبتكرين واأفكارهم الجديدة وتزويدهم باالأماكن والمعدات وم�شاعدتهم في ا�شتخدام المعامل واال�شتفادة من الخدمات 

الم�شتركة مع ال�شركات الحا�شنة باالإ�شافة اإلى دعم الخبرات المتعلقة بالتمويل والت�شويق والم�شتثمرين المحتملين, هذا باالإ�شافة اإلى تنظيم ور�س عمل 

توفر خدمات تدريبية لل�شركات الحا�شنة والنا�شئة.

مركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال 

تاأ�ش�س المركز في القرية الذكية عام 2010, حيث يهدف اإلى تحفيز االبتكار وريادة االأعمال في مجال االت�شاالت وتكنولوجيا المعلومات مما يعود بالنفع 

الملكية  االأعمال وتعزيزهما ودعم  وريادة  االبداع  االبتكار عن طريق دعم  القائم على  االقت�شاد  لت�شجيع  المركز جاهًدا  الوطني, وي�شعى  االقت�شاد  على 

الفكرية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت.

دعم االإبداع

يهدف دعم االإبداع اإلى تحفيز القدرات االإبداعية بين الطلبة و�شركات االت�شاالت وتكنولوجيا المعلومات في م�شر, حيث يتم تقديم برامج 

بناء قدرات وتكريم لالإبداع لكل من البيئة االأكاديمية وال�شناعية وذلك من اأجل بناء قدرات اإدارية لالإبداع باالإ�شافة اإلى خلق ثقافة قائمة على 

االإبداع المحلي ودعمها لتكون قادرة على ابتكار منتجات م�شرية تناف�شية.

برامج دعم االبداع للجامعات

InnovEgypt برنامج

يعد »InnovEgypt« برنامج بناء للقدرات الفريد لطالب الجامعات 

في مجال االبتكار وريادة االأعمال, فهو موجه اإلى طالب الجامعات ممن 

والذين  المعلومات  وتكنولوجيا  االت�شاالت  بمجال  درا�شتهم  ترتبط 

يتطلعون اإلى اأن ي�شبحوا من اأ�شحاب الم�شاريع في الم�شتقبل اإما عن 

طريق تاأ�شي�س �شركات نا�شئة خا�س بهم اأو من خالل تطوير مهارات ريادة 

االأعمال المطلوبة من قبل ال�شركات المحلية والمتعددة الجن�شيات.

والتكنولوجيا  »االبداع  هي:  وحدات  ثالث  من  البرنامج  يتكون   

الطالب  فيها  يدر�س  يومين  لمدة  ت�شتمر  تفاعلية  دورة  واالإدارة« وهذه 

االإبداعية«  االأفكار  واالإدارة, و«مع�شكر رعاية  والتكنولوجيا  االبتكار 

حيث يدر�س الطالب تقنيات الع�شف الذهني لتوليد االأفكار التجارية 

ثم  ا,  اأي�شً يومين  لمدة  وي�شتمر  التحديات  على  باالعتماد  المبتكرة 

ا وتغطي جميع  »ريادة االأعمال 101« وت�شتمر هذه الوحدة ليومين اأي�شً

المبادئ الرئي�شية لريادة االأعمال وتقدم خدمات تدريبية �شاملة حول االأدوات الرئي�شية التي يحتاجها اأ�شحاب الم�شاريع المحتملين لبدء عملهم 

الجديد.

وقد ُعقد هذا البرنامج في �شت جامعات هي: جامعة اأ�شوان واأ�شيوط والمن�شورة وعين �شم�س وبنها والزقازيق وذلك خالل �شهري يونيو و�شبتمبر 

حيث يح�شره 291 طالب وطالبة.
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مع�شكر رعاية االأفكار االإبداعية 

م بالممار�شة, وي�شتمل على �شت مراحل يتعلم خاللها الطالب  مع�شكر رعاية االأفكار االإبداعية هو برنامج تدريب تفاعلي ي�شتمر لمدة يومين فقط يعمل بنظام التعلُّ

كيفية توليد االأفكار وخلق الحلول االبتكارية لبع�س الم�شاكل في م�شر والعالم, وقد ُعقد هذا المع�شكر اأربع مرات ب�شكل م�شتقل عن برنامج Innovegypt واثنتا 

ع�شرة مرة �شمن فعالياته.

كما ُعقد مع�شكرين تحت عنوان »معلمي االأفكار االإبداعية« حيث ت�شمن يوم اإ�شافي لتدريب المدربين, وي�شتهدف هذان المع�شكران من يريدون اإدارة »مع�شكر رعاية 

ال�شرورية الإدارة  التعليمية  المهارات والمواد  الدورة جميع  المعلمين من  االأعمال, حيث يكت�شب  التكنولوجي وريادة  االإبداع  بالتعاون مع مركز  االإبداعية«  االأفكار 

المع�شكر في الجامعات. 

ابتكار 201٣ 

يهدف برنامج »تكريم الطالب« التابع لمركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال اإلى تحفيز 

على  بالنفع  ليعود  واالت�شاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  االأعمال  وريادة  االبتكار 

االقت�شاد الوطني, كما اأن م�شابقة »ابتكار« التابعة للمركز جزًءا من البرنامج المقدم لطلبة 

ال�شنة الهائية, حيث تم اإطالقها بالتعاون مع المنظمات التابعة لوزارة االت�شاالت وتكنولوجيا 

المعلومات وال�شركات متعددة الجن�شيات.

وتهدف الم�شابقة اإلى اكت�شاف المواهب واالأفكار المبتكرة وتكريمها من خالل منح الجوائز 

للطالب وت�شجيعهم على ابتكار حلول جديدة وتقنيات حديثة من اأجل تعزيز ثقافة االبداع 

طلقت المرحلة الثانية من »ابتكار« في العام الدرا�شي 2012/201٣.
ُ
لدى االأجيال القادمة, واأ

االإبداع  مركز  وا�شتلم  راعية,  �شركات  وت�شع  تكنولوجية  م�شارات  ع�شرة  ثالثة  توفير  وتم 

التكنولوجي وريادة االأعمال 154 ملخ�س م�شروع تخرج من 2٧ جامعة ومعهد في م�شر حيث 

تم قبول 100 م�شروع من بينهم واإر�شالهم اإلى مرحلة التحكيم االأولى.

و�شل 22 م�شروع اإلى المراكز العليا من بين جميع الطرق التكنولوجية, وقد ح�شلت الفرق 

الفائزة على فر�شة تطبيق 
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 برامج دعم االبتكار الخا�شة بال�شناعة

مبادرة حي 

اأطلق مركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال م�شابقة حي عام 2012 والتي تهدف اإلى دعم قطاع ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة ف�شاًل عن الخريجين 

الجدد في مجال تطوير ال�شبكات االجتماعية العربية وتطبيقات الهاتف المحمول ذات ال�شلة.

وت�شمل المبادرة اإن�شاء �شبكات اجتماعية محلية -تغطي جميع االأحياء والمدن- مما ي�شهل بناء القدرات في مناطق �شغيرة من خالل تنظيم الجهود 

بين مختلف االأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والمعاهد االأكاديمية وال�شركات والطالب والمتطوعين.

كما تهدف المبادرة اإلى رفع م�شتوى الوعي باالأهمية االقت�شادية لل�شبكات االجتماعية والت�شجيع على تطوير التطبيقات التي تدعم انت�شار هذه ال�شبكات 

ا اإلى بناء قدرات �شركات تكنولوجيا االت�شاالت والمعلومات واالأفراد لخدمة المجتمعات. في المجتمعات المحلية, كما تهدف اأي�شً

وتنق�شم الم�شابقة اإلى ثالث مراحل, ت�شم المرحلة االأولى تقدم المت�شابقين للم�شابقة وتقييمهم, ثم يتم ت�شعيد المائة االأوائل منهم اإلى المرحلة الثانية, 

حيث يتلقوا التدريب والدعم لتطوير النماذج االأولية وخطط االأعمال, وتح�شل كل �شركة من ال�شركات الع�شر التي ت�شل اإلى المرحلة الثالثة على دعم 

لمدة ت�شعة اأ�شهر ي�شمل تدريًبا مكثًفا في مجاالت ت�شم الت�شويق الرقمي واإدارة المحتوى واالبداع باالإ�شافة اإلى مبلغ ي�شل اإلى 6٠,٠٠٠ جنيًها م�شرًيا على 

ثالث دفعات اعتماًدا على التقدم المحرز في الم�شاريع.

وقد ُعقدت جل�شة توجيهية اإر�شادية عام 201٣ بمقر مركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال بالقرية الذكية, حيث ُتعد الجل�شة جزًءا من برنامج االإر�شاد 

لِفَرق م�شابقة »مبادرة حي« الذي يهدف توجيه الم�شاريع الم�شاركة واإر�شادها, ثم ُعقدت ور�س عمل للم�شتثمرين لم�شاعدة الفرق على و�شع عرو�شهم مًعا 

قبل التقدم اإلى لجنة التحكيم.

برمت العقود بين مركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال والفائزين في �شهر 
ُ
واختار حكام اللجنة الموقرين خم�س �شركات/فرق فقط, وبناًء على ذلك اأ

�شبتمبر, ثم بداأ المركز في �شهر اأكتوبر خطة دعم لمدة ت�شعة اأ�شهر للفائزين لم�شاعدتهم على تطوير منتجاتهم.
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برامج اإدارة التكنولوجيا

:FabCat برنامج

ُيعد تمكين �شناعة االإلكترونيات اأحد االأهداف اال�شتراتيجية الحالية لم�شر ب�شكل عام ووزارة االت�شاالت وتكنولوجيا المعلومات  ب�شكل خا�س, ونظًرا 

 )FabCat( لتقدم العديد من ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة, طرح مركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال خدمة جديد ت�شمى خدمة تحفيز ال�شناعة

اأن تعمل على دعم النمو في هذا المجال, حيث تدعم الخدمة مجال ت�شنيع الرقائق االإلكترونية التي �شممتها ال�شركات الم�شرية  والتي من المقترح 

متناهية ال�شغر وال�شغيرة وم�شاريع الجامعة االأكاديمية, كما يدعم البرنامج عملية الت�شنيع �شواء بتكنولوجيات �شيمو�س اأو االأنظمة الكهروميكانيكية 

ال�شغيرة.

علن عن خدمة FabCat في الدورات ن�شف ال�شنوية خالل �شهري فبراير واأغ�شط�س, وفي كل دورة من الدورات, يعلن المركز عن الخدمة بغر�س تمويل 
ُ
 وقد اأ

�شناعة االإلكترونيات با�شتخدام تكنولوجيات �شيمو�س/االأنظمة الكهروميكانيكية ال�شغيرة للمجال ال�شناعي واالأكاديمي على حٍد �شواء, وي�شتفيد من 

الخدمة ال�شركات متناهية ال�شغر وال�شغيرة العاملة في مجال ت�شميم الدوائر االلكترونية الإتاحة اأف�شل الفر�س اأمامهم لعر�س منتجاتهم في االأ�شواق, كما 

ا الجامعات الحكومية الم�شرية التي تمتلك برامج خا�شة باالإلكترونيات لت�شجيع الطالب على االهتمام باإنجاز اأعمالهم وتطبيق برامج  ي�شتفيد منها اأي�شً

الح�شانة.

تقييم اإدارة االبتكار

قدم مركز االإبداع التكنولوجي وريادة االأعمال خدمة جديدة لم�شاعدة ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة على تطوير قدراتها في اإدارة االبتكار 

وبالتالي قدرتها التناف�شية, وتتعلق الخدمة الجديدة في االأ�شا�س بتقييم اإدارة االبتكار وت�شتخدم النهج التقييمي IMP3rove المعتمد من 

االتحاد االأوروبى والذي و�شعته موؤ�ش�شة اإيه تي كيرني باال�شتراك مع معهد فراونهوفر والمفو�شية االأوروبية.

حيث يتيح هذا النهج الفر�شة لل�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة لتقييم م�شتويات اأداء االبتكار ومقارنة اأنف�شهم بالمتميزين في نف�س المجال 

االأعمال  وريادة  التكنولوجي  االإبداع  مركز  من  موظًفا  ع�شر  اثنا  تدريب  تم  وقد  االأخرى,  والمناطق  االأو�شط  وال�شرق  اأوروبا  اأنحاء  جميع  في 

كا�شت�شاريين محترفين للقيام بالخدمات اال�شت�شارية الإدارة االبتكار باالإ�شافة اإلى تقييم 26 �شركة خالل الن�شف الثاني من عام 201٣.



الح�ّضانات التكنولوجية

Start IT م�سابقة

التي تتعلق  الفكرة  اأو ت�سور عن مفهوم  اأولية  الذين لديهم نماذج  اأنحاء الجمهورية ت�ستهدف رواد الأعمال  Start IT عبارة عن م�سابقة لخطط الأعمال في جميع 
بتكنولوجيا الت�سالت والمعلومات من اأجل تحويل اأفكارهم اإلى �سركات على اأر�ض الواقع، حيث تحظى الأفكار الفائزة بفر�سة احت�سان من قبل اإحدى �سبكات مركز 

الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مراكز الح�سانة وذلك من بين مزايا اأخرى عديدة.

وقد تغير نموذج دخول الح�سانة خالل عام 2013 حيث يمكن لأ�سحاب الم�ساريع الآن التقدم بطلب ح�سانة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في اأي وقت من 

م الطلبات المقدمة كل ثالثة اأ�سهر وُتر�سل دعوة للم�ساركة للفرق المقبولة اأوًل، ثم يتم احت�سان الفرق الفائزة في اأحد مراكز الحت�سان التابعة لمركز  العام، ثم ُتقيَّ

الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمدة عام واحد.

بداأ احت�سان ال�سركات النا�سئة التالية خالل الربع الأخير من عام 2013

Egypreonics سركة� 

تعمل �سركة Egypreonics على ت�سميم اأنظمة الحماية من ال�سرقة الخا�سة بال�سيارات واإنتاجها، ويعد جهازي Blue Bird وBlue Dragon اللذان تنتجهما 

�سركة Egypreonics من الأجهزة الرائدة للحماية من ال�سرقة، ويتميز الجهازان ب�سغر الحجم وتوافرهما باأ�سكال مختلفة وفًقا لتف�سيالت الم�ستخدم.

QEYE سركة� 

ُتعد �سركة QEYE اإحدى ال�سركات الرائدة في م�سر ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا في اإنتاج اأنظمة التحقق من الجودة القائمة على الروؤية في مجال �سناعة 

المن�سوجات، كما تعمل ال�سركة على ب�سط نظامها كي يخدم عمليات الطباعة والتغليف وال�سناعات البال�ستيكية، بالإ�سافة اإلى ذلك، ت�سعى ال�سركة اإلى التعاون مع 

م�سنعي الآلت لإنتاج اآلت موؤتمتة ذات قدرات عالية على التحقق من الجودة.

Integreight سركة� 

 ،Arduino 1 غطاء �سهل التهيئة لنظامSheeld على تطوير المنتجات الجديدة لهواة الإلكترونيات وقطاع التعليم، وُيعد Integreight تعمل �سركة

واأجهزة   LCD �سا�سات  مثل   Android بنظام  تعمل  التي  الذكية  الهواتف  اإمكانات  جميع  با�ستخدام  ي�سمح  المحمول  للتليفون  بتطبيق  تو�سيله  ويتم 

الجيرو�سكوب والمحولت وLEDs ومقايي�ض الت�سارع وGSM وWi-Fi وGPS وغيرها.
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التجارة وريادة الأعمال 

ين�سب اهتمام مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال على رفع م�ستوى الوعي تجاه ريادة الأعمال داخل مجال تكنولوجيا المعلومات والت�سالت، كما يركز على اإِعداد 

وتاأهيل �سركات التكنولوجيات المر�سحة لالإحت�سان من خالل برنامج نقطة انطالق، كما يعمل على تطوير ال�سبكة المحلية والإقليمية والعالمية لالأطراف المعنية 

وذلك لدعم اأ�سحاب الم�ساريع، ف�ساًل عن الهتمام بزيادة الوعي فيما يتعلق باأهمية حقوق الملكية الفكرية وتقنيات الت�سويق.

برنامج مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدعم ال�سركات النا�سئة

يقدم  الأعمال كما  لدعم  البرنامج خدمات م�ستقلة  ويقدم  الفنية وتطويرها،  وقدراتها  التجارية  روابطها  تعزيز  النا�سئة على  ال�سركات  لم�ساعدة  البرنامج  �ُسمم هذا 

الأعمال  بدء  حول  مختلفة  بمو�سوعات  تتعلق  وندوات  وور�ض عمل  تدريبية  دورات  عقد  اإلى  بالإ�سافة  هذا  بالأعمال،  الخا�ض  التخطيط  مناحي  حول جميع  الم�سورة 

وتطويرها.

)TEA( مركز تحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية

تم في عام 2013 اطالق برنامج مركز تحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية في اأ�سيوط لخدمة �سعيد م�سر حيث تخرج 120 من اأ�سحاب الم�ساريع من اإثنين من المراكز، 

ومن المتوقع امتداد الخدمات لت�سمل اأربع محافظات اأخرى في الم�ستقبل.

التجارب الناجحة

�سركة KASHEFLABs: محمد جودة الكا�سف هو الموؤ�س�ض الم�سارك والرئي�ض التنفيذي ل�سركة KASHEFLABs النا�سئة، ح�سل 

2012 وجائزة        2012 وجائزة �سنع في م�سر عام  )YIA( عام  ال�سباب  المبتكرين  والعالمية مثل جائزة  المحلية  الجوائز  العديد من  الكا�سف على 

I2P Global ICT بال�سويد عام 2012 والتي فاز فيها بالمركز الثاني وجائزة الم�سابقة التجارية ل�سركة INTEL بمنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا باأبو ظبي عام 2013، وقد كان اأحد الموؤهلين اإلى نهائيات في م�سابقة INTEL العالمية لالأعمال بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، كاليفورنيا، 

الوليات المتحدة الأمريكية، كما ُر�ِسح للعديد من الجوائز مثل جائزة اأف�سل اأ�سغر �ساحب م�سروع وجائزة ERSA - NVIDIA AWARD عام 

2013 بال�ض فيجا�ض، الوليات المتحدة الأمريكية، بالإ�سافة اإلى جوائز COMESA لالبتكارات باأفريقيا عام 2013.

المت�سلقة  المتحركة  الكرا�سي  التي ت�سنع  النا�سئة   Smart Machine Smart Machine: محمد ح�سن هو موؤ�س�ض �سركة  �سركة 

للدرج واأجهزة تنظيف النوافذ الآلية وغيرها من المنتجات ح�سب الطلب، وقد ح�سل على براءة اختراع عن ت�سميم جهاز تنظيف النوافذ الآلي، كما 

ح�سلت �سركته على العديد من الجوائز مثل جائزة م�سابقة النماذج المبدئية للمبتكرين ال�سباب والتي تمنحها جمعية نه�سة المحرو�سة والتي فازت 

ال�سركة فيها بالمركز الأول وم�سابقة ROBOCON العالمية بال�سين والتي فازت فيها بالمركز الثاني.

�سركة VIVIFI: هيثم الد�سوقي هو الفائز في م�سابقة ع�سر العلم، وقد احت�سنه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال كما اختارت مجلة 

Forbes ابتكاره -ال�سا�سات التي تعمل باللم�ض- كاأحد اأف�سل �سبعة ابتكارات في اأفريقيا. 

�سركة COR: عمل محمد بكري على تطوير ابتكاره بمركز تحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية التابع لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، 

وقد فاز ابتكاره بالمركز الأول لجائزة الإبداع العربي، كما تاأهل لل�سفر اإلى كامبريدج وقد ح�سل على منحة ممولة للت�ساور حول م�سروع �سركته.
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حقوق الملكية الفكرية

ُتعد حماية الملكية الفكرية عاماًل رئي�سًيا لجذب ال�ستثمارات من دول اأخرى وتحفيز عملية تطوير ال�سناعات المحلية، حيث ُتعد الحماية المالئمة للملكية الفكرية  

اأداة هامة وقوة محركة لدفع القت�سادات النامية اإلى الأمام، كما تلعب الملكية الفكرية دوًرا هاًما في دعم النمو، بالإ�سافة اإلى ذلك، ُتعد القدرة على حماية البتكارات 

اأمًرا حا�سًما لدى العديد من ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة البتكارية في م�سر وذلك للمحافظة على قدرتها التناف�سية.

لذلك اأطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال برنامج دعم بروتوكول الإنترنت الذي يهدف اإلى اإن�ساء قاعدة لل�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة الم�سرية التي تمكن 

الدولة من النهو�ض على موؤ�سر البتكار العالمي وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات من خالل زيادة عدد براءات الختراع الم�سجلة.

وقد خطط البرنامج لأول ندوة م�سرية حول بروتوكول الإنترنت واأدارها بنجاح، كما عقد مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالتعاون مع مفو�سية التحاد الأوروبي 

 بالقرية الذكية ندوة حول الملكية الفكرية في �سهر اأكتوبر تحت عنوان »الو�سول اإلى الملكية الفكرية من اأجل البتكار: ومن من الملكية الفكرية اإلى الملكية المحلية ،

قدمت الندوة فر�سة هامة للح�سول على اأحدث المعلومات حول اأنظمة الملكية الفكرية واكت�ساب الخبرة العملية بخ�سو�ض ممار�سات براءات الختراع والعالمات 

التجارية.

ال�سغيرة  ال�سركات  ت�ستهدف  ال�سدد  هذا  في  ا�ستراتيجية  و�سع  والت�ساور حول  والتدريب  الفكرية  الملكية  اأ�سا�سيات  للتدريب على  م�سارين  البرنامج  يت�سمن  كما 

والمتو�سطة في مجال تكنولوجيا الت�سالت والمعلومات.

المركز التناف�سي للتعلم الإلكتروني 

يعد المركز التناف�سي للتعلم الإلكتروني موؤ�س�سة م�سرية رائدة في مجال التعليم الإلكتروني، 

لما يحظى به من �سجٍل حافل في تطوير مجموعة كبيرة من اأحدث دورات التعليم الإلكتروني 

والت�سالت عبر الويب والمحتوى الإلكتروني وتقديمها، عالوة على و�سع معايير الجودة لهذا 

النوع من التعليم وتقديم الأبحاث المتعلقة باأف�سل الممار�سات، ف�سال عن م�سورة الخبراء في 

التعليم الإلكتروني وتقديم الجيل الأول من الكوادر والمدربين الإلكترونيين اإلى �سوق العمل.

وقد منحت اأكاديمية �سي�سكو لل�سبكات المركز »جائزة التميز« عام 2013، عن دوره الفّعال في 

دعم وتدريب المعلمين والأكاديميات المحلية في م�سر، كما حظّي المركز بالتكريم كاأف�سل 

مركز لتدريب المعلم ومركز دعم اأكاديمي في المنطقة.

Mobile Monday  )MOMO( ملتقى

ي�سمل دعم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لل�سركات النا�سئة على اإقامة �سبكات وروابط B2B مع مجموعة من �سركات تكنولوجيا المعلومات والت�سالت 

كما ظهرت م�سادر التمويل والمنح جلًيا خالل فاعليات ملتقى Mobile Monday لتطبيقات التليفون المحمول.

Mobile Monday هو عبارة عن برنامج اجتماعي مفتوح لأ�سحاب الروؤى ال�سناعية والمطورين والأفراد ذوي النفوذ لتعزيز التعاون وتطوير الأعمال عبر الحدود 
م الملتقى  من خالل لقاء ال�سركات في الأحداث والفعاليات المبا�سرة لعر�ض المنتجات وتبادل الأفكار ومناق�سة التجاهات في الأ�سواق المحلية والعالمية، وقد ُنظِّ

في هل�سنكي فنلندا عام 2000، حيث عمل اأكثر من 300 متطوًعا حول العالم على تنظيم الأحداث كما اأ�سبح مجتمًعا رائًدا في مجال تطبيقات التليفون المحمول.

ولموا�سلة تطوير الأعمال واإتاحة الفر�ض، ح�سل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال على منحة من التحاد الأوروبي مع �سبع دول اأخرى من منطقة البحر المتو�سط 

لإن�ساء منظومة تكنولوجية تخدم �سركات تكنولوجيا المعلومات.
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 معايير الت�سميم الجرافيكي ومبادئه

التعليم  ال�ست لدورات  المبادئ  الدورة  الت�سميم وعنا�سره ومعاييره كما تقدم  النوع من  بهذا  التعريف  اإلى  الجرافيكي  الت�سميم  التدريبية لمعايير  الدورة  ت�سعى 

الإلكتروني الفّعالة، مما ي�ساعد الم�سممين على ا�ستخدام الطرق المختلفة لإن�ساء الكلمات والرموز وال�سور والجمع بينهم لتكوين عر�ض تقديمي مرئي لالأفكار 

والر�سائل، كما تناق�ض الدورة م�ساكل الت�سميم الأكثر �سيوًعا.

 و�سائل الإعالم الجتماعية لالأعمال التجارية

تزود هذه الدورة رجال الأعمال بمقدمة مثالية للت�سويق المحتمل لالأنظمة الأكثر �سيوًعا، فهي ت�سعى اإلى تعريف و�سائل الإعالم الجتماعية و�سرح طريقة اختالفها عن 

وTwitter، ف�سال عن   LinkedInو  Facebook و�سائل الإعالم التقليدية و�سبكة التوا�سل الجتماعي، كما تعطي نظرة عامة على �سبكات التوا�سل الجتماعي

بع�ض الن�سائح لل�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة عن كيفية م�ساعدة المواقع الرئي�سية في ت�سويق الأعمال التجارية عبر النترنت.

 بدء الأعمال التجارية الخا�سة

ا لتمكين رجال الأعمال، الذين يعملون بالفعل في �سوق العمل اأو ي�سرعون في اأعمال �سغيرة اإلى متو�سطة، حيث ت�ساعدهم الدورة لي�ض   تم ت�سميم هذه الدورة خ�سي�سً

باللغة  الم�سممة  الدورة،  والت�سويق، وتتكون هذه  والإدارة  المحا�سبة  الم�سرية وتعلم  القانونية  المتطلبات  ا في فهم  اأي�سً ال�سحيحة ولكن  الأعمال  فقط في اختيار 

والمنتديات  الحالة  ودرا�سات  الجماعية  التمارين  ت�ساعد  فردي، كما  الإنترنت وم�سروع  قائد مجموعات عمل �سغيرة وتعليم عبر  اإ�سراف  العربية، من تدريب تحت 

الحوارية الم�ساركين على تطبيق المعرفة المكت�سبة في المواقف الحياتية.

تطوير المحتوى وتوطينه

لتقديم  القومية  ال�سبكة  التعليم وت�سليمها من خالل  اإدارة  لنظام  اإ�سافتها  ليتم  دورات تدريبية جديدة  �سبع  2103 على تطوير  المركز خالل عام  عمل 

المحتوى، وهي:

 مهارات المقابلة ال�سخ�سية 

�ُسممت هذه الدورة لطالب الوظيفة الذي ي�سعى للح�سول على اأف�سل مهارات المقابلة ال�سخ�سية، حيث يتلقى طالب الوظيفة التدريب على معظم الأ�سئلة ال�سعبة 

واأنواع المقابالت والمهارات العملية الالزمة لإجراء مقابالت ناجحة، كما تدربه على الأخطاء الأكثر �سيوًعا والتي ينبغي تجنبها.

 مهارات العر�ض التقديمي

تهدف هذه الدورة اإلى تعليم مبادئ ت�سميم واإلقاء العرو�ض التقديمية الفّعالة؛ كما ت�ستخدم الو�سائل المرئية الم�ساعدة، ف�ساًل عن اأنها تدرب المتعلمين على الأخطاء 

الأكثر �سيوًعا في العر�ض التقديمي والتي ينبغي تجنبها.

 كتابة ال�سيرة الذاتية

ت�ساعد هذه الدورة المتعلمين على ا�ستخدام اأحدث الأ�ساليب الفّعالة والإبداعية في كتابة ال�سير الذاتية التي تعد من اأهم الو�سائل للبحث عن الوظائف في �سوق العمل.

 اإدارة الوقت

ت�ساعد هذه الدورة الم�ساركين على رفع فاعلية العمل وزيادة اإنتاجيته وتحقيق اأكبر قدر من ال�سيطرة على اأن�سطتهم اليومية، كما ت�ساعدهم على ا�ستخدام الأ�ساليب 

العملية لتنظيم العمل وتبني ا�ستراتيجيات للق�ساء على العادات الم�سيعة للوقت والتغلب على التوتر.

140

141



 )NDN( ال�سبكة القومية لتقديم المحتوى

الإلكتروني  للتعلم  قومية  �سبكة  بتاأ�سي�ض  الإلكتروني  للتعلم  التناف�سي  المركز  قام 

الدار�سين  اأداء  وتتبع  الإلكتروني  والتقييم  المحتوى  لتقديم  منافذ  بمثابة  لتكون 

المعايير  ل�سهادات  والإعداد  الدعم  وتوفير  المعلمين  وتدريب  المعملي  والتطبيق 

ال�سناعية، وتعد الإ�ستراتيجية الكامنة وراء برنامج ال�سبكة القومية لتقديم المحتوى 

والكليات  والفنية  الثانوية  المدار�ض  في  المعلومات  تكنولوجيا  نوادي  تفعيل  هي 

الأف�سل  ال�ستخدام  خالل  من  القيمة  وتعظيم  المحلي  المجتمع  ومنظمات  والجامعات 

لهذه النوادي.

لتقديم  القومية  ال�سبكة  لتاأ�سي�ض  تنفيذ  نموذج  تطوير  على  ال�سبكة  اأن�سطة  وت�ستمل 

التعلم الإلكتروني ومراقبتها ودعمها؛ كما ت�ستمل على اإعداد المعلمين من خالل برامج 

الإلكتروني  التعلم  واإدارة  المعلومات  تكنولوجيا  بمهارات  لتزويدهم  المتدرب  تدريب 

ال�سرورية؛ف�سال عن تزويد مديري المنظمات غير الحكومية والإداريين بنموذج العمل 

الإلكتروني،  التعلم  دعم  وتكنولوجيا  المحتوى  تقديم  اإلى  بالإ�سافة  هذا  والتدريب، 

والت�سديق على قنوات تقديم التعلم الإلكتروني ون�سر اآلية الر�سد والتقييم لر�سد الأداء 

و�سمان الجودة.

وقد �سارك، منذ اأن بداأت ال�سبكة، ما يقرب من 70.000 طالب ومعلم واإداري بالأكاديميات 

المجتمع  ومنظمات  والجامعات  والكليات  والفنية  الثانوية  المدار�ض  في  المحلية 

المحلي؛ وتم اإن�ساء 750 اأكاديمية.

كما ان�سم عام 2013 ع�سرة مراكز محلية للتعلم الإلكتروني اإلى البرنامج وتم تدريب 45 

معلًما واأعيد تدريب 60 اآخرون.

م�ساريع المركز التناف�سي للتعلم الإلكتروني

م�سارات  الثالث  وتطوير  لخدمة  الرئي�سية  اأهدافه  مع  تم�سًيا 

الجامعي  قبل  ما  التعليم  الم�سري:  التعليم  لنظام  الرئي�سية 

والتعليم العالي والتعليم الم�ستمر، قام المركز باإن�ساء الم�ساريع 

التالية لن�سر ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني:
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 مراكز ا�ستك�سافية - وزارة التربية والتعليم

يهدف الم�سروع اإلى تدريب العاملين في المراكز ال�ستك�سافية التابعة لوزارة التربية والتعليم على اأحدث تقنيات اإنتاج المحتوى الإلكتروني والتنمية؛ 

كما يهدف اإلى اإعادة هيكلة النظام الإداري لفرق التطوير؛ كما قدم الم�سروع تجربة المركز التناف�سي للتعلم الإلكتروني لرفع القدرات والمهارات الفنية 

لفرق الإنتاج في المراكز ال�ستك�سافية، هذا بالإ�سافة اإلى توفير عدد من الدورات التدريبية وور�ض العمل التي تغطي جميع المهارات التكنولوجيا الالزمة 

وم�ساعدة المراكز على ا�ستخدام المعايير المحلية والدولية لالإنتاج والتطوير ل�سمان جودة المحتوى المقدم.

)AASTMT( الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 وقعت الأكاديمية مع المركز التناف�سي للتعلم الإلكتروني مذكرة تفاهم في �سبتمبر تن�ض على تقديم برامج التعليم الإلكتروني لطالب كلية 

دبلومة تعليم  التدري�ض والموظفين؛ واعتماد  والتدريب لأع�ساء هيئة  الفني وال�ست�سارات  الدعم  الأكاديمية؛ وتقديم  الإدارة والتكنولوجيا في 

اإ�سدار مطبوعات دورية للتعليم  اإ�سافة دورات الأكاديمية الأخرى؛ كما تن�ض المذكرة على  الماج�ستير بعد  اإلكتروني وترقيتها لبرنامج درجة 

الإلكتروني وتنظيم موؤتمر دولي لن�سر ثقافة هذه النوع من التعليم.

)FEDCOC( التحاد العام للغرف التجارية الم�سرية

وّقع كل من المركز التناف�سي للتعلم الإلكتروني وال�سعبة العامة للحا�سبات الآلية و البرمجيات التابعة لالتحاد العام للغرف التجارية الم�سرية اتفاق في 

�سبتمبر لإن�ساء 27 مركز للتعلم الإلكتروني في كل غرفة من الغرف التجارية في جميع اأنحاء م�سر في العامين المقبلين لتدريب الموظفين واأ�سرهم على 

اأ�سا�سيات الكمبيوتر وال�سبكات وريادة الأعمال وتدريب 81 محا�سر واعتماد كل ثالثة منهم في مركز من مراكز التعلم الإلكتروني، والذي بدوره �سيعمل 

على تعليم ال�سباب في المحافظات في المراكز الإلكترونية التي �سوف يتم اإن�ساوؤها. 
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العالقات الدولية

ا�ستمرت م�سر عام 2013 في لعب دور حيوي، اإقليميا ودولًيا، لتطوير البرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والت�سالت.

كما قامت وزارة الت�سالت وتكنولوجيا المعلومات بدور المحفز من خالل محاولتها ودعمها الم�ستمر وم�ساركتها في مختلف 

ال�سراكات بين اأ�سحاب الم�سلحة المتعددين والمنتديات ومجموعات العمل.

على  الدولية  والمنظمات  الأخرى  العالم  دول  مع  م�سر  تعاون  تعزيز  على  المعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  وزارة  حر�ست 

الم�ستويات الثنائية والإقليمية والدولية بما يتما�سى مع التزامها في الحفاظ على م�ساركة م�سر في �سنع ال�سيا�سة الدولية ذات 

ال�سلة بتكنولوجيا المعلومات والت�سالت ودعم التنمية الوطنية والإقليمية.



التعاون الإقليمي

ظلت الوزارة على عهدها خالل عام 2013 ببناء �سراكات قوية واإ�ستراتيجية مع اأفريقيا والمنطقة العربية واأوربا ت�ستهدف م�ساريع جديدة م�ستركة بالإ�سافة 

اإلى تبادل الخبرات التي من �ساأنها اأن تمهد الطريق للنهو�ض بالدولة.

التعاون الإقليمي العربي

ا�ستمر التعاون العربي عام 2013 في مجال تكنولوجيا المعلومات 

المنطقة  في  الإنترنت  مثل  مو�سوعات  في  خا�سة  والت�سالت، 

العربية ودمج ال�سباب في عالم تكنولوجيا المعلومات والت�سالت 

وزيادة اإمكانية الو�سول اإلى تكنولوجيا المعلومات والت�سالت.
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المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والت�سالت 

�سارك وفد من الوزارة في الندوة الدولية للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والت�سالت في تون�ض يومي الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر من اأبريل. 

وح�سر الندوة عدد من الخبراء العرب والعالم حيث قدموا حلول وخدمات جديدة لتعزيز المحتوى الرقمي العربي ون�سره، وتبادل الأفكار وم�ساركة 

الروؤى التي يمكن اأن تعزز تطوير المحتوى الإلكتروني العربي.

وقد �ساركت م�سر للمرة الأولى كع�سو مع فريق عمل المنظمة واجتمعت على هام�ض الندوة الدولية لتقييم تو�سياتها ونتائجها، و�سارك وفد الوزارة 

تجربة م�سر في اإثراء المحتوى الرقمي العربي مع جميع الحا�سرين.

تم اإن�ساء المنظمة الحكومية العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والت�سالت تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث تم اختيار 

تون�ض ل�ست�سافة مقر المنظمة.



والدورة  والت�سالت  المعلومات  لتكنولوجيا  العرب  الوزراء  لمجل�ض  التنفيذي  للمكتب  والثالثين  الرابع  الجتماع  في  م�سر  �ساركت 

ال�سابعة ع�سر للمجل�ض ذاته التي ا�ست�سافتها الجزائر خالل 29- 30 �سبتمبر. 

وال�سبكات          )gTLDs( العامة  العليا  النطاقات  واأ�سماء  الإنترنت  العربية لحوكمة  المبادرة  الرئي�سية مثل  الق�سايا  الوزراء  ناق�ض  كما 
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وتتقلد م�سر حالًيا من�سب رئي�ض المكتب التنفيذي في دورته الحالية )2013-

والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  وزراء  التنفيذي  المكتب  وي�سمل   ،)2014

في م�سر وقطر والجزائر وليبيا والعراق والمملكة العربية ال�سعودية وال�سودان 

وال�سومال، حيث تحتل قطر من�سب نائب الرئي�ض. 

والثالثون  الثالث  الجتماع  التنفيذي  المكتب  رئي�سة  ب�سفتها  م�سر  وتراأ�ض 

في  المنعقد  والت�سالت  المعلومات  لتكنولوجيا  العرب  الوزراء  لمجل�ض 

الدوحة، قطر في مار�ض.

حيث تناول الجتماع مناق�سة عدًدا من الق�سايا الهامة المتعلقة بدعم المنطقة 

�سبكات  ربط  واآليات  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  العربية 

العربية  الحكومات  دور  المناق�سات  �سملت  وقد  العربية،  الدول  في  النترنت 

والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  لتقديم  منا�سبة  بيئة  ت�سهيل  في 

النظام  ا  اأي�سً الجتماع  ت�سمن  كما  عالية،  وجودة  منا�سبة  باأ�سعار  للمواطنين 

المعلومات  ال�سباب في �سناعة تكنولوجيا  دمج  ودوره في  والت�سريعي  الرقابي 

والت�سالت، ومبادرة الحوار العربي )ArabDIG( على حوكمة الإنترنت، كما 

ت�سمن الم�سروع العربي لأ�سماء النطاقات العليا وم�سروع ربط �سبكة الإنترنت 

في المنطقة العربية.



المنتدى العربي الثاني لحوكمة الإنترنت

�صارك وفد م�صر في الدورة الثانية للمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت الذي 

عقد تحت �صعار »�صركاء من اأجل التنمية« في الجزائر من 1 اإلى 3 اأكتوبر, 

الو�صول  رئي�صية:  مو�صوعية  مجالت  اأربعة  للمنتدى  اأيام  الثالثة  وتغطي 

والحماية والخ�صو�صية, والنفتاح والمحتوى, وال�صباب وموارد الإنترنت مع 

12 ور�صة عمل تناق�ش الموا�صيع المختلفة ذات ال�صلة. 

خالل  كلمة  الم�صري  المعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  وزير  األقى  كما 

على  التحفيز  في  الإنترنت  �صناعة  دور  على  ال�صوء  �صلط  حيث  الفعاليات 

رئي�صية  اأداة  بمثابة  واأنه  والت�صالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تطوير 

ل�صمان ال�صفافية والتوا�صل الجتماعي, ذلك لأنه فتح قنوات للحوار وتبادل 

وجهات النظر حول الق�صايا الحيوية.

على  الأطفال  حماية  بعنوان  عمل  ور�صة  الوزارة  نظمت  اأخرى  ناحية  من 

محورين  ناق�صت  وت�صريعات, حيث  درا�صات  العربية:  المنطقة  في  الإنترنت 

اأ�صا�صيين متعلقين بحماية الطفل على الإنترنت في المنطقة العربية, وتم 

تنظيم ور�صة عمل مع عدد من الأطراف الرئي�صية في حوكمة الإنترنت, مثل 

والمكتب  اآ�صيا  لغرب  والجتماعية  القت�صادية  المتحدة  الأمم  لجنة 

الإقليمي العربي لالتحاد الدولي لالت�صالت وات�صالت الجزائر وجامعة 

الجزيرة في ال�صودان.

التحاد  بفريق عمل  الخا�صة  العربية  الجهود  ا  اأي�صً كما قدم الجتماع 

الدولي لالت�صالت من اأجل الجوانب الت�صريعية لحماية الأطفال على 

للدول  نموذجي  ت�صريع  اإلى  للو�صول  العربية  المنطقة  في  الإنترنت 

العربية, وبالتالي حماية الأطفال على الإنترنت, هذا وقد تم ت�صكيل 

لالتحاد  العربي  الإقليمي  المكتب  من  مبادرة  خالل  من  العمل  فريق 

الدولي لالت�صالت.

ويعد المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت عبارة عن من�صة للحوار بين 

اأ�صحاب الم�صلحة, بما في ذلك الحكومات والقطاع الخا�ش والمجتمع 

والمنظمات  التكنولوجيا  ومجتمع  الأكاديمية  والأو�صاط  المدني 

الإقليمية والدولية.

التعاون الإقليمي الأفريقي

عام  في  المعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  وزارة  وا�صلت 

المعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  لدعم  الفعالة  جهودها   2013

والمبادرات  البرامج  من  مجموعة  تقديم  خالل  من  والت�صالت  

القدرات  وبناء  التدريب  منها  مختلفة  مجالت  على  تركز  التي 

وتبادل الخبرات والتنمية الم�صتدامة.

ونو�صح فيما يلي اأبرز معالم العام:
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 :)AfIGF( منتدى حوكمة الإنترنت الأفريقي

نيروبي  في  المعنية  الأطراف  مع  الثاني  ال�صنوي  اجتماعه  المنتدى  عقد 

عا�صمة كينيا وا�صتمر في الفترة ما بين 23-26 �صبتمبر تحت عنوان: »بناء 

والتنمية  النمو  لتحقيق  معنية  اأطراف  عدة  بين  التعاون  تعزيز  المحاور«- 

الم�صتدامة.

)ATU( التحاد الأفريقي لالت�صالت

�صارك وفد وزارة الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات ب�صكل فعال في الجتماع الرابع ع�صر لمجل�ش اإدارة التحاد الأفريقي لالت�صالت الذي ُعِقد في �صهر مايو في دار 

ال�صالم عا�صمة تنزانيا �صابًقا.

وُيعد هذا التحاد منظمة قارية رائدة تعمل على تعزيز تطورات البنية التحتية لتقنيات المعلومات والت�صالت وخدماتها, ويهدف اإلى الم�صاهمة في �صناعة القرارات 

العالمية وتكامل الأ�صواق الإقليمية وت�صجيع ال�صتثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت وبناء القدرات الب�صرية والموؤ�ص�صية وو�صع معايير 

ل�صياغة ال�صيا�صات وجذب ال�صتثمارات.

وح�صر هذا الجتماع الأطراف المعنية بحوكمة الإنترنت من مختلف الدول, وكانوا يمثلون الحكومات والقطاع 

مختلف  من  م�صاركين  المنتدى  هذا  يجمع  كما  والدولية,  الإقليمية  والمنظمات  المدني  والمجتمع  الخا�ش 

اأنحاء القارة لت�صليط ال�صوء على الموقف الم�صترك الجماعي, والذي يتعلق بالحوكمة في اأفريقيا وتبادل اأف�صل 

الممار�صات على اأ�صا�ش نتائج الم�صاورات الوطنية و�صبه الإقليمية.

وبعد قيام م�صر بت�صليم رئا�صة المنتدى لكينيا, �صاركت في الم�صاورات المفتوحة لالجتماع الثاني للمنتدى 

و�صاهمت في اإعداد جدول الأعمال و�صياغة م�صتقبل القارة الأفريقية في مجال حوكمة الإنترنت.

موؤتمر تقنيات مجتمع المعلومات )IST( - اأفريقيا 2013 

�صاركت م�صر في هذا الموؤتمر الذي ا�صت�صافته مدينة نيروبي, عا�صمة كينيا, في الفترة ما بين 27-30 مايو, وتدعم المفو�صية الأوروبية 

.)FP7( جزًءا من مبادرة الموؤتمر الذي يت�صمن البرنامج الإطاري ال�صابع  للبحوث والتنمية التكنولوجية التابع لالتحاد الأوروبي

الم�صتوى  على  التكنولوجية  الأبحاث  موؤتمرات  تقدمها  التي  ال�صنوية  الخدمات  قائمة  �صمن  الثامنة  المرتبة  في  الموؤتمر  هذا  ويحل 

الوزاري حيث يجمع كبار ممثلي المنظمات التجارية والحكومية والبحثية الرائدة من جميع اأنحاء اأفريقيا واأوروبا بهدف �صد الفجوة 

الرقمية عن طريق م�صاركة المعارف وتبادل الخبرات والدرو�ش الم�صتفادة واأف�صل الممار�صات المرتبطة بمجتمع المعلومات وق�صايا تبني 

تكنولوجيا المعلومات والت�صالت و�صيا�صاتها والأبحاث ذات ال�صلة.

الوزاري  المجل�ش  اإلى جانب  والف�صاء  المعلومات  العلوم ومجتمع  الأفرواأوروبية في مجالت  ال�صراكة  اأهداف  مبا�صرة  ب�صورة  يدعم  كما 

الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا )AMCOST( وخطة العمل الموحدة التي تتبناها خطة العمل الإقليمية الأفريقية لقت�صاد المعرفة 

.)ARAPKE(

كما �صاركت الوزارة, في �صهر اأكتوبر, في ور�صة عمل حول التحديات الإلكترونية لرفع م�صتوى الوعي وبناء القدرات البحثية في مجال 

تكنولوجيا المعلومات والت�صالت في 18 دولة اأفريقية �صريكة في دبلن, ونظمت مبادرة الموؤتمر ور�صة العمل ويدعمها البرنامج الإطاري 

.)FP7( ال�صابع للبحوث والتنمية التكنولوجية التابع لالتحاد الأوروبي

والت�صالت  المعلومات  بتكنولوجيا  المرتبطة  المعارف  وم�صاركة  المعلومات  مجتمع  ت�صجيع  اإلى  الإلكترونية  التحديات  تهدف 

للتبني  الحالي  الو�صع  ب�صاأن  الخبرات  وتبادل  والأبحاث  ال�صناعة  في مجالي  المعنية  والأطراف  الحكومة  بين  التطبيقية  والبتكارات 

الإلكتروني على الم�صتويين القومي والإقليمي وتعزيز عملية المتابعة ال�صريعة لالأبحاث والتطور التكنولوجي من خالل ال�صناعة بوجه 

عام والم�صاريع المتو�صطة وال�صغيرة بوجه خا�ش, واإتاحة الفر�ش لتحقيق التعاون الدولي الم�صتقبلي في مجال الأبحاث بحلول عام 2020.
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ال�صوق الم�صتركة ل�صرق وجنوب اأفريقيا )الكومي�صا( 

اأفريقيا  في  اإقليمية  اقت�صادية  منظمة  اأكبر  وتعد   1994 دي�صمبر  في  الكومي�صا  تاأ�ص�صت 

حيث ت�صم في ع�صويتها 19 دولة.

ا�صتقبلت الوزارة وفد الكومي�صا في �صهر اإبريل واأجرت مباحثات حول �صبل تعزيز التعاون 

بينهما في المجالت المختلفة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والت�صالت, وتم تحديد 

عدد من الم�صاريع لتنفيذها على الم�صتوى الإقليمي. 

كما ت�صمنت الزيارة عدد من الجتماعات للتعرف على الخبرات الم�صرية وتحديد عدد من 

الم�صاريع المحتملة المراد تنفيذها على الم�صتوى الإقليمي.

ف�صاًل عن م�صاركة الوزارة في الجتماع الم�صترك ال�صابع الذي ُعِقد في اأوغندا في الفترة 

وتكنولوجيا  والت�صالت  النقل  مجالت  على  يرتكز  والذي  �صبتمبر   11  -  9 بين  ما 

المعلومات والطاقة.
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قمة تحويل اأفريقيا 2013 

ا�صت�صافت مدينة كيغالي عا�صمة برواندا هذه القمة, التي انعقدت في الفترة 

ما بين 28-31 اأكتوبر, وكانت بمثابة قاعدة للحوار بين الحكومة والقطاع 

والقت�صادي  الجتماعي  التحول  فر�ش  وحجم  التكنولوجيات  حول  الخا�ش 

لأفريقيا.

ل الهدف الرئي�صي لها في جمع الم�صاركين الدوليين مًعا لو�صع جدول  وتمثَّ

ا�صتخدام  خالل  من  التنمية  تحديات  على  للتغلب  لأفريقيا  جديد  اأعمال 

والحماية  النطاق  وا�صع  وال�صتيعاب  والت�صالت  المعلومات  تكنولوجيا 

الإلكترونية والخدمات ذات ال�صلة, كما �صاركت م�صر في القمة التي ح�صرها 

روؤ�صاء ت�صع دول وعدد من وزراء الت�صالت من القارة.



   

م�صاركة اأفريقية في معر�ش القاهرة الدولي لالت�صالت وتكنولوجيا المعلومات 2013 

ح�صر عدد من وزراء الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة الجولة ال�صابعة ع�صر لموؤتمر ومعر�ش القاهرة الدولي لالت�صالت وتكنولوجيا المعلومات 

الذي ُعِقد في �صهر دي�صمبر, وتم ا�صت�صافة اأربعة وزراء واثنا ع�صر من نواب الوزراء, وناق�صت المائدة الم�صتديرة للوزراء الأفارقة ال�صتراتيجيات القومية 

لالنترنت فائق ال�صرعة, حيث حثت جميع الأطراف على التكامل والزدهار القت�صادي الإقليمي, وتمت مناق�صة مو�صوعات النترنت فائق ال�صرعة  اأثناء 

المائدة الم�صتديرة كحافز ل�صمان تحقيق التنمية الم�صتدامة وللتغلب على التحديات التي تواجهها اأفريقيا عند �صياغة ال�صتراتيجيات القومية في هذا 

ال�صدد ومناق�صة القيود المفرو�صة على تنفيذ الم�صاريع.

التهديدات  لمكافحة  المبذولة  والجهود  وال�صتراتيجيات  ال�صيا�صات  ا�صتعرا�ش  وتم  الإقليمي,  والتعاون  الإلكترونية  الحماية  مو�صوعّي  تناولت  كما 

الإلكترونية في المنطقة ف�صاًل عن تبادل الخبرات والمعلومات حول تهديدات الهجمات الإلكترونية و�ُصُبل مكافحتها.

التعاون الإقليمي الأوروبي

تتعاون وزارة الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات مع التحاد الأوروبي في المجالت المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والت�صالت للم�صاهمة 

في تطوير القطاع وتعزيز القت�صاد القومي للدولة, وفيما يلي اأهم الركائز لتعزيز التعاون:

وروبية التي تغطي مجالت عديدة منها مجتمع المعلومات والأبحاث والبتكار والتعليم والثقافة.  اتفاقية ال�صراكة الم�صرية الأ

 البرامج والم�صاريع المدعومة في نطاق اإطار العمل الإقليمي اأو الثنائي ومنها:

اأن�صطة  اإطار القدرة التناف�صية والبتكار )2007-2013( والذي ي�صتهدف الم�صاريع المتو�صطة وال�صغيرة, وهذا من �صاأنه دعم  - برنامج 

البتكار والت�صجيع على ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات والت�صالت لتطوير مجتمع المعلومات وتعزيز كفاءة ا�صتخدام الطاقة.

والإنتاجية  التناف�صية  القدرة  وتطوير  الإ�صالح  دعم  اإلى  يهدف  الذي   2013-2011 بين  ما  للفترة  الم�صري  الوطني  ر�صادي  الإ البرنامج   -

لالقت�صاد الم�صري و�صمان ا�صتدامة عملية التنمية.

 يعد البرنامج الإطاري ال�صابع  للبحوث والتنمية التكنولوجية )FP7( اأحد البرامج التي يدعمها التحاد الأوروبي للفترة ما بين 2007-

2013, وي�صم مبادرات مرتبطة بالأبحاث لتعزيز النمو والقدرة التناف�صية وفر�ش العمل من خالل دعم التعاون والأفكار والأ�صخا�ش والقدرات, 

ويت�صمن دعم الأبحاث في 10 مجالت مو�صوعية منها ال�صحة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والت�صالت وتكنولوجيا النانو 

والطاقة والبيئة والنقل, من خالل م�صاريع التعاون الدولي في جميع اأنحاء التحاد الأوروبي وخارجه.

 التحاد من اأجل المتو�صط, هو اأحد ال�صراكات متعددة الأطراف والتي تم تاأ�صي�صها لزيادة الإمكانيات لتحقيق التكامل الإقليمي والترابط 

بين �صركاء التحاد الأوروبي ودول البحر الأبي�ش المتو�صط.
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لقاء الوزير مع نائب رئي�ش المفو�صية الأوروبية لجدول الأعمال الرقمي 

التقي عاطف حلمي وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات في مايو نائبة رئي�ش المفو�صية الأوروبية لجدول الأعمال الرقمي ال�صيدة نيلي كرو�ش, والتي جاءت اإلى 

م�صر في زيارة ا�صتغرقت يومين لمناق�صة الآليات الممكنة لتعزيز التعاون بين م�صر والتحاد الأوروبي ودعم بناء اقت�صاد جديد في م�صر.

المحادثات الم�صرية الأوروبية 

ُعقِد  الذي  الم�صرية  الم�صاركة  للجنة  ع�صر  الرابع  الجتماع  في  الوزارة  �صاركت 

اآليات جديدة للتعاون  �صبل تبني  الأوروبي, وناق�ش الجتماع  بين م�صر والتحاد 

مع التحاد الأوروبي في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�صالت, واأ�صارت م�صر 

اإلى اأهمية اإجراء حوار رفيع الم�صتوى مع التحاد الأوروبي في �صهر فبراير ب�صاأن 

ال�صيا�صات المت�صمنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�صالت.

الت�صالت  لمنظمي  الأورومتو�صطية  المجموعة  اجتماع  في  ا  اأي�صً و�صاركت 

)EMERG( والذي ينظمه التحاد الأوروبي في اأثينا, عا�صمة اليونان, في الفترة 

من 18 - 19 نوفمبر, ويعد حدًثا رفيع الم�صتوى لممثلي قطاعات الت�صالت في 

البلدان الأورومتو�صطية, كما يعد اأول اجتماع ر�صمي يناق�ش م�صتقبل المجموعة 

وم�صادر تمويلها.

160

161

كما ت�صمنت الزيارة جولة اإلى مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومعمل نوكيا ومركز توثيق التراث الح�صاري والطبيعي.

واتفق الطرفان على اأهمية الم�صاركة في مبادرة مر�صد دولي ل�صيا�صات الإنترنت )GIPO(, وخلق حوار رفيع الم�صتوى ب�صاأن �صيا�صات تكنولوجيا المعلومات والت�صالت 

لمناق�صة المو�صوعات ذات الهتمام الم�صترك وتوفير الإنترنت ك�صبكة عالمية متاحة للجميع, ف�صاًل عن تبادل المعارف وم�صاركة الخبرات في البوابة الأوروبية اإلى 

جانب مجالت اأخرى ذات اهتمام م�صترك.



التعاون الثنائي

وا�صلت الوزارة في عام 2013 تعاونها مع �صركاء من مختلف اأنحاء العالم من خالل عقد العديد من الجتماعات وتنفيذ الأن�صطة الثنائية, ومن ثمَّ تعزيز 

التعاون المتبادل وا�صتكمال التفاقيات الحالية وت�صليط ال�صوء على اآخر الم�صتجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والت�صالت في م�صر.

اأرمينيا

التقى وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات في �صهر يناير �صفير اأرمينيا لدي م�صر ال�صيد اأرمين ملكونيان وتناول �صبل تفعيل التعاون الم�صترك بين البلدين.

و�صاركت الوزارة في اللقاء التح�صيري لجتماعات الجل�صة الخام�صة للجنة الم�صتركة بين الحكومتين, والذي تتبناه لجنة التعاون القت�صادي والتقني والعلمي بهدف 

تعزيز التعاون بين البلدين في المجالت المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والت�صالت.

الجزائر 

ا�صت�صافت الجزائر فعاليات الجتماعين الرابع والثالثين وال�صابع ع�صر للمكتب التنفيذي لمجل�ش الوزراء العرب لالت�صالت والمعلومات في �صهر �صبتمبر, وخالل 

مة لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت والرخ�صة الموحدة  هذه الفعاليات التقى وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات نظيره الجزائري وتناول المو�صوعات الُمنظِّ

والحماية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وتطوير القدرات الب�صرية والمحتوى الإلكتروني والهوية الرقمية والحكومة الإلكترونية, كما اتفقا على ت�صريع الإجراءات 

الالزمة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في �صوء التقدم الحالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والت�صالت.

البحرين 

قام معالي ال�صيخ فواز بن محمد اآل خليفة وزير الدولة ل�صئون الت�صالت والوفد المرافق له بزيارة تفقدية اإلى القرية الذكية في �صهر �صبتمبر, وجاء ذلك خالل لقاءه 

مع المهند�ش عاطف حلمي وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات, كما بحثا خالل المقابلة �ُصبل دعم وتعزيز التعاون الم�صترك بين البلدين في مجال تكنولوجيا 

المعلومات والت�صالت, كما قام معالي ال�صيخ فواز خالل جولته التفقدية بالقرية الذكية بزيارة �صركة »Xceed« ومركز توثيق التراث الح�صاري والطبيعي, ف�صاًل عن 

زيارته لمعهد تكنولوجيا المعلومات.

كولومبيا

�صاركت الوزارة, في �صهر نوفمبر, في ور�صة العمل التجريبية التي تحر�ش كولومبيا على اإقامتها بهدف خلق منبر لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الحكومات 

الإلكترونية بين الدول الجنوبية جنًبا اإلى جنب مع اأ�صواق �صيفت�ش النا�صئة الم�صتركة بين هذه الدول, التي تعد م�صر ع�صو بارًزا فيها.
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فنلندا 

التعاون  اللقاء بحث �صبل زيادة  ال�صيدة تول يوريول �صفيرة جمهورية فنلندا لدى م�صر, حيث تم خالل  ا�صتقبل وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات في �صهر نوفمبر 

وال�صراكة وجذب المزيد من ال�صتثمارات اإلى قطاع الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات, وتفعيل التفاقيات التي تم اإبرامها بين البلدين في الفترة الما�صية في هذا المجال.

هذا, واأكدت ال�صفيرة خالل الجتماع على رغبة بالدها في تعزيز التعاون التجاري بين م�صر وفنلندا, كما اأ�صارت اإلى رغبة �صركة نوكيا الفنلندية العالمية في تو�صيع 

نطاق اأعمالها في م�صر.

كما اتفق الجانبان على اإقامة مجل�ش الأعمال الم�صرية الفنلندية والمقرر افتتاحه في 2014.

الهند

ان�صم وفد الوزارة اإلى البعثة الرئا�صية خالل زيارة اإلى الهند, وذلك في �صهر مار�ش, بهدف بحث اأوا�صر التعاون بين البلدين في الم�صتقبل, كما جرى توقيع مذكرتا 

تفاهم بين البلدين في مجال الحماية الإلكترونية وغيرها من المجالت المتعلقة بالتعليم وتبادل الخبرات وال�صتعانة بم�صادر تمويل خارجية والبحوث والتطوير.

اإيطاليا

ا�صتقبل وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات في �صهر اأبريل بمكتبه ال�صيد ماوريت�صيو ما�صاري �صفير اإيطاليا لدى م�صر حيث بحثا خالل اللقاء �صبل تعزيز التعاون 

بين البلدين, ومن بين المو�صوعات التي تناولتها المباحثات الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني. 

اإ�صتونيا 

بحث المهند�ش عاطف حلمي وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات مع بول تي�صالو �صفير اإ�صتونيا بالقاهرة اآفاق التعاون الم�صترك وتبادل الخبرات بين البلدين في 

العديد من المجالت المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والت�صالت, وجرى خالل اللقاء ا�صتعرا�ش اأطر التعاون المختلفة في مجال تاأمين الف�صاء الإلكتروني, حيث 

تعد دولة اإ�صتونيا من الدول التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال, بالإ�صافة اإلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتطبيقات وبرامج المحمول اإلى جانب اآليات مواجهة 

المخلفات الإلكترونية.

في ال�صياق ذاته تم خالل اللقاء مناق�صة اإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة ال�صوؤون القت�صادية والت�صالت الإ�صتونية قريًبا, 

تهدف اإلى و�صع الأطر التنفيذية من خالل ر�صم خريطة طريق لتطبيق وتنفيذ مبادرة الهوية الرقمية الم�صرية والتي من المرجح اأن ُتطبق في الفترة من 2017-2012. 
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المملكة العربية ال�صعودية 

اختتم الوفد الم�صري برئا�صة المهند�ش عاطف حلمي وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات زيارته اإلى المملكة العربية ال�صعودية والتي ا�صتغرقت يومي الثامن 

اأطر التعاون بين البلدين, وتناول اللقاء عدة مو�صوعات من بينها التعاون بين البلدين على الم�صتوى الحكومي  والتا�صع من �صهر �صبتمبر وذلك في �صبيل تعزيز 

والموؤ�ص�صي, وذلك في بع�ش هيئات تنظيم الت�صالت وكيانات الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات مثل �صركة الت�صالت ال�صعودية وال�صركة الم�صرية لالت�صالت اإلى 

جانب هيئات البريد, كما تطرق اللقاء اإلى مجالت دعم وتنمية البتكار وريادة الأعمال وحدائق التكنولوجيا والمحتوي العربي على الإنترنت وتكنولوجيا التوقيع 

الإلكتروني, وتناول كذلك اأهمية �صناعة مراكز الت�صالت المتميزة واإتاحة الفر�صة لال�صتثمار ال�صعودي في القرية الذكية وحدائق التكنولوجيا وتبادل الخبرات على 

الم�صتوى الإقليمي.

في ال�صياق ذاته, التقى معالي الوزير بنظيره ال�صعودي محمد جميل بن اأحمد مــال, حيث ا�صتعر�ش الأخير عدًدا من الم�صروعات والخطط التي تطرحها الحكومة 

ال�صعودية في مجالت تكنولوجيا المعلومات وتوثيق التراث الثقافي والهوية الرقمية على ال�صعيدين العربي والإ�صالمي, كما ا�صتعر�ش المهند�ش عاطف حلمي في 

الوقت عينه المميزات الأ�صا�صية للخطة الإ�صتراتيجية الخم�صية القادمة في مجال الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات.

تبادل  المذكرة على  هذه  ن�صت  كما  الإلكتروني,  التوقيع  في مجال  ول�صيما  البلدين  بين  الم�صترك  التعاون  اأطر  وتعزيز  لدعم  تفاهم  مذكرة  الطرفان  ع  وقَّ وقد  هذا, 

المذكرة  هذه  وبموجب  والت�صريعي,  التقني  الم�صتويين  على  الم�صورة  تقديم  جانب  اإلى  الرقمية,  والهوية  الإلكتروني  التوقيع  مجالي  في  الإلكترونية  التطبيقات 

�صُيجرى التن�صيق بين البلدين, كما �صتتم الم�صاركة بينهما في الجتماعات والموؤتمرات, جنًبا اإلى جنب مع منتديات التوقيع الإلكتروني المتخ�ص�صة.



بولندا

توجه الوفد الم�صري للوزارة بزيارة اإلى العا�صمة البولندية وار�صو بغية تناول �صبل التعاون الم�صتقبلي بين البلدين وذلك في مجالت الهتمام الم�صترك, كما وقع 

الجهاز القومي لتنظيم الت�صالت مذكرة تفاهم مع نظيره البولندي وذلك ب�صاأن ت�صكيل فريق ال�صتجابة للطوارئ الحا�صوبية.

ففي هذا ال�صدد ت�صمنت مجالت التعاون الم�صتقبلي بين م�صر وبولندا تطوير خدمات الإنترنت وا�صع النطاق وتكنولوجيا التجوال وتطوير جودة الإنترنت المتنقل 

والأمن المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والت�صالت وبناء القدرات بالإ�صافة اإلى التطبيقات الإلكترونية والم�صروعات ال�صغيرة والمتو�صطة.

ا, فقد جمع الوفد بين دفتيه ممثلون من الوزارة وهيئة تنمية �صناعة التكنولوجيا والجهاز القومي لتنظيم الت�صالت وجمعية »ات�صال« وغرفة �صناعة  وفي هذا اأي�صً

تكنولوجيا المعلومات والت�صالت و�صركات المحمول الثالثة: موبينيل وفودافون م�صر وات�صالت.

كما التقى معالي الوزير, في �صهر فبراير, بال�صفير البولندي لدي م�صر ال�صيد بوتر بوت�صا في القرية الذكية َتَم�ّصيا مع رغبة الجانبين في تعزيز العالقات الثنائية 

بين البلدين وذلك من خالل تبادل الخبرات, كما تناول خالل اللقاء بحث مو�صوعات الهتمام الم�صترك والتي من بينها ال�صبكات وا�صعة النطاق والحماية الإلكترونية 

والتوظيف والتدريب.

�صنغافورة 

ا�صتقبل معالي الوزير في �صهر �صبتمبر �صفير �صنغافورة الجديد لدي م�صر ال�صيد بريمجيت �صادا�صيفان حيث بحثا �صبل تفعيل التعاون بين البلدين, كما قام �صفير 

�صنغافورة بزيارة القرية الذكية واأ�صاد بدورها الَبّناء.

جمهورية النيجر 

التقي وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات, في �صهر فبراير, بال�صيد �صاليفو لبو بو�صي وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات لدى جمهورية النيجر, وقد جاء 

ذلك خالل زيارة الأخير لجمهورية م�صر العربية, وتناول خالل اللقاء م�صروع تنفيذ تو�صيل كابالت الألياف ال�صوئية بالتعاون مع �صركة ال�صويدي الم�صرية, اإلى جانب 

مد اأوا�صر التعاون في مجال التدريب.
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اإ�صبانيا

�صاركت م�صر في فعاليات الموؤتمر العالمي للتليفون المحمول والتي اأقيمت في اإ�صبانيا في �صهر فبراير, كما التقى وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات  بنظيره 

الإ�صباني, وتطرقا خالل اللقاء اإلى �ُصبل التعاون بين البلدين في مجالت البطاقات الذكية وال�صحة الإلكترونية, وقد اأتى ذلك تم�صًيا مع رغبة م�صر في زيادة ال�صتثمار 

في اإ�صبانيا, كما عقد الوزير عدة لقاءات مع العديد من الوزراء ومديري ال�صركات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت.

ال�صويد 

انعقد في �صهر فبراير اجتماع مع ال�صفيرة ال�صويدية لدى م�صر, حيث اأعربت فيه عن اهتمام ال�صويد بدفع عجلة ال�صتثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والت�صالت 

الم�صري, كما بحث الجانبان خالل الجتماع �صبل تعزيز التعاون الم�صترك بين البلدين.

اأوغندا 

زار وفد من خبراء المعهد الأوغندي لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت م�صر في �صهر مار�ش بهدف ا�صتيفاء المرحلة النهائية ببرنامج التدريب في مجال ال�صتعانة 

بم�صادر تمويل خارجية, كما قام خبراء م�صريون من فريق ال�صتجابة للطوارئ الحا�صوبية بزيارة اإلى اأوغندا في �صهر مايو, بهدف اإعطاء دورة تدريبية للكوادر الأوغندية 

في المجالت المتعلقة بال�صتجابة للطوارئ الحا�صوبية والحماية الإلكترونية, حيث كانت الدورة جزء من برنامج تدريبي �صامل ب�صاأن ت�صكيل فريق ال�صتجابة للطوارئ 

الحا�صوبية في اأوغندا.

بذلك اخُتتَمت المراحل النهائية المتعلقة بتدريب 160 كادر من الكوادر في اأوغندا في البرنامج التدريبي في مجال ال�صتعانة بم�صادر تمويل خارجية, والذي ي�صهم من 

جانبه في توفير 3000 فر�صة عمل فور ا�صتيفاءه.

ففي هذا ال�صياق, اتفقت م�صر واأوغندا على قيام ال�صركة الم�صرية لالت�صالت بعقد ور�صة عمل بالعا�صمة الأوغندية كمبال, والتي من المقرر اأن يتم فيها دعوة الدول 

المجاورة كبوروندي ورواندا لح�صورها, وتهدف هذه الور�صة اإلى اإ�صفاء بع�ش التو�صيحات على م�صروع تو�صيل كابالت الألياف ال�صوئية بين م�صر وتلك الدول, مما 

ي�صهم في تي�صير �صبيل نقل المعلومات وتح�صين خدمات الإنترنت.



دولة الإمارات العربية المتحدة 

�صاركت م�صر في جايتك�ش دبي 2013 والذي اأقيم من 20 اإلى 24 اأكتوبر بدولة الإمارات العربية المتحدة, من خالل وفد وزاري رفيع الم�صتوى, حيث �صهدت فعالياته عدًدا 

من اللقاءات والمباحثات الثنائية المتعلقة بدعم �صبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�صالت. 

وفي هذا ال�صياق, التقى وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات برئي�ش مجل�ش اإدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت في الإمارات, وبحثا خالل اللقاء ق�صايا 

الهتمام الم�صترك بين البلدين والتي من بينها مبادرة الحكومة الذكية ومبادرة محمد بن را�صد للتعليم الإلكتروني, اإلى جانب البحث عن �صبل لإثراء المحتوى العربي 

على الإنترنت بهدف الحفاظ على الهوية العربية وو�صع نطاق عربي رفيع الم�صتوى ي�صهم بدوره في ن�صر الإنترنت بين متحدثي اللغة العربية ومن يتعاملون بالحروف 

الالتينية.

الجزائر  ا�صت�صافتهما  واللذان  والمعلومات  لالت�صالت  العرب  الوزراء  لمجل�ش  التنفيذي  للمكتب  ع�صر  وال�صابع  والثالثين  الرابع  الجتماعين  فعاليات  وفي غ�صون 

اإبان �صهر �صبتمبر, التقى وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات برئا�صة الوفد الإماراتي حيث تناولوا �صبل التعاون وتبادل الخبرات فيما يخ�ش تطبيقات الحكومة 

الإلكترونية والحماية الإلكترونية والحو�صبة ال�صحابية. 

المملكة المتحدة

ا�صتقبل وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات في �صهر اأكتوبر ال�صفير البريطاني لدى م�صر ال�صيد جيم�ش وات ورئي�ش هيئة التجارة وال�صتثمار البريطانية ال�صيد 

جون فرانك بمكتبه, حيث بحثوا خالل اللقاء �صبل تعزيز العالقات بين البلدين من الناحية التجارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�صالت.

ففي خالل اللقاء اتفق كال الجانبين على اأهمية تعزيز ال�صراكة بين البلدين على م�صتوى الحكومات والقطاعات الخا�صة مما يوطد دور قطاع تكنولوجيا المعلومات 

والت�صالت في خدمة المجتمع.

اليمن 

التقى وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات بنظيره اليمني حيث ناق�صا �صبل تعزيز العالقات في الم�صروعات ذات الهتمام الم�صترك, كبناء حدائق التكنولوجيا 

واإدارتها والأمن الإلكتروني وبناء القدرات الب�صرية, وقد جاء ذلك اأثناء الجتماع الرابع والثالثين وال�صابع ع�صر من فعاليات المكتب التنفيذي لمجل�ش وزراء الت�صالت 

والمعلومات العرب المنعقد في الجزائر. 
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الوليات المتحدة الأمريكية

في اإطار تفعيل التفاقات الموقعة م�صبًقا مع بع�ش ال�صركات الكبرى وجذب المزيد من ال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة وا�صتعادة ثقة الم�صتثمرين في ال�صوق الم�صرية, 

اإلى ت�صجيع  30 مار�ش, كما تهدف البعثة  اإلى   25 اإلى الوليات المتحدة الأمريكية في الفترة من  �صافرت بعثة وزارية من وزارة الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات 

ال�صتثمارات, لي�ش في القاهرة فقط ولكن في المحافظات الأخرى كما ت�صعى البعثة اإلى خلق فر�ش عمل جديدة ف�صاًل عن الحفاظ على قنوات مفتوحة مع العمالة 

الوافدة.

كما عقدت لقاءات مع م�صوؤولين حكوميين وبع�ش الم�صريين العاملين بالخارج خالل هذه الجولة, هذا وقد جنت هذه البعثة ثمارها بعدد من التفاقيات مع ال�صركات 

متعددة الجن�صيات ذات ال�صمعة الطيبة, مثل مايكرو�صوفت واإنتل واأوراكل و�صي�صكو.

هذا وقد التقى الوزير , اأثناء تلك الزيارة, بم�صوؤول الجالية الم�صرية المتخ�ص�ش في �صناعة تكنولوجيا الت�صالت والمعلومات, حيث اأكد على دعائم ال�صراكة ول�صيما 

التعاون بين ال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة وتبادل الخبرات في مجال البتكار وجذب ال�صتثمارات الأجنبية.



المبادرات والمنظمات الدولية

ا�صتمرت م�صاركة م�صر مع الموؤ�ص�صات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�صالت خالل عام 2013, وذلك لأهمية تلك الموؤ�ص�صات في التركيز على الهتمام 

الدولي لإنجازات تكنولوجيا المعلومات والت�صالت في البالد ف�صاًل عن الم�صاهمة في و�صع �صيا�صات الت�صالت الدولية والحفاظ على اللتزام بالمعايير الدولية.

التحاد الدولي لالت�صالت 

�صاركت م�صر بفاعلية في جميع الجتماعات العربية والأفريقية التي عقدت للتح�صير للموؤتمر العالمي لتطوير الت�صالت 2014, هذا ومن المقرر اأن يعقد هذا الموؤتمر 

في دبي في الفترة من 30 مار�ش اإلى 10 اأبريل من عام 2014, علًما باأن الوزارة قد انتهت من اإعداد 15م�صروًعا م�صرًيا لتقديمه في هذا الموؤتمر.

ا اأن م�صر �صاركت في اجتماع الفريق ال�صت�صاري لتقيي�ش الت�صالت )TSAG( كما قدمت اإ�صهامات فعالة في هذا الجتماع الذي عقد بجنيف  ومن الجدير بالذكر اأي�صً

في �صهر يونيو.

وعالوة على ذلك, تراأ�صت م�صر الجتماع الإقليمي العربي التح�صيري )RPM( الذي عقد في البحرين في �صهر اأكتوبر, كما �صاركت في الجتماع الإقليمي الأفريقي 

التح�صيري الذي عقد بالعا�صمة الغانية اأكرا في �صهر اأكتوبر, وقد �صارك في هذه الجتماعات التح�صيرية العديد من �صناع القرار والمنظمين والخبراء من المنطقة 

العربية والأفريقية ف�صاًل عن مراقبين من جميع اأنحاء العالم, وذلك ل�صياغة خطة عمل خا�صة بتطوير الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية وتكنولوجيا المعلومات على 

مدى ال�صنوات الأربع القادمة.

ومن المقرر اأن تقوم وزارة الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات با�صتمالة نظيراتها حول العالم في جميع الدول الأع�صاء بالتحاد وذلك لنتخاب م�صر, نيابة عن الإقليم 

الأفريقي, لع�صوية مجل�ش التحاد الدولي لالت�صالت الذي �صيعقد في موؤتمر المندوبين المفو�صين المرتقب في بو�صان بكوريا الجنوبية في �صهر نوفمبر عام 2014.

م في الموؤتمر العالمي  تتراأ�ش الوزارة الفريق التح�صيري العربي الذي ي�صم جميع الدول العربية الم�صوؤولة عن اإعداد م�صروعات التطوير العربية الم�صتركة والتي �صُتقدَّ

لتطوير الت�صالت 2014.

كما ت�صارك الوزارة بنجاح في الأن�صطة المتعلقة بال�صوؤال 5/15 من اأ�صئلة مجموعة العمل 5 بالتحاد, مع العلم باأن ال�صوؤال 15 هو عبارة عن عن�صر عمل يتعلق بكيفية 

ا�صتخدام الغوا�صة المزودة باأجهزة ال�صت�صعار العلمية في ر�صد المناخ والك�صف عن مخاطر الكوارث, كما اأن م�صر هي المقررة لهذا ال�صوؤال وقد قدمت اإ�صهامات رئي�صية 

�صوب تطوير منهجية العمل وتعزيزها.

وتجدر الإ�صارة اإلى م�صاركة وزارة الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات بفعالية في التح�صير للمنتدى العالمي الخام�ش ل�صيا�صات الت�صالت/تكنولوجيا المعلومات 

)WTPF(, وفي اإطار حر�صها كي ت�صبح ع�صًوا ن�صًطا في فريق الخبراء غير الر�صميين, �صاركت م�صر في المنتدى العالمي الخام�ش ل�صيا�صات الت�صالت/تكنولوجيا 

المعلومات الذي عقد بجنيف, �صوي�صرا, في الفترة ما بين 14 اإلى 16 مايو تحت �صعار »ق�صايا ال�صيا�صة العامة المت�صلة بال�صبكة الدولية لالإنترنت«. 
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القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

التحاد  بمقر  فبراير  �صهر  في  اأقيم  الذي  العالمي  الحتفال  مرا�صم  خالل 

حمدون  ال�صيد  لالتحاد  العام  الأمين  منح  جنيف,  في  لالت�صالت  الدولي 

توريه, �صهادة تقدير لم�صر اعترافًا بالم�صاهمات الجادة التي تقدمها م�صر 

في متابعة تنفيذ نتائج القمة العالمية.

العالمية  القمة  مجل�ش  عمل  مجموعة  �صمن  بقوة  م�صر  �صاركت  ولقد 

ال�صتعرا�ش  ب�صاأن  مناق�صات  جرت  حيث  بالتحاد,  المعلومات  لمجتمع 

ال�صامل للقمة, وقد قادت م�صر المناق�صات والمفاو�صات مع الدول الأع�صاء 

الأخرى ب�صدد �صياغة دور التحاد الدولي لالت�صالت ووكالت الأمم المتحدة 

الدولي على  التحاد  فعاليات  اإقامة  �صرورة  يتما�صى مع  بما  وذلك  الأخرى 

مدى  على  العالمية  القمة  تنفيذ  م�صتوى  ل�صتعرا�ش  م�صتوى  اأعلى 

ال�صنوات الع�صر الما�صية. 

 2013 عام  لالت�صالت  الدولي  التحاد  مجل�ش  قبل  من  م�صر  ُر�صحت  كما 

لالأطراف  الر�صمية  التح�صيرية  الجتماعات  رئي�ش  نائب  من�صب  لت�صغل 

العا�صر رفيع  المعنية لالتحاد الدولي لالت�صالت المن�ّصقة وفق الم�صتوى 

الم�صتوى من القمة العالمية, و�صت�صت�صيف م�صر الجتماعات التح�صيرية 

الر�صمية الخام�صة لالأطراف المعنية في مايو 2014.

منتدى حوكمة الإنترنت 

خالل  اإندوني�صيا  بالي,  في   )IGF( الإنترنت  حوكمة  منتدى  ُد�صن 

تعزيز   - المحاور«  »بناء  �صعار:  تحت  اأكتوبر   25 اإلى   22 من  الفترة 

الم�صتدامة.« والتنمية  النمو  لتحقيق  معنية  اأطراف  عدة  بين   التعاون 

لمنتدى  المختلفة  الأن�صطة  في  م�صر  من  ممثلون  �صارك  قد  اأنه  اإلى  ي�صار 

الأخرى  العمل  ور�ش  اأو  الرئي�صية  الجل�صات  في  �صواء  الإنترنت  حوكمة 

المتعلقة بحوكمة الإنترنت وتحقيق اأمان الطفل على الإنترنت, كما ُعقدت 

الدولية  والمنظمات  الأخرى  الحكومية  الوفود  مع  ثنائية  اجتماعات  عدة 

وجمعيات رجال الأعمال.

البنك الدولي

زار وفد من البنك الدولي م�صر لتقييم برنامج التحويالت النقدية في حالت 

البرنامج,  هذا  بتمويل  والتعمير  لالإن�صاء  الأوروبي  البنك  ويقوم  الطوارئ, 

الذي  الم�صروع,  هذا  ويهدف  الم�صرية,  الحكومة  من  طلب  على  بناًء  وذلك 

اإلى درا�صة  الأمان الجتماعي في م�صر,  اإن�صاء �صبكة  يعّد بمثابة خطوة نحو 

اإمكانية ح�صول محدودي الدخل على التحويالت المالية في حالت الطوارئ. 

وتهدف هذه الزيارة اإلى تحديد نطاق عمل الم�صروع المقترح والتفاق عليه 

ف�صاًل عن مناق�صة ترتيبات التنفيذ والئتمان وو�صع الجدول الزمني لعر�صه 

على مجل�ش اإدارة البنك الدولي.

منظمة التعاون القت�صادي والتنمية 

�صاركت الوزارة عام 2013 في الجتماع الر�صمي للجنة �صيا�صات المعلومات 

التحتية  البنية  في  الم�صاركة  العمل  اأطراف  مع  والت�صالت  والكمبيوتر 

لالت�صالت و�صيا�صة تقديم الخدمات والموؤ�صرات ومجتمع المعلومات واقت�صاد 

المعرفة ف�صاًل عن حماية المعلومات وخ�صو�صيتها.

الملكية  حقوق  مكتب  قبل  من  درا�صة  لإعداد  اتفاق  اإلى  التو�صل  تم  كما 

حقوق  حول  التكنولوجيا  �صناعة  تنمية  لهيئة  التابع   )IPR( الفكرية 

على  العامة  الأطر  مناق�صة  اإلى  الدرا�صة  هذه  وتهدف  الفكرية,  الملكية 

تكنولوجيا  مجال  في  البتكار  تعزيز  في  فعاليتها  ومدى  الدولي  ال�صعيد 

المعلومات والت�صالت. 
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والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة 

)اليون�صكو( 

التقى المهند�ش عاطف حلمي وزير الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات, 

والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المدير  مع  مار�ش  �صهر  في 

والثقافة )اليون�صكو(, اإيرينا بوكوفا, في القرية الذكية.

وقد ناق�صا �صبل ن�صر الوعي وبناء القدرات من برمجيات الم�صدر المفتوح 

العربي,  الإلكتروني  المحتوى  لم�صروع  م�صتركة  روؤية  اإعطاء  عن  ف�صاًل 

التوعية  رفع  برامج  الجتماع,  خالل  اأثيرت  التي  الأخرى  الق�صايا  ومن 

للمناطق الفقيرة, وذلك بالتعاون مع خبراء اليون�صكو, كو�صيلة لتو�صيع 

المعلومات  تكنولوجيا  با�صتخدام  ول�صيما  القائمة  الم�صروعات  نطاق 

والت�صالت مع الأ�صخا�ش ذوي الإعاقة وتعزيز انت�صار الأجهزة اللوحية في 

المعلومات  با�صتخدام تكنولوجيا  التعليم  لتطوير  المدار�ش في محاولة 

والت�صالت.

بين  والموقعة  الثالثية  التعاون  اتفاقية  تو�صيع  ا  اأي�صً الطرفان  ناق�ش  وقد 

الوزارة ومركز توثيق التراث واليون�صكو للتوثيق الرقمي للتراث العربي 

والريا�صيات,  العلوم  مجالت  في  بالمخطوطات  يتعلق  فيما  والإ�صالمي 

وبالتالي المحافظة على التراث العربي.
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الطريق نحو الم�صتقبل

ت�صعى وزارة الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات جاهدة, منذ ن�صاأتها, للو�صول بم�صر اإلى ع�صر الت�صالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات, ف�صاًل عن تطوير البنية 

التحتية لمواكبة تطورات هذه التكنولوجيا في جميع اأنحاء العالم اإلى جانب تلبية طموحات ال�صعوب.

تعمل الوزارة على دعم قطاع الت�صالت وتكنولوجيا المعلومات الم�صري الذي يلعب دوًرا ن�صًطا في تي�صير تحقيق الأهداف ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية من 

خالل ال�صتراتيجية التي تهدف اإلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة واقت�صاد قوي يعتمد على �صهولة الو�صول للمعرفة باأ�صعار معقولة ف�صاًل عن الحقوق الرقمية 

للمواطنين وتطوير �صناعة تكنولوجيا المعلومات والت�صالت الوطنية التناف�صية.

كما تركز ال�صتراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت 2013-2017 على عدد من الأهداف ال�صتراتيجية الخا�صة بدمج تقنيات المعلومات والت�صالت 

في جميع القطاعات ف�صاًل عن خدمة اأولويات التنمية الوطنية, بما في ذلك المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة, وفي اإطار �صياغة هذه ال�صتراتيجية, ُو�صعت 

التنمية  اأولويات  اإلى  بالإ�صافة  ودولًيا  اإقليمًيا  الت�صالت  وتطوير قطاع  التي تجري في م�صر  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الح�صبان كالتغيرات  الأ�صا�صية في  العتبارات 

الوطنية في م�صر, بالإ�صافة اإلى الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع خالل العقود ال�صابقة.

وبالرغم من التحديات التي تواجه م�صر في الوقت الراهن, ل يزال قطاع تكنولوجيا المعلومات والت�صالت م�صتمًرا في النمو بمعدل اأعلى من جميع القطاعات الأخرى, 

وعالوة على ذلك, �صاهم هذا القطاع ب�صكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الم�صري بالإ�صافة اإلى تح�صين معدل النمو من ن�صبة 3.2٪ و�صوًل اإلى 4.1٪ في عام 

2013, كما تلتزم الوزارة بخلق حوالي 50000 فر�صة عمل مبا�صرة خالل 2014-2013.
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واتخذت الوزارة خطوات ملحوظة نحو اإقامة مجتمع رقمي في مناطق مختلفة بالدولة واإتاحته للمواطنين با�صتخدام الرقم القومي, كما ت�صعى الوزارة جاهدًة لتوفير 

فر�ش عمل لل�صباب الم�صريين وجذب الم�صتثمرين.

كما ت�صعى الحكومة الم�صرية لال�صتثمار في مناطق جغرافية مختلفة في م�صر واإر�صاء حوالي 18 كاباًل من كابالت الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية عبر البحر الأبي�ش 

المتو�صط والبحر الأحمر, مما يجعل م�صر ثاني دولة على م�صتوى العالم لديها اأعلى عدد من الكابالت البحرية لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية.

كما ت�صعى الوزارة اإلى توفير الموارد والو�صائل الالزمة لتنمية �صناعة التكنولوجيات  الم�صرية للمناف�صة محلًيا وعالمًيا, بالإ�صافة اإلى فتح اأ�صواق محلية وعالمية 

جديدة و�صن الت�صريعات وال�صيا�صات الخا�صة بتكنولوجيا المعلومات والت�صالت اإلى جانب توفير قائمة بالم�صروعات ال�صخمة عبر النماذج المختلفة ك�صناعة التعهيد 

ونقل الأعمال وال�صراكات بين القطاعين العام والخا�ش.

هذا و تعتبر م�صر واحدة من اأكبر خم�ش دول في العالم لت�صدير خدمات تكنولوجيا المعلومات, فعلى مدار العامين الما�صيين, تح�صنت البنية التحتية الرئي�صية 

اإن�صاء القرية التكنولوجية بالمعادي, جنوب القاهرة, وكنتيجة لال�صتثمار في تطوير القدرات الب�صرية, بالإ�صافة اإلى عوامل اأخرى,  لالت�صالت في الدولة من خالل 

اأ�صبحت م�صر الآن دولة مناف�صة اإلى حد كبير في هذا القطاع. 

عالوًة على ذلك, تبذل الوزارة ق�صارى جهدها لموا�صلة الدعم لقطاع تكنولوجيا المعلومات والت�صالت الثري ف�صاًل عن تعزيز التنمية الم�صتدامة في جميع قطاعات 

الدولة خالل الحقبة التي تواجه فيها م�صر العديد من التحديات ال�صيا�صية والقت�صادية.






