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  ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع عىل بروتوكول تعاون مدبول  شهد الدكتور مصطفى 
ى  ثالث  بي 

، والقوى العاملة؛ بشأن تفعيل واستدامة االجتماع  وزارات: االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن 
ونية لل ذويالشبكة القومية لخدمات األشخاص   توظيف "تأهيل". اإلعاقة والمنصة اإللكتر

 
ى القباج، وزيرة  وحضى التوقيع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ونيفي 

 ، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة. االجتماع  التضامن 
 

لشئون مؤسسات  االجتماع  ، مساعد وزيرة التضامن د عبد الموجو فيما وقع بروتوكول التعاون أيمن 
، رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، ز عبد العزي، والسيدة/ منال األهىل  المجتمع 

وع التحول  من أجل  الرقم  والمهندسة هدى دحروج، مستشار التنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشر
 التنمية المستدامة بوزارة االتصاالت. 

 
  وعىل هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء أن بروتوكول التعاون 

تماشًيا مع توصيات السيد رئيس  يأثر
  ، 2022الجمهورية خالل االحتفالية السنوية "قادرون باختالف" 

ى
نسختها الرابعة، ألصحاب الهمم  ف

  والقدرات الخاصة، 
  دت تحت شعار "لينا مكان"؛ باتخاذ كافة اإلجراءات التنفيذية انعق والتر

تستهدف  التر
  دعم ذوى الهمم، ودمجهم 
ى
وعات والمبادرات القومية بالدولة، واستثمار قدراتهم كجزء هام  ف جميع المشر

ى جميعهم.  ى المضيي   وفاعل عىل قائمة أولويات االرتقاء بحياة المواطني 
 

ونية من خالل إتاحة ونشر وأضاف أن بروتوكول التعا ون يستهدف تفعيل واستدامة المنصة اإللكتر
ى جميع الجهات واألطراف المعنية، وكذا الوصول إل أكتر عدد  ها والتسويق لها بي  الخدمات المقدمة عتر

كات وأصحاب األعمال.   من الفئات المستهدفة من األشخاص ذوى اإلعاقة، والشر
 

إل أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات طّورت وأطلقت "الشبكة فيما أشار الدكتور عمرو طلعت، 
وع التحول  ذويالقومية لخدمات األشخاص  من أجل التنمية المستدامة  الرقم  اإلعاقة" من خالل "مشر

  
ى
ل وزارة االتصاالت "الشبكة" وذلك بالتعاون  ف فعِّ

ُ
مض"، وبموِجب بروتوكول التعاون الموقع اليوم، ست

  مع 
 والقوى العاملة.  االجتماع  التضامن  وزارثر

 
ى قدرات األشخاص  أساس  وأضاف: بشكل  اإلعاقة وتسهيل  ذوييستهدف بروتوكول التعاون تحسي 

  وصولهم إل الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتلبية متطلبات سوق العمل 
ى
 ف

ى للعمل يتمثل األول المجاالت المختلفة. كما يتضمن بروتوكول ا   لتعاون محورين أساسيي 
ى
تفعيل  ف

ونية )تأهيل( من خالل إتاحة ونشر الخدمات    واستدامة المنصة اإللكتر
تقدمها المنصة والتسويق لها  التر

ى كافة الجهات واألطراف المعنية.   بي 

 



 

 
 

  وتابع: أما المحور 
عىل مستوى الدولة من  فيستهدف الوصول إل أكتر عدد من الفئات المستهدفة  الثاثى
كات وأصحاب األعمال، والهيئات، والجمعيات والمؤسسات  ذويكل من األشخاص من  اإلعاقة، والشر

  األهلية، وتحقيق التوافق 
.  التلقاث   فيما بينهم باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء االصطناع 

 
اإلعاقة عتر تيست  الحصول عىل ِخدمات  ذويواستطرد الوزير: تستهدف المنصة مساعدة الشباب من 

ى شبكة رقمية تضم الجهات المعنية بتقديم الخدمات لألشخاص ذوى اإلعاقة   ة من خالل تدشي  ى متمت 
ى األطراف.   كنافذة واحدة وبطريقة تفاعلية بي 

 
التقنية المتعلقة بتشغيل "الشبكة"، وإنشاء قواعد البيانات  بالنواح  وأوضح أن وزارة االتصاالت ستختص 

ونيا للحفاظ عىل رسية البيانات  ونية"، كما ستطور نظاما إلكتر للخدمات المقدمة، وصيانة "المنصة اإللكتر
 والمعلومات والمستندات عىل "الشبكة". 

 
  تصاالت هذه الشبكة "فنًيا" عىل الخادم التابع لها، وستقدم الدعم وتابع: ستستضيف وزارة اال 

خالل  الفتى
وتوكول، عىل أن تؤول هذه االختصاصات بعد ذلك إل وزارة التضامن  ، الفتا إل االجتماع  مدة رسيان التر

ى عىل استخدام المنصة ممن يتم ترشيحهم م ى واإلداريي    ن أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من الفنيي 
 وزارثر

 والقوى العاملة والجهات التابعة لهما.  االجتماع  التضامن 
 

  وأشار "طلعت"، 
ى
ى  ف هذا السياق، إل أن الوزارة ستنظم كذلك برامج تدريبية لتأهيل عدد من المدربي 

ى عىل تطوير واستضافة المنصة، والمشاركة  ى بالوزارتي  ى لالضطالع بمهام تدريب العاملي    التقنيي 
ى
نشر  ف

: األشخاص ذوو اإلعاقة، ومقدمو الخدمات، وأصحاب خدمات ى من الفئات الثالثة وه  ى المستهدفي  ها بي 
 األعمال. 

 
اتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تعتمد عىل تحقيق هدف مض الرقمية  ونّوه إل أن استر

ى  ورة التمكي  ية وتطوي    ع التكنولوحر  وبناء اإلنسان مع ضى التطبيقات التكنولوجية لمساعدة  للكوادر البشر
ى األشخاص ذوى اإلعاقة وتنمية قدراتهم الرقمية، ونشر خدمات التأهيل والتدريب وبناء القدرات،  وتمكي 

 خلق المزيد من فرص العمل المناسبة لهم.  وبالتال  
 

ى القباج إل أن وزارة التضامن  صة لتكون جزًءا ستتول مسئولية تشغيل المن االجتماع  فيما تطرقت نيفي 
  من الخدمات 

تقدمها الوزارة لألشخاص ذوى اإلعاقة، كما ستجهز الوزارة عملية ربط "الشبكة" من  التر
خالل منصة خدمات األشخاص ذوى اإلعاقة مع نظام قاعدة بيانات بطاقات إثبات اإلعاقة والخدمات 

ع الخدمات المقدمة لهم تحت المتكاملة؛ وذلك بهدف استفادة األشخاص من ذوى اإلعاقة بتقديم جمي
 مظلة منصة واحدة. 

 
  بينما أوضح حسن شحاته أن وزارة القوى العاملة ستشارك 
ى
تشغيل المنصة لتكون جزًءا من الخدمات  ف

  
ا من  االجتماع  تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن  التر

ً
شح عدد لألشخاص ذوى اإلعاقة، كما ستر

ى بالوزارة والجه ى عىل تشغيل "الشبكة". العاملي   ات التابعة لها، مثل مكاتب العمل لتلفر تدريب المدربي 
 

  وأضاف: تساهم الوزارة أيضا، بموجب بروتوكول التعاون، 
ى
ى الفئات  ف نشر الخدمات الُمقدمة بي 

ى من ذوى  يالمستهدفة من األشخاص ذو  ى عن العاملي  كات وأصحاب األعمال الباحثي  اإلعاقة، وكذلك الشر
ى بمكاتب ا إلعاقة من خالل المنصة والمواد الدعائية الخاصة، مثل الفيديو، والصور، وأدلة المستخدمي 

 .  
وثى  العمل، والموقع اإللكتر

 



 

 
 

تجدر اإلشارة إل أن تنفيذ الشبكة القومية لخدمات األشخاص ذوى اإلعاقة )تأهيل(، كان قد تم من خالل 
وع )وظائف ومهارات لألشخاص ذوى اإلع  اقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(، والذى مشر

  
اكة مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنماث  اكة األمم المتحدة لحماية  -تم بالشر لجنة رسر

ى عىل وضع وتحديد  كاء الرئيسيي  حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، حيث كان الهدف العمل مع الشر
اتيجية التنفيذ وال تفعيل، واإلتاحة لشبكة خدمات رقمية، تضم الجهات المعنية بتقديم برامج التأهيل استر

ى األطراف، وتضمن  والتدريب والتوظيف لألشخاص ذوى اإلعاقة كنافذة واحدة تعمل بطريقة تفاعلية بي 
ألكتر عدد من أصحاب الهمم الوصول إل الخدمات المقدمة، حيث تسىع الشبكة إل بناء نظام متكامل 

كافة جهود الدولة المقدمة من خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف لدعم األشخاص ذوى اإلعاقة، ل
 والعمل عىل توفت  فرص عمل مالئمة لهم. 

 
ية لبناء الشبكة القومية لخدمات األشخاص ذوى اإلعاقة،    وخالل المراحل التحضت 

بدأت منذ عام  والتر
اتيجية  االجتماع  ؛ تعاونت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التضامن 2019  وضع استر

ى
ف

 إل اإلطالق  البناء والتنفيذ وتحديد االحتياجات المختلفة لفئات األشخاص ذوى اإلعاقة،
ا
 الفعىل  وصوًل

ونية للشبكة    للمنصة اإللكتر
ى
  العام  ف

افك الماضى   ، تحت شعار )احتر
ى
  اختالفك( عىل العنوان  ف

وثى  اإللكتر
https://npd-egypt.net / . 

 
  كذلك شاركت مجموعة من مؤسسات المجتمع 

يك   المدثى    تنفيذيكشر
ى
وع،  ف ية للمشر المراحل التحضت 

شخاص ذوى اإلعاقة، حيث تضمنت هذه المراحل القيام بعدد من األدوار التنفيذية إل جانب فئات من األ 
 وضع الرؤية من خالل اللجنة االستشارية 

ى
 تنظيم ورش العمل والندوات والتدريب والمشاركة ف

ى
ف

وع.   للمشر
 
 والجدير بالذكر أيضا أن الشبكة القومية لخدمات األشخاص ذوى اإلعاقة تضم أحدث تطبيقات 

ى ذوى اإلعاقة  التكنولوجيات الحديثة، بما يدعم فرص استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكي 
 وتلبية احتياجاتهم بشكل ميش. 


