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اب االحتفال بذكرى ثورة  ي أنجزتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  30مع اقتر

ي هذه السطور أبرز الملفات التر
 
يونيو نستعرض ف

ي عهد الرئيس السيسي المشاركة 
 
ي المعلومات ف

 
ي المشاركة  المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وانشاء مدينة المعرفة الرقمية ف

 
 ف

 .المبادرة الرئاسية حياة كريمة
 

ي بدأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 
وعات  ف ي تنفيذ عدد من المشر

 
ي إطار مشاركتها  ف

 
المرحلة األوىل من  ف

وع  لتطوير القرى المرصية "حياة كريمة"، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى ونشر  القومي المشر
ما يعزز الجهود المبذولة لبناء مرص الرقمية، وتمكي   المواطني   من االستخدام ب تفاعلي  رقمي الثقافة الرقمية لخلق مجتمع 

الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ حيث تتضمن المرحلة األوىل من المبادرة العمل بالتوازي عل أربعة محاور 
نت لنح ل بتكلفة تصل إىل نحو رئيسية وىه: ربط القرى بكابالت األلياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات اإلنتر  5.8و مليون مت  

يدية بماكينات  ١١منفذا بريديا وتطوير عدد  83٩مليار جنيه والعمل عل تطوير نحو  مركز توزي    ع، وتزويد المكاتب التر
، إضافة إىل تحسي   جودة خدمات االتصاالت من خالل تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ فضال عن اآلىلي الرصاف 

ي حو األمية الرقمية وبناء القدرات العمل عل م
 
قرى حياة   ألهاىلي  الرقمي  االقتصاديمجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكي    ف

 .كريمة
 

ي كما تهتم المبادرة بنشر البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 
المناطق الريفية والنائية، فقد ضخت مرص  ف

نت؛ مما ساهم مليار دوالر لر  2استثمارات بلغت نحو  ي فع كفاءة شبكة اإلنتر
 
نت الثابت  ف مرات،  8ارتفاع متوسط رسعة اإلنتر

ي لتصبح مرص األوىل 
 
ي إفريقيا  ف

 
وع رفع كفاءة  ف نت الثابت، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشر متوسط رسعة اإلنتر

، الفتا إىل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  نت للوصول إىل رسعات أعل والوصول إىل عدد أكتر من المواطني   ي االنتر
تعد  التر

ى المبادرات  ي واحدة من كتر
ي لمستدامة تهدف إىل تحقيق أهداف التنمية ا التر

 
 58المجتمعات الريفية، ويستفيد منها قرابة  ف

نت لعدد  مليون مواطن، موضحا جهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لمد كابالت األلياف الضوئية لتوصيل االنتر
ل بقرى المبادرة خالل ثالث سنوات 3.5  .مليون مت  
 

 مدينة المعرفة الرقمية
ي تم البدء 
 
ي لمعرفة عل أحدث النظم التكنولوجية إنشاء مدينة ا ف

 
ي العاصمة اإلدارية الجديدة كرصح  ف لدعم  تكنولوجر

ي البحوث واالبتكار 
 
كات التكنولوجية العالمية وتوفت  التدريب  ف ي التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشر

؛ ومن التقت 
وع خالل العام  ي مرحلة األوىل أربعة مبان وىه: مركز االبتكار ؛ وتضم الالجاريالمقرر افتتاح المرحلة األوىل من المشر

 التطبيقر
ونيات، وجامعة مرص للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، إضافة إىل مركز للتدريب يضم كال  وتصميم االلكتر

 .لالتصاالت  القومي من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد 
 

 العالقات الدولية
ي 
 
ي المستوى  ضوء ريادة مرص عل ف ي  العربر

؛ تم انتخاب مرص لرئاسة مجلس االعالم واالتصاالت وتكنولوجيا واإلفريقر
ي المعلومات باالتحاد 

، كما تم انتخاب مرص لرئاسة المكتب  اإلفريقر لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت  التنفيذيلمدة عامي  
، وترأست مرص الدورة ) تم  والذيالوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ( لمجلس 24وتكنولوجيا المعلومات لمدة عامي  

ي خالله اإلعالن عن اختيار العاصمة اإلدارية الجديدة؛ لتكون العاصمة العربية الرقمية 
 
لبنيتها التحتية الرقمية  202١ ف

 .والتكنولوجية فائقة التقدم
 

ي ولقد برزت ثقة المنظمات الدولية 
 
مات المرصي، وقدرة مرص عل تنظيم مكانة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلو  ف

ى  ي األحداث الدولية الكتر
 
لالتصاالت الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية  العالمي استضافة مرص فعاليات المؤتمر  ف

ي 
ي لالتصاالت؛ وأثمرت مناقشاته عن إعالن االتفاقية الدولية للوائح الراديو  الدوىلي ينظمها االتحاد  التر

م سميت باس والتر م "رسر
  . "20١٩الشيخ 


