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ين عبدالقادر محرم رئيس  استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريًرا مقدًما من د. شير

ونيات، حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف  معهد بحوث اإللكير

شاد ونية كنموذج اسير ونية وفرزها  POCي إنشاء نظام إلدارة المخلفات اإللكير إلنشاء مركز لتجميع األجهزة اإللكير

 وصيانتها أو إعادة تدويرها. 

 

ا لالتفاقية سوف يستقبل أجهزة 
ً
ونية الُمستهدف إنشاؤه وفق وأوضح التقرير أن مركز تجميع األجهزة اإللكير

ونيات من الجهات الحكومية؛ لفرزها واختبار مكوناتها وإعادة تشغيل ما يصلح  منها، أو تجميع أجهزة بديلة اإللكير

 يمكن إعادة استخدامها، وسوف يتم تشغيل هذا المركز من خالل االستفادة من الكوادر الماهرة والمؤهلة. 

 

وع  ي تنفيذ مشر
 
 لجهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف

ا
ي استكماًل

ولفت التقرير إل أن توقيع االتفاقية يأتر

ي عام صناعات إعادة التدوير الم
 
ونية الذي تم إطالقه ف بالتعاون بير  وزارة  2016ستدامة للنفايات اإللكير

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المرصية، وأمانة الدولة للشئون االقتصادية بالحكومة السويشية. 

 

والدكتورة  وقع االتفاقية، المهندس رأفت هندي نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية،

ين  ونيات.  ر عبد القادشير  محرم رئيس معهد بحوث اإللكير

 

 لمسار التعاون مع المعهد، حيث تم توقيع بروتوكول 
ا
ي استكماًل

وأوضح المهندس رأفت هندي أن هذه االتفاقية تأتر

ونيات، ومركز البيئة والت نمية للمنطقة تعاون بير  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد بحوث اإللكير

ي 
 
ونية 2021العربية وأوروبا )سيداري( ف ؛ لبناء القدرات الالزمة للتعامل اآلمن مع األجزاء الكهربائية واإللكير

ي تكلفة 
 
ي فتح فرص عمل للشباب والتوفير ف

 
المنتهية الصالحية وإعادة استخدامها، وهو األمر الذي سيسهم ف

اد األجهزة الحديثة، حيث يتواكب ا لتوقيع عىل هذه االتفاقية مع اهتمام الدولة بقضايا تغير المناخ والعمل استير

 COPعىل الحد من االنبعاثات الكربونية الناتجة عن تلك النفايات السيما مع استعداد مرص الستضافة قمة المناخ 

ي نوفمير المقبل.  27
 
 ف

 

ين أنه تم تنفيذ العديد من محاور العمل تح وتوكول، حيث انتىه معهد ومن جانبها، أكدت د. شير ت مظلة هذا الير

ونية من فك  ونيات من إعداد محتوى تعليمي يركز عىل إكساب مهارات التعامل مع األجهزة اإللكير بحوث اإللكير

واختبار األجزاء وإعادة استخدام ما يصلح من تلك المكونات لتجميع أجهزة متكاملة يمكن إعادة استخدامها، 

ئة المالئمة لعملية تدريب طالب الكليات التكنولوجية، فقد قام المعهد بإنشاء معمل مضيفة أنه لتوفير البي

لتدريب الطالب عىل محتوى التدريب المعد من قبل المعهد، وقد تم تدريب عدد من طالب جامعة الدلتا 

 التكنولوجية بقويسنا بالمعمل. 

 

 



 

 لتنفيذ األن
ا
ي بروتوكول وأوضحت أن توقيع هذه االتفاقية يعتير استكماًل

 
ي تم التوافق عليها ف

شطة والمحاور التر

ي 
 
اتيجية  نمضيفة أ، 2021التعاون الموقع بير  األطراف الثالثة ف ي تماشًيا مع الخطة االسير

تنفيذ هذه االتفاقية يأتر

ونية جزًءا منها، وكذلك ي الختبار مكونات النفايات اإللكير
ي يعد إنشاء معمل مركزي بحت 

 للمعهد الحالية، والتر

تدريب طالب الكليات التكنولوجية باستخدام المحتوى العلمي الذي تم إعداده من قبل المعهد ومراجعته 

 واعتماده من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والجانب السويشي. 

 

ونيات ومركز سيداري بخصوص إنشاء حاضنة  لريادة واختتم التقرير بأنه جار التعاقد بير  معهد بحوث االلكير

ي 
 
ة ف كات الصغير ونية، والتأهيل إلنشاء الشر ي مجال اإلدارة المتكاملة والرشيدة للتخلص من النفايات اإللكير

 
األعمال ف

 هذا المجال. 

 


