
 
 

                                                                            
                                                                                                                                                                                                   

                        
يعيةن: العنوا  رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة الدورة التشر
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، رئيس مجلس الوزراء، اليوم األربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع   مدبولي
شهد الدكتور مصطفى

وع  ى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بشأن تنفيذ مشر عىل بروتوكول تعاون بي 

يعية.   ميكنة الدورة التشر

ون المهندس رأفت هندي، نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية ووقع بروتوكول التعا
ي    ع، وحضى مراسم التوقيع المستشار  ي حنا سدرة، مساعد وزير العدل لشئون التشر

التحتية، والمستشار هانى
 .تعمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلوما

ي 
وع الق ومي للتح ديث والتطوير والتح ول الرقم ي ويأن 

التوقيع عىلي بروتوكول التعاون ف ي إط ار تنفيذ المشر
وع الق ومي للتكنولوجي ا ال ذي أعلن ه الرئيس 

 مع أه داف المشر
ً
ال ذي ترع اه القيادة السياسية، واتساقا

 مع االهتمام الخ اص
ً
، رئيس الجمهورية، وتماشيا الذي تولي ه وزارة الع دل لتط وير  عبدالفتاح السيسي

اتيجية وزارة االتص االت وتكنولوجي ا المعلوم ات لتحقي ق  وتح ديث منظوم ة العم ل القض ائية، وإس ت 
ي تضمنت أحد 

االنطالق ة المنش ودة ف ي ه ذا المج ال ف ي إط ار الخط ة القومي ة لالتصاالت والمعلوم ات، والت 
ورات األعم ال، وهو األمر ال ذي تولي ه القي ادة السياسية االهتم ام الب الغ نظ را محاورها تط وير وميكن ة د

ه الوثيق عىلي المواطن المض   .يالرتباط ه وتأثت 

ي ضوء كون وزارة االتص االت وتكنولوجيا المعلوم ات االستش اري الفن ي الرئيس ي للمش روع والجه ة 
ى
وف

المرجعية فنيا فيما يتعلق بأنظمة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لجهات الدولة، فقد اتفقت ووزارة 
وتوكول الع دل عل ى اس تثمار م ا س بق أن تحق ق م ن ن ج اح ف ي مش روعات أخ ر  ى مثيل ة، ووقعا عىلي هذا التر

ي    ع بوزارة العدل، ووض ع آلي ة لربط قط اع  يعية، بقطاع التشر الذى يهدف إل تطوير وميكنة الدورة التشر
التش ري ع بالوزارة م ع مجل س ال وزراء، ومجل س الن واب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وأي جهات أخرى 

يعية، هذا باإلضافة إلي إتاحة بيانات دقيقة عىل مدار الساعة لإلدارة وصناع القرار  ذات صلة بالدورة التشر
يعي  .ةفيما يخص الدورة التشر

وتوك ول يتمثل  وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن نط اق عم ل التر
يعية بقط اع التش ري ع ب  ، تتضمن المرحلة ف ي ت ط وير وميكن ة ال دورة التشر ى وزارة الع دل من خالل مرحلتي 

ي ذلك تحلي ل االحتياج ات 
ى
األول منه تحديد نطاق األعمال واالحتياجات والمواصفات الفنية، بما ف

يعية بقط اع التش ري ع ب وزارة العدل، والجهات المعنية، ووضع  الخاص ة بتط وير وميكن ة إج راءات ال دورة التشر
وع باالحتياجات الفنية من برامج وتطبيقات وبنية  خطة تفصيلية بهذه االحتياجات، وإعداد وثيقة مشر

وع والموازنة المطلوب  عن تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشر
ً
 .ةأساسية، فضال

وع تتضمن متابعة وتنفيذ  وأضاف وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الثانية من المشر
امج والتطبيقات، من خالل تطوير  وع من خالل ثالثة محاور، يعتمد المحور األول فيها عىل تنفيذ التر المشر

ي    ع بوزارة العدل، وربطها بكافة الجه ونية خاصة بقطاع التشر ات، والهيئات ذات الصلة منظومة إلكت 
يعية، ومنها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وكافة الجهات  بالدورة التشر

 .ةالمعني



 

ي البنية التكنولوجية واالتصاالت، من خالل رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع 
فيما يتضمن المحور الثانى

ي    ع بما يتناسب واحتياجات المشر  وع، وتوفت  التشر وع، وتوفت  بيئة االستضافة المناسبة والالزمة للمشر
خطوط الربط، وتوفت  األجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفت  نظم األمان 

 والشية وأحقية االطالع لمستخدمي النظام كل بحسب صالحياته، وتوفت  

ى المواقع المختلفة، وتوفت   ي المتخصص آلية الربط بي 
 رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والدعم الفتى

اف  كات القطاع الخاص تحت إشر ي صورة استشارات أو دراسات أو باالستعانة بكوادر فنية من شر
ى
سواء ف

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ويتعلق المحور الثالث بالتدريب، والذي يعتمد عىل تقييم 
امج والتطبيقات المستهدفاالحتياجات وتدريب ورف ي استخدام التر

ى
ى ف  .ةع مهارات وكفاءة العاملي 

ي إعداد نظام 
ى
وع تتمثل ف من جانبه أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إل أن مخرجات هذا المشر

ونية،  وتوكول، وتوفت  منظومة إلكت  ي لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل التر
ونى أرشيف إلكت 

ي    ع والجهات ذات الصللميكنة إج ى قطاع التشر  عن توفت  آلية للربط بي 
ً
يعية، فضال  .ةراءات الدورة التشر

 

 

 


