
 
 

                                                                             
                                                                                                                                                                                                  

                     
ي مؤتمر المبادرونن: العنوا

 
ي كلمة ف

لق 
ُ
 نائب وزير االتصاالت ت

 جريدة الدستور : المصدر 
اير  8 التاري    خ:   2023 فبر

 
قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو 

ي ل الدولة إىل الرقمنة هو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إن تحو 
الحقيقة بمثابة ثورة التمكي    ف 

ة إىل أننا كلنا يقي    لمتحدي ي اإلعاقة، مشب 
ي أن تسهم جهود الرقمنة  ف 

تحقيق غايتنا نحو تمكي   األشخاص ذوى  ف 
ي اإلعاقة من الحصول عىل الخدمات دون عناء وتحقيق االندماج 

ي  النظريال  الحقيق 
ي المجتمع  ف 

 يتيحه ظل ما ف 
ي لهم من فرص فاعلة وحقيقية  الرقمي التحول 

ي مجال التعليم والعمل؛ مساواة لهم مع اآلخرين من أقرانهم  ف 
 ف 

 المجتمع. 
 

ي وأضافت اننا نؤمن بأن اإلعاقة ليست 
ي األشخاص أنفسهم وإنما  ف 

البيئة المحيطة، فمت  سخرنا لهم المعرفة،  ف 
القدرات الخاصة من  ذويخلق مجتمع دامج لكل فئاته وتمكي    أصبحت اإلعاقة ال وجود لها، لذا فإننا نسىع إىل

ي المشاركة الكاملة 
عن طريق االستخدام الفّعال لتكنولوجيات  المرصيالحياة االجتماعية واالقتصادية للمجتمع  ف 

ي المعلومات واالتصاالت لدعم قدرتهم 
 هي دة الوصول إىل المعلومات والمعرفة، كما نؤمن بأن التكنولوجيا المساع ف 
 اإلعاقة.  ذويمدخل التنمية والتمكي   لألشخاص 

 
ا نحو تقديم الدعم لألفكار الخالقة 

ً
ي وقالت إننا ال ندخر جهد

مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم  ف 
اإلعاقة ولدعم البحث والتطوير وجهود توطي   تلك الصناعة المهمة؛ ومن أجل هذا أنشأت  متحدياألشخاص 

ي إطار المبادرة 2019مية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة سنة الوزارة األكادي
، وذلك ف 

ا مع قانون 
ً
والئحته التنفيذية الخاص بحقوق األشخاص ذوي  2018لسنة  10الرئاسية لتأسيس األكاديمية تزامن

 اإلعاقة. 
 

 دعم المجتمع

ذوي القدرات الخاصة باستخدام التكنولوجيات أن األكاديمية تهدف لدعم مجتمع شامل ل« لبيب»وأوضحت 
واألدوات المساعدة لدمجهم وتمكينهم وتحقيق العيش المستقل لهم، حيث يوجد مقر األكاديمية بمدينة المعرفة 

ي بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
وعات تكرس  الت  ننشد من خاللها تحقيق نقلة نوعية وحضارية بما تضمه من مشر

اتيجية مرص الرقم ا ألحدث المعايب  العالمية للجودة. اسب 
ً
 ية وقد تم إنشاء مقر األكاديمية وفق

 
ي مجال التكنول

ي هذا المجال وكذلك دعم وأكدت أن مركز التمب   ف 
وجيا يعمل عىل الدعم والبحث والتطوير وريادة ف 

ي عدة 
وتدريب متحدى اإلعاقة وراعيهم و تأهيلهم تكنولوجيا، حيث يحتوي المركز عىل معامل بحثية متقدمة ف 

نت األ  ونيات والروبوتات، إنب  ، اإللكب  شياء، مجاالت ذات صلة منها التصميم والنمذجة، التصنيع الميكانيكي
، التأهيل والميكانيكا الحيوية،  الطباعة الرقمية و الطباعة ثالثية األبعاد، الحوسبة المتقدمة، الذكاء االصطناعي
ي والمعزز والواقع الممتد، هذا باإلضافة إىل عدة معامل للتدريب 

اض  المعايرة والقياسات الدقيقة، الواقع االفب 
ل، كما تشمل محاور عمل األكاديمية توفب  اإلتاحة التكنولوجية المعياري وأماكن لحاضنات ومشعات األعما

 للخدمات المختلفة المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الخدمات المقدمة لذوي الهمم

رة بإنشاء أول مركز لتلق  االحتياجات الخاصة، قامت الوزا لذويوف  سياق تحسي   وتطوير الخدمات المقدمة 
ي االتصاالت لألشخاص ذوى اإلعاقة وذلك تحت اسم "واصل" أو المركز 

الذى يستطيع من خالله ذوى  التقت 
اإلعاقة السمعية التواصل بخدمات الطوارئ وكذلك الخدمات المتعلقة بوزارة الكهرباء، كما تم تطوير خدمة واصل 

ا ليشمل اإلصدار الجديد عىل تحديث
ً
ات عديدة بواجهة المستخدم وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة حديث

ا وبدعم كامل من الوزارة. 
ً
ونًيا وكل هذه الخدمات تتم إتاحتها مجان جمة الفورية، وخدمات ملء االستمارات إلكب   الب 

 
وعات  ي وأكدت أن هذه الجهود تتكامل مع المشر

ل تنفذها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من أج الت 
اإلعاقة؛ ومن أبرزها بناء قدرات األشخاص متحدى اإلعاقة وتأهيلهم لسوق  لمتحديإطالق القدرات الواسعة 

ة  ي العمل، والعمل عىل توفب  فرص عمل متمب  
 لهم العمل باستقاللية وكفاءة، وإتاحة عدد من  ف 

ُ
بيئٍة دامجٍة تتيح
ي الدعم المواقع الحكومية الستخدام األشخاص ذوى اإلعاقة، وتقديم  باألجهزة وتطبيقات التكنولوجيا  التكنولوجر

بية الخاصة والدمج، وذلك إىل جانب إطالق منح تدريبية استفاد منها المعلمي    المساعدة المتخصصة لمدارس الب 
 من المتعاملون مع األشخاص ذوى القدرات الخاصة. 

 

اكة مع من ظمة العمل الدولية بإنشاء الشبكة القومية وأكدت أنه تم التعاون مع وزارة التضامن االجتماعي والشر
، وقد قام الجهاز  ي

لخدمات تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم للوصول إىل فرص أفضل للتطوير الوظيق 
ي أولوية الحصول عىل الخدمات  

كات االتصاالت بحق األشخاص ذوي اإلعاقة ف  القومي لتنظيم االتصاالت بإلزام شر
ل الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بلغة اإلشارة للرد عىل شكاوى واستفسارات كما قام بإطالق مركز اتصا

 المستخدمي   من الصم وضعاف السمع من خالل تقنية الفيديو. 

 

 

 


