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تتبلور األهداف التنموية لقطاع االتصاالت حول التفاعل مع معطيات العرص الرقمي الذي تتواىل فيه المستجدات 

ي تطوير وتحديث البنية 
اتيجية ف  التكنولوجية عىل نحو مطرد ومتسارع، وتتمثل أهم هذه األهداف االستر

، فضال عن تطوير وتفعيل استخدام التك نولوجيا الحديثة، بناء مجتمع معلومات المعلوماتية والمحتوى الرقمي
متكامل قادر عىل االستفادة الكاملة من البنية األساسية لالتصاالت، وعىل استثمار كافة الحلول التكنولوجية 

 المبتكرة. 
 

ونيات لزيادة القيمة  ي ذلك إىلي جانب تنمية صناعات االتصاالت والمعلومات وتعميق التصنيع المحىلي لإللكتر
يأتر

ي إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة لالستثمار، وتطوير األنظمة القائمة للنهوض المضافة
، والتوسع ف 

كات العالمية والمنظمات الدولية لزيادة   ، وكذا تطوير برامج التعاون مع الشر بمستوى الخدمات المقدمة للمواطني  
مجيات ي مجال  كفاءة الجهاز اإلداري للدولة من خالل توفت  أحدث التر

كات العاملة ف  وبأسعار تنافسية من الشر
تكنولوجيا المعلومات، تطوي    ع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلتاحة الخدمات التعليمية وتحقيق 

ي القرص العلمية لكافة فئات المجتمع. 
 المساواة ف 

 
ي الضوء عىلي أهم المستهدف الجاري تنفيذه عىلي مستوي 

ي هذا الصدد، نلقر
برامج رئيسية بقطاع االتصاالت  3وف 

ي مقدمتها  2022/2023خالل العام الماىلي الجاري 
وعات" ب ولعل ف  رنامج التحول إىل المجتمع الرقمي ومن المشر

نهو إنشاء شبكة وطنّية موحدة لخدمات الطوارئ والسالمة العامة المتطّورة، وكذا نهو منظومة مصلحة الجوازات 
ونية، واستكمال إنشاء المرحلة األوىل والثانية من مدينة المعرفة، كما سبق الذكر.  ة اإللكتر  وإصدار التأشت 

 
ي ذ

وع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى يأتر وع مرص الرقمية، استكمال مشر لك فضال عن استكمال مشر
ي ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز 

 
وع إنفاذ القانون، البدء ف ، استكمال المرحلتي   الثانية والثالثة من مشر الرقمي

وع إنشاء شبكة حكومية مغلقة، البدء ي مشر
نت وشبكات  اإلداري، البدء ف  وع رفع كفاءة استخدامات اإلنتر ي مشر

ف 
ددي.  وع إخالء النطاق التر ي مشر

 
 الربط )بالجهاز اإلداري للدولة(، البدء ف

 
نامج،  ي يتضمنها التر

وعات الفرعّية التر وفيما يخص برنامج تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، تتمثل أهم المشر
و  وع برامج التدريب المتخصص، مشر وع مبادرة أشبال مرص الرقمية. مشر  ع مبادرة بناة مرص الرقمية، مشر

 
نامج تنمية صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فأنه يهدف إىل تعزيز مكانة مرص عىل الخريطة  وبالنسية لتر

ونيات.  ي وريادة األعمال، وكذا صناعة اإللكتر  العالمّية لصادرات الخدمات واإلبداع التكنولوجر

 


