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ً
ى
مدبول ،رئيس مجلس الوزراء ،اجتماعا اليوم ،مع الدكتور عمرو طلعت ،وزير
مصطف
عقد الدكتور
ي
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،لمتابعة الموقف التنفيذي ر
لمشوعات الوزارة.
ى
واستهل الوزير العرض ر
الت أطلقت يف يوليو
بمشوعات التحول
الرقم ،وباألخص منصة "مرص الرقمية" ي
ي
ً
عب المنصة ،كما شهد العام
 ،2020الفتا إل أن  34خدمة بدأت تؤدى خالل عام  2020بصورة رقمية ر
 2021الوصول إل  103خدمات ،ومن المستهدف أن يصل حجم الخدمات الرقمية عىل المنصة إل 150
ً
ً
ى
الثان من العام الجاري  ،2022وصوال إل  200خدمة بنهاية  ،2022مضيفا أن
خدمة بحلول الرب ع ي
حوال  4.3مليون شخص ،نفذوا نحو  14.2مليون
الخدمات الرقمية عىل المنصة استفاد منها حت اآلن
ي
معاملة.
وتطرق الوزير إل جهود وزارة االتصاالت فيما يتعلق بإجراءات انتقال الحكومة إل العاصمة اإلدارية
ً
ى
ى
المنتقلي ،كما قامت بتشكيل
حوال  23ألف متدرب من
تدريب
ف
ساهمت
أنها
موضحا
الجديدة،
ي
ي
ى
الرقم يف كافة الجهات المنتقلة ،وتم االنتهاء من جميع األعمال اإلنشائية الخاصة بتغطية
وحدات التحول
ي
ى
الحكوم ،كما تشارك يف تنفيذ أبراج المحمول التشاركية بسائر العاصمة اإلدارية لتوفب
بالح
المحمول
ي
ي
تغطية كاملة للمحمول.
ً
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة ،فقد تم حرص وتدقيق  ٩٩٦تطبيقا من  4٧جهة
وتوثيق موقف التطبيقات من حيث الحاجة إل التحديث وتقييم مدى مواءمتها للعمل من خالل مركز
ى
ى
ثالثي جهة عىل آليات اختبار
البيانات الموحد بالعاصمة ،وتم االنتهاء من تدريب الكوادر المرشحة ف
التطبيقات التخصصية.
لرقم،
وحول التطبيقات التشاركية ،أوضح الوزير أنه جار التشغيل
التجريت لمنظومة األرشيف ا ي
ري
والمراسالت ،ودورات العمل ،بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل البيئة الحوسبية المؤقتة ،كما
بي منظومة األجور والمرتبات مع منظومة الموارد ر
يتم التنسيق لوضع آليات التكامل ى
البشية من خالل
ى
الثان من تطبيق إدارة ر
المشوعات القومية،
قاعدة بيانات موحدة ،كما جار العمل عىل إطالق اإلصدار ي
ى
إلدارة ر
مشوع حياة كريمة ،ولفت الوزير إل أنه تم االنتهاء من رقمنة إجمال  1۳0مليون ورقة ف كافة
مراحل ر
المشوع من إجمال  1٦0مليون ورقة.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إل جهود الوزارة إلعادة هيكلة
النظم الرقمية الحكومية ،حيث استعرض موقف تطبيق الرقم القوم للعقارات ،والخطة الزمنية ر
لمشوع
حوكمة منظومة تراخيص ر
البوة العقارية ،وأهم دورات العمل الت سيتم العمل عليها ،كما تناول جهود
ى
المواطني عىل الخدمات المقدمة من الحكومة.
تطبيق الكارت الموحد لحوكمة حصول
كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي ر
لمشوع الكشف عن اعتالل الشبكية السكرى باستخدام الذكاء
االصطناع والذي ساهم ىف الكشف عىل ر
عشة آالف مريض ،ويستهدف الكشف عىل مليون مريض سكر
ي
ي
ى
.
الذك للفالح
ف جميع أنحاء الجمهورية خالل الفبة المقبلة كما تطرق إل موقف تطبيق المساعد ي
ى
ديسمب 202۱
التجريت للتطبيق للجمهور بالتعاون مع وزارة الزراعة ف
"هدهد" ،الفتا إل أنه تم اإلطالق
ر
ري
ً
ويوجد  2۳00مستخدم حاليا ،حيث تم إدخال بيانات  ۱٩٧آفة وأربعة آالف صورة لثمانية محاصيل:
ى
البنجر وقصب السكر واألرز والذرة والقمح والقطن والطماطم والموالح ،وتتحسن باستمرار دقة النظام يف
ى
ً ر
اض الزراعية،
مراجعة تشخيص اآلفات ،واستعرض أيضا مشوع التعرف عىل البكيب المحصول لألر ي
وتطبيق اكتشاف المناطق المزروعة بمحاصيل غب قانونية عن طريق صور األقمار الصناعية.
وتطرق الوزير إل جهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية
ً
المعلوماتية ،مشبا إل خطط تطوير خدمات اإلنبنت الثابت ،بما يسىع الستقرار وثبات مستوى الخدمة،
ً
ى
تحسي جودة خدمات المحمول الفتأ إل أن عدد
والوصول ال نسبة تغطية أعىل ،هذا إل جانب خطة
أبراج المحمول المنشأة خالل عام  2021زاد مقارنة بعام  2020بنحو  ،%٩3وأضاف أن عدد محطات
ى
الحال  1٦.2الف بالمدن ،و  ٩.5ألف يف القرى ،و  4.5ألف عىل الطرق ،وجار انشاء  3آالف
التقوية
ي
ى
محطة يف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،خالل السنوات الثالث القادمة ،كما من المخطط انشاء 3
آالف برج ى يف كافة أنحاء الجمهورية بنهاية عام .2022
ً
ً
مشبا إل أنه تم االنتهاء من تطوير  1۳2٩مكتبا من
البيد،
وتناول الوزير موقف خطة تطوير مكاتب ر
ى
المستهدف لعام  ،202۱وأضاف أن ر
المشوعات المخططة ف عام  ،2022تشمل تنفيذ منصة التجارة
للبيد وإتاحة خدمة رشاء الطوابع من خاللها ،مع تطوير مركز
اإللكبونية ،وإطالق منصة رقمية جديدة ر
االتصال والتحول للنظم الرقمية.

