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ن
ن
مدبول رئيس مجلس الوزراء،
مصطف
اإلثني ،مع الدكتور
السيس ،اليوم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح
ي
ي
ر
والمهندس رشيف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ر
للمشوعات القومية واالستاتيجية ،والدكتور عمرو
طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير إدارة اإلشارة.
ن
الرسم باسم رئاسة الجمهورية ،بأن االجتماع تناول "متابعة معدالت
اض ،المتحدث
ي
ورصح السفت بسام ر ي
التنفيذ ر
للمشوعات القومية بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل مستوى الجمهورية.
ن
ووجه الرئيس باإلشاع يف جهود تنفيذ مبادرة "مرص الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من
ن
للمواطني عىل
الحكوم من خالل توفت أحدث الخدمات الرقمية
المبادرة ،وذلك بهدف دعم األداء
ر ي
ن
مستوى الجمهورية ،وذلك يف إطار استاتيجية الدول الهادفة إل مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية
ً
الرقمية للدولة ،والسع إل استخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناع نف ر
مشوعات الدولة المختلفة ،فضال
ي ي
ي
ً
التيد وميكنتها نظرا للقطاع الجماهتي العريض الذي يتعامل معها
مكاتب
منظومة
كفاءة
عن مواصلة رفع
ر
عىل مستوى الجمهورية.
وذكر المتحدث الرسم ،أن وزير االتصاالت عرض خالل االجتماع الموقف التنفيذي لعدد من ر
المشوعات
ي
ن
ر
والت شملت إعداد
الجاري تنفيذها من قبل الوزارة يف قطاع ناالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ي
ن
ر
االصطناع للمساهمة يف رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية ،وكذا التوسع يف إعداد
استاتيجية الذكاء
ي
الكوادر ر
البشية بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل المهارات الرقمية ،وجهود تصنيع أجهزة
كل
الحاسب
المدرس ،باإلضافة إل جهود إصدار "كارت الفالح" وتعميمه عىل كل المحافظات ،نوميكنة ٍ
ي
القوم للعقارات يف إطار
من المستشفيات الجامعية ،ومنظومة االمتحانات الجامعية ،وإصدار الرقم
ي
المنظومة الجديدة لحوكمة قطاع اإلنشاءات ،وكذا ربط منظومة السجون بالمحاكم.
تحسي خدمات الهاتف المحمول ،وتطوير بنية ر
ن
اإلنتنت
كما اطلع الرئيس خالل االجتماع عىل جهود
الستيعاب االستخدام الكثيف خالل ر
الفتة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا ،إل جانب مستجدات
ً
التيد عىل مستوى الجمهورية وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري ،فضال عن
رفع كفاءة مكاتب ر
ن
ر
تعتت األول من نوعها يف المنطقة ،ومدينة المعرفة بالعاصمة
والت ر
تطورات إنشاء جامعة مرص المعلوماتية ي
عالم للبيانات
رقم
ي
اإلدارية الجديدة ،ومراكز إبداع مرص الرقمية ،إل جانب جهود تحويل مرص رإل ممر ي
اتيج كممر آمن للكابالت
ومصدر جذب ر
ألكت مراكز البيانات العمالقة والحفاظ عىل وضع مرص االست ر ي
البحرية.

