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قال الدكتور عمرو طلعت ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إننا نستهدف تعزيز ريادة مرص دولة ف
صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بناء قاعدة عريضة من الكفاءات والمهارات الرقمية العاملة ف
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وقال ،ف ترصيحات خاصة لـ«المرصى اليوم» ،إن مرص الرقمية وهو ر
استاتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقم
يرتكز عىل أن تكون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مكونا أساسيا ف كل مناح الحياة االقتصادية
للعاملي
توفت فرص عمل معتمدة عىل تكنولوجيا المعلومات ،سواء
واالجتماعية ،فضال عن التوسع ف ر
ر
داخل القطاع التكنولوح ر
مباشة أو للوظائف والمهن األخرى.
ر
االستاتيجية ترتكز عىل  3محاور أساسية ،أولها وأهمها «بناء
وقال طلعت ،ف ترصيحات خاصة ،إن
اإلنسان» يليه التحول الرقم ثم تشجيع اإلبداع والعمل االبتكاري.
كبت بتامج التدريب المتنوعة.
كت واهتمام ر
وقال الوزير إن بناء القدرات هو حجر الزاوية ،لهذا هناك تر ر
وتابع :إن برامج التدريب تشمل كافة القطاعات والشباب وتغىط أنحاء الجمهورية ،وتم وضع خطة لزيادة
المتدربي ر
الت بلغت  4آالف متدرب ف مختلف التخصصات بتكلفة بلغت  40مليون جنيه ف
أعداد
ر
 ،2018حيث تمت مضاعفة العدد ليصل إىل  110آالف بتكلفة  400مليون جنيه خالل العام الجاري.
وأشار إىل وجود  5مراكز إلبداع مرص الرقمية عىل مستوى الجمهورية حاليا إلتاحة التدريب التقت للشباب
وتحفت الشباب عىل اإلبداع التكنولوح وسيتم افتتاح  5أخرى خالل العام الحاىل ومثلها عام ،2022
ر
مشتا إىل تطبيق برنامج حاليا للتعليم عن بعد ف ظل جائحة كورونا.
ر
وتابع أنه تم إطالق مبادرة «مستقبلنا رقم» لتعليم  100ألف متدرب لمدة  18شهرا من خالل ر
اإلنتنت،
المدربي عىل مبادئ
مشتا إىل تطبيق آلية النموذج الهرىم ف التدريب لخلق قاعدة عريضة من
ر
ر
التكنولوجيا ،وللوصول إىل أكت عدد ممكن من الشباب ،كل ف تخصصه ومجاله من التطبيقات
واالستخدامات التكنولوجية البسيطة والصعود بالتامج التدريبية للوصول إىل برامج طويلة ومتخصصة
وبالتعاون مع جامعات عالمية لخلق جيل متطور قادر عىل المنافسة الدولية ف قطاع العمل التكنولوح.
وقال الدكتور عمرو طلعت :لدينا برنامج متخصص ف علوم البيانات والذكاء االصطناع مع جامعة ايبيتا
الفرنسية وبرنامج آخر متخصص ف التامج المدمجة ف األجهزة ،فضال عن برنامج آخر لمدة عام تحت
الماجستت من
رعاية الرئيس السيس تحت اسم «بناة مرص الرقمية» يحصل من خالله الدارس عىل درجة
ر
جامعة مرموقة وتدريب عمىل ف ر
الشكات العالمية وتدريب عىل مهارات العمل الجماع ومهارات ف اللغة
اإلنجلتية حيث تصل تكلفة الطالب الواحد ربي  400و 500ألف جنيه.
ر

وأعلن عن افتتاح أول جامعة متخصصة «جامعة مرص المعلوماتية» تبدأ العام الدراس الجديد ف
العاصمة اإلدارية الجديدة ،وتم توقيع اتفاق مع واحدة من أفضل  10جامعات ف العالم وه :ربتدو
لتوفت فرصة تعلم للشباب تعزز من مكانة مرص الدولية ف المجال التكنولوح.
األمريكية
ر
وأشار الوزير إىل االهتمام بالفكر اإلبداع ،حيث تشمل مراكز إبداع مرص الرقمية عىل حضانة ومشع أعمال
ومدربي ر
توفت آليات لتحقيق الربط بينهم وكبار
للشكات
الصغتة والمتوسطة ،ليتم تنميتهم فضال عن ر
ر
ر
ر
الصغتة.
المستثمرين بما يسهم ف تطوير الشكات
ر
للشكات الناشئة ف شمال إفريقيا ر
وقال طلعت إن مرص ثان دولة ف حجم الصفقات ر
والشق األوسط
والدولة األوىل ف عدد الصفقات ف شمال إفريقيا.
ر
اإللكتونية قال الوزير إن منصة خدمات مرص الرقمية حاليا تقدم نحو  60خدمة
وفيما يتعلق بالخدمات
ر
ر
توفت آليات لبعض من يجد صعوبة أو ال يفضل التعامل اإللكتون إلنهاء
«إلكتونيا» ،موضحا أنه تم ر
الخدمات ،حيث أتاحت الوزارة تقديم الخدمات الرقمية من خالل  500مكتب بريد ف أنحاء الجمهورية أو
من خالل االتصال التليفون برقم  15999لطلب الخدمة.
وتابع أنه من المقرر طبقا للخطة زيادة عدد الخدمات المقدمة عت مرص الرقمية إىل  170خدمة بنهاية
العام الجاري ليتم ميكنة وتحويل كافة الخدمات الحكومية لتكون رقمية بنهاية .2023
ر
ر
العامي
كبتا خالل
وفيما يتعلق بخدمات اإلنتنت قال إن مستوى خدمة اإلنتنت ف مرص شهد تطورا ر
ر
الماضيي وإنه تم إنفاق نحو  2مليار دوالر ف البنية التحتية المعلوماتية ،ما ساهم ف ارتفاع متوسط شعة
ر
ر
اإلنتنت ف مرص من  6.5ميجابت /ثانية ف يناير  2019إىل  39.7ميجابت /ثانية ف إبريل .2021
اإلنتنت ،حيث كانت ساعات الذروة ف االستهالك ف ر
وأضاف أن الجائحة غتت من أنماط استهالك ر
الفتة
ر
تغت األنماط نتيجة كورونا أصبحت هناك ساعات ذروة
المسائية من السادسة إىل  12ليال ولكن حاليا ومع ر
ر
متعددة ،وذلك ف ر
للعاملي من المنازل ومع التوسع ف االعتماد عىل اإلنتنت ف التعليم
الفتة الصباحية
ر
أون الين.
الشكات ر
وفيما يتعلق بسوء خدمات المحمول قال إنه مع تسلم ر
للتددات الجديدة ،وفضال عن التوسع ف
إقامة األبراج سيكون هناك تحسن واضح ف الخدمات.

