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 تكنولوجٌا المعلوماتاالتصاالت و وزٌر 

  المجتمعً رفً الحوا

     

 السٌدات الحضورالسادة و

 الكرام اضٌوفن

 ،،،،، السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته                

الحوار المجتمعً لتعدٌل قانون هذا المؤتمر الذى ٌهدف إلى فتح  فًللمشاركة   نرحب بكم جمٌعا  

هذا الحوار ممثلٌن عن مؤسسات المجتمع  فًوقد حرصت الوزارة على أن ٌشارك االتصاالت 

نخبة من خبراء شركات االتصاالت ورؤساء أساتذة الجامعات ووالقانون  ءوخبرا المدنً

  ومات.االتصاالت وتكنولوجٌا المعل

 

مثلً مك ٌن بالموضوعٌبهذا التواجد المكثف لكل شركاء الوطن المعنأن أعرب عن سعادتً ود  أو

التحرٌر  م القوة الضاربة التً قادت مصر إلً ثورةكاالتصاالت ومستخدمً اإلنترنت باعتبار قطاع

فً جو من  مامدفع عجلة التقدم حثٌثا إلً االفً آملٌن  الٌوم مصرالبٌضاء التً غٌرت وجه 

 .الدٌمقراطٌة و العدل

وتوجٌهاتها الحالٌة بضرورة فتح ومن الجدٌر بالذكر أن ذلك اللقاء ٌعكس سٌاسة لحكومة الثورة 

وجهات النظر حول  المستخدمٌن لتبادلو المهتمٌن بحقوق اإلنسانالشركات ومع  مجتمعًحوار 

 ات.ة بقطاع االتصاالت وتكنولوجٌا المعلوممتعلقالقضاٌا ال

االنترنت فً مصر لن ٌتكرر االتصاالت ولخدمات  من قطعٌناٌر  2ٕأحداث ثورة ثناء أما حدث ن إ

 ٓٔمشروع تعدٌل بعض مواد قانون االتصاالت رقم  بصدد إعدادنا اآلن فً المستقبل، حٌث أن

 أن تخضع  جمٌع خدمات وشبكات ه ٌجبوالتى تنص على أن 76وخاصة المادة  ٖٕٓٓلسنة 

ات جهة من القٌام منفردة بقطع خدم أيلمنع  لسلطات المختصة بالدولةا ةتصاالت إلداراال

 .القانونٌة  ثغراتال مستخدمة فً ذلك بعضاالنترنت و االتصاالت 

الدول المشهود  فًسترشد بقوانٌن االتصاالت المعمول بها التنظٌم االتصاالت  القومًإن الجهاز 

لتالفى مالٌزٌا الهند وأسترالٌا وإنجلترا وٌات المتحدة االمرٌكٌة ومثل الوال لها بالدٌمقراطٌة

الحصول على  فًبما ٌضمن حرٌة المواطنٌن  الحالًقانون االتصاالت  فًالموجودة ثغرات ال

 .بكل نزاهة وشفافٌةو خدمات االتصاالت المعلومات 



ل وح المدنًؤسسات المجتمع مقترحات ماعتبارها كافة آراء و فً سوف تأخذ وزارة االتصاالت و

 الخصوصٌة لكل المواطنٌن عبر شبكات االتصاالت، وحرٌة تداول البٌانات.السرٌة وحماٌة 

أسس  ترتكزما ٌمٌز صناعة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات هً أنها صناعة عقول وإن 

 السوق.أطراف  كل الدائم بٌنثمر والحوار المً المعرفة وتطوٌرها وتبادلها عبر علاقتصادٌاتها 

لبنة من   هلتكون سٌاسات االتصاالتبمقتضى قانون  االتصاالتلتنظٌم  القومًقد أنشئ الجهاز ل

زامها الى تحقٌقها لضمان الت ةالمصرٌة جاهد حكومةالالتً تسعى و تنظٌمٌة لبنات اإلصالحات ال

ادة االستثمار الً زٌ تهدف مجموعة من القوانٌن إطاره فًٌأتى  ىبتحرٌر سوق االتصاالت والذ

 .وحماٌة حقوق المستخدمٌن

االتصاالت، وذلك  عتطوٌر قطا فً ال  اعكٌانا  ف مثلأن ٌ الجهاز القومً لتنظٌم االتصاالت  هدفٌ

لقطاع  ةاألضلع الثالث بٌن  مستقال  ووسٌطا  فاعال تجعل منه كٌانا   التًمن خالل تبنى االمكانٌات 

   .وأطراف الصناعة والمستخدمٌن الدولة فًالمتمثلة االتصاالت 

ان ق قطاع االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات، وذلك منذ قرابة العشر سنوات، استطاع انطال ذمن

جزءا ال ٌتجزأ من عجلة االقتصاد فً جمهورٌة  هائلة خالل فترة وجٌزة، فأصبحق طفرة ٌحق

قطاعات األخرى، بل تحول إلى مكونا رئٌسٌا فاعال فً تنمٌة كافة ال اٌضا مصر العربٌة وأصبح

 حافز لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسٌن أدائها. 

 

وفً السنوات القلٌلة الماضٌة اعتمد المصرٌون على وسائل االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات 

لصٌاغة مناخ جدٌد ألقى بتبعاته على حٌاتهم، سواء كان ذلك من الناحٌة السٌاسٌة أو االقتصادٌة 

األخرى، ومما ال شك فٌه أن القطاع سٌستمر فً أداء دوره  تالمناحٌعٌة، وربما كافة أو االجتما

 فً رسم خطى النمو للمجتمع المصري فً السنوات القادمة. الحٌوي

 

لقد أتاحت الشبكات المجتمعٌة الجدٌدة لمختلف قطاعات المجتمع فرصة حقٌقٌة للمشاركة فً 

وزارة  ستسعًوالشفافٌة. وفً هذا الصدد، حوار مجتمعً بّناء على أسس من اإلنصاف 

 لك منذوهذا التطور الحاصل فً المجتمع  مساندة ودعمل ةهدااالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ج

تبنت الوزارة   مثلمانشر الدٌمقراطٌة،  خالل تعزٌز دور االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً

 دفع عجلة التنمٌة فً المجتمع.غٌة باالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات مبادرة سابقا 

تجاربنا المحلٌة ، اٌضا و الخارجًتلك التجارب الدولٌة وتجارب نمو السوق  كل من دراسةل وفقاو

لقطاع لضمان التقدم األسرع االمثل ثبت أن دعم الشراكة الحقٌقٌة مع القطاع الخاص هو السبٌل 

على أنهم شركاء لمستخدمٌن  واجت الخدما مقدمًالنظر الى  التً من ْشانهااالتصاالت و



نحن كلنا أمل فً التعاون المثمر بٌننا الستكمال مسٌرة البناء فً  و اتخاذ القرار فًحقٌقٌون 

 مصرنا الحبٌبة.  عجلة االقتصاد القومً و تنمٌة الصناعة فًبدفع الالقطاع و


