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  مقدمة
 

 المعلومات على االستفادة من الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلوماتيعتمد بناء مجتمع 
 في بناء اماًلقد حققت مصر تقّدماً ه  .الدولةواالتصاالت في تحقيق تقدم حقيقي في مجاالت متعددة في 

تكنولوجيا لمجتمع المعلومات، من خالل توفير إطار قانوني وتنظيمي ممكن مندمج مع بنية تحتية مالئمة 
وتغطّي جهود مصر في بناء مجتمع المعلومات عدداً كبيراً من تطبيقات الحكومة  . معلومات واالتصاالتال

االقتصادية واإللكترونية واألعمال اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والعديد من طلبات التنمية االجتماعية 
 . األخرى

  
فبعض . واالتصاالت في الوظائف الحكومية   نجاح كبير في تكامل تكنولوجيا المعلومات         إحراز وقد تم 

الوزارات الحكومية لها وجود تفاعلي على اإلنترنت، والمبادرات القومية للحكومة اإللكترونية جارية لزيـادة              
 مصر معتدلة إذا قيست بالمعايير التي تعطيها خطـة          وتصنّف . دى الخدمات المتوفرة على اإلنترنت    معدد و 
وتمّر مصر، بشكل عام، ببرنامج تنمية        .لبشري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي     وتقرير التطوير ا   WSISعمل  

 .كبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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 مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء وةالحكوم   دور-أوالً
  

فمن  . ع المعلوماتمجتم بناءل أساسية ركيزة معنيينالفرقاء ال وجميع ةتعتبر المشاركة الفعالة للحكوم
المعنيين في مؤسسات الدولة  الضروري اعتماد السياسات وصياغة االستراتيجيات التي تحشد جهود جميع

واالتصاالت ونشر الفرص التي يخلقها  بمختلف قطاعاتها وتشجعهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات
  .مجتمع المعلومات

 
  إلستراتيجيات االلكترونية الوطنية واالمعلومات  سياسات مجتمع -ألف

  
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بـدءاً مـن        ةبدأت مصر في السنوات األخيرة برامج تنمية كبير       

في العديد مـن قطاعـات      أظهرت مصر التزامها باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        حيث  ،  ١٩٩٩
زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتـسهيل       تشكّلت و  ١٩٩٩  عام وفي.  التنمية االقتصادية واالجتماعية  

فت الوزارة الجديدة بمهّمة خلق مجتمع معلومات مصري؛        لّقد كُ وانتقال مصر إلى مجتمع المعلومات العالمي،       
نحو دعـم   القومية  ة  طخالوتحركت    .١وبدأت عملها بإعداد الخطّة القومية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات       

 . ومات في مصر بالتنسيق مع األجهزة الحكومية ذات العالقة ومـع القطـاع الخـاصّ              وتشجيع مجتمع المعل  
وترجمت هذه االلتزامات إلى تطوير وتوسيع البنية التحتيـة لالتـصاالت وتأسـيس المئـات مـن مراكـز                  
االستعالمات وتوسيع مجموع األيدي العاملة المؤهلة وخلق أنظمة معلومات وقواعد بيانـات بـين الكيانـات                

وتلخّصت الخطط المصرية في الخطّـة المـصرية القوميـة لتكنولوجيـا المعلومـات               . حكومية والخاّصة ال
التي تبعها إطار المجتمع المصري، الذي يضع أساس مجتمـع          ) ٢٠٠١/٢٠٠٢–١٩٩٩/٢٠٠٠(واالتصاالت  

 .المعلومات المصري في السنوات العشرين القادمة
  

نولوجيا المعلومات الطريـق للبـدء فـي مبـادرة مجتمـع            لقد مّهدت الخطّة القومية لالتصاالت وتك     
 ٢٠٠٣ففـي   . ٢٠٢٠المعلومات المصري الذي يضع األسس لتطوير مجتمع المعلومات المصري حتى عام 

 وتـم   .جددت مصر خطّتها القومية لالتصاالت والمعلومات من خالل مبادرة مجتمع المعلومات المـصرية 
رؤية مصر من مجتمع    : بناء جسور رقمية  "لومات المصري في وثيقة     تفصيل استراتيجية ورؤية مجتمع المع    

هذه الوثيقة تقّدم مـصر فـي تحقيـق          واستعرضت   . WSISوالتي قّدمت في المرحلة األولى من       " المعلومات
  : هذه الرؤية سبعة محاور أساسية، وهيوتضمنت. مجتمع معلوماتها

  
  الثابتة والمحمولة؛الهواتفت في مجال تحضير رقمي يتعامل مع تطوير وتجديد شبكة االتصاال •

حكومة إلكترونية تستهدف توفير الخدمات إلى المواطنين والمستثمرين فـي مـواقعهم بـسرعة               •
 وسهولة من خالل اإلنترنت؛

شـى مـع التنميـة      اأعمال إلكترونية تستهدف تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع معلومات يتم          •
 الدولية ويصل إلى تكنولوجيا العصر؛

تعليم إلكتروني يستهدف نشر المعرفة والمعلومات التي تستخدم وسائل تكنولوجية إلكترونية مـن              •
 خالل اإلنترنت؛

                                                 
  .٢٠٠٥مايو /، أيار)MCIT( وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – تقرير مجتمع المعلومات المصري 1
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تطوير خدمات صحية تستخدم تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة تقديم خدمات عالجية وطبية عـن               •
 بعد خاصة في المناطق البعيدة؛

عن طريق بناء أنظمة معلومـات متكاملـة للتقـديم          توثيق إلكتروني للتقاليد الطبيعية والحضارية       •
 المحلّي والعالمي للحضارة المصرية؛

تطوير الصناعات التكنولوجية من خالل رفع مستوى النوعية للشركات المصرية ورفـع قـدرتها               •
 .العالمية على المنافسة

  
 القطاعات متعددة   الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة-باء

  
 صناعة تكنولوجيا معلومـات واتـصاالت موّجهـة         بحيث تدعم لمصر  الستراتيجية القومية   اصممت  

ويمكن لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يكون محّركا قويـا لنمـو التـصدير               . للتصدير
ت  ووفّـر  )ITIDA(وقد شكلت الحكومة المصرية هيئة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات          . وخلق الوظائف 

 وشـكلت    .البنية التحتية الضرورية لتشجيع النجاح في أعمال قطاع تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت             
الشركات المحلّية مثل المصرية لالتصاالت سالسل واضـحة القيمـة فـي قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات                  

لقطاع الخـاص تحـت     ولتوسيع خدماتها، تبنّت المصرية لالتصاالت استراتيجية الشراكة مع ا         . واالتصاالت
 شراكة في جزء من األسهم كمـا        إلىشراكة فى البنية األساسية لالتصاالت      قيود وهياكل مختلفة، تتراوح من      

ت شركات دولّية    وباإلضافة إلى ذلك، تولّ    .هو الحال فى شركات الهاتف المحمول وشركات الهاتف العمومي        
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات توفير شراكة بين        كما تبنت وزارة    .أجنبية أنشطة استثمار هاّمة في مصر     

 . ٢القطاع العام والخاص في مجاالت عديدة منها مبادرة المحتوى الرقمي العربية
 

 الحكومية غير   دور المنظمات-جيم
  

 دوراً فعاالً في تنمية قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بمـصر  الحكومية غير المنظماتتلعب 
غرفة صناعة :  مثلالحكومية، غير مجتمع المعلومات المصري حيث يوجد العديد من المنظمات بغية تحقيق
 الجمعيـة المـصرية لـشركات       – اتحاد شركات البرمجيـات      – الجمعية المصرية للبرمجيات     –البرمجيات  

ـ  الحكومية غير المنظماتويتعاون العديد من .  الحاسبات اآللية وغيرها اص فـي   مع القطاعين العـام والخ
  . تطوير صناعة البرمجيات وصناعة المحتوى الرقمي العربي وغيره من المجاالت األخرى

 
   التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية-دال

  
قامت الحكومة المصرية بإعداد قانون متكامل لالتصاالت تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الـشعب               

 واعتماد حيث يهدف قانون االتصاالت إلى تحرير قطاع االتصاالت بمصر           ٢٠٠٣ فبراير/المصري في شباط  
 كما يضع القانون التنظيمات الالزمة لخدمات االتصاالت المختلفة         . المختلفة لالتصاالت  التطبيقاتالشفافية في   

  .وتشجيع االستثمارات في هذا القطاع الحيوي
  

 والذي يهدف إلـى تنظـيم مرفـق         )NTRA(تصاالت  كذلك، تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم مرفق اال       
االتصاالت من خالل تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر خدمات االتصاالت بمختلف أنواعها وبما يواكب              

  . تطور تكنولوجيا االتصاالت

                                                 
   وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، – الكتاب الذهبي المصري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2

  .٢٠٠٦ديسمبر /كانون األول
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  : ويهدف الجهاز على وجه الخصوص إلى تحقيق ما يلي
  
أنواعها بما يلبي احتياجات ورغبات ضمان تطبيق خطط الدولة لتوفير خدمات االتصاالت ب •

المستفيدين في جميع مناطق الجمهورية ومناطق التوسع االقتصادي والعمراني ويشمل ذلك 
 المناطق الحضرية والريفية والنائية على السواء؛

 حماية أهداف ومصالح األمن القومي والحقوق السيادية للدولة؛ •

 لكية لتنظيم العائد منه؛ضمان االستخدام األمثل لطيف الترددات الالس •

تأكيد اإللتزام بأحكام االتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية واألقليمية  •
  .المتعلقة باالتصاالت والتى تقرها الدولة

  
ية طموحة لمواجهة التحديات    استراتيجالمصرية   عرضت الحكومة    ٢٠٠٤،٢ديسمبر  /كانون األول في  

 على دخول اآلفاق المستقبلية واتخذت مبادرة مجتمع المعلومات المصرية فـي الـسنوات              ة والمساعدة اليالح
 . الخمس الماضية خطوات كبرى إلى األمام في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للبالد             

فاسـتمرار   . واالقتـصادية والتحّدي اآلن هو كيفية استثمار واستخدام مثل هذا التقّدم في التنمية االجتماعية             
اإلنترنت، والحاسبات الشخصية   وتوفير خدمات االتصال في مصر بما في ذلك الهاتف والخدمات المحمولة،            

 .بأسعار معقولة هي سمة رئيسية
  

   وافقت الحكومة المصرية على تأسيس هيئة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومـات            ٢ ،٢٠٠٥سنة  في  
)ITIDA(    اتياً مكلف بمهّمة تطوير صناعات تكنولوجيا المعلومات لرفـع الـصادرات          ، وهي جهاز مستقل ذ . 
  :هيئة إلىهذه التهدف و

  
 تطوير وتحسين صناعة تكنولوجيا المعلومات على المستوى القومي؛ •
 العمل على نقل واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقّدمة؛ •
 متقّدمة؛زيادة فرص تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات المصرية ال •
 المساعدة على تطوير وتنمية الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ •
 التنسيق واالهتمام بصناعة تكنولوجيا المعلومات؛ •
 االهتمام بالمصالح المشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات؛ •
 .المعلوماتتطوير االستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا  •

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل  البنية األساسية-ثانياً

  
 في تقليص الفجوة الرقمية بين أساسياً ركناًعتبر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ت  

 الدول والمجتمعات عن طريق تأمين إمكانية االتصال اآلمن على المستويين الوطني واإلقليمي، وخاصة في
  .المناطق النائية والريف

 
 البنية األساسية  -ألف

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على إلغاء     لتستند نظرة الحكومة المصرية إلى تحديث البنية التحتية         

 وفيمـا    .الخاّصة الحقيقية ودخول العديد من المـشاركين      -تحرير التدريجي والشراكة العاّمة    وال ،قيود التنظيم 
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لمملوك للقطاع الخاّص والشركات العالمية، فإن معظم البنيـة         عدا البنية التحتية المتعلقة بمشغلي جي إس إم ا        
والمصرية لالتـصاالت     .التحتية لالتصاالت في مصر يملكها ويديرها احتكار الدولة، المصرية لالتصاالت         

  .لديها خطط جّدية نحو خصخصة األسهم الرئيسية للشركة
 

 اآلخرين خليط من البنية التحتية للدخول       وتتمتّع مصر حالياً بشبكة اتصاالت متقّدمة؛ ولدى المشغلين       
 وباإلضافة إلى المصرية لالتصاالت      . لالتصاالت يةمصرالوالتحويل، وفي الغالب يستخدمون لإلرسال شبكة       

" اتصاالت"باإلضافة إلى    ،فإن الالعبون في السوق المصرية يشملون للتليفونات المحمولة، موبينيل وفودافون         
 ،وستّة مـشغلي اتـصاالت بيانـات عاّمـة        ،  ٢٠٠٧مايو  /ول في مصر في أيار    التي دخلت إلى سوق المحم    

لالتـصاالت  األساسـية    مؤشرات البنيـة     ١جدول  الويلخّص   . VSAT العمومي، ومشغلين    للهاتفومشغلين  
 .المصرية

  
   مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمصر -١ول الجد

 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  المؤشر  التفاصيل

  رات البنية التحتية لالتصاالتمؤش
  ١٣,٢  ١٢,١  ١١,٦  ١٠,٩  )بالمليون(سعة السنتراالت 

 الثابتة الهواتفعدد مشتركي خطوط 
  )بالمليون(

١٠,٨  ٩,٦  ٩,١   ٨,٣٥  

 الثابتة الهواتفقائمة االنتظار لخطوط 
  )باآلالف(

٣٦  ٦٦   ٧٠   ٣٠٢  

عدد السنتراالت في المناطق الريفية 
  البعيدة

١٢١٥  ١١١٢   ١٠٨٢   ١٠٠٨  

الخدمات 
  الثابتة

  ٥٦,٤  ٥٤,٣٥   ٤٨,٩٨   ٤٨,٦١٤  )باآلالف(عدد كبائن الهاتف العاّمة 
خطوط 
  المحمول

عدد مشتركي الهاتف المحمول 
  )بالمليون(

١٨,٥  ٨,٦   ٦,١   ٥,٠٤  

 ١٠٠ المحمولة لكل الهواتفعدد 
  شخص 

٢٥,٦  ١٢,٣   ٨,٩   ٦,٤٥  
  

  ٢  ٢  ٢  ٢  شركات خدمات المحمول

  سعة اإلنترنت
 ميجابايت ٨٥٠

  ثانية
 ج ب ١,١

  ث
 جيجابت ٩,٣   ج ب ث٢,٠

  ثانية 
  ٦,٣  ٤   ٣,١٥   ٢,١  )بالمليون(عدد مستخدمي اإلنترنت 

تكلفة المكالمة   االشتراك الشهري لإلنترنت
  المحلّية

تكلفة 
المكالمة 
  المحلّية

تكلفة المكالمة 
  المحلّية

تكلفة المكالمة 
  المحلّية

  ٢,٨  ٢,٠   ١,٧   ١,٥  )بالمليون(عدد الحاسبات الشخصية 

 ل اإلنترنتتغلغ

 ١٠٠عدد الحاسبات الشخصية لكل 
  ٣,٩  ٢,٨٥   ٢,٥   ٢,٢  شخص

  مؤشرات التنمية البشرية

  
عدد المتدربين على برامج تنمية 

  المهارات األساسية
١٤٠٣٠٠  ١٠١٦٦٩   ٨٩٣٨٣   ٤٨٣٣٩  

  ١٤٢٠  ٨٦١   ٨٢٦   ٤٠١  وماتعدد نوادي تكنولوجيا المعل  

  
عدد المتدربين لبرامج التدريب 

  المتخّصصة
٢٧٢٠٠  ٢١٨٣٤   ٢٠٩٠٠   ١٠٩٩٠  
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  )تابع (١الجدول 
  

  حالة أعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
عدد شركات تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت العاملة في مصر
٢٠٧٠  ١٣٢٠   ١١١٥   ٨٠٧  

  
تكنولوجيا عدد المستخدمين في قطاع 

  المعلومات واالتصاالت
٤٢٤٠٠  ٣٧٣٧٢  ٣٤٢٥٠  ٢٥٦٢٤  

  ٣.وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: المصدر
  

  وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنية األساسية لفي  االستثمارات -باء
  

مالئمة الحكومة أن تخلق بيئة من خالل الحوافز الضريبية، والمناطق االقتصادية الخاّصة، استطاعت 
 الحوافز تعطي كما . هذا االتجاهفي  مثل أبرزفالقرية الذكية  . الحتضان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الفرص لتشجيع الشركات األجنبية لالستثمار ) ٢٠٠٥(قانون الضرائب الجديد والقانون الجمركي  في األخيرة 
 .ات واالتصاالتفي مصر في مجال تكنولوجيا المعلوم

  
واالستثمار في برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو مجموع استثمارات القطاع الحكومي 

  .اصوالخ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مـن سـنة       االستثمارات في البيئة األساسية      ٢٤،٥جدول  الويوضح  

  .٢٠٠٦ حتى سنة ٢٠٠٣
  

   واالتصاالتتكنولوجيا المعلوماتاستثمارات   -٢جدول ال
 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  البند
  ١١٨٧,٦  ١٠١٨,٧   ٩٨١,٨   ٩٧٨,١  )بالمليون دوالر(االتصاالت استثمارات 
  ٨٣١,٧  ٧٥٦,٩   ٦٢٤,٧   ٥٤٢,٤  )بالمليون دوالر( تكنولوجيا المعلومات استثمارات
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استثمارات

  )بالمليون دوالر(
  

١٥٢٠,٥   
  

١٦٠٦,٥   
  

١٧٧٥,٦  
  

٢٠١٩,٣  
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تجهيزات وخدمات -جيم
 

فشبكتها القومية تتكـّون مـن      . صاحبة احتكار الصوت في مصر    هي  لالتصاالت  ية  مصرالشركة ال 
استخبارات الخدمة لـدعم    /العديد من المكّونات الرئيسية، بما في ذلك الوصول واإلرسال والتحويل واإلشارة          

   وترحيـل األطـر    X.25وباإلضافة إلى ذلك، توجد شبكة غطاء بيانات وتقدم خـدمات            . ت الصوتية الخدما
Frame Relay . تـم  ٢٠٠٣ففـي   . والمزيد من االستثمار في شبكة االتصاالت هو أولوية مستمرة للحكومة ،

                                                 
  .٢٠٠٧ومات، امؤشرات  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعل3
  .٢٠٠٦ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، 4
  . موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على اإلنترنت5
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 وصـل   ٢٠٠٥وفـي    . ع وتحسين وصيانة البنية التحتيـة     ي مليون دوالر أمريكي لتوسّ    ٩٨١تخصيص إنفاق   
 .مليون دوالر ١١٨٧ وصل االنفاق إلى ٢٠٠٦ وفي  مليون دوالر أمريكي١٠١٨اإلنفاق إلى 

  
 والـ ،ADSL  الـخدماتضافة إلى هي تشمل بإل في مصر و متوفرةالسريعوخدمات اإلنترنت 

ISDN، د منوقد ازدادت سعة اإلرسال الكلّية المتوفرة للبال. وخيارات القمر الصناعي المؤّجرة، الخطوط    
 .٢٠٠٦في ث / جيجابت٩,٣ إلى ٢٠٠٣في   ث/ميجابت ٨٥٠

  
    حوكمة اإلنترنت-دال

  
تمتلك المصرية لالتصاالت عّدة شركات تابعة، إحداها المصرية لخدمات اإلنترنت واألخرى مصرية            

ن اليـن   المصرية لالتصاالت في شبكتي البيانات العاّمة إجينيت ونايـل أو         وتساهم   .)لتكنولوجيا المعلومات (
 ولكنها لـم    ، وقامت المصرية لالتصاالت بالعديد من المحاوالت لخصخصة الشركة        ). النيل على اإلنترنت    (

، يؤّجر أغلب مزّودو خدمات اإلنترنت سعة من البنيـة          اًوحالي . تنجح بسبب تدهور أسواق رأس المال عندئذ      
 .التحتية للمصرية لالتصاالت

  
 مليون  ٢,١ كان هناك    ٢٠٠٣ ففي    .مو مجتمع المعلومات في مصر    اإلنترنت المجاني ن  مكّنت مبادرة   

 ٪٥٠ مليون مما يمثّـل      ٤,٢ وصل عدد مستخدمي اإلنترنت      ٢٠٠٥وفي مارس    . مستخدم إنترنت في البالد   
   مـن   ٨,٤ مليـون بنـسبة      ٦,٣ وصل عدد مـستخدمي اإلنترنـت إلـى          ٢٠٠٦  وفي    .من إجمالي السكان  

  .إجمالي السكان
  

  اذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  النف-ثالثاً
  

    معلومات متاحة للعموم-ألف
  

 ٢٠٠٤ ففي سنة .يوجد العديد من المواقع الحكومية وكذلك الخاصة والتى تتيح المعلومات للجميع  
، وهذا الموقع موجود باللغة العربية ويحتوي على  www.egypt.gov.egانطلقت بوابة الشبكة الرسمية للحكومة

 ٢٠٠٧مايو /ت مفيدة عن العديد من الخدمات الحكومية كما قامت وزارة التربية والتعليم في أيارمعلوما
 والتي تحتوي العديد من المعلومات عن التعليم والمناهج www.emoe.edu.egبإطالق بوابة الوزارة 

طالق بوابة المحتوي والتكنولوجيا المستخدمة كماتقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باإلعداد إل
  . ٢٠٠٧ خالل نوفمبرالرقمي العربي 

  
   مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم -باء

  
يوجد العديد من مراكز النفاذ المجتمعية المنتشرة في الحضر والريف المصري حيث توجد نوادي   

المختلفة، وقد وصل عدد نوادي التكنولوجيا والتى تسمح للعموم بالتعامل مع اإلنترنت والنفاذ للمعلومات 
 .  نادي موزعة على مختلف مدن وقري مصر١٤٢٠ إلى ٢٠٠٦تكنولوجيا المعلومات في عام 

 
   النفاذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية -جيم

   
ة قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإنشاء بواب

  . والتى تتيح النفاذ الحر إلى المعرفة العلمية والتكنولوجية والمنشورات والبحوث العلمية العلوم والتكنولوجيا
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 بناء القدرات  -رابعاً
 

لمساندة ودعم  يعتبر بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدعامة الرئيسية  
  .المجتمع ذا ينبغي أن يشمل بناء القدرات جميع فئاتالتطوير المستمر لمجتمع المعلومات، له

  
   األمية األساسية-ألف

 
 ، ومتنافـسة عالميـاً    ةبتدرمخلق قوة عاملة    و كيعلى تطوير تعليم دينامي   البشرية  القدرات  يركّز بناء   

جيـا  حيث تقدم الحكومة برامج مجانية عديدة لتدريب وتأهيل القوي البشرية سواء في مجال أساسيات تكنولو              
ـ  بمـا يتـيح ل     تكنولوجيا المعلومـا  تالمعلومات واالتصاالت أو في العديد من المجاالت التخصصية ل         شباب ل

رأس المال البشري هو أفضل     الخريجين تنمية مهاراتهم وتأهيلهم ألسواق العمل الداخلية والخارجية، حيث أن           
وهذه القـوة العاملـة      . رون من سكان مصر تحت عمر خمسة وعش       في المائة  ٥٠وأكثر من     ،موارد مصر 

  وتتبني الحكومة المصرية مبادرة اإلنترنت المجاني ومبادرة         .تصبح جذابة جدا ألنشطة التطوير في الخارج      
حاسب لكل بيت وذلك إلتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكل فئات المجتمع والمـساهمة فـي                

  . محو األمية التكنولوجية األساسية
  

  التعليم والتدريب  فيكنولوجيا المعلومات واالتصاالتت  -باء
  

المختلفة سواء للتعليم قبـل الجـامعي أو        تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة ضرورية للمستويات       
وتستهدف مصر تحسين استخدام تكنولوجيا المعلومـات        . التعليم العالي لتحسين مهارات وإنتاجية المواطنين     

يم وتطوير جيل جديد من المواطنين يفهمون ويرتاحون الستخدام تكنولوجيا المعلومـات            واالتصاالت في التعل  
وتضع مصر أولوية عالية جداً على المبادرات التعليمية أساسها تكنولوجيـا            . واالتصاالت في حياتهم اليومية   

وكـذلك فـي    ات  المـستوي جميع  ويتم تعليم المهارات التكنولوجية في المدارس في        . المعلومات واالتصاالت 
 . الجامعات

  
وتكنولوجيا المعلومات إليجاد الكوادر المؤهلة على      االتصاالت  ي إطار تنفيذ الخطّة القومية لوزارة       ف

لترويج صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل للشاب لتحقيـق دخـل              المستوى الدولي 
ة والخاصة التي تعني بالتدريب في مجال تكنولوجيـا    يوجد العديد من المعاهد والمراكز الحكومي     قومي لمصر   

تم وضع عدة خطط لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في مجال التنمية البشرية             و .المعلومات واالتصاالت 
  :والتدريب منها

  
وهو برنامج مخصص لشباب الخريجين بغرض      ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٠(برنامج تنمية المهارات األساسية      .١

 . خريج١٤٠٣٤٢ متطلبات سوق العمل وقد تم تدريب تأهيلهم لتلبية
لخلق كوادر فنيه متميزة على المستوى العـالمي        )  حتى اآلن  – ٢٠٠١(برنامج التدريب المتخصص     .٢

وقد تـم   ,  وتقوم شركات التدريب العالمية بتنفيذ هذا البرنامج       ،لتنمية صناعة البرمجيات واالتصاالت   
 .اسبات والهندسة وباقي التخصصات خريج من خريجي كليات الح٢٧٢٠٠تدريب 

 . خريج٩٠٠٠وقد تم تدريب ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣(برنامج المستخدم المحترف  .٣
برامج متخصصة بغرض تنمية صناعة الخــدمات        )  حتى اآلن  – ٢٠٠٤(برنامج التدريب المتصل     .٤

 . خريج٢٥٠٠وتم تدريب ) B.P.O – K.P.O –مراكز االتصال (
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبشرية باستخدام  واردالم لتطوير   برامج التدريب-جيم
  

يتولى العديد من المعاهد والمراكز الحكومية والخاصة تقديم العديد من البرامج التدريبية لتطوير 
فعلى المستوى الحكومي يتولى .  الموارد البشرية في مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعلم االلكتروني "التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و" تصاالتالمعهد القومي لال"
 ويتولى .تقديم العديد من البرامج التدريبية التخصصية في مجال االتصاالت والشبكات)" ELCC(التنافسي 

يد من البرامج معهد تكنولوجيا المعلومات، التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، تقديم العد
فضالً عن ذلك .  التخصصية في مجال تطوير البرمجيات والحكومة اإللكترونية ونظم المعلومات الجغرافية

يوجد العديد من مراكز التدريب بالجامعات الحكومية والخاصة والتي تعنى بتقديم العديد من البرامج التدريبية 
  .في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
ز اعتماد و تقييم هندسة البرمجيات بالعمل على منح الشركات ومهندسو البرمجيات يقوم مركو

دورات تدريبية وشهادات معتمدة متخصصة فى تطوير البرمجيات مما يدعم موقف مصر التنافسى فى هذا 
ي كما قامت مؤخرا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإطالق برنامج لربط العمل األكاديم .المجال

  .بصناعة تكنولوجيا المعلومات واحتياجات السوق
  

  والتطوير   البحث-دال
 

الخطـة اإلسـتراتيجية للبحـث و التطـوير         "قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بوضع       
إلى مـستوى إقليمـي     االتصاالت  وتكنولوجيا المعلومات     قطاع رفعلتطوير نظم قادرة على     " ٢٠١٠-٢٠٠٧
  . وعالمًي

  : علىمبادرة هذه الز أهداف تتركو
   ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية في مجال بحاث األتسهيل االطالع على  •
  ؛توفير اإلرشاد والتوجيه الالزمين لعملية التحول إلى مجتمع المعلومات •
 ؛بأهمية البحث والتطوير المواطنين  لدىالوعيزيادة  •
 :ة من خبراتهم محلياًواالستفادالباحثين العالميين  استقطاب •
  

 بتمويـل وإدارة    ٢٠٠٥من جانب آخر قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فـى عـام             و
جاء إنشاء مراكز التميز في صورة تحالفـات تـضم عـدداً مـن           ،  وقد    "مراكز التميز في البحث والتطوير    "

  .عات والمؤسسات البحثية المصريةالرائدة في هذا المجال إضافة إلى الجامالشركات المحلية والدولية 
 ،تتركّز جهود البحث والتطوير في قطاع المعلومات واالتصاالت في مراكز البحـوث والجامعـات             و

 :حيث تقوم معظم الجامعات المصرية ببحوث أساسية وتطبيقية في مجال االتصال والحاسبات في كل من
  

  عاّمة باإلضافة إلى عشر كلّيات خاّصة؛ ثماني كلّياتحالياًكلّيات الحاسبات والمعلومات، وهي  •

 كلّية عاّمة باإلضافة إلى العديد      ١٨ وهي حالياً    ،في كلّيات الهندسة  والحاسبات  أقسام االتصاالت    •
  ؛من الكلّيات الخاّصة
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وأغلب هذه الكلّيات تقوم بالبحوث على مستوى الماجستير والدكتوراه باإلضافة إلى العديد مـن               •
  ؛يقيةمشروعات البحوث التطب

مراكز البحوث المتخصصة التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمـي وكـذلك التابعـة للـوزارات                •
 . المختلفة بالدولة

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة   بناء-خامساً

  
    إستخدام المعامالت والملفات االلكترونية-ألف

  
 استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث يجب توفير تعتبر الثقة واألمن من أهم مقّومات  

المعايير التي تضمن الثقة واألمن في استخدام المعامالت والملفات اإللكترونية والتي أصبحت تعتمد على 
وتستخدم العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مصر أدوات وأساليب .  توفير حماية البيانات والشبكات

  . لبيانات وضمان أمن وتكامل الشبكاتلحماية ا
 

    أمن المعامالت االلكترونية-باء
  

 ونشرت بنية ناجحة لضمان الثقة واألمن في ٢٠٠٤أصدرت مصر قانون التوقيع اإللكتروني في عام   
  : المعامالت اإللكترونية، وتهتم الحكومة بتفعيل أمن المعامالت اإللكترونية من خالل

  
 التوقيع اإللكتروني؛ تنظيم ونشر استخدام  •

 بناء بنية تحتية للتوقيع اإللكتروني تستخدم تكنولوجيا البطاقة الذكية؛  •

 نشر استخدام التوقيع والوثائق والعقود اإللكترونية في الهيئات الحكومية والقطاع المصرفي؛ •

ولوجيا توفير خدمات التوقيع والوثائق اإللكترونية للجمهور من خالل مكاتب البريد ونوادي تكن •
 . المعلومات

  
وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر بتنظيم أنشطة التوقيع اإللكتروني وإصدار 
التصاريح إلى الهيئات المعتمدة في مصر والعمل كمنسق ونقطة قومية مركزية مع المشاركين المحليين 

  . والعالميين
 

  ات واالتصاالتتكنولوجيا المعلوماستخدام سوء   مجابهة -جيم
  

تقوم الحكومة المصرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بتنفيذ مبادرات لمجابهة جرائم اإلنترنت   
وسوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث يتم ذلك من خالل وضع القوانين المالئمة ورفع 

  . ادالوعي لدي المستخدمين، سواء مستخدمي المؤسسات والهيئات أو األفر
 

 والمعلومات الشبكات   أمن-دال
  

تقوم الحكومة المصرية، من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم   
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االتصاالت، بوضع المعايير المناسبة التي تحقق الثقة واألمن في استخدام الشبكات وتضمن أمن الشبكات 
 التوقيع ظيم أنشطة تقديم خدماتية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنوتقوم هيئة تنم. والبيانات والمعلومات

لقانون رقم ا والتي حددهانشاط ال  هذا عن منح التراخيص الالزمة لمزاولةيتها لمسئولإلضافةابااللكتروني 
  .يم التوقيع اإللكتروني  بشأن تنظ٢٠٠٤ لسنة ١٥
  

 التمكينية   البيئة-سادساً
 

   القانونية والتنظيميةبيئة  ال-ألف
 

وهي عضو بهيئة الملكية الفكرية     ،  تتعّهد مصر بشّدة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة        
اتفاقيـة  (وتبنّت اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكريـة           ) ١٩٩٠منذ  ) (WIPO(العالمية  

TRIPS(     تحت رعاية منظمة التجارة العالمية ،) WTO .(       الملكيـة   مايـة حوبالتّالي، اتخذت مصر اجـراءات
  .ي مصر للقوانين واالتفاقيات العالمية تبن٣ّويبين الجدول  .الفكرية وتخفيض القرصنة

  
   تبني مصر للقوانين واالتفاقيات العالمية -٣جدول ال

 
  نعم قانون براءة االختراع 
  )١٩٦٩منذ (نعم  قانون العالمة التجارية 

  )١٩٩٢منذ (نعم   حقوق الطبع قانون
  )١٩٥١منذ (نعم  اتفاقية باريس 
  )١٩٥٢منذ (نعم  اتفاقية مدريد 
  )١٩٧٥منذ (نعم  اتفاقية الهاي 
  ال دبليو سي تي 
  ال بي سي تي 
  )١٩٩٩منذ (نعم  تي إل تي 
  ال بي إل تي 

  )١٩٨٢منذ (نعم  معاهدة نيروبي
TRIPS  ١٩٩٥منذ (نعم(  

  نعم لتجارة العالمية عضو منظمة ا
  نعم ورقة مصدر 
  نعم تنفيذ آي بي آر

  نعم اتفاقية االتصاالت األساسية
  

 .٢٠٠٣ للمؤشرات ولمحة عن مصر اإلسكوا قاعدة بيانات :المصدر
  
 . تبنّت مصر سياسات قانونية تقدّمية لتسهيل النمو المتعلّق بتكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت             و

ت هو تحرير قطاع االتصاالت وإصدار قانون اتصاالت جديد وقانون التوقيع اإللكترونـي             وأبرز هذه السياسا  
وخلقـت   . وتحسين قانون االستثمار لتوفير حوافز لالستثمار في صناعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          

ور له معنى أكبـر     دت الطريق أمام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعب د       هذه المبادرات بيئة إيجابية ومهّ    
 .في االقتصاد القومي
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التقييس في -باء
  

 علـى   تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت    تهتم الحكومة بنشر وتشجيع الشركات العاملة في مجال         
ويتبنـى  .  ر في مـص   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخدام المعايير والمقاييس العالمية لتنمية صناعة       

مهمة نـشر التقيـيس     تكنولوجيا المعلومات   مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة          
وتدريب الشركات وتقديم الدعم الفني والمالي لشركات البرمجيات ومساعدتها في تطبيق واسـتخدام نمـوذج               

 سـبعة عـشر شـركة علـى         ٢٠٠٧أبريل  /وقد تمكّنت حتى نيسان   ).  CMMI(قدرات االستحقاق المتكامل    
  .CMMIمن نموذج  الثاني وحتى الخامس الحصول على المستوى

  
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا   تطبيقات- سابعاً

 
    الحكومة اإللكترونية-ألف

  
 بوابـة   ٢٠٠٤انطلقت فـي    ، حيث   تطوير برامج الحكومة اإللكترونية   التنمية اإلدارية ب  وزارة  اهتمت  

 وهذا الموقع موجود باللغة العربية ويحتوي علـى معلومـات            .www.egypt.gov.egرسمية للحكومة   الشبكة ال 
  .  العديد من هذه الخدمات١ يطاراإلويعرض .  مفيدة عن العديد من الخدمات الحكومية

 
  مصر في  خدمات الحكومة اإللكترونية -١ إيطار

  
  خدمات الممولين•   ؛خدمات الضرائب و الجمارك• 
  شكاوى السائحين•   لب الحصول على قيد ميالدط• 
  البوابة القانونية•   خدمات تجديد رخص المركبات• 
  خدمات ضريبة المبيعات•   طلب بدل فاقد لبطاقة رقم قومي• 
  استخراج وتجديد رخص القيادة•   خدمة مخالفات المركبات• 
  طلب االلتحاق بالمدارس•   مكتب تنسيق القبول بالجامعات• 
  االستعالم عن وحجز تذاكر القطارات•   خدمات الكهرباء للشركات• 
  حجز تذاكر بشركة مصر للطيران•   الهواتففواتير • 
  الحصول على تأشيرة دخول•   فواتير المياه• 
    صرف المعاشات•   استخراج تراخيص العمل• 

  
  :  ذلككما تتبنى وزارة التنمية اإلدارية مكننة نظم العمل بالوزارات، ويشمل

  
الموازنة، الحسابات العامة، المشتريات، المخازن، األجور، شؤون       (نظم تخطيط وإدارة الموارد      •

  ؛...)األفراد 

 نظم األرشيف اإللكتروني وتدفّق دورة العمل؛  •

ميكنة السجل العيني الذي يهدف إلى تسجيل بيانات األراضي والخرائط فى مصر بصورة رقمية               •
  ؛سجيللتبسيط كافة إجراءات الت

إعادة هندسة دورة العمل لتبسيط اإلجراءات، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المـشروعات               •
  . مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالدولة
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  لكترونيةالتجارة اإل  -باء
  

 بتنـشيط طلبـات االقتنـاء       "نحو مجتمع معلومات بال أوراق، وبال مال      "تهتّم الحكومة بنشر مبادرة     
  :خاللمن لكترونية اإل

 
 والوثائق اإللكترونية والتعاقدات اإللكترونيـة فـي الهيئـات          ،نشر استخدام التوقيع اإللكتروني    •

 الحكومية والقطاع المصرفي؛

 استخدام الدفع اإللكتروني في مجاالت الخدمات العامة والمرافق؛ •

  والبطاقات المصرفية؛نشر استخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً •

 .ام معلومات تسليف للمستهلكوضع نظ •
 

الحكومة في مصر بالتوصيل المحلي لشبكة األعمال اإللكترونية وتـسهيل اتـصالها بالـشبكة              وتهتم  
وكذلك تنظر الحكومة في وضع تعليمات تشّجع وتـدعم الـشراء اإللكترونـي والـدفع                . المحلّية والعالمية 

 .اإللكتروني
  

وتهـتّم    .ي ونشرت بنية تحتية ناجحة للتجارة اإللكترونية      أصدرت مصر قانون التوقيع اإللكترون    وقد  
  :الحكومة بتنشيط التجارة اإللكترونية وطلبات األعمال اإللكترونية في مصر من خالل

 
 تنظيم ونشر استخدام التوقيع اإللكتروني؛ •

 بناء بنية تحتية للتوقيع اإللكتروني تستخدم تكنولوجيا البطاقة الذكية؛ •

 قيع والوثائق والعقود اإللكترونية في الهيئات الحكومية والقطاع المصرفي؛نشر استخدام التو •

لجمهور من خالل مكتب البريد ونوادي وتكنولوجيا       لتوفير خدمات التوقيع والوثائق اإللكترونية       •
 معلومات والمراكز االجتماعية؛

 والعالميـة لزيـادة      وتسهيل توصيلها بالشبكات المحلّية    توصيل شبكات التبادل اإللكتروني محلياً     •
 استخدام نقاط البيع اإللكترونية؛

ز القطاع الخاّص لالستثمار في تطوير ونشر برمجّيات األعمـال اإللكترونيـة والتجـارة              يحفت •
أنظمة الدفع اإللكترونية، وتخطيط اإلنتاج وأنظمة اإلدارة وأنظمة خدمات العميـل،     واإللكترونية  

 لميين؛ والخبراء العاواستخدام الخبرات. الخ
  

وباإلضافة إلى مبادرات التجارة اإللكترونية النوعية، ركّزت مـصر جهودهـا لتكامـل تكنولوجيـا               
ويمكن الحصول على بعـض      . المعلومات واالتصاالت بشكل محّدد على خلق بيئة لتمكين األنشطة التجارية         

ّية من خـالل وجـود      وتعطي معظم غرف التجارة معلومات محل     . استمارات تصاريح األعمال من اإلنترنت    
  .االتصال المباشر
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    التعلم اإللكتروني-جيم
  

 الـتعلم   طـوير البحث العلمي عدة مـشروعات ومبـادرات لت       ي  ى وزارتي التربية والتعليم العال    تتبن
 ٢٠٠٦تم اعتمادها في عام      التي" مبادرة التعليم المصرية  "ومن بين أهم هذه المبادرات      في مصر،    اإللكتروني

.  من المنظمات األجنبيـة األخـرى      عدد و يراك مع المنتدى االقتصادي العالم    هات المعنية باالشت  تنفذها الج و
تهدف هذه المبادرة إلى إعداد طلبة التعليم األساسي والجامعي للعمل فى بيئة متطورة ومتقدمة وخلق جيـل                 و

  :يةوتنقسم محاور عمل هذه المبادرة إلى أربع محاور رئيس. جديد من العمالة الماهرة
 محور التعليم قبل الجامعي؛ .١
 محور التعليم العالي؛ .٢
 ؛محور التعليم المستمر .٣
  .واالتصاالتالمعلومات  تكنولوجيامحور تطوير صناعة  .٤

  

 ويقع المركز في مقر      .بناء مركز تعليمي إلكتروني قومي للتعليم العالي      بوزارة التعليم العالي    قامت  و
الدراسية وتقديمها في   المقررات  رفة وأحدث التطورات في تطوير      المجلس األعلى للجامعات بهدف تقديم المع     

  كما تقوم العديد من الجامعات الحكوميـة والخاصـة بتطـوير مقـررات     .الجامعة المصرية والمعاهد العليا 
  . إلكترونية
 
، مـشروعاً    والتعلـيم  وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربيـة      االتصاالت  تتبنّى وزارة   و

ويتـضّمن مـرحلتين     . ى مشروع المدارس الذكيـة    يسّم وسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس     لت
 وقد بدأت هذه  .مليون طالب ٥ بحوالي مدرسة إعدادية ٧٥٠٠ سنوات تغطّي ٥مرحلة أولى لمّدة  :أساسيتين

ـ   ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلولالمرحلة في    المرحلـة  هـذه   تنفذ   و ، محافظة ١٣ مدرسة تغطّي    ٦٠ بمشروع تجريبي ل
، ويتوقّع أن تتضّمن المرحلة الثانية معظم المـدارس االبتدائيـة والثانويـة     .٢٠٠٨لمّدة خمسة سنوات حتى 

  . مليون طالب١٢المدارس حوالي هذه وعدد الطالب في 
  

 اطلقت وزارة التربية والتعليم البوابة اإللكترونية للوزارة، والتي تهـدف إلـى             ٢٠٠٧مايو  /وفي أيار 
وتتكون البوابة اإللكترونية للـوزارة مـن       .  نولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية     كستخدام ت ا

  : خمسة بوابات رئيسية، هي
  

  بوابة المعرفة؛ .١
 بوابة الخدمات اإللكترونية؛ .٢
 بوابة التعلم اإللكتروني؛ .٣
 بوابة بنوك األسئلة؛  .٤
  .بوابة شبكة المعلمين المبدعين .٥
  
في جامعة القاهرة في مـشروع جامعـة   والمعلومات ات حاسبكلّية ال مع   المصرية   اتمعتتعاون الجا و
 . ، التي تديرها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتمّولها المفوضية األوربيـة            االفتراضيةابن سينا   

وبلدان البحر األبيض   أوروبية  دولة   مليون يورو حيث تشارك خمسة عشر        ٥ر ميزانية المشروع بحوالي     وتقّد
وانتهـى فـي كـانون      ،  ٢٠٠٣نـاير   /كـانون الثـاني   وقد بدأ المشروع منـذ       . المتوسط في هذا المشروع   

  : ، وقد حقق المشروع ما يلي٢٠٠٦ديسمبر /األول
  

  مركز معرفة للتعليم اإللكتروني في الدول المنضّمة لهذا المشروع؛١٥تأسيس شبكة تتكون من  •
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  للعمل في هذا المجال؛ خبيرا٤٥ًتحضير وتأهيل  •
  من أعضاء هيئة التدريس لإلنتاج اإللكتروني للمناهج؛٣٠٠تحضير وتأهيل  •
  رابطة مساعدة في التعليم اإللكتروني؛٦٠٠تحضير وتأهيل  •
  دورة دراسية إلكترونيا لخدمة قطاعات التعليم المختلفة؛١٢٠ •
 .تأسيس مكتبة تخيلّية لتشمل المناهج المطّورة خالل المشروع •
  

  اإللكترونية  الصحة -دال
  

ق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع الصحة أن يـوفر نوعيـة حيـاة أفـضل                بيطتيمكن ل 
ويمكـن أن تـستخدم تكنولوجيـا     . للمواطنين وبيئة عمل أسهل لألطباء وعاملي الرعاية الصحية اآلخـرين         

، وتـوفير تـدريب     المناطق النائية  إلى   المعلومات واالتصاالت حيث تكون لها إضافة واضحة، مثل الوصول        
 سوف يـتم تطبيـق عـدة        اإلطارفي هذا   و .مستمر لألطباء، وتقديم أدوات من أجل بناء شبكة صحية قومية         

  :مشروعات منها

 نظام تسجيل الصحة العامة؛ •
 نظام معلومات و الشبكة القومية لمعالجة صحة المواطنين؛ •
 رئة؛مشروع مراكز االتصال للحاالت الطبية الطا •
 .شبكة لتتبع األوبئة و األمراض واسعة االنتشار •

 

  . صحة اإللكترونيةالمبادرة العام لاإلطار  ٢ يطارإلاويصف 
  

 في مصرالصحة اإللكترونية مبادرة   -٢ إيطار
  :تقوم مبادرة الصحة اإللكترونية بما يلي  

 
 ؛تحسين تقديم الخدمات الطبية  •
 ؛بين المحافظات والمناطق البعيدةتكامل الخدمات والوسائل التشخيصية   •
 ؛خلق نظام خدمات تشخيصية وربط المراكز الطبية بمصر بالمراكز الطبية حول العالم  •
 ؛إعطاء خدمات تشخيصية للمرضى  •
 ؛توفير خدمات طبية في حاالت الطوارئ  •
 ؛تقديم تدريب للمجموعة الطبية في المناطق الريفية البعيدة  •
  ؛ الصحية بتدبير أفضل للمرضىتخفيض تكلفة الرعاية  •
 ؛كسب مشاورات عالمية للحاالت الخاّصة بتكلفة رخيصة  •
 .الحصول على تشخيص مبكّر لألمراض المستوطنة  •

  
ونتيجـة لـذلك، أّسـست       . ووزارة الصحة تدرك بشكل متحّمس منافع تكنولوجيا االتصال الممكنة لنظام الرعاية الصحية             

وتكنولوجيـا  االتصاالت  وتهتم وزارة    . ترونية لجلب هذه المنافع إلى قطاع أوسع من المجتمع المصري         الوزارة برنامج الصحة اإللك   
 مثل الصحة، حيـث تـستطيع التقنيـات    ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الخدمات العامة الرئيسية المختلفة       بتكامل  المعلومات  

عمل بالتعاون مـع وزارة الـصحة       يوتكنولوجيا المعلومات،   االتصاالت  رة  وفريق الصحة بوزا   . الجديدة توفير خدمات قيمة مضافة    
ية وجلب الثقافة الطبية المستمرة إلى      طبية السرير  ال اتيستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة الصحة واالستشار      ووالسكان  

 األجزاء البعيدة في مصر، باإلضافة إلـى خدمـة          ويتطلّب توزيع الخدمات الصحية على     . المناطق البعيدة أو األقل خدمة في مصر      
  .الحاجات المتزايدة للمناطق الحضرية تطوير استخدام  التقنيات والطلبات المختلفة في القطاع الطبي

_____________  

  http://www.mcit.gov.eg/ar/ICT_Health_1.aspx :المصدر
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    التوظيف اإللكتروني-هاء
  

صة ببناء بوابات إلكترونية تتيح فـرص للتوظيـف تناسـب الـشباب             تقوم العديد من الشركات الخا    
والخريجين في التخصصات المختلفة، ومعظم هذه البوابات تقدم خدمات مجانية للعامة وتساعد علـى إتاحـة                

  . المعلومات الخاصة بالتوظيف، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة
  

  اإللكترونية  الزراعة -واو 
  

 المصرية بدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع الزراعة حيـث            اهتمت الحكومة 
قامت وزارة الزراعة واستصالح األراضي بالتعاون مع المكتب األقليمي لمنظمة الفاو بتنفيـذ العديـد مـن                 

  : المشاريع لخدمة قطاع الزراعة، منها
  
 لبحوث الزراعية؛ لتطوير نظم معلومات لخدمة قطاع ا) NARIMS(مشروع نارمز  •
 لتطوير المشاركة في المعلومات الزراعية؛ ) VERCON(مشروع فيركون  •
 لتطوير شبكة متكاملة للبحوث الزراعية؛ ) RADCON(مشروع رادكون  •
 لتطوير مركز معلومات لمركز البحوث الزراعية؛ ) NARIC(مشروع نارك  •
  . وضع استراتيجية معلوماتية لمركز البحوث الزراعية •

  
 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -اًثامن

  
  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات   استخدام تكنولوجيا-ألف

  
 إن المحتوى الرقمي العربي، وخاصة المنشور على اإلنترنت، يحفظ اللغة المشتركة والتراث  

كما  . واالقتصادية  الوقت نفسه التنمية االجتماعيةرها، ويعزز التنوع الثقافي، ويدعم فيالوطني، ويسهل تطّو
يمكن أن تستخدم   . رئيسياً في تعزيز الدور الريادي للمنطقةأن تطوير المحتوى يمكن أن يلعب دوراً

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحماية الهوية الثقافية المصرية من خالل استخدام األدوات حفظ الوثائق 
الدليل واألرشيف وإتاحة الوصول العالمي إلى المواد الثقافية والتاريخية وتوليد وتحسين والمخطوطات ومواد 

  .االهتمام بالحياة الثقافية والتراث المصري
  

وتكنولوجيا المعلومات تأسيس مركز قومي للتوثيق اإللكتروني للتـراث         االتصاالت  وزارة  وقد تبنّت   
 . والطبيعي نشر باللغة العربيـة علـى اإلنترنـت         رياحضوجزء كبير من التراث ال     .  والطبيعي الحضاري

وعالوة على ذلك، فقد نشرت وزارة التربية منهج المرحلة اإلعدادية وجزء كبير من االبتدائي والثانوي باللغة                
  .العربية على اإلنترنت

 
    تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني-باء

  
وأغلب المحتوى العربي   .اللغة العربيةباستخدام ترنت رّوجت مصر استخدام اللغة العربية على اإلن

  :في مصر على اإلنترنت يتضّمن
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 أي أخبار التلفزيون والصحف؛: مواقع األخبار •
 مواقع ثقافية؛ •
 .موسوعات وترجمة •

  
وتم توقيع بروتوكول بـين وزارة       . لمحتوى العربي الرقمي  ا تم إعالن مبادرة     ٢٠٠٥مايو  /أياروفي  
حيـث تمـت     ،لوجيا المعلومات واتحاد الناشرين واتحاد حلول التعليم اإللكتروني لألعمـال         وتكنواالتصاالت  

  وتكنولوجيا المعلومـات مـشروعاً بقيمـة      االتصاالت  ل وزارة   شراكة خاّصة بين األطراف الثالثة حيث تموّ      
عربية المتوفرة في   الكتب ال من  د  يلعدلوخلق بوابة عربية    الرقمي  لتحويل  ل مليون دوالر لمّدة ثالثة سنوات       ١٣

 .٢٠٠٧مايو / وتم إطالق هذه البوابة في أيار،المجاالت المختلفة
 

 وزارة االتـصاالت   بـين ٢٠٠٦كما تم توقيع ثالثة بروتوكوالت أخرى خالل شهر يوليو من عـام             
  : وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة ودار المعارف تتمثل فيما يلي

 ؛) ألف كتاب٥٠(كتب التراثية بمؤسسة دار الكتب المصرية  مختارات من اللرقمنةبروتوكول  •
  ؛بروتوكول لرقمنة مقتنيات من المسرح القومي •
 ). آالف كتاب١٠(بروتوكول لرقمنة مختارات من الكتب بمؤسسة دار المعارف المصرية  •

  
  على االنترنـت مـن     dتوى المحل تبنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات هدف إتاحة المح       و

والذي يهدف لخدمة المواطنين فى المناطق النائية علـى وجـه الخـصوص     www.kenanaonline.com :خالل
ومساعدتهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات الضرورية لتطوير معيشتهم، حيث أعد هذا المحتـوى              

  . منظمات غير حكومية ومراكز بحثية وشركات محلية لخدمة الحاجات المحلية
  
مـسابقة المحتـوى    " مصر جهوداً لتنمية صناعة المحتوى االلكتروني العربي تمثلـت فـي             شهدتو
في إطار مسابقة المرحلة الثانيـة للقمـة        تقام سنوياً   أقيمت على مدار سنتين حتى اآلن، وس      التي  " االلكتروني

  :ة إلىوتهدف هذه المسابق ؛٢٠٠٥نوفمبر/شباط –العالمية لمجتمع المعلومات التي أقيمت في تونس 
 
 ؛تشجيع صناعة المحتوى اإللكتروني باللغة العربية بين الشركات والجهات •
ترويج األعمال الفائزة من الشركات واألفراد وتهيئة الفرصة لهـم لتبـادل الخبـرات وتطـوير                 •

  .األعمال
  

  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات   أدوات تكنولوجيا-جيم
  

 استراتيجية مصر لتطوير ٢٠٠٧تكنولوجيا المعلومات خالل عام وضعت وزارة االتصاالت و  
صناعة المحتوي الرقمي، حيث تضّمنت هذه االستراتيجية إجراء البحوث وتطوير البرمجيات الالزمة 
لصناعة المحتوي الرقمي العربي واستخدام اللغة العربية في أدوات وطرق تكنولوجيا المعلومات، مثل 

  . ي وكتابة عناوين المواقع باللغة العربية وتطوير أدوات البحث باللغة العربيةإنترنت اكسبلورر العرب
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 اإلعالم   وسائل- تاسعاً
  

    تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف
  

نشر األفكار  بسبب قدرة وسائل اإلعالم على الوصول إلى شريحة واسعة من الناس، وقدرتها على  
وفي تحقيق حرية  تطوير المجتمعات المعلوماتية،و مهماً في تعزيز والحقائق والمعلومات، فإنها تلعب دوراً

  .التعبير وتنوع مصادر المعلومات
  

وتشجع مصر تطوير القوانين التي تضمن استقاللية اإلعالم وكذلك اإلنترنت كما أنها تضع في نفس   
بط بين اإلعالم وتكنولوجيا وقد شهدت السنوات األخيرة الر.  الوقت المعايير المناسبة لحماية حقوق الملكية

 تمكّن المستخدم من التعامل مع األوساط المختلفة في حزمة واحدة، حيث تقوم ياالتصاالت والمعلومات والت
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة اإلعالم، ببناء بوابة األخبار والتس يمكن من 

  .   فةخاللها متابعة نشرات األخبار المختل
  

   اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات-باء
  

  يلعب اإلعالم في مصر دوراً مهماً فـي بنـاء مجتمـع المعلومـات المـصري، وقـد عقـد فـي                        
، "التقارب بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وصـناعة اإلعـالم        " مؤتمراً كبيراً بعنوان     ٢٠٠٦مايو  /أيار

 في بناء مجتمع المعلومات     هالمشاريع التي تمكن اإلعالم من القيام بدور      حيث تم تحديد العديد من المجاالت و      
المصري، حيث حضر المؤتمر العديد من الخبراء لمناقشة موضوعات الربط بـين تكنولوجيـا المعلومـات                

 في نشر وتوسيع االستفادة مـن       ىواسعة المد الواالتصاالت واإلعالم وكيفية االستفادة من صناعة االتصاالت        
اد االعالمية على نطاق كبير وتمكن المستخدم من الوصول إلى المواد االعالمية في الوقـت المناسـب                 المو

  . وبالطريقة المالئمة لطبيعة عمله

 واإلقليمي الدولي   التعاون- عاشراً
 

  واالتصاالت المعلومات   تمويل شبكات وخدمات تكنولوجيا-ألف
  

ة والخاصة وكذلك الشراكات متعددة األطراف تشّجع مصر تعزيز الشراكة بين الجهات العام  
والتعاون اإلقليمي والدولي، حيث تّمت شراكة بين الهيئة القومية للبريد واإلتحاد األوربي للتطوير المؤسسسي 

كما تشارك مصر في الشبكة العربية لألجهزة القومية لتنظيم االتصاالت بين الدول العربية والتي .  للهيئة
كما أن مصر عضو .  ٢٠٠٣أبريل /اع أجهزة تنظيم االتصاالت العربية بالجزائر في نيسانتكونت أثناء اجتم

  . فّعال في مؤتمرات الوزراء المعنيين باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدول االتحاد األفريقي
  

  
    مشاريع تطوير البنية األساسية-باء

  
ية والتي تعنى بتطوير البنية األساسـية، مثـل         تشارك مصر في العديد من المشاريع األقليمية والدول         

الربط بكوابل األلياف البصرية مع العديد من دول العالم وكذلك الكابل البحري الذي يربط العديـد مـن دول                   
وتقوم الهيئة القومية للبريد فـي مـصر        .  العالم، كما تشارك الشركة المصرية لالتصاالت في مشروع فالج        

وروبي في تنفيذ مشروع تؤمة لحوكمة اإلدارة البريدية في مصر ومساعدة الهيئة فـي              بالتعاون مع االتحاد األ   
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كمـا تـم إنـشاء تجمـع        .  تحرير خدماتها من خالل االستفادة من خبرات االتحاد األوروبي في هذا المجال           
يضم جمعيات الحاسبات واالتصاالت والبرمجيات في مصر والذي يلعب دور في تسويق منتجـات              " اتصال"
  .لشركات المصرية وخدماتها على المستوي اإلقليمي والدوليا
  

 المعلومات مجتمع لبناء اإلقليمية العمل   خطة-جيم
  

تشارك مصر بفاعلية في خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات حيث تقـوم بـدور فّعـال فـي                   
  :المبادرات والبرامج اإلقليمية التالية

  
 في أسماء نطاقات اإلنترنت؛مشروع استخدام الحرف العربي  •
 مبادرة نيباد للمدارس اإللكترونية؛  •
 البرنامج األفريقي للتدريب؛  •
 مشروع الذاكرة العربية؛  •
  . مبادرة المكتبة الرقمية العربية •

  
 لأللفية  اإلنمائيةهداف  األ-حادي عشر

 
  أهداف األلفية  التقدم المحرز نحو تحقيق -ألف

  
  لأللفيـة ، وال    ئيةهداف االنما ألتحقيق ا ل عامالً مهماً معلومات واالتصاالت   تكنولوجيا ال يشكل استخدام     

ويـة  مبـادرات التنم  ال دعـم    يمتد إلـى  ، بل    فحسب  تعزيز االتصاالت وتبادل المعلومات    يقتصر دورها على  
ت دماج تكنولوجيا المعلوما  إ ، إلى بصورة متزايدة واهتمت مصر     فقد    . منها االجتماعية واالقتصادية وخاصةً  

 المختلفة، حيث تتبنى العديد من الجهات والمؤسسات الحكوميـة والخاصـة            وية التنم خططهاواالتصاالت في   
ويتبنّى الجهاز المركـزي للتعبئـة العامـة        .  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أعمالها المختلفة      

االتصاالت واسـتخداماتها فـي     واإلحصاء في مصر مشروع تطوير وقياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات و         
اجتماع مجموعة  وقد تم عرض لهذه المؤشرات أثناء       .  المجاالت المختلفة، مثل التعليم والحكومة اإللكترونية     

 .  ٢٠٠٧مارس /سكوا والذي عقد بالقاهرة في آذارالخبراء لمنظمة اإل
  

  أهداف األلفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء
  

تستخدم العديد من الجهات الحكومية والخاصة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ أعمالها المختلفة وتحقيـق               
  . أهداف األلفية، حيث يتم تنفيذ العديد من التطبيقات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
 أهداف األلفيةهدف تحقيق واالتصاالت ب المعلومات   إقامة مشاريع ميدانية في تكنولوجيا-جيم

  
قامت العديد من الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ العديد من المـشاريع الميدانيـة فـي تكنولوجيـا                   

  : ومن أبرز المشاريع في هذا المجال ما يلي.  المعلومات واالتصاالت والتي تهدف إلى تحقيق أهداف األلفية
  

ى تطوير قطاع التعلـيم بـشقّيه قبـل الجـامعي           مشروع مبادرة التعليم المصري، والذي يهدف إل       •
  والجامعي من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 
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مشروعات الصحة اإللكترونية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية فـي مـصر وتقـديم                 •
 ة لكافة قرى وحضر مصر وخاصة المناطق النائية؛ يالخدمات الصح

ترونية والتي تهدف إلى إتاحة الخدمات المختلفـة للمـواطنين مـن خـالل              مشاريع الحكومة اإللك   •
 اإلنترنت؛ 

مشاريع التعليم اإللكتروني والتي تهدف إلى إتاحة المقررات الدراسـية إلكترونيـاً للطـالب فـي          •
 . المراحل المختلفة

  
 WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية   القّمة- ثاني عشر

  
  متقيي  المتابعة وال-ألف

  
، ٢٠٠٣المرحلة األولى في جنيف عام في  المعلومات لمجتمع العالمية القّمة بفاعلية في شاركت مصر  

وقد اهتمت حكومة مصر بمتابعة توصيات القمة العالمية  ،٢٠٠٥المرحلة الثانية في تونس عام وكذلك في 
فيذ المبادرات التي تبنتها القمة وتقييم نتائجها، حيث تولت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات متابعة تن

  . العالمية لمجتمع المعلومات
  

،  فى إطار اإلعداد للقمة العالمية الثانية٢٠٠٥ فى مايو ي الثانياستضافت مصر المؤتمر العربو
قامت  كما . المشتركي اإلفريق-يانتهى بإصدار توصيات القاهرة وخطة العمل العربية والبيان العربوالذي 

 لجميع الشركاء لمجتمع ٢٠٠٦مارس /االت وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم مؤتمر في آذاروزارة االتص
  .المعلومات، وذلك لمناقشة آلية متابعة وتنفيذ إعالن المبادئ وخطة العمل التي تبنتها القمة العالمية

  
ت وزارة لجنة تضم ممثلين من سبعة عشر جهة حكومية وخاصة، وذلك للقيام بالمبادراال تلشكو

والمشاريع والبرامج والتي تتسق مع مبادرات القمة العالمية، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لتمكن جميع 
 ٢٠٠٦نوفمبر /الشركاء من إدخال بيانات مشاريعهم، حيث وصل عدد المشاريع المسجلة حتى تشرين الثاني

كتاب مصر الذهبي "”  Egypt’s ICT Golden Book“أكثر من مائة وعشرون مشروعاً، وتم إصدارها في كتاب 
  ".في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  
   المبادرات والمشاريع-باء

  
يقوم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتمثيل مصر فى المنتديات العالمية من أجل التعريف 

طاق الجغرافى ألنشطة يتسع النو. بما تحققه فى مجال رأب الفجوة الرقمية وما حققه هذا القطاع من إنجازات
فهناك العديد من األنشطة القائمة . ي والدوليقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على المستويين اإلقليم

فى العالم العربى والمنطقة االورومتوسطية واإلفريقية، فضالً عن التعاون فى أمريكا الشمالية وآسيا، ذلك إلى 
ية الدولية مثل االتحاد الدولى لالتصاالت وبرنامج األمم المتحدة جانب تطوير التعاون مع شركاء التنم

  .ي واالتحاد األوروبى والبنك الدولياإلنمائ
  

وفى إطار خطة العمل العربية التى قدمتها المجموعة العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية خالل 
، تضمنت تلك الخطة ) تونسيف ٢٠٠٥ فى جنيف، و٢٠٠٣(القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بمرحلتيها 

 ٢٠لالتصاالت باختيار او تكنولوجيا المعلومات لمشروعات عربية قام فريق بلورة االستراتيجية العربية
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مشروع منها وفقاً لمعايير محددة على أن يتم تنفيذها إقليمياً، وقد أقرها مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
  :يالثة مشروعات منها وهوقد قامت مصر بتبنى ث. والمعلومات
  
  ؛)ذاكرة األمة العربية(إنشاء مركز التوثيق العربى الرقمى  -١
  ؛مؤشرات مجتمع المعلومات وبناء القدرات لقياسها -٢
  .إنشاء مكتبة عربية رقمية -٣
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  المراجع
  

 .١٩٩٩، ديسمبر "الخطة القومية لالتصاالت والمعلومات"وزارة االتصاالت والمعلومات  •

   الواقع والمستقبل حتى عام : االتصاالت والمعلوماتية في مصر"منعم بالل وآخرون عبدال. د •
 . ٢٠٠٣يناير /المكتبة األكاديمية، كانون الثاني"٢٠٢٠

دراسة مقدمة إلى لجنة األمم " خدمات االتصاالت في جمهورية مصر العربية"عبدالمنعم بالل . د •
 .٢٠٠٠أغسطس /آبالمتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، 

دراسة تطوير الصناعات اإللكترونية في مصر واقتراح "أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  •
 .٢٠٠٠يونيو /، حزيران"المشروعات الواجب إقامتها لتحقيق نهضة في صناعة اإللكترونيات

 .٢٠٠٧بيانات مركز معلومات وزارة االتصاالت والمعلومات،  •

 .٢٠٠٢مصر مقدم من وزارة االتصاالت والمعلومات، مشروع قانون االتصاالت ب •

  ، "إحصاءات التعليم الجامعي لجامعات جمهورية مصر العربية"المجلس األعلى للجامعات  •
 .٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول

 .٢٠٠١يناير /المكتبة األكاديمية، كانون الثاني" التخطيط للمجتمع المعلوماتي"جمال درويش . د •

 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مقدم من وزارة االتصاالت مشروع قانون بإنشاء •
 .٢٠٠٢والمعلومات 

أكاديمية البحث العلمي " تطوير صناعة البرمجيات في مصر"اللجنة القومية لتجهيز المعلومات  •
 .١٩٩٩والتكنولوجيا، 

  /ثانياإلسكوا، تشرين ال" مجتمع المعلومات في جمهورية مصر العربية"جمال درويش . د •
 .٢٠٠٣نوفمبر 

 .٢٠٠٦بيانات المعهد القومي لالتصاالت، مصر،  •

 .٢٠٠٦بيانات مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، مصر  •

  /، تشرين الثاني"االستراتيجية العربية للمعلوماتية"المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  •
 .٢٠٠٢نوفمبر 

مؤتمر غربي آسيا التحضيري للقمة العالمية لمجتمع " مصر ومجتمع المعلومات"جمال درويش . د •
 .٢٠٠٣فبراير / شباط٦-٤، اإلسكوا، بيروت، "المعلومات

 .٢٠٠٢ديسمبر /، كانون األول"تطوير التجارة اإللكترونية في مصر"وزارة التجارة األمريكية  •

 .٢٠٠٦بيانات البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  •

 .٢٠٠٦بيانات البنك الدولي  •

 .٢٠٠٦نات االتحاد الدولي لالتصاالت بيا •



 

 

-٢٣-

  ، )MCIT( وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات –تقرير مجتمع المعلومات المصري  •
  .٢٠٠٥مايو /أيار

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا –الكتاب الذهبي المصري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
  .٢٠٠٦ديسمبر /المعلومات، كانون األول

  .٢٠٠٧صاالت وتكنولوجيا المعلومات، المؤشرات، وزارة االت •

   ٢٠٠٦.الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة،  •

 . موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على اإلنترنت •

 .٢٠٠٧مشروع ناريمز في مصر، المكتب اإلقليمي لمنظمة الفاو  •

  .٢٠٠٥مشروع فيركون في مصر، المكتب اإلقليمي لمنظمة الفاو  •
  

  


