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  .ثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسميطبعت هذه الو  
  

  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  . وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا،اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
  

 .الرجاء الرجوع إلى النص األصلي لمزيد من الدقة إلنكليزية؛االلغة ب أصالً التقرير هذا قدم 
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  مجتمع المعلومات ألساسيين في بناءالحكومات والفرقاء ا دور   -أوالً
 

  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية  -ألف
 

تتضمن  ، في مصر١تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستراتيجية وطنية ل تم اعداد  ،٢٠٠٧في عام 
ستفادة القصوى من إعادة هيكلة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق االفي رؤية مصر 

 المحلية  الشراكات عن االستفادة منة، فضالًيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنمية الصناع
تطوير البنية االساسية لالتصاالت وتكنولوجيا مواصلة على ستراتيجية  هذه االأكدت وقد. واإلقليمية والعالمية

تشجيع ة مواتية للحكومة والمؤسسات التجارية في مصر لر بيئيوفلتتقنيات الأحدث  واستخدامالمعلومات 
 بين القطاعين العام والخاص ةتعزيز الشراكو ،صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدعم لتصدير وا
 االستفادة من توسيع مصادر منتنفيذ مختلف مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتمكين المجتمع و

 المهارات التي تتطلبها صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتطوير يةتعليم ئةبيخلق المعلومات، و
  .وأخيرا دعم البحث واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
قطاع تكنولوجيا المعلومات  ارتفاع معدالت النمو في إلىالجهود التي بذلت حتى اآلن أدت 
  في المائة٤,١ ـب مقارنة ٢٠٠٨  الربع الرابع من في في المائة١٩ لنمومعدل اتجاوز  حيث واالتصاالت،

  . لكافة القطاعات االقتصادية
  

  القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة  -باء
 

 الشراكة بين القطاعين العام تطبيقاتمن  نجاح عددقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقد شهد  
تنمية قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات وفي تجديد وإثراء هامة  القطاع الخاص ةشارككانت مقد ف  .الخاصو

 إقامة الشراكات تسهيل الحكومة المصرية على تقومفي هذا السياق، و. الكفاءة تعزيزوواالتصاالت 
  :من خاللاالستراتيجية والفعالة 

  
 وتشكيل ية واقامة التحالفات والشبكات تحسين الصالت والروابط بين المناطق الصناع

  ؛مجموعات الصناعةال
 ؛الشراكة بين قطاع التعليم وصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتلبية احتياجات الصناعة  

  التعاون بين الحكومة والشركات المتعددة الجنسيات لتعزيز التعاون في مجال تخطيط وتمويل
  .األساسيةمات واالتصاالت والبنية  صناعة تكنولوجيا المعلووتطوير

 
  الحكومية غير  المنظمات  دور-جيم

  
هناك عدد من و. المنظمات غير الحكومية بدور فعال في بناء مجتمع المعلومات في مصرتقوم 

قامت   .المنظمات النشطة التي تعمل في تعاون وثيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر
الستخدام أدوات  موظف لتوجيه الزوارووضع لمعلومات ل نفاذط ا نقبانشاء الحكومية المنظمات غير

لمعلومات مثل  اإلىلوصول في للمساعدة إرشادات وهناك . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلنترنت
ولوجيا هذه المنظمات إجراء أبحاث السوق المستمرة في تكنوتشجع . الزراعة والتعليموالصحة، والعمالة، 
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أنشطة مثل الندوات وعقد .  احتياجات المجتمع بشكل دقيقالوقوف علىالمعلومات واالتصاالت من أجل 
  . رفع مستوى الوعي المجتمعيلوورش العمل واللقاءات المحلية 

  
المنظمات غير و )ITIDA( معلوماتالتنمية صناعة تكنولوجيا   هيئةبينتعاون متبادل كما يوجد 
لمساعدة باالمنظمات غير الحكومية تقوم كما . ثل صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالحكومية التي تم

 .وتحديد االحتياجاتات في وضع االستراتيجي
 

  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانياً
 

  البنية األساسية  -ألف
 

تتكون شبكتها من و ،لهاتف األرضيالمزود الوطني لخطوط اهي الشركة المصرية لالتصاالت  إن
 تقدم هذه الشبكات .  المحلية والوطنية والدولية ونقل البياناتخدمات الصوتيةل لتقديم اعدة عناصر رئيسية
  األساسيةبالبنيةذات الصلة دعامة للنشاطات االقتصادية المتنامية وتمثل لعمالء لالخدمات االساسية 

  .كنولوجيا المعلوماتتل
  

 مليون في عام ٦,٤ حيث كانت  في المائة١٢٤ ازدادت بنسبة المقاسم قدرة أن )١(ل يبين الشك
  .٢٠٠٨ديسمبر / مليون بحلول كانون األول١٤,٣٢ إلى ١٩٩٩

  
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥،  قدرة المقاسم -١الشكل 
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  )٢٠٠٩(وزارة االتصاالت وتكنولوجيا النعلومات : المصدر  

 
 :هيتقدم هذه الخدمة  حاليا ثالث شركاتفيوجد في مصر  ولةالمحمأما بالنسبة لقطاع االتصاالت 

   في المائة٨,٦ ، في المائة٤٢,٧، في المائة ٤٨,٧ على  حازت والتي،مصراتصاالت موبينيل وفودافون و
 في الهاتف المحمولكلفة خدمة ت وتعتبر. ٢٠٠٨٢من المشتركين على التوالي وذلك في الريع الرابع من 

ووفقا للبنك الدولي فإن التكلفة الشهرية لخدمات الهاتف المحمول في . لصعيد الدوليمصر تنافسية على ا
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 الربع الرابع منفي دوالراً  ٣,٦٢ إلى ٢٠٠٧  الربع الرابع من دوالر في٤,٥٧ من تمصر انخفض
٢٠٠٨٣.  

  

، ٣Gتقديم مجموعة واسعة من الخدمات بما فيها خدمات الجيل الثالث ب الهاتف المحموليقوم مشغلو 
عرض  و خفض األسعارإلىالمنافسة تؤدي وسوف . اإلنترنتوالخدمات ذات القيمة المضافة وخدمات 

 .لتلبي مختلف االحتياجاتمجموعة متنوعة من الحزم 
 

 سنويا  في المائة٥٨ في تزايد بمعدل المحمولةمعدل نمو مشتركي الهواتف أن ) ٢(الشكل  يبين
يعكس تزايد اإلقبال على وهذا ). ٢٠٠٨-٢٠٠٠( الثابتة خالل الفترة  سنويا للخطوط في المائة١٢مقارنة ب 

يزداد عدد المشتركين بمقدار . فسح المجال لفرص االستثمار في هذا القطاعمما ي، المخمولخدمات الهاتف 
 ضمن الخدمة  في المائة٩٦ مليون مشترك، منهم ٥٣,٢مليون مشترك سنوياً، حيث بلغ عدد المشتركين 

 ة سنويبزيادة و في المائة٥٤ الهاتف المحمول بلغ انتشار ٢٠٠٨وفي نهاية الربع الرابع من . سبقاُالمدفوعة م
 وبزيادة سنوية  في المائة١٥,٧ أن عدد مستخدمي الخط الثابت بلغ حين، في  في المائة١٤,٢ هامقدار
  . في المائة٠,٦ هامقدار

  

  ٢٠٠٨ - ١٩٩٨، مشتركي الهاتف المحمول والخط الثابت  -٢الشكل 
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 )٢٠٠٩(وزارة االتصاالت وتكنولوجيا النعلومات : المصدر   

  
 إطالق العديد من  ذلك زيادة استخدام اإلنترنت، بما فيلتوفير والعديد من االستراتيجيات  مصرتبنت

 ،اإلنترنتزيادة استخدام ، وذلك لالمبادرات ومنها مبادرة اإلنترنت المجاني، ومبادرة النطاق العريض
الشركات من عدد بتنفيذها بشراكة مع الشركة المصرية لالتصاالت والتي تقوم   لكل منزلحاسوبادرة ومب

انعكست الجهود التي تبذلها الحكومة في زيادة كبيرة في عدد  وقد  .)١٧ هاعدد (للحاسوبالمصنعة 
 في اإلنترنت رانتشا. ٢٠٠٨ مليون في عام ١٢,٥٧ إلى ٢٠٠٠ مليون في عام ٠,٦٥مستخدمي اإلنترنت من 
 مع معدل نمو بلغ ٢٠٠٨ في عام  في المائة١٦,٦٨ إلى ٢٠٠٠ عام  في المائة١,٠١مصر قد ارتفعت من 

  . ٤الفترةتلك  خالل  في المائة١٥,٧
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.  النصفإلى فعلياًالتي وصلت وتكاليف ال تخفيض إلى  في مصر٥النطاق العريضتهدف مبادرة 
ونتيجة لذلك، فإن .  حملة توعية من شأنها أن تساعد في هذه العملية ذلك، فإن الوزارة قد نفذتإلىباإلضافة 

 إلى لتصل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ بين عامي  في المائة٤١ بلغعدد مستخدمي الحزمة العريضة في مصر نسبة 
 لضمان  للمستفيدين ألنه يعتبر الخيار االفضل انتشاراًأكثر وسائط االتصالويعد من  . مشترك مليون ٧,٠٣

   .ل باإلنترنتسرعة االتصا
  

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٠، اإلنترنت نمو اشتراكات  -٣الشكل 

 
  )٢٠٠٩(علومات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا الم: المصدر      

 
  في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةالمشاريع /المبادرات  -باء

  
فإن الحكومة تعمل باستمرار على تقديم أفضل  لذلك ،واعدمستقبل لتنمية التكنولوجية في مصر ل

أحد هذه المشاريع الكبرى هو مركز . تشجيع المستثمرين في هذا المجاللالمناسب المناخ تهيئة الفرص و
. مع التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالذي يتماشى اتصال المعادي الحديث 

من جهة أخرى فان شركة مصر لالتصاالت تبحث عن شريك و. صالويحتوي على أحدث وسائل االت
ثالث سنوات ذو المليار دوالر لمشروع هذا و.  الشركةالعمود الفقري لشبكةاستراتيجي من أجل تطوير 

سيضع مصر على القمة في مجال االتصاالت، وتبحث الشركة أيضاً عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ 
مزيد من االستثمار األجنبي استطاعت مصر جذب وقد  .المحمولةتصاالت شبكة السلكية محلية لال

  .٦مليار دوالر سنويابمقدار المباشرعلى مدى السنوات القليلة الماضية 
  

  )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم
  

 ول السريع لجميع المواطنينلة الوصوسهو شموليةهناك عدد من البرامج التي يتم تنفيذها لضمان 
الستخدامات المحتملة وفوائد لوتحفيز الوعي بطريقة ميسرة، ر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مص

سيارة مجهزة وهي ، ٧"وحدة اإلنترنت المتنقلة"على سبيل المثال، . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                                                 
)٥( =SyU/tZNPnpq=id?aspx.sFeatureDetaile/eg.gov.mcit.www://http  

)٦( 
pdf.954%20200720071231144Dec_community%20ICT_French_Presentation_DrTarek/Presentations/eg.gov.mcit.www://http  

)٧( aspx.access_ict/eg.gov.mcit.www://http  
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.  الفضاء اإللكترونيإلىالنفاذ  التكنولوجيا وإلىتوفير الوصول  المناطق النائية لإلى السفر تستطيعالحواسيب ب
 برنامج شامل ألفراد المجتمع المحلي ليصبح على قدم المساواة يالوحدة ليست مجرد معدات وإنما هوهذه 

المهارات التجارية ودورات و، اإلنترنتو، الحاسوبتعليم كما تقدم لهم دورات . مع أي من سكان العاصمة
   .أخرى

 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج محو األمية، والتي تنتج المحتوى ادخال ومثال آخر هو 

  . رمحو األمية وتعليم الكبابهدف االلكتروني لتعليم الحروف والكلمات العربية والرياضيات 
 من خالل  ذلكانعكستكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومستوى  ارتفاع إلىد في الواقع و الجهههذ تأد

   . مختلف فئات المجتمع وفي جميع مناطق البالدمن قبل اإلنترنت واستخدامها إلىزيادة إمكانية الوصول 
  

كانون  في  في المائة١٥ إلى قد ارتفعت اإلنترنتوبصفة عامة فأن نسبة األسر التي تستخدم 
 نسبة أن إلىضافة إ. ٢٠٠٨ير ينا/كانون الثاني في  في المائة١٤,٧كانت  بعد ان ٢٠٠٩يناير /الثاني

 في ٢٢ بينما كانت ٢٠٠٨يونيو /حزيران في  في المائة٣٤غت  بلاإلنترنتالمؤسسات الحكومية التي تستخدم 
  . ٢٠٠٧يناير /كانون الثانيفي  المائة

  
 من  في المائة٨٧هناك  ،في مجال التعليمت ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ازداد
 ـ، مقارنة ب٢٠٠٨ في عام الحاسوبة المصرية متصلة بشبكة اإلنترنت باستخدام أجهزة المدارس العام

لمدارس الخاصة في امن   في المائة٨٨,٩ إلىبل وزيادة هذه النسبة لتصل . ٢٠٠٧ في عام  في المائة٧٩,٣
  .٨مصر

 

  ٢٠٠٨ –٢٠٠٠ ،نترنت مراكز النفاذ لإل -٤الشكل 
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  )٢٠٠٩(االتصاالت وتكنولوجيا النعلومات وزارة : المصدر         
  

  البنية األساسية لإلنترنت  -دال
  
 الحلول المبنية على االلياف جعلت يةااللياف البصراستخدام متتالية في تكلفة التخفيضات ال إن
  خدماتتقديمومع ذلك، فإن . وتقديم الخدمات في جميع أنحاء مصرالمزيد منها أكثر جاذبية إلنشاء البصرية 

                                                 
)٨( Version (The Future of the Internet Economy =file?aspx.PublicationsShow/SWF/Brochures/eg.gov.mcit.www://http

swf).II 
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 نظرا ةاأللياف البصرية غير عمليشبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناطق الريفية حيث 
 انخفاض التكاليف إلىالتطورات األخيرة في تكنولوجيا االقمار الصناعية التي أدت اال أن . لمحدودية الطلب

  .جعلها أكثر قابلية للتطبيق لربط المناطق الريفيةقدراتها وارتفاع 
  

ذات النطاق العريض على الشبكات الالسلكية تعتمد مبادرة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 المباديء  الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت فقد وضع Wi-Fi ـ وفيما يتعلق ب.لتقديم الخدمات للمناطق الريفية

دانية بربط خمسة مباني داخل القرية وقد تمت تجربة مي .  Wi-Fi واستخدام تكنولوجيا الـإلنشاءالتوجيهية 
وقد .  مع مكاتب الوزارة بوسط القاهرةاإلنترنت كم عن وسط القاهرة بواسطة شبكة ٢٠الذكية التي تبعد 

، وقد تم ٢٠٠٧مايو /أيارتمت تجربة مماثلة حيث تم ربط موقعين بعيدين باستخدام نفس التكنولوجيا في شهر 
 وقد ،WiMAX ـين السياحيتين األقصر وشرم الشيخ باستخدام تكنولوجيا الأيضاً عمل تجربة ربط بين المدينت

تمت التجربتين بشراكة بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
 وبالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية، وتمت تجربة مماثلة على مدارس اإلنترنتومزودي خدمات 

  . يات في مناطق ريفيةومستشف
  
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  قامتفي محاولة لتعزيز تنمية سوق النطاق العريض في مصر،و

 خطوط الطاقة الكهربائية بالتخطيط الستخدام ٢٠٠٦المعلومات بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في عام 
  .لنقل البيانات لنقل في مصر
  

 مع معدل نمو ،٢٠٠٨ و ٢٠٠١نموا مطردا بين عامي في مصر نترنتاإلب الدوليةشهدت االتصاالت 
  . في المائة٩٤سنوي قدره 

  
  ٢٠٠٧ –١٩٩٩ ،الدوليةات  السع -٥الشكل 

  

 
  )٢٠٠٩(وزارة االتصاالت وتكنولوجيا النعلومات : المصدر    
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   المعلومات والمعرفةإلىالنفاذ   -ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
 

لفكري شكل أساسا لإللهام ايي ذالمحتوى اإللكتروني العربي الالصدارة في تطوير ونشر مصر  لتحت
صناعة المحتوى بلقيام با زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  بدأتحيث ، والثقافي لألجيال المقبلة
 إلىهذه المبادرة  وتهدف ،من خالل المبادرة العربية للمحتوى االلكتروني العربياإللكتروني في مصر 
 خالل دعم إنتاج واستخدام وتوزيع المحتوى الرقمي من للمحتوى االلكتروني العربيتعزيز القدرة التنافسية 

  . العربي على الشبكات العالمية
  

 والمعلومات التي تغطي العديد ة تقدم المعرف٩مصريموقع  ٢٠٠٠ أكثر من في الوقت الحاضر يوجد
على سبيل المثال، . أخبار الفن والتعليم وقطاع األعمالوالرياضة، و ،السفرياحة والسمن المواضيع بما فيها 

 .عماله وخدماته يستخدم تكنولوجيا المعلومات في أ الذي المصريمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي
 الوطني ، واألرشيف١٠مثل مكتبة اإلسكندرية. المكتبات الرقمية موارد غنية من المعلومات للجمهورتقدم و

  .١١لمصر
 

   المعلومات والمعلومات العامةإلىالنفاذ   -باء
 

في " الحزمة العريضة " مبادرة أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات٢٠٠٤مايو /في أيار
 .ينالمرخصن مشغليالإطار شراكة مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، والشركة المصرية لالتصاالت و

  :إلىمبادرة وقد أدت هذه ال
  

 الـتخفيضات في أسعار خدمة  ADSL ؛  
 ؛إدخال مجموعات جديدة بسرعة أكبر  
  ؛النطاق العريضتحرير أسعار  
 للتغلب على ارتفاع في المناطق ذات الطلب الحدودالقدرات الوطنية دعم  صندوق لإنشاء 

 .وتوفير الخدمات في تلك المناطق األسعار

  
  المهام للعموممراكز نفاذ مجتمعية متعددة   -جيم

 
حل مشاكل القدرة على تحمل التكاليف وسهولة لنوادي تكنولوجيا المعلومات النموذج المجتمعي توفر 

تعزيز الوعي بغض النظر عن  المهارات ولكتساب اً أساسياًنوادي عنصرهذه الوتعتبر. الوصول والتوعية
الء الذين ال يستطيعون امتالك جهاز  لهؤاإلنترنت إلى للنفاذ، حيث توفر الفرصة الجنس ومستوى الدخل

ي  الجهاز المركزبالتعاون معي استطالع قامت به وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فو. حاسوب
 وأن ،نوادي تكنولوجيا المعلومات قد استفادوا من  في المائة٧٠كانت النتيجة أن  ،للتعبئة العامة واإلحصاء

                                                 
)٩( com.egyports.www://http   

)١٠( aspx.index/English/org.bibalex.www/:/http  

)١١( jsp.home/nae/eg.gov.nationalarchives://http   
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لخدمات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والنوادي في الحصول على نهم استفادوا من ام  في المائة١٩
  . فرص عمل أفضل

 
  استعمال نماذج برمجيات مختلفة  -دال

 
هذه استخدام ، إال أن في مصرالمفتوحة در المصوالممارسين لالمساهمين تزايد على الرغم من 

ات التجارية، مثل مايكروسوفت، وأوراكل منتجي البرمجيان . التقنيات في السوق المصرية ال يزال محدودا
ها محدودة ة والشركات الكبرى في السوق، في حين أنيالحكومالمؤسسات  على ذات تأثيروآي بي إم 
حوالي بالبرامج المحلية وسوق الخدمات في مصر قيمة قدر وت. المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتأثيرعلى 

 مليون ٢ من هي أقلمفتوحة المصدر البرمجيات  المبنية على الخدماتوأن قيمة سنويا، مليون دوالر  ٤٠٠
 .دوالر

  
  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القدرات  بناء -رابعاً

 
  التعليم األساسي  -ألف

 
محو األمية  لضمن برنامج  من المدربين ٥٠زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتدريب قامت و

قراص دورات أو الدراسة الذاتية من األ من خالل إماولوجيا المعلومات، استخدام نوادي تكنمن خالل 
وقد تم اختيار  .  لتلبية الطلب المتزايدةمحافظ ١٥برنامجا لتدريب المدربين في اء نشالمدمجة، وقد تم إ

 وتوفر المشرفين في األمية، وتوفر نوادي تكنولوجيا المعلومات ةنسبالخطط الرائدة المحلية على أساس 
 . المناطق الريفية والحضرية

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء

  
هي شراكة بين القطاعين العام والخاص بين الحكومة المصرية والتي مبادرة التعليم المصرية جاءت 

قد و. في التعليمدعم جهود االصالح الشاملة  لالمنتدى االقتصادي العالمي لتكنولوجيا المعلوماتاعضاء و
  .في صياغة هذه المبادرةشركات تكنولوجيا المعلومات مع الحكومة المصرية  أسهمت

  . جزئين أحدهما للتعليم قبل الجامعي واآلخر للتعليم العاليإلىتم تقسيم المبادرة 
   
 ١٣٧٤٧٠ تدريب ٢٠٠٩ بنهاية فبراير تمقد و، ةمدرس ٢٠٠٠ مبادرة التعليم المصرية لتغطيةتهدف   

  للمدارساالساسيةالمعلومات واالتصاالت، وال تزال عملية تحسين البنية معلم على استخدام تكنولوجيا 
 الجامعات والمعاهد من ٢٦ إلى اإلنترنتتقديم خدمة  ٢٠٠٦ومن جهة أخرى فقد تم بحلول عام .  مستمرة
ارة االتصاالت وتكنولجيا  المبادرة فقد تمت إقامة شراكة بين وزإلىإضافة . معمل إلكتروني ٢٠ وبناء

  . لذلكما يلزم  توفير، و في مصر صناعة التعليم اإللكترونيتطويرالمعلومات ومؤسسة سيسكو بهدف 
  

  برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
 

ات تكنولوجيا المعلومات البرامج التدريبية هي في صلب الجهود التي تبذلها مصر لبناء قدر
. يقدم التدريب من خالل العديد من المنظمات في القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين. واالتصاالت

 برامج تدريبية في مختلف المسارات )معهد تكنولوجيا المعلومات(متخصصة مثل تقدم مراكز التدريب ال
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وتظهر ارقام .  الدرجات األكاديمية المعتمدةإلىباإلضافة استجابة الحتياجات السوق من الموظفين المؤهلين، 
نهاية  قومي لالتصاالت بحلولالوزارة ان عدد المتدربين في معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد ال

 ٩٠٠،٥٠٠ الدولية لقيادة الحاسوب عدد المتدربين في برنامج الرخصةوان  ٣٦٩٤٦ بلغ ٢٠٠٩مارس /آذار
  .  الرخصةعلىوا  حصل١٦٨٤٠٠منهم 

 
 لتدريب المدربين في ٢٠٠٦للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي انطلقت عام وهناك مبادرة أخرى 

 وتركز هذه المبادرة على المؤسسات العاملة في مجال انتاج  .مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .االغذية والنسيج والمفروشات والحرف اليدوية

  
  االختراعاالبتكار وبراءات   -دال

 
 وال تحمي المنتج لعمليات الكيميائية لألغذية واألدوية تحمي ا السابقةبراءات االختراع قوانين كانت

 واألجهزة التكنولوجية فقد تم توسيع الحماية لتشمل برامج اإلنترنتوبسبب التوسع في استخدام . النهائي
 بد من اتخاذ اجراء لشمول تكنولوجيا ازدادت عمليات التزوير عالمياً وكان ال. الحاسوب والمعلومات

لحماية  ٨٢/٢٠٠٢ بموجب القانونفقد تم تعزيز نظام الملكية الفكرية في مصر . المعلومات ضمن الحماية
وقد تم فرض أقصى العقوبات وتعويض األضرار الناجمة عن . حق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية

  .التعدي على حقوق الملكية الفكرية
 

  واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء  -خامساً
 

  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف
 

. ٢٠٠٥مايو / ودخل حيز التنفيذ في أيار٢٠٠٤أبريل /يع االلكتروني في نيسانوق قانون التصدرلقد 
 ويعطي القوة القانونية للتوقيعات االلكترونية، القانون في توسيع الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت،وقد ساعد 

تعزيز وتشجيع و صناعة تكنولوجيا المعلومات  لتطويرمعلومات الهيئة تنمية صناعة تكنولوجياانشاء تم و
 .وتنظيم استخدام آليات التعامل االلكتروني، وتعزيز الصادرات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 تحسين علىويساعد وتبادل الوثائق  ل القانونية والتنظيمية لألعمال التجارية اإللكترونيةيضع القانون الهياكو
  .التوقيعات اإللكترونيةفي مصافي الدول التي تعتمد كفاءة الخدمات الحكومية ووضع مصر 

  
  أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  -باء

 
خدمين ويقوم لدى المست والطمأنينة الثقةعزز  وياألمن هو من الركائز األساسية لمجتمع المعلومات

  . حماية البيانات وسالمة الشبكاتعلى
  

وسيكون نظام لتوثيق التطبيقات المتعددة  في مصر ببناء تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هيئةتقوم 
 اتالشبكابط ضوو الشبكات الخاصة االفتراضية،والتوقيعات اإللكترونية، وسيشمل ، ٢٠٠٩بنهاية عام جاهزاً 

   .Public key infrastructure (PKI (ويمكن استخدامه في بيئة معايير دولية مد تيع وخارجيةالالداخلية و
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هذه وتتمثل . مصرفي تنظيم االتصاالت ل للجهاز الوطنيوظيفة رئيسية النوع هي الموافقة على 
ومعايير الصحة المواصفات الفنية ع توافق متفي ضمان أن المعدات المتاحة في السوق المحلية الموافقة 

  . والسالمة لحماية المستخدمين وضمان قابلية التشغيل البيني مع الشبكات العامة
 

  حماية الخصوصية والبيانات  -جيم
 

قبل  قانون اصدارسيتم  ، في تبادل البياناتاستخدام الوسائل االلكترونيةمن أجل فرض خصوصية 
لخصوصية وحماية ا القائمة التي تتيح االساسيةعلى البنية باالعتماد  القانونسيقوم . ٢٠٠٩نهاية عام 

 األساسية ببناء البنية حكومية وخاصة، بما فيها البنوك الرائدة في مصر تقوم عدة مؤسسات ، حيث البيانات
  . )PKI( طبيقلت الالزمة

 
  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

  
إجراءات لمنع وكشف ومواجهة جرائم ب المصرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص الحكومةبدأت 

وتشمل هذه التدابير وضع تشريعات بشأن التحقيق . وإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 المتبادلة وتعزيز الدعم التفاهمات والمالحقة القضائية لسوء االستخدام وتشجيع الجهود الفعالة في مجال

فريق  وقد تم تشكيل.  لذلكالتوعيةعمل كشف مثل هذه الحوادث ووالمؤسسي على المستوى الدولي لمنع 
.  الدولية المتخصصةمن المؤسسات ، وقد تلقى الفريق التدريب الالزم بووطني لطوارئ الحاساستجابة 

  . ١٢ في المائة٦٠ة خفضت بنسبان أن النسبة المئوية للجرائم اإللكترونية في مصر إلىوتجدر اإلشارة 
  

  التمكينية البيئة  -سادساً
 

   القانونية والتنظيمية   البيئة-ألف
  

بما واالتصاالت   تحرير قطاعإلى) ١٠/٢٠٠٣القانون (قانون االتصاالت السلكية والالسلكية يدعو 
 إلىالقانون  ويدعو. منظمة التجارة العالميةأسس اتفاقية االتصاالت السلكية والالسلكية الخاصة بيتماشى و

زارة عن ومؤسسيا والمنفصل  ٢٠٠٣ في عام  اعمالهبدأ لتنظيم االتصاالت، التي الجهاز القوميإنشاء 
 التقييم المنتظم للسياسات الستيعاب التغيرات التي إلىاإلشارة تجدر و. االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 وقد تم توسيع هذا  .مع االحتياجات المحليةتحدث في قطاع االتصاالت على الصعيد العالمي وعلى التكيف 
اعتماد نتائج الدراسة التي قانون في وقت الحق من خالل عدد من التشريعات الثانوية والقرارات الوزارية وال

ديسمبر /في كانون األولالخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية االتحاد األوروبي تعتبر توجه جديد لسياسة 
حقوق و، الشاملةالخدمة والترابط، والترقيم، وو المسؤول عن كافة جوانب الترخيص، الجهاز هو  .٢٠٠٦

 وضع إلىالقانون كما دعا . تنظيم استيراد وتصنيع أجهزة االتصاالتوإدارة الطيف الترددي، والمستهلك، 
   .٢٠٠٥حد الحتكار الشركة المصرية لالتصاالت بحلول نهاية عام 

  
) ١٣٢/١٩٤٩بموجب القانون رقم  (١٩٤٩براءات االختراع منذ عام تطبيق الحماية لبمصر بدأت 

وقد تم اصدار . مع تحديد قابلية الحصول على براءات االختراع المنصوص عليها في اتفاقية باريس
صدر لحماية  وقد ).٨٢/٢٠٠٢القانون رقم  (٢٠٠٢شريعات جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية في عام ت

                                                 
)١٢(  =SNgQ3z9ibO7=id?aspx.ilsNewsDeta/eg.gov.mcit.www://http  
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  وتعكف الحكومة حاليا على تطبيق قانون الملكية .ات ومكافحة قرصنة البرامجحقوق شركات البرمجي
 . الفكرية، وتطبيق القانون الجنائي على المخالفين من أجل توفير منافسة عادلة لهذه الصناعة

 
  إدارة أسماء النطاقات  -باء

 
 إلىه يقدم خدماتو) eg.(مصر لاألعلى النطاق المسئولة عن السلطة المجلس األعلى للجامعات يعتبر 

يقوم مركز دعم القرار والمعلومات بتقديم كما  .org.eg وeun.eg وsci.eg وedu.eg :النطاقات الفرعية التالية
، )gov.eg( عن النطاقهي المسؤولة فوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وأما  ،)gov.eg (لنطاقلخدماته 

  . توصيل الخدمات للقطاع التجاريلوفر منافذ يفي حين أن القطاع الخاص 
  

  . موقعا٤٦٤٠اكثر من ) eg.(وقد بلغ عدد المواقع االلكترونية تحت النطاق  
  

  توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
  

لدعم الحكومة  كجزء من الجهود التي تبذلها ٢٠٠١هندسة البرمجيات في عام اعتماد مركز تم إنشاء 
 تعزيز ودعم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتحقيق وجود إلىيهدف و. عة تكنولوجيا المعلوماتصنا

على تعزيز المركز كما يعمل .  قوي في السوق الدولية من خالل اعتماد معايير دولية لتطوير البرمجيات
 معهد معشريكا مركز  ال أصبح٢٠٠٦في عام و. قدرات شركات البرمجيات على االمتثال للمعايير الدولية

من خالل التعاون مع معهد مؤهال أصبح  ٢٠٠٨في عام و. هندسة البرمجيات من جامعة كارنيجي ميلون
أكثر قدرة على  وجعلها في مصرالبرمجيات األوروبي لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  . المنافسة
 

  التدابير الداعمة  -دال
 

 ممثلة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع غيرها من الجهات الحكومة المصريةتعاونت 
  . المعنية في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر

 
  صندوق التنمية التكنولوجية  -١

  
الت تكنولوجيا المعلومات  في مجاةنمو المصريالدفع عجلة بهدف  ٢٠٠٤ في عام  الصندوقتأسس

ينظم . رأس المال االستثماري لتمويل مشاريع التنمية والخدماتبغالبية واالتصاالت من خالل تزويدهم 
في اطار برنامج سنوية تناقسية خطة  بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالصندوق 

 إلدراجها في برنامج حاضنات ١٥ سنويا، منها لمنافسةلع وثالثمائة مشروقد تم تقديم . حاضنات التكنولوجيا
  . التكنولوجيا في القرية الذكية

 
   برنامج احتضان التكنولوجيا  -٢

  
ودعم الشركات المبتدئة تعزيز االبتكار في مجال التكنولوجيا  إلى التكنولوجيا  احتضانبرنامجيهدف 

 نتيجة  المعترف بهاات البراءعدد، وزيادة عملص وخلق فروالواعدة والتي تساهم في التنمية االقتصادية، 
تجاه زيادة الوعي  إلى يهدفكما . المعلومات واالتصاالت دة الصادرات من منتجات تكنولوجيالزيا
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 وتأهيل ،وتحديد إمكانات االبتكار المشروعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  . إلحتضانلالمرشحين المحتملين 

  
 مليون دوالر امريكى فى عام ٨٨٩قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من ن يرتفع أتوقع  الممن

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وستستفيد من ذلك  ،٢٠١١ مليار دوالر في عام ١,٦ إلى ،٢٠٠٦
  . المستوى الوطني والدولي

  
  صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االئتماني  -٣

  
اتفاقا  ٢٠٠٢لمتحدة اإلنمائي معا في عام وبرنامج األمم اشكلت ووزارة االتصاالت والمعلومات 

من والغرض الرئيسي . األئتمانيصندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتأسيس شراكة لتوجيه وإدارة 
ريق زيادة الوعي هو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز التنمية في مصر عن طالصندوق 

 إلىالصندوق يهدف . أكثر وميسرة لجميع المواطنينمتاحة  وذلك بجعل تكنولوجيا المعلومات ،فوائدهاب
 وتكنولوجيا الحاسوب أجهزة ادخالالمساهمة في الحد من الفقر وخلق فرص العمل في مصر من خالل 

 إلى الوصول منكين المجتمعات المحلية وسيعمل الصندوق على تم . المعلومات في الحياة اليومية لمواطنيها
التبرعات من حكومة مصر، والقطاع الخاص، من  الصندوق يتم تمويل وسوف .المعلومات التي يحتاجونها
   .والهيئات المانحة المتعددة

  
  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً

 
  الحكومة اإللكترونية  -ألف

 
.  الفعال في توفير الخدمات لألفراد والمؤسسات واألجانبا دوره١٣ترونية الحكومة اإللكتواصل بوابة

وهناك عدد من الخدمات المتوفرة في الموقع اإللكتروني .  تحسنا ملحوظاتهانوعيوحاليا عدد الخدمات يشهد و
تاحة  ذلك فإن الوثائق الالزمة إلنجاز الخدمات الحكومية مإلىوباإلضافة . الدفع اإللكترونيمكانية إمع 

الخدمات التي تقدمها الحكومة من . للتنزيل من أجل تشجيع المواطنين على استخدام الموقع اإللكتروني
االلكترونية لقطاع االعمال خدمات الفضال عن  تراخيص المركباتو ،اإللكترونية خدمات النقل البري

مة اإللكترونية تقدم خدمات حجز الحكوذلك فان وعالوة على . المناطق الصناعية المؤهلة والخدمات البيئيةك
 الحكومة جعلدور رئيسي في ب زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تقومو. التذاكر والخدمات الثقافية

  . اإللكترونية جزء من مبادرة مجتمع المعلومات المصري
  

ت بعد ان كان ٢٠٠٨مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية في عام حسب  ٧٩مصر المرتبة احتلت 
  .٢٠٠٥ في عام ٩٩تحتل المرتبة 

 
  التجارة اإللكترونية  -باء

  
بالتجارة ذات العالقة تطبيقات الحكومة اإللكترونية االستخدام لكثير من الخدمات الحكومية  تسهل

 على تطبيقات تكنولوجيا هاعتماديزداد  أن مجتمع األعمال في مصر إلى، وتجدر اإلشارة أيضا اإلنترنتعبر 
 رجال ، ويشهدهذا االتجاه في تزايد مع مرور الوقت. واالتصاالت في مجال أعمال التجاريةالمعلومات 

                                                 
)١٣( eg.gov.egypt.www   
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 من الشركات  في المائة٦٥فهناك ،  المجالهذااألعمال فوائد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
مد المصدرون المصريون ويعت، قيمة عملياتها زيادة إلى، مما يودي ١٤ إلكترونيةمواقع لهاالمصرية الكبيرة 

زارة وووفقا لمركز معلومات .  األسواق الخارجيةإلى والوصول م لعرض منتجاتهااللكترونيةبوابات العلى 
من خالل بيعا وشراء التجارية تتعامل ما يقرب من ثلثي المؤسسات فان االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

  .اإلنترنت
  

  التعلم اإللكتروني  -جيم
  

 لالتصاالت السلكية والالسلكية القائمة، من حيث الحصول على الخطوط االساسيةنية البتمثل 
دعم  امكانات جيدة لخدمة و،عبر األقمار الصناعيةمقدمي خدمات اإلنترنت واالتصاالت  الرئيسية وتوافر

 الداعمة من أهم المشاريعتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعتبر مشروع و. مبادرات التعلم االلكتروني
 تكنولوجية وأنظمة معلومات عالية الكفاءة لتعزيز أساسية بنية إيجاد إلىيهدف الذي للتعليم في مصر، و

لطالب والموارد التكنولوجية ل المعلومات توفير إلىتهدف كما التعليم العالي في مصر، مستوى تحسين و
ات معلومات الجامعات لتكون قادرة على  لشبكاالساسيةيتم تحديث البنية كما  .وهيئة التدريس والموظفين

شبكة التي تربط قد تم تحديث وتوسعة الو .تقديم أفضل الخدمات مثل خدمات البيانات والصوت والصورة
  بين الجامعات،الثانية/ ميغابت٣٤بسعة األلياف الضوئية من  شبكة إلىكافة الجامعات من خطوط مؤجرة 

الثانية، / ميغابايت٣١٠ إلىالثانية / ميغابايت٥٥من  للجامعات نترنتسعة الشبكة المخصصة لإلزادت وقد 
  .EUMEDCONNECT إلى الثانية/ ميغابايت٣٤ وأخرى ل ،٢الثانية لإلنترنت / ميغابايت٣٤ إلىباإلضافة 

 
والبنية ) االنتاج و، وأنظمة اإلدارة،التأليف (معظم األعمال التحضيرية لمناهج التعليم اإللكترونيتتم 
بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا بشراكة ،  لتشغيل مسار التعلم مدى الحياةالالزمة ةلتكنولوجيا االساسية

  .ومؤسسة سيسكوالمعلومات 
  

على المستوى الوطني، هناك العديد من البرامج التي تعمل على معالجة مسألة مراكز التعلم 
مجمع و، الجامعة االفتراضية المتوسطيةو، فتوحةالجامعة العربية الم نذكر منها اإللكتروني في التعليم العالي

  .م اإللكترونييللتعلالجامعة المصرية و، ابن سينا االفتراضي
 

  الصحة اإللكترونية  -دال
  

هناك العديد من المبادرات والبرامج التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال الصحة 
تعاون مشترك بين ب ٢٠٠٧أكتوبر /ي تم تدشينه في تشرين األولالذ مشروع وحدة صحة المرأة المتنقلةمثل 

وسيساعد ذلك في تقدم المرأة المصرية . وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتووزارة الصحة والسكان 
 وحدات متنقلة مجهزة بالمعدات  يتكون المشروع من. في المناطق النائيةوتحسين الرعاية الصحية، خصوصاً

يعمل به الذي  العينيقصر ال  مستشفىالمركز الرئيسي فيترتيط بوحدات ثابتة، وطورة الطبية المت
إلكترونيا عبر األقمار الصناعية وخطوط عالية يتم نقل البيانات والصور بين الوحدات ن، وواختصاصي
  .السرعة

  

                                                 
)١٤( htm.default/eg.gov.egyptictindicators.www://http  
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لتاريخ ل امل ك بناء سجلإلىالمتكامل الذي يهدف وثمة مبادرة هامة أخرى هي نظام السجل الصحي 
وتسجل هذه المعلومات من . ، وطرق العالج واألدويةهايعانون مناألمراض التي الطبي لألفراد ويشمل ذلك 

استرجاع بواسطته ويتألف النظام من نظام للمعلومات تمكن .  الصحيةقبل المتخصصين ومقدمي الخدمات
 محافظات ٤ طبية في ة وحد٤٠٠  تغطيةإلىالمبادرة هذه جميع البيانات والمؤشرات الصحية، وتهدف 

 من األطباء والممرضات والفنيين على ٩٥٠ تدريب  وقد تم) والسويس، المنوفيةاإلسكندرية، وسوهاج،(
 ذلك، تهدف هذه المبادرة لبناء شبكة معلومات إلىوباإلضافة . استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  . للمستشفيات
  

تم  التي خدمات الطوارئ الطبيةسيارات االسعاف بمركز ل اتصامشروع هي أخرى مبادرة مهمة 
القناة و ،النظام في منطقة القاهرة الكبرىهذا  يطبقو .لتطوير الخدمات الطبية في حاالت الطوارئ هانشاؤ

  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون األولمصر العليا منذومناطق 
  

توفير و يات إدارة المستشف مستشفى من خالل تطبيق برمجيات١٠٠ ذلك، تم تطوير إلىباإلضافة 
 ديسمبر/العملية في كانون األولذه التدريب الالزم لذلك ورفع مستوى الحواسيب والشبكات، وانتهت ه

٢٠٠٨.  
  العمالة اإللكترونية  -هاء

  
نظام العمالة المتنامية والتي تتم من خالل االستعانة بمصادر خارجية واحدة من أهم القطاعات 

أن يمكن لهذه الوسيلة . ن خالل الشبكات الدوليةم الفرصة للبحث عن فرص العمل حيتيذي لااللكترونية ا
بحلول  ألف فرصة عمل غير مباشرة ١٢٠٠-٨٠٠مصر وفي  ألف فرصة عمل مباشرة ٤٥٠-٣٠٠خلق ت

  . ٢٠١٧عام 
  

    المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
 

  صاالت لدعم التنوع الثقافي واللغويواالت المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف
 

 بدأ العمل في مشروع فقدمن أجل صون وحماية التراث الوطني والمحفوظات الوطنية في مصر 
الهدف . مختلف شركات تكنولوجيا المعلومات المصريةوشراكة بين زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

صور رقمية عالية الجودة  الوطنية من خالل انتاج لمحفوظاتاهو الحفاظ على من هذا المشروع الرئيسي 
 يمكن الوصول اليها من ، مليون وثيقة١٣٠٠٠٠ أكثر من  عددهاوإلغاء التعامل اليدوي مع الوثائق البالغ

نتهي ي  ومن المقرر أن ٢٠٠٥ وقد بدأ المشروع في عام .١٥خالل الموقع االلكتروني لدار الوثائق القومية
  . ٢٠٠٩بحلول نهاية عام 

 
 تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

  
  استخدام المزيد من المصريين علىأغراءبهدف الحكومة األولوية لتطوير المحتوى العربي  تولي

 والتعليم اإللكتروني  اتحاد الناشرين المصريين٢٠٠٥ هذه المبادرة التي بدأت عام قد جمعت و.اإلنترنت
 ٢٠٠٠أنشئ صندوق الستهداف قد و . من أجل انشاء بوابة عربية المحتوىالتجارية حلول األعمال واتحاد
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وجود قانون حق الملكية الفكرية للتغلب على أي مخاوف وقد ساعد هذه المبادرة . ية برمج٣٠٠ تطويروبند 
 وبوابة فكر راما االلكترونية، الوطني لمصر، التراثمثل وتتضمن المبادرة مشاريع . من انتهاك حقوق النشر

قامت وقد . قاموس لغة اإلشارة المصري و،المجتمعتنمية بوابة و ،بوابة العلوم والتكنولوجي، بوابة األقصرو
  . ١٦ كتاب٤٦٠٠بأرشفة مبادرة ال
  

  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم
 

 من خالل البحوث  دائم التطورقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجهود نحو بناء مصرتقود 
وفيما يلي .  مختلف برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلىتوقع أن تضيف قيمة مالقائمة على األنشطة ال

  : ض المبادرات الهامة في هذا الصددبع
  

  مركز مايكروسوفت القاهرة لالبتكار  -١
  

في منطقة الشرق األوسط المبادرات  وتطويرالتطبيقي مايكروسوفت في البحث اهتمام المركز مثل ي
الصور، في برنامج البحث و، برنامج استرجاع المعلومات:  هي خمسة برامج رئيسيةللمشروع. وافريقيا

 وبرنامج خدمات المحتوى متعدد ،برنامج خدمات المحتوى الرقميوبرنامج خدمات البيئة التعاوني، و
   .الوسائط

  
  مراكز التميز  -٢

  
 الباحثينوالصناعة، وخبراء في المجال األكاديمي التي يقوم عليها ز مراكز البحث مركز التمي يدعم

التي لها قيمة تجارية، بل أيضا للكفاءة العلمية تلك ذات جودة عالية ليس فقط نتاج منتجات وخدمات إل
  . المنشورات وبراءات االختراعالمدعمة بالمرموقة 

  

  محرك البحث متعدد اللغات  -٣
  

تنمية هيئة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين شهد وزير ، ٢٠٠٨ في أكتوبر
 محرك يعتمد. اللغات ولي متعددمحرك بحث دبناء ل والشبكة الوطنية الكورية صناعة تكنولوجيا المعلومات

 االطالع خدمين من قاعدة بيانات دولية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بغية تمكين المستالبحث الجديد
 تعزيز القدرة التنافسية إلىويهدف المشروع . مواقع متعددة اللغات الدوليةباللغة العربية لالبحث على نتائج 

الدولية للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير فرص جديدة لمختلف 
   .الخدمات التكنولوجية
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  إلعالما وسائل  -تاسعاً
  

  تنوع واستقاللية اإلعالم  -ألف
 

 التراجع يدعمهوسائل اإلعالم من المكونات الرئيسية للعصر اإللكتروني الجديد، األمر الذي  تعتبر
عملية ب مصر حالياًتقوم حيث  القنوات الرسمية للدولة، تبادل المعلومات خارج فيدور الحكومة لتدريجي ال

المدونات وعدد مواقع الصحف اإللكترونية، وزيادة لصحف الخاصة، ية لمالحكوذونات الجراءات األتغيير 
  .  لممارسة حقوقهم في التعبير دون تدخل الحكومةللناس منابرخلق التي ت
 

  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
 

ادر مصفي حرية التعبير وتعددية  ساهمياإلعالم دورا أساسيا في تطوير مجتمع المعلومات، ويلعب 
 تشريعات اصدارالبلدان التي تعمل على بناء مجتمعات المعلومات تشجيع يجب على وعليه، فأنه . المعلومات

التدابير المناسبة تضع محلية تضمن استقالل وتعددية وسائل اإلعالم، بما في ذلك اإلنترنت، وفي الوقت نفسه 
  .  الثقافيةالموروثاتاألطفال وو، المؤلفلحماية حقوق 

  
كما  . ذات العالقةوالتطبيقات التي وسائل االعالم  لدعم نمو صناعات امصر حاليا خطط تدرس

 االساسية استثمارات ضخمة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبنية توفيرالحكومة في تستمر 
غالبية خدم يو لعصر المعلومات افوائدقق حهذا يو. لدعم االعالمخدمة النطاق العريض  تقديم إلىوتتطلع 
  .  المحتوى باللغة العربية، فضال عن سهولة االستخدامتوفرذلك مما يساهد على السكان، و

 
  واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً

 
  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  -ألف

  
مات تكنولوجيا  المالية في تمويل شبكات وخداعلى مواردهمصر  الوقت الذي تعتمد فيهفي 

تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتطوير وتحسين نوعية خدمات اال أنها المعلومات واالتصاالت، 
  . الشأن عدد من االتفاقيات بهذا ابرامتم  ٢٠٠٨في عام ف.  وشبكاتهاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  مشروعات تنمية البنية األساسية  -باء

 
ن مع المنظمات الدولية واإلقليمية في مختلف المشاريع بهدف تعزيز قطاع التعاوبمصر التزمت 

شراكة مع قامت مؤسسة البريد المصري الوطنية بالحيث . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر
 بتنفيذ توأمة لمدة وزارة التعاون الدوليووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، واالتحاد األوروبي، 

تحرير قطاع لتنظيمية الدعم إدارة البريد في التحضير للتغييرات ن مع ادارة البريد باالتحاد األوروبي لعامي
  .البريد
  

تكنولوجيا المعلومات  تطويرفي  اتفاق مبادلة الديون التي تستخدم إلىمصر وإيطاليا توصلت ولقد 
وذلك  ،ادلة الديون بين مصر وايطاليا من مجموع مب في المائة٥ تهنسبما  هذا االتفاقيغطي . واالتصاالت
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مجتمع ، و ونوادي تكنولوجيا المعلومات،مشروع شبكة المدارس الذكية: من خالل تنفيذ المشاريع التالية
   . وبوابة التنمية المجتمعية،محو األميةو والمكتبة االلكترونية، ،المعرفة
  

  متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم
 

 القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد االنتهاء من مرحلة تونس، تممتابعة ان استمرارية من أجل ضم
على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وجميع مبنية جنيف وتونس خطط عمل لتنفيذ آلية  وضع

لة الثانية من في أعقاب المرحو . تحقيق أهداف التنمية الواردة في إعالن األلفيةبأصحاب المصلحة المعنيين 
. كبيرةبناء مجتمع المعلومات يتطلب بذل جهود بأن  تدركن مصر فاالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، 

لضمان استمرار متابعة تنفيذ االتفاقات وااللتزامات  وطنيا وإقليميا ودوليا على اتصال بأن تبقى مصرتلتزم و
كما تنظر مصر . جنيف وتونس في مجتمع المعلوماتالقمة العالمية لمؤتمرات التي تم التوصل إليها في 

  . الطبيعة متعددة األوجه لبناء مجتمع المعلوماتإلىبعناية 
  

على المستوى المحلي، شكلت وزارة االتصاالت لجنة لجرد مختلف المشاريع والبرامج والمبادرات 
بيانات على شبكة اإلنترنت  قاعدة قد تم أنشاءو. الصادرة عن القمة العالميةبخطوات العمل ذات الصلة 

لمشاريع ادد وقد تجاوز ع. بأنفسهم المشاريع نإدخال البيانات عب لهذا الغرض حيث يقوم المعنيون ةمخصص
 .٢٠٠٦بحلول تشرين الثاني  ١٢٠

  
 التواصل في  هاماًمصر وبالتنسيق مع دول عربية أخرى دوراًلعبت على الصعيد اإلقليمي، 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمعالجة الهموم ل  عربية استراتيجيةن وضعأسفرت عوالمفاوضات، والتي 
 إلى الرئيسي في ترجمة هذه االستراتيجية تنسيقيمصر الدور الوقد لعبت . مجالهذا الالعربية وأولوياتها في 

  .خطة عمل في الدول العربية خالل مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات
  

مصر بنشاط في العملية التحضيرية لعقد االجتماع األول لمنتدى شاركت فقد لدولي، على الصعيد اأما 
 عضوا في اللجنة االستشارية لمنتدى إدارة اإلنترنت برئاسة هارااختيتم إدارة اإلنترنت في اليونان، و

رات االتحاد مؤشالسابع لمصر االجتماع السنوي قد استضافت و. المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
هذا الحدث من أهم أشكال التعاون الدولي ويعتبر ، ٢٠٠٩مارس /قاهرة في آذارفي الالدولي لالتصاالت 

  . واإلقليمي في هذا المجال
  

نتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر من خالل سياسات ومبادرات الحكومة لقد كان ال  
زارة االتصاالت فقد بدأت و. على االقتصاد والمجتمع المصريكبراألثر األخالل السنوات القليلة الماضية 

" تقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على االقتصاد المصري"وتكنولوجيا المعلومات مشروع جديد 
 قياس أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على االقتصاد إلىويهدف هذا المشروع . ٢٠٠٨منذ بداية عام 

   .، مع التركيز بشكل رئيسي على النمو واالستثمار والصادرات وفرص العملالمصري
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  األهداف اإلنمائية لأللفية  -حادي عشر
 

  التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية  -ألف
 

 تجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وااللتزام ا نحو الوفاء بالتزاماتهواضحةمصر انجازات حققت 
). ٢٠١٢-٢٠٠٧(لخطة الخمسية ضمن ا  ٢٠١٢ و٢٠١١ عامي بحلول  في المائة١٥ إلىن الفقر مبالحد 
 بالرغم من ان.  دوالر في اليوم الواحد١ النصف على أساس إلىالفقر المدقع تخفيض نسبة  استطاعتوقد 

عدم  ال أنا ،٢٠٠٦-٢٠٠٠تحسينات كبيرة لكل من الذكور واإلناث خالل الفترة  شهد في التعليم االلتحاق
بحلول وومن المتوقع  .  في بعض المناطقاًمرتفع بقيااللتحاق بالمدارس ومعدالت التسرب من المدارس 

  . على مقاعد الدرس جميع األطفال في سن الدراسة االبتدائيةأن يكون  ٢٠١٥عام 
  

 تغييرات  تمكين المرأة من خالل الترتيبات المؤسسية والتشريعية واجراءفيمصر التزامها  وأثبتت
 ،لحد من وفيات األطفال تؤتي ثمارهافي اجهود مصر أن . جذرية في عدد كبير من المبادرات واإلجراءات

في الحد من معدالت وفيات األمهات ونسبة كان لها تأثير  هناك تحسينات في مجال صحة األم وأن
  . االجهاض
 

المالريا طرت على أمراض وسي) اإليدز(المكتسب مصر في مكافحة فيروس نقص المناعة نجحت 
ال يزال هناك تحدي في المحافظة على نوعية البيئة وزيادة االستثمارات في تدابير . والسل والبلهارسيا

 اإلنمائية الرسمية المقدمة من العديد اتاتجاها تصاعديا في مدفوعات المساعد  مصرشهدتوأخيرا . الحماية
  .ة احتياجات التنمية في مختلف القطاعاتمن البلدان الغنية والمنظمات الدولية لتلبي

  
  واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء

  
في تحقيق األهداف اإلنمائية في السنوات القليلة أساساً تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعتبر 
 وكما ذكر سابقا في . المقام األولالقضاء على الفقرلتعليم والصحة ومبادرات برامج ااحتلت الماضية حيث 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد أضاف مزيدا من القيمة على الجهود المبذولة فان هذه الوثيقة 
  . لمكافحة األمية وتحسين الصحة وتعزيز مستويات التعليم

  
  .٢٠٠٨–٢٠٠٠الل الفترة الجدول التالي تقدم مصر من خالل المؤشرات الثالثة خيبين 
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  ٢٠٠٨ –٢٠٠٠  تقدم مصر من خالل المؤشرات الثالثة خالل الفترة -١الجدول 
  
  
  السنة

  اإلنترنتتخدمي مس
  فرد من السكان ١٠٠لكل 

  المحمولمشتركي 
 فرد من السكان ١٠٠لكل 

  الخطوط الثابتة
  فرد من السكان ١٠٠لكل 

٩,٠٦ ٣,٤٥ ١,٠١  ٢٠٠٠ 
١٠,١٣ ٥,٢٣ ١,٥٢  ٢٠٠١ 
١١,٤ ٦,٦٧ ٨,٢٥  ٢٠٠٢ 
١٢,٨ ٨,٤٥ ١٠,٨٢  ٢٠٠٣ 
١٣,٥ ١٠,٩٢ ١١,٨١  ٢٠٠٤ 
١٤,٦ ١٩,١١ ١٢,٦٥  ٢٠٠٥ 
١٥ ٢٤,٧٦ ١٣,٥٣ ٢٠٠٦ 
١٥,٢ ٤٠,٦٣ ١٤,٢٤ ٢٠٠٧ 
١٥,٧ ٥٧,١٨ ١٦,٦٨ ٢٠٠٨  

  ٢٠٠٩تصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة اال: المصدر

  
  ت واالتصاالتبناء قطاع تكنولوجيا المعلوما  -ثاني عشر

  
  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف

  
ركات تكنولوجيا المعلومات فقد تم تصنيف ش الهيئة العامة لالستثمار، في تصنيفما جاء  حسب

، واالتصاالتشركات االتصاالت، وشركات تكنولوجيا المعلومات : واالتصاالت ضمن ثالث فئات رئيسية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعض الشركات متعددة شركات شمل ت و.ونظم وخدمات تكنولوجية

عدد شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المسجلة بشكل كبير خالل السنوات لقد ازداد و .الجنسيات
مجموع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بلغ ال ثعلى سبيل المفالثماني الماضية، 

معدل نمو سنوي ب، ٢٠٠٨ شركة في عام ٢٩٣٨ إلىصل ي لددهذا العارتفع و، ٢٠٠٦عام  قي ةشرك ٦٠٠
  . في المائة٢٢,٣

  
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٠، عدد شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر  -٦الشكل 
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  المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/دراتالبحث والتطوير والمبا  -باء
  

وضعت فقد  على تشجيع االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مصرحرص ت  
الهيئة العامة  ملوتع. مجموعة من الحوافز المبتكرة لخلق واحدة من أكثر األسواق تنافسية في المنطقة

 -على الصعيد المحلي أو الخارجي- محطة واحدة للمستثمرين بمثابةحرة المصرية لالستثمار والمناطق ال
 ذلك التشريعات إلىضف أ. ةومباشرسهلة االستثمار لجعل عملية يدمج جميع الهيئات اإلدارية ذات الصلة 

والتشريعات المصرفية والعمالة وإجراءات التي سبق ذكرها لتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 .لمعايير العالميةالتي تعتمد االستثمار ا
  

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤،  نمو استثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٧ الشكل
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  ٢٠٠٩وزارة التصاالت وتكنولوجيا المعلومات : المصدر    

  
 مليار جنيه في ٦,٣ في المائة من ٨٠تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنسبة في ارتفع االستثمار 

 إجمالي استثمارات  يصلمن المتوقع أنو. ٢٠٠٧/٢٠٠٨ مليار جنيه في ١١,٤ إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ عام
من جهة و. ١٧ مليار جنيه١٢٤ إلى) ٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٦/٢٠٠٧(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ر الستفادة من الطفرة العالمية في االستعانة بمصادلومرشحة في الشرق االوسط  ةالفائزمصر كانت ، أخرى
   .٢٠٠٩في عام دوالر   مليار٣٠٠خارجية، وسبق أن قدرت قيمتها بمبلغ 

  
  مركز آي بي إم لتكنولوجيا النانو  -١

  
  تعاون إلنشاء مركز أبحاث تكنولوجيا النانو في مصريتياتفاقوشركة آي بي أم وقعت مصر 

يعتبر هذا . لخدمات في مصر المركز العالمي لتقديم افامةإووتطوير الخدمات والعلوم والمناهج الجامعية 
جامعة النيل وجامعة القاهرة وشركة هم مركز الشركاء في ال. ي شمال افريقيافتقنية النانو لأول مركز المركز 

ائق رق( والمحاكاة، مصادر الطاقة البديلةي برمجيات النمذجة هأهم مجاالت البحوث ومن . اى بى ام
 للتدريب والتنمية ىخرأ يةاتفاقكما تم توقيع . تحلية المياه الطاقة لسترجاعوا) ضوئيةالكهروالسيليكون 

لتطوير المناهج أكاديمية آي بي إم ينبثق عنها إقامة خدمات العلوم واإلدارة والهندسة، والتي والبشرية 

                                                 
)١٧( pdf.%208-%207%20year/PDF/shEngli/eg.gov.mop.www://http  
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استراتيجية العمل واإلدارة والعلوم وبحوث العمليات والهندسة الصناعية، وعلم الحاسوب، الجامعية وتشمل 
  .  والعلوم القانونيةاألدراكيةماعية والعلوم االجت

  
  التعاون بين المؤسسات األكاديمية وتكنولوجيا المعلومات  -٢

  
الصناعة والجامعات من بين  التعاون األكاديمي تعمل هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا على تشجيع 

 الدراسات وطلبةالبكالوريوس بتأهيل طلبة  ، وذلكالصناعة واحتياجات السوقبخالل ربط البحث العلمي 
  . المعلومات العالميةتكنولوجياإعدادهم لسوق والعليا 

  
  )tIST Projec-MED(مشروع تقنيات المجتمع المعلوماتي المتوسطي   -٣

  
االتحاد األوروبي في إطار برنامج مع  المتوسطية  الشراكةتحقيقفي ع وللمشريتمثل الهدف العام 

خالل عملية تشاور مفتوحة الستعراض السياسات الحالية للبحوث وتطوير مبادئ المعلومات من مجتمع تقنية 
يتم من خالل . البحثية وشركات تكنولوجيا المعلومات المؤسساتيستهدف المشروع . توجيهية مالئمة

   .تدريب على الجوانب اإلجرائية وتقديم المساعدة في العثور على شركاء في أوروباالمشروع ال
  

  ريطة تكنولوجيا المعلوماتمشروع خ  -٤
  

البحر األبيض المتوسط التي يمولها البرنامج، وتهدف دول  بين أوروبا وةمشتركهو مبادرة مشروع ال
 تشجيع البحث وتطوير التعاون بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعات المحلية في أوروبا إلى

 ،ألردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطينية، سورياالجزائر، مصر، ا(وجنوب البحر األبيض المتوسط 
فرص  يمكنها االستفادة منالتي  أكبر عدد ممكن من المنظمات  عرضإلىهذا المشروع يهدف ). تونس

 تعمل في ة شرك٣٠٠يستفيد منها التي ومجانا مشروع ال هاقدميلتعاون مع أوروبا، فضال عن الخدمات التي ا
االتصاالت السلكية والالسلكية، والبرمجة، والبطاقات الذكية، و، لمتكاملةالحلول او ،تطويرالمجاالت 

على قاعدة بيانات المعلومات خريطة تكنولوجيا تحتوي و. االستشاراتتكنولوجيا المعلومات والتعريب وو
نشرت في السنوات الخمس التي بحاث األالماجستير والدكتوراه و ئلرساوالشركات، والمراكز البحثية، 

 .ةمواضيع البحث األوروبيوذات عالقة بخيرة األ
  

  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  مساهمة -جيم
  

 مليار ٤٤ أكثر من ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في الفترة التبلغ مجموع مبيعات تكنولوجيا المعلومات واالتصا
 مليار جنيه في نفس العام مقارنة ب ٢٦,٣ة  إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع باألسعار الثابت وبلغ.جنيه
 أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قيمةنسبة وبلغت  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليار جنيه في الفترة ٢٣
 للقطاع االجماليالنمو وبلغ . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ من الناتج المحلي االجمالي لمصر في الفترة  في المائة٣,٥
  بنسبة أعلى٢٠٠٨-٢٠٠٧النمو في هذا القطاع في الفترة وكان . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في الفترة  في المائة١٤,٢

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الناتج المحلي وقد سجلت . االقتصاد الكلي من نمو  في المائة٧
  في المائة١٤,٦ إلى لتصل ٢٠٠٨اإلجمالي الحقيقي للقطاع أعلى معدل نمو خالل الربع الثالث من عام 

مباشرة بلغ عدد العاملين .  خالل نفس الربع في المائة١٤معدل نمو بسياحة في المرتبة الثانية  قطاع الوجاء
 ويشمل هذا العدد ، الف شخص١٧٥  حوالي ٢٠٠٨في عام  في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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. ية لالتصاالتالقرية الذكية والشركة المصروالعاملين في قطاع االتصاالت وقطاع تكنولوجيا المعلومات 
 نوادييشكل غير مباشر في ال ألف موظف يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات ١٤وهناك نحو 
تكنولوجيا المعلومات في متنزه من المتوقع، أن فانه وعالوة على ذلك،  . ومقاهي اإلنترنتالتكنولوجية

 فرصة عمل في ألف ٤٠  مليار جنيه مصري، وخلق١٠حوالي بجتذب استثمارات جديدة سوف يالمعادي 
 .٢٠١٢عام 

  
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ، نخبة من القطاعات االقتصادية ذات القيمة المضافة -٨ الشكل
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  ٢٠٠٩وزارة التصاالت وتكنولوجيا المعلومات : المصدر    
  

في  ستقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتحرير وإلغاء القيود النتيجة الستمرار عمليات   
 قطاع تكنولوجيا المعلومات أضافوقد . راالستثمار األجنبي المباشمن   دوالر سنوياًليارم ١ المتوسط

لتمكين ، )٢٠٠٨-٢٠٠٥(لخزانة العامة خالل الفترة ل مليار جنيه ٤٣واالتصاالت في مصر ما يزيد على 
  .الحكومة من تحسين الخدمات االجتماعية المختلفة

 
  التسهيالت الحكومية  -دال

  
مثل هذا المناخ يدور حول . لمستثمرينا جذب علىالحوافز التي تشجع المناخ وتوفير مة بتقوم الحكو

وفي معرض التأكيد على أهمية هذه العناصر . الضوابط والشفافية والمنافسة الحرة وتوفير الخدمات للجميع
في حين ان   .١٩٩٧ لعام ٨قانون االستثمار رقم لاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات استثمارات كافة  تخضع

، خدماتالشبكات والوطنية إلدارة وتشغيل التصاالت قانون يضع األسس لمنح التراخيص للشركات قانون اال
البنية  أن. عالمية لالستثمار في مصراللشركات لالالزمة االجراءات  يبسط ٨ قانون االستثمار رقم فأن

صديق إلكتروني وجيا المعلومات لخلق مجتمع عمل زارة االتصاالت وتكنولالصلبة هي مكملة لالقانونية 
 .بيئة أعمال إلكترونية يمكن أن تزدهروومتطور 
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