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ع،اليصماماليشلر ينعمنعمختمفعفئلدعأصالمعال ي ادع ال ل  ع

عالاضورعالك يم

أن أتوجممممم  بشممممم  ال مممممشر  باسمممممم الجهممممماز القمممممومي لتنظممممميم االتصممممماالت بمصمممممر أسمممممميوا لمممممي  مممممي البدايمممممة
لجنممممة اامممممم المتيممممدو االقتصممممادية واالجتما يممممة ل ربممممي اسمممميا إلممممم إلممممم جامعممممة الممممدو  العربيممممة و والتقممممد ر 

كمممممما ، الرقممممممي والتنميمممممة الرقميمممممةللتعممممماون لمنتمممممدى العربمممممي ا إطممممم  علمممممم كممممم  ال مممممركا  ال ممممماعلين إلمممممم و 
 خمممم  المب ولممممة  همجهممممودو  القمممما مين علممممم تنظمممميم همممم ا اليممممد  الهمممما  المممم م  إلممممم كا ممممة أتوجمممم  بال ممممشر 

 علم ه ا النيو الممي .خراج  إلالماضية ااشهر 

جسممممو  مممممد ل ة هامممممةنصممممم يمثمممم المممم   و  ال ريممممد  ممممي همممم ا المي مممم  مممممن دواعممممي سممممرو   أن أشمممما  لإنمممم  
والتنميممممممممة الرقميممممممممة ين بقضممممممممايا نوكمممممممممة اإلنترنمممممممم  المعنيممممممممبممممممممين كا ممممممممة أصمممممممميا  المصمممممممملية التواصمممممممم  
 العربي، وطننا الرقمي  يوالتيو  

بممممما ي مممممل  مممممن  نممممو  سياسممممات مجتممممم  المعلوممممماتإنممممي علممممم يقممممين أن همممم ا التيمممماو  الجمممماد والمثمممممر و 
تع يمممممممم  علممممممممم نممممممممو  اسممممممممتراتيجيات التعمممممممماون الرقمممممممممي والعممممممممم  المتنوعممممممممة  والمبمممممممماد ات أل كمممممممما ل تنمممممممماو 

القضمممممايا ألات ااولويمممممة  تتنممممماو  إقليميمممممةوصممممميااة مبممممماد ات تكممممموين شمممممراكات جد مممممدو ال مممممراكات القا ممممممة و 
 مممممي  2030لتنميمممممة المسمممممتدامة لعممممما  تن يممممم  خ مممممة انيمممممو تونيمممممد الجهمممممود الم مممممتركة سممممميشون ممممممن شممممم ن  

 .العربية تنامن ق
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 ،ال ي ادع ال ل  

متمممممممرابف مممممممم  كا مممممممة   ا مممممممد وميمممممممو   كق ممممممماال دو بممممممم ق ممممممماال االتصممممممماالت وتكنولوجيممممممما المعلوممممممممات  ن مممممممرد
ع، ي كا ة المجاالت دا   للتنميةو  الق اعات ااخرى 

العمممممممالم علمممممممم ممممممممدا  العمممممممامين  هشمممممممهدمممممممما و  جا يمممممممة كو ونممممممما خممممممم  ب مممممممش  واضممممممم  وهمممممممو مممممممما انعشممممممم  
تكمممممري  ق ممممماال  هممممم ا علينممممما  ممممميل امممممما   كمممممان ، ياتمسمممممتو كا مممممة التيمممممديات ضممممم مة علمممممم ممممممن الماضممممميين 

الت فيمممممح ممممممن نمممممدو  مممممي تسممممماهم  عاجلمممممةات ممممماأل إجمممممرا ات وتمممممدابير و منممممم  اليمممممو  ااو  الجهمممممود والمممممموا د 
التعليممممممممي و الق ممممممماال الصممممممميي  وعلمممممممم  أسمممممممها الق اعمممممممات م تلممممممم اضمممممممرا  وتمممممممدا يات الجا يمممممممة علمممممممم 

 ،والتجا   االقتصاد  و 

ق مممممماال االتصمممممماالت وتكنولوجيمممممما المعلومممممممات بممممممما شممممممهده مممممممن ت مممممموير  ممممممي م تلمممممم   مسمممممماهمة جمممممما ت 
الييويممممممة   ممممممدماتالاسممممممتمرا ية تقممممممديم  نيممممممو ضمممممممان بلممممممداننا و ممممممي كا ممممممة أنيمممممما  العممممممالم كممممممداعم أساسممممممي

 ،ب شلها ال بيعيالم تل ة 

البنيممممة ت مممموير  إلممممم The New Normalقممممد أدت المت لبممممات الجد ممممدو أو ممممما ي لمممم  عليمممم  بمممم  و 
 مممممممي أسممممممممالي  و تكنولوجيممممممما المعلومممممممممات  خممممممممدمات مممممممي  وتيقيمممممممم  ط مممممممرو نو يممممممممةااساسمممممممية ل تصممممممماالت 

 . كما لمسنا أللك جميعاوهو ما سا ال بوتيرو التيو  الرقمي ب ش  اير مسبو   تقديمها
 

 ميو  بوض من خ لها قام   طمونةخ  ا  وطنية مصر تبن   ي ظ  تلك ااوضاال اير العادية، و 
 ،2030 ؤية مصر والمتجسدو  ي  هاالتنمية المستدامة  ي مقدمة أولويات

مصر  من خ   بنا رؤية ا له ه التيقيق 2030استراتيجية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  جا تو 
تيو  ال وهم:ث ثة مياو   ، من خ  نجر ااساس لتيوي  مصر إلم مجتم   قميالتي تمث  و ، الرقمية

 .الرقمي، والمها ات والوظا   الرقمية، واإلبداال الرقمي

تو ير اإلطا  ت وير البنية التيتية الرقمية و وهما:  ن   يسيينيأساسي عاملين وتعتمد ه ه االستراتيجية علم
 ،الت ريعي التنظيمي

اد، ، وتع ي  بنا  القد ات وت جي  االبتكا ، وميا بة ال سال مو  الرقميو  تيقي  ال مو  الماليوتعم  علم 
 .الدوليوضمان اامن المعلوماتي، وتع ي  مشانة مصر علم المستويين اإلقليمي و 

https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt%E2%80%99svision2030.aspx
http://pilot.mcit.gov.eg/ar/Digital_Egypt
http://pilot.mcit.gov.eg/ar/Digital_Egypt
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والتي  هدف ميو  االتصاالت  برعاية السيد   ي  الجمهو ية، أطلق  مصر مباد و نياو كريمة اكم
ب دمات مت و و، السشان من  %58ت  ية وتكنولوجيا المعلومات  يها إلم تيقي  ال مو  الرقمي من خ   

عن  والتي ترت    يها معدالت ال قر وتم التركي   ي المرنلة ااولم علم المناط  النا ية واير م دومة
توصي     من خبتموي  م تر  بين اليشومة والق اال ال اص مد وت وير البنية التيتية نيث  تم  ،70%

تم التركي  كما  ،  برج ميمو  أل بنا  أكثر من و كاب ت االياف الضو ية اكثر من مليون مبنم سشني  
ل مو  اخدمات عن طري  ت وير  نقيقي علم خدمات االتصاالتمواتية وخل  طل  البيئة التهيئة  علم
م  ، وأصيا  اليرف ألو  االنتياجات ال اصةلنسا  وكبا  السن و لخاصة  الرقميةتنمية القد ات و  المالي

 التركي  علم تنمية المها ات الرقمية ال با  وال   .

عال ي ادع ال ل  

 كممممما، الم ممممتر  العربممممي كا ممممة سممممب  التعمممماون علممممم دعممممم  ممممي مصممممر وسممممنظ  نيممممرص  دا ممممما   لقممممد نرصممممنا
م تلممممم   اعلمممممة  مممممي الم ممممما كة العلمممممم  مجتمممممم  المعلومممممماتلممممممة العالميمممممة منممممم  اايممممما  ااولمممممم للق نانرصممممم

موضممممموعات التعممممماون نمممممو   نممممموا  جممممماد ترسمممممي بهمممممدف إطممممم   و  الدوليمممممة واإلقليميمممممة والعربيمممممة الميا ممممم 
ال بيعمممممممة ال ريمممممممدو ل نترنممممممم  الممتمممممممدو و تناسممممممم  بال مممممممش  الممممممم    نوكممممممممة اإلنترنممممممم ، مسممممممما ات الرقممممممممي و 
مممممماتسممممممتل   تعاونمممممما   التممممممي الدوليممممممة العامممممممة هاسياسممممممات ممممممم و  ،ليممممممدودوالعممممممابرو ل أصممممممميا  كا ممممممة بممممممين  وثيق 
 .بال ش  اامث  ت  يلها ها وضمان استمرا ي ظ استقرا  لالمصلية 

شممممممر  لنسمممممم ة الرابعممممممة مممممممن المنتممممممدى العممممممالمي ليوكمممممممة اإلنترنمممممم   ممممممي ا ةاستضمممممما ب لمممممم ا قاممممممم  مصممممممر
 وال   شهد إط   أسما  الن اقات بالل ة العربية او  مرو، 2009ال ي   ي عا  

وقمممممد كمممممان الجهممممماز القمممممومي لتنظممممميم االتصممممماالت شمممممريك أساسمممممي  مممممي ت سمممممي  المنتمممممدى العربمممممي ليوكممممممة 
وكمممممممم لك المنتممممممممدى اإل ريقممممممممي  2012أعممممممممما  أمانتمممممممم  منمممممممم  عممممممما  استضممممممما ة والمممممممم   ن ممممممممرف ب اإلنترنممممممم 

 ،2017و 2012 عامي قمنا باستضا ة اجتماعات  السنوية  يل   اليوكمة اإلنترن ، و 

مممممم   الم مممممتر العربممممي التعممممماون اسمممممتمرا  دعمنمممما لمسممممما ات  ت كيمممممد علمممممأود ال  ممممم نني ومممممن هممممم ا المن لمممم 
لمنتممممممممدى العربممممممممي ليوكمممممممممة كا ممممممممة أصمممممممميا  المصمممممممملية، السمممممممميما نيممممممممو ت عيمممممممم  دو  أكبممممممممر وميممممممممو   ل

 نادى ب  اامين العا  لألمم المتيدو. تع ي  التعاون الرقمي ال  اإلنترن  بهدف 
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ع،الاضورعالك يم

لمنتممممممدى العربممممممي اال ممممممشر والتقممممممد ر إلممممممم كمممممم  مممممممن سمممممماهم  ممممممي تنظمممممميم شمممممم  بمممممممرو أخممممممرى أتوجمممممم  ختاممممممما 
لجنممممممممة اامممممممممم المتيممممممممدو االقتصمممممممممادية  وبممممممممااخ  - همممممممم ا العممممممممما  للتعمممممممماون الرقمممممممممي والتنميممممممممة الرقميممممممممة

االتيممممممممممماد المممممممممممدولي و ، (LAS)العربيمممممممممممة جامعمممممممممممة المممممممممممدو  و ، (ESCWA)واالجتما يمممممممممممة ل ربمممممممممممي اسممممممممممميا
إدا و ااممممممممم المتيمممممممدو ، (UNCTAD)ااممممممممم المتيمممممممدو للتجممممممما و والتنميمممممممة  ومممممممم تمر، (ITU)ل تصممممممماالت 

كمممممممم لك جميمممممممم  ال ممممممممركا  ال مممممممماعلين  ممممممممي أعممممممممما  و (، UNDESA) لل مممممممم ون االقتصممممممممادية واالجتما يممممممممة
 كمة اإلنترن  ولجنت  االست ا ية،المنتدى العربي ليو 

وكلممممي ثقممممة  ممممي قممممد تنا  سممممويا  علممممم تيقيمممم  طمونممممات ال ممممعو  العربيممممة  ممممي بيئممممة  قميممممة أمنممممة وقمممماد و 
 ناج  وم ر .  قمي علم  ت  آ ا  جد دو لمستقب  


