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د. ريهام أحمد الميت
خبير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

االستثمار في البنية التحتية في مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

لقــد تمّكــن "كوفيــد - 19" مــن الســيطرة علــى العالــم 

أجمــع بطريقــة لــم يشــهدها ســوى القّلــة منــا فــي 

وفرضــت  المجتمعــات،  إغــاق  تــم  حيــث  حياتــه، 

مــن  الحــد  محاولــًة  المنزلــي؛  الحجــر  الحكومــات 

ــا نخــرج شــيًئا فشــيًئا  ــاء، واآلن، وقــد بدأن انتشــار الوب

ــى  ــدأت تعــود إل ــاة ب ــاء، والحي ــة انتشــار الوب مــن مرحل

قطــاع  ودور  أهميــة  تجلــت  وقــد  ــا،  جزئيًّ طبيعتهــا 

الحفــاظ  فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 

علــى االتصــال بيــن النــاس فــي القطاعــات كافــة، ممــا 

يهّيــئ إلنشــاء مجتمعــات مســتقبلية مســتدامة فــي 

العالــم. أنحــاء  جميــع 

وخال هذه الفترة، كان على الشركات والمؤسسات 

ــى مــدار  ــى التواصــل عل إيجــاد طريقــة مــا للحفــاظ عل

الســاعة، حيــث نجــد أن الذين تمكنــوا من الحفاظ على 

اســتمرارية العمــل فــي هــذه الظــروف غيــر االعتياديــة 

ــى تحتيــة قويــة ســمحت  هــم مــن كانــوا يتمتعــون ببًن

باالنتقــال للعمــل عــن ُبعــد، وتقليــص وقــت التوقــف 

عــن العمــل ودعــم اإلنتاجيــة، حيــث اســتطاعت الــدول 

المتقدمــة  التحتيــة  البنــى  مــن  بعًضــا  تمتلــك  التــي 

لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التســريع مــن 

تنفيــذ مبــادرات الرقمنــة والتكّيــف بشــكل أســرع مــع 

هــذه الظــروف.

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  يلعــب  مصــر  وفــي 

عجلــة  تســريع  فــي  ا  أساســيًّ دوًرا  المعلومــات 

النمــو االقتصــادي بمــا ُيوّفــره مــن وســائل معرفــة 

ومعلومــات حديثــة تكــون ُمحّفــزة لاســتثمار وداعمــة 

هــذا  أن  ونجــد  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  للقــرارات 

أساســية،  ركائــز   4 إلــى  تســتند  وفعاليتــه  القطــاع 

يتعلــق أّولهــا بتطويــر ُنُظــم االتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومــات، وثانيهــا بتعميــق الصناعــة التكنولوجيــة، 

أي بنــاء صناعــة قويــة تعتمــد علــى التقنّيــات الحديثــة، 

وثالثهــا بنــاء أجيــال مــن الشــباب قــادرة علــى اكتســاب 

المعــارف والتعامــل والتكّيــف مــع تقنّيــات العصــر 

الحديــث وتطويعهــا ألغــراض التنميــة الُمســتدامة، 

مــن  للقطــاع  التصديريــة  القــدرة  تنميــة  ورابعهــا 

خدمــات وُمنتجــات إلكترونيــة واالستشــارات المعنّيــة 

المعلومــات. بتقنيــة 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  يلعــب 
ا  -فــي مصــر- دوًرا أساســيًّ المعلومــات 
فــي تســريع عجلــة النمو االقتصــادي بما 
ُيوّفــره مــن وســائل معرفــة ومعلومــات 
حديثــة تكــون ُمحّفــزة لاســتثمار وداعمة 

للقــرارات االقتصاديــة واالجتماعيــة. 
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قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
حقــق إنجــازات كبيــرة منــذ تبنيــه للـــمشروع 
لتســريع  التكنولوجيــة  للنهضــة  القومــي 
انتقــال مصــر إلــى ُمجتمــع الـــمعلومات؛ ممــا 
أســفر عــن تزاُيــد ُمطــرد فــي مســاهمته فــي 

النمــو االقتصــادي ليصــل إلــى نحــو %12.

حقــق قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات خال 

ــا يقــدر بنحــو 108 مليــارات جنيــه  عــام 2020/2019 ناتًجــا محليًّ

مقابــل نحــو 93.5 مليــار جنيــه فــي عــام 2019/2018، وذلــك 

بمعــدل نمــو بلــغ نحــو 15.2% خــال عــام 2020/2019، ليكــون 

بذلــك أعلــى قطاعــات الدولــة نمــًوا رغــم جائحــة كورونــا.

وبلغــت نســبة مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي للدولــة نحــو 4.4% خــال عــام 2020/2019 مقابــل 

3.8% فــي عــام 2019/2018، وقــّدر حجــم صــادرات خدمــات 

تكنولوجيــا المعلومــات لعــام 2020 بنحــو 4.1 مليــارات 

دوالر مقابــل 3.6 مليــارات دوالر لعــام 2019 بزيــادة %13، 

العــام  خــال  جديــدة  شــركة   1336 تأســيس  وجــرى 

المالي 2020/2019، بحيث بلغت رؤوس أموال الشــركات 

الجديــدة 1.34 مليــار جنيــه خــال العــام المالــي 2020/2019.

كمــا بلــغ متوســط قيمــة مؤشــر قطــاع االتصــاالت 

البورصــة  فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  واإلعــام 

ــر – نوفمبــر( مــن عــام  ــة فــي الفتــرة مــن )يناي المصري

2020، نحــو 1040 نقطــة مقارنــة بـــ 954 نقطــة خــال الفتــرة 

نفســها مــن عــام 2019.

والتنميــة  التخطيــط  وزارة  ذكرتــه  لمــا  ووفًقــا 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  فــإن  االقتصاديــة، 

تبنيــه  منــذ  كبيــرة  إنجــازات  حقــق  قــد  المعلومــات 

للـــمشروع القومــي للنهضــة التكنولوجيــة لتســريع 

ممــا  الـــمعلومات؛  ُمجتمــع  إلــى  مصــر  انتقــال 

أســفر عــن تزاُيــد ُمطــرد فــي مســاهمته فــي النمــو 

االقتصــادي ليصــل إلــى نحــو 12%، وتقــدر اســتثمارات 

قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا الـــمعلومات بنحــو 31.6 

مليــار جنيــه فــي خطــة عــام 2021/20، بنســبة 4.3% مــن 

الخطــة. اســتثمارات  إجمالــي 
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يســهم  التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  ألن  ونظــرا 
بالتأكيــد فــي تحقيــق العامــة الفارقــة بيــن الــدول، نجد 
أن الــدول المتقدمــة اســتطاعت أن تتقــدم علــى ســلم 
دول العالــم مــن خــال البنيــة التحتيــة المتقدمــة التــي 
أدت إلــى تقديــم خدمــات متقدمة ومشــروعات مميزة 
االقتصــادي  العمــل  دائــرة  فــي  فريــدة  وصناعــات 
واالســتثماري المدعومــة بالعامــل البشــري المؤهــل، 
وانعكــس  الــدول  هــذه  ارتقــاء  فــي  أســهم  كمــا 
للمواطــن  المعيشــي  المســتوى  علــى  ذلــك  كل 
فمتطلبــات  االجتماعيــة؛  الحيــاة  ظــروف  وتحســين 
المعادلــة تقتضــي المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات 
والمســاواة بيــن العمــل الجــاد والمخلــص مــن قبــل 
واالســتثمارات  القويــة  التحتيــة  والبنيــة  المواطــن 

النوعيــة.

لــذا شــهد العقــد األخيــر ثــورة فــي مجــال تكنولوجيــا 
بعــد  مصــر،  فــي   )ICT( واالتصــاالت  المعلومــات 
إدراك حقيقــة أنــه ال يمكــن ألي بلــد تحقيــق التنميــة 
المســتدامة وإحــراز التقــدم دون وجــود قــوي لقطــاع 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، ومــن ثــم فقــد 
تمت صياغة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030، 
ــة  ــي يكــون لمصــر خطــة طويل ــى الت وهــي المــرة األول
إليــه  تصبــو  الــذي  المقصــد  بوضــوح  تحــدد  المــدى 
السياســات العامــة المطبقــة، بحيــث يمكــن قيــاس 
نســبة إدراك الهــدف بنهايــة الخطــة، وقــد شــملت 
تلــك الرؤيــة أهداًفــا لتطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت، وتعزيــز الشــمول الرقمــي، 
القــدرات  وبنــاء  المعرفــة،  اقتصــاد  إلــى  واالنتقــال 
التكنولوجيــة وتشــجيع االبتــكار، وترتكــز مشــروعتها 

علــى توافــر بنيــة تحتيــة معلوماتيــة مطــورة.

هــذا فضــًلا عــن مكافحــة الفســاد وتعزيــز وضمــان 
علــى  مصــر  مكانــة  وتعزيــز  الســيبراني،  األمــن 
المســتويين اإلقليمــي والدولــي، ومــن ثــم، فقــد هــدف 
مشــروع مصر الرقمية كرؤية وخطة إلى تحويل مصر 
لمجتمــع رقمــي متكامــل، وقــد بنــي ذلــك المشــروع 
باالعتمــاد علــى ثاثــة محــاور رئيســة: التحــول الرقمــي 
الرقمــي،  الرقميــة، والوظائــف، واالبتــكار  والمهــارات 
وتقــوم تلــك الركائــز علــى قاعدتيــن مهمتيــن: البنيــة 
التحتيــة الفنيــة والبنيــة التحتيــة اإلداريــة والتشــريعية 

التــي تمهــد الطريــق لتلــك التغيــرات.

وتنفيــذ  االســتراتيجية،  هــذه  تنفيــذ  ويتطلــب 

مشــروعات التحــول الرقمــي إلــى بنيــة تحتيــة مؤمنــة 

وذات كفــاءة عاليــة، لــذا تــم تنفيــذ مشــروع لتطويــر 

البنيــة التحتيــة، تــم البــدء فــي المرحلــة األولــى منــه فــي 

عــام 2019 باســتثمار بلــغ مليــار و600 مليــون دوالر، كما تم 

البــدء فــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن هــذا المشــروع 

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020 بتكلفــة تزيــد علــى 300 

مليــون دوالر، ممــا ســاهم فــي اســتيعاب التزايــد فــي 

اســتخدام اإلنترنــت خــال الفتــرة األخيــرة.

البنية الفنية التحتية:

قطــاع  فــي  ملحوًظــا  تطــوًرا  مصــر  شــهدت  ولقــد 

وتكنولوجيــا  باالتصــاالت  الخاصــة  التحتيــة  البنيــة 

الهاتــف  خدمــات  مســتوى  فعلــى  المعلومــات، 

الذيــن  المشــتركين  نســبة  ارتفعــت  المحمــول 

 70.66(  %85.44 مــن  الخدمــات  تلــك  علــى  يحصلــون 

مليــون مســتخدم مــن إجمالــي الســكان البالــغ 82.7 

)عددهــم   %93.65 إلــى   2010 عــام  فــي  نســمة(  مليــون 

95.36 مليــون مســتخدم مــن عــدد ســكان مصــر البالــغ 

ديســمبر2020(.  فــي  نســمة  مليــون   101

ملحوًظــا  تطــوًرا  مصــر  شــهدت 
الخاصــة  التحتيــة  البنيــة  قطــاع  فــي 
باالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات.
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ومــع ارتفــاع الطلــب علــى خدمــات اإلنترنــت، ارتفــع 

عــدد المســتفيدين مــن خدمــات اإلنترنــت باســتخدام 

الموبايــل مــن )39 مليــون مســتخدم( فــي ديســمبر 

إلــى )52.4 مليــون مســتخدم( فــي ديســمبر 2020،   2019

أمــا مــن حيــث عــدد مســتخدمي اإلنترنــت باســتخدام 

USB Modem، فقــد ارتفــع عــدد المســتخدمين مــن 

 4.04 إلــى   2019 ديســمبر  فــي  مســتخدم  ماييــن   3.6

كثافــة  لتبلــغ   ،2020 ديســمبر  فــي  مســتخدم  ماييــن 

اســتخدامات  مســح  لنتائــج  وفقــا   %57.3 اإلنترنــت 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لألســر واألفــراد 

.2020/2019 لعــام 

فائــق  اإلنترنــت  خدمــات  مشــتركي  عــدد  عــن  أمــا 

الســرعة ADSL فقــد ارتفــع مــن 7.3 ماييــن مشــترك 

فــي  مشــترك  ماييــن   8.81 إلــى   2019 ديســمبر  فــي 

ديســمبر 2020 بمعــدل نمــو ســنوي 20.78%، وقــد ارتفــع 

متوســط ســرعة اإلنترنــت فــي مصــر إلــى 18 ميجابــت\

ثانيــة، وجــار العمــل للوصــول إلــى 30 ميجابت\ثانيــة.

المصدر: تقرير مؤشرات استخدام خدمات اإلنترنت في مصر – الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ــى 24.82  ــي ســعة الســنتراالت قــد انخفــض مــن 25.22 مليــون خــط إل وبالنســبة للهاتــف الثابــت نجــد أن إجمال

ــن مشــترك فــي  ــت مــن 8.76 مايي ــون خــط بمعــدل نمــو ســنوي - 1.59%، بينمــا ازداد عــدد مشــتركو اإلنترن ملي

ديســمبر 2020 إلــى 9.85 ماييــن مشــترك بمعــدل نمــو ســنوي يبلــغ %12.45

عدد المشتركين حكومي ٢٪

مشتركون التليفون الثابت وفقا لنوع االشتراك

عدد المشتركين تجاري ١٠٪

عدد المشتركين بالمنازل ٨٨٪
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خدمــات  تحســين  علــى  االتصــاالت  وزارة  وتعمــل 

الهاتــف المحمــول المقدمــة للمواطنيــن مــن خــال 

لشــركات  األبــراج  بنــاء  تراخيــص  إصــدار  تســريع 

تزيــد  جديــدة  تــرددات  علــى طــرح  عــاوة  المحمــول، 

االتصــاالت  خدمــات  وجــودة  الشــبكة  فعاليــة  مــن 

المقدمــة، كمــا تعمــل علــى إنشــاء شــبكة جديــدة مــن 

كابــات األليــاف الضوئيــة لربــط 32500 مبنــى حكومــي 

فــي جميــع أنحــاء البــاد، وكذلــك لربــط المــدارس فــي 

جميــع أنحــاء البــاد ضمــن شــبكة األليــاف الضوئيــة 

لتعزيــز ســرعة اإلنترنــت وتقديــم خدمــات أكثــر مرونــة.

تحســين  علــى  االتصــاالت  وزارة  تعمــل 
المقدمــة  المحمــول  الهاتــف  خدمــات 
إصــدار  تســريع  خــال  مــن  للمواطنيــن 
تراخيــص بنــاء األبــراج لشــركات المحمول، 
تزيــد  جديــدة  تــرددات  طــرح  علــى  عــاوة 
خدمــات  وجــودة  الشــبكة  فعاليــة  مــن 

المقدمــة. االتصــاالت 

قامــت الشــركة المصريــة لاتصــاالت خــال 
اســتثمارات  بضــخ  األخيريــن  العاميــن 
تقــدر بنحــو 30 مليــار جنيــه لتطويــر شــبكات 
االتصــاالت واالعتماد على األلياف الضوئية 
كأحــدث التقنيــات فــي هــذا المجــال، وهــو 
األمــر الــذي ســاهم فــي رفــع كفــاءة اإلنترنت 
وتضاعــف متوســط ســرعات اإلنترنــت إلــى 

6 أضعــاف فــي مــارس 2020. 

وقامــت الشــركة المصريــة لاتصــاالت خــال العامين 

مليــار   30 بنحــو  تقــدر  اســتثمارات  بضــخ  األخيريــن 

علــى  واالعتمــاد  االتصــاالت  شــبكات  لتطويــر  جنيــه 

األليــاف الضوئيــة كأحــدث التقنيــات فــي هــذا المجــال، 

وهــو األمــر الــذي ســاهم فــي رفــع كفــاءة اإلنترنــت 

وتضاعــف متوســط ســرعات اإلنترنــت إلــى 6 أضعــاف 

 Ookla Speedtest لمؤشــر  وفًقــا   ،2020 مــارس  فــي 

مصــر  لتحتــل  اإلنترنــت  ســرعات  لقيــاس  العالمــي 

المركــز الثانــي علــى مســتوى إفريقيــا فــي متوســط 

اإلنترنــت. ســرعات 

مؤشر "Ookla Speedtest" العالمي لقياس سرعات اإلنترنت

المصدر: الشركة المصرية لالتصاالت
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هــذا، وقــد تــم إعــان اتفــاق بيــن شــركة بنيــة كابيتــال 

إلنشــاء   2020 مايــو  فــي  للتصنيــع  العربيــة  والهيئــة 

فــي مصــر  الضوئيــة  األليــاف  لكابــات  أكبــر مصنــع 

والمنطقــة العربيــة واإلفريقيــة، بحجــم اســتثمارات 

يتعــدى المليــار جنيــه بالمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 

الســويس.

أيًضــا  الماضيــة  العشــر  الســنوات  شــهدت  كمــا 

ا فــي مصــر فــي  إطــاق خدمــات الجيــل الرابــع رســميًّ

ســبتمبر 2017، لتنضــم مصــر بذلــك إلــى مصــاف الــدول 

بســرعة  تتميــز  والتــي  الخدمــات،  لتلــك  المقدمــة 

ــات وإتاحــة خدمــات بــث الصــور واإلرســال  نقــل البيان

واالســتقبال المرئــي دون الحاجــة إلــى تخزيــن البيانــات، 

فضــا عــن إتاحــة إمكانيــة تقديــم خدمــات متطــورة 

مثــل الحوســبة الســحابية، هــذا فضــا عــن زيــادة عــدد 

خدمــات  جــودة  لتحســين  الذكيــة  التجميــع  وحــدات 

االتصــاالت فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة مــع التركيــز 

ــذي  ــة، وهــو األمــر ال بشــكل خــاص علــى المــدن الذكي

رفــع مؤشــر مصــر فــي التقاريــر الدوليــة.

االتصــاالت  شــركات  بيــن  مفاوضــات  اآلن  وتجــري 

والجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت بشــأن تشــغيل 

اإلداريــة  بالعاصمــة  الخامــس  الجيــل  شــبكات 

الجديــدة.

التليفــون  خدمــات  علــى  الطلــب  مــع  وتماشــيا 

المحمــول، قــام الجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت 

بطــرح وتخصيــص نطاقــات تردديــة جديــدة بعــرض 

 TDD 2×40 ميجاهرتــز فــي الحيــز التــرددي 2600 بتقنيــة الـــ

للشــركات المرخــص لهــا بتقديــم خدمــات التليفــون 

المحمــول فــي مصــر، وبلغــت قيمــة عمليــة الطــرح 

مبلًغــا قــدره 1.17 مليــار دوالر أمريكــي لكامــل النطاقات 

40×2 ميجاهرتــز فــي الحيــز التــرددي 2600.

أمــا مــن جانــب مشــروعات البنيــة التحتيــة الخاصــة 

تــم إنشــاء العديــد مــن مــدن الجيــل  بالمــدن، فقــد 

الجديــدة،  وقنــا  الجديــدة،  أســيوط  مثــل:  الثالــث، 

وســوهاج الجديــدة، ومدينــة الفيــوم الجديــدة، ومدينــة 

القاهــرة الجديــدة، والتــي توفر حيــاة كريمة للمواطنين 

مدعمــة بالبنيــة التحتيــة لخدمــات االتصــاالت.

الجيــل  مــدن  تنفيــذ  فــي  البــدء  إلــى  باإلضافــة  هــذا 

الرابــع أو مــا يعــرف بالمــدن الذكيــة، حيــث شــهدت 

الســنوات العشــر الماضيــة طفــرة فــي ذلــك المجــال، 

المــدن  تلــك  فــي  اإلنشــاءات  أعمــال  تــم  إن  حيــث 

مســتمرة علــى قــدم وســاق مثــل )مدينــة المنصــورة 

الجديــدة، ومدينــة العلميــن الجديــدة، ومدينــة 6 أكتوبــر 

الجديــدة، ومدينــة العبــور الجديــدة، ومدينــة بورســعيد 

الجديــدة(، والتــي تــم إنشــاؤها كنمــوذج لمــدن الجيــل 

ــى  ــز بإنترنــت فائــق الســرعة يصــل إل ــع التــي تتمي الراب

ــادة الســرعة  ــة لزي ــة مــع القابلي ســرعة 100 ميجــا / ثاني

علــى  المــدن  قــدرة  إلــى  باإلضافــة  المســتقبل،  فــي 

اإلنترنــت  عبــر  المحليــة  الحكومــة  خدمــات  توفيــر 

ووجــود تغطيــة شــاملة لجميــع الشــوارع باســتخدام 

نظــام الكاميــرات وأجهــزة االستشــعار عــن بعــد التــي 

مثــل  الحديثــة  التكنولوجيــا  تطبيــق  فــي  ستســاعد 

البيانــات الكبيــرة والــذكاء االصطناعــي. 

البنيــة  تحســين  إلــى  الحكومــة  ســعي  إطــار  وفــي 

التحتيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 

للقطــاع الحكومــي أو مــا يعــرف بخدمــات الحكومــة 

فــي  ــا  حكوميًّ مبنــى   800 عــدد  ربــط  تــم  اإللكترونيــة، 

محافظــة بورســعيد بشــبكة األليــاف الضوئيــة مــن 

خــال شــركة المصريــة لاتصــاالت، وجــارٍ العمــل فــي 

مشــروع يســتهدف ربــط جميــع المبانــي الحكوميــة 

علــى مســتوى الجمهوريــة بشــبكة األليــاف الضوئيــة، 

بتكلفــة تصــل إلــى 6 مليــارات جنيــه 

أمــا عــن المجتمــع المدنــي، فقــد بــدأت وزارة اإلســكان 

والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة في إدراج توصيل 

الجديــدة  والمبانــي  للمنــازل  الضوئيــة  الكابــات 

ضمــن مواصفــات البنــاء علــى مســتوى الجمهوريــة، 

مــن خــال تحديــث الكــود المصــري للبنــاء ليتضمــن 

جــزءا  يتضمــن  والــذي  االتصــاالت،  شــبكات  كــود 

يخــص البنيــة التحتيــة الخاصــة بتقديــم االتصــاالت، 

ولضمــان تحســين خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومــات، فقــد تــم افتتــاح المركــز القومــي لمراقبــة 

جــودة االتصــاالت ليكــون جهــة تابعــة لجهــاز تنظيــم 

فــي  االتصــاالت  تقييــم خدمــات  بهــدف  االتصــاالت، 

ــر  مصــر وتحســين الشــفافية مــن خــال إصــدار تقاري

شــهرية عــن نتائــج تلــك التقييمــات.
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وتأتــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة كأهــم مدينــة ذكيــة 

الرقميــة  العاصمــة  بلقــب  توجــت  كمــا  مصــر،  فــي 

ــا لســنة 2021، مــن قبــل مجلــس الــوزراء  األولــى عربيًّ

العــرب لاتصــاالت والمعلومــات، فــي دورتــه العاديــة 

)24( )ديســمبر: 2020(، حيــث تــدار المرافــق بهــا بأنظمــة 

االتصــاالت الحديثــة، وبهــا عــدة مشــروعات مهمــة، 

متخصصــة  جامعــة  وأول  المعرفــة،  مدينــة  منهــا 

فــي االتصــاالت وتكنولوجيــا معلومــات فــي إفريقيــا 

أبحــاث  مركــزي  عــن  فضــا  األوســط،  والشــرق 

المعلومــات. تكنولوجيــا  فــي مجــال  متخصصيــن 

حيــث  عديــدة،  اقتصاديــة  فوائــد  االختيــار  ولهــذا 

وجــذب  الجديــدة،  للعاصمــة  الترويــج  إلــى  يــؤدي 

المســتثمرين الجــدد، ســواء المحلييــن أو األجانــب، 

االســتتثمارات  زيــادة  علــى  ينعكــس  مــا  وهــو 

المتنوعــة، ســواء بالتشــييد والبنــاء أو علــى مســتوى 

القطاعــات األخــرى المرتبطــة بالصناعــة أو الزراعــة، 

ويؤكــد ذلــك أن دور العاصمــة الجديــدة ال يقتصــر علــى 

كونهــا مكانــا جديــدا لنقــل الهيئــات، لكنهــا تعمــل على 

ــا، وتقديمهــا  تغييــر شــكل الخدمــات الحكوميــة كليًّ

حديثــة. بطــرق  والمســتثمرين  للمواطنيــن 

تقــدم  فقــد  االصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  وفــي 

ترتيــب مصــر فــي مؤشــر "جاهزيــة الحكومــة للــذكاء 

"أكســفورد  مؤسســة  عــن  الصــادر  االصطناعــي" 

مركــزا   55 الدوليــة  التنميــة  أبحــاث  ومركــز  إنســايت" 

لتصبــح فــي المركــز الـــ56 عالميــا بيــن 172 دولــة، مقارنــة 

تــم  2019،كمــا  عــام  فــي  دولــة   194 بيــن  الـــ111  بالمركــز 

اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــى 

أجــل  مــن  االصطناعــى  "الــذكاء  شــعار  تحــت 

التنميــة واالزدهــار"؛ حيــث تهــدف االســتراتيجية إلــى 

االســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا فــي تحقيــق أهــداف 

االقتصــادي،  النمــو  عجلــة  ودفــع  التنمويــة  مصــر 

هــذا، وتتــرأس مصــر فريــق العمــل العربــي للــذكاء 

االصطناعــي الــذي ُأنشــئ بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 

 ،2019 عــام  فــي  والمعلومــات  لاتصــاالت  العــرب 

ويعكــف هــذا الفريــق علــى وضــع اســتراتيجية عربيــة 

االصطناعــي. للــذكاء 

وفــي مجــال االســتثمار فــي بنــاء القــدرات، اهتمــت 

المحــاور  كأحــد  اإلنســان  ببنــاء  المصريــة  الدولــة 

وأطلقــت  الرقميــة،  مصــر  خطــة  فــي  األساســية 

عــددا  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 

مــن المبــادرات والمشــروعات التــي تســتهدف بنــاء 

تهــدف  والتــي  المصــري،  الشــباب  قــدرات  وتنميــة 

إلــى توفيــر فــرص تدريبيــة للشــباب لتأهيلهــم لدخــول 

ســوق العمــل المحليــة والدوليــة، ممــا يســهم فــي 

بنــاء قاعــدة مــن الكفــاءات فــي تخصصــات تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت وبنــاء مجتمــع رقمــي قائــم 

علــى العلــوم والتكنولوجيــا، ومن أهم هــذه المبادرات:

هــذه  	 أطلقــت  وقــد  الرقميــة،  بنــاة مصــر  مبــادرة 

.2020 ســبتمبر  فــي  المبــادرة 

الحــر"،  	 المهنــي  للعمــل  الشــباب  "تمكيــن  منحــة 

بهــدف تدريــب 20 ألــف شــاب وشــابة علــى مســتوى 

عبــر  الحــر  العمــل  مهــارات  علــى  الجمهوريــة 

اإللكترونيــة. المنصــات 

تنميــة وبنــاء القــدرات الرقميــة للعامليــن بالجهــاز  	

القــدرات  وبنــاء  تنميــة  بهــدف  للدولــة،  اإلداري 

الرقميــة للعامليــن بالجهــاز اإلداري للدولــة )ســواء 

غيــر  أو  الجديــدة،  اإلداريــة  للعاصمــة  المنتقليــن 

المنتقليــن(.

مبــادرة بكــرة ديجيتــال، وهــي مبــادرة قوميــة لتنميــة  	

القــدرات الرقميــة لشــباب المحافظــات.

هــذا باإلضافــة إلــى تقديــم عــدد مــن البرامــج للشــباب 

والشــركات الناشــئة التــي تــم تنفيذهــا مــن خــال هيئــة 

اهتمــت الدولــة المصريــة ببنــاء اإلنســان 
كأحــد المحــاور األساســية فــي خطــة مصــر 
االتصــاالت  وزارة  وأطلقــت  الرقميــة، 
مــن  عــددا  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
المبــادرات والمشــروعات التــي تســتهدف 
بنــاء وتنميــة قــدرات الشــباب المصــري، 
تدريبيــة  فــرص  توفيــر  إلــى  تهــدف  والتــي 
للشــباب لتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل 

والدوليــة. المحليــة 
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تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات، ومركــز اإلبــداع 

التكنولوجــي وريــادة األعمــال لدعــم األفــكار الخاقــة 

قيمــة  ذات  منتجــات  إلــى  بهــا  للوصــول  للشــباب 

مضافــة وتأســيس المزيــد مــن الشــركات الناشــئة، 

وفــي إطــار اســتراتيجية وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 

التوزيع الجغرافي لنوادي تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيــا  دور  بتعزيــز  الخاصــة  المعلومــات 

المعلومــات بصــورة فعالــة ومســتدامة فــي التنميــة 

المجتمعيــة، تــم إطــاق مشــروع "نــوادي تكنولوجيــا 

تــم  حيــث  المجتمعيــة"،  التنميــة  فــي  المعلومــات 

إنشــاء 77 نادًيــا.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

لــم تكــن تلــك المبــادرات هــي الوحيــدة التــي أطلقتهــا 

وزارة االتصــاالت، حيــث تــم إطــاق مبــادرة "وظيفــة 

تــك" تحــت شــعار "تعلــم اآلن.. وادفــع غــًدا"، والتــي 

الشــباب  لتأهيــل  متميــز  تدريــب  توفيــر  إلــى  تهــدف 

توفيــر  خــال  مــن  عمــل  فــرص  علــى  للحصــول 

تدريــب متخصــص مــن جانــب شــركات التكنولوجيــا 

. لمتخصصــة ا

كذلــك يعــد األمــن الســيبراني عنصــرا أساســيا لبنــاء 

لتطويــر  الدولــة  جهــود  تكتمــل  وال  الرقميــة،  مصــر 

اإلنترنــت  كفــاءة  ورفــع  لاتصــاالت  التحتيــة  البنيــة 

وطنيــة  منظومــة  ووضــع  البيانــات،  بتأميــن  إال 

القــدرات  وبنــاء  الســيبراني،  الفضــاء  أمــن  لحمايــة 

الوطنيــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال مــن خــال 

الســيبراني. لألمــن  الوطنيــة  االســتراتيجية 

المركــز  تشــكيل  تــم  قــد  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

الوطنــي لاســتعداد لطــوارئ الحاســبات والشــبكات 

االتصــاالت  لتنظيــم  القومــي  بالجهــاز   )EG - CERT(

الســاعة  مــدار  علــى  العمــل  ويتــم   ،2009 أبريــل  فــي 

الدعــم  المركــز  يقــدم  حيــث  األســبوع،  أيــام  طــوال 

الــازم لحمايــة البنيــة التحتيــة القوميــة للمعلومــات 

المهمــة، خاصــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت والقطــاع المالــي، ويضــم فريــق العمــل 

حالًيــا متخصصيــن علــى أعلــى مســتوى يقومــون علــى 

مــدار الســاعة بمراقبــة األمــن الســيبراني واالســتجابة 

للحــوادث وتحليــل معامــل الطــب الشــرعي الرقمــي 

وتحليــل البرمجيــات الخبيثــة والهندســة العكســية، 

أمــن  تعزيــز  فــي  للمركــز  الرئيــس  الهــدف  ويتمثــل 

والمعلومــات  لاتصــاالت  المصريــة  التحتيــة  البنيــة 

مــن خــال اتخــاذ إجــراءات اســتباقية، وجمــع وتحليــل 

المعلومــات الخاصــة بالحــوادث األمنيــة، والتنســيق 

تلــك  حــل  فــي  المعنيــة  األطــراف  بيــن  والوســاطة 

الحــوادث األمنيــة والتعــاون الدولــي مــع غيرهــا مــن 

فــرق االســتجابة لطــوارئ الحاســبات والشــبكات فــي 

مــن  الفريــق مجموعــة  األخــرى، ويقــدم هــذا  الــدول 

الخدمــات، منهــا:

الخدمــات  هــذه  تغطــي  االســتباقية:  الخدمــات 

السويس
بورسعيد١

١

إسكندرية
القاهرة١

القليوبية٢
٢

البحر األحمر
٣

بني سويف
٤

الفيوم
٥

أسوان
٥ األقصر

٥

أسيوط
٥

المنيا
٥

الوادي الجديد
٦

سوهاج
٦

الدقهلية
٧

الجيزة
٩

المنوفية
٩

اإلسماعيلية
١
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هجمــات  أي  عــن  للكشــف  الازمــة  االختبــارات 

تتطلــب  التــي  االســتباقية  واإلجــراءات  إلكترونيــة، 

ــة لمواجهــة أي حــوادث  ــر الممكن ــع التدابي اتخــاذ جمي

أو جرائــم تهــدد البنيــة التحتيــة للمعلومــات المصريــة.

الخدمــات التفاعليــة: وتشــمل الخدمــات التفاعليــة 

الــازم  الدعــم  وتقديــم  المناســبة  اإلجــراءات  اتخــاذ 

للتهديــدات  للتصــدي  القطاعــات،  مــن  للعديــد 

الموجهــة لألمــن الســيبراني وأي هجمــات إلكترونيــة، 

والتخفيــف مــن آثارهــا وأضرارهــا مــن خــال تحليــل 

كامــل للبيانــات، والعمــل فــي شــراكة مــع المهنييــن 

المســتهدفة  والكيانــات  الهيئــات  جميــع  فــي 

وإذا  الســيبراني،  أمنهــا  تهــدد  لمخاطــر  والمعرضــة 

لــزم األمــر، يتــم العمــل مــع مجتمــع األمــن الســيبراني 

والدولــي. المحلــي  المســتوى  علــى 

)الطــب  الرقمــي  الجنائــي  التحليــل  خدمــات 

التحقيــق  خدمــات  تشــمل  الرقمــي(:  الشــرعي 

الســيبرانية وفحــص  والتحقيقــات  الرقمــي  الجنائــي 

الجرائــم ذات الصلــة بالحاســب اآللــي وإعــداد التقاريــر 

ومحققــي  الحســابات  ومدققــي  لمراجعــي  الفنيــة 

العامــة. النيابــة  وأعضــاء  الجرائــم 

تــم  اإللكترونيــة:  األمنيــة  التوعيــة  رفــع  برنامــج 

تصميــم برنامــج التوعيــة األمنيــة اإللكترونيــة لنشــر 

وتعزيــز الوعــي بمختلــف أنــواع التهديــدات الســيبرانية 

وتركيــز االنتبــاه علــى األمــن؛ ممــا يجعــل المســتخدم 

العــادي قــادًرا علــى استشــعار التهديــدات المختلفــة 

تحســين  إلــى  يــؤدي  ممــا  الضــارة؛  والســلوكيات 

وتشــمل  مصــر،  فــي  الســيبراني  األمــن  مســتوى 

والــدورات  المهنيــة  والنــدوات  التدريبيــة  البرامــج 

وورش العمــل التــي تقــام علــى المســتويين المحلــي 

والدولــي.

البنية التحتية اإلدارية والتشريعية

الدولــة،  تشــهده  الــذي  الرقمــي  التحــول  ظــل  فــي 

والمواطنيــن  والمؤسســات  الهيئــات  وتشــجيع 

علــى التحــول إلــى االقتصــاد الرقمــي، كان ال بــد مــن 

توفيــر بيئــة تحتيــة تمكينيــة وتشــريعية لبنــاء الثقــة 

بيــن المواطــن والخدمــات الرقميــة، لــذا فقــد صــدق 
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لســنة 2020 بإصــدار قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية 

الثلثيــن، وتــم  بعــد موافقــة البرلمــان عليــه بأغلبيــة 

ــدة الرســمية ويتكــون مــن 49 مــادة،  نشــره فــي الجري

الائحــة  مــع  القانــون  هــذا  توافــق  مــن  التأكــد  وتــم 

.GDPR الشــخصية  البيانــات  لحمايــة  األوروبيــة 

ــة بالتعــاون مــع منظمــة  كمــا شــاركت مصــر بفعالي

صياغــة  فــي   OECD والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون 

االصطناعــى،  بالــذكاء  الخاصــة  التوصيــات  وثيقــة 

لاســتخدام  التوجيهيــة  المبــادئ  تتضمــن  والتــي 

المســؤول للــذكاء االصطناعــى، ومنهــا بنــاء القــدرات 

والشــفافية  واإلنســانية  والمســؤولية  والحوكمــة 

المهمــة. المبــادئ  مــن  وغيرهــا 

ممــا ســبق نجــد أن جهــود مصــر في قطــاع االتصاالت 

اســتعادة  مــن  مكنتهــا  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

ــا، وقــد كان ذلــك جلًيــا فــي  ــا وعالميًّ مكانتهــا إقليميًّ

اســتضافة مصــر لعــدد مــن الفعاليــات والمؤتمــرات 

العالميــة المهمــة فــي هــذا القطــاع، ومــن جانــب آخــر 

تــم انتخــاب مصــر لرئاســة اللجنــة الفنيــة المتخصصــة 

التابعــة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  فــي 

لاتحــاد اإلفريقــي لمــدة عاميــن، كمــا تــم انتخــاب مصر 

العــرب  وزراء  لمجلــس  التنفيــذي  المكتــب  لرئاســة 

باإلضافــة  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  لاتصــاالت 

إلــى فــوز مصــر بعضويــة المجلــس اإلداري لاتحــاد 

الدولــي لاتصــاالت ممثــًلا عــن قــارة إفريقيــا خــال 

الفتــرة )2019 – 2022(.

االتصــاالت  قطــاع  فــي  مصــر  جهــود 
مــن  مكنتهــا  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
ــا، وقــد  ــا وعالميًّ اســتعادة مكانتهــا إقليميًّ
كان ذلــك جلًيــا فــي اســتضافة مصــر لعــدد 
العالميــة  والمؤتمــرات  الفعاليــات  مــن 

القطــاع. هــذا  فــي  المهمــة 
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هــذا فضــًلا عــن االنتهــاء مــن تجهيــز معمــل األمــم 

المتحــدة اإلقليمــي فــي القريــة الذكيــة لرعايــة اإلبــداع 

فــي  إطاقــة  تــم  والــذي  إفريقيــا،  فــي  التكنولوجــي 

ــز قــدرات الباحثيــن  2017 بهــدف تنميــة مهــارات وتعزي

مختلــف  مــن  التكنولوجيــة  بالمجــاالت  والعامليــن 

أنحــاء القــارة اإلفريقيــة، باإلضافــة إلــى تطويــر حلــول 

مفتوحــة  برمجيــات  باســتخدام  إبداعيــة  تكنولوجيــة 

المصــدر والبيانــات مفتوحــة للتعامــل مــع التحديــات 

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  العالميــة 

يختــص  المتحــدة،  باألمــم  األعضــاء  الــدول  لخدمــة 

ذلــك المركــز بمجــاالت إدارة المخلفــات والمحافظــة 

علــى البيئــة، وتيســير التعليــم لــذوي القــدرات الفائقــة، 

والوقايــة مــن األوبئــة، والســياحة العاجيــة، وترشــيد 

اســتهاك الميــاه فــي مجــال الزراعــة.

ومــا زال العمــل جارًيــا علــى قــدم وســاق لتعظيــم 

اســتفادة مصــر مــن التكنولوجيــا الحديثــة للدخــول فــي 

ســباق الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والتي تســمى الثورة 

المعلوماتيــة؛ ممــا يجعــل مــن مصــر قبلــة لاســتثمار 

المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  مجــال  فــي 

خاصة أن الســوق المصرية يمكنها اســتيعاب الكثير 

مــن االســتثمارات فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومــات، نظــًرا لعــدد ســكان مصــر والتحــول فــي 

أنمــاط الحيــاة بيــن المواطنيــن فــي الفتــرة األخيــرة.


