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 الوزير  السيد  كلمة

ين الخامسة الدورة  والتكنولوجيا للعلوم المتحدة األمم للجنة والعشر

 السيدات والسادة 

ي  
ف  اليوم  المشاركة  ي 

للعلوم  أ يسعدن  المتحدة  األمم  للجنة  ين  والعشر الخامسة  الدورة  عمال 

تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك  بوالمعنية  جل التنمية  أ والتكنولوجيا من  

ي إطار 
 للوصول إىل التنمية المستدامة المنشودة.  جندة تعزيز التعاون الرقمي لألمم المتحدةأف 

ي متابعة  تقرير السيد األمي   العام حول التقدم الم  ىل  اطلعت باهتمام شديد علقد  
هداف  أ حرز ف 

 . 2021عن عام  القمة عىل المستويي   اإلقليمي والدوىلي 

ي هذا السياق  
البارزةبعض ال  مشاركتكمىلي    يطيبوف  ي استخدام أدوات االتصاالت    تطورات 

ف 

التنمية الشاملة والمستدامةأ وتكنولوجيا المعلومات من   ي مرص، وذلك    جل 
ي ضوءف 

تنفيذ    ف 

اتيجية مرص الرقمية  إ قطاع   جهود   بالذكر   وسأخص.   2030مرص للتنمية المستدامة    ورؤيةستر

المعلومات  لو االتصاالت وتكنو  ي  جيا 
 
ا  إطار ف االنبعاثات  آثار   وتغي    لكربونيةالتخفيف من 

ي  القطاع جهود  عن فضل  المناخ
 
 التعليم وبناء القدرات الرقمي  الشمول مجال ف

 
 . ف

ي 
ي والبيئة عىل رأس    يأت 

ي   ولوياتنا أالتغي  المناخ 
 
ة  ف يعمل قطاع االتصاالت    حيث؛  الحالية  الفي 

ي  
ي التخفيف من آثار التغت  المناخ 

سيخ دعائم العمل ف  وتكنولوجيا المعلومات بصورة جدية لتر

ي  
ي كافة األنشطة والمبادرات الخاصة به  سياساتمن خالل تبن 

  ،.  فمن ناحيةصديقة للبيئة ف 

ي  جارى  
سنوات ضمن    ثالثقرية عىل مدار    4500تر من  أكتطوير البنية التحتية لالتصاالت ف 

ي تستهدف ما يقرب من    مبادرة "حياة كريمة" 
% من سكان مرص، وهي المبادرة الشاملة  58النر

ي  
ت  أ النر ي كمثال لرأب الفجوة الرقميةإلشر

ي  .   يها العام الماض 
ن الربط  أشت   أ ن  أ واليوم يسعدن 

البيئة حيالجاري يتم بكابالت األ  مع مساعي الحفاظ عىل 
َ
ث تستهلك  لياف الضوئية تماشيا

ي قل أ  لياف الضوئية طاقةكابالت األ
ة  باثننر  .  ن الكابالت النحاسيةعلنقل البيانات  مرةعشر

؛  تتعدد المساعي الوطنية نحو تحقيق استقرار المناخ واالستدامة البيئية  وباإلضافة إىل ذلك

 
 
 حيث ن

 
اتيجية وطنية للمدن الذكية والمستدامةبا  ف عىل الخروجعك ي تسىع اىل    ستر

بناء  والنر

 أربعي    
 
 عىلجديدة    مدينة

ً
تطوير مراكز  . كما نسىع اىل  بنية تحتية وتقنيات صديقة للبيئة   اعتمادا

 للمعايت  واللوائح البيئ
َ
اء يالبيانات وفقا  .  ة الخرص 

 إىل  
َ
ينوانتهز هذه الفرصة ألدعوكم جميعا ف مرص  والذي تشر    مؤتمر األطراف السابع والعشر

ي نوفمتر  
م الشيخ ف  ي شر

ي محور  2022باستضافته ف 
 كيفية تعظيم دور القطاع ف 

َ
، لنستعرض معا

 عىل جدول 
َ
 هاما

َ
 عمالنا. أالبيئة الذي يحتل مركزا
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 والسادة   السيدات

التحدث عن  لي   يطيب الرقمي    أيضا  التعليم والتدريب الشمول  ي مجال 
 
األولويات    كأحد   ف

إنجازاتن. فقد  الوطنية انشاء    ا كان من اهم  المنرصم  العام  ي  خالل 
للمعلوماتية ف  جامعة مرص 

ق جامعة  المدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.  وهي   ي افريقيا والشر
األوىل من نوعها ف 

ي مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إىل  األوسط ال
توفت  تعليم  متخصصة ف 

وتقديم   القدرات  لبناء  برامج  الجامعة  ستقدم  كما   . عالمي مستوى  عىل  علمي  وبحث 

ية واالجتماعية واالقتصادية ف  مرص البشر التنمية  ي 
ق   االستشارات، مما يساهم ف  الشر ودول 

 االوسط وافريقيا. 

 

كي   عىل  واتصاال ببناء القدرات الرقمية مع  
، اود اإلشارة  ةسياسات تشجيع مشاركة المرأالي 

مهارةال    " ي    ِتك"-مبادرة 
ي تقدم  النر

ف  العربية  باللغة  الجودة  عالية  مجانية  تدريبية  دورات 

و  األشياء  نت  إنتر من  البازغة  التكنولوجية  المجاالت  الكمختلف  ي    تلسلسلة 
ان  السيتر واألمن 

ي  
ي والعمل الحر لتنمية المهارات التكنولوجية للشباب وتأهيلهم للمنافسة ف 

ون  والتعلم اإللكتر

العمل.  حازت    سوق  األمموقد  لجنة  جائزة  عىل  واالقتصادية    المبادرة  االجتماعية  المتحدة 

اكة مع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات ي آسيا )االسكوا( بالشر ي مارس    لغرنر
  2022ف 

ي من    للجهود المبذولة لتطوير المحتوى الرقمي العرنر
َ
ي المنطقة  أتكريما

جل التنمية المستدامة ف 

تغطي  لهذه المنصة جغرافيا  وتمتد  %،  55ن نسبة السيدات المشاركات  أ  جدير بالذكر .   العربية

 يحتذ65
 
ي  ى% من كافة المحافظات المرصية، ضاربة مثال

... الشمول به ف   الرقمي

 

"  يطيب لي كما   ي تهدف اىل    اإلشارة ال مبادرة "مستقبلنا رقمي
مائتي   وخمسي    تدريب  والنر

المتطورة من    عىل مهارات المستقبل ووظائفه  شابألف   المعلومات  ي مجاالت تكنولوجيا 
ف 

والخاص.  العام  القطاعي    بي    اكة  بالشر اضية  افتر أكاديمية  تنمية   خالل  ي 
ف  المبادرة  وتسهم 

ي لديهم لتمكينهم من  إم
ي والمهن  كانات المتعلمي   من خالل تحسي   مهارات التطوير التكنولوخر

ي توفرها  
ر، النر ي مجال األعمال الرقمية والعمل الح 

ي الحصول عىل وظائف ف 
المنافسة بنجاح ف 

ي جميع أنحاء العالم. 
نت ف  كات التكنولوجيا الرائدة عتر اإلنتر صناعة االتصاالت    اننا نرى ان  شر

وتكنولوجيا المعلومات تناسب المرأة المرصية بصورة خاصة لكونها مؤسسة عىل الفكر الخالق 

ي  
ومرونة العمل عن بعد، بحيث يتيح ذلك للسيدات العمل والوفاء بمسئولياتهم االجتماعية ف 

 آن واحد. 
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 السيدات والسادة،  

ي مجال البيئة وبناء القدرات  أنبذة بسيطة عن  كم  استعرضت مع
والشمول  هم تطورات العمل ف 

ي مرص،  الرقمي 
ي ضوء أولويات األ   ف 

، إال  وذلك ف  ى  إ جندة الدولية للتعاون الرقمي ن الصورة الكتر

اء و   بالغة ي  رحبة  التر
إعداد تقرير التنمية الرقمية ن عىل  و ننا عاكفأ نوه  أ ن  أ التنوع، ولذا يسعدن 

الدوىلي الصادر عن لجنة، ضمن  2021لمرص   للتقرير  المتحدة    االستعراضات الوطنية  األمم 

ي التقرير  .   سيا أ االقتصادية واالجتماعية لغرب  
 وقد شارك ف 

 
  الوزاراتمن    وثالثون جهة    واحد

الحكومية   وغت   الحكومية  الصلةوالجهات  يتم  ذات  حيث  تكنولوجيا   تحليلرصد  ،  دور 

واالتصاالت   المستوىالمعلومات  ي   عىل 
المستدامة  األفقر التنمية  تحقيق  ي 

وتمكي    ،  ف 

   . وآثار التكنولوجيات الرقمية عىل االقتصاد  ،وضمان شمول الجميع دون استثناء  ،المواطني   

 

ي مرص وإذ اشكركم عىل اتاحة  
الرقمية ف  ، أؤكد عىل اهتمامنا الفرصة لمشاركة اهم اإلنجازات 

وأيضا االستفادة من تجارب الدول كما نسىع اىل تحقيق تعاون    ذي الصلةبمتابعة المسار الدوىلي  

 . األصعدةدوىلي فاعل عىل كافة 

 

 
 
 وشكرا


