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إن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هو أحد الركائز األساسية ألي
دولة تتطلع إلى اإلجناز والتطور والتقدم ،خاصة أن تأثير القطاع لم يعد
قاصر ًا على حتقيق التواصل واملعرفة فحسب ،بل امتد إلى تغيير أمناط
احلياة للمجتمع بأكمله وأصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة
متكينيه أساسية للنهوض بكافة قطاعات الدولة .لذلك ،أصبح من الالزم
صياغة وحتديث السياسات واملبادئ األساسية فيما يخص استخدام
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات على املستوى احمللى وفي القطاعات
املختلفة .مع متابعة التطورات احلديثة في مجال وضع السياسات العامة
والنوعية على املستوى اإلقليمي والدولي وحتديث ما يوجد فعليا على
املستوى القومي ،في ضوء التجارب املماثلة دولي ًا ورصد تطورات بيئة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان التوافق مع السياسة العامة
واإلستراتيجيات الوطنية ،أصبح من الضروري نشر هذه السياسات
والتعريف بها على جميع املستويات ،خاصة مع انتشار خدمات اإلنترنت
فائق السرعة ،والذى يعد بوصول خدمات اإلنترنت إلى قاعدة أوسع
من املستخدمني.
يقوم هذا الكتيب بتسليط الضوء على أهم السياسات اجلاري تطويرها
من قبل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا والتي سيتم العمل بها خالل
الفترة القادمة من خالل اإلستراتيجية اجلديدة للقطاع (.)2017-2012
ويأتي ضمن هذه السياسات :سياسات التكنولوجيا اخلضراء ،احملتوى
الرقمي العربي ،احلوسبة السحابية ،إدارة الهوية الرقمية ،نشر وإتاحة
البيانات ،تفعيل التجارة اإللكترونية ،تفعيل تطبيقات احملمول ،تصنيع
احلاسبات التعليمية ،والبرامج ذات املصادر املفتوحة ،وسياسات تسهيل
نفاذ ذوي االحتياجات اخلاصة.

وقد مت مراعاة االعتبارات التالية عند صياغة هذه السياسات:
املرونة في التجاوب مع الطلب املتزايد خلدمات االتصاالت ،وذلك بتعزيز
ودعم متواصلني للبنية التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
حتى تستطيع مواجهة حجم الطلب املتزايد ،والذي أثبتت التجربة أنه
يكون أحيان ًا غير متوقع نتيجة لظروف طارئة ،وكذلك االعتماد بشكل
رئيسي على دراسات السوق التي حتدد االحتياجات ذات األولوية
للمستهلك املصري وقطاع األعمال.

الشمولية من أجل متكني مصر من التقدم في استخدام االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ألغراض التنمية ،وذلك من خالل تعزيز انتشار
البنية األساسية في املناطق املهمشة وزيادة استخدام االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات بني الشركات ومحاولة الوصول إلى املستخدمني
الناطقني بالعربية ،وكذلك االهتمام والسعي لزيادة استخدام املشروعات
الصغيرة واملتوسطة احلجم والتي ميكن أن تلعب دور ًا رئيسي ًا في
تصدير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وإنتاج محتوى رقمي
باللغة العربية.
القابلية للقياس الكمي ومداومة رصد التقدم الذي يتحقق ،على أن
تتم املتابعة بصورة دورية من خالل مراجعة السياسات التي مت وضعها
وتعديل ما يلزم منها إذا تطلب األمر ذلك ،مبا يتجاوب مع توجهات
احلكومة وأولوياتها ،ومبا يتماشى أيض ًا مع التطورات املتسارعة في منو
التكنولوجيا وبيئة االبتكارات وغيرها من التطورات.
تنقسم سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلى ثالث مجموعات
من حيث جهات النشر والتعميم:
من خالل القطاع احلكومي:
هناك سياسات يستوجب نشرها من خالل القطاع احلكومي باعتباره
القطاع الرئيسي في الدولة ،بهيئاته ومؤسساته املختلفة ،وأيض ًا بحكم
حجم أعماله وأنشطته املتنوعة ،وهو ما يسهم بشكل أفضل في تعميم
ونشر هذه السياسات ،خاصة أنها حديثة نسبي ًا ،وحتتاج إلى إطار
حكومي يستوعبها بشكل يساعد على نشرها والتوعية بها خاصة في
املراحل األولى ،حتى ميكن تبنيها فيما بعد من قبل القطاع اخلاص
ومؤسسات املجتمع املدني ،ومنها:

.1سياسات احلوسبة السحابية
.2سياسات إدارة الهوية الرقمية
.3سياسات البرمجيات ذات املصادر املفتوحة
.4سياسات نشر وإتاحة البيانات
.5سياسات تكنولوجيا املعلومات اخلضراء
.6سياسات احملتوى الرقمي العربي
من خالل املجتمع املدني:
بحكم أنها متس أعمال وأنشطة مجتمعية ،ملؤسسات املجتمع املدني باع
طويل في العمل بها ،بل وتطبقها بالفعل ،مما يسهل تعميمها وتبنيها،
كما أنها سياسات جتد لها رواج ًا ودرجة أكبر من االستجابة في أوساط
هذه املؤسسات ،وتشمل:
.1سياسات تطبيقات الهواتف احملمولة
.2سياسات احملتوى الرقمي العربي
.3سياسات تسهيل النفاذ لذوي االحتياجات اخلاصة
من خالل القطاع اخلاص:
أو ًال وقبل غيره من قطاعات الدولة األخرى ،بحكم أنه صاحب االختصاص
األصيل فيها ،سواء باملمارسة أو باالستفادة منها ،ومن ثم يكون األقدر
على تبنيها مثل سياسات التجارة اإللكترونية.

.1سياسات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات اخلضراء (الصديقة للبيئة)
أصبحت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الصديقة للبيئة (اخلضراء)
مطلبا أساسيا في عصرنا في ظل الظروف البيئية الراهنة ،وأصبح
لزاما على الدولة بكافة قطاعاتها أن تساهم في مواجهة حتديات تغير
املناخ ،وذلك من خالل وضع سياسات وطنية في ضوء التوجهات الدولية
في هذا الشأن مع احترام اخلصوصية احمللية .وتعتبر وسائل االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،مبا لها من انتشار واسع في عصرنا احلالي ،أحد
الوسائط الهامة للحفاظ على البيئة ،حيث إن لديها القدرة على املساعدة
في إيجاد حلول خلفض االنبعاثات العاملية للغازات الناجمة عن القطاعات
األخرى ..ومن هذا املنطلق ندعو لتبنى مجموعة من السياسات في هذا
الشأن ،وهى كالتالي:
أ .الربط بني سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة والطاقة
من أجل حتسني األداء البيئي ومواجهة ظاهرة االحتباس احلراري على
املستوى القومي ،مع التنسيق بني القطاعات املسئولة بالدولة ،وذلك من خالل:
دمج سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في خطط التكيف
الوطنية لالستفادة من هذه التكنولوجيا كأداة متكينيه ملعاجلة آثار تغير
املناخ وخفض االنبعاثات.
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة واإلدارة املستدامة للموارد من خالل
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وضع مؤشرات ومرجعيات لقياس تأثير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على البيئة.
وضع مؤشرات لتقييم إمكانات حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الذكية واخلضراء في احلد من التأثير السلبي للقطاعات األخرى على البيئة.
ب .وضع سياسة لإلدارة املستدامة ألدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تُعنى باحلد من التأثير السلبي ألدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على البيئة من خالل:
اإلدارة املستدامة واملتكاملة ألدوات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
تبنى سياسات اإلدارة الرشيدة للمخلفات اإللكترونية ووضع اإلطار
التشريعي املتكامل في هذا الصدد.
بناء قدرات ومهارات الكوادر احمللية في مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الصديقة للبيئة.

ج .دعم القطاع اخلاص لالستثمار في مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اخلضراء من خالل:
حتفيز االستثمار في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصديقة للبيئة
جمع ونشر املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات في هذا املجال
توفير أدوات القياس املناسبة واإلرشادات والدراسات الالزمة لدعم
االستثمار في هذا املجال
وضع التشريعات والقوانني الالزمة لتنظيم ودعم االستثمار في هذا املجال
د .تعزيز التعاون على املستوى الدولي واإلقليمي والوطني ،وذلك في إطار
التوجه نحو منوذج االقتصاديات املستدامة ،وذلك عن طريق:
املشاركة في صنع القرار باملنتديات ذات الصلة
نشر ثقافة التكنولوجيات النظيفة بني البلدان من خالل تبادل اخلبرات
إنشاء شراكة بني الدول النامية والدول املتقدمة ملواجهة التحديات
البيئية العاملية
تشجيع البلدان املتقدمة على دعم جهود البلدان النامية من خالل اعتماد
إصالح السياسات احمللية لتصبح أكثر استدامة
دمج سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كجزء من احلوار
الدولي اجلاري بشأن تغير املناخ في إطار املنظمات الدولية
االشتراك في اجلهود الدولية لوضع معايير التكنولوجيا اخلضراء وتبنى
تلك املعايير
ه .احلد من اآلثار البيئية السلبية الناجتة عن القطاع احلكومي ،وذلك
من خالل استخدام حلول وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الصديقة للبيئة:
مراعاة املعايير البيئية في املشتريات العامة ألدوات وأجهزة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
زيادة الكفاءة البيئية للمرافق العامة من خالل استخدام حلول تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الذكية.
حتسني الكفاءة البيئية لدورة العمل من خالل استخدام تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذكية ،مثل تطبيقات املؤمترات عن
بعد ،للحد من التنقل والسفر.
و .رفع الوعي املجتمعي حول املزايا البيئية لإلدارة الرشيدة ألدوات
وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق التوعية املنتظمة.
ز .حتفيز البحث والتطوير واالبتكار في هذا املجال من خالل حتديد
أولويات البحث واالبتكار التي متس الظروف احمللية وتعالج إشكاليات
موجودة بالفعل.

.2سياسات احملتوى الرقمي العربي
تولي مصر أهمية كبيرة ملسألة تطوير احملتوى الرقمي العربي وتوزيعه،
إذ أنه يشكل أساس اإللهام الفكري والثقافي ألجيال املستقبل ،وتشمل
صناعة احملتوى العربي مخرجات النشر اإللكتروني والورقي وكل مناذج
املنتج اإلعالمي والثقافي واخلدمي واالتصاالت ،ومن ثم فهو عملية
صناعية متكاملة ،لكنها ليست صناعة تقنية أو هندسية بقدر ما هي
صناعة في بناء املعلومات وهيكلة استثمارها وفق حاجة املستخدم.
وتتبنى الوزارة مجموعة من السياسات في هذا الشأن كالتالي:
أ .تهيئة بيئة مواتية لتطوير احملتوى الرقمي العربي وتنميته عن طريق:
توفير البنية التحتية الالزمة من خالل مشروعات خطة النطاق
العريض.
الوصول إلى منظومة تعاون فاعلة بني اجلهات ذات الصلة لضمان
التنسيق واالستمرارية.
حتفيز السوق على خلق احملتوى الرقمي ،ونشره ،واحلفاظ عليه.
دعم البحث والتطوير واالبتكار في مجال خلق ونشر واحلفاظ على
احملتوى الرقمي والشبكات الرقمية ذات الصلة ،والبرمجيات واألجهزة،
واملعايير املفتوحة ،والتشغيل البيني.
نشر املبادرات التي تهدف إلى معاجلة النقص في املهارات والتدريب
والتعليم وتنمية املوارد البشرية الالزمة خللق ونشر واستخدام احملتوى الرقمي.
حتفيز خلق املعرفة ونشرها من خالل تسهيل الوصول إلى املعلومات
والبيانات والبحوث واملنشورات وتشجيع االستثمارات في خلق هذه
املعرفة ونشرها وحفظها.
ضمان حرية التعبير وحرية احلصول على املعلومات واألفكار.
تبنى التشريعات الالزمة.
تعزيز الوصول إلى احملتوى احلكومي واالستخدام الفعال له..
تشجيع االستثمار في البنية التحتية للشبكة واحملتوى ،والبرمجيات
والتطبيقات.
حتسني القواعد التنظيمية ملقدمي احملتوى الرقمي.
تشجيع استخدام تكنولوجيا محايدة ،والتشغيل البيني وتطوير معايير
مفتوحة ملعاجلة القضايا التكنولوجية املتصلة بخلق احملتوى الرقمي،
ونشره واستخدامه واحلفاظ عليه.
حتسني تطبيقات إتاحة واستخدام احملتوى الرقمي ،مبا في ذلك تعزيز
فعالية إدارة وحفظ ونشر األدوات التي تعزز الوصول إلى ،واستخدام،
أنواع مختلفة من احملتوى الرقمي.

تعزيز قدرة املجتمع بأكمله للوصول إلى احملتوى الرقمي بدون تفرقة
وبغض النظر عن النوع والبيئة والطبقة واملنطقة اجلغرافية التي ينتمى
إليها الفرد ،وذلك لتحقيق املنفعة الكاملة القتصاد اإلنترنت.
تعزيز الثقة في إنشاء واستخدام احملتوى الرقمي من خالل التطبيق
الفعال حلماية اخلصوصية واملستهلك ،من خالل تثبيط تشويه الهوية
والسرقة وحماية األطفال من احملتوى الضار وتعزيز أمن املعلومات وأمن
الشبكات
التعاون مع الدول العربية األخرى واحلرص على حتقيق التكامل في
املشروعات وتفادى التكرار
التعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة
التركيز على تطوير احملتوى الرقمي ذي القيمة املضافة للمستهلك
املصري والعربي
إيجاد حصر ملا مت إجنازه وتقييم واضح للتحديات واملعوقات بصورة دورية
ب .خلق صناعة قوية للمحتوى الرقمي العربي وذلك من خالل:
تعزيز مناخ األعمال وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الالزمة
تشجيع تطوير مناذج أعمال مبتكرة ،ونشر أفضل املمارسات في
البيئة الرقمية
توضيح القضايا الضريبية من حيث صلتها مبنتجات احملتوى الرقمي
وضع سياسات تضمن حتسني نوعية املعلومات واحملتوى الرقمي
توفير حوافز خللق ونشر واحلفاظ على احملتوى الرقمي (على سبيل
املثال من خالل إستراتيجيات االبتكار املفتوح ،والتعاون بني اجلامعات
ورجال األعمال وتوفير احلوافز للبحوث طويلة األجل ،وأيض ًا من خالل
حقوق امللكية الفكرية)
حتسني املعامالت التجارية عبر اإلنترنت مبا في ذلك آليات الدفع
والتوقيع اإللكتروني والتوثيق ،والتشغيل البيني
دعم سياسات غير متييزية لتعزيز املنافسة

.3سياسات احلوسبة السحابية

.4سياسات إدارة الهوية الرقمية

إن تقنية “احلوسبة السحابية” تعتبر من بني احللول التكنولوجية احلديثة
الرامية إلى حتقيق االستفادة العظمى من البنية التحتية املعلوماتية..
وتتميز هذه التقنية بعدم حاجة املستخدمني للحواسب التقليدية حلفظ
بياناتهم الشخصية وبرامجهم ،إذ أن تخزينها يتم في “السحاب” أي
على حاسبات في شبكات بعيدة عن املستخدم مترابطة فيما بينها .وهى
تكنولوجيا تهدف إلى تغيير مجرى التعامل مع أجهزة احلاسب اآللي،
حيث سيكون اجلهاز مجرد محطة عبور إلى اخلادم ،والذي يحوي مساحة
تخزينه متكننا من التعامل مع البرامج وامللفات .وكان البد من مواكبة
التطور في هذه التقنية وصياغة السياسات اخلاصة بها:

أصبحت إدارة الهوية الرقمية ذات أهمية كبيرة القتصاد اإلنترنت ،فمع
تنامى االقتصاد احمللى واإلقليمي والدولي وتزايد األنشطة واخلدمات
والتي تزايد اعتمادها على شبكة اإلنترنت بصورة رئيسية برز مفهوم
إدارة الهوية الرقمية كأداة فعالة لتنظيم تلك األنشطة حيث تعتبر إدارة
الهوية الرقمية بدرجاتها املختلفة من تأسيس البنية التحتية ونشر
التطبيقات وتأمني املعامالت في الفضاء اإللكتروني أساسية في مجتمع
املعرفة ،وتعمل الوزارة على تبنى السياسات التالية:

أ.نشر تكنولوجيا احلوسبة السحابية عن طريق:
إيجاد منظومة تعاون مع اجلهات ذات الصلة
حتفيز استخدام احلوسبة السحابية من خالل نشر الوعى وتطوير
املهارات والتعليم
دراسة التشريعات الالزمة
تطوير املناهج التعليمية في هذا املجال
زيادة الثقة في استخدام هذه التكنولوجيا
تشجيع البحوث اجلامعية في هذا املجال وتشجيع اجلامعات لوضع
شبكات تكنولوجيا املعلومات املختلفة معا في سحابة
دراسة كيفية التغلب على التحديات
بحث أطر التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية
ب .تطوير وتنمية تكنولوجيا احلوسبة السحابية من خالل:
تشجيع التشغيل البيني للتطبيقات ()Interoperability
تبادل اخلبرات في مجال احلوسبة السحابية
خلق جيل من املتخصصني في مجال احلوسبة السحابية.
تشجيع االستثمار في بناء البنية التحتية للسحابة احلوسبية في البلدان
النامية.
زيادة الوعى بالتحديات التي تنجم عن استخدام احلوسبة السحابية
مثل القضايا املتعلقة باملنافسة ونظم فرض الضرائب.
حث مقدمي اخلدمة على االلتزام مبعايير اخلصوصية واألمان من
خالل إصدار شهادات ملتخصصي تكنولوجيا املعلومات الذين يعملون في
احلوسبة السحابية وجودة اخلدمة كمعيار لعقود احلوسبة السحابية.

أ .رفع الوعى بالهوية الرقمية وتعميم استخدامها على القطاعات املختلفة
بالدولة من خالل:
تعريف واضعي السياسات باملفاهيم األساسية للهوية الرقمية والقضايا
املثارة حولها
التحول من بطاقة الهوية الورقية إلى بطاقة إلكترونية
نشر فهم الفوائد واملخاطر احملتملة املتعلقة بالهوية الرقمية ،مثل التوقيع
اإللكتروني والتوثيق اإللكتروني
ب .مراعاة اخلصوصية واألمن اخلاص بتداول املعلومات عن طريق:
تطوير وتنفيذ نظم إدارة الهوية الرقمية بشكل يشمل حماية اخلصوصية
وأمن البيانات
االستفادة من إمكانات التكنولوجيا لدعم كل من اخلصوصية واألمان
ج .زيادة االعتماد على الهوية الرقمية وتعميم استخدامها مع مراعاة
املعايير الفنية التوافقية عبر:
العمل على زيادة وحتسني اخلدمات التي يتم استخدام الهوية الرقمية
من خاللها
التحول إلى االعتماد على الهوية الرقمية بطريقة إلزامية
مراعاة املعايير الفنية والتوافقية للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من
التبادل املرن والكفء للبيانات مع عدم اإلخالل بالتنافسية في السوق
د .تطوير ممارسات إدارة الهوية الرقمية ودعم تقدمي اخلدمات ذات
القيمة املضافة عبر اإلنترنت.

ه .تطوير خطة قومية متكاملة إلدارة الهوية الرقمية من خالل:
حتديد الشركاء في املشروع القومي والعمل على إيجاد صيغة تعاونية
واضحة وشفافة
إدماج املستفيدين من اجلهات الرئيسية في منظومة العمل لضمان
تطبيق اإلستراتيجية
التحول من تقدمي اخلدمات االجتماعية واالقتصادية بصورتها احلالية
إلى اخلدمات الرقمية باإلضافة إلى منظومة تقدمي اخلدمات احلالية
التطوير املستمر القتصاد اإلنترنت
التقليل من املخاطر التي تقوض التفاعالت املوثوقة على اإلنترنت
بناء قدرات املستخدمني ورفع وعى اجلمهور
و .التنسيق مع خدمات احلكومة اإللكترونية عن طريق تنسيق سياسات
إدارة الهوية الرقمية وممارساتها عبر خدمات احلكومة اإللكترونية
لضمان فعالية وحتقيق الهوية الرقمية.
ز .التوازن في االعتماد على الهوية الرقمية واحلد من املعوقات والعقبات
عن طريق:
أن تعمل احلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل تقليل العقبات
التي ميكن أن تواجه إدارة الهوية الرقمية
التعاون لتطوير مزيد من االعتراف املتبادل بالهوية الرقمية
تهيئة الظروف من أجل التشغيل املتداخل املتوافق بني اخلدمات التي
تقدمها اجلهات املختلفة ،وذلك من خالل استخدام املعايير اإلقليمية
والدولية
إيجاد التشريع املناسب أو وضع التعديالت التشريعية الالزمة

.5سياسات نشر وإتاحة البيانات
تنتهج العديد من الدول الرائدة في حتولها الرقمي سياسة إتاحة البيانات،
وذلك رغبة منها في استمرارية التطوير والتواصل مع جميع املستفيدين
من اخلدمات املقدمة وتلبية احتياجاتهم ومنح املستفيدين الفرصة في
املشاركة وإبداء الرأي لتطوير وحتسني تلك اخلدمات .ويتم إتاحة
البيانات ونشرها وفق ضوابط تتماشى مع السياسات واإلستراتيجيات
العامة لكل دولة .وحني نتحدث عن السياسات التي يجب العمل بها
وجب أن نأخذ في االعتبار تنفيذ املبادئ التالية والتي توفر إطارا عاما
لالستخدام على نطاق أوسع وأكثر فعالية لقواعد البيانات القومية.
أ -زيادة املعامالت اإللكترونية ومعدالت استخدام شبكة اإلنترنت عن
طريق:
زيادة الوعي العام بأهمية قواعد البيانات القومية عن طريق النشر على
شبكة اإلنترنت ،وأيضا توضيح شروط وحدود واضحة لالستخدام
نشر استخدام قواعد البيانات ودعم الثقة في املعامالت اإللكترونية
حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني
التأكد من جودة البيانات عن طريق وضع منهجية جلمع البيانات ،وذلك
من خالل التعاون مع مختلف الهيئات احلكومية املعنية في بناء وجمع
ومعاجلة وتخزين وتوزيع قواعد البيانات القومية
ب -ضمان سالمة البيانات مما يحقق أقصى فائدة من استخدام قواعد
البيانات القومية من خالل:
تعظيم سالمة وتوافر املعلومات من خالل استخدام أفضل املمارسات
في مجال إدارة املعلومات مع وضع وتنفيذ ضمانات مناسبة حلماية
البيانات من التعديل غير املصرح به أو من احلرمان املتعمد أو غير
املتعمد من الوصول املصرح به للبيانات
استخدام التكنولوجيا احلديثة واحلفاظ عليها على املدى الطويل ،وذلك
على وجه اخلصوص في مجاالت األرشفة والبحث وتقنيات االسترجاع،
مع تنمية املهارات الضرورية ذات الصلة
ضمان حتقيق أعلى درجات التكامل
الصيانة والتطوير والدعم الفني املستمر لقواعد البيانات
مراجعة القوانني اخلاصة بالنشر وحقوق امللكية الفكرية لتيسير إتاحة
قواعد البيانات القومية الستخدامها وإعادة استخدامها مع فرض أن
القاعدة األساسية هي إتاحة قواعد البيانات القومية
تطوير صناعة خاصة باحملتوى احلكومي

ج-إتاحة وتداول البيانات وحتقيق سهولة في استخدام قواعد البيانات
من خالل:
إيجاد التشريع املناسب لتنظيم إتاحة وتداول البيانات
حتديد أسباب رفض إتاحة بعض قواعد البيانات القومية أو إتاحتها
بشكل محدود ،مثل حماية مصالح األمن القومي ،أو اخلصوصية
الشخصية ،أو احلفاظ على امللكية الفكرية على سبيل املثال ،أو تطبيق
التشريعات الوطنية للحصول على هذه البيانات وإزالة القيود غير
الضرورية
حتسني فرص احلصول على قواعد البيانات القومية عبر اإلنترنت وفي
شكل إلكتروني
توفير وتطوير نظم آلية ملنح تراخيص استخدام قواعد البيانات القومية
على اإلنترنت
إنشاء هيئة قومية إلدارة وتنظيم تكامل قواعد البيانات القومية على
مستوى قطاعات الدولة

.6سياسات التجارة اإللكترونية
توفر التجارة اإللكترونية فرصا كبيرة للشركات لزيادة الكفاءة وتوسيع
األعمال ،كما ميكن استخدامها لتطوير منتجات جديدة ،وإعادة تنظيم
العمليات التجارية ،وخفض تكاليف املعامالت اخلارجية ،والوصول إلى
أسواق جديدة .ولذلك ،شجعت احلكومات على نطاق واسع اعتماد
سياسات التجارة اإللكترونية ،لكونها أداة أساسية لتطوير االقتصاد
وحتسني القدرة التنافسية ،وتعزيز املهارات ،وزيادة فرص العمل ورفع
اإلنتاجية ومتكني الشركات الصغيرة واملتوسطة.
أ .زيادة حجم التجارة اإللكترونية وزيادة مساهمتها في النمو االقتصادي
عن طريق:
وضع إستراتيجية متكاملة مع اجلهات ذات الصلة.
خلق وتفعيل اإلطار القانوني والتنظيمي للتجارة اإللكترونية.
إمداد املشرعني وواضعي سياسات التجارة اإللكترونية باخلبرات
واملعلومات املطلوبة لكي يتمكنوا من إعداد إطار فعال للتشريعات لتيسير
تنفيذ مبادرة التجارة اإللكترونية.
عرض تطبيقات التجارة اإللكترونية عن طريق إمداد مقدمي هذه
اخلدمات باملهارات واخلبرات املطلوبة.
استخدام التشريعات اخلاصة بالتجارة اإللكترونية في توجيه عناصر
السوق املختلفة إلى دفع منو التجارة اإللكترونية واالستثمار فيه.
تشجيع األفراد مقدمي اخلدمات والتطبيقات على مزيد من التعامل
التجاري.
ب .ضمان بيئة حتتية مالئمة للتجارة اإللكترونية من خالل توفير البنية
التكنولوجية التي تشجع على زيادة التجارة اإللكترونية والتقنيات املطلوبة
مع حتديد املعايير الالزمة لهذه البنية.
ج .زيادة الثقة في التجارة اإللكترونية من خالل:
توفير األمن وحماية اخلصوصية من خالل التشريع
حماية الهوية والتوثيق
تعزيز حماية املستهلك على اإلنترنت من خالل إجراءات واضحة وشفافة
توسيع فرص الوصول إلى احملتوى الرقمي
تفعيل قانون امللكية الفكرية

د .حتفيز مبادرة التجارة اإللكترونية من خالل رفع مستوى الوعى
العام:
رفع درجة ثقة املستهلك في التجارة اإللكترونية
تفعيل حماية املستهلكني والتجار املتعاملني على اإلنترنت
حتفيز املبادرة عن طريق فرض الشفافية واحلماية الفعالة للمستهلكني
على اإلنترنت ،وضمان توفير الشركات العاملة في مجال التجارة
اإللكترونية ملعلومات دقيقة ،فض ً
ال عن معلومات كافية عن الشروط
واألحكام املرتبطة باملعامالت التجارية على اإلنترنت وضمان تزويد
املستهلكني بآليات دفع آمنة وسهلة االستخدام
ه .بناء القدرات واخلبرات في مجال تطبيقات التجارة اإللكترونية وتوفير
املوارد البشرية عن طريق برامج متكاملة لرفع الوعى مبزايا التجارة
اإللكترونية واإلجراءات احلمائية التي اتخذتها احلكومة.
و .دعم االبتكار وريادة األعمال في مجال تطوير تطبيقات املعامالت
املالية للتجارة اإللكترونية على اإلنترنت وعن طريق احملمول من خالل
االستفادة من تزايد انتشار احملمول في مصر وحتفيز الطلب على
التجارة اإللكترونية من خالل تطبيقات مبتكرة.

.7سياسات تطبيقات األجهزة احملمولة من أجل التنمية
إن شبكات احملمول ساهمت في تقليص املسافات بني األفراد واملؤسسات
مما يجعل تبادل املعلومات واملعرفة أسهل وأكثر فعالية ،حيث أنها تعبر
للمناطق الريفية واملهشمة ،وجتلب منافع اقتصادية ملموسة في املناطق
النائية .وتعد تطبيقات الهواتف احملمولة ضرورية في العديد من املجاالت
مثل األعمال التجارية ،والرعاية الصحية ،ومن الناحية االقتصادية ،فإن
تطوير تطبيقات الهواتف احملمولة تعكس زيادة ملحوظة في إنتاجية
العمل ،وتساعد في توفير الوقت والتكاليف ومتنح املجتمع فرص ًا أفضل
للتنمية والتقدم ،ومن اهم السياسات املتصلة باألجهزة احملمولة:
أ.استدامة سياسات النفاذ والوصول للمواطن باستخدام تطبيقات
األجهزة احملمولة عن طريق:
تخفيض أسعار تعريفة اخلدمات الص
وتية وخدمات البيانات.
تيسير وحماية عمليات االستثمارات املالية لتطبيقات الهواتف
احملمولة.
االهتمام ببناء نظم وسيطة لتأمني عملية نقل املعلومات والبيانات
باستخدام تطبيقات الهواتف احملمولة.
تعزيز تنمية استخدامات التطبيقات في كثير من املجاالت احليوية،
احلكومية منها وغير احلكومية.
االهتمام بتشريع قوانني ملشروعات التجارة اإللكترونية باستخدام
تطبيقات الهواتف احملمولة.
عند تطوير تطبيقات للهواتف احملمولة يراعى االندماج التام مع البنية
التحتية احلالية للمشروعات.
ب.ضمان وصول اخلدمات للمناطق الريفية واملهمشة وللفئات غير املتعلمة
وحتقيق النفاذ لكل مواطن وخاصة ذوى االحتياجات اخلاصة من خالل:
تطوير مناذج للخدمات مبنية علي اخلدمات الصوتية.
تطوير خدمات تعتمد على احتياجات املجتمع احمللى مع أهمية تشجيع
االبتكار.
يجب مراعاة تطوير تطبيقات حرة االستخدام دون قيود أو إلزامية
مبقدم خدمات بعينه.

.8سياسات تصنيع احلاسبات اللوحية

.9سياسات البرمجيات مفتوحة املصدر

إن تنمية الصناعة احمللية للحاسبات اللوحية والبرمجيات يؤثر إيجابيا
على االقتصاد القومي ويشجع الصادرات الوطنية والعمل على تلبية
االحتياجات احمللية بتكلفة منخفضة مبا يتناسب مع متوسط الدخل
القومي للمواطن املصري ،مع إتاحة أكثر من منوذج ليتمكن املواطن من
اختيار املتناسب مع دخله .وعليه ،فإن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
تتبنى سياسات تنمية صناعة احلاسبات اللوحية محلية الصنع التالية:

تطورت البرمجيات مفتوحة املصدر من كونها مشروعات صغيرة إلى
برامج تستخدم في منشآت ومؤسسات كبيرة ،كما تطورت البيئة الداعمة
لتلك البرامج ..وعالوة على ذلك ،فإن بعض املشروعات املفتوحة املصدر
قد مت تصنيفها بني البرامج الرائدة في صناعة املنتجات التي تستخدم
في القطاع احلكومي .وعليه ،تعمل الوزارة على تبنى السياسات املشجعة
للبرمجيات مفتوحة املصدر كما يلى:

أ .تطوير الصناعات اإللكترونية (احلاسبات اللوحية) وزيادة مساهمتها
في الدخل القومي عن طريق:
إنشاء نظام عمل داعم لقطاع الصناعات الدقيقة واإللكترونيات ميكننا
من املنافسة العاملية.
تشجيع ودعم املبادرات التي تؤدى إلى زيادة الطلب على احلاسبات
اللوحية من احلكومة مثل مبادرة تطوير التعليم بالتعاون مع وزارتي
التربية والتعليم والتعليم العالي.
رفع قدرات الشركات العاملة في مجال تصنيع احلاسبات اللوحية.
وضع املعايير واملواصفات الفنية للمعدات واألجزاء املستخدمة في
عملية الصناعة مبا يضمن احلد من تدفق املنتجات اإللكترونية دون
املستوى وغير اآلمنة إلى السوق وضمان جودة املنتج النهائي.
وضع خطة تسويقية متكاملة لتشجيع تصدير املنتجات اإللكترونية
والتقنية منخفضة الثمن إلى الدول اإلفريقية.
إدراج احلاسبات اللوحية ضمن برنامج التخلص من النفايات اإللكترونية
لضمان تدويرها بطريقة سليمة وآمنة مبا يدعم احملافظة على البيئة.

أ .خلق جيل من الشباب املتمرس في البرمجيات املفتوحة املصدر عبر:
تنفيذ مبادرات الستخدام نظام التشغيل لينوكس والبرمجيات املفتوحة
املصدر في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
تعزيز املهارات واخلبرات والقدرات لدى الطلبة في املرحلة اجلامعية
في الكليات املتخصصة.
تشجيع البحوث والتطوير في مجال البرمجيات املفتوحة املصدر.

ب .تعزيز النظام البحثي املتطور في مجال تصنيع احلاسبات اللوحية
وتشجيع التصميم والهندسة االبتكارية في هذا املجال ،وتشجيع حصول
املنتجات املصرية على حقوق امللكية الفكرية واملنافسة عاملي ًا مع املنتجات
املثيلة وتشجيع عملية البحوث والتطوير وريادة األعمال وحفظ حقوق
امللكية الفكرية في مجال تصنيع اإللكترونيات واألجهزة الدقيقة من خالل
وضع الضوابط واملعايير احلاكمة وتوفير مصادر متويل مختلفة.

ب .نشر املنتجات مفتوحة املصدر في احلكومة وفى التطبيقات التنموية
عن طريق:
رفع قدرات الشركات احمللية في تطوير وتشغيل وصيانة نظم املعلومات
باستخدام البرمجيات املفتوحة املصدر.
تعزيز املهارات واخلبرات والقدرات البشرية داخل احلكومة الستخدام
املصادر املفتوحة إلى أقصى حد ممكن.
تشجيع استخدام البرمجيات مفتوحة املصدر في التطبيقات احلكومية
املالئمة.
تشجيع استخدام البرمجيات املفتوحة املصدر للتطبيقات التنموية.
إعطاء أفضلية في التقييم للشركات في املناقصات املطروحة التي تتقدم
بحلول املصادر املفتوحة في حالة موائمة احلل املقدم.
التأكد من أنه ال توجد حواجز إجرائية العتماد املنتجات مفتوحة
املصدر داخل احلكومة ،مع إيالء اعتبار خاص ملختلف النماذج التجارية
والعالقات في سلسلة التوريد.

.10سياسات تسهيل النفاذ إلى ذوي االحتياجات اخلاصة
تهدف هذه السياسات إلى تطويع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
لتحسني جودة احلياة لذوي اإلعاقة اخلاصة من خالل تيسير الوصول
للمعلومات واملعرفة ،وتوفير فرص عمل ،وإتاحة سبل االتصال املجتمعي
وإزالة احلواجز وتسهيل إتاحة الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم للحصول
علي حقوقهم والنهوض مبسئولياتهم ومشاركتهم في بناء وتنمية املجتمع..
لهذا ،تتبنى الوزارة السياسات التالية لتحقيق مبدأ اإلتاحة الذي يتطلب
إزالة احلواجز التي حتول دون التمتع بحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة
بشكل عام وتسهيل النفاذ:
أ .مشاركة ذوي اإلعاقة في حتديد السياسات واإلستراتيجيات عبر:
عقد جلسات وحوارات عامة مع ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة لهم
ومشاركة جميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،مبا في ذلك املنظمات غير
احلكومية وأصحاب املصلحة ،وذلك لتكامل املنظومة في جميع مراحل
وضع السياسات.
إصدار تقارير املقارنة والقياس ومتابعة التقدم بشأن اإلجراءات
املتخذة تعتبر أداة أساسية لصانعي السياسات لتقييم فعالية السياسات
والبرامج.
جمع بيانات مفصلة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من قبل ذوي اإلعاقة.
العمل على إزالة احلواجز التي حتول دون املساواة في احلقوق بني ذوى
اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة بشكل عام
ب .متكني ذوي اإلعاقة من خالل نشر تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات
وذلك عبر:
التعاون مع الوزارات واجلهات احلكومية املختلفة لنشر تكنولوجيات
االتصاالت واملعلومات التي تسمح بتمكني ذوي اإلعاقة.
توفير أدوات وبرامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوزارات والهيئات
مثل :إتاحة اتصاالت الطوارئ عند االحتياج ،وفي حاالت إدارة الكوارث
واألزمات بالتنسيق مع اجلهات والوزارات املختصة كوزارة الداخلية،
وتعزيز توافر الكتب املدرسية واملناهج الدراسية في شكل رقمي مبعايير
متعارف عليها عامليا مثل معايير إتاحة نظام املعلومات الرقمي (Digital
 )Accessible Information System DAISYبحيث يحتوي
الكتاب الرقمي على :ملفات صوتية لشرح محتويات الكتاب والربط بني
النص وامللف الصوتي واالنتقال بسالسة بني امللفات وغيرها.

توفير خدمات التطبيب عن بعد خلدمة ذوي اإلعاقة وخاصة في املناطق
النائية.
دعم الوصول إلى املعلومات واملعرفة وإتاحة الوثائق اإللكترونية من
اجلهات احلكومية املختلفة.
العمل على موائمة بيئة العمل لذوي اإلعاقة.
ج .إتاحة برامج وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل زيادة
اإلتاحة لذوي اإلعاقة عن طريق:
تعزيز الوصول إلى اخلدمات املقدمة على اإلنترنت وخدمات احلكومة
اإللكترونية وفقا للمعايير املعترف بها عامليا مثل معايير مبادرة الوصول
إلى اإلنترنت .Web Accessibility Initiative
تطوير املواقع اإللكترونية عالية اإلتاحة لذوي اإلعاقة من أجل تيسير
حصولهم على املعلومات.
تشجيع القطاع اخلاص وصناعة تكنولوجيا املعلومات على تطوير
وإنتاج التكنولوجيات املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة وما يتصل بها
من معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
دعم االبتكارات التقنية وقدرات اخلدمات التي تعمل على توفير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عالية اإلتاحة لذوي اإلعاقة.
العمل على أن تلبي أجهزة الهواتف احملمولة والبرامج احتياجات املستخدمني
مع مختلف أنواع اإلعاقات :البصرية والسمعية واحلركية والذهنية ،مثل توفر
خدمات النص التنبؤي ،وحتويل الكالم إلى نص “ ،”speech-to-textودعم
وظائف حتويل النص إلى كالم “ ”text-to-speechفي الهواتف احملمولة،
وتوفير اخلدمات املرئية “ ،”text to avatarواستخدام برمجيات التعرف
الصوتي بدال من لوحة املفاتيح وغيرها.
توافر وإتاحة الهواتف العمومية بحيث تكون في وضع مناسب وفي
متناول ذوي اإلعاقة (كراسي متحركة) كغيرهم من غير ذوى اإلعاقة.
توفير األجهزة املناسبة لذوي اإلعاقة إلجراء احملادثة عبر الهاتف مثل
سماعة الصوت أو الهاتف النصي أو الهاتف املرئي أو جهاز يشمل
الوسائل الثالث.
د .دمج ذوي اإلعاقة وتنمية مهاراتهم من خالل تكنولوجيا املعلومات
عن طريق:
تأهيل مدارس الدمج ومدارس التربية اخلاصة تكنولوجي ًا من خالل
توفير أجهزة وبرامج احلاسب اآللي لذوي اإلعاقات البصرية والسمعية
ملدارس الدمج.
تأهيل الكوادر القائمة على تدريب وتعليم ذوي اإلعاقة تكنولوجي ًا.

محو أمية احلاسب اآللي لذوي اإلعاقة.
تدريب ذوي اإلعاقة على املهارات املختلفة للحاسب اآللي من أجل زيادة
فرص العمل املتاحة لهم.
ه .تفعيل الشراكات احمللية واإلقليمية والدولية في مجال دعم ذوي اإلعاقة
عبر:
تشجيع الشراكة بني القطاع العام واخلاص ومؤسسات املجتمع املدني
لدعم ذوي اإلعاقة.
حتفيز الشركات على توجيه نسبة من مواردها لدعم ذوي اإلعاقة.
املشاركة في الفعاليات اإلقليمية والدولية املتعلقة بذوي اإلعاقة.
عقد شراكات دولية لتبادل اخلبرات في مجال دعم ذوي اإلعاقة وإطالق
البرامج املشتركة.

مت إعداد محتوى الكتيب بواسطة:
اإلدارة املركزية للسياسات والبحوث والتخطيط اإلستراتيجي
تهدف اإلدارة املركزية للسياسات والبحوث والتخطيط اإلستراتيجي إلى تعظيم االستفادة
من الدور الذي تقوم به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية والتنمية
املجتمعية بالتعاون مع جميع الشركاء من خالل العمل على ثالث محاور رئيسية:
السياسات ،والتي تهدف إلى متابعة التطورات احلديثة في مجال السياسات العامة والنوعية
على املستوى اإلقليمي والدولي ،وحتديث ما يوجد فعليا على املستوى القومي في مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبريد ...البحوث ،وتهدف إلى حتديد الدراسات والبحوث
ذات العالقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع اجلهات املختصة وخاصة البحوث
والدراسات التكنو-اجتماعية ،وذلك كمدخالت تؤخذ في االعتبار لدى صانع القرار...
وأخير ًا التخطيط اإلستراتيجي لرصد وحتليل التحديات التي تواجه قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وحتديد األهداف اإلستراتيجية املستقبلية بالتعاون مع اإلدارات
املسئولة ووضع آلية متابعة وتقييم لبرامج العمل وتقارير دورية لإلجنازات ،باإلضافة إلى
صياغة اإلستراتيجيات الفرعية ذات الصلة.
ملزيد من املعلومات حول استراتيجية وسياسات القطاع ،الرجاء زيارة موقع وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
www.mcit.gov.eg
موقع.وزارة-االتصاالت.مصر
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