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 -1مقدمة

 .2المسئولية المجتمعية

أشــارت العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة مثــل اإلعــان العالمــى لحقــوق اإلنســان عــام ، 1948والعهــد الدولــي للحقــوق

هنــاك العديــد مــن تعريفــات المســؤولية المجتمعيــة ،تتمحــور جميعهــا حــول أن المســؤولية المجتمعيــة هــى ثقافــة االلتــزام

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة عــام  1966إلــى حــق كل فــرد فــي مســتوى معيشــة يؤمــن لــه وألســرته الغــذاء،

بالمســؤولية نحــو المجتمــع ضمــن أولويــات التخطيــط االســتراتيجي للمؤسســة ،وتوفيــر الدعــم والمســاندة التامــة مــن

والملبــس ،والمســكن ،والعنايــة الطبيــة ،والخدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،وحــق التأميــن ضــد البطالــة والمــرض والعجــز

قبــل اإلدارة العليــا تجــاه التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثــاث االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،وتتبنــى وزارة االتصــاالت

والترمــل والشــيخوخة ،باإلضافــة إلــى الحــق فــى إحــراز تحســن مســتمر فــى ظروفــه المعيشــية .1ويتطلــب تحقيــق ذلــك

وتكنولوجيــا المعلومــات التعريــف التالــى للمســئولية المجتمعيــة “ :التــزام المؤسســة تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل فيــه،

تضافــر جهــود شــركاء التنميــة مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ،حيــث أن التنميــة المتكاملــة ،والمتوازنــة

وذلــك عــن طريــق المســاهمة بمجموعــه كبيــرة مــن األنشــطة االجتماعيــة ،مثــل محاربــة الفقــر ،وتحســين الخدمــات

والمســتدامة ،ودمــج المجتمعــات المحليــة األكثــر فقــراً واألولــى بالرعايــة ال يمكــن أن تتحقــق مــن خــال طــرف واحــد ،وإنمــا

الصحيــة ،ومكافحــة التلــوث وخلــق فــرص عمــل ،وحــل مشــكلة اإلســكان ،والمواصــات وغيرهــا»  ،وهــو مــا يعكــس التــزام

تتحقــق مــن خــال الســعي إلحــداث التكامــل والتنســيق بيــن جهــود ومبــادرات كافــة الشــركاء وتعبئــة مواردهــم بأنواعهــا

المؤسســة بشــكل دائــم تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل فيــه وذلــك عــن طريــق المســاهمة فــى التنميــة االقتصاديــة

المختلفــة.

وتحســين مســتوى المعيشــة للمجتمعــات المحليــة والمجتمــع ككل».

وأدركــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات أن إمكانــات األفــراد وإنجازاتهــم الفرديــة فــى مختلــف المجــاالت كالصحــة

ومــن خــال اســتراتيجية المســئولية المجتمعيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،تولــى الــوزارة اهتمامــا للفئــات

والتعليــم والدخــل _علــى الرغــم مــن أهميتهــا_ لــن تضمــن التقـدّم ولــن تحقــق التنميــة المرغوبــة ،وإنمــا اإلمكانــات والعمــل

األولــى بالرعايــة والتــي تشــمل الفقــراء ،وكبــار الســن ،وذوى اإلعاقــة ،والمــرأة المعيلــة ،وغيرهــم ،شــكل رقــم( ،)1وحيــث

علــى مســتوى المجتمــع ككل و التماســك واالندمــاج االجتماعــي ،والمســاواة والعدالــة االجتماعيــة هــي البوابــة للتنميــة

أن الحــد مــن الفقــر وتمكيــن الفقــراء يأتــى علــى رأس أولويــات الحكومــة المصريــة لعــدة ســنوات قادمــة ،وعلــى الرغــم

المســتدامة ،حيــث أن اندمــاج الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع بمــا يحقــق مبــادئ المســاواة ال تقــل أهميــة عــن

مــن قيــام الحكومــة بالعديــد مــن المبــادرات الهادفــة للحــد مــن الفقــر منــذ التســعينيات ،إال أن األثــر المترتــب علــى هــذه

النجــاح االقتصــادي فــي تحقيــق الرفــاه واالســتقرار االجتماعــي ،فطبقـاً لتقريــر التنميــة البشــرية ،2013 2فــإن المجتمعــات
التــي تنعــم بالمســاواة تتفــوق علــى تلــك التــي تعانــي مــن عــدم المســاواة فــي أدائهــا فــي جميــع مقاييــس التنميــة
البشــرية ،كمــا تســتفيد مــن النمــو فــي الحــد مــن الفقــر بفعاليــة أكثــر مــن البلــدان التــي تشــهد فــوارق كبيــرة بيــن
الفئــات المختلفــة (تقريــر التنميــة البشــرية  ،3)2013ومــن هنــا البــد مــن تعزيــز مبــادئ المســاواة والعدالــة االجتماعيــة
والدمــج فــي سياســات واســتراتيجيات التنميــة ،والتــي تلعــب المســئولية المجتمعيــة دوراً هامـاً فــي تعزيزهــا مــن خــال
تنفيــذ المشــروعات التــى تهــدف إلــى تنميــة المجتمــع وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة مــن خــال االســتثمار المســئول.

4

المبــادرات كان محــدوداً ،لــذا فــإن منهجيــة العمــل يجــب أن تســتهدف مبــادئ التنميــة المتكاملــة ،ومفاهيــم الفقــر متعــدد
األبعــاد ،حيــث أن معانــاة الفقــراء ال تقتصــر علــى النقــص فــي الدخــل ،إذ يتخــذ الفقــر أبعــاداً متعــددة منهــا الحرمــان مــن
الصحــة والتعليــم ،وقــد نجحــت البلــدان األوروبيــة فــى منتصــف القــرن العشــرين فــى الحــد مــن الفقــر ليــس عــن طريــق
زيــادة الدخــل فحســب ،بــل أيضـاً بتقديــم خدمــات عامــة مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم (تقريــر التنميــة البشــرية ،5)2013
كمــا يجــب أيضـاً أن تتجــاوز المســئولية المجتمعيــة للشــركات مفهــوم العمــل التطوعــي أو الخيــري -رغــم أهميتــه وضرورتــه
والحاجــة إليــه -إلــي التــزام الشــركة بمســئولياتها تجــاه المجتمــع والتــى يجــب أن تنفــذ فــى إطــار توجهــات اســتراتيجية
ومحــاور عمــل مــن أجــل تعظيــم االســتفادة مــن مشــروعات المســئولية المجتمعيــة ،والتــي يجــب أن تقــاس مــن خــال
مؤشــرات قيــاس لتحديــد مــدي اتســاق اســتراتيجيات الشــركات مــع االهــداف التنمويــة للدولــة.

ومــن الضــروري رفــع مســتوى التعاطــي مــع مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة علــى مســتوى المؤسســات وتحويلهــا الــى
مســتوى المفهــوم االســتراتيجي فــي العمــل الحكومــي ،وربطهــا بشــبكة الكترونيــة موحــدة ،وتعميــم ثقافتهــا عبــر كافــة

ذوى االعاقة

الوســائل المتاحــة ،وأيضـاً تحفيــز المجتمعــات المدنيــة علــى االنخــراط فــي المســؤوليات االجتماعيــة ،والعمــل علــى وضــع
المبــادئ االيلــة الــى تحســين وتطويــر عمــل المســؤولية االجتماعيــة ودعــم برامجهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة،
وأيض ـاً تحفيــز الشــركات علــى االنتقــال مــن العمــل فــى مجــال المســئولية المجتمعيــة مــن المشــروعات القائمــة بذاتهــا

المرأة المعيلة

كبار السن

والموزعــة علــى عــدة مجــاالت ،وهــو مــا ال يعــد نمــوذج مســتدام للمشــروعات وفــى ذات الوقــت ليــس االســتخدام األمثــل
للمــوارد ،إلــى العمــل فــي إطــار إســتراتيجية موحــدة ،وفهــم للفوائــد المتبادلــة مــا بيــن الشــركاء والمجتمــع.
لــذا تبنــت الــوزارة بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء داخــل قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،تطويــر اســتراتيجية
للمســئولية المجتمعيــة للقطــاع ككل ،تعمــل بمثابــة إطــار عــام وتوجهــات اســتراتيجية ،وتهــدف فــي مجملهــا لتعظيــم

سكان
المناطق
العسوائية
والنائية

األيتام

األثــر مــن المشــروعات التــى تنفــذ فــي إطــار المســئولية المجتمعيــة ،كمــا تهــدف إلــى تنظيــم المناقشــات الجاريــة
والمســتقبلية مــع الجهــات المعنيــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،مــع تجنــب االزدواجيــة فــي تنفيــذ المشــروعات،
ذلــك باإلضافــة إلــى تحديــد ونشــر الممارســات الجيــدة التــي يمكــن مــن خاللهــا تعظيــم االســتفادة المجتمعيــة مــن خــال
شــبكات اإلنترنــت وتقنيــات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.

األميين

الفقراء

وتــم تطويــر هــذه اإلســتراتيجية أخــذاً فــي االعتبــار المشــروعات الجاريــة فــي مجــال المســئولية المجتمعيــة ،كمــا تــم
االتفــاق علــى عــدة مشــروعات تقتــرح كمشــروعات قوميــة ،يمكــن أن يســاهم فيهــا القطــاع ككل مــن اجــل أن توضــع هــذه
اإلســتراتيجية موضــع التنفيــذ.
شكل رقم ( : )1الفئات المستهدفة
 -1د .ابتسام الجعفراوى -المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية -مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية2013 -
 -2البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة :تقرير التنمية البشرية  :2013نهضة الجنوب -تقدم بشرى فى عالم متنوع
 -3مرجع سابق

4

Holmes, L. and Watts, R (2000) Corporate Social responsibility: Making Good Business sense, World Business Council for -4
Sustainable development, Geneva
 -5مرجع سابق

5

 -3الوضع الراهن
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 1-3المؤشرات االجتماعية واالقتصادية
10

تواجــه مصــر العديــد مــن التحديــات مــن أهمهــا اتســاع الفــوارق بيــن الطبقــات ،وارتفــاع
معــدالت األميــة والفقــر والبطالــة ،ممــا يمثــل عائقـاً أمــام النهــوض الشــامل واســتدامة
التقدّم.
6

يبلــغ عــدد ســكان مصــر  92مليــون نســمة ،ويــزداد بمعــدل  2مليــون نســمة ســنوياً
بنســبة  ،%2.17وهــو معــدل زيــادة ســكانية ضخــم وفقــا لتقديــرات األمــم المتحــدة،
وتقــدر معــدالت الفقــر للعــام ( 2011 /2010أقــل مــن  8,5جنيــه مصــري للفــرد يومي ـاً)
 % 25,2بارتفــاع  %3,6عــن العــام  ،2009 /2008ومعــدالت الفقــر المدقــع (أقــل مــن

1

3

2

3

 5.7جنيــه مصــري للفــرد يوميـاً) بنســبة  ،%4.8وهــذا يعنــى أن نحــو  %61مــن القــرى
تعيــش تحــت خــط الفقــر منهــم  %20يعيشــون فــي فقــر مدقــع

.6

بحث
وتكنولوجيا
وابتكار

بلغــت نســبة األميــة فــي مصــر  %24,9عــام  ،2012والتــي ترتفــع فــي اإلنــاث (%32,5

اإلتصاالت

الرعاية
الصحية

دعم
مؤسسات
المجتمع
المدنى

توليد الدخل
وتحسين
مستوى
المعيشة

البيئة
ومناحى
الحياة

التعليم

) عنهــا فــي الذكــور ( ،)%17,6ويعانــى أكثــر مــن ثلــث الفقــراء مــن األميــة بينمــا لــم
تحصــل الغالبيــة العظمــى مــن الفقــراء ســوى علــى تعليــم ابتدائــي علــى األكثــر،
ووصــل عــدد المتعطليــن عــن العمــل فــي العــام  2013إلــى  4,3مليــون متعطــل بنســبه

شكل رقم(: *)2مشروعات المسئولية المجتمعية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات طبقاً لمحور العمل -أبريل 2013

 %12.7مــن إجمالــي قــوه العمــل ،حيــث بلغــت نســبه البطالــة بيــن اإلنــاث %24.1
مقابــل  %9.3بيــن الذكــور (الجهـــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء  2012و.)2013

١٨

 2-3مشروعات المسئولية المجتمعية لقطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وفــى إطــار المســئولية المجتمعيــة ،تقــوم وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
والجهــات والهيئــات التابعــة لهــا ،والشــركات العاملــة فــي المجــال ،وأيض ـاً مؤسســات
١٠

المجتمــع المدنــى العاملــة فــى مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بتنفيــذ العديــد
مــن المشــروعات التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بالفئــات األولــى بالرعايــة ،وذلــك فــى

٨

٨

مجــاالت عــدة مثــل الصحــة والتعليــم وتمكيــن ذوى اإلعاقــة وتوفيــر المســكن المالئــم
وغيرهــا ،ويبيــن الشــكل رقــم ( ،)2والشــكل رقــم ( )3عــدد المشــروعات التــى تنفــذ
مــن خــال القطــاع طبقـاً لمحــور العمــل والفئــة المســتهدفة علــى التوالــي ،إال أن هــذه
2

البرامــج ال تنفــذ فــى إطــار عــام يضمــن تكاملهــا وتوجيههــا التوجيــه األمثــل ،لذلــك ارتــأت
وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ومــن منطلــق أهميــة التحــرك الحكومــي تجــاه
برامــج المســؤولية المجتمعيــة لدفــع الجهــود فــي هــذا المجــال ،ضــرورة تعظيــم الفائــدة

األميين

مــن هــذه المشــروعات مــن خــال دعــم التعــاون والشــراكة والتكامــل بيــن المشــروعات

سكان المناطق
العشوائية والنائية

المرأة

الفقراء

ذوى اإلعاقة

المختلفــة ،لمواجهــة تحديــات العمليــة التنمويــة فــى مصــر.
شــكل رقــم(: )3مشــروعات المســئولية المجتمعيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات طبق ـاً للفئــة المســتهدفة-
أبريــل 2013
* يمكن أن يستهدف المشروع الواحد أكثر من فئة من الفئات

 - -6مسح دخل األسرة واإلنفاق واالستهالك -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء2009 -
و 2011
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 .4دور الحكومة فى المسئولية المجتمعية

 .5منهجية العمل

تلعــب الحكومــة دوراً أساســياً وضروري ـاً لدعــم المســئولية المجتمعيــة للشــركات والتنســيق بيــن جهــود الشــركاء ،ومــن
أجــل تعظيــم االســتفادة مــن دور وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،تــم حصــر العقبــات والتحديــات التــى تواجــه
مؤسســات المجتمــع المدنــى وشــركات القطــاع ســواء المحليــة أو متعــددة الجنســيات فــى مجــال تنفيــذ مشــروعات
المســئولية المجتمعيــة ،وتلقــى مقترحاتهــم حــول مــا يمكــن أن تقدمــه الــوزارة لمســاعدتهم لمواجهــة هــذه التحديــات
ويبيــن الجــدول رقــم ( )1والجــدول رقــم ( )2التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ مشــروعات المســئولية المجتمعيــة والنقــاط التــي
يمكــن مــن خاللهــا أن تســاهم الــوزارة فــى دعــم تنفيــذ مشــروعات المســئولية المجتمعيــة مــن منظــور كال ً مــن الشــركات
ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــي التوالــي.

اعتمــدت منهجيــة العمــل علــى المشــاركة الفعالــة مــن قبــل الجهــات التابعــة لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات،

جدول رقم( :)1التحديات التي تواجه مشروعات المسئولية المجتمعية ودور الوزارة لمواجهتها من منظور الشركات

التحديات

دور الوزارة

عــدم اســتدامة الفكــر والتوجه
الحكومية .تجــاه المســئولية المجتمعية إزالة القيود اإلدارية والروتين.
داخــل المؤسســات
صعوبــة تحديــد والتعــاون مــع مؤسســات
المجتمــع المدنــي بناء قاعدة بيانات مؤسسات المجتمع المدني.
كشــركاء لمشــروعات المســئولية المجتمعيــة.
ازدواجية المشروعات.

توفيــر التوجيــه بشــأن المشــروعات التــي تريــد الحكومــة
للشــركات أن تشــارك بهــا.

وشــركات القطــاع الخــاص ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،حيــث أنقســم العمــل إلــى ثــاث مراحــل رئيســية هــي :تقييــم
وتحليــل الوضــع الراهــن ،تحديــد مالمــح اإلطــار العــام لإلســتراتيجية ،التطويــر النهائــي لإلســتراتيجية (شــكل رقــم :)4

تقييــم وتحليــل الوضــع الراهــن :والــذى هــدف باألســاس إلــى حصــر المشــروعات الجاريــة ،والتــي تنفــذ مــن قبــل الجهــات
المختلفــة داخــل قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،وذلــك مــن خــال عقــد عــدة ورشــات عمــل ومقابــات فرديــة
مــع كافــة الشــركاء ،وإعــداد وثيقــة تعريفيــة لــكل مشــروع مــن المشــروعات الجاريــة.
تحديــد مالمــح اإلطــار العــام لإلســتراتيجية :بنــاءاً علــي مراجعــة بعــض المؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع
المصــري ،والتجــارب الدوليــة فــي اســتخدام االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات للمســئولية المجتمعيــة ،ومناقشــة
محــاور العمــل وأهــداف اإلســتراتيجية مــع الشــركاء ،تــم إعــداد وإرســال اســتقصاء رأي حــول رؤيــة الشــركاء إلســتراتيجية
المســئولية المجتمعيــة للقطــاع ،والتــي بنــاءاً عليهــا تــم وضــع التصــور المبدئــي لإلســتراتيجية ،وفــي هــذه المرحلــة
اتفــق الشــركاء علــي ضــرورة اقتــراح عــدة مشــروعات قوميــة تســاهم فــي تنفيذهــا عــدة جهــات مــن داخــل القطــاع،
علــي أن تكــون هــذه المشــروعات القوميــة امتــداداً لمشــروعات جاريــة

الخلــط بيــن مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة والعمــل إقامــة حــوار منظــم بيــن الحكومــة وجميــع أصحــاب المصلحــة
المعنيين.
الخيــري.

تقييم وتحليل الوضع الراهن لمشروعات المسئولية
المجتمعية لقطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تركيــز بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى الجانــب زيــادة الحوافــز الحكوميــة للشــركات التــي تســاهم فــي
التنميــة االجتماعيــة والتــى تكــون شــراكات متميــزة مــع
المالــي فقــط مــن الشــراكة.
المجتمــع المدنــى.
وضع معايير لضمان تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية،
وعدم استغالل المنابر لتحسين صورة بعض الشركات دون
تحقيق األهداف األساسية للمسئولية المجتمعية.
التقدير للمشروعات التي تقوم بها الشركات من خالل
المسئولية المجتمعية لها.
غياب معايير قياس تحقق أهداف المشروعات

تشجيع تبادل الخبرات بين الشركات فى مجال المسئولية
المجتمعية.

ورشات عمل  /مقابالت فردية
وثائق تعريفية للمشروعات
محاور العمل

التحديات
غياب الموارد المالية الكافية للمنظمات غير الحكومية.

دور الوزارة
إنشاء صندوق لدعم المبادرات االجتماعية.

المشروعات الجارية

خبراء فى مجال التنمية

مؤسسات المجتمع المدني

وضع اإلطار العام إلستراتيجية

البفئات المستهدفة
التوجهات الرئيسية

بعض الفئات المستفيدة
خبراء فى مجال التنمية

رؤية وأهداف المسئولية المجتمعية

التطور النهائى لإلطار العام إلستراتيجية
وتحديد المشروعات القومية
محموعات عمل
ورشة عمل نهائية

اإلطار العام إلستراتيجية قطاع اإلتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية

عــدم التــزام بعــض الشــركات باالســتمرارية فــى نشــر ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ،وخاصــة
بيــن الشــركات المصريــة.
ا لمشــر و عا ت .

اإلجراءات الحكومية والروتين.

زيــادة الحوافــز الحكوميــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة ،ووضــع
حوافــز خاصــة للمتميزيــن مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة
فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة.
توفيــر قائمــة بمشــروعات التنميــة االجتماعيــة ذات األولويــة،
والتــي يمكــن أن تســاهم فيهــا الشــركات.

وقــد ارتــأت مؤسســات المجتمــع المدنــي أهميــة دورهــا فــى نشــر الوعــي بيــن الشــركات حــول أهميــة المســاهمة فــى
أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة ودورهــا فــي التنميــة المجتمعيــة.
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الوزارة

مراجعة التجارب الدولية المماثلة
جلسات عصف ذهنى مع الخبراء والشركاء

تشكيل لجنة مشتركة للمسؤولية االجتماعية للشركات،
تضم أعضاء من المسئولين الحكوميين ورجال األعمال
والمجتمع المدني.
جــدول رقــم( :)2التحديــات التــي تواجــه مشــروعات المســئولية المجتمعيــة ودور الــوزارة لمواجهتهــا مــن منظــور مؤسســات
المجتمــع المدنــى

الشركات

مؤسسات
المجتمع
المدني
العاملة
فى قطاع
اإلتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات

شكل رقم ( : )4منهجية العمل
التطويــر النهائــى لإلســتراتيجية :فــي هــذه المرحلــة وباإلضافــة إلــى مناقشــة مــا تــم التوصــل إليــه فــى مرحلــة (تحديــد
مالمــح اإلطــار العــام لإلســتراتيجية) مــع كافــة الشــركاء مــن داخــل القطــاع ،تــم دعــوة بعــض الخبــراء فــي مجــال التنميــة
المجتمعيــة مــن خــارج قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وبعــض المســتفيدين مــن اإلســتراتيجية حتــى يتــم النظــر
إلــي اإلســتراتيجية برؤيــة شــاملة ،وتــم مناقشــة الصــورة النهائيــة لإلســتراتيجية ،واالتفــاق علــى المشــروعات القوميــة
التــى يمكــن أن يســاهم فيهــا القطــاع تحــت مظلــة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.
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 .6االطــار العــام للعمــل فــى منظومــة المســئولية
المجتمعيــة لقطاع االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات
ينقســم العمــل فــى مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إلــى ثــاث محــاور رئيســية هــى المســتوى االســتراتيجى،
المشــروعات التجريبيــة ،وتنفيــذ المشــروعات (شــكل رقــم  .)5ويتــم ذلــك بالتعــاون بيــن شــركاء القطــاع وتحــت مظلــة لجنــة
المســئولية المجتمعيــة والتــى شــكلت بقــرار وزارى لتضــم ممثلــى القطــاع الخــاص ،والشــركات ممتعــددة الجنســيات ،
ومؤسســات المجتمــع المدنــى العاملــة فــى مجــال اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.

 .9اإلطار العام لإلستراتيجية
تهــدف اإلســتراتيجية إلــى تعظيــم دور القطــاع فــي المســاهمة فــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة مــن خــال تعظيــم الفائــدة
المجتمعيــة مــن المشــروعات التــى تهــدف إلــى خدمــة وتنميــة الفئــات األولــى بالرعايــة باســتخدام أدوات االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات ،وذلــك مــن خــال دعــم شــركاء التنميــة التخــاذ نهــج مؤسســي اســتراتيجي للتعــاون والشــراكة
مــع بعضهــا البعــض مــع أصحــاب المصالــح ذوي الصلــة (المجتمــع المدنــي ،األوســاط األكاديميــة ،المؤسســات الحكوميــة
وغيرهــا).

وكمــا يوضــح الشــكل رقــم  ،5يتــم تنــاول القضايــا االســتراتيجية فــى مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن خــال

والبــد أن ترتكــز اإلســتراتيجية علــي بنيــة أساســية قويــة تشــمل البنيــة التحتيــة (وتشــمل البنيــة التكنولوجيــة ،والبنيــة
التشــريعية ،وغيرهــا) ،والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا واالبتــكار ،ومؤسســات مجتمــع مدنــي ُمُمكنــة.

بالمشــروعات التجريييــة ،أمــا تنفيــذ المشــروعات فتتــم بالتعــاون بيــن كافــة شــركاء القطــاع تحــت مظلــة لجنــة المســئولية

وتشــتمل اإلســتراتيجية التــى تهــدف باألســاس إلــى المســاهمة فــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة علــي ثــاث محــاور

المجتمعيــة.

رأســية هــي التعليــم ،والرعايــة الصحيــة ،وتوليــد الدخــل وتحســين مســتوى المعيشــة ،ذلــك باإلضافــة إلــى محوريــن

مكتــب مستشــار الوزيــر للمســئولية والخدمــات المجتمعيــة ،ويعنــى الصنــدوق المصــرى لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

عرضييــن همــا التنميــة الريفيــة وتمكيــن المــرأة ،ومــن أجــل ضمــان كفــاءة التنفيــذ يجــب أن تســتخدم أدوات إدارة المعرفــة
والتعــاون الدولــى لالســتفادة مــن التجــارب المحليــة والدوليــة وأفضــل الممارســات فــى المشــروعات التــى تنفــذ فــى إطــار
اســتراتيجية االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات للمســئولية المجتمعيــة (شــكل رقــم .)6
مستشار الوزير للمسئولية
والخدمات المجتمعية
المستوى اإلستراتيجي

لجنة المسؤلية المجتمعية
لقطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات

الصندوق المصرى لتكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت
المشروعات التجربية
عدالة اجتماعية
قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات تحت مظلة لجنة
المسؤلية المجتمعية

التعاون الدولى
ونقل الخبرات
تنفيذ المشروعات

لجنة المسؤلية المجتمعية
لقطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات
التنمية الريفية
مناحى الحياة

ادارة المعرفة
توليد الدخل
وتحسين مستوى
المعيشة

الرعاية الصحية

التعليم
تمكين المرأة

دعم مؤسسات المجتمع المدنى

شكل رقم ( : )5االطار العام للعمل فى منظومة المسئولية المجتمعية

بحث وتكنولوجيا وابتكار

لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
البنية التحتية

 .7الرؤية
مجتمع معرفه رقمى تقوم فية المسئولية المجتمعية بدوراً فاعال ً فى تحقيق العدالة االجتماعية
شكل رقم ( : )6اإلطار العام إلستراتيجية قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية

 .8الرسالة
تفعيــل أدوات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن خــال المســئولية المجتمعيــة لشــركاء القطــاع مــن أجــل تمكيــن
الفئــات األولــى بالرعايــة وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة
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  .10األهداف اإلستراتيجية
تشمل اإلستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية هي :إستخدام اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من أجل:
الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة.
توفير فرص تعليمة وصحية أفضل للفئات األولى بالرعاية.
تمكين ذوى اإلعاقة.
تعزيز استخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لدعم التنمية الريفية.
تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
الحفاظ علي البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

المختبرات الحية ()living labs
والتــي عَرفهــا اإلتحــاد األوروبــي «كبيئــة االبتــكار المفتــوح فــي الحيــاة اليوميــة ،والتــي يتكامــل فيهــا االبتــكار القائــم علــى
احتياجــات الســوق مــع عمليــات خلــق خدمــات جديــدة ومنتجــات وبنيــة تحتيــة مجتمعيــة»  ،7ومــن خــال هــذه المختبــرات
يمكــن مســاعدة أصحــاب المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــن خــال حلــول ابتكاريــه تعتمــد باألســاس علــى
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،وحيــث أن المختبــرات الحيــة قــد أُنشــأت فــى بعــض الــدول مثــل جنــوب أفريقيــا ،يجــب
التعــرف علــى الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات فــى هــذه التجــارب لتعظيــم الفائــدة مــن هــذه المختبــرات.
البوابات المجتمعية
التوســع فــى إنشــاء البوابــات المجتمعيــة التــى تهــدف إلــى دعــم فئــات المجتمــع المختلفــة ،وتشــجيع تطويــر البوابــات
التــى تدعــم مشــروعات المســئولية المجتمعيــة والتــى تنفــذ فــي إطــار هــذه اإلســتراتيجية ،ذلــك باإلضافــة إلــى إدارة
محتــوى قواعــد معرفيــة متخصصــة لتبــادل الخبــرات وإدارة المعرفــة بواســطة المجتمــع.

استخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى.
تفعيل التعاون الدولي ونقل الخبرات فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية.

 2-10توفير فرص تعليمة وصحية أفضل للفئات األولى بالرعاية
التعلم والتدريب عن بُعْد
تطويــر التعلــم والتدريــب عــن بُعْــد فــى المجــاالت المختلفــة لرفــع القــدرات ومحــو األميــة وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة

 1-10الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة
تهــدف البرامــج داخــل هــذا المحــور إلــى تعزيــز التنميــة المســتدامة والحــد مــن الفقــر مــن خــال تمكيــن الفئــات المهمشــة
مــن المعرفــة ،وتوفيــر الخدمــات األساســية التــي تعــزز حياتهــم ومــن ثــم تمكنهــم مــن تولــي مســؤولياتهم ،وهنــاك العديــد

والنائيــة ،وذلــك مــن خــال منافــذ مجتمعيــة مثــل بيــوت التكنولوجيــا ،ومراكــز الشــباب ،والمــدارس وغيرهــا ،مــع األخــذ فــي
االعتبــار ضــرورة توفيــر المــوارد البشــرية الالزمــة للتدريــب.
التأهيل التكنولوجى للمدارس المجتمعية

مــن التجــارب الدوليــة والممارســات التــى يمكــن االســتفادة منهــا والتــي عكســت بشــكل واضــح دور االتصــاالت وتكنولوجيــا

المســاهمة فــى تطويــر العمليــة التعليميــة للفئــات الفقيــرة فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة عــن طريــق التأهيــل التكنولوجي

المعلومــات فــي مكافحــة الفقــر مــن خــال توفيــر الخدمــات األساســية للســكان األكثــر ضعفًــا وتهميشًــا ،منهــا علــى ســبيل

لطــاب المــدارس المجتمعيــة مــن خــال التدريــب علــي أساســيات الحاســب اآللــي ،وأيضـاً مــن خــال تدريــب الميســرين،

المثــال اإلذاعــات المحليــة ،وتطويــر مراكــز الخدمــة وانتشــار اســتخدام المزارعين والصياديــن وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة

حيــث تعــد هــذه المــدارس هــى البوابــة الرئيســية للتعليــم ومعالجــة مشــكلة التســرب مــن التعليــم فــى المناطــق النائيــة

للهواتــف النقالــة مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات الحيويــة.

والفقيرة.

ويتضمن العمل فى هذا المحور العديد من البرامج منها:
بيوت التكنولوجيا نقاط مضيئة
التوســع فــى إنشــاء بيــوت التكنولوجيــا كنقــاط نفــاذ عموميــة مجتمعيــة متعــددة األغــراض تتيــح النفــاذ أمــام األفــراد إلــى
مختلــف مــوارد االتصــاالت ،وخاصــاً اإلنترنــت ،مجانــاً أو بتكلفــة قليلــة ،باإلضافــة إلــى التوســع فــى الخدمــات المقدمــة

العالج عن بعد
التوســع فــى اســتخدام العــاج عــن بعــد لخدمــة المناطــق الفقيــرة والنائيــة ،وربــط الوحــدات الصحيــة بالمستشــفيات
الحكوميــة والجامعيــة داخــل كل محافظــة علــى حــدي ،ويمكــن لتعويــل علــى تكنولوجيــا Meshلخدمــة المناطــق التــي ال
تتوافــر بهــا البنيــة التحتيــة لخدمــات االنترنــت.

للمواطنيــن طبقــاً الحتيــاج المجتمعــات المحليــة ،والتــي يمكــن أن تشــمل معلومــات عــن أســعار المحاصيــل الزراعيــة

الوقاية الصحية

بشــكل يومــى ممــا يدعــم الموقــف التفاوضــي للمنتجيــن الزراعييــن ،وأيضـاً معلومــات عــن الزراعــة واألحــوال الجويــة ،وتربيــة

توفير خدمات صحية ،ورفع الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية من خالل بوابات متخصصة.

المواشــي واألغذيــة ،وذلــك مــن أجــل إتاحــة النفــاذ الســريع إلــى المعــارف والمعلومــات الشــاملة والمحدّثــة والتفاصيــل ذات
الصلــة ،ذلــك باإلضافــة إلــى اســتخدامها كمراكــز للتعليــم عــن بعــد ومحــو األميــة.
مراكز االتصال غير الهادفة للربح
تهــدف هــذه المراكــز إلــى تشــغيل الشــباب فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة ،وتقــوم الفكــرة األساســية لهــذه المراكــز علــى
كونهــا غيــر هادفــة للربــح ،ممــا يســاهم فــي تقديــم الخدمــات بأســعار تنافســية ،كمــا يمكــن مــن خاللهــا تشــجيع العمــل
عــن بعــد لتمكيــن المواطنيــن مــن ذوى االعاقــة والمــرأة وقاطنــى المناطــق الريفيــة والنائيــة مــن االلتحــاق بالعمــل.
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 3-10تمكين ذوى اإلعاقة
تعــد االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إحــدى أهــم األدوات التــى يمكــن أن تيســير الحيــاة اليوميــة لــذوى اإلعاقــة والذيــن
يبلــغ عددهــم نحــو  15مليــون مصــرى إلــى حــد كبيــر ،وتوفــر لهــم فــرص تعليميــة وتدريبيــة تضاهــى تلــك المتاحــة ألقرانهــم
مــن غيــر ذوى اإلعاقــة .وحيــث أن هــذه الفئــة مــن المجتمــع قــد عانــت مــن التهميــش لفتــرات طويلــه ،فقــد أولــت وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إهتمام ـاً خاص ـاً بهــم ،وطــورت لهــم إســتراتيجيه منفصلــة مــن أجــل خدمــة هــذه الفئــة

تصميــم وإنتــاج خدمــات وبرامــج االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
لمواجهــة تحديــات التنميــة
يتــم ذلــك مــن خــال تشــجيع مطــوري التكنولوجيــا وطــاب الجامعــات
علــى تطويــر برامــج وتطبيقــات المحمــول التــى تســاهم فــى مواجهــة
التحديــات التــى تواجــه الفئــات األولــى بالرعايــة مــن خــال إطــاق
مســابقة ســنوية لإلبتــكار مــن أجــل المســئولية المجتمعيــة.

واالســتفادة مــن طاقاتهــا المهــدرة والتــي يمكــن لهــا أن تســاهم بشــكل فعــال فــي بنــاء وتنميــة الوطــن ،إذا مــا وضعــت
إســتراتيجيات وخطــط كــفء تعمــل علــي دمــج وتأهيــل ذوي اإلعاقــة ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن ومنتجيــن.
دعم العملية التعليمية لذوى اإلعاقة

 5-10تمكيــن المــرأة وتعزيــز المســاواة بيــن
الجنســين

تطويــع أدوات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لتوفيــر فــرص تعليميــة متكافئــة ومناســبة لكافــة أنــواع اإلعاقــات ودرجاتهــا،
فــي مراحــل التعليــم المختلفــة مــن خــال توفيــر األجهــزة والبرمجيــات الالزمــة لدعــم دمــج الطــاب ذوى اإلعاقــة فــي

تبلــغ نســبة اإلنــاث  % 48.9مــن عــدد ســكان مصــر بالداخــل ،وجــاء

مــدارس التعليــم العــام ،ومؤسســات التعليــم العالــي ،وأيضـاً مــدارس التربيــة الخاصــة ،وتأهيــل وتدريــب المعلميــن -الركــن

ترتيــب مصــر فــى تقريــر فجــوة النــوع الــذى يصــدره المنتــدى االقتصــادي

األساســي فــى العمليــة التعليميــة لــذوى االعاقــة -علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات لخدمــة عمليــات الدمــج الكلــى

العالمــي ،والــذي يقيــس حجــم الفجــوة فــى كفالــة الحقــوق األساســية

والجزئــى طبق ـاً لنــوع ودرجــة اإلعاقــة ،هــذا باإلضافــة إلــى االهتمــام بتنميــة القــدرات الذهنيــة لــذوى االعاقــات الفكريــة

للمــرأة مقارنــة بالرجــل بالنســبة ألربعــة موضوعــات أساســية خاصــة

وفتــح مجــاالت جديــدة للفهــم واالبتــكار مــن خــال التعليــم غيــر الرســمي.

بالتعليــم ،والصحة ،والمشــاركة (الفرص) االقتصادية ،والتمكين السياســي

التدريب والتأهيل من أحل فرصة عمل أفضل
مــن أجــل ضمــان حــق االشــخاص ذوي االعاقــة فــى الحصــول علــى فــرص متكافئــة للعمــل فــى مجــال االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومــات ،وغيرهــا مــن المجــاالت بمــا يتناســب مــع مؤهلهــم الدراســي و تأهيلهــم المهني بهــدف تمكين االشــخاص ذوي
االعاقــة مــن بلــوغ اقصــى قــدر مــن االســتقاللية وتحســين جــودة الحيــاه لهــم ،تهــدف اســتراتيجية االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات لخدمــة ذوى االعاقــة الــى فتــح اســواق عمــل لالشــخاص ذوي االعاقــة و تعزيــز فرصهــم فــي مباشــرة العمــل
مــن خــال برامــج للتدريــب علــى المهــارات األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات  ،وأيضـاً مبــادرة التدريــب مــن أجــل التوظيــف
لــذوى االعاقــة مــن خــال إتاحــة فــرص تدريــب وعمــل مــن خــال مراكــز االتصــال ،وأيضـاُ مــن خــال التعــاون مــع الشــركات
الكبــرى العاملــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات.
تعزيز البحوث ،والتنمية ،واالبتكار فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لخدمة ذوي االعاقة
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فــي المركــز  126مــن بيــن  135دولــة ،وهــو ترتيــب متأخــر إلــى حــد

كبيــر ،أمــا عــن النشــاط االقتصــادي فتبلــغ نســبة مشــاركة الذكــور
 ٪74,6مــن إجمالــي عــدد الذكــور بينمــا تبلــغ نفــس النســبة لإلنــاث
 ٪22,5فقــط ،9وتقــل األخيــرة عــن المتوســط العالمــى الــذي يبلــغ نحــو
 ،10٪52كمــا ترتفــع نســبة البطالــة بيــن النســاء عنهــا فــي الرجــال ،لذلــك
فــإن االهتمــام بمشــاركة المــرأة وتشــجيعها علــى االلتحــاق بالبرامــج
المختلفــة هــو هــدف مــن أهــداف كافــة المشــروعات التــى تنفــذ فــي
إطــار هــذه اإلســتراتيجية ،كمــا تشــمل البرامــج داخــل هــذا المحــور علي
تطويــر بعــض برامــج التدريــب والتعليــم وتحســين الدخــل الخاصــة بالمــرأة
لتتــواءم ،وثقافــة بعــض المناطــق الريفيــة والنائيــة ،وتشــجيع تطويــر

حيــث أن التكنولوجيــات الحديثــة هــى أحــد أهــم الوســائل المســاعدة لــذوى االعاقــة ،وحيــث أن مصــر تمتلــك مــوارد

البوابــات المتخصصــة والبوابــات المجتمعيــة التــى تتنــاول موضوعــات تقــع

بشــرية مؤهلــة وعلــى قــدر عــال مــن الكفــاءة فــى مجــال تطويــر البرمجيــات ،تزمــع الــوزارة الــى تشــجيع تطويــر أفضــل

فــي اهتمــام المــرأة وتعمــل علــى رفــع درجــة وعيهــا باألمــور الحياتيــة

التطبيقــات التكنولوجيــة وإجــراءات و تعزيــزات البحــوث والتطويــر للتكنولوجيــات الجديــدة المالئمــة لــذوى االعاقــة مــع إعطــاء

والصحيــة المختلفــة.

األولويــة للتكنولوجيــات قليلــة التكلفــة مــع ضــرورة اتاحتهــا باللغــة العربيــة .وتطمــح الــوزارة ايضـاً الــى اطــاق دعــوة لتقديــم
المقترحــات البحثيــة واالبتكاريــة فــي «دمــج ذوى اإلعاقــة مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بالتعــاون مــع وزارة
البحــث العلمــي.

 4-10تعزيــز اســتخدام االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لدعــم التنميــة
الريفيــة

 6-10الحفــاظ علي البيئة وترشــيد اســتخدام
المــوارد الطبيعية
تواجــه مصــر العديــد مــن األزمــات فيمــا يخــص المــوارد الطبيعيــة وخاصــة
الميــاه والكهربــاء ،والتــي يمكــن أن تســاهم االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات فــي ترشــيدهما مــن خــال نشــر الوعــى بأهميــة وكيفيــة

يعــد هــذا المحــور محــوراً عرضيـاً يتقاطــع مــع المحــاور الســابقة ،حيــث أن المشــروعات المختلفــة تهــدف فــى مجملهــا إلــى

ترشــيد إســتخدام هــذه المــوارد ،واســتخدام أســاليب اإلدارة الذكيــة،

تنميــة المناطــق الريفيــة ،ويختــص هــذا المحــور بالتالــي:

لــذا يتضمــن هــذا المحــور بعــض المشــروعات منهــا:

ربط المناطق النائية بخدمات االنترنت.
االهتمــام بتوصيــل خدمــات اإلنترنــت واإلنترنــت فائــق الســرعة للمناطــق الفقيــرة والنائيــة واســتخدام تكنولوجيــا Mesh
كأداة لتفعيــل العديــد مــن الخدمــات األساســية مثــل التعليــم عــن بعــد والعــاج عــن بعــد فــى المناطــق التــي ال تتوافــر بهــا
شــبكات اإلنترنــت.

حمــات التوعيــة مــن خــال الهواتــف المحمولــة لحــث المواطنيــن علــى
ترشــيد إســتهالك الكهربــاء والمياه.
ترشــيد المــوارد الطبيعيــة مثــل الميــاه والطاقــة باســتخدام أنظمــة
اإلدارة الذكيــة والمعتمــدة علــى االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.

تحسين الخدمات المقدمة إلى المناطق الفقيرة والنائية
تمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن خــال توفيــر فــرص اســتخدام االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي المناطــق الفقيــرة
والنائيــة ،وتشــجيع تطويــر بوابــات مجتمعيــة وإنتــاج محتــوى إلكترونــى لنشــر المعرفــة المتعلقــة بتلــك المجتمعــات.

14

World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2012 -8
 -9الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ,النشرة السنوية المجمعة لبحث
القوى العاملة عام  .2011القاهرة ,أبريل 2012/ 2011
United Nations, DESA, The World’s Women 2010, p. 76 -10
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 7-10إدارة المعرفة ودعم مؤسسات المجتمع المدنى

 .11المبادئ األساسية لتنفيذ االستراتيجية

ممــا الشــك فيــه أنــه ال يمكــن تطويــر منظومــة ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وخطــط تنفيذيــة كــفء دون االســتناد إلــى بنيــة
معلوماتيــة قويــة ،يتــم مــن خاللهــا دعــم التنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــى مــن أجــل تعزيــز التعــاون ورفــع كفــاءة
العمــل فــي التنميــة المجتمعيــة ،وتوثيــق التجــارب الســابقة وتجــارب الــدول المختلفــة الســتخالص أفضــل الممارســات
والــدروس المســتفادة ،ويضــم هــذا المحــور مشــروعات منهــا:
تطوير نظام معلومات جغرافي للمسئولية االجتماعية
والــذى يوفــر معلومــات وبيانــات حــول المشــروعات التــى تتــم فــى إطــار المســئولية المجتمعيــة لشــركات ومؤسســات
وهيئــات قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مقابــل االحتياجــات المجتمعيــة وذلــك كمرحلــة أولــى ،والتــي تتطــور فــي
مرحلــة الحقــة لتشــمل المشــروعات التنمويــة علــى مســتوى الدولــة ،ممــا يوفــر خريطــة طريــق واضحــة المعالــم أمــام
كافــة أطــراف المســئولية االجتماعيــة ،القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والحكومــة.
بوابة معلومات المجتمع المدنى

تشمل هذه اإلستراتيجية ستة مبادئ أساسية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تنفيذ المشروعات كما يلي:
استدامة المشروعات وإمكانية التطبيق على نطاقات جغرافية أوسع
إن الممارســات الجيــدة للتنميــة والتــى تحقــق فيهــا المشــروعات أثــاراً إيجابيــه وخاصـاً فــي الحــد مــن الفقــر ،تتميــز بعنصــر
االســتدامة ،وإمكانيــة إعــادة تطبيــق المشــروعات التجريبيــة فــى مناطــق مختلفــة وعلــى نطاقــات أوســع ،ويتطلــب ذلــك
مشــاركة مــن مختلــف الجهــات والمؤسســات والهيئــات وأفــراد المجتمــع المتأثريــن بنواتــج المشــروعات فــي عمليــات
التخطيــط واإلدارة والتقييــم ،مــن أجــل ترشــيد سياســات وقــرارات إدارة التنميــة ،و اإلســراع بإحــداث التغيــرات الســلوكية
الضروريــة ،وإدراك المواطنيــن لإلمكانيــات المتاحــة للتنميــة الريفيــة ،ومســاعدة المواطنيــن وتدريبهــم علــى أســاليب حــل
المشــكالت التنمويــة حيــث أن أحــد أهــم عناصــر االســتدامة هــو رفــع قــدرات وإمكانــات األفــراد وتمكينهــم بحيــث يتحولــوا
مــن عــبء إلــى مــورد.
تطبيق المشروعات فى إطار جهود تنمية شاملة

والتــى تهــدف إلــى توفيــر أداه فاعلــة للتنســيق بيــن جهــود المؤسســات العاملــة فــى مجــال التنميــة مــن خــال توفيــر

مــن األهميــة أن نعــى أن برامــج االتصــاالت تكنولوجيــا المعلومــات التــى ال تأخــذ فــي اعتبارهــا الجوانــب المتعــددة للتنميــة

معلومــات عــن محــاور ونطــاق العمــل والخطــط المســتقبلية لهــذه المؤسســات ،وأيضــاً المشــروعات الجاريــة مــن أجــل

ال تحقــق النتائــج المرجــوة منهــا ،لــذا يجــب أن تكــون مشــروعات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مكــون فــى مشــروعات

تجنــب ازدواج العمــل ممــا يعــد إهــدار للمــوارد ،كمــا يتــم مــن خــال هــذه البوابــة توثيــق التجــارب والمشــروعات المختلفــة،

تنمويــة أكثــر شــموالً ،يقودهــا الطلــب المحلــى ،وتتكيــف مــع أوضــاع المجتمعــات المســتهدفة ،فيجــب أن تعطــى لمكونــات

وتوثيــق معلومــات عــن قصــص النجــاح وأفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة والتــي يســاهم فــي توثيقهــا جميــع

أخــرى مثــل بنــاء القــدرات ،ومشــاركة المواطنيــن ،وتطويــر المحتــوى المحلــي ذات األهميــة التــي تعطــى لتكنولوجيــا

أصحــاب المصلحــة مــن أجــل تبــادل الخبــرات.

المعلومــات ،لذلــك فــإن تضافــر جهــود شــركاء متعدديــن ،وإشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة هــو عنصــر حاســم فــي تصميــم

بناء قدرات العاملين فى مؤسسات المجتمع المدنى على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات
يعــد اســتخدام أدوات تكنولوجيــا المعلومــات فــى إدارة العمــل أداه أساســية فــي تطويــره ورفــع كفاءتــه ،وبالتالــي تقديــم
خدمــات أفضــل وعلــى نطــاق أوســع ،ممــا يعــود بفائــدة مضاعفــة علــى المجتمــع ككل ،لــذا يمكــن أن يســاهم قطــاع
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن خــال تطويــر بعــض البرامــج التــي تســاعد مؤسســات المجتمــع المدنــي علــي إدارة
مواردهــا الماليــة وإدارة مشــروعاتها ،وأيضــاً تدريــب العامليــن بتلــك المؤسســات علــي اســتخدام هــذه البرامــج لتوفيــر
الوقــت والجهــد وتطويــر عمليــات اإلدارة بهــذه المؤسســات.

وتخطيــط وتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بالمســئولية المجتمعيــة.
التوازن بين الفئات األولى بالرعاية
هنــاك جــدل كبيــر بشــأن مســاهمة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي ازديــاد الفجــوة بيــن الفئــات المختلفــة فــي
المجتمعــات ،وبالتالــي فــإن تحقيــق التــوازن بيــن الفئــات األولــى بالرعايــة هــو مبدأ أساســى في تنفيــذ هذه اإلســتراتيجية،
لــذا يجــب أن يتــم التخطيــط للمشــروعات بعنايــة لتجنــب اآلثــار الســلبية التــي يمكــن أن تنتــج عــن االهتمــام ببعــض الفئــات
دون األخــرى ،فيجــب أن تكــون المشــروعات فــى مجملهــا تقــدم خدمــات ألغلــب الفئــات األولــى بالرعايــة حتــى تتحقــق
مبــادئ العدالــة االجتماعيــة.
المشاركة المجتمعية

 8-10التعاون اإلقليمى والدولى ونقل الخبرات

المشــاركة المجتمعيــة هــي العمليــة التــي يلعــب الفــرد مــن خاللهــا دورا فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة لمجتمعــه،
وتكــون لديــه الفرصــة ألن يشــارك فــي تحديــد الصعوبــات والمشــكالت التــي تواجــه حياتــه ومجتمعــه ،وكذلــك فــي وضــع

التعــاون الدولــى وتبــادل الخبــرات هــو أحــد أهــم األدوات فــي عمليــة التنميــة ،ومــن هنــا تولــى وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا

األهــداف العامــة لتنميــة مجتمعــه ،وأفضــل الوســائل لتحقيــق وإنجــاز هــذه األهــداف ،ويــؤدى هــذا إلــى مشــروعات أكثــر

المعلومــات أهميــة خاصــة لهــذا المحــور ،والــذي يضــم العديــد مــن البرامــج منهــا:

كفــاءة ،تٌخطــط بنــاء علــى االحتياجــات الفعليــة لمجتمــع المســتفيدين ،كمــا تعنــي هــذه المشــاركة مســؤولية األفــراد
والجماعــات وتمكينهــم مــن المســاهمة فــي تنميــة مجتمعاتهــم.

إنشــاء برامــج تعــاون مشــترك مــع الــدول المانحــة والتــى يعــد التعــاون معهــا ســبيال ً هامــاً ليــس فقــط لتمويــل
المشــروعات ،وإنمــا لالســتفادة مــن خبراتهــا فــى تنفيــذ مشــروعات مماثلــة فــى دول مختلفــة مثــل مشــروع

قامــت الجهــات المختلفــة داخــل قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بتنفيــذ العديــد مــن مشــروعات المســئولية

المختبــرات الحيــة والــذى تــم تنفيــذه فــى جنــوب أفريقيــا بتعــاون فنلنــدى.

المجتمعيــة ،والتــي كان لهــا أثــر إيجابــى علــي المجتمعــات المســتهدفة ،لذلــك فــإن االســتفادة مــن تلــك المشــروعات

المشاركة فى الفعاليات اإلقليمية والدولية وذلك من أجل تبادل الخبرات وإقامة الشراكات.
المؤتمر الدورى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية
والــذي يتــم فيــه مناقشــة مــا تــم تنفيــذه مــن خــال اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات للمســئولية
المجتمعيــة وقصــص النجــاح والتعــاون بيــن الجهــات المختلفــة ،كمــا يعــد محف ـا ً لمناقشــة أوجــه تعــاون جديــدة بيــن
الشــركاء ،ذلــك باإلضافــة إلــي عــرض بعــض التجــارب الدوليــة التــي يمكــن أن يســتفيد منهــا المجتمــع المصــري
ومناقشــة امكانيــات التعــاون علــي المســتوي الدولــي.
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االستفادة من المشروعات الجارية

والبنــاء عليهــا وإيجــاد نقــاط التكامــل فيمــا بينهــا ،ســيعظم االســتفادة مــن اســتراتيجية القطــاع للمســئولية المجتمعيــة.
التعاون مع الشركاء من خارج القطاع
حيــث أن العمــل فــى مجــال التنميــة المجتمعيــة يتطلــب النظــر إلــى المشــروعات مــن منظــور شــمولي ،فــإن ذلــك يســتلزم
التعــاون مــع العديــد مــن الجهــات خــارج نطــاق قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل أن تضطلــع كل جهــة
بمهامهــا التــي هــي مؤهلــة ومنوطــة بتنفيذهــا ،ومــن هنــا ســتأخذ الــوزارة علــى عاتقهــا التواصــل مــع الشــركاء مــن خــارج
القطــاع ويتضمــن ذلــك الحكومــة والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــى مــن أجــل ضمــان تنفيــذ المشــروعات فــى
إطــار تكاملــى ممــا يحقــق التنميــة المســتدامة.
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ملحق :1البرامج القومية المقترحة

 .12المتابعة والتقييم
لمتابعــة تحقيــق األهــداف الــواردة فــي اإلســتراتيجية ،ينبغــي صياغــة مخطــط واقعــي لتقييــم األداء ،وتحديــد مؤشــرات
القيــاس (النوعيــة والكميــة) بواســطة المؤشــرات اإلحصائيــة المقارنــة ،لذلــك يأتــي فــي إطــار هــذه اإلســتراتيجية مــا يلــى:

الكترونــي ،يهــدف إلــى ميكنــة العمــل فــي مجــال العمــل
الخيــرى والتطوعــى ،وأيضــاً ربــط كافــة الشــركاء فــى هــذا
القطــاع مــن جهــات اشــرافيه وجهــات مانحــه وجهــات اهليــه
ومتبرعيــن ،ممــا يســاهم فــى تطويــر ورفــع كفــاءة العمــل

اإلدارة اإللكترونيــة للعمــل الخيــرى والتطوعــى
والمســئولية المجتمعيــة
للجهــات األهليــة والخيريــة ،وتفعيــل الشــراكه الوطنيــه بيــن
الخــاص بالمســئولية المجتمعيــة ،وزيــادة المــوارد الماليــة
القطــاع الخــاص والمؤسســات الحكوميــه ومنظمــات المجتمــع

تطوير وإطالق مؤشر المسئولية المجتمعية لشركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
الرصــد والنشــر الــدوري لمؤشــر المســئولية المجتمعيــة ،والــذي يمكــن أن يســتخدم كأداة ليــس فقــط للقيــاس وإنمــا
لتطويــر السياســات وتوجيــه البرامــج والمــوارد.
قياس أثر برامج المسئولية المجتمعية على تنمية الفئات المستهدفة.
ربط المؤشر بحوافز للشركات.

تضــم شــبكة الجمعيــات األهليــة فــي مصــر نحــو  17000المدنــي .وقــد قامــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
جمعيــة تمــارس أنشــطة متباينــة فــي  17مجــال منهــا التعليم باالتفــاق مــع المملكــة العربيــة الســعودية للتعــاون فــى هــذا
والثقافــة واألعمــال الخيريــة والخدميــة وغيرهــا مــن مناحــي المجــال ،حيــث تمتلــك المملكــة نظــام الخيــر الشــامل والــذي
الحيــاة ،وحيــث أن هــذه المؤسســات تمتلــك مــن المــوارد ســوف تقــوم بنقلــه الــى مصــر مــن خــال وزارة االتصــاالت
البشــرية والخبــرات والتواجــد داخــل المجتمعــات األكثــر فقــراً وتكنولوجيــا المعلومــات .وســتقوم الــوزارة بتحديــد االحتياجــات
مــا يمكنهــا مــن المســاهمة فــى عمليــة التنميــة بشــكل طبقــاً للواقــع المصــرى مــن خــال التعــاون مــع كبــرى
فعــال ،فالبــد مــن أن تقــوم الدولــه بمســانده والتعــاون مــع هذا مؤسســات المجتمــع المدنــى ،واالتحــاد العــام للجمعيــات
القطــاع مــن أجــل رفــع كفاءتــه وضمــان االســتغالل األمثــل األهليــة ،ووزارة التضامــن اإلجتماعــى.
للمــوارد مــن خــال أدوات االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات .

ختام
تعــد المســئولية المجتمعيــة أحــد أهــم األدوات التــى تؤثــر

اســتكمال أضــاع هــذا المثلــث مــن خــال ضلعــي المثلــث

بشــكل فعــال علــى تنميــة المجتمــع واالهتمــام بفئاتــه

والمتمثليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وشــركات

األولــى بالرعايــة ،لــذا يعــد الهــدف الرئيســي إلســتراتيجية

القطــاع الخــاص العاملــه فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا

قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات هــو المســاهمة

المعلومــات ،لذلــك ســعينا إليهــم وفتحنــا قنــوات عــده

أهداف المشروع :
ربــط كافــة الشــركاء فــى القطــاع العمــل الخيــرى
والتطوعــى مــن جهــات اشــرافيه وجهــات مانحــه
وجهــات اهليــه ومتبرعيــن
مســاعدة أصحــاب القــرار فــي تقريــر المســارات

يبلــغ عــدد األيتــام فــى مصــر نحــو  1,7مليــون نســمة حســب

رفــع مهــارات االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات لأليتــام
تقديــرات اليونيســيف ( ،11)2009بينمــا تقــدر مؤسســات

فــى تحقيــق مبــدأ العدالــة االجتماعيــة وأذابــه الفــوارق

لالتصــال بيننــا ممــا كان لــه أبلــغ األثــر فــي تطويــر هــذه

االجتماعيــة بيــن الطبقــات_ وهــو الهــدف الــذي تتطلــع

اإلســتراتيجية.

اإلســتراتيجية

ويســعى قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات من خالل

بنــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تتضمــن جميــع التبرعــات

دور األيتــام دون تعليــم جيــد أو خبــرة كافيــة ،ممــا يــؤدي بهــم

الــواردة والصــادرة مــن وإلــى جميــع الشــرائح العاملــة

إلــى مجــرد قبــول مصيرهــم واالستســام لفقرهــم ،ممــا يزيــد

فــى القطاعــات األهليــة.

مــن فــرص تحولهــم إلــى أشــخاص يشــكلون خطــراً اجتماعيــا
واقتصاديــا علــى المجتمــع المصــري ،لــذا يتبنــى هــذا

إليــه الحكومــة المصريــة_ باســتخدام أدوات االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات.

هــذه اإلســتراتيجيه إلــى اســتغالل االتصــاالت وتكنولوجيــا

للعمــل.

إن قطــاع االتصــاالت و علــي مــدار االعــوام الماضيــة،

المعلومــات علــى الوجــه األمثــل لتلبيــه احتياجــات االفــراد

ســاهم وبشــكل فاعــل فــي دفــع عجلــه اإلنتــاج والتنميــة

األولــى بالرعايــة فــى المناطــق الفقيــرة والنائيــة وتحســين

ســرعة التواصــل بيــن جميــع الجهــات والشــرائح

داخــل جمهوريــه مصــر العربيــة ويشــعر هــذا القطــاع دائمــا

مســتوى المعيشــة وتوفيــر فــرص تعليميــة وصحيــة أفضــل

المســتفيدة مــن خــال الربــط االلكترونــي.

متمثـا ً فــي وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بحجــم

وتمكيــن المــرأة.

تنظيــم وحفــظ بيانــات المنشــآت ،وســهولة الوصــول

وقــد جــاء اختيــار الفئــات األولــي بالرعايــة اســتناداً إلــي

إليهــا ،وتســريع اإلجــراءات العمليــة.

دراســات ومرجعيــات محليــه وعالميــه ،والتي أظهــرت وجود

تحقيــق التطويــر والتوحيــد والمرونــة لألنظمــة اآلليــة في

المســئولية الملقــاه علــي عاتقــه فــي دفــع عجلــه اإلنتــاج
لإلمــام ،ممــا يصــب حتمــا فــي رفــع مســتوي معيشــة
الفــرد داخــل المجتمــع المصــري ،وفــى ظــل التحديــات
التــي يواجههــا المجتمــع ،ارتــأت الــوزارة ضــرورة توحيــد
الجهــود فــي مجــال المســئولية المجتمعيــة داخــل القطــاع
مــن أجــل تنميــة الفئــات األولــى بالرعايــة ،وتعــد هــذه
اإلســتراتيجية نتــاج لتضافــر جهــود شــركاء قطــاع االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات لرفــع المعانــاه عــن الفئــات
المهمشــة داخــل المجتمــع المصــري ،وهــي نمــوذج
للشــراكة المجتمعيــة الفاعلــة وااليجابيــة بيــن الحكومــة
والقطــاع الخــاص و منظمــات المجتمــع المدنــي.
ولقــد ادركنــا عنــد المضــي قدمــا فــي وضــع هــذه
اإلســتراتيجية أن دو ر الــوزارة رغــم كونــه حجــر الزاويــة ،إال
إنــه يمثــل ضلعــا واحــدا مــن اضــاع المشــاركة المجتمعيــه
وإنــه لكــي تكتمــل تلــك المنظومــة كان واجبــا علينــا

حاجــة ملُحــة لالهتمــام بتلــك الفئــات ،حيــث أن االهتمــام
بهــا لــه الكثيــر مــن االيجابيــات ،فهــو يرســخ قيــم االنتمــاء
للوطــن ويجعلهــم أفــراداً منتجيــن وفاعليــن ممــا يصــب فــي
مصلحــة المجتمــع واالقتصــاد القومــى ،فكلمــا زاد اهتمــام

الجهــات والجمعيــات الخيرية المســتفيدة.
التوفيــر واالســتغالل األمثــل للمــوارد التشــغيلية الماديــة
والبشــرية لمجتمــع العمــل الخيرى.

المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال رعايــة األيتــام عددهــم
بمــا ال يقــل عــن  3مليــون يتيــم ،وعــاداً مــا يخــرج األيتــام مــن

المشــروع إعــداد األيتــام بمهــارات تؤهلهــم لمواكبــة ســوق
العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين ،ممــا يوفــر لهــم فــرص
حياتيــة أفضــل ،ويوفــر أيــدي عاملــة مدربــة للشــركات.
أهداف المشروع :
رفع قدرات األيتام فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
توفيــر مســتقبل أفضــل لأليتــام مــن خــال تأهيلهــم
لســوق العمــل وتوفيــر أيــدي عاملــة للشــركات.

الوطــن بالفــرد ،زادت إنتاجيتــه ،ومــن هــذا المنطلــق نجــد

تنمية موارد الدخل (التبرعات).

توفيــر فــرص معرفيــة أوســع لأليتــام لمواكبــة مــا يحــدث

انفســنا نــدور فــي حلقــه متصلــة مــن االيجابيــات مركزهــا

صناعــة الشــفافية الكاملــة للمشــاريع مــن خــال جعــل

حــول العالــم ممــا ينمــى ويصقــل مهاراتهــم المختلفــة.

هــو الفــرد ،فباالهتمــام بالفــرد الــذي هــو اســاس الوطــن

جميــع البرامــج متاحــة للجميــع.

إطالق الطاقة اإلبداعية واالبتكاريه لألطفال والشباب.

تدريــب العامليــن فــى قطــاع العمــل الخيــرى والتطوعــى

التأهيــل التكنولوجــى لــدور األيتــام مــن خــال األجهــزة

علــى االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات.

والبرامــج واإلنترنــت.

يمكننــا ان نحقــق التقــدم المنشــود والنهضــة المرجــوة.
وأخيــرا فــإن قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
يقــدم _مــن خــال هــذه اإلســتراتيجية_ نموذج ـاً للتكامــل
والتعــاون فــى مجــال المســئولية المجتمعيــة والــذى مــن
دونــه ســيظل الوطــن محمــا ً بأعبــاء ثقيلــة تعيقــه عــن
المضــى فــي طريــق التقــدم واالزدهــار.

ملخص المشروع:
نظــام اإلدارة اإللكترونيــة للعمــل الخيــرى والتطوعــى
والمســئولية المجتمعيــة هــو نظــام إدارة معلومــات وموقــع

تجنــب المشــكالت االجتماعية واالقتصادية المســتقبلية
التــى يمكــن أن تنجــم عــن عــدم االهتمــام بهــذه الفئــة
وعــدم تأهيلهــم لســوق العمل.

‘UNICEF statics (2009), available from http://www.unicef.org/infobycountry/egypt_statistics.html -11
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ملخص المشروع:
يتــم هــذا المشــروع بالتعــاون بيــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والشــركات ومؤسســات المجتمــع المدنــي،

شركات
البرمجيات

إلمــداد دور األيتــام بأجهــزة الحاســب اآللــي والبرامــج واإلنترنــت ،وتدريــب األيتــام علــى المهــارات األساســية للحاســب
اآللــي وإدخــال البيانــات ،وإطــاق طاقاتهــم اإلبداعيــة واإلبتكاريــة مــن خــال تنظيــم المســابقات وخلــق منــاخ محفــز علــى
المعرفــة والتعلــم واالبتــكار ،ومــن المقتــرح أن يتــم توفيــر الحواســب اآلليــة مــن خــال تبــرع شــركات االتصــاالت وتكنولوجيــا

شركات
البرمجيات

شركات
البرمجيات

المعلومــات متعــددة الجنســيات باألجهــزة التــي يتــم اســتبدالها بشــكل دوري ،كمــا تقــوم الــوزارة والشــركات ومؤسســات
المجتمــع المدنــى مجتمعيــن بتولــى التدريــب (حيــث تتكفــل الــوزارة بجــزء مــن التدريــب باالســتفادة مــن البرامــج المتعــددة
التــي تقــوم بهــا الــوزارة فــي مجــال التدريــب مثــل إعــداد المدربيــن بمراكــز معلومــات المحافظــات ،ومنحــة المعهــد القومــي
لالتصــاالت لخريجــي كليــات الهندســة ،وغيرهــا) ،وتقــوم الشــركات ومؤسســات المجتمــع المدنــي بالتبــرع بجــزء مــن

غرفة صناعة البرمجيات

التدريــب) ،ويتــم التنســيق مــع الشــركات ســواء داخــل القطــاع أو خارجــه مــن أجــل توفيــر فــرص عمــل للشــباب فــى

الدعم المادي :دعم
 50نسبة من المرتبات
خالل السنة األولى

ســن العمــل والذيــن تــم تأهيلهــم بشــكل جيــد ،وتطلــق الــوزارة المســابقات المختلفــة لتشــجيع األيتــام علــى اســتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل المعرفــة ،وإطــاق الطاقــات اإلبتكاريــة والتعــرف علــى أفضــل الكــوادر.

التوظيف 100 :فرصة عمل

مؤسسة مصر الخير

التدريب 400 :متدرت

وزارة اإلتصاالت

التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل لذوي اإلعاقة
مــن أجــل ضمــان حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحصــول علــى فــرص متكافئــة للعمــل فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومــات ،وغيرهــا مــن المجــاالت بمــا يتناســب مــع مؤهلهــم الدراســي وتأهيلهــم المهنــي بهــدف تمكيــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن بلــوغ اقصــى قــدر مــن االســتقاللية وتحســين جــودة الحيــاة لهــم ،أطلقــت الــوزارة مشــروع « التدريــب
مشروع التدريب والتأهيل من اجل فرصة عمل أفضل

والتأهيــل مــن أجــل فرصــة عمــل أفضــل لــذوى اإلعاقــة» ،كمشــروع تجريبــي لتدريــب ذوى اإلعاقــة علــى مهــارات بعينهــا
بنــاء علــى احتياجــات شــركات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،وتهــدف الــوزارة إلــى التوســع فــى تلــك المبــادرة لتشــمل
الوظائــف المطلوبــة فــي المجــاالت المختلفــة والتــى يســاهم تدريــب ذوى اإلعاقــة باســتخدام أدوات تكنولوجيــا المعلومــات
علــى االلتحــاق بالعمــل بهــا.
أهداف المشروع :
تأهيل ذوى اإلعاقة من خالل التدريب على مهارات مطلوبة فى سوق العمل.
تشجيع الشركات على توظيف ذوى اإلعاقة ،كونهم أشخاص منتجين.
خلق قيمة سوقية لألفراد من ذوى اإلعاقة حتى يتمكنوا من المنافسة فى سوق العمل.
فتح أسواق عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة و تعزيز فرصهم في مباشرة العمل.
ملخص المشروع:
بالشــراكة مــع غرفــة صناعــة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،ومؤسســة مصــر الخيــر ،ومؤسســة دايزيــن ،تقــوم الــوزارة
حاليـاً بتنفيــذ المرحلــة األولــى والتجريبيــة مــن هــذا المشــروع ،حيــث تقــوم الــوزارة بتدريــب  400شــخص مــن ذوى اإلعاقــة
علــى التســويق الهاتفــي ،إدخــال البيانــات ،واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي األعمــال اإلداريــة ،وهــى األعمــال
التــي حددتهــا الشــركات بالتعــاون مــع غرفــة صناعــة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،والتــي يمكــن أن تقــوم الشــركات
بتوظيــف نحــو  100شــخص مــن ذوى اإلعاقــة المؤهليــن فــي هــذه المجــاالت ،وتقــوم مؤسســة مصــر الخيــر بتحمــل جــزء
مــن رواتــب األشــخاص الذيــن تــم اختيارهــم للتوظيــف خــال الســنة األولــى تتناقــص تدريجيــأ وتعــوض مــن قبــل الشــركات،
وذلــك لتشــجيع الشــركات علــى توظيــف ذوى اإلعاقــة فــى بــادئ األمــر حتــى تلمــس الشــركات كفاءتهــم وقدرتهــم عــى
العمــل كغيرهــم مــن غيــر ذوى اإلعاقــة ،وتزمــع الــوزارة_ وبنــاءً علــى نتائــج هــذه المرحلــة التجريبيــة_ إلــى التوســع فــى
هــذا المشــروع كمشــروع قومــى يشــمل التوظيــف فــى مجــاالت متعــددة.

تحسين الفرص التعليمية في المناطق النائية
يعــد التســرب مــن التعليــم هــو أحــد المشــكالت التــي تواجــه المجتمــع المصــري وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة الفقيــرة
والمناطــق النائيــة ،وتبلــغ نســبة المتســربين مــن التعليــم حوالــي  %20فــي التعليــم االبتدائــي واإلعــدادي ،12لذلــك تعــد
المــدارس المجتمعيــة والتــي تقــوم علــي نظــام الفصــل الواحــد والتــي تُــدار فيهــا العمليــة التعليميــة بطريقــة تتناســب مــع
الظــروف المجتمعيــة واالقتصاديــة لألطفــال فــي تلــك المناطــق ،والتــي يعتمــد فيهــا كثيــر مــن اآلبــاء علــي مســاعدة أبنائهــم
فــي العمــل فــي الزراعــة وغيرهــا مــن األنشــطة ،أهــم الوســائل التــي تُحــد مــن التســرب مــن التعليــم ،وبالتالــي الحــد مــن
األميــة والتــي تُعــد إحــدى التحديــات ذات األولويــة علــي أجنــدة الحكومــة المصريــة.
لــذا ومــن أجــل توفيــر فــرص تعليميــة متســاوية لهــؤالء األطفــال يهــدف هــذا المشــروع إلــي إعــداد هــذه المــدارس بمــا يلــزم
مــن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات ،وتوفيــر التدريــب الــازم للميســرين.
أهداف المشروع :
توفير فرص تعليمية متساوية لألطفال في المدارس المجتمعية كغيرهم من األطفال في المدارس النظامية.
إتاحة مراكز للتدريب واستخدام الحاسب اآللي لطالب المدارس المجتمعية.
تدريب الميسرين علي تكنولوجيا المعلومات من أجل تدريب األطفال علي المهارات األساسية للحاسب اآللي.
ملخص المشروع:
يبلــغ عــدد المــدارس المجتمعيــة نحــو  450مدرســة ،بهــا  14000طفــل ،و 900ميســرة ،ومــن المقتــرح أن تقــوم وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بتوفيــر جــزء مــن التدريــب مــن خــال اشــتراط أن يعمــل الدارســين فــي منحــة إعــداد
المدربيــن بمراكــز معلومــات المحافظــات التــى يقدمهــا معهــد تكنولوجيــا المعلومــات ،وخريجــي كليــات الهندســة الدارســين
فــي منحــة المعهــد القومــى لالتصــاالت لمــدة ثالثــة أشــهر (مقابــل المنحــة) بأجــر مخفــض تتحملــه الشــركات فــي تدريــب
الميســرين ،ومتابعــة تدريبهــم للطــاب داخــل المــدارس المجتمعيــة ،وتقــوم الهيئــة القوميــة للبريــد بتوفيــر غرفــة للتدريــب
واســتخدام الحاســب اآللــي فــي فروعهــا المنتشــرة علــي مســتوي الجمهوريــة وطبقــاً لالحتيــاج ،ذلــك باإلضافــة إلــي
إمكانيــة اســتخدام بيــوت التكنولوجيــا ومراكــز الشــباب فــي التدريــب.
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ملخص المشروع:
تطلــق وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بالشــراكة مــع شــركات القطــاع دعــوة لتقديــم النمــاذج نصــف الصناعيــة

ممــا ال شــك فيــه أن االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات يمكــن أن تحقــق نقلــة نوعيــة فــي حيــاة ذوي اإلعاقــة مــن عــدة

اإلبتكاريــة فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لحــل مشــكالت بعينهــا ،يتــم االتفــاق عليهــا بحيــث تتماشــى

جهــات منهــا تيســير العمليــة التعليميــة لهــم ،وتأتــي رقمنــه المناهــج علــي رأس األدوات التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي

مــع أولويــات الدولــة فيمــا يخــص التنميــة المجتمعيــة ،وتتولــى الشــركات تقديــم الدعــم الفنــى والمالــى لتمويــل المنتــج

رفــع مســتوي العمليــة التعليميــة لهــذه الفئــة ،وقــد قامــت الــوزارة بالفعــل برقمنــه بعــض المناهــج لــذوي اإلعاقــات البصريــة

نصــف الصناعــى حتــى يصــل إلــى منتــج فــي الســوق ،ويتــم تحديــد محــور المســابقة كل عــام بالتعــاون مــع مجتمــع

والســمعية كمشــروع تجريبــي للتعــرف علــي مــدي تأثيرهــا علــي العمليــة التعليميــة لــذوي اإلعاقــة وقيــاس نجــاح التجربــة

المســتفيدين ،ومطــوري التكنولوجيــا والخبــراء فــي المجــاالت المختلفــة ،علــى أن تســتمر الــوزارة فــى إطــاق مســابقتها

قبــل تعميمهــا ،وقــد أثبتــت هــذه التجربــة نجاحـاً كبيــراً ممــا دعــي الــوزارة إلــي وضــع رقمنــه المناهــج لــذوي اإلعاقــة ضمــن

الســنوية تمكيــن والخاصــة بتطويــر البرامــج وتطبيقــات الهواتــف المحمولــة لتمكيــن ذوى اإلعاقــة.

إســتراتيجيتها للمســئولية المجتمعيــة ،كمــا قامــت الــوزارة بالفعــل بإمــداد كافــة مــدارس التربيــة الخاصــة (المكفوفيــن)
باألجهــزة والبرامــج الناطقــة حتــي تصبــح معـدّة لتطبيــق رقمنــه المناهــج بهــا ،وجــارى التأهيــل التكنولوجــي لكافــة مــدارس

دورة العمل في مسابقة االبتكار من أجل المجتمع

الصــم ضعــاف الســمع فــي العــام  ،2014/2013لتوفيــر نفــس الفرصــة التعليميــة الميسّــرة لــذوي اإلعاقــات الســمعية.

أهداف المشروع :
توفير فرص تعليمية لذوي اإلعاقة متساوية مع الطالب من غير ذوي اإلعاقة.
استخدام تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة العملية التعليمية لذوي اإلعاقة وتيسيرها لهم.

تحديد محاور المسابقة

اعداد شروط المسابقة
وفتح باب التقديم

رقمنه كافة المناهج الخاصة بذوي اإلعاقات البصرية والسمعية.

مدير المشروع

التحقق من
شروظ األهلية

ورشات عمل

ملخص المشروع:

انتهاء التقديم للمسابقة

اإلعالن عن النتائج

المشروعات المقبولة
التقييم الفنى

يتم هذا المشروع علي عده مراحل تتخلص فيما يلي-:

خبراء المجال وممثلى
مجتمع المستفيدين

ترتيب المشروعات طبقاً
للتقييم الفني و التوصيات

تعميــم المناهــج التــي تمــت رقمنتهــا بواســطة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات علــي كافــة مــدارس التربيــة
الخاصــة (المكفوفيــن ومــدارس الصــم وضعــاف الســمع) وذلــك بالتعــاون بيــن الــوزارة ووزارة التربيــة والتعليــم.
رقمنــه باقــي المناهــج وهــي مرحلــه تســاهم فيهــا شــركات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بالبرامــج الالزمــة

المشروعات
المرفوضة

ومكتبــة اإلســكندرية بالتنفيــذ.

المشروعات المقبولة

تقــوم وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بعمــل القامــوس اإللكترونــي للغــة اإلشــارة الموحــدة ،والــذى يتــم
تطويــره بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم وذلــك لتعميمــه علــى كافــة مــدارس الصــم وضعــاف الســمع.

التعاقد
خبراء المجال

االبتكار من أجل المجتمع

التقييم والمتابعة

التنفيذ

تقييم األثر ونشر
المعلومات

يعــد االبتــكار هــو أحــد الســبل الهامــة إليجــاد حلــول للتحديــات المختلفــة التــي يواجههــا المجتمــع المصــري ،وحيــث أن
مصــر تمتلــك مــوارد بشــرية مؤهلــة وعلــى قــدر عــال مــن الكفــاءة فــي مجــال تطويــر البرمجيــات_ وهــى أســاس االبتــكار،
تزمــع الــوزارة إلــى تشــجيع تطويــر أفضــل التطبيقــات التكنولوجيــة لمواجهــة التحديــات المجتمعيــة المختلفــة عــن طريــق
مســابقة ســنوية لالبتــكار مــن أجــل المجتمــع ،بحيــث تتنــاول المســابقة مشــكلة مجتمعيــة كل عــام مثــل ترشــيد الميــاه
ونظــم اإلدارة الذكيــة ،وترشــيد الطاقــة ،وغيرهــا مــن التحديــات التــى تواجــه المجتمــع والتــى يمكــن أن تســاهم االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مواجهتهــا بتكلفــة قليلــة ،ذلــك باإلضافــة إلــى اســتمرار مســابقة تمكيــن «لتطويــر البرامــج
وتطبيقــات الهواتــف المحمولــة مــن أجــل تمكيــن ذوى اإلعاقــة» والتــي تــم إطالقهــا خــال العــام  2103 /2012بشــكل
ســنوي.
أهداف المشروع :
تطويع االبتكار فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع.
خلق أسواق جديدة لتكنولوجيا المعلومات مثل تمكين ذوى اإلعاقة  ،والتي تعد سوق إقليمية.

22

قاعدة بيانات وبوابة بنوك الدم وغرف العناية المركزة والحضانات
يواجــه العديــد مــن المواطنيــن صعوبــات جمــة فــي الحصــول علــى الــدم الــازم لمواجهــة مختلــف حــاالت الطــوارئ ،ويكــون
ذلــك فــي معظــم األحــوال نتيجــة عــدم الكفــاءة فــي توزيــع أكيــاس الــدم بيــن بنــوك الــدم والمستشــفيات المختلفــة ،كمــا
يعانــى العديــد مــن المرضــى واألطفــال المبتســرين مــن عــدم توافــر غــرف العنايــة المركــزة والحضانــات.
وتهــدف الــوزارة مــن خــال هــذا المشــروع إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات تضــم كافــة بنــوك الــدم الموجــودة بالجمهوريــة بحيــث
تتابــع حالــة كل بنــك مــن توافــر الــدم بفصائلــه المختلفــة أوال ً بــأول وعــرض النتائــج عبــر بوابــة علــى االنترنــت ( ،)Portalوأيضـاً
تطبيــق علــى الهواتــف المحمولــة يتيــح التواصــل بيــن األشــخاص الراغبيــن فــى التبــرع بالــدم واألشــخاص الذيــن يحتاجونــه،
وأيضـاً توفــر للمرضــى معلومــات عــن غــرف الرعايــة المركــزة والحضانــات المعــدة إلســتقبال المرضــى.
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أهداف المشروع :
توفير خدمة االستعالم للمواطنين الباحثين عن دم جاهز لالستخدام في حاالت الطوارئ.
توفير خدمة التواصل بين المتبرعين بالدم والراغبين فى الحصول عليه.
تحسين كفاءة منظومة بنوك الدم في مصر.

ملحق 2
الجهات المشاركة فى تطوير اإلطار العام لإلستراتيجية

تشجيع المواطنين على التبرع بالدم.
توفيــر معلومــات بصــورة ســهلة وميســره عــن أماكــن الحضانــات وغــرف الرعايــة المركــزة الحاهــزة الستقبــال المرضــى
واألطفال المبتســرين.
ملخص المشروع:
يقــوم المشــروع علــى التعــاون بيــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ووزارة الصحــة والســكان بشــأن توفيــر المعلومات
المختلفــة الخاصــة ببنــوك الــدم المختلفــة والحضانــات وغــرف العنايــة المركــزة ،وإنشــاء قاعــدة البيانات المســتهدفة ،وإنشــاء
تطبيــق علــى الهواتــف المحمولــة لتيســير التواصــل بيــن راغبــى التبــرع بالــدم والمحتاجيــن لــه ،ثــم إنشــاء بوابــة معلومــات
الكترونيــة علــى االنترنــت تســمح بمســتويين لتبــادل ونشــر المعلومــات:
المســتوى األول خــاص ببنــوك الــدم لمتابعــة رصيــد البنــوك المختلفــة وبحــث ســبل زيــادة كفــاءة البنــوك ،والمســتوى الثاني
خــاص بالمواطنيــن لمتابعــة موقــف كميــات الــدم الموجــودة فــي كل بنــك لتيســير العــاج علــى المواطنيــن ومــزود بمعلومــات
عامــة عــن التبــرع بالــدم وعناويــن بنــوك الــدم المختلفــة ،ويمكــن تطويــر المشــروع عــن طريــق متابعــة غــرف العنايــة المركــزة
وحضانــات األطفــال المتاحــة وتوفيــر معلومــات مماثلــة عنهــا لتحســين الخدمــة الطبيــة المقدمــة للمواطنين.

الجهات التابعة للوزارة
الصندوق المصري لتكنولوجيا
المعلومات
هيئة البريد المصرى
مرفق تنظيم االتصاالت
معهد تكنولوجيا المعلومات
المعهد القومى لالتصاالت
الشركة المصرية لالتصاالت

الشركات
شركة موبينيل
شركة اتصاالت
شركة هاواوي
شركة أوراكل
شركة ميكروسوفت

مؤسسات المجتمع المدنى
غرفة صناعة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات
جمعية اتصال
جمعية الحاسبات
جمعية إنترنت مصر

شركة جوجل
شركة سيسكو
شركة القرى الذكية

الدمــج المالــي للفئــات االولــى بالرعايــة باســتخدام وســائل تكنولوجيــا
المعلومــات ومنافــذ البريــد

شركة أي بي إم

تقــوم العديــد مــن الجمعيــات األهليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــى بتقديــم اإلعانــات إلــى الفئــات األولــى بالرعايــة ،وحيــث
أن الهيئــة القوميــة للبريــد_ أحــد اعــرق الهيئــات الحكوميــة التــي تســاهم فــي التنميــة االقتصاديــة لالماكــن النائيــة والفئــات
المهمشــة فــي المجتمــع المصــري .باإلضافــة إلــى تبعيتهــا لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،ممــا يزيــد المســئولية
المجتمعيــة للهيئــة للمســاهمة فــي المبــادرات التــي ترعاهــا الــوزارة والتــي تهــدف لخدمــة الفئــات االولــى بالرعايــة_ لهــا
العديــد مــن الفــروع المنتشــرة فــى كافــة المحافظــات ،لــذا يمكنهــا المســاهمة فــى توصيــل الدعــم المــادى بصــورة ميســرة
إلــى الفئــات المســتحقة وتجنــب إزدواجيــة تلقــى اإلعانــات.
أهداف المشروع :
الربــط بيــن قواعــد بيانــات المســتهدفين باالعانــات الماديــة او القــروض لــدى الجمعيــات االهليــة التــي تعمــل فــي
مجــال تأهيــل الفئــات االولــى بالرعايــة وذوي االعاقــة وبيــن نظــم الخدمــات الماليــة فــى مكاتــب البريــد حتــى يتــم
صــرف هــذه االعانــات لمســتحقيها واالســتفادة مــن انتشــار البريــد المصــري فــي جميــع انحــاء الجمهوريــة ممــا يوفــر
الجهــد والمــال لتلــك الفئــات.

Egypt ICT Trust Fund

ESISACT

اســتغالل مكاتــب خدمــات البريــد واســتخدامها االســتخدام االمثــل للمســاعدة فــي الخدمــات المجتمعيــة ورفــع
المعانــاة عــن الفئــات االولــى بالرعايــة.
ملخص المشروع:
تســهيال علــى الفئــات االولــى بالرعايــة التــي تقــوم بتلقــي االعانــات مــن الجمعيــات االهليــة بصفــة دوريــة ،تقــوم الهيئــة
القوميــة للبريــد بمشــروع يهــدف لربــط قواعــد البيانــات الخاصــة بالجمعيــات األهليــة بشــبكة معلومــات مكاتــب خدمــات
البريــد المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة.
جديــر بالذكــر ،أن أغلــب الجمعيــات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال تحــرص علــى انشــاء مقراتهــا فــي مراكــز المحافظــات
لتســهيل المعامــات مــع الجهــات الحكوميــة .ممــا يضطــر متلقــي اإلعانــة إلــى الذهــاب شــهرياً لتلــك الجمعيــات فــي مراكــز
المحافظــات والتنقــل لمســافات كبيــرة أحيانـاً ،ومنهــم المريــض وغيــر القــادر.
لــذا تتيــح فكــرة هــذا المشــروع الفرصــة لمتلقــي االعانــات اســتالم مســتحقاتهم عــن طريــق أقــرب مكتــب بريــدي لمحــل
إقامتهــم ،ممــا ســيوفر الكثيــر مــن الجهــد والمــال والوقــت عليهــم نظــراً النتشــار تلــك المكاتــب علــى مســتوى جميــع قــرى
ونجــوع مصــر ،ويتــم ذلــك بالتعــاون بيــن الهيئــة القوميــة للبريــد ومؤسســات المجتمــع المدنــى.
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