إنجازات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
لعام 2019

أهم ر
مؤشات األداء لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
أوال :ر
مؤشات األداء االقتصادي
محل يقدر بنحو  93مليار
 حقق قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ناتج
ي
جنيه خالل عام  2019/2018مقابل نحو  80.1مليار جنيه عام
 ،2018/2017بمعدل نمو بلغ نحو  %16.6يف عام  2019/2018مقابل نحو
 %14.1يف عام .2018/2017
الحال %16
المال
 كما بلغ معدل نمو القطاع خالل الرب ع األول من العام
ي
ي
ليسجل أعل قطاعات الدولة نموا.
إجمال االستثمارات المنفذة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 بلغ
ي
 35.77مليار جنيه خالل عام  2019/2018مقابل  28.78مليار جنيه يف عام
 2018/2017بنسبة زيادة قدرها .%24
اإلجمال للدولة نحو  %4خالل
المحل
 بلغت نسبة مساهمة القطاع يف الناتج
ي
ي
عام  2019/2018مقابل  %3.5يف عام .2018/2017
إجمال صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو  3.6مليار دوالر
 بلغت
ي
مقابل نحو  3.26مليار دوالر يف عام .2018/2017
 تأسيس  1199رشكة جديدة خالل ر
الفتة من يناير ر
سبتمت  2019مقارنة
حت
ر
بنحو  986رشكة خالل نفس ر
الفتة يف العام السابق.
الشكات الجديدة مليار و 575مليون جنيه خالل ر
 بلغت رؤوس أموال ر
الفتة من
يناير – سبتمت  2019مقارنة بنحو  973مليون جنيه خالل نفس ر
الفتة يف العام
ر
السابق.

ثانيا :ر
مؤشات البنية األساسية لالتصاالت
مشتك التليفون المحمول نحو  95.13مليون ر
 بلغ عدد ر
مشتك بنهاية
ي
سبتمت 2019؛ بالمقارنة بنحو ( )94.6مليون ر
سبتمت .2018
مشتك بنهاية
ر
ر
 بلغ عدد مستخدم ر
االنتنت نحو  40.9مليون مستخدم بنهاية
ي
حوال %48؛ بالمقارنة
 ،2019/2018بنسبة انتشار للمستخدمي بلغت
ي
بنحو نحو ( )37.9مليون مستخدم بنهاية عام 2018/2017بنسبة انتشار
حوال (.)%44.3
للمستخدمي بلغت
ي
مشتك ) (ADSLنحو  7.12مليون ر
 بلغ عدد ر
سبتمت 2019؛
مشتك بنهاية
ر
ي
مقارنة بنحو  6.2مليون ر
سبتمت .2018
مشتك بنهاية
ر
 بلغ عدد ر
مشت يك ) (Mobile Broadbandنحو  41.7مليون مستخدم
سبتمت
سبتمت 2019؛ مقارنة بنحو  36.7مليون مستخدم بنهاية
بنهاية
ر
ر
.2018

بناء االنسان المرصي- :
ر
االصطناع- :
االستاتيجية الوطنية للذكاء
ي
ر
االصطناع بالتعاون مع وزارة التعليم
االستاتيجية الوطنية للذكاء
 اعداد
ي
العلم؛ ويجري العمل عل تنفيذها خالل  3ال  5سنوات؛
العال والبحث
ي
ي
ر
االستاتيجية محورين رئيسيي هما بناء القدرات لخلق قاعدة من
وتتضمن
المتخصصي ف كافة مجاالت الذكاء االصطناع وعلوم البيانات.

ر
ر
التطبيق والذي يهدف
العلم
لالستاتيجية بالبحث
الثان
يعت المحور ي
ي
 بينما ي
ي
إل إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مرص من تحديات يف
مجاالت مختلفة ،وكذلك لخلق قاعدة قوية من ر
الشكات الناشئة القادرة عل
المساهمة بقوة يف دفع االقتصاد المرصي ،والمنافسة بقوة عل الساحة
الدولية.

 يتم إنشاء مركز تطبيقات الذكاء االصطناع والحوسبة فائقة القدرة؛ والذي من
الشكات العالمية لتنفيذ ر
كتى ر
مشوعات ثنائية ف
خالله يجرى التعاون مع ر
مجاالت الرعاية الصحية والزراعة من خالل تطبيقات تساعد عل التشخيص
واالكتشاف المبكر لألمراض ،ومواجهة ندرة المياه ،ومعالجة اللغة العربية
ر
والتجمة اآللية وهو مجال يمكن أن تحقق مرص ريادة دولية فيه.

بناء القدرات
التامج التدريبية الالزمة لبناء الكفاءات الرقمية ،حيث
 اعداد وتنفيذ العديد من ر
ارتفع أعداد المتدربي إل  13ألف متدرب يف مجاالت التكنولوجيا المختلفة.

ر
والت ستضم "فروع
 قرب االنتهاء من بناء  6مجتمعات االبداع
ر ي
التكنولوج ي
القوم لالتصاالت" داخل جامعات
لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد
ي
اقليمية يف المنصورة ،والمنوفية ،والمنيا ،وسوهاج ،وأسوان ،وجنوب الوادي
(قنا).

 البدء يف إنشاء المرحلة األول من مدينة المعرفة يف العاصمة اإلدارية الجديدة
بالتعاون مع القوات المسلحة المرصية بتكلفة إنشائية  2مليار جنيه؛ وتضم
مركزا متخصصا ف البحوث التطبيقية ف مجاالت التكنولوجيا الحديثة يتعاون
مع ر
الشكات العالمية ف مشاري ع بحثية متخصصة تنتج حلوال عملية لمواجهة
تحدياتنا وتبت مهارات عالية ف مختلف التخصصات ،ومبت للتدريب التقت،
وآخرا لألكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة لألشخاص ذوي القدرات
الخاصة.
 البدء يف انشاء أول جامعة متخصصة ف مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ف أفريقيا ر
العال
والشق األوسط وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم
ي
العلم يف مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
والبحث
ي
والت تشمل معمل ر
 اطالق اكاديمية ر
انتنت االشياء ر
انتنت االشياء تم إنشائه يف
ي
معهد تكنولوجيا المعلومات ر
العلم.
بالشاكة مع أكاديمية البحث
ي

ر
القوم لالتصاالت
والت اطلقها المعهد
ي
 تم البدء يف تنفيذ مبادرة  BSecureي
حيث تم االتفاق مع  7جامعات لتدريب الطالب يف تخصصات أمن المعلومات
والبنية التحتية ،كما تم البدء ف التدريب عل انشاء وتشغيل وصيانة شبكات
األلياف الضوئية و تستهدف  3000متخصص بنهاية 2021؛ وذلك ضمن
القوم لالتصاالت
القوم لالتصاالت والمعهد
بروتوكول تعاون بي الجهاز
ي
ي
وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ر
والت
 تنفيذ المبادرة الرئاسية "إفريقيا إلبداع األلعاب والتطبيقات الرقمية" ،ي
ر
وإفريق عل تطوير
تهدف ال تنمية القدرات وتأهيل  10آالف شاب مرصي
ي
األلعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفت تأسيس 100
رشكة مرصية وإفريقية ناشئة يف هذا المجال ،وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية
وعدد من ر
الشكات العالمية والوزارات والمؤسسات يف مختلف الدول اإلفريقية؛
حيث سجل لاللتحاق بالمبادرة ر
حت اآلن  6304شاب من  19دولة يف قارتنا
تكنولوج حديث.
االفريقية ،كما تم تقديم  4638دورة تدريبية يف  24مسار
ر ي
ر
وه
 ي
وف هذا اإلطار ،تم إطالق "كأس افريقيا للتطبيقات واأللعاب اإللكتونية" ي
المسابقة األول من نوعها ف قارة افريقيا حيث توفر لرواد األعمال ر
والشكات
ي
الناشئة يف مراحلها المبكرة ،منصة هامة الستعراض أفكارهم االبتكارية وتقديم
ر
بإجمال 60
مشوعاتهم التجارية يف هذا المجال باإلضافة إل جوائز مالية ومنح
ي
ألف دوالر ،وتقدم للمسابقة  192فريق ر
وشكة ناشئة من  12دولة إفريقية،
الت تم تنظيمها ف مرص  30فريق ر
ر
وشكة من  9دول افريقية،
ي
ووصل للنهائيات ي
السيس بتكريم الفائزين بمسابقة كأس
ولقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح
ي
أفريقيا إلبداع األلعاب والتطبيقات الرقمية خالل فعاليات الجلسة الختامية
لمنتدى شباب العالم بمدينة رشم الشيخ.

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-:
 قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بتوفت 9000
ر
ر
ر
والت
فرصة عمل مباشة للكوادر المرصية بالشكات التكنولوجية العالمية ي
قامت بتوسيع عملياتها يف مرص خالل عام  2019من خالل اتفاقيات مع
الهيئة.
 نتيجة الرتفاع صادرات ر
الشكات المحلية من منتجات وخدمات تكنولوجيا
ً
وانطالقا من حرص الهيئة عل مساعدة ر
الشكات
المعلومات بنسبة %32
المحلية وخاصة الصغتة منها والمتوسطة ف ر
اختاق األسواق العالمية
ي
وتنوي ع صادراتهم الرقمية ،تم زيادة المخصصات المالية الموجهة لدعم
صادراتهم لتصل إل  70مليون جنيه حصل عليها  116رشكة من 5
محافظات مختلفة.
التوال بي أفضل  9مواقع عالمية تقدم
 جاءت مرص للعام الثالث عل
ي
خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود لألسواق األوروبية وذلك
ً
طبقا لتقرير(جارتت).
ر
 احتلت مرص المركز األول ف منطقة ر
بمؤش رشكة
الشق األوسط وافريقيا
ي
االستشارات العالمية "أيه ر ين كت ين" لمواقع الخدمات العالمية  ،2019كما
ً
ر
شغلت المركز الرابع ر
المؤش والذي يرصد ويقيم أبرز 50
عش عالميا بنفس
دولة تقدم تلك الخدمات عل مستوى العالم.
العالم لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات
 بلغت حصة مرص من السوق
ي
حوال  %16بنهاية هذا العام.
والخدمات القائمة عليها
ي
 ارتفاع معدل نمو نسب اإلشغال من رشكات القطاع الخاص ف المناطق
التكنولوجية بتج العرب وأسيوط إل ر
أكت من  %60خالل عام واحد.
ر

التكنولوج وريادة األعمال-:
رعاية االبداع
ي
 شغلت مرص المركز األول ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا من حيث
ي
عدد الصفقات واالستثمارات ف ر
الشكات الناشئة؛ طبقا لتقرير ماجنيت الخاص
ي
برصد صفقات واستثمارات رأس المال المخاطر ف ر
الشكات الناشئة بمنطقة
ي
ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا ،عن الرب ع الثالث لعام .2019
 تخري ج  16رشكة من الحاضنات التكنولوجية ،واحتضان  22رشكة ناشئة بمركز
التكنولوج وريادة األعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
االبداع
ر ي
 إطالق مسابقة مرصية فرنسية لتحفت الشباب عل ابتكار حلول ذكية يف
مجاالت الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة ،باإلضافة إل التعاون
مع ر
الشكات العالمية يف تنظيم عدد من مسابقات إبداع الشباب البتكار وتطوير
تطبيقات وحلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المجتمعية يف مرص ودعم
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مرص تصنع ا ر
إللكتونيات-:
 تم إطالق برنامج ر
للشاكة مع القطاع الخاص لتشجيع االستثمار ورعاية ودعم
ر
ر
اإللكتونيات ،والجيل
الشكات المحلية الناشئة العاملة يف مجاالت تصميم
الصناع الرابع ،ونظم ر
إنتنت األشياء.
ي
التجريت لعدد  3مجمعات معامل إبداع
 تم اإلنتهاء من تأسيس والتشغيل
ري
ر
اإللكتونيات ،وعمل النماذج األولية ( ،)IoT, PCB, FabLabيف كل من القرية
الذكية ،والمنطقة التكنولوجية يف كل من برج العرب وأسيوط.
ر
اإللكتونية من  %30إل
 تم زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات
 %40وذلك بتحفت الصناعات المغذية والرقابة الجمركية الواردات.
 تم اطالق الدورة األول رلتنامج تمويل ر
مشوعات تطوير وتصميم منتجات
ومكونات ر
الكم بالتعاون مع برنامج ITIDA-
التصنيع
بهدف
محليا
ونية
إلكت
ي
مشوعات تطوير وتصميم منتجات ر
 ،ITACويتم تقييم ر
إلكتونية إبداعية،
لتمويلها وعددها خمسة ر
مشوعات.
خلق مجتمع دامج لكافة فئاته-:
 افتتاح المركز التقت لخدمات االستغاثة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
كأول مركز من نوعه عل مستوى ر
الشق األوسط وأفريقيا ،والذى يمكن
األشخاص ذوى االعاقات السمعية ،وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع
خدمات الطوارئ.
 قامت الوزارة بتدريب ر
أكت من  2000شخص من ذوي القدرات الخاصة من
خالل برامج األكاديمية الوطنية لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة ،باإلضافة إل
إتاحة الفرص التدريبية ر
ألكت من  200متدرب ألشقائنا يف  13دولة أفريقية.

 وفتحت االكاديمية أفاق التعاون مع اليابان والمملكة المتحدة من أجل تقديم
أفضل الدورات التدريبية لألشخاص ذوي القدرات الخاصة.
 االنتهاء من تطوير  105مركز شباب ف  20محافظة وتوصيلها بكابالت األلياف
الضوئية وتجهتها بصاالت الحواسب لتحويلها إل مراكز مجتمعية دامجة
وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 االنتهاء من تنفيذ  150وحدة للتشخيص والعالج عن بعد ،ويستهدف
ر
المشوع تطوير الخدمات الصحية وتوفتها إل المواطني يف المناطق
الفقتة والمهمشة والبعيدة بغرض تقديم أفضل خدمة طبية لهم عل أيدي
والكتى دون تحميل المواطن مشقة
كبار األطباء بالمستشفيات الجامعية
ر
وعبء السفر واالنتقال ،وذلك من خالل ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا
ف المناطق الفقتة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية ،كما يساعد ر
المشوع
ي
عل تنمية مهارات شباب األطباء المكلفي بالوحدات الصحية الصغتة
أيضا ي
ر
المباش والمستمر مع كبار األطباء.
عن طريق التواصل

 دعم  200مدرسة من مدارس ر
التبية والدمج الخاصة بالطالب ذوي االعاقة
واالعاقات البسيطة.
حكوم الستخدام األشخاص ذوي االعاقة وذلك يف إطار
 إتاحة  12موقع
ي
تنفيذ المبادرة الرئاسية إلتاحة المواقع الحكومية الستخدام األشخاص ذوي
اإلعاقة.

الرقم
التحول اىل المجتمع
ي
 تنفيذ ر
الرقم بمحافظة بورسعيد كمرحلة أول ،وميكنة
مشوع التحول
ي
القطاعات الحكومية والخدمية بها ،وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة
ً
الرقم يف
التحول
لتعميم
تمهيدا
وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة،
ي
ً
ر
االستاتيجية والتنموية للدولة.
كافة محافظات الجمهورية ،طبقا للخطة
 تنفيذ ر
مشوع ميكنة التأمي الصىح الشامل ف محافظة بورسعيد كمرحلة أول
بالتعاون مع وزارة االنتاج الحرن ،ووزارة الصحة والسكان ،ويتضمن ر
المشوع
ري
الصىح الشامل ،وهيئة
تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثالثة (هيئة التأمي
ي
االعتماد والرقابة الصحية ،وهيئة الرعاية الصحية ،ووحدات الرعاية
 والمستشفيات التابعة لها) ،كما يتضمن ر
المشوع انشاء منصة تبادل المعلومات
مقدم الخدمات الصحية بالقطاع الخاص
الصحية لتكون اول منصة تربط
ي
الحكوم.
بنظتتها التابعة للقطاع
ي
ر
محافظت
الذك وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية يف
ي
 إطالق كارت الفالح ي
بورسعيد والغربية حيث تم اعداد مراكز وجمعيات المحافظتي بالكامل وتوفت
اض ،ومن المنتظر أن يتم
جميع خدمات كارت الفالح للمزارعي وأصحاب األر ي
المشوع عل ر
تعميم ر
باف محافظات الجمهورية حيث تم البدء بالفعل يف ميكنة
ي
منظومة الحيازة الزراعية ف  4محافظات أخرى وه البحتة  -أسيوط -ر
الشقية
ي
ي
– سوهاج.
 االنتهاء من تطوير منصة اآلثار المرصية بالتعاون مع وزارة اآلثار.
 االنتهاء من المرحلة األول من ر
مشوع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية
بمصلحة الجوازات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ر
االجتماع
ون للهيئة القومية للتأمي
 اطالق المرحلة الثانية للموقع اإللكت ي
ي
االجتماع.
بالتعاون مع وزارة التضامن
ي
البنية التحتية لالتصاالت- :
القوم
القوم لمراقبة جودة خدمات االتصاالت التابع للجهاز
 افتتاح المركز
ي
ي
ر
واالنتنت
لتنظيم االتصاالت بهدف إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت
المقدمة من رشكات االتصاالت العاملة يف مرص ،وتحقيق الشفافية من خالل
ر
ر
القوم لتنظيم االتصاالت.
للجهاز
ون
االلكت
نش تقارير شهرية عل الموقع
ي
ي
 تم ربط  800مبت حكوم ف محافظة بورسعيد بشبكة األلياف الضوئية من
خالل ر
الشكة المرصية لالتصاالت.
مشوع يستهدف ربط كافة المبان الحكومية ر
 تم البدء ف تنفيذ ر
والت يبلغ
ي
عددها نحو  32ألف مبت حكوم عل مستوى الجمهورية بشبكة األلياف
الضوئية؛ وذلك خالل  36شهرا ،وبتكلفة تصل إل  6مليارات جنيه.
 زيادة متوسط شعة ر
نوفمت وذلك يف
االنتنت ف مرص إل  18ميجابت /ثانية ف
ر
ديسمت  2019إل متوسط شعة 20
اطار العمل من أجل الوصول بنهاية
ر
ميجابت /ثانية.

 االتفاق مع وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عل إدراج توصيل
والمبان الجديدة عل مستوى الجمهورية
كابالت األلياف الضوئية للمنازل
ي
ر
االشتاطات الخاصة بالبناء ،وتحديث الكود المرصي للبناء ليتضمن
ضمن
كود شبكات االتصاالت والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية
الخاصة بتقديم خدمات االتصاالت.

التيد المرصي
التيد المرصي إلعادة صياغة دوره ليصبح منفذا رئيسيا
 استكمال خطة تطوير ر
للخدمات الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى عل التوسع ف فروعه
اجمال عدد المكاتب
وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة ،ليصل
ي
المطورة ال  2000مكتب بريد تم تحويلهم ال مراكز خدمات بريدية متكاملة
اجمال مستهدف  4000مكتب بريد يف ربوع الوطن.
من
ي

ً
ر
الدول فقا ألحدث المعايت
للتيد يف مطار القاهرة
 تأسيس المركز
اللوجيست ر
ي
ي
التيد المرصي يف تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات
الدولية لتعزيز قدرات ر
ر
اإللكتونية الدولية ،كما يساهم المركز يف تسهيل عمليات تقديم
التجارة
ر
اإللكتونية الخاصة بالدول األفريقية الشقيقة.
خدمات التجارة
 التعاون بي وزارة العدلٌ ،ممثلة يف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،ووزارة
ٌ
للتيد بهدف تمكي
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ممثلة يف الهيئة القومية ر
المواطني من الحصول عل خدمات التوثيق بصورة مميكنة ،من خالل
التيدية.
استخدام مراكز الخدمات ر
للتيد بما يتيح للهيئة توصيل
 التعاون بي وزارة الداخلية والهيئة القومية ر
ر
الت تستخرجها الجهات التابعة لوزارة الداخلية للمواطني مثل
االصدارات ي
"ترصي ح العمل  -رخصة المرور  -صحيفة الحالة الجنائية  -الوثائق الخاصة
ر
اإللكتونية.
عت بوابة الحكومة
باألحوال المدنية" ر
للتيد ،وجهاز تنمية ر
المشوعات الصغتة
 التعاون بي الهيئة القومية ر
والمتوسطة ومتناهية الصغر ،لتوفت حزمة من الخدمات المالية وغت المالية
ر
التيد.
الت يقدمها الجهاز للمواطني من خالل مكاتب هيئة ر
ي

للتيد بغرض
 التعاون بي الهيئة القومية لسكك حديد مرص ،والهيئة القومية ر
ر ً
عت أكشاك
تقديم خدمات حجز القطارات ونقل الطرود والبضائع الكتونيا ر
التيد المرصي.
تابعة لهيئة ر
ماع بهدف التيست عل المواطني عن طريق
 التعاون مع وزارة التضامن االجت ي
التتع لحسابات بنك نارص
اغت ر
إتاحة عملية تحصيل مديونيات النفقة ور ر ي
ر
المنتشة عل مستوى الجمهورية.
التيد
عت مكاتب ر
االجتماع ر
ي
العالقات الدولية
 استضافت مرص فعاليات المؤتمر العالم لالتصاالت الراديوية WRC-19
وجمعية االتصاالت الراديوية  RA-19تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يف
الدول
الرئيس لالتحاد
مدينة رشم الشيخ؛ والذي عقد ألول مرة خارج المقر
ي
ي
العالم لالتصاالت الراديوية التابع
يعتت المؤتمر
لالتصاالت منذ  20عاما ،و ر
ي
ر
الت ينظمها
لقطاع الراديو باالتحاد
ي
الدول لالتصاالت من أهم المحافل الدولية ي
يعتت البوصلة الموجهة للتطور يف عالم
االتحاد
الدول لالتصاالت حيث ر
ي
االتصاالت وعل وجه الخصوص االتصاالت الالسلكية وصناعة الهاتف
الرقم وصناعة األقمار الصناعية ،وأثمرت مناقشات
المحمول ونظم البث
ي
المؤتمر عن االتفاقية الدولية للوائح الراديو ر
"شم الشيخ  ،"2019والعديد من
النتائج اإليجابية لمستقبل االتصاالت المحمولة ومنها حزمة من النطاقات
الهامة والحيوية لمستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول.
 انتخاب مرص لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة لإلعالم واالتصاالت وتكنولوجيا
ر
االفريق لمدة عامي.
المعلومات التابعة لالتحاد
ي

ر
ر
االفريق يف  4و5
التيد
 استضافة مرص لفعاليات الدورة
العاشة لمنتدى ر
ي
التيد المرصي خالل فعاليات المنتدى برئاسة رابطة رؤساء
ديسمت ،وفوز ر
ر
التيدية األفريقية لمدة عامي.
الهيئات ر
ر
االفريق لإلتاحة التكنولوجية لألشخاص ذوي اإلعاقة
 تنظيم فعاليات األسبوع
ي
 Accessible Africa Weekخالل ر
الفتة من  14ر
حت  18يوليو كمنحة
تدريبية كاملة حول اإلتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7
ه أثيوبيا ،ونيجتيا ،وغانا ،وتتانيا ،وكينيا ،وجنوب أفريقيا والدولة
دول أفريقية ي
المنظمة مرص.

