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كة مايكروسوفت يتم بموجبها إنشاء  وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شر
ز مختص بقياس االنبع . مركز حكوم  للتمي 

ً
ونيا  اثات الكربونية ورفع التقارير بشأنها إلكير

 
ز يتم من خالله إتاحة كافة الوسائل  م الطرفان إنشاء مركز حكوم  للتمي 

ز بموجب مذكرة التفاهم، يعير
التكنولوجية والتقنية للكوادر المرصية المعنية بهذا المجال، كما سيتم تقديم برامج تدريبية متخصصة 

امج والمهند   مجاالت الحوسبة السحابية المستدامة و كافة الموضوعات المتعلقة بها لمطوري الي 
ز
ز ف سي 

باإلضافة إىل حزم برامج تدريبية اخري لصانع  القرار وأصحاب األعمال والقيادات الحكومية عىل 
 موضوعات تتعلق باالستدامة والحلول التكنولوجية ذات الصلة.  

 
كات الناشئ   برنامج هذا وسيتم اختيار عدد من الشر

ز
  تطور حلول االستدامة ليتم تسجيلها ف

ة التر
 Microsoft Entrepreneurship for Positiveمايكروسوفت لريادة األعمال لقياس التأثي  اإليجاب   

Impact . 
 

كة مايكروسوفت إلنشاء  وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع شر
ز لبناء  ات والمهارات لتطبيق النظام الرقم  إلدارة مركز تمي  القدرات واكساب الكوادر المرصية الخي 

  هذا المجال؛ 
ز
  تستخدمها الحكومة المرصية ف

كة وذلك من ضمن األنظمة التر االستدامة الذي ابتكرته الشر
رير بشأنها حيث يعد النظام منظومة رقمية متكاملة يمكن من خاللها تسجيل وقياس االنبعاثات ورفع التقا

 .
ً
ونيا  إلكير

 
وقع مذكرة التفاهم؛ المهندس رأفت هندي نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، 

كة مايكروسوفت مرص.  نا عارف مدير عام شر  والمهندسة مي 
 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل حرص الحكومة المرصية عىل بناء وأكد الدكتور عمرو طلعت 
اتيجية الوطنية لتغي  المناخ 

اكات فاعلة لتحقيق مستهدفات االسير   2050شر
ز
، وبلوغ أهداف الدولة ف
تحقيق نمو اقتصادي منخفض لالنبعاثات، وتعزيز قدرتها عىل التكيف مع تغي  المناخ وتخفيف اآلثار 

  ضوء جهود وزارة االتصاالت السلبي
ز
  ف

ا إىل أن التعاون مع مايكروسوفت يأبر ً ة المرتبطة به؛ مشي 
كات العالمية لتطوي    ع التكنولوجيا لخدمة القضايا البيئية؛  ى الشر وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع كي 

منظومة االستدامة  حيث يستهدف التعاون بناء قدرات الكوادر المرصية وإعدادها لتكون قادرة عىل إدارة
اء.   للدولة باستخدام أحدث التقنيات الخرصز

 
 
 
 
 



 
 
 

ا مع جهود الدولة عىل الصعيدين المحىل  والعالم  
ً
  متسق

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التعاون يأبر
ا 
ً
  التوقيع تزامن

ات المناخية؛ حيث يأبر   السياسات الصديقة للبيئة، والتفاعل بإيجابية مع قضية التغي 
 لتبتز

ين لمؤتمر المناخ.   مع تسلم مرص رئاسة الدورة السابعة والعشر
 

كة مايكروسوفت مرص: نعمل بشكل حثيث مع وزارة  نا عارف مدير عام شر ورصحت المهندسة مي 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل تقديم الحلول التكنولوجية الالزمة لدعم جهود الحكومة المرصية 

اتيجية الوطنية لتغي  المناخ للحد من اآلثار السلبية 
ا مع االسير

ً
 . 2050لتغي  المناخ وذلك اتساق

 
ات الفنية  ومن خالل تقديم حلول مايكروسوفت المبتكرة لالستدامة، سيتم العمل عىل نقل الخي 

  الوقت الذي ترأس فيه 
ز
اكة ف   هذه الشر

، تأبر  الحكوم 
ز والتكنولوجية للكوادر المرصية من خالل مركز التمي 

ام بتنفيذ التعهدات. مرص  ز ون لتغي  المناخ ورؤية الرئاسة المرصية لاللير   الدورة السابعة والعشر

 


