
 
 

                                                                                
                                                                                                                                                                          

                                                          
وعات مبادرة "حياة كريمة" 10وزارة االتصاالت تخصص ن: العنوا  مليارات جنيه لمشر

 جريدة الدستور : المصدر 

 ٢٠٢١أكتوبر  18 التاري    خ: 

 
وعات رقمية ضمن مبا ي تنفيذ مشر

درة "حياة كريمة" لتطوير تشارك وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف 
ي ستخدم نحو 

مليون مواطن، ووضعت الوزارة اجندة العمل بالمبادرة الرئاسية عىل أربعة  60الريف المرصي الت 
يد إىل منافذ رقمية، والثالث مبادرة لمحو  ي تطوير مكاتب البر

محاور تشمل تحديث وتطوير البنية التحتية، والثان 
، وال نت فائق الشعة ويصل حجم االستثمارات االمية الرقمية للمواطني   ل باإلنب  المتوقعة رابع توصيل مليون مب  

 مليارات جنيه.  10هذه المرحلة نحو  لتنفيذ 

 

ي قرى حياة كريمة 1000إنشاء  -
 
 محطة تقوية لشبكات االتصاالت ف

 

ل المرحلة األوىل وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف خال
ي قرى حياة كريمة، ومد كابالت الفايبر وتحديث  1000للمبادرة إنشاء نحو 

محطة تقوية لشبكات االتصاالت ف 
االت وانشاء كبائن  والبنية التحتية للشبكة واستبدال الكابالت النحاسية  بكابالت االلياف الضوئية  MSANالسنب 

ا أن العام األول سيشهد 
ً
"، مضيف ي  "الفايبر

ي فائق الشعة لخدمة أهلنا ف 
نت األرض  ل باإلنب  توصيل نحو مليون مب  

ي التعليم والصحة. 
ي منظومت 

نت ف  ي ظل تنامي استخدامات االنب 
 الريف ف 

 

ي الريف، 
ي ترصيحات ل "الدستور" أن مبادرة "حياة كريمة " ألجل تحسي   حياة ماليي   المرصيي   ف 

وتابع الوزير ف 
وع تنموي شامل يهدف إ ىل تقديم خدمات متكاملة من جميع الوزارات وربطها مًعا تتيح المواطن جميع مشر

ي منظومة متكاملة تشمل تطوير 
ا أن القيادة السياسية كلفت بالعمل الجماعي ف 

ً
ي سهولة ويش، مؤكد

الخدمات  ف 
ب وكهرباء واتصاالت وخدمات وبرامج حم ا صحًيا ومياه شر

ً
 اية اجتماعية. المسكن والبنية التحتية والطرق ورصف

 

ي التدريب والتأهيل للشباب -
 
" وتيسبر برامج عمل الحكومة ف ي الحكومية بشبكة "فايبر

 
 ربط جميع المبان

ي الحكومية بشبكة الفايبر وتيسب  برامج عمل 
وأضاف الوزير، أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ وربط جميع المبان 

ي التدريب والتأهيل للشباب وتوفب  فرص
ي التنمية  الحكومة ف 

ا مع وزارن 
ً
ا إىلي أن هناك تعاون

ً
عمل بهذه القري الفت

المحلية والشباب والرياضية لمحو األمية الرقمية للشباب والمرأة الريفية ضمن عدة برامج منها قدوة تك ومهارة 
 تك. 

 

جميع الخدمات  مكتب بريد لتحويلها إىل منافذ رقمية لتقديم 1000وأشار الوزير إىل تطوير ورقمنة وتحديث نحو 
يدية، مع نشر  ،  باإلضافة اىلي مكاتب الشهر العقاري ومكاتب  1000الحكومية والمالية والبر ماكينة رصاف آىلي

 التوثيق والسجل التجاري والزراعي بالتعاون مع وزارات العدل والزراعة والصناعة والتجارة. 

 

العمل مع محافظات الجمهورية بشأن إنشاء  وأشار الوزير إىلي أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات
ا 
ً
ي المحافظات تباع

 
وع التامي   الصحي الشامل ف وحدات رقمية إلدارة منظومة التحول الرقمي واستكمال تنفيذ مشر

ي محافظات األقرص والسويس واإلسماعلية 
 
وع ف بعد نجاح تجربة محافظة بورسعيد واالستعداد إلطالق المشر

ي المحافظات األخرى. وجنوب وشمال سيناء كمر 
 حلة ثانية يتبعها باف 

 


