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  بسم هللا الرحمن الرحیم
               

                 اوسكار قونزالسسعادة رئیس المؤتمر السید /  
  السید / ھولن زاھو  / األمین العام لالتحاد الدولي لالتصاالت معالي

  أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وأعضاء الوفود المشاركة 
  یمحضور الكرال
  

  وبركاتھ،،، السالم علیكم ورحمة هللا
  

ة  ة دول عب وحكوم كر ش ات وش م تحی ل لك رفني أن انق ي ویش ب ل یطی
ا أود أن  اح، كم التوفیق والنج ذا ب ؤتمركم ھ م ولم اتھم لك ت وتمنی الكوی

عب  ة وش دیر لحكوم الغ التق كر وب ل الش ن جزی رب ع ة أع جمھوری
دیقة  ین الص ؤتمر  األرجنت ذا الم افتھا لھ ى استض ة عل رة الثانی ى للم عل

  . مؤتمراللطیبة وعلى الجھد المبذول إلنجاح أرضھا ا
   

ذا الم ة لرئاستكم لھ رئیس بالتھنئ ؤتمر كما یسعدني أن أتقدم إلیكم األخ ال
  ، وإلى جمیع األخوة رؤساء اللجان ونوابھم  متمنین لكم النجاح والتوفیق

  
  : سعادة الرئیس 

  
نطلق منھ یحظى المؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت باھتمام عالمي حیث ت

القطاعات  باالتحاد والتي تولى اھتمامھا أھم الخطة االستراتیجیة ألحد 
وفي ضوء دول العالم على اختالف ظروفھا المعیشیة األكبر لجمیع 

موضوع المؤتمر والذي یركز على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من 
تحدة مما أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة والتي أطلقت من األمم الم

تذلیل كافة العقبات یلقي على عاتقنا كدول أعضاء باالتحاد مسئولیة 
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تتضمن أھم المبادرات لتحقیق أھداف المؤتمر والخروج بخطة عمل 
وضع الخطط االستراتیجیة بوذلك ، اإلقلیمیة التي نسعى كدول لتحقیقھا 

عدة ووجود تعدیل على  لینا ،والتنظیمیة لتحقیق المبادرات المعروضة ع
الحضور  أدعولذا  ،الدول النامیة جمیع الدول وباألخص قرارات تھم 

إلى المساھمة في المبادرتین اللتین أطلقتا خالل المنتدى العالمي الكریم 
والذي عقد في مدینة الكویت  الثاني بشأن االتصاالت في حاالت الطوارئ 

لتعزیز  عملیةاعتمدنا فیھ استراتیجیات والذي  2016ینایر شھر خالل 
إطالق شبكة االتحاد والمبادرتین ھما  اإلستجابة لحاالت الطوارئ

للمتطوعین من أجل االتصاالت في حاالت الطوارئ والصندوق العالمي 
  لالستجابة السریعة في حاالت الطوارئ .

  
  الحضور الكریم 

 
لقد أدركت دولة الكویت أھمیة قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
في إحداث نقلة نوعیة في حیاة االفراد والشعوب مما یحقق أھداف 
التنمیة المستدامة ، لذا سعت الھیئة العامة لالتصاالت وتقنیة المعلومات 

ذلك ولمواكبة العالم والبدء بعدة مشاریع باتخاذ جمیع التدابیر الممكنة 
ً منھا لتطویر ورفع كفاءة خدم  ،  ات االتصاالت وتقنیة المعلوماتسعیا

مع الكویت  دولةمنھا البدء بمشروع بوابة الكویت الدولیة لیتم ربط و
ونسعى إلنشاء شركة النطاق العریض وذلك لتطویر  ،  العالم الخارجي

اطق منجمیع ، وجاري تغطیة دولة الالبنیة التحتیة للشبكة الوطنیة في 
وذلك للوصول إلى التوازن  2018بنھایة البصریة باأللیاف الدولة 

المطلوب في نسبة االنتشار لخدمات االنترنت ما بین الھواتف الثابتة 
والمتنقلة ، وكما تعلمون بأن دولة الكویت تصدرت المرتبة الثانیة عالمیاً 

  في انتشار االنترنت عبر الھواتف المتنقلة.
ً ھي اجاري ویة التي ومن المشاریع الحی ستكمال العمل علیھا حالیا

الترتیبات الالزمة الستغالل موقع الكویت الجغرافي إلنشاء الممر اإلقلیمي 
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لنقل البیانات الشقیقة دولي مع الجمھوریة العراقیة كابل وذلك عبر توفیر 
  . عن طریق ھذا الكابل ما بین آسیا وأوروبا لنكون كحلقة وسیط للربط 

  
  والسادة  السیدات

أمنیة وطنیة  ي یشكل جزءاً أساسیاً من أي سیاسةلقد بات األمن السیبران
باالنتھاء من   الھیئة العامة لالتصاالت وتقنیة المعلومات، لذا قمنا في 

لدولة والتي جاءت لاعداد االستراتیجیة الوطنیة لألمن السیبراني 
امنة في مجال استجابة إلدراك حكومة دولة الكویت لحجم المخاطر الك

 ي تطال الدولة من افراد ومؤسسات .االمن السیبراني والت
  
  
  

  سعادة الرئیس 
أود في نھایة كلمتي ھذه أن أعرب عن سعادتي البالغة لتواجدي بینكم في 
ھذا البلد الصدیق واسمحوا لي أن أوجھ شكري الجزیل لكل من ساھم 

 الصدیقة  ناألرجنتیجمھوریة على عقد ھذا المؤتمر وأخص الشكر 
ورئیس المؤتمر ومعالي األمین العام ومدیر قطاع التنمیة ومدراء 

من خالل المكاتب اإلقلیمیة لما قاموا بھ من تحضیر جید لھذا المؤتمر 
  .االجتماعات اإلقلیمیة 

  وأتمنى لكم النجاح في مؤتمركم ھذا .
  وهللا ولي التوفیق،،،

  
 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
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