
 

 

  المنتدى اإلقليمي للتنمية الذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت لمنطقة الدول العربية
  كلمة افتتاحية

  2017يناير  29الخرطوم، السودان، 
  السيد براهيما سانو
 الدولي لالتصاالتمدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 

  
  اين عبد اهللا عطية، وزيرة االتصاالت   وتكنولوجيا املعلومات يف السودان، الدكتورة 
  حيىي عبد اهللا، مدير اهليئة القومية لالتصاالت  الدكتور(NTC)،  
   ،عنية بالشؤون اإلنسانية يف السودان،امل ألمم املتحدةاملقيمة ل نسقةاملالسيدة مارتا روديس  
  ممثلو وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد،  
  ،املندوبون املوقرون  
  ،حضرات السّيدات والسادة  

  الذي ينظمه االحتاد هنا يف اخلرطوم. 2017إنه ملن دواعي سروري العظيم أن أرحب بكم يف املنتدى اإلقليمي للتنمية لعام 
واالجتماع اإلقليمي التحضريي للمؤمتر  (RDF)الستضافتها للمنتدى اإلقليمي للتنمية  السودانوأود أن أعرب عن امتناين حلكومة 

  .(WTDC‐17)العاملي لتنمية االتصاالت 

  ،حضرات السّيدات والسادة
ريات جديدة. ونسّمي نبيهات إىل تغيإن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتطور بسرعة كبرية. وكل صباح نستيقظ على ت

  ولكن علينا أن ننظر إليها ونستمع إليها وندركها كتنبيهات فقط. أعماالً كاسحةهذه التغيريات أحياناً 
وال حتدث هذه التغيريات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فحسب بل وأيضاً يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 

اليت تغّري املشهد املايل باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  FINTECHت. ولنذكر على سبيل املثال صناعة واالتصاال
علنا هوية وحيد. ومثة مثال آخر هو احلدود املتالشية بني العاملْني املادي والسيرباين اليت جتتسمح بتعرف والقياسات احليوية اليت 

  اراً وتكراراً.نتنقل بني هذين العاملني مر 
، فإن واضعي السياسات واملنظمني والقطاع اخلاص وشركاء التنمية ومجيع (SDG) أهداف التنمية املستدامة وإذ نبادر إىل حتقيق

حوار  قامةإأصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيتاجون أكثر من أي وقٍت مضى إىل 
  .االقتصاديةو  متعدد أصحاب املصلحة من أجل حتقيق التنمية االجتماعيةو شامل وتعاوين 

أن ذا احلوار. وخالل هذا املنتدى، سوف نتقاسم املعلومات بشأن جتاربنا وأفكارنا بشحمفل مثايل هل هوواملنتدى اإلقليمي للتنمية 
نية التحتية والصحة املستدامة مع الرتكيز على تنمية البالدور الذي تؤديه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية 

  والنمو االقتصادي. فرص العملوالتعليم و 
األمينة و ممثلة منظمة الصحة العاملية يف السودان، ، و ألمم املتحدةاملقيمة لنسقة املويسعدين بوجه خاص أن أقّدر وأرحب حبضور 

  اخلاص. والقطاع ،العامة للمجلس القومي للسكان يف السودان
قطاعات احلياة ويسعدين أن أقول إن مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد اضطلع،  سائر واليوم حنن حباجة إىل إقامة حوار منّظم مع

  رائد يف استهالل هذا احلوار. بدور حتت قياديت،
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حوار  تنظيم اع املايل من خاللالقط مع (GSR) الندوة العاملية ملنظمي االتصاالتويف العام املاضي على سبيل املثال، تواصلت 
  بيل غيتس يف شرم الشيخ، مصر. عاملي بشأن الشمول املايل الرقمي بدعم من مؤسسة

ذا احلوار. و وأنا أؤ  يف العام املاضي مائدة مستديرة وزارية  (WHO)م االحتاد ومنظمة الصحة العاملية ظذا السبب نهلمن بالفعل 
لوجيا املعلومات واالتصاالت يف جنيف ملناقشة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشرتكة بني وزراء الصحة ووزراء تكنو 

  من أجل حتسني التغطية الصحية الشاملة.
ملعلومات تكنولوجيا االتعليم ووزراء بني وزراء ألول مرة مجع ونّظمنا أيضًا باالشرتاك مع اليونسكو منتدى السياسات الذي 

ة التعاون بني القطاعات يف تعزيز االبتكار واستعمال التكنولوجيا املتنقل هؤدييميكن أن  ور الذيالستكشاف الدواالتصاالت 
  .احلصول عليهوإمكانية فيه واإلنصاف التعليم جودة  تحسنيل

 حدثاً مماثًال يف باريس لبحث كيف 2017مارس  24وبناًء على جناح هذا احلدث يف العام املاضي، سينظم االحتاد واليونسكو يف 
  تعليم شامل وعادل. ضمان ميكن لالبتكار

مساعدة الدول من أجل دليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية إلعداد  (FAO) منظمة األغذية والزراعةوعمل االحتاد كذلك مع 
ج اسرتاتيجي لالستفادة القصوى من تطورات تكنولوجيا امل   .الزراعة الجم علومات واالتصاالت يفاألعضاء على اعتماد 

  وأتطلع إىل مناقشاتكم اليوم وأنا متأكد من أن نواتج هذا املنتدى ستلهم االجتماع اإلقليمي التحضريي الذي سيبدأ أعماله غداً.
 أللياف البصريةاويف اخلتام، امسحوا يل أن أؤكد أننا يف نظام إيكولوجي جديد حيث ال تتعلق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب

احلكومية  إلجراءاتاوالزيتابايت والسواتل واجليل الرابع واجليل اخلامس واحلواسيب اللوحية واهلواتف الذكية بقدر ما تتعلق بتبسيط 
عمال ري التجارة واألاخلدمات الصحية لتشمل املناطق الريفية والنائية وتيستغطية وتوسيع إليه ن و تاجذين حيالتعليم للناس ال توفريو 

  التجارية وإنقاذ األرواح عند وقوع الكوارث الطبيعية.
، إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة الناس. ولذا، دعونا نستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شيءوفوق كل 

  من أجل الناس.

  شكراً على إصغائكم.


