
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  سعادة المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان

  معالي الدكتورة تهاني عبد اهللا وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

سعادة براهيما سانو مدير قطاع تنميو االتصاالت في االتحاد الدولي 
  لالتصاالت

مدير المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد سعادة الدكتور إبراهيم الحداد 
  الدولي لالتصاالت

  الحضور الكريم

  

أنقل إليكم تحيات سعادة السفير الدكتور كمال حسن يسعدني بداية ان 
على الذي تولى مهامه مؤخرا كأمينا عاما مساعدا للشئون االقتصادية 

حوا واسم  .متمنيا لكم كل التوفيق في اجتمعاتكم بجامعة الدول العربية
لي أن أتوجه بالشكر إلى جمهورية السودان حكومة وشعبا على 

تنمية ل المنتدى اإلقليميبجانب  جتماعاال فعاليات هذااحتضانها ل
بية قة العر االتحاد الدولي لالتصاالت للمنط عقدهاالتصاالت الذي 

، وكذلك اجتماع فريق العمل العربي المكلف من قبل الل يوم أمسخ



العرب لالتصاالت والمعلومات بالتحضير للمؤتمر مجلس الوزراء 
وم السبت يهى أعماله بنجاح نالعالمي القادم لتنمية االتصاالت والذي ا

في مقر الهيئة القومية السودانية لالتصاالت.  ودعوني  الماضي
ة القومية والهيئوتكنولوجيا المعلومات أخص بالشكر وزارة االتصاالت 
بال والتنظيم وعلى ما القيناه من كرم لالتصاالت على حسن االستق

الى  وال يفوتني ان أتقدم بالتهنئة  وحفاوة منذ لحظات وصولنا األولى.
جمهورية السودان بمناسبة رفع الحظر االقتصادي الذي كان مفروضا 

  عليها لفترة دامت اكثر من عشرون عاما.

  

  الحضور الكريم

  

حاد يتوقف عندها االتإن مؤتمر تنمية االتصاالت يعد محطة رئيسية 
الدولي لالتصاالت كل أربعة سنوات لينظر في خطة عمل مكتب 

للفترة التالية ويعتبر أولويات العمل المطلوبة  تتنمية االتصاالت
للمناطق الجغرافية المختلفة وخصوصيات كل منها.  ولعل المؤتمر 

عام لالقادم لتنمية االتصاالت والمقرر انعقده خالل الربع األخير من ا
الجاري في مدينة بوينس أيرس األرجنتينية يعتبر محطة متميزة عن 
دونها من مؤتمرات تنمية االتصاالت السابقة حيث يعد هذا المؤتمر 



األول بعد إصدار األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة والتي تعول 
على عاتق قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من أجل محاربة الفقر 

 بيةوالرعاية الط قضاء على الجوع والرفع من مستويات التعليموال
 والحفاظ على الطبيعة وتحقيق التوازن البيئي وتحقيقوتوفير الطاقة 
.  ويعد هذا شعوب العالم وأجناسهمدل بين مختلف المساواة والع

االتحاد الدولي لالتصاالت المنتدى محفل هام للتواصل بين 
والمنظمات اإلقليمية المتخصصة العاملة في والحكومات العربية 

المجال من أجل إطالق الحوارات حول أولويات المنطقة العربية 
والعمل على وضع أطر التعاون المطلوب مع قطاع تنمية االتصاالت 

تضع في أولوياتها أهداف االتحاد من خالل مبادرات إقليمية  لدى
ي قطاع االتصاالت فتعمل على تطوير وتنمية التنمية المستدامة و 

المنطقة وبناء مجتمع المعلومات العربي القادر على االنخراط  في 
ر و ع ومواكبة الركب التكنولوجي المتطمجتمع المعلومات الدولي الجام

لى القدرة عو  العلم والمعرفة في ظل اقتصاد المعرفة المبني على
  االبداع واالبتكار وسرعة الوصول إلى المعلومة.

  

  

  



  

  الكريم الحضور

  

لقد أنهى فريق العمل العربي المكلف بالتحضير للمؤمر العالمي القادم 
لتنمية االتصاالت اجتماعه الثاني يوم أمس كما ذكرت ووضع النواة 
األولى لخمس من المبادرات اإلقليمية التي نتطلع إلى التعاون المعتاد 

عول نمع قطاع تنمية االتصاالت من خالل مكتبه اإلقليمي العربي و 
على صداقتنا الحميمة بسعادة مدير مكتب تنمية االتصاالت في 
االتحاد السيد/ براهيما سانو وكذلك زميلنا العزيز الدكتور/ إبراهيم 
الحداد مدير المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد من أجل العمل سويا 
على تنفيذ هذه المبادرات بما يخدم القطاع والنمو االقتصادي في 

اشاد الفريق باالنجازات التي تمت في إطار وقد  لعربية.المنطقة ا
 مؤتمر تنمية االتصاالت الذي عقد في ق تقديمها إلىالمبادرات الساب

وتم اعتمادها في مؤتمر  ٢٠١٤عام دولة االمارات العربية المتحدة 
بوسان للمندوبين المفوضين في ذات العام.  كما أكد الفريق خالل 

التحاد ما بين ا خالل الفترة القادمة استمرار التعاونأعماله على أهمية 
من هذه  الدولي لالتصاالت وجامعة الدول العربية في بعض

  المبادرات.



  

يق نتطلع إلى التنسفيما يخص مؤتمر تنمية االتصاالت فنحن  أما
وكذلك ربية عكافة الدول الالمثمر بين تعاون الو  المعتاد العربي العربي

وعات اإلقليمية األخرى بما يعمل على خروج التنسيق مع المجم
المؤتمر بنتائج تتالئم مع احتياجات منطقتنا العربية وتعتبر 
خصوصياتها وتعمل على تطوير القطاع لمافيه صالح امتنا العربية 

  جمعاء.

  

أكرر شكري إلى جمهورية السودان وٕالى االتحاد الدولي لالتصاالت 
ا لما الهامة وأدعو اهللا أن يوفقن الفعالياتعلى تنظيم واستضافة هذه 

  نصبو إليه من خير ألمتنا العربية.

  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، ، ، 


