
 

 

  العربية للدول لالتصاالت الدولي التحاداالذي ينظمه االجتماع التحضيري اإلقليمي 
  الكلمة االفتتاحية

  2017يناير  30الخرطوم، السودان، 
  السيد براهيما سانو
 الدولي لالتصاالتمدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 

  
  معايل املهندس إبراهيم حممود حامد، مساعد رئيس السودان  
  اين عبد اهللا، وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  معايل الدكتورة 

  معايل الوزراء احلاضرين هنا اليوم 

   حضرة الدكتور حيىي عبد اهللا، مدير اهليئة القومية لالتصاالت(NTC) 

   املهندس خالد فودة، جامعة الدول العربيةحضرة 

   حضرة املهندس حممد بن عمر، األمني العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات(AICTO) 

  عام الحتاد إذاعات الدول العربيةحضرة املهندس عبد الرحيم سليمان، املدير ال 

  ةحضرات ممثلي األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمي  
  حضرات املندوبني املوقرين 

  حضرات السيدات والسادة  
إنه ملن دواعي سروري العظيم ولشرف كبري يل أن أرحب بكم يف االجتماع التحضريي اإلقليمي للدول العربية اخلاص باملؤمتر العاملي 

  .(WTDC‐17) 2017لتنمية االتصاالت لعام 
فل االفتتاحي. نا حبضوركم يف هذا احلتشريفوأود بادئ ذي بدء أن أتقدم خبالص الشكر إىل معايل املهندس إبراهيم حممود حامد على 

  فوجودكم خري دليل على األمهية اليت توليها أعلى السلطات السودانية إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 
اد وعن مجيع املندوبني احلاضرين هنا، عن امتناننا العظيم للسودان، رئيساً وحكومة وشعباً، وأرجو منكم أن تعربوا، نيابة عن االحت

ا اجلميع فضالً عن املرافق املمتازة اليت أتيحت لنا.ال   ستضافة االجتماع التحضريي اإلقليمي هذا، والضيافة الكرمية اليت حظي 
، 2017  أكتوبر  20إىل  9يف بوينس آيرس باألرجنتني، يف الفرتة من سيُعقد ، ستعداد لهباالاملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي نقوم  إن

. ويصادف هذا العام أيضاً (ICT④SDGs)حول موضوع "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة" 
ا معاً خالل املؤمتر العاملي لتنمية االالذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إلنشاء قطاع تنمية االتصاالت ب   تصاالت.االحتاد، وسنحتفل 

ى لويُعترب موضوع "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة" دعوة موجهة لنا مجيعًا حتثنا ع
ية املستدامة، ألن سراع يف حتقيق أهداف التنمات اهلائلة اليت تنطوي عليها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لإلتسخري اإلمكان

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تتواجد يف كل هدف من هذه األهداف. فيتيح لنا التعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية 
كاء االصطناعي فرصاً هائلة ذ والزراعة اإللكرتونية والبيانات الضخمة والبيانات املفتوحة واحلوسبة السحابية وتطور إنرتنت األشياء وال

  لتحقيق التنمية املستدامة.
توفري النفاذ . فلم نعد اليوم ملزمني فقط برسالتنا واملهام املنوطة بناوقد أدى اعتماد أهداف التنمية املستدامة إىل توسيع نطاق 

ضاهي ا أصبحنا أيضًا ملزمني مبا يالعريض النطاق إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار معقولة، وإمنو الشامل 
  ت يف سائر القطاعات االقتصادية.تكنولوجيات املعلومات واالتصاال االستفادة منذلك أمهية وهو احلرص على 
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أن تتخطى أنشطتنا قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتأخذ بعني االعتبار النظام اإليكولوجي هلذه التكنولوجيا،  ينبغيو 
إيكولوجي جديد تساهم فيه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف تبسيط اإلجراءات احلكومية وتوفري التعليم والصحة  نظامٌ  وهو

  لوطين والشمول والنمو االقتصادي.ألشد الناس احتياجاً من أجل حتقيق التماسك ا

  أيها احلضور الكرمي
يب على ديب، مع الرتكيز على املبادرات اإلقليمية واألثر اإلجياسنعرض خالل هذا االجتماع التحضريي اإلقليمي تنفيذ خطة عمل 

  حياة الناس يف املنطقة العربية.
وأود أن أشكر مجيع إدارات املنطقة على إسهامها وتفانيها اللذين قادا إىل حتقيق هذا النجاح. وأود أيضًا أن أتوجه بالشكر إىل 

  لعظيم الذي اضطلع به بقيادة إبراهيم احلداد.املكتب اإلقليمي لالحتاد يف القاهرة على العمل ا
. 2017  وإذ نتطلع إىل األمام، سنعرض عليكم املشاريع التمهيدية للوثائق اليت ستصدر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام

 صدر عن املؤمتر وهي:ستة اليت قررنا من باب التجديد، وللمرة األوىل، حشد أعضائنا يف مرحلة مبكرة إلعداد هذه الوثائق الرئيسي  وقد

  املشروع التمهيدي ملسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد؛ 

   املشروع التمهيدي خلطة عمل قطاع تنمية االتصاالت؛ 

   2017املشروع التمهيدي إلعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام. 
له.  هذه الوثائق خالل اجتماعات الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وفريق العمل باملراسلة التابع وقد سبق أن مت إعداد ومناقشة

ا.وتقدموا مدخالوهي تُعرض عليكم لتنظروا فيها    تكم بشأ
  .بشأنه تقدموا مدخالتكموسيقدَّم أيضاً التقرير املرحلي لفريق العمل باملراسلة بشأن تبسيط القرارات كي 

دى التنمية اإلقليمي ملنطقة الدول العربية، الذي ُعقد البارحة، الفرصة لالستماع إىل آراء شىت أصحاب املصلحة بشأن وأتاح منت
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة. والقى املنتدى جناحًا كبريًا وأود أن أشكركم مجيعًا على مشاركتكم النشطة 

  ص املناقشات يف إطار وثيقة معلومات.خلكم ممة. ويُعرض عليومسامهاتكم القي

  حضرات ممثلي األعضاء
ا جمموعة من  إن عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتغري باستمرار. وحنن على مشارف الثورة الصناعية الرابعة اليت ُوصفت بأ

الصطناعي والرقمي والبيولوجي. وتشكل إنرتنت األشياء والذكاء ا فيزيائيال التكنولوجيات اجلديدة اليت تؤدي إىل انصهار العوامل
  عنصرين رئيسيني لتحفيز هذه التغريات.

ذا العامل اجلديد كي يبقى االحتاد وقطاع تنمية االتصاالت جهتني فاعلتني  وآمل أن يرحب املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت 
  مة لتحقيق التنمية. الالز  املبتكرةوميسرتني هلذه املالمح 

وحنن اليوم يف اخلرطوم، هذه املدينة اليت يلتقي فيها النيل األزرق والنيل األبيض. وإين على قناعة بأنه بفضل الدعم املعتاد ملعايل 
اين عبد اهللا، وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وللهيئة القومية لالتصاالت ال حيىي عبد اهللا، ها الدكتور  يرتأسيتالدكتورة 

  ستلتقي أيضاً أفكارنا وتطلعاتنا ومصادر إهلامنا ليحقق هذا االجتماع جناحاً باهراً.

  وشكراً لكم.


