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 السيد رئيس المؤتمر،

 السيد سكرتير عام االتحاد الدولي لالتصاالت،

 ادة األفاضل رؤساء وأعضاء الوفودالسيدات والس

توليه مصر اهتمامًا خاصًا. في الذى  الهامهذا الحدث بإنه لشرف كبير لي المشاركة اليوم 

تحاد لال العام األمين ،البداية، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور حمدون توريه

دارة االتحاد على المجهودات الكبيرة التي  الدولي لالتصاالت، وكافة المسئولين المنتخبين، وا 

ال  إذ .المصلحة أصحاب كافةالهام، الذي يتيح مشاركة  المنتدى لهذا اإلعداد جلمن أ بذلوها

 وصناعة االتصاالت سياسيات بمستقبل المتعلقة الهامة والقضايا الموضوعاتيمكن مناقشة 

 . المعنية األطرافتواجد جميع  بدون اإلنترنت،

 والسادة، السيدات

فاي  يجاابيوتأثيرها اإل اإلنترنت صناعةوثقة تامتين في قدرات وطاقات  قناعة ولدينا اليوم نجتمع

 .المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع نمو
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 المااواطنين بااين المجتمعااي التواصاالو  ،المزيااد ماان الشاا افية تحقياا فااي  اإلنترناات صااناعة ساااهمت

 الحاوار قناوات وفاتح منهاا، واالسات ادةإلى الخدمات الحكومية  الن اذمن خالل تيسير  وحكوماتهم،

 .  الحيوية القضايا حول راءاآل وتبادل

من  اً مختل  اً نوع أنتجت والتي ،شراكة بين القطاعين العام والخاصبأنها  اإلنترنت صناعة تتميز

 اإلدارة هذه تعتمد. لجميع أصحاب المصلحة  ةيعتمد على التنسي  بين األدوار المختل ،اإلدارة

 الحالي، بشكلها اإلنترنت شبكة وانتشار نمو فيالتي ساعدت  األساسية المبادئ من عددعلى 

وتعزيز روح  ،وتحقي  انتشار أوسع الشبكة، واستقرار أمنالمحافظة على  أهمها منولعل 

صالح المستخدم  فيالنهاية  فيتصب كلها  ،المقدمة الخدمات نوعيةالمنافسة واالبتكار في 

 اينما كان. 

 والسادة، السيدات

كامال  عااممدار  على إليهاالتي تم التوصل  راءهذا العام عدد من المقترحات واآل المنتدى يناقش

والاذي شارفنا بالمشااركة فياه مان خاالل خبرائناا فاي  العاام، لألمين المساعد العمل فري  خالل من



4 
 

 يتعلااا  فيماااا الملحاااة القضاااايا كافاااة تجااااهرؤياااة المجتماااع الااادولي  اآلراءهاااذه  تعكااا هاااذا المجاااال. 

 . لها المنظمة العمل وآليات االتصاالت بسياسات

 بعناية ُيدر  وأن البد اإلنترنت لشبكة القائمة بالمنظومةتغيير  أيرى اإلدارة المصرية أن وت

قناعتنا  من وبالرغم. الشبكة واستقرار أمن علىأي تداعيات سلبية  فيبما ال يتسبب  وتروي،

دارة نترنتاإل حوكمة لقضيتي" الدولية الشرعيةعلى منظومة  " الح اظالتامة بأهمية   ،الشبكة وا 

 يك ل بما المصلحة، أصحاب كافة بين الشراكةعلى  تعتمداأن  يجب كلتاهمافإننا نؤكد على أن 

  .اإلجراءات في ومرونة األداء، في وسرعة ديناميكية

يجب  التييعد أحد المبادئ الهامة  "تعدد أصحاب المصلحة" مبدأ أن المصرية اإلدارة ترى كما

 أجندةبما يت   مع وذلك  نترنت،اإل بحوكمة يتعل  فيماتبنيها في أي مقترح أو كيان قد ينشأ 

 . تون  عمل

 ،"التعاون تعزيز مسار"تجاه  المصلحة أصحاب وكافة الدولي المجتمع جهود مصر تثمن

 نرىإال أننا  ،الدولية النطاقات وأسماء ،الحرجة اإلنترنتيتعل  بقضايا إدارة موارد  فيماخاصة 
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آلية تضمن مشاركة كافة  إيجادتم تحقيقه في هذا الصدد، من خالل  بماأهمية الدفع قدمًا 

 .   وديمقراطية بش افية الصلة ذات القرارات اتخاذ فيأصحاب المصلحة 

في تعزيز بناء  لالتصاالت الدولي االتحاد دور على للتأكيدهذه ال رصة  أغتنم أن أود كما

 الرابع اإلصدار من باالنتقال يتعل  فيما خاصةً  ،ومساعدة البلدان النامية ،القدرات البشرية

مشروعات مشتركة  إنشاء وأهمية(، IPv6) الساد  صداراإل إلي( IPv4) اإلنترنت لبروتوكول

 اللجنةخالل  من جهودهعلى  توريه حمدون الدكتور شكرأيضًا أن أ أودلمساعدة هذه البلدان. 

ضمان تمتع أكثر من نصف سكان العالم بالن اذ إلى الشبكات ل ،السرعة فائ  لإلنترنت العليا

 . ذلك حقًا من الحقو  المدنية األساسية واعتبار، 5102عريضة النطا  بحلول عام 

 والسادة، السيدات

 لمااا المقبلااة، ساانوات العشاار خااالل اإلنترناات مراكااز أكباار ماان واحاادةتكااون  أن إلااىمصاار  تهاادف

أن أعلان أن مصار علاى وشاك  هناا وأود. بحرياً  كابالً  عشر ثمانية في تتمثل إمكانيات من تملكه

 أنناااو  ،الساارعة فااائ  نترنااتإلاالمؤسسااات التعليميااة والقاارى ب تزويااداالنتهاااء ماان الخطااة القوميااة ل
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بحلااول  المرحلااة األولااى لتنتهااي ،5102نهايااة شااهر ساابتمبر بمرحلتيهااا  هااذه الخطااة ساانبدأ تطبياا 

 .5150 عام ، والثانية بحلول5102عام 

 السيدات والسادة،

 للحضااور المصاالحة أصااحاب جميااع باادعوة، تتشاارف جمهوريااة مصاار العربيااة اإلطااار هااذا وفااي

 مخرجؤات مراجعؤة"و" االتصؤاالت لتنميؤة العؤالمي المؤؤتمر"كال مان  أعماال في ال عالة والمشاركة

 .الشيخ بشرم 3141 وأبريل مارس شهري" خالل المعلومات لمجتمع العالمية القمة

ناجحاًا، كماا أود  الكلمة، أشكركم على حسن االساتماع، وأتمناى لكام جميعاًا ماؤتمراً  هذهوفى ختام 

 ،هاااذين الحااادثين الكبيااارين لتنظااايم مصااار فاااي ثقتاااه علاااى لالتصااااالت الااادولي االتحااااد شاااكرأن أ

 .5102في شرم الشيخ في  جميعاً  لرؤيتكم وأتطلع

 سيادة الرئيس شكرا  


