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 اململكة العربية السعوديةلكمة 
 

 WSIS+10عمت  املعلواا  للقمة العاملية مل  ثد  فيع  املس وو احليف 

 م 4102يونيو  01جنيف 
 

 أ لقاها

 املهنثدس/ محمثد مجيل بن أ محثد االاعايل 

 ة املعلواا ي  وتقن االتصاالوزير 
 

 اـعـالـي أ اـني عـام الاحتاد ادلولـي لالتصاال  

 أ يخ ادلكووف محثدون توفيه

 أ حصاب املعايل والسعادة

 الس يثدا  والسادة

 السالم عليمك وفمحة هللا وبراكته

 خريمك بلك صباحأ سعثد هللا و 

 الصةلملكة العربية السعودية ع ى تنيع  رخراا  القمة العاملية ملعمت  املعلواا  اا  حرصت امل

منائية املويق علهيا دوليا  لصعيثد الون ي أ خ ا  يف احلس بان بلو  ااب ، مبا يهيا ال هثداف الوافدة يف  ل هثداف االإ

عالن ال ليعة ويوبني ان اتابعة تنيع  تكل اخملراا   . فشادية الوافدة يف خطة معل جنيف، واملقاصثد االإ  اإ

 . السقوف املععمتثدة الإجناز العثديثد ان ال هثداف احملثددةن اململكة العربية السعودية قثد جتاوز  وال هثداف أ  

 بقطاع االتصاال  وتقنية املعلواا  اهامتهما قثد أ ولت حكواة اململكة العربية السعوديةواكنت ه ا 

، وزايدة  ان  وقت ابكر حني انهتجت براناج الوخصيص اذلي هيثدف اإىل في  كياءة الاقتصاد الون ي
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؛ لوويري خثداا  االتصاال   رير أ سواق اخلثداا  ويتح ابب املنايسةقثدفته الونايس ية ان خالل حت

  . ، وبأ سعاف اناس بة ، وجبودة عالية وتقنية املعلواا  املوقثداة يف مجي  أ حناء اململكة بصوفة شااةل

 

ونتعجة ذلكل شهثد قطاع االتصاال  وتقنية املعلواا  يف اململكة تطوفا  وتغريا  هممة خالل 

، واتساع أ سواق خثداا   املاضية متثلت يف تطوير الس ياسا  الونظميية والترشيعا الس نوا  القليةل 

؛ سواء  ، تيي ابحتيااا  املس ويعثدين اهنا االتصاال  وتقنية املعلواا  دلخول خثداا  اثديثدة واتطوفة

 .  ان ال يراد أ و قطاع ال عامل أ و القطاع احلكويم

ىل أ كرث ان انتشاف ال لي ؛ زاد اعثدل وملواكبة ه ه الوطوفا  املتسافعة اف البرصية اإ

 . لف مك نويلأ  ئة وعرشين ا  (041.111)

  
اا  كام حترص اململكة ع ى تقليص اليجوا  الومنوية بني انانق اململكة ان خالل تويري خثد 

،  نرتنت اا  النطاق العريض بثدمع حكويم يف مجي  املنانق النائيةاالتصاال  الصوتية وخثداا  االإ 

، وان املووق  أ ن يمت اكامتل تنيع  برااج واشافي  اخلثداة  تنيع  اشافي  اخلثداة الشااةلواكل عن نريق 

 اكية ، وب كل تكون مجي  املراكز والقر  والهجر املنترشة يف أ فااء اململكة م4102الشااةل بهناية عام 

نرتنت عايل الرسعة  . قثد مت تغطيهتا خبثداا  االتصاال  الصوتية واالإ

ا وصل اعثدل وتشري ال فقام  واالإحصائيا  اإىل الافتياع املزتايثد يف اعثدال  انتشاف اخلثداا ؛ اإ

ىل   %021ع ى اس وو  املساكن، وبنس به تزيثد عن  %42انتشاف اخلثداة ابلنس بة للهاتف الثابت اإ

 . للهاتف املونقل ان اإجاميل الساكن

ليت تعىن هبا اململكة وتعثد خثداا  النطاق العريض أ و)االإنرتنت يائقة الرسعة( ان أ مه اخلثداا  ا

 .  وتعثدها عنرصا  فئيسا  يف تطوير القطاع

حعث زاد  نس بة انتشاف اس وخثدام خثداا  االإنرتنت يف املعمت  مبعثدال  عالية خالل الس نوا  

ىل أ ن جتاوز   املاضية . كام تضاعيت مكية البياان  املس وخثداة يف  م4102يف هناية العام  %55؛ اإ
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، أ ي  ، عرب ش باك  االتصاال  املونقةل بلغت اا يزيثد ع ى الياف جعجا ابيت؛ حىت  الس نوا  املاضية

 .  تريا ابيت يف اليوم الواحثد تقريبا   4مبعثدل 

لكرتونية احلكواعة يف  ويف ه ا الس ياق ليه اخلثداا  االإ ، ويف ضوء الوطوف الكبري اذلي وصلت اإ

ان  انالقها يف العام  ملعمت  املعلواا  العاملية؛ يقثد حصثد  اململكة عثددا  ان جوائز اشافي  القمة  اململكة

 . ، واكل يف جمال االتصاال  واخلثداا  احلكواعة االإلكرتونية م4104

 

 الس يثدا  والسادة
 

( WSISالنشط يف أ عامل القمة العاملية ملعمت  املعلواا  ) بأ داهئاتيخر اململكة العربية السعودية 

مم املوحثدة املع ي  أ داؤها، وك كل  مبرحلوهيا ال وىل والثانية يف يريق العمل اذلي أ نشأ ه ال اني العام لل 

دافة االإنرتنت ) . وتواصل اململكة دمعها املس عمتر لنواجئ القمة ان خالل عضويهتا يف جلنة العمل  (WGIGابإ

مم املوحثدة CSTDوالوكنولوجعا ل غراض الومنية ) ( الوابعة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي لل 

(ECOSOC) ابالإضاية  وشغلها انصب انئب فئيس اللجنة عن انطقة أ س يا يف ادلوفة املاضية ،

، وفئاسة يريق معل امللس املع ي بقضااي  (ITUلعضويهتا يف جملس الاحتاد ادلويل االتصاال  )

عمت  ، وانئب فئيس يريق معل امللس املع ي ابلقمة العاملية مل  الس ياسا  العااة ادلولية املوصةل ابالإنرتنت

 .  املعلواا 

ام يف ــــعودية االإسهـــة الســــروفان يف اململكة العربعـــــق اكن ان دواعي ســــ ا املنطلـــــوان ه

ثد  العاملي ـــة ان املنتـــــصيغة اوسعالريع  بوصيه و  ـــاملست اياد ــــــالاحت ملؤمترالعملية الوحضريية 

راض اتابعة تنيع  خطة معل ـــالس وع واكل (WSIS Forumا  )ـــــــ  املعلواــــللقمة العاملية ملعمت

ا يف العملية الوحضريية ـــــادئ املويق علهيـــــــلمبال  ل ــمتث،  ا  القمةـــواها ان رخرجـــجنيف دون س

 Multistakeholder)ااةل مجلي  أ حصاب املصلحة املعنية ابلوحضري له ا احلثد  ــــة والشـــامليتوح

Preparatory Platform for the WSIS+10 High Level Event). 

 

اململكة العربية السعودية تؤكثد ع ى أ مهية الالزتام مبا وفد يف مما جيثدف اكره يف ه ا املقام أ ن و 

مم املوحثدة  طلبتضمنت الاليت ، ان براناج معل تونس  (000)اليقرة  القعام ان امجلعية العااة لل 
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، ونر  أ ن املراجعة  م4105نواجئ القمة العاملية ملعمت  املعلواا  حبلول عام ان   نيا ابس وعراض شاال مل

جراء معلية تقعمي شااةل تبني  ىل اإ اواض  النجاح واواض  القصوف يف تنيع  نواجئ عن ينبغي لها أ ن تؤدي اإ

عالن ابادئ جنيف ،  زتام تونس، وال ، وخطة معل جنيف القمة العاملية ملعمت  املعلواا  املس وقاة ان اإ

وبراناج معل تونس املوضمن ال ليا  املالية ملواهجة حتثداي  تسخري تكنولوجعا املعلواا  واالتصاال  

دافة الانرتنت ل غراض الومنية ع ى أ ن يكون اكل اصحواب   لوكل اخلطط ؛ الونيع  واملوابعةك كل ، و  ، واإ

ا .  بوحليل ل س باب النجاح وعلل اليشل العمل ع ى يف  اياإن هناك بطئ ، احلرص ع ى سبعل املثال الاإ

، اا زالت  ىت ه ه اللحظةحف ، نرتنتة لالإ ا  الصةل ابالإدافة ادلولياتنيع  رخراا  براناج معل تونس 

دافة أ سامء نطاقا  االإنرتنت وال فقام ترج  دلوةل واحثدة ، وال تعمل ويق قانون  اجلهة اليت تعمل ع ى اإ

  عحلكواا  ان تني ا نتُمك   سوف اليت وتيعيلها ؛ ويه الوعاونية املعززة مل يمت تنيع  ك كل ، و  دويل

، ع ى وتضطل  مبسؤولياهتا ع ى قثدم املساواة يف اسائل الس ياسة العااة ادلولية املوعلقة ابالإنرتنت همامهتا ،

  . ان براناج معل تونس (46)و (46)يف اليقرتني عليه النحو املنصوص 

 

مياان معيقا  بأ ن الاحتاد ادلويل لالتصاال  جيب أ ن يس عمتر  يف همامته القعادية وحنن يف اململكة نؤان اإ

ىل ال نشطة  والونس يق العام مجلي  ال نشطة املوصةل ابلقمة العاملية ملعمت  املعلواا  يف الويسري ؛ ابالإضاية اإ

 . س وعراض الشاالاملوصةل ابخلطة املس وقبلية اليت سيمت حتثديثدها ان قبل مقة الا

 .اكية شعوب العاملل ابلنجاح ملا يعه اخلري ه ا املؤمتر أ ن تولكل أ عامل  امتىن


