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   كلمة المملكة األردنیة الھاشمیة

  المؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت

  )20/10/2017 – 9/10/2017االرجنتین (خالل الفترة من  –بیونس آیرس 

  محمد المشاقبة األنصاريعطوفة المھندس 

  مجلس مفوضي ھیئة تنظیم قطاع االتصاالتنائب رئیس 

  اصل الكلمة بالغة العربیة

  omar.odat@trc.gov.joندس عمر العودات ، برید الكتروني :نقطة االتصال:  المھ

  س السیدسعادة    ،المؤتمر رئ
 لالتصاالت الدولي لالتحاد العام ألمینا -سعادة،  
 لالتصاالت الدولي لالتحاد نائب األمین العام –سعادة،  
  تب مدیر -سعادة السید ة م تب االتصاالت تنم س/مدیر م تب التقی /مدیر م

  ،لالتصاالت في االتحاد الدولي -الرادیو
 ة الوفود رؤساء وأعضاء اإلخوة  ،المؤتمر هذا في المشار

  
م السالم اته، هللا ورحمة عل ر   و

  
س، ة لي اسمحوا سید الرئ ات أحر اقدم لكم  أن بدا مالتهاني والتبر ار سا اخت  رئ

عةفي دورته  للمؤتمر ومة وشعب المملكة األرد ،السا ة عن ح ا ة أود ون ة الهاشم ن
أصدق  اراتأن أتقدم  ر ع ومة التقدیرو  الش  رم على جمهورة االرجنتین وشعب لح

افة الغة والحفاوة الض ات براعة  على ذلك، وبها نحظى التي ال  هذا لعقد واإلعداد الترتی
   .الهام العالمي المؤتمر

ةحرصت  لقد ة الهاشم ة الفاعلة المملكة األردن في اعمال ونشاطات  على المشار
ة االتصاالت األخص قطاع تنم مانها  ،االتحاد الدولي لالتصاالت و وذلك في ظل ا

ة قطاع االتصاالت  ر وتنم ه االتحاد في تطو ة الدور الذ یلع أهم الراسخ 
اته على هذا ا المعلومات وتأثیر قراراته وتوص القطاع الهام والحیو في  وتكنولوج

 .العالم
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أن وهنا، اسم ة من خالل حوا لي  ه مدیر قطاع التنم الدور الذ یلع تبني أشید 
ادرات الخالقة م وتنفیذ البرامج الهادفة الم افة أقال ه مع  ، والتعاون التام الذ یبد

  العالم.
ة في تنفیذ قرارات هذا المؤتمر  م اتب االقل د على الدور الهام والحیو للم ما أو

أعمالها وخ عا االستمرار في دعمها حتى ذات الصلة  م جم طة عمله، واطلب من
أداء دورها في اعمال االتحاد ن من االستمرار  التساو  تتم  .في قطاعاته الثالث و

  
  االخوة الحضور،

ةان المنطقة  بیرة في -ما العدید من مناط العالم -تواجه  العر ات  السعي  تحد
ة المستدامة والتي  ل اساسي على - برأ –ترتكز سلتحقی أهداف التنم ر  ش تطو

ة  ة مالئمة بن ا قوامها تحت فة معلوماتخدمات اتصاالت وتكنولوج ، في حدیثة ومتك
ات التي تواجه  ان شهده هذا القطاع وشح االم ضوء التطور السرع والهائل الذ 
اس اسات األوضاع الس ة وانع ة العدید من دول المنطقة في ظل الظروف االقتصاد

ا  ر قطاع االتصاالت وتكنولوج ة وتطو م لتنم ط السل على قدرتها على التخط
افة المجاالت ذات العالقة ها وفي  اجات شعو ة الحت   .المعلومات في بلدانها تلب

  أیها السیدات والسادة،

ع یتف ا ثیراً لعل الجم ه ن العالم الیوم یختلف  ان عل قاً  عما  ة.  سا في مطلع األلف
افة فعلى والجوع وشح  ال یزال الفقرف، الرغم من تقدم معدالت النمو في القطاعات 

م والصحة ات التعل ان اه ام ما في البلدان ذات الدختش والم بیرا الس ا  ل ل تحد
فإن  في العدید من بلدان العالم، ومع أنه قد تم تحقی النمو ،المنخفض والمتوسط

اإلضافة ة مواردالعلى المتزایدة إلى الضغو  التفاوت آخذ في االرتفاع  ع . وفي الطب
سبب آثار  ة، مهددة  قها بجهود مضن ة التي تم تحق اسب التنم الوقت نفسه، فإن م

ة. ة واالقتصاد    تغیر المناخ والنزاعات األكثر تواترا، فضال عن األزمات اإلنسان
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  أیها السیدات والسادة،

ة المستدامة هي أه ات أمامإن أهداف التنم ة، إال أن التحد قها  داف عالم وتبني  تحق
ادرات ال الدرجة االولى الىالتي م ا المعلومات واالتصاالت  توظیف تهدف  تكنولوج

قها ، والتحول الذ أنجزه، وفقًا لظروف تلك البلدان كل بلدلخاصة سمة هي  في تحق
ل  ش ه،  ة  مستمدوالدور الذ یلع التنم واإلصالح الشامل. وقد من التزامه القو 

ا المعلومات خالل  استند نهجنا في اإلصالح  في قطاع االتصاالت وتكنولوج
عة من الداخل، تقوم على االعتدال السنوات التي خلت  ة تطورة شاملة ونا على عمل

ة واالنفتاح اءوتعزز  والشفاف یز على الرادة واالبتكار وخل  ، معالثقة بین الشر التر
ین و  دة لجذب االستثمارفرص جدی اب و تم لرفع  لهم استحداث فرص جدیدةالش

شتهم مستو  فضل مع ة لهذا القطاع. و ة الملك ن واستطعنا أ فقد نمى وتطور الرعا
اتن ه حول التحد   إلى فرص. ف

  أیها السیدات والسادة،

ة االتصاالت في عمر إننا نجتمع هنا الیوم لنبدأ مرحلة جدیدة من  االتحاد  قطاع تنم
ةالدولي لالتصاالت في  ة العالم ، مع إعادة التأكید والعشرنالخامس  هفي عید التنم

ة المستدامة  على التزامنا بإطار متجدد وأكثر طموحاً  ة؛ أال وهو أجندة التنم للتنم
ة المستدامة ، وفي2030 ا المعلومات ، جوهرها أهداف التنم ودور تكنولوج

قها،  ا  وذلك لرسم مسار جدیدواالتصاالت في تحق لدور االتصاالت وتكنولوج
ة ة معززة على مد السنوات المقبلة المعلومات في التنم  من خالل شراكة عالم

ة لما نتوصل في هذا المؤتمر ا نأمل أن نفإن لذا ،لذلك عزز الدعم لرسالة قطاع تنم
ة ومساهم ة لالتحاد في الخطة االستراتیجته االتصاالت وأهدافه االستراتیج

ة االتصاالت التي تشمل اإلضافة الى  ؛ 2023-2020 للفترة خطة عمل قطاع تنم
ادرات ة الم م ات جدیدة ومراجعة ، والتوصل الىاالقل قة قرارات وتوص ، للقرارات السا

ة لدولنا،  مسائل جدیدة تبني و  لدعم تحقی أهداف القطاع  وذلك ي ذات اولو
ة االتصاالت. دراسات قطاع اتدرسها لجنت   تنم
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م،    الحضور الكر
  

ش سة اسمحوا لي ان استعرض لكم  و  صاحبالتي ستل مختصر اهم المالمح الرئ
ا المعلومات في المملكة  ة قطاع االتصاالت وتكنولوج ةاتطور وتنم ة الهاشم  ألردن

ة والتي نأمل أن تتقاطع أبرزها مع أعمال وخطة عمال قطاع تنم في السنوات القادمة
 .المقبلةاالتصاالت للسنوات االرع 

  
ا المعلومات لمنطقة 2016العام ففي  ات منتد االتصاالت وتكنولوج ، وخالل فعال

ا  ة MENA ICT FORUM 2016(الشرق االوسط وشمال افرق ) الذ انطل برعا
ة (رتش  ادرة الملك ة، تم االعالن عن اطالق خطة عمل الم ة سام )، 2025ملك

حلول عام والتي ت ًا  ون اقتصاد االردن رقم ین االفراد  2025نص على أن  لتم
ًا على االقتصاد الوطني،  س ایجا ما ینع ر أعمالهم  ات من تطو والقطاعات والشر

ة وهي:   وترتكز خطة العمل على محاور أساس
  

ر أدوات وخدمات القطاعات  • ز على اإلبداع لتطو ر المحور األول و
ة جدیدة في هذا المجال.من خالالمتخصصة،  ادرات وطن   ل تبني م

عه على و المحور الثاني  • ره وتشج ز على اإلبداع في القطاع العام وتطو ر
ا، ع التكنولوج افة  تطو ا المعلومات في  من خالل توظیف ادوات تكنلوج

ة. ة  والغیر ورق ومة الذ ة والتحول للح وم   المعامالت الح

ز علو المحور الثالث  • ة والناشئة،ر ات الراد من خالل انشاء  ى الشر
ة لها.   حواضن ابداع

ع  • ز و المحور الرا اجات ر ما یتماشى مع احت شرة  ر الموارد ال على تطو
ات سوق  م ومتطل ة والعمل على سد الفجوة بین مخرجات التعل السوق المحل

ة ،العمل اجعة متخصصة في هذا المجال ومر  من خالل تبني برامج تدرب
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اجات سوق  فًا مع احت ة لجعلها اكثر تك ة والتخصصات الجامع المناهج الدراس
 العمل.

یئة أعمال مستقرة وحاضنة  • ة و ز على إیجاد بیئة تشرع المحور الخامس یر
ات واالستثمارات، اسات  للرادیین وللشر من خالل مراجعة التشرعات والس

  وجعلها داعمة لذلك.

ز المحور ا • ما یر ة التي من شأنها ف ة الذ ة التحت ر البن لسادس على تطو
ة ات ومنتجات القطاعات الرقم ة للشر من خالل دعم ، توفیر قاعدة قو

 االستثمار في هذا المجال.

 

م،   الحضور الكر
ة الالزمة في  شهدها مؤتمرنا هذا ستأخذ الجد ه أن المناقشات التي س مما ال شك ف

ة قطاعتحدید  ات تنم ا المعلومات،  أولو ك عن االتصاالت وتكنولوج  إسهاماتناه
اء في القطاع ةوالتي ستكون  الدول األعضاء والشر األمر الذ  ،موضع تقدیر ورعا

ساهم في نأمل  ة أن  ة لقطاع تنم رسم صورة شاملة عن النشاطات المستقبل
االتحاد الدولي لالتصاالت خالل السنوات األرع القادمة من خالل خطة  االتصاالت 

ًا من قبل  ین في المؤتمر. األعضاءعمل موحدة ومتف علیها دول   المشار
  

م، و  ،ختاماً  ر لكم حسن استماع ، والنجاح التوفی ل مؤتمرال لهذاأتمنى لكم و أش
ة في  إلىونحن نتطلع  ارالمشار م األف ه  مّنا قیناً  والخبرات مع الدور الذ یلع

ا المعلومات في دعم االقتصاد الوطني قطاع االتصاالت وتكنولو  وتحقی لكل دولة ج
ة المستدامة   .اقتصاد المعرفة والتنم

  
 ،،، كاتھ وبر هللا ورحمة علیكم والسالم
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