
 

 
 

 في السعودية العربية المملكة كلمة
 االتصاالت لتنمية العالمي المؤتمر

 

 
  



 الوفود، ورؤساء الوزراء المعالي أصحاب
  لالتصاالت، الدولي االتحاد عام أمين معالي
  ،المؤتمر رئيس سعادة

 والمشاركين، الوفود أعضاء والسادة السيدات
 السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته

 

 اململكة وفد وباسم ،االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر انعقاد مبناسبة إليكم أحتدث أن سروري دواعي ملن إنه

 وعلى البالغة، احلفاوةو  افةيضلا حسن على األرجنتني حلكومة تقديرالو  شكرال وافرب أتقدم السعودية العربية

 ونوابه املؤمتر رئيس نئهأ أن أود كما .ومرحيا   ميسرا   املؤمتر إىل حضورنا جعلت إمكانيات من وفروه ما

 يف موفقة نتائج إىل للتوصل مسريته يف املؤمتر قيادة لتويل ؛هبا حظوا اليت الثقة على م،ونواهب اللجان ورؤساء

 .عليه املعروضة املوضوعات
 

 والسادة السيدات

 كونه  مبكر وقت منذ املعلومات وتقنية االتصاالت قطاع يةمهأ السعودية العربية اململكة حكومة أدركت لقد

 قطاع ملشاريع ا  قوي ا  دافع م٢٠٣٠السعودية العربية اململكة رؤية وجاءت .اجلديد الرقمي االقتصاد ميكن

 وتقنية االتصاالت بقطاع متعلقة اسرتاتيجية أهدافا   الرؤية برامج تتضمنو  .املعلومات وتقنية االتصاالت

 التقنيات يف االبتكار وتعزيز العريض، النطاق توفري وتعزيز ،التحتية البنية تطوير :أبرزها من املعلومات

 االتصاالت أسواق أكرب السعودية العربية اململكة يف املعلومات وتقنية االتصاالت سوق يعدو  هذا .املتطورة

 يف دوالر مليار ٣٥ حوايل املعلومات وتقنية التصاالتا خدمات على اإلنفاق حجم بلغ إذ ؛نطقةامل يف

 .م٢٠١٥ العامب مقارنة ٪٨ عن يزيد منو مبعدل م٢٠١٦ العام



 والسادة، السيدات

 مسبوقة غري فرصا   يتيح هكون    املعلومات وتقنية االتصاالت بيئة يف السريع بالتطور العاملي االهتمام يتزايد

 .االصطناعي والذكاء الذكية، واملدن الرقمي، االقتصاد املثال سبيل على منها عديدة جماالت يف للتنمية

 البيانات وخصوصية السيرباين، الفضاء مايةحل العامة السياساتب متعلقة شواغل الفرص هذه مع ويتزامن

 يف منها النامية خاصة الدول مساعدة أجل من الدويل وىاملست على اجلهود تضافر األمر ويتطلب .واألمن

 اليت الرقمية البنية محاية تضمن دولية وآليات أ طر وضع أمهية وكذلك الفرص، هذه من املبكرة االستفادة

  وتطويرها. إنشائها يف تراالدوال مليارات باستثمار الدول تقوم

 والسادة السيدات

 تسخر وهي ،١949 عام لالتصاالت الدويل االحتاد يف عضوا   أصبحت منذ السعودية العربية اململكة إن

 .له الداعمني أكرب من وتعد املختلفة، حمافله يف بفعالية وتشارك أنشطته، لدعم البشرية؛ وخرباهتا إمكانياهتا

 يف املرجعية الدولية اجلهة االحتاد يظل أنو  االتلالتص الدويل االحتاد من ينبثق ما بكل اململكة يف وهنتم

 كثريا    كذلك  هنتم كما .العامل مستوى على وتنظيمها املعلومات، وتقنية باالتصاالت العالقة ذات األمور

 االستفادة من تتمكن كي  منوا ؛ األقل والدول النامية الدول خاصة األعضاء الدول مساعدة يف االحتاد بدور

 عاقدة السعودية العربية اململكة أن على التأكيد وأود .التقنية واملستجدات لتطوراتا من والشاملة املبكرة

 بيئة يف واملتغريات للمستجدات مواكبته واستمرار وأنشطته االحتاد لدعم جهودها مواصلة على العزم

  .االحتاد جملس لعضوية ترشحها إعادة خالل من وذلك ،املعلومات وتقنية االتصاالت

 كافة.  العالم لشعوب الخير فيه لما بالنجاح المؤتمر أعمال تتكلل أن تعالى اهلل أرجو الختام وفي
 وبركاته اهلل ورحمة عليكم والسالم


