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المنتدى العالمي الثاني بشأن االتصاالت في حاالت 

  2016يناير  28 –52الطوارئ

 

 

 راعي المنتدىكلمة 

 -----------------   

 

 ريجنســـيفـــــندق 

 6201 يناير62يــــوم 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أشرف المرسلين وخاتم النبيينوالصالة والسالم على 

 وسلم هوعلى آله وصحبمحمد بن عبد هللا 

 

  معالي األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

والسعادة / وزراء االتصاالت ورؤساء هيئات  أصحاب المعالي

 االتصاالت رؤساء الوفود المشاركة 

 اإلخوة واألخوات الحضور الكريم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

العالمي الثاني بشأن المنتدى ) نستضيف ونحن  اليوميطيب لي 

أن أرحب بكم في إنقاذ األرواح" ، " االتصاالت في حاالت الطوارئ

طيب اإلقامة ودوام جميعاً لكم  منيابلدكم الثاني الكويت ، مت

 التوفيق والنجاح .
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 الحضور الكريم السادة 

على ارض المنتدى انعقاد هذا يتزامن انه لمن حسن الطالع ان 

بات الوطنية المميزة من المناس ةالتوقيت مع عدالكويت في هذا 

تولي سنوات على  10االحتفال بمرور منها و والغالية على قلوبنا

حمد الجابر ألصباح ا / خمير البالد الشيأسمو حضرة صاحب ال

وتسمية مقاليد الحكم،  (نسانيةاإل ائدحفظه هللا ورعاه ) ق الصباح

 للعهد. ولياً حفظه هللا حمد الجابر الصباح األنواف / سمو الشيخ 

 

همية أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت له داللة بالغة على أ كما 

قطاع االتصاالت في حاالت الكوارث ومساهمته في انقاذ االرواح، 

السيما في خضم الكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية التي 

لى تعزيز تبادل إيهدف  ، كم أنهتتعرض لها اغلب دول العالم

الخبرات وإطالق عدد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية مساعدة الدول 

والحكومات في التعامل بشكل أفضل مع الكوارث التي ارتفعت 

السنوات األخيرة متسببة في تعطيل وتدمير البنية  وتيرتها خالل

الكثير من الضحايا والخسائر االقتصادية والتحتية لالتصاالت، 

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  بحثأيضاً ، وسنويا

ن ألى إالفتا التخفيف من وطأة الكوارث قبل وقوعها وبعده، 

بعض خبرات لى ممارسات وإستستند في هذا المنتدى  حواراتال
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المتحدثون وجهات نظرهم  لى تبادلإ باإلضافة، الدول المشاركة

لحد من مخاطر في االتخطيط بجيدة الدارة سهام اإلإحول كيفية 

 هداف التنمية المستدامة.أتحقيق والكوارث 

 

  خواتخوة واألاإل

 

الحكومة برئاسة سمو الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح ن إ

همية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا أتعي تماما حفظه هللا 

المعلومات وأدواره المتشعبة في جميع المجاالت التنموية سواء 

جهود  فقد بذلت االقتصادية او التجارية وحتى االجتماعية، لذا 

العديد من  واتخذت حثيثة من اجل تطوير هذا القطاع الحيوي 

 هيئة االتصاالت نشاءإ قانونبسرعة تنفيذ أحكام الخطوات الجادة 

لية عمل قطاع آالذي يعد نقلة نوعية في  وتقنية المعلومات

االتصاالت في البالد بما يسرع وتيرة العمل فيه لمواكبة الدول 

ويؤدي إلى حسن تنظيمه واالرتقاء بمستوى الخدمات  المتقدمة

كب منتداكم هذا االطالع أن يوحسن المقدمة من خالله ، ولعله من 

لهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات مهامها بدء ممارسة ا

ون حلوالً محل وزارة واالختصاصات التي أوكلها لها القان

المواصالت بفاعلية واتقان ، متمنين للهيئة والقائمين عليها كل 

 .التوفيق والفالح 
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 الحضور الكريم ، 

 

اننا مطالبون ، وان الفترة الحالية بالغة الدقة وشديدة التعقيد

لتطوير قطاع االتصاالت لمواجهة تلك التحديات بجهد جماعي 

ومن هذا المنبر ادعوكم للمشاركة وتكنولوجيا المعلومات ، 

الفعالة والسخية في هذا المنتدى الذي نأمل ان يحقق االهداف 

ومجتمعاتنا مما يتهددها حماية شعوبنا المرجوة منه، لنتمكن من 

 .من أخطار 

 

 

نهاية يسرني ان انتهز هذه الفرصة ألتقدم بوافر الشكر وفي ال

وال تنظيم هذا المنتدى الدعوة ووالتقدير إلى جميع القائمين على 

 مع وزارة المواصالتاالتحاد الدولي لالتصاالت باالشتراك سيما 

، بدولة الكويت التصاالت وتقنية المعلوماتالعامة لهيئة الو

ن إدارات الجهات المشاركة موالشكر موصول أيضاً لجميع 

، والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات وهيئات تنظيم االتصاالت

العالقة، والتي ال تتوانى في بذل الجهد من اجل الوقوف على كافة 

التطورات والمستجدات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات لالستفادة منها في كافة المجاالت الحياتية.
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د هذا المنتدى بالنجاح هللا العلي القدير ان تكلل جهو  ندعووختاما 

وأن يوفقنا جمعياً لما فيه الخير لوطننا العزيز في ظل  والتوفيق

سمو صاحب السمو أمير البالد المفدى والقيادة الحكيمة لحضرة 

 .ولي عهده األمين حفظهما هللا ورعاهما 

  هللا جميعاً والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . وفقكم

 


