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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 األنبياء أفضلالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

والمرسلين رسولنا الكريم محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبة 

 وسلم ،،

 

 ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر المبارك الصباح

معالي الشيخ / محمد العبدهللا المبارك الصباح وزير الدولة 

 .لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة

 

 الدولي لالتصاالت السيد/ هولن زاهومعالي االمين العام لالتحاد 

السيد / براهيما سانو مدير مكتب قطاع التنمية باالتحاد الدولي 

 لالتصاالت

 السادة أصحاب المعالي

 

 أصحاب السعادةالسادة 

 

 الوفود المشاركة وأعضاءرؤساء 

 

 الحضور الكريم 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,

 

ان نستضيف  اشرفنالكويت، وي دولةرحب بكم في أأن  ييسعدن

المنتدى العالمي الثاني بشأن االتصاالت في حاالت اليوم "

لمناقشة العديد من المواضيع  " ،( إنقاذ األرواح): الطوارئ

االتصاالت وتكنولوجيا  باستخداماتتعنى القضايا التي ُو

 خالل حاالت الكوارث األرواح إنقاذالمعلومات ودورها في 

 .واألزماتوالحروب 

 

الذي يعد  المنتدىاليوم هذا  أترأس أنوانه لمن دواعي سروري 

الذي يعقد بعد  األولالمنتديات العالمية، كونه المنتدى  أهممن 

( دولة في 193القمة العالمية لقادة العالم التي شارك بها )

خاللها الخطة المستدامة للتنمية لعام  قر  سبتمبر ايلول الماضي، واُ 

نى بُ  إقامة إلىمجال االتصاالت  من خالل، والتي تهدف  2030

 تحتية مستدامة قادرة على الصمود.      

 

 الحضور الكريم,,

لقد ُعرفت دولة الكويت منذ نشأتها باحتضان العمل الخيري 

 والمساهمة بشتى الوسائل في مساعدة المحتاجين ، واإلنساني
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المساعدات  وإيصالالخيرية  لألعمالالكويت بحبهم  أهلوُعرف 

 . األرضلشتى بقاع 

 ألممامنظمة  كان التكريم االممي من قبل 2014عام في فـ 

البالد الشيخ  أميرسيدي حضرة صاحب السمو  تسميةب ،المتحدة 

مر وهو أل" اإلنسانيلعمل ل االجابر الصباح "قائد األحمدصباح 

مستحق باقتدار وشهادة للتاريخ لدور دولة الكويت أميرا وحكومة 

 ، كما انه ليس اإلنسانيوشعبا من خالل الدعم الالمحدود للعمل 

الدول الرائدة  أوائلشهادة بان الكويت من  ، بل يعدتكريم  دمجر

ما في تقديم الدعم المادي والمعنوي لشعوب العالم الُمحتاجة ، 

كل مواطن ومقيم على هذه ل رافخ تكريم لسموهيجعل هذه ال

 األرض الطيبة. 

 

 ,, واألخوات اإلخوة

 إنما ،ان منتداكم هذا الذي يجمعنا اليوم على هذه األرض الطيبة 

هي ، و هاقتحقيإلى من خالل الغاية التي يسعى  أهميتهيكتسب 

، السيما إنقاذ األرواح البشرية  هدفهابكل المقاييس غاية نبيلة 

مؤخرا  التي تعرضت لها والحروب والكوارث األزماتمع ازدياد 

 أهمعن  كمسئولينجميعا لزاما علينا  يجعلو العديد من الدول ،

وهو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  "،حيوية  "القطاعات 

أفضل وانسب  هذا عن منتدانامن خالل  ان نبحث ،المعلومات
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هذه  أداءتطويع وتطوير هذا القطاع ليكون له دور في  آليات

 .النبيلة الرسالة

 

تضافر  من خالل إال تحققال يوجه  أكملعلى  مهمةهذه ال ءاأد إن

المتمثلة في  ، والمنظمات المتخصصة ، جهود دول العالم

 ، وممثلي حقوق اإلنسان ، المنظمات الحكومية ذات العالقة

 نظمةأتوفير ل يجاد الحلول المناسبةإل ، والمنظمات اإلغاثية

تلك او  التي تعرضت األماكناالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

ليستطيع  ، او حروب أزماتلكوارث او  متوقع تعرضهاال

للتواصل مع العالم  هذه التكنولوجيا استخدام منضررين تالم

حفاظ على ما يساهم في تخطي هذه األزمات وال،  الخارجي

 .األرواح البشرية

 

 

 ,, الحضور الكريم

تطوير قطاع االتصاالت  إلى هدةان دولة الكويت تسعى جا

قانون الهيئة  إقراردل على ذلك من أوال  ،وتكنولوجيا المعلومات

 ، برئاستها اليوم أتشرف العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات التي

والتي من المقرر ان تكون انطالقتها الفعلية في الثاني من شهر 
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بدء مرحلة جديدة في مجال االتصاالت  فبراير المقبل معلنة  

 .وتكنولوجيا المعلومات في البالد

بحصول  واإلشادةال يفوتني التنويه فعلى المستوى العالمي اما 

دولة الكويت على جائزة تقديرية من مدير مكتب قطاع تنمية 

نظير  سناو، االسيد/ براهيم االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

المنتدى الدولي لالتحاد للمؤشرات  أعمالالمشاركة الفعالة في 

 قد مؤخرا في مدينة هوريشيما في اليابان.الذي عُ  ،واإلحصائيات

 

 ,, األخوة واألخوات

من هذا المنبر ادعوكم جميعا للمشاركة الفعالة والسخية في هذا 

 وأدعالمرجوة منه، كما  األهدافالمنتدى الذي نأمل ان يحقق 

 إلىفي االتحاد الدولي لالتصاالت باالنضمام  األعضاءجميع الدول 

اتفاقية "تامبير" المتعلقة بتقديم موارد االتصاالت السلكية 

والتصديق عليها، من اجل مصالح  ،والالسلكية للحد من الكوارث

 .ناشعوب

 

وفي النهاية يسرني ان أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى القائمين 

 ، وتنظيم هذا المنتدى من االتحاد الدولي لالتصاالت إعدادعلى 

،  وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ، ووزارة المواصالت
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من القطاعين العام  ذات العالقة وجميع الجهات المشاركة

 والخاص.

 

كما ال يفوتني التوجه بجزيل الشكر لجميع الجهات الراعية 

والداعمة لهذا المنتدى، في مقدمتهم الرعاة الماسيين كال من 

ي وواوشركة ه،  وريدوا، وشركة فيفاشركة زين، وشركة 

الذهبيين وهم شركة كوالتي نت  ةعاالر إلى باإلضافة العالمية،

وشركت فاست لالتصاالت ، وشركة مدى لالتصاالت ، وشركة 

على الدعم والمشاركة الفعالة في  كيمز ، وشركت جلف سات ،

 هذا المنتدى.

 

 

المبذولة جهود هذه التكلل  أنهللا العلي القدير  إلىوختاما نتطلع 

المنتدى بالنجاح والتوفيق، وأرحب بجميع الحضور مرة  في

 .اإلقامةمتمنيا لكم طيب  ،الكويت دولةفي  أخرى

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،،

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


