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 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على 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

 

معالي رئيس الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات            

 المهندس سالم االذينة \

 

 االمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت السيد/ هولن زاهومعالي 

السيد / براهيما سانو مدير مكتب قطاع التنمية باالتحاد الدولي 

 لالتصاالت

 

 أصحاب المعاليالسادة 

 أصحاب السعادةالسادة 

 الوفود المشاركة وأعضاءرؤساء 

 الحضور الكريم 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,

 

 

 

 ضيوفا   الكويت دولةفي جميعا بكم  أرحبيطيب لي ويشرفني أن 

 المنتدى»  للمشاركة في اليومتواجدكم يسرنا كما ،  أعزاء

 إنقاذ»  الطوارئ حاالت في تالاصتالا نأـشب الثاني العالمي

 االتصاالت تنمية مكتب قبل من من له التحضير تم« ، الذي األرواح

 دولة حكومة تستضيفهو) لالتصاالت الدولي لالتحاد التابع (

 .الكويت

 

 ,,خواتخوة واألاأل

 

العديد من  ننا نلتقي اليوم في هذا المنتدى لمناقشة وبحثإ 

 سياسة تاعوضوم ةشقانمفي مقدمتها ، الموضوعات الهامة 

 من والحد الطوارئ حاالت في والالسلكية السلكية االتصاالت

بعض  حول مناقشات ةدعىلإ ةفاضإلاب ، الدولية الكوارث مخاطر

 جذومن“ ةردابمو ،ثراوكلل بهأتلا مثل الصلة ذات الموضوعات

 بناج ىلإ ،ليومتلاو تاكارشلا رود ،”ةمادتسملا ةيكذلا ةيمنتلا

 .راكتبالاو تالاصتالا ةينقت لاجم يف ةديدجلا تاروطتلا تاسارد
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 الحضور الكريم ,,

 

مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، بدأ يتسع نطاق االعتماد 

لمجاالت على االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ليشمل مختلف ا

أهمية  أيضا برزت كما،  الحيوية بما فيها إدارة الكوارث واألزمات

تكنولوجيا المعلومات كأداة فاعلة في إدارة األزمات والطوارئ من 

خالل دورها في تثقيف العامة حول طبيعة التهديدات والكوارث 

ورصد الواقع العملي  ، والسبل المثلى لمواجهتها والتعامل معها

المعلومات حول المناطق المتأثرة وإبالغ المسئولين وجمع ونشر 

الحكوميين ومؤسسات اإلغاثة باالحتياجات العامة والخاصة، 

فضال  عن تسهيل المناقشات حول مدى الجاهزية والقدرة على 

 االستجابة للكوارث الطبيعية واالقتصادية والبيئية وغيرها.

 

تفعيل قنوات التواصل والعمل المشترك لذا أصبح من الضروري 

المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية وغير الحكومية فيما  بين

لتكثيف الجهود في مجال رفع  ، يتعلق بحاالت الكوارث والطوارئ

مستوى الوعي حول دور االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

هة تعزيز األمن االجتماعي ودعم الخطط االستباقية لمواج

 الكوارث.
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أصبح هناك ضرورة قصوى لالنتقال من ثقافة االنتظار إلى كما 

ثقافة المنع والقدرة على المواجهة والصمود، فعندما تقع الكارثة 

تخلف وراءها خسائر فادحة في األرواح أو يترتب عليها تدمير 

لسبل المعيشة، خاصة في الدول التي يتزايد فيها عدد الفقراء 

همشة، حيث يكون تأثير الكوارث أسوأ بكثير بالنسبة والفئات الم  

للمواطنين المقيمين في المناطق النائية والمنعزلة، نظرا لعدم 

قدرتهم على النفاذ إلى تسهيالت المعلومات واالتصاالت األساسية 

في إرسال اإلنذارات وتقديم المعلومات في حاالت الطوارئ، 

المعلومات المهمة في عملية وبالتالي فإن االفتقار إلى األدوات و

االتصاالت السلكية  وأنظمةاإلنقاذ مثل أنظمة التحذير الم بكر 

 ، يؤدي إلى مضاعفة الخسائر وعرقلة جهود اإلنقاذ.والالسلكية

 

 

 اإلخوة واألخوات ,,
 

وموحدة، وان  دعوني اؤكد هنا بأن جهودنا يجب ان تكون شاملة

لصانعي السياسات تستفيد من هذا الحدث الذي يعد فرصة 

لإلدارة  إمكانيةلمناقشة واعتماد استراتيجيات محددة بشأن 

لحد من مخاطرها بدعم تقنية المعلومات لالفعالة للكوارث 

واإلتصاالت، وأن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي 

 اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤخرا .
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ان  واطروحات مناقشته من مواضيعمن خالل ما سوف يتم نأمل 

يخرج منتدانا هذا برؤية استراتيجيه موحدة في ان  تساهم

بالدور الذي يمكن  واالرتقاءوتسهم في ازدياد المعرفة للمجتمعين 

وتقنية  االتصاالتأن تقوم به الكيانات المشاركة في منح 

دورا  محوريا  في إدارة الكوارث والتخفيف  االتصاالتالمعلومات و

 .من آثارها

 

 الحضور الكريم,,

وال يخفى على الجميع ان دولة الكويت كانت من الدول السباقة 

 وعيهاو وذلك لحرصها1998للتوقيع على اتفاقية "تامبير" عام 

واطالقة  وتكنولوجيا المعلومات تطوير قطاع االتصاالت بأهمية

الهامة والحيوية ، هذا بجانب العديد من المشاريع جديدة أفاق إلى

ليغطي جميع مناطق  انجازهكمشروع االلياف الضوئية الجاري 

وغيره من المشاريع التي تساهم في تطوير هذا القطاع  ، الكويت

 الحيوي والهام.
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في النهاية يسرني ان انتهز هذه الفرصة ألتقدم بوافر الشكر 

والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيم هذا االحتفال من جانب 

 باالشتراك مع وزارة المواصالتاالتحاد الدولي لالتصاالت 

، والشكر موصول  والهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

شركات الراعية خاصة الرعاة وال أيضا  لجميع الجهات المشاركة

الماسيين شركة زين وشركة فيفا وشركة اوريدو وشركة هواوي 

شركة كوالتي نت وشركت العالمية والرعاة الذهبيين كال من 

فاست لالتصاالت ، وشركة مدى لالتصاالت ، وشركة كيمز ، 

وشركت جلف سات ، على الدعم والمشاركة الفعالة في هذا 

 المنتدى.

 تكلل جهودنا بالنجاح أنهللا العلي القدير  إلىلع وختاما نتط

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،،                

 والسالم عليكم ورحمة هللا                                      


