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 معالي الدكتور حمدون توريه ، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ، 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 ،السيدات والسادة 

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

المعلومات لمجتمع العالمية  للقمة الحدث الرفيع المستوى يسرني ويسعدني أن أتواجد بينكم هذا اليوم للمشاركة في افتتاح

على  وشركائة األمميين تحاد الدولي لتاتصاالتإلى اال الجزيل هذه الفرصة ألتقدم بالشكرأن أنتهز  دو، وأ4102للعام 

 .اإلنسانية والحضارية شاريع اإلنمائية في مختلف المجاالتلشراكة في األهداف والملنا لفرصة الإتاحة 

 

 للقمة العمل ساراتم لتطبيق ،شكل وثيق مع اإلتحاد الدولي لإلتصاالتقد عملت السلطنة، ختال األعوام المنصرمة، بل

تقنية المعلومات القائمة على اإلستثمار األمثل في  لألمم المتحدة تحقيق األهداف اإلنمائية، والمعلومات لمجتمع العالمية

  .البشرية بالتنمية الصلة ذات والمعرفة الخبرات وتبادلواإلتصاالت وتسخيرها لتحسين نوعية الحياة في المجتمع، 

 بعملية نشيد أن نود وكما. وفريقه هو الحثيث لدعمه( توريه حمدون) الدكتور معاليوهنا ال بد أن نعبر عن شكرنا الجزيل ل

 .عالميال المحفل لهذا التنظيم

 

 السيدات والسادة الكرام،

 البشرية االحتياجات لتلبية هالمتنوعخبرات ال وتبادل للتعلم رائعة فرصة المعلومات جتمعلم العالمية القمهأنشطة توفر

 تطبيق ختال من بمجتمعاتها للنهوض جبارة جهودا بذلت الحكومات من العديد أن حيث العالم، شعوب بين المشتركة

 .القمه عمل مسارات

 ملموسة نتائج تحقيقل المعلومات جتمعلم العالمية القمه عمل مساراتمن  لتاستفادة باستمرار نسعى عمان سلطنة وفي

 على مستوى مسارات العمل كبيرا تقدما السلطنه حققت من مشاركة السلطنة في القمه الماضيه العشر السنوات وختال

 .وبناء القدرات ساسيةاأل والبنية والتعليم الصحة مجاالت في االخص وعلى

لمحات موجزة عن التطور الذي حققته السلطنة على مستوى مسارات العمل التي حددتها القمة العالمية أن أذكر هنا  دووأ

فيمكن معرفته  وتقليل الفجوة الرقمية القدرات بناءصعيد ما تحقق في السلطنة في مسار لمجتمع المعلومات، فعلى 

الذي قامت به  فرادواأل األسر قطاع في صاالتواالت المعلومات تقنية واستخدام النفاذ مؤشرات مسحبوضوح من ختال 

 مقارنة% 82 بلغ اآللي للحاسب العمانية األسر امتتاك معدل نأ النتائج وضحتحيث أ 4102في العام الماضي  السلطنة

 عام في االنترنت تستخدم العمانية سراأل من% 81 فإن االنترنت استخدام لمعدل بالنسبة ماأ. 4112 عام في% 01 ب

 لجهودا لتوجه المجتمع نحو اقتناء التقنيات المختلفة إضافة إلى يعود وهذا. 4112 عام في% 01 ب مقارنة 4102

 الشخصي للحاسوب الوطنية المبادرة ضمنها ومن والتوعيه التدريب مجال في الحكومية المؤسسات بها تقوم التي المكثفه

 لفأ 001 حوالي 4102 يونيو نهاية لىإو 4100في عام  المبادرة بداية منذ الموزعه الحواسيب جهزةأ عدد وصل حيث

 تقوم التي األخرى المجتمعيه والمبادرات المعرفيه المجتمع مراكز ختال من المجتمع تدريب مبادرة وكذلك. آلي حاسب

 .البرنامج تدشين منذ الرقميه ميةاأل محو مجال في عماني 21111 تدريب تم حيث لسلطنةا بها
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 الكرام،السيدات والسادة 

وعلى هذا  المعلومات، لمجتمع العالمية القمة حددتها التي العمل مساراتمن بين أهم  االلكترونية األعماللقد كان تطوير 

لقطاع  االلكترونية الحكومية الخدمات مختلف يجمع والذي الواحدة المحطة مشروع تطوير على السلطنة عملتالصعيد 

 . األعمال

 تقنية مجال في متوسطةالو صغيرةالشركات ال الحتضان األعمال لريادة ساس برنامج تدشين الماضي العام كما تم في

% من 01ا ال يقل عن تم تخصيص مكما  .للنمو واإلزدهار لها التدريب والتأهيل، والبيئة المتائمة وتوفير المعلومات

وفي العام  العاملة في مختلف القطاعات. الحكوميه لتنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطةإجمالي المشاريع والمشتريات 

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تم انشاء الماضي 

الذي يقدم الدعم المادي للشباب العماني لبدء و ،الشباب العماني لدخول هذا المجال، باإلضافة إلى تدشين صندوق الرفد

  .ألف دوالر أمريكي 461حيث يمكن لصاحب العمل الحصول على دعم يصل إلى أعمال تجارية في مختلف القطاعات 

 

 )الشفاء( الصحيه المعلومات دارةإ نظام بتطوير الصحه وزارة في ممثلة السلطنه قامت االلكترونية الصحه مسار وفي

المستشفيات  يالنظام الصحي ف يوفر بنية أساسية التمتةو رضىللم الصحي لتاريخل وفر قاعدة بيانات شاملةي والذي

 العامه للخدمة المتحدة االمم جائزة منها عالمية جوائز عدة على البرنامج هذا حصل 4104 عام وفي. والمراكز الصحية

  .االلكترونية الصحه مجال في المعلومات لمجتمع العالمية القمة وجائزة

 

 السيدات والسادة الكرام،

لقد قطعت السلطنة شوطا كبيرا في مجال التنمية من ختال الخطط والبرامج التي سعت إلى تحقيق الرفاه االجتماعي 

واالقتصادي للمواطن العماني والمتتبع لتاسترتيجيات التنموية طويلة المدى والخطط التنموية الخمسية التي ترجمت هذه 

أللفية وبفضل الجهود المتواصلة استطاعت السلطنة أن هداف اإلنمائية لراتيجيات، يجد أنها تضمنت بشكل مباشر األاالست

تحافظ على القيم االيجابية لمؤشرات الرصد لهذة االهداف. وفي الوقت الذي تقوم فيه هيئة االمم المتحدة بتحديث 

ات ا سنعمل على تحقيق الغاي، فإننا نؤكد بأنن4102 مي لما بعد عاولويات االنمائية على مستوى العالم كبرنامج دولاأل

 أللفية.المنشودة لألهداف اإلنمائية ل

لتوجيه الثورة المعلوماتية نحو بناء حياة أفضل والتطلعات الجليلة وإياكم للقيم اإلنسانية السامية،إننا نعتز بتشاركنا 

وكذلك رؤية القمة لما  4102العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد عام  ونحن نؤيد إقرار وثيقة تنفيذ نتائج القمة يةلإلنسان

وسنسعى جاهدين إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مسارات عمل  جنبا إلى جنب مع الدول المشاركة 4102بعد عام 

في مجتمع واحد، فنحن جميعاً أصبحنا نعيش  معلومات العالمي،امل هو مجتمع المجتمع إنساني متحد ومتكإليجاد  القمة

 أن نعمل معاً ليكون مجتمعاً أفضل وأجمل.وعلينا  لمستويات واألصعدة،على كافة ا مترابط، ومتواصل

 

 شكرا على حسن إصغائكم.

 د. سالم بن سلطان الرزيقي
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