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بسم اهلل الرحمن الرحيم
معالى السادة الوزراء
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود
األمانة الفنية لجامعة الدول العربية
الحضور الكريم،
أود بداي ة أن أعةةرب لك ة عةةن سةةعادتي البالغ ة لتواجةةد بيةةنك اليةةو وأود ان أتقةةد بخةةال

الشكر والتقدير لدول باإلمارات العربي المتحةدة حكومة وشةعبا علةس حسةن االسةتقبام وكةر

الضياف التي طالما عهدناه من هذه الدول الشقيق متمنيا لك إقام طيب  ،وسائال اهلل عز

وجةم أن يوفقنةةا جميعةةا للخةةرو مةةن هةةذه الةةدورة بقة اررات وتوصةةيات تصةةب فةةي رفعة وتقةةد
وطننا العربي وخدم ورفاهي المواطن العربي.

السيدات والسادة،

إننا جميعا لندرك أهمي قطاع االتصاالت والمعلومات في عملي التنمي المسةتدام  ،وكية

أنها باتت تتداخم مع العديد من مناحي الحياة االجتماعية واالقتصةادي والاقافية والسياسةي

في وطننا العربي ،علس النحو الذ يلقس علس عاتقنا مزيدا من المسئولي في سةبيم تحقية

معدالت التنمي المرجوة.

لقد أدركت معظ دوم العال أهمي االتصاالت وتقني المعلومات في تطوير وتحسين
اقتصاد الدوم مما ينعكس بشكم اساسي علس دخم الفرد .لذا فقد ازداد استخدا
االتصاالت وتقني المعلومات في العال بشكم كبير خالم العشر سنوات االخيرة من القرن
الماضي ،األمر الذ 3سه فس زيادة االستامارات فس هذا القطاع الها وتحوم المجتمعات
العالمي إلس مجتمعات معلوماتي  ،تتميز بقدرتها في الوصوم إلس المعلومات بالسرع
الممكن واعتمادها علس ما هو متاح لديها من مخزون المعرف .
أن تنامي مجتمع المعلومات واالتصاالت بهذا الشكم المطرد ،أصبح سم مالزم لدفع
عجل التنمي في هذا القرن ،مالما كانت الاورة الصناعي سم بارزة في القرن التاسع
عشر ،كما استطاع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ان يحق طفرة هائل خالم
فترة وجيزة ،فأصبح جزءا ال يتج أز من عجل االقتصاد العالمي كما لعب دو ار رئيسيا في
رفع كفاءة وفاعلي القطاعات األخرى وساه في تحسين أدائها.
وال شك ان اجتماعات مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات تعد من المحافم الهام
التي تتيح مساح مناسب لمناقش الموضوعات التي ته المنطق العربي  ،في ظم عال تنع
فيه التكتالت الجهوي بحظ افضم من غيرها من الرخاء والرفاهي

إن مجلسك الموقر هو الركيزة األساسي في اتخاذ الق اررات التس من شأنها تنمي وتطوير
قطاع االتصاالت العربي ،وهو ما يدفعنا إلس بذم كاف الجهود لما فيه مصلح بالدنا
العربي عام وتحقي الطموحات التي يتطلع إليها المواطن العربي خاص .

السيدات والسادة،
لق ةةد أص ةةبح قط ةةاع االتص ةةاالت وتكنولوجي ةةا المعلوم ةةات ج ةةزءا ال يتجة ة أز م ةةن عجلة ة

االقتصةةاد فةةي كاف ة دوم العةةال  ،و مكونةةا رئيسةةيا فةةاعال فةةي تنمي ة كاف ة القطاعةةات األخةةرى

مام الصح والتعلي وغيرها ،كما أصبح أحد الموارد الرئيسةي للتنمية المسةتدام فةي وطننةا
العربي علس كاف المستويات االجتماعي واالقتصادي والاقافي والسياسي ،.

إن لقاءنةةا اليةةو يعةةد فرصة سةةانح إلعةةادة تنسةةي الجهةةود وتركيزهةةا بشةةكم يفسةح المجةةام

أما مساحات من التواف علس القضايا ذات االهتما المشةترك ووضةع آليةات تحقة هةد
المجتمع الرقمي العربي.

واسمحوا لي ختاما أن أكرر شكر لدول اإلمارات العربي المتحدة عم استضاف

اجتماعك الموقر داعيا دول اإلمارات العربي لتولس رئاس الدورة  20الجتماعات مجلس

الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات

والسال عليك ورحم اهلل وبركاته

