بسم هللا الرحمن الرحيم
معال السادة الوزراء
ي
ممثل الدول العربية الشقيقة
السيدات والسادة
ي
السيد المهندس /محمد بن عمر ،المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات
السادة األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
لغرب اسيا (االسكوا)
السادة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
ي
ممثل المنظمات الدولية واإلقليمية
السادة
ي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يف البداية اود ان أعرب عن
سعادت البالغة للمشاركة يف هذا المنتدى الهام وان أتقدم بخالص الشكر والتقدير
ي
للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات واألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت
لغرت اسيا (االسكوا) عىل
والمعلومات بجامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
ي
اض يف توقيت بالغ األهمية لما يواجه العالم اجمع من
المبادرة الكريمة والدعوة لعقد هذا المنتدى االفت ي
مخاطر وتهديدات بسبب جائحة رفتوس كورونا المستجد.
بالتعاف
وانتهز هذه الفرصة لإلعراب عن خالص التعازي ألرس ضحايا هذه الجائحة وخالص االمنيات
ي
للمصابي وبالغ التقدير لكل من يقوم بدور او عمل للتصدي لهذه الجائحة او تخفيف اثارها.
والشفاء العاجل
ر
السيدات والسادة،
الت تمر عىل العالم اجمع حيث يشهد عالمنا
يأت اجتماعنا اليوم يف ظل الظروف االستثنائية ر
ي
غت المسبوقة ي
اليوم ازمة صحية كارثية من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية واالقتصادية
فه لم تفرق ربي حدود سياسية او قارات او ثقافات.
واالجتماعية ي
حقيق ،حيث أثبت
إن رسعة وحجم انتشار جائحة رفتوس كورونا المستجد وضعت دول العالم امام اختبار
ي
رفتوس كورونا المستجد أنه ال يمكن ألي بلد مواجهته بمفردها وبمعزل عن بقية العالم ،وجعلت صياغة
ً
االستاتيجيات وتحديد األولويات الوطنية ً
الوطت،
حتميا لخدمة األغراض المشتكة عىل الصعيد
أمرا
ي
ً
رقم قوي يكون
التدابت المتفق عليها من أجل بناء مجتمع
ومواصلة اتخاذ إجراءات جماعية استنادا إىل
ر
ي
بمثابة العمود الفقري للتنمية.

العرت من هذا الخطر الداهم الذي يهدده إال عت عمل
ومن هذا المنطلق ،نؤكد انه ال مجال لخروج الوطن
ي
اىل توحيد وتكثيف الجهود العربية وتبادل التجارب والمعلومات ربي الدول العربية
عرت مشتك ،يهدف ي
ي
ى
الفتوس المستجد وهو ما
وكذلك االتفاق عىل خطط مشتكة ربي جميع الشعوب العربية لمنع تفش هذا ر
يهدف اليه اجتماعنا اليوم.

لتمكي
لقد أظهرت هذه الجائحة حيوية وأهمية وجود بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ر
االجتماع.
تدابت التباعد
المواطني من الوصول إىل جميع الخدمات األساسية مع مراعاة
ر
ر
ي
ً
فقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يف مرص له الفخر بأنه كان يف طليعة القطاعات األرسع اتخاذا
للتدابت الرصورية واإلسهام يف الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار رفتوس كورونا المستجد.
ر
الت ىرسعت الحكومة يف تنفيذها خالل األعوام القليلة
فتطوير البنية التحتية مع استاتيجية التحول
الرقم ي
ي
الت تمارسها الحكومة المرصية.
الماضية كان بمثابة العمود الفقري لسياسة "البقاء يف المتل" ي
ومن أجل االستفادة من هذه األزمة يف ترسيخ ثقافة التعلم عن بعد ،منحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
ا
ً
ً
مجانيا إىل المواقع التعليمية كافة ،فضًل عن منح حصص تتيل إضافية
المعلومات جميع الطالب نفاذا
مجانية عىل شبكة اإلنتنت.
ً
الت
ودعما لقطاع الصحة،
طورت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات نظام تعقب لتحديد المناطق ي
ا
الفتوس ،فضًل عن تقديم نماذج لمحاكاة أنماط ى
ى
تفش الوباء .عالوة عىل ذلك ،زادت وزارة
ينتش بها ر
ي
لتوفت المعلومات والخدمات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أعداد الخطوط الساخنة المجانية
ر
رً
الصح ،فقد
للعاملي يف القطاع
وتعبتا عن التقدير
التعاف .باإلضافة إىل ذلك،
االستشارية يف مرحلة ما بعد
ر
ي
ي
ً
ً
استخداما مجانيا للخدمات الصوتية وخدمات اإلنتنت عت الهواتف المحمولة.
منحتهم الوزارة
السيدات والسادة،
الت قدمها قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل مسائل الصحة
لم تقترص الخدمات الداعمة ي
والمواطني كبار السن .واألمثلة عىل ذلك عديدة ،لكن
المحىل
والتعليم فقط ،بل امتدت لتشمل المجتمع
ر
ي
الت تحملت التداعيات
لتيست رصف الدعم
أذكر منها وضع خطة شاملة
الماىل المقدم للعمالة ر
ر
ي
غت المنتظمة ي
ى
لفتوس كورونا المستجد ،وذلك من خالل  4000مكتب بريد منتشة عىل مستوى
االقتصادية الوخيمة ر
المواطني ،وهو ما يمثل وثبة هائلة عىل
الجمهورية ،مع استثمار هذه الفرصة لفتح حسابات بنكية لهؤالء
ر
الماىل.
الطريق نحو تحقيق الشمول
ي
إيجات يف مواجهة هذه األزمة ،من خالل تقديم إسهامات عديدة تحت
كما قامت رشكات االتصاالت بدور
ي
ً
للشكات ،منها توفت مواد غذائية للفئات ر
مظلة المسؤولية المجتمعية ى
للعاملي
احتياجا ومعدات طبية
األكت
ر
ر
الصح.
بالقطاع
ي

لقد كشفت األزمة الحالية الدور الهام الذي تقوم به تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة .فقد شهدنا نماذج
والمتخصصي يف مجال الرعاية الصحية يف
الباحثي
االصطناع دور
كثتة ،عززت فيها تكنولوجيات الذكاء
ر
ر
ر
ي
يتعي
تشخيص وفحص المرض الذين يعانون من أعراض شديدة للبت يف التدخالت
الت ر
ر
والتدابت المالئمة ي
اتخاذها حيالهم.

اإلخوة واالخوات،

العرت المشتك وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات والتجارب ربي دول
إيمانا منا برصورة تفعيل العمل
ي
الجامعة العربية ،ي ىشف يت ان أشارككم مبادرتكم الكريمة لتبادل الرؤي والمعلومات وعرض التجربة المرصية
لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة انتشار رفتوس كورونا المستجد لالستفادة منها وتبادل
ونقل التجارب والمعلومات ربي الدول العربية الشقيقة.
وف الختام ،اود ان اكرر شكري لسيادتكم ،متمنيا ان تكلل اعمال المنتدى بالنجاح والسداد.
ي
شكرا جزيال

