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 السيد رئيس اجلمهورية  ت راايةحت 

 ابدالفتاح السيسى

 الرابع الدولي السنوي واملعرض املؤمتر

 ،متكني ،مجدذوى اإلااقة: ألشخاص لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ل

 مشاركة

 

 كلمه معاىل املهندس خالد جنم

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

يف فعاليات املؤمتر السنوى الدوىل الرابع لالتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات لألشخاص ذوي اإلااقة
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 مصر -القاهرة -الذكيةقاعة مؤتمرات القرية 
 2015أبريل  20-21

                    

 السيد المهندس /ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
 الساده الوزراء والمحافظون  

 سعاده السفير جايمس موران سفير االتحاد االوروبي، 
 الساده السفراء وضيوفنا من ممثلي الدول العربية واألجنبية 

  الساده الحضور

  من أجل تمكين ً اسمحوا لي في البداية ان أعبر عن خالص سعادتي بتشريفكم لنا اليوم....لنعمل سويا
األشخاص ذوى اإلعاقة، ونجتهد معاُ لخلق مجتمعات دامجة يلعب فيها األشخاص ذوى اإلعاقة دورهم فى 

 التنمية.

 مات لتمكين األشخاص ذوي لقد أصبح المؤتمر السنوى الدولى لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلو
اإلعاقة، حجر زاوية الحداث حراك مجتمعى تجاه قضية إدماج األشخاص ذوى اإلعاقة فى المجتمع 
........فهو حدث نستعرض فيه كل عام الجديد فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتمكين 

ق جديدة للتعاون مع شركائنا األشخاص ذوى اإلعاقة، ونقدم كشف حساب عن عام مضى، ونفتح فيه أفا
 المحليين واإلقليميين والدوليين.  

  لقد أمنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدورها الهام فى تطويع أدوات التكنولوجيا لتيسيير
ً ذوإعاقة أو غيره، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية وصحية أفضل لهم، وتفعيل  الحياه لألشخاص جميعا

ى المجتمع، وايضاً تقديم الدعم التكنولوجي للعديد من الجهات التي تقدم الخدمات لذوي اإلعاقة، إدماجهم ف
، والتى أصبحت محوراً اساسياً من 2012لذلك أطلقت إستراتيجيتها لتمكين األشخاص ذوى اإلعاقة عام 

لي االنتهاء، خصصت محاور عمل الوزارة، نوليها جميعاً الدعم الكامل، ففي العام المالي الذي يوشك ع
مليون جنية لبرامج تمكين ذوي اإلعاقة، وجهت لمشروعات االتاحة التكنولوجية لمدارس  25الوزارة نحو 

 التربية الخاصة والدمج، ومنح تدريب وتوظيف، والتأهيل التكنولوجى للمراكز المجتمعية كمراكز دامجة.

  اإلعاقة وتحسين جودة الحياه لهم، أولت الوزارة ومن أجل المساهمة فى تحقيق االستقاللية لألشخاص ذوى
إهتماماً كبيراً لخلق صناعة األدوات المساعدة لألشخاص ذوى االعاقة باللغة العربية، لتطوير تطبيقات 
وبرمجيات مساعدة تلبى إحتياجاتهم، وتمتد لتخدم ذوى االعاقة فى الوطن العربى، وذلك من خالل مسابقة 

، ونظراً لما حققته من نجاح تمثل فى ظهور العديد 2014و  2012وزارة عامى تمكين والتى أطلقتها ال
من التطبيقات والبرامج التى نستعرضها معكم من خالل المعرض المقام على هامش المؤتمر، ستطلق هذه 

 المسابقة بشكل سنوي، وذلك بالتعاون مع وزارة البحث العلمى.
 
 

 الحضور الكرام

 ة فى مجال دعم وتمكين األشخاص ذوى اإلعاقة استحساناً ودعماً كبيرين من لقد القت مجهودات الوازر
العديد من الجهات الدولية مثل االتحاد األوروبى، واالتحاد الدولى لالتصاالت الذى يقدم دعمه الفنى لنا فى 
ً بعرض حالة مصر كأفضل التجارب والممارسات التى يمكن ان  مجال تمكين ذوى اإلعاقة، ويقوم أيضا

 تستفيد منها العديد من الدول التى تخطو نحو تمكين ودعم األشخاص ذوى االعاقة.
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  اما علي المستوي االقليمي فنحن على تواصل مستمر مع أشقائنا العرب والذين قد أوصوا خالل المؤتمر
قليمي بإنشاء مركز إ 2014الثالث لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لذوى اإلعاقة، والذى عقد فى إبريل 

 لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتمكين األشخاص ذوى اإلعاقة من أجل دعمهم فى منطقتنا العربية.

  وها نحن بعد عام من الجهد الشاق مع االتحاد الدولي لالتصاالت، نعمل سوياً حتى يكون المركز اإلقليمى
َتشُرف وزارة االتصاالت  لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حجر زاوية في العمل المجتمعي الذى

 وتكنولوجيا المعلومات بالمساهمة فيه على المستوى الوطني واإلقليمي.

  وأود فى هذا االطار أن أدعو كافة شركائنا لدعم هذا المركز اإلقليمى الذى سيكون نقطة مضيئة لدمج
 وتمكين ذوى اإلعاقة فى وطننا العربى.  

 الحضور الكرام 

 لت ولعقود طويلة في مصر بدون االهتمام المناسب سواًء من قبل المجتمع ككل ان قضايا ذوي اإلعاقة ظ
أتشرف بأن هذا واو من قبل الحكومات السابقة، ولكني اعتقد اننا بدأنا نشهد الكثير من التغير المطلوب، 

عندما عقد المؤتمر االول لتمكين  2012القطاع كان من اوائل الجهات التي اهتمت بهذه القضية في فبراير 
 ذوى اإلعاقة. 

 

  لقد اعتادت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كل عام فى هذا المؤتمرعلى التأكيد على التزامها
ونحن اليوم نؤكد ونجدد هذا االلتزام، كما ندعوا كافة الجهات   بالعمل على تمكين األشخاص ذوى اإلعاقة،

 لتحذوا حذونا.

  في نهايه كلمتي اسمحوا لي ان اتوجه بخالص الشكر وعظيم االمتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كما   علي رعايته لهذا المؤتمر، وهو ما يؤكد على أن قضايا ذوى االعاقة تاتى على رأس أولويات الدولة،

اتوجه بخالص الشكر للسيد المهندس ابراهيم محلب علي حرصه علي مشاركتنا لمثل هذا اليوم، تاكيداً على 
 توجهات الحكومة بدعم المواطنين من ذوي االعاقة، وايمانه باهميه ما نقدمه لخدمتهم وتمكينهم.

  كما اود ان اشكركم جميعا علي تلبيتكم لدعوتنا لكم بالحضور، واخص الحضور الكريم من خارج مصر
 نظراً لتحملكم مشقة وعناء السفر. 

  اشكركم علي حسن استماعكم واتمني لكم جميعا تحقيق االستفادة المرجوة من هذا الحدث الهام، كما اتمني
 وي كافه فئات الشعب المصري.ان نظل دائما شركاء من اجل مجتمع دامج يحت

 .والسالم وعليكم ورحمة هللا وبركاته 
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