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 الرئيس عبد الفتاح السيسي سيادة
 رئيس جمهورية مصر العربية 

 طلعتعمرو الدكتور  السيد
 وتكنولوجيا المعلوماتوزير االتصاالت  

 الحضور الكريم،

الفتررراح الشررركر لسررريادة الررررئيس عبرررد بتوجررر  أن أبدايرررة  يشرررر ني 
مؤتمر والمعرض السرنو  الردولي السراب  ال السيسي، على تفضل  برعاية

أو  لالتصرراالت وتكنولوجيررا المعلومررات لتمكررين ايشررعاق  و  ا عا ررة
.. ولررريس هررر ا بجديرررد علرررى لعلررري أسرررميها  و  االحتياجرررات العاصرررة

سرريادتكم و ررد تكررررت كشرراراتكم ولفترراتكم ا نسررانية لرر و  ا عا ررة بهررد  
لردعم.. وكر ا تنبير  القرو  دمجهم  ري المجتمر  بترو ير العمرل والكرامرة وا

تُقراس الحية  ي المجتمر  لضررورة االلتفرات كلرى أن حضرارة المجتمعرات 
مررن أبنائهررا،  بالطريقررة الترري تُعامررل بهررا أصررحات االحتياجررات العاصررة

عررادة ترردهيلهم ل سررهام  رري التنميررة وممارسررة الحيرراة  وايعرر  بديررديهم، واة
 كمواطنين كاملي ايهلية.

ن المنطقرررة العربيرررة  رررد شرررهدت عرررالل جميعنرررا يعرررر  ل سررر  أ 
السرررنوات الماضرررية حالرررة ةيرررر مسررربو ة مرررن الصررررا  الُمسرررل  والعنررر  
-ايهلي التي مز ت بعضًا من أزهى حواضررنا ومردننا.. وعلفرت ورا هرا 

دمررارًا  رري ا نسرران يفررول عرررات الُعمررران ... ومررن  -مررن بررين مررا علفررت
ت ا عا رة الر ين راحروا أسٍ  أننا ال نملك أر امًا محددة عن أعداد أصرحا



 

 2 

ضرررحية هررر ا النزاعرررات الطاحنرررة..  ومرررن المؤكرررد أن اسرررتعادة الحيررراة 
الطبيعية له ا المجتمعات البد أن ُيعالج ه ا الجانت المهرم والعطيرر مرن 
ُكلفة الحروت والنزاعات التي يتحملها بشٌر ال  نت لهرم ..  رال ينب ري أن 

عجرررز، ومررررة  يعانونرر  مرررنبمرررا ُيعا ررت أصرررحات ا عا رررة مرررتين .. مررررة 
 بجحود المجتم  أو تقصيرا  ي حقهم.

ومن هنا أهمية المبادرة التري يتبناهرا مؤتمرنرا اليروم تحرت شرعار 
"دمرررجم تمكرررينم مشررراركة".. وال أ رررن أن كمرررة هرررد ًا يمكرررن أن تحققررر  
أو تكنولوجيررررا المعلومررررات أككررررر ُنررررباًل مررررن دمررررج أصررررحات ا عا ررررة 

يسررير ُسرربل الحيرراة الطبيعيررة لهررم .. وتمكيررنهم وتاالحتياجررات العاصررة 
كنهررا مبررادرة مصرررية رائرردة ومبتكرررة اعتمرردها مجلررس الرروزرا  العرررت 
لالتصرراالت والمعلومررات.. ومررن المقرررر أيضررًا أن يطلررل مجلررس وزرا  
الشئون االجتماعية العرت، ال   تترأس مصر مكتبر  التنفير  ، حملرة 

ديسررررمبر  13كعالميررررة حررررول حقررررول ايشررررعاق  و  ا عا ررررة يرررروم 
 القادم.. وهو اليوم العربي لحقول ايشعاق  و  ا عا ة.

كنني أتمنى التو يل له ا المؤتمر الهام .. ال   ستتاب  الجامعرة  
العربية مرا سيصردر عنر  مرن توصريات .. توطئرة لتعمريم الفائردة علرى 
عموم العالم العربي.. وأشركر لكرم سريادة الررئيس حرصركم علرى رعايرة 

مبررادرات النبيلررة الترري تضرر  التكنولوجيررا  رري عدمررة هرر ا النررو  مررن ال
 ا نسان... ك  ال ِر عة ل وطان سو  بكرامة ا نسان.

 شكرًا لكم.
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