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ل�جنة مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    23�� الدورة مشاركة اململكة العر�ية السعودية 

 ألغراض التنمية التقنيةحول العلم و 

 م 2020يونيو   10-12

 �سم هللا الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس:

، أ�حاب السعادة العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  ، رئيس �جنةديـلي  -و  ـب  –باي    /سعادة السيد  

ببذل ا�جهود واملسا��، ومد جسور التعاون املش��ك مع الوفود األخرى  إل��امھ تأكيدوفد بالدي  يود ،ا�حضور 

) وال�ي تضعها �� مقدمة 17(  واملنظمات الدولية والهيئات اإلقليمية من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الـ

  .�� مجملها 2030رؤ�ة اململكة    وال�ي تن�جم مع  تلك األهداف، حيث أن اململكة مل��مة بتنفيذ  سياسا��ا  أجندة

 

 السيد الرئيس السادة ا�حضور:

تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية ��  دؤو�ةاململكة تبذل جهوًدا  أن يؤكد بأن بالدي يود وفد 

�قامة ب�ى  املستدامة املع�ي بتحف�� الصناعات ا�ختلفة املتاحة ل�جميع واملستدامة و��جيع االبت�ار و

 كب��ةالصمودتحتية قادرة ع�� 
ً
لدعم الصناعة واالبت�ار و�قامة ب�ى تحتية قادرة  ، حيث بذلت اململكة جهودا

  .القطاعات الرقميةع�� الصمود، من خالل االستثمار وتحف�� 

 

 �� مجال االتصاالت وتقنية املعلومات: 

 ��دف�� اململكة. و  واالقتصاد الرق�يطر�ق ملستقبل االبت�ار الخارطة �� اململكة  القطاع اس��اتيجيةترسم 

مشاريعها  تطو�ر، واستثمارها بطر�قة ُمث�� �� ذات ا�جال�� قدرات اململكة الرقمية إ�� تطو�ر  االس��اتيجية

خدمة األفراد وا�جتمعات، ومواكبة املتطلبات الوطنية يعمل ع��  ، و 2030املستقبلية، بما يحقق رؤ�ة اململكة  

 إ�� استقطاب وجذب املز�د من االستثمارات التقنية األجنبية.والتطورات العاملية
ً
  ، إضافة

قطاعات  7تحدد االس��اتيجية حيث  . 2025�ا الوطنية للتحول الرق�ي أطلقت اململكة مؤخًرا اس��اتيجي� كما

ذات أولو�ة (التعليم، ال�حة، املدن الذكية، الثورة الصناعية الرا�عة، التجارة االلك��ونية، االمن والسالمة، 

تضمن أهداف التنمية املستدامة �أحد   ال�يتقييم األولو�ات  تم تحديدها من خالل  كما  السياحة والثقافة)،  

 نفطي. الالناتج غ��    مساهمتھ ��وز�ادة  تطو�ر االقتصاد الرق�ي  إ��  االس��اتيجية    ��س�  و       معاي��ها الرئيسية.
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 مجموعة العشر�ن وفيما يتصل بأعمال

الصادر عن االجتماع  ا�ختامي من خالل البيان�� مجموعة العشر�ن وزراء املعنيون باالقتصاد الرق�ي شدد ال

نعقد
ٌ
الواعد الذي تلعبھ التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة �� ع�� الدور ، م2020ابر�ل  30بتار�خ  امل

)، وكذلك �عز�ز القدرات ع�� 19-�عز�ز و�سريع استجابتنا املش��كة �جائحة ف��وس �ورونا املستجد (�وفيد

 منع وتخفيف حدة األزمات املستقبلية، مع العمل ع�� االستفادة من التقنيات الرقمية تلبية ملا تم االل��ام بھ

 .2020 مارس 26�� القمة االستثنائية لقادة مجموعة العشر�ن �� 

 يمكن التعاون من خاللها: ر�ائز رئيسية ستةحيث ركز البيان الصادر ع�� 

  البنية التحتية لالتصاالت والر�ط الشب�ي 

 تبادل البيانات بطر�قة آمنة 

 بحث وتطو�ر التقنيات الرقمية لل�حة 

  وا�حلول الرقميةاستخدام التقنيات 

 بيئة آمنة وموثوقة ع�� اإلن��نت 

 مرونة األعمال 

اكز  أبرز تحتل اململكة من خالل   ع�� الصعيد الدو�� الر�ادية �� قطاع االتصاالت وتقنية املعلوماتها مر

اتب التالية  :املر

  البنية الرقمية(�� مجال(  

 الطيف ال��ددياملرتبة الثانية ضمن دول مجموعة العشر�ن �� تحر�ر  -

 املرتبة الرا�عة �� �شر شبكة ا�جيل ا�خامس -

 �� سرعات االن��نت املتنقل 10املرتبة  -

 

  ا�حوكمة(�� مجال( 

 املرتبة األو�� �� الر�ادة ا�ح�ومية �� قطاع االتصاالت -

 التقنية (إطار تب�ي التقنيات لألعمال) �� حوكمة 11املرتبة  -
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  املهارات الرقمية(�� مجال(  

 املرتبة السا�عة �� مهارات الرو�وت وال��مجة  -

 �� املهارات الرقمية للقوى العاملة  13املرتبة  -

 ا�ي( �� مجال  )األمن السي��

  املعلوماتاالتصاالت وتقنية  سوق �� حجم  12املرتبة  -

 فيما يتصل باألمن السي��ا�ي 13املرتبة  -

 مرتبة �� تب�ي تقنيات املعلومات واالتصاالت 16تقدمت اململكة  -

 التحول الرق�ي( �� مجال( 

 .)مراس و�لدي (املرتبة األو�� �� اإلصالحات وسهولة األعمال بفضل املنصات الرقمية مثل  -

 .% 50الر�ادية النسائية بنسبة  اإلصالحات للمرأه العاملة من خالل ارتفاع املشاريع -

 :مجال التحول الرق�يوفيما يتصل ب
و�ن��نت  ،كتقنية ا�جيل ا�خامس ،ي أحدث التقنياتالتحول الرق�ي وتب�ّ  أحدثت اململكة نقلة نوعية �� مجال

٪ من ١٠٠، واستكمال  و�عظيم االستفادة من الثورة الصناعية الرا�عة  )،Blockchainوالبلوك �ش�ن (  األشياء،

سيساهم ذلك كما  �شمل جميع املناطق النائيةبما �غطية املناطق املس��دفة بخدمات االتصاالت األساسية، 

 من خالل:

  الرفاهية للمواطن�ن واإلنتاجية االجتماعية عن طر�ق الوصول إ�� املعلومات واألدوات مستوى رفع

تحقيق أهداف التنمية  يدعم وهذاتماعية. (الرقمية مثل ا�خدمات ال�حية والتعليمية واالج

ا�ع.)  املستدامة مثل الهدف األول والثالث والر

   تمك�ن اإلنتاجية املستدامة عن طر�ق دعم الثورة الصناعية الرا�عة والتحول الرق�ي لإلنتاج، وذلك

 الهدف مثل املستدامة التنمية أهداف تحقيقوذلك �سهم ب(ما �ساهم �� رفع االقتصاد الرق�ي 

 )عشر والثا�ي الثامن

 لدور اململكة 
ً
 و�درا�ا

ً
ة اختيار مدينة الر�اض لتكون العاصمة العر�ي تم .ال�ي حقق��ااإلنجازات  و��ع�اسا

 .لتقى الدو�� لالتصاالت املتنقلةع�� جائزة الر�ادة ا�ح�ومية من امل وحصولها ،2020الرقمية األو�� �� عام 

و�س�� اململكة من خالل اس��اتيجيا��ا الرقمية إ�� ز�ادة حجم سوق تقنية املعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 

%، 50، ورفع مشاركة املرأة �� القطاع بنسبة القطاعلف فرصة وظيفة نوعية �� أ 25ما يز�د عن  �خلق 50%
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تحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية املستدامة املع�ي بتعز�ز النمو  ��املساهمة �عز�ز والذي من شأنھ 

 االقتصادي املطرد والشامل واملستدام وتوف�� العمل الالئق ل�جميع. 

ضمن مس��دفا��ا إ�� االرتقاء بجودة ا�خدمات املقدمة �� املدن السعودية وتحس�ن املشهد  اململكة�س��  كما

مدينة   100ضمن أفضل    مدن  ثالثو   2030مدينة ذكية ��  ست عشرة    ا�حضري للمدن السعودية للوصول إ��   

الذكية ��دف إ�� مساعدة قادة عملت وحدة التحول الرق�ي ع�� تطو�ر مخطط رئي�ىي للمدن وقد  ،بالعالم

أجل  من�عمل مجموعة من املدن ع�� تطو�ر اس��اتيجيا��ا للمدن الذكية ، كما املدن �� تطو�ر املبادرات

جعل املدن واملستوطنات البشر�ة شاملة  و همن أهداف التنمية املستدامة و  ا�حادي عشر تحقيق الهدف 

 ستدامة.  اال ل�جميع وآمنة وقادرة ع�� الصمود و 

 الكوادر البشر�ة: مجال وفيما يتصل ب

تم تدش�ن  السعودية تمك�ن املرأةو�� سبيل ألف شاب وشابة ع�� التقنيات ا�حديثة،  18تم تدر�ب أك�� من 

مسارات رئيسية و��: الو�� الرق�ي، املهارات الرقمية، االبت�ار  عدة يت�ون من القطاع��  برنامج مخصص

 القيادة والتوظيف.و ور�ادة األعمال، 

الهدف  ومحو األمية الرقمية لدى أفراد ا�جتمع �س�� اململكة للمساهمة �� تحقيق املعرفة�شر وألهمية 

ا�ع من أهداف التنمية املستدامة   حيث �ساهم من خالل مبادرة العطاء الرق�ي ا�جيد،    بالتعليم    املتمثلةالر

ل�افة املتحدث�ن الرق�ي متطوع إلثراء ا�حتوى العر�ي التق�ي ورفع الو��  و لف مختصأ 33أك�� من عن طر�ق 

 وتدر�ب أك��  سبعة مالي�ن مستفيدلوصول ا�� أك�� من  �� انجحنا و� ا�حمد  وقد    باللغة العر�ية حول العالم ،

 .منذ إطالق املبادرة مدينة �� اململكة 20�� أك�� من  ألف مستفيد 100من 

 

،،، والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ  

 

*** 
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