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الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
إنه ملن دواعي سروري العظيم أن أرحب بكم يف املؤمتر التاسع عشر
للمندوبني املفوضني ) ،(PP-14أكرب حدث يف اجلدول الزمين لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،فهو جيمع بني ما يقرب من ثالثة آالف مندوب
من الدول األعضاء ،إىل جانب جمموعات أخرى من أعضاء االحتاد
مبا يف ذلك الشركات اخلاصة واملنظمات الدولية واجملتمع املدين
واألوساط األكادميية .وسيتناول املؤمتر قضايا بالغة األمهية بالنسبة
ملستقبل االحتاد ،ترتاوح بني الشمول الرقمي ونشر تكنولوجيا
النطاق العريض.
وعلى مدى ثالثة أسابيع (من  20أكتوبر إىل  7نوفمرب
 ،)2014ستسلط وسائل اإلعالم الدولية األضواء على
مجهورية كوريا ومدينة بوسان .وأرى هذا مبثابة «أوملبياد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت» الذي جيري يف بلد
هو مركز عاملي للنهوض باالبتكار وتشكيل مستقبل
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وقد وضعت اجلهات
املضيفة برناجماً واسع النطاق من األحداث اجلانبية اليت
تركز على التكنولوجيا لفائدة املندوبني ووسائل اإلعالم ،وأتطلع
بالتأكيد إىل حضور هذه األحداث ،اليت تشمل منتدى اجليل اخلامس )،(5G
ومعرضاً بشأن التكنولوجيا املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومعرضاً بشأن
الصحة اإللكرتونية ومعرضاً بشأن احلوسبة السحابية ومعرضاً آخر بشأن
البيانات الضخمة ومهرجان كوريا السنوي للعلوم واإلبداع.
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وأشعر باحلماس أيضاً بشأن مبادرة االحتاد
اجلديدة املتعلقة جبوائز املساواة بني اجلنسني
وتعميمها من خالل التكنولوجيا ).(GEMTECH
وستتيح هذه اجلوائز السنوية إنشاء منصة
للنهوض بأدوار النساء كصانعات للقرار يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وستحصل الفائزات األوليات على جوائزهن
أثناء مؤمتر املندوبني املفوضني لعام .2014
ميثل مؤمتر املندوبني املفوضني أعلى
هيئة لوضع السياسات يف االحتاد .وحيدد
املؤمتر الذي يُعقد كل أربع سنوات االجتاه
االسرتاتيجي لالحتاد وأولوياته وتعتمد خططه
االسرتاتيجية واملالية وتضع السياسات
والتوصيات يف ضوء التطورات الصناعية
ملساعدة االحتاد يف تلبية االحتياجات املتطورة
ألعضائه.

المواضيع الساخنة

سينتخب املؤمتر يف بوسان املسؤولني
التنفيذيني اخلمسة الكبار يف االحتاد ،وأعضاء
جلنة لوائح الراديو البالغ عددهم  12عضواً
والدول األعضاء البالغ عددها  48دولة عضواً
اليت ستشكل جملس االتصاالت خالل
السنوات األربع املقبلة.
وسينظر املؤمتر يف اخلطة االسرتاتيجية اليت
تغطي السنوات  2019-2016واخلطة املالية
اليت تدعمها وسيعتمد هاتني اخلطتني .ومن
املتوقع أن تتفق الدول األعضاء على رؤية
طموحة بشأن قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،رؤية نصبو  -كاحتاد  -إىل
حتقيقها على صعيد العامل يف  .2020وهذه
الرؤية اليت يُطلق عليها اسم التوصيل يف

  2أخبار االحتاد العدد    5سبتمبـر | أكـتوبـر

2014

المقال االفتتاحي

دارت يف االجتماعات التحضريية للمؤمتر
 ،2020تسلط الضوء على دور تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بوصفها عامالً متكينياً واملقرتحات اليت وردت حىت وقت كتابة هذا
املقال ،ستحظى العديد من املواضيع بأمهية
رئيسياً للنمو والتنمية املستدامني بيئياً على
كبرية خالل املؤمتر ،يُذكر منها على سبيل
املستويني االجتماعي واالقتصادي .وتتضمن
املثال ما يلي:
هذه الرؤية اليت ناقشها وصاغها واقرتحها
_ _ما إذا كان ينبغي إتاحة نفاذ اجلمهور إىل
أعضاء االحتاد من خالل عملية مفتوحة
وثائق االحتاد مبا فيها وثائق املؤمتر.
وشفافة ،الغايات األربع الرئيسية التالية :النمو،
_ _كيفية تعريف تكنولوجيا املعلومات
والشمول ،واالستدامة ،واالبتكار والشراكة
واالتصاالت  -أو باألحرى ما إذا كان
 مع مقاصد قابلة للقياس ،وهي واردة يفينبغي تعريفها.
مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة
 2019-2016اليت أقرها جملس االحتاد يف دورته _ _االسرتاتيجية اليت ينبغي اتباعها للحفاظ
على دستور مستقر ،وحتديداً ما إذا كان
لعام .2014
ينبغي إلغاء القرار  163أو توسيع نطاق
ومشلت عملية أصحاب املصلحة
املتعددين اليت استغرقت عاماً كامالً لوضع
أعمال فريق العمل التابع للمجلس .وكما
غايات ومقاصد التوصيل يف  ،2020مسامهات
تعلمون ،كانت رغبة أعضائنا دائماً تتمثل
يف تبسيط الصكني األساسيني لالحتاد
من موردي جتهيزات االتصاالت وتكنولوجيا
(الدستور واالتفاقية) وجعلهما مستقرين مبا
املعلومات واالتصاالت ومشغلي االتصاالت
يكفي لبقائهما على مر الزمن.
ورابطات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية
واجملتمع املدين ومنظمات القطاع اخلاص فضالً _ _موعد استعراض لوائح االتصاالت الدولية
اليت أجري آخر حتديث هلا يف  2012يف
عن إدارات عمومية ومشاورات إلكرتونية.
وخالل املؤمتر ستنظَّم أنشطة حول
ديب (اإلمارات العربية املتحدة) ،وما إذا
الغايات األربع ،تركز على كيفية التصدي
كان ينبغي قبل ذلك ،تقييم احلاجة إىل
للتحديات العاملية واغتنام الفرص ودور خمتلف
عقد مؤمتر عاملي آخر بشأن االتصاالت
أصحاب املصلحة يف حتقيق رؤية «التوصيل
الدولية.
يف .”2020
_ _ما إذا كان ينبغي االستعاضة عن مبىن
فارامبيه باالحتاد أو جتديده أو استئجار
وجدول أعمال املؤمتر الذي جتسده املادة
املباين حملياً أو نقل مقر االحتاد.
 8من دستور االحتاد واسع مبا فيه الكفاية
_ _كيفية التعامل مع القرارات املتعلقة
لتتسىن مناقشة مجيع املواضيع اليت هتم
األعضاء ،وتستند أعمال املؤمتر إىل املقرتحات
بالقمة العاملية جملتمع املعلومات)(WSIS
املقدمة من أي دول من دولنا األعضاء
واحلدث الرفيع املستوى الستعراض تنفيذ
البالغ عددها  193دولة عضواً  -سواء على
نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على
انعقادها ) (WSIS+10إلبراز آخر التطورات
أساس فردي أو من خالل اجتماعات إقليمية
حتضريية .وكما يتضح من املناقشات اليت
يف عملية القمة.
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_ _ما إذا كان ينبغي مناقشة املسائل املتعلقة باالتصاالت الراديوية -
وخاصة التشويش على السواتل وإدارة جلنة لوائح الراديو  -يف مؤمترات
املندوبني املفوضني أم يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية.
_ _كيفية إضافة بند يتناول التتبع العاملي للرحالت اجلوية إىل جدول
أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ) 2015 (WRC-15يف
أعقاب اختفاء طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية .وقد أعربت منظمات
الطريان املدين الدويل عن رغبتها يف ضمان رفع املسألة إىل املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2015الذي قد يُطلب منه توزيع
ترددات ملراقبة بيانات الرحالت اجلوية .وأعتقد أنه من املهم أن
يستجيب االحتاد ملتطلبات اجملتمع الدويل .وينبغي أن يتم ذلك
بطريقة حمايدة طبعاً وأال ُيكم مسبقاً على نتائج الدراسات التقنية
والتنظيمية اليت ال زالت حباجة إىل أن يستكملها قطاع االتصاالت
الراديوية باالحتاد ).(ITU-R
_ _دور االحتاد يف قضايا السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت.
وكان منوذج تعدد أصحاب املصلحة إلدارة اإلنرتنت نتيجة رئيسية
للقمة العاملية جملتمع املعلومات يف مرحلتيها يف  2003و.2005
وستظل مبادئ القمة صاحلة خالل تقدم العامل صوب حتقيق املزيد
من اإلنصاف والشمول يف إدارة اإلنرتنت .وستؤدي اإلنرتنت وجمتمع
املعلومات دوراً رئيسياً يف حتقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي
واملستدام بيئياً يف القرن احلادي والعشرين .ويف مايو من هذا العام،
رحب جملس االحتاد بدور خمتلف احملافل يف تيسري املناقشات
بشأن قضايا السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت ،مبا يف
ذلك املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومنتدى إدارة اإلنرتنت ) (IGFومؤسسة ،NETmundial
اليت استضافتها حكومة الربازيل يف ساو باولو يف أبريل .2014
وسوف يستعرض املؤمتر القرارات املتعلقة باإلنرتنت اليت متت املوافقة
عليها أوالً يف مينيابوليس يف  1998وروجعت الحقاً يف مؤمترات
املندوبني املفوضني األخرى.
وسيتناول املؤمتر أيضاً بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كجزء من جهود االحتاد الرامية إىل جعل
الفضاء السيرباين أكثر أماناً .فعلى سبيل املثال ،حناول منع التسلط عرب
احلواسيب من خالل مبادرة محاية األطفال على اخلط ،وهي شبكة
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تعاونية دولية تقدم إرشادات للجمهور عموماً
بشأن هتيئة بيئة إلكرتونية آمنة لألطفال.
وتشمل املواضيع األخرى اليت سيتناوهلا
املؤمتر ما يلي :االتصاالت يف حاالت
الطوارئ؛ وتغري املناخ ومحاية البيئة؛ والتطبيقات
اإللكرتونية (مبا فيها الصحة اإللكرتونية)؛
وقياس جمتمع املعلومات؛ وشبكات اجليل
التايل؛ واملطابقة وقابلية التشغيل البيين؛ وسد
الفجوة التقييسية وموارد الرتقيم الدولية؛
واالجتاه املقبل ألحداث تليكوم االحتاد؛
وتعزيز احلضور اإلقليمي لالحتاد؛ والدور
احملتمل لالحتاد بوصفه السلطة اإلشرافية لدى
نظام التسجيل الدويل ألصول الفضاء يف
املستقبل يف إطار مشروع الربوتوكول املتعلق
بالفضاء؛ واملشاركة عن بعد يف اجتماعات
االحتاد؛ والنفاذ اإللكرتوين اجملاين إىل منشورات
االحتاد؛ وتأكيد عضوية املؤسسات األكادميية
(اليت ُتنح حالياً لفرتة جتريبية)؛ واستخدام
اللغات الرمسية الست لالحتاد على قدم
املساواة؛ واستمرار عمل اللجنة االستشارية
املستقلة لإلدارة؛ واملسائل املالية اليت ينبغي أن
ينظر فيها اجمللس (خاصة فيما يتعلق بإدارة
حساب االحتياطي)؛ والربط بني التخطيط
االسرتاتيجي واملايل والتشغيلي يف االحتاد؛
واملوارد البشرية؛ وإدخال نظام تأمني للعالج
طويل األجل يف االحتاد.
ومن املرجح أيضاً أن نرى تقدمي مقرتح
لزيادة مشاركة الشباب يف أعمال االحتاد .ومع
الرتكيز على جيل الشباب ،نأمل يف رعاية
قادة املستقبل يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتعزيز االحتاد يف السنوات
القادمة.
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نحو بناء مجتمع المعرفة

مهد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2010

الذي عُقد يف غواداالخارا باملكسيك ،الطريق
ميهد
إلقامة جمتمع املعلومات .ونتوقع أن ّ
مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2014الطريق
لتحقيق جمتمع املعرفة وإنرتنت األشياء ،حيث
يُوصل الناس واألجهزة ال سلكياً وتُشغل
التكنولوجيا بينياً بسالسة .وهذا األمر سيضع
ضغوطاً كثرية على االحتاد من حيث إدارة
الطيف على املستوى العاملي ووضع معايري
جديدة لضمان قابلية التشغيل البيين لألجهزة
واألنظمة بتكلفة ميسورة .ونظراً ألن الطيف
مورد حمدود جيب إدارته بشكل صحيح لكي
نستفيد مجيعاً من عامل ٍ
خال من التداخالت.
ونتجه بالفعل حنو هذا املستقبل املتكامل.
إذ يعمل االحتاد حالياً على مبادرات من قبيل
تطوير سيارة املستقبل املوصولة شبكياً واملدن
الذكية املستدامة واملعايري املراعية للبيئة واإلدارة
الذكية للمياه .وتشجع منصة االحتاد الفريدة
للتعاون بني القطاعني العام واخلاص مسامهات
أصحاب املصلحة املتعددين وهي أكثر الطرق
فعالية لتحقيق ما تبشر به هذه الرؤى .وأعتقد
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف
تستمر يف دفع النمو وتوفري فوائد متعددة يف
جماالت مثل التعليم والصحة والنقل.

النطاق العريض من أجل
سد الفجوة الرقمية

عقدت جلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية اليت يشارك يف رئاستها رئيس
رواندا ،بول كاغامي وكارلوس سليم احللو،
رئيس جمموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس

المقال االفتتاحي

سليم ،واليت تتألف من حوايل  60عضواً،
اجتماعها العاشر يف نيويورك يوم  21سبتمرب
 ،2014الذي صادف بدء الدورة التاسعة
والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة .ويف
هذا الوقت احلاسم الذي توشك فيه عملية
وضع أهداف التنمية ملا بعد  2015على
االنتهاء ،ناقش أعضاء اللجنة والضيوف
اخلاصون أمهية التوصل إىل االعرتاف بالنطاق
العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كعناصر حامسة يف إطار التنمية املستدامة.
وتناولت املناقشة أيضاً التحديات اليت تواجهها
األطراف الفاعلة يف دوائر الصناعة واجلهات
التنظيمية ،مبا يف ذلك العقبات أمام التمويل
واالستثمار يف البنية التحتية عريضة النطاق.
وحسب طبعة  2014من تقرير اللجنة
بشأن حالة النطاق العريض ،فإن حوايل 40
يف املائة من سكان العامل سيكونون موصلني
باإلنرتنت يف هناية هذا العام ،حيث ستأيت
الغالبية العظمى للنمو يف النفاذ عريض النطاق
من النطاق العريض املتنقل ،الذي ميثل اآلن
ثالثة أمثال عدد توصيالت النطاق العريض
الثابت .ويتنبأ التقرير بأن أكثر من نصف
سكان العامل سيتمتعون بالنفاذ إىل اإلنرتنت
حبلول  ،2017إذ ميثل النطاق العريض املتنقل
عرب اهلواتف الذكية واللوحات احلاسوبية أسرع
التكنولوجيات منواً يف تاريخ البشرية.
بيد أن الفجوة الرقمية ال زالت تشكل
عائقاً كبرياً أمام التنمية االجتماعية حيث
إن  32يف املائة من السكان يف العامل
النامي يستعملون اإلنرتنت باملقارنة بنسبة
 78يف املائة يف العامل املتقدم .وهذا يعين
أنه ال يزال هناك مليارات من الناس يف
العامل ال حيصلون على نفس الفرص املتاحة

المقال االفتتاحي
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للوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية
وفرص العمل وغري ذلك ،مما جيعلهم
يتخلفون عن الركب يف االقتصاد العاملي.
واإلقبال على النطاق العريض يتسارع
ولكن من غري املقبول أن يظل ما يزيد على
 90يف املائة من الناس يف أقل البلدان منواً
يف العامل البالغ عددها  48بلداً غري موصلني
كلياً .والتوصيلية ليست من وسائل الرتف
اليت تقتصر على األغنياء  -بل إهنا أقوى أداة
أتيحت للبشرية حىت اآلن لسد الفجوات
اإلمنائية يف جماالت مثل الصحة والتعليم
واإلدارة البيئية ومتكني املرأة.
وحنن حباجة إىل أن تناصرنا الدول
األعضاء وأن تنضم إلينا يف جهودنا الدؤوبة
لضمان إدراج النطاق العريض وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من بني أهداف
التنمية املستدامة لربنامج التنمية ملا بعد .2015

وأنا مقتنع بأنه بفضل القدرات الفكرية وروح
احلماس اليت ستسود املؤمتر ،ميكننا أن ننجح
يف مسعانا.
وأتوقع أن تكون املناقشات حول مجيع
املواضيع يف املؤمتر حيوية ،ولكنها ستجرى
يف أجواء حسن النية واالحرتام املتبادل اليت
اعتدنا عليها .وحنن يف االحتاد معتادون على
االستماع إىل مجيع وجهات النظر والسعي
إىل إجياد حلول توفيقية وحتقيق التوافق يف
اآلراء حبيث يتسىن لنا السري حنو األمام كاحتاد
واحد.
وكما جرت العادة يف مجيع أحداث
االحتاد ،فإن وفود الدول األعضاء هي اليت
تقود املسرية .وحنن يف أمانة االحتاد ،سنسعى
جاهدين إىل ضمان أن يكون املؤمتر حمفالً
تُسمع فيه مجيع اآلراء.

التطلع إلى األمام

وعلى املستوى الشخصي ،أشعر
باالفتخار خلدمة االحتاد بصفيت األمني
العام طوال السنوات الثماين املاضية،
وأود أن أعرب عن امتناين جلميع أعضائنا
على دعمهم اهلائل طوال هذه السنوات.
وسيحتفل االحتاد يف  2015بالذكرى
السنوية اخلمسني بعد املائة لتأسيسه .وإهنا
لفرصة فريدة من نوعها أن يستطيع االحتاد
الدويل لالتصاالت أن ينظر إىل الوراء
ليستعرض  150سنة من التعاون الدويل
الناجح .وأنا واثق من أن هذه املنظمة
ستستمر يف ديناميتها وإبداعها لتظل يف
الطليعة يف جمال تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت.
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Busan City Government

يانغي شوي،
وزير العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط
املستقبلي ،مجهورية كوريا

جمهورية كوريا ترحب بالعالم
يُعقد مؤمتر االحتاد الدويل لالتصاالت
التاسع عشر للمندوبني املفوضني لعام 2014
) (PP 14يف بوسان ،ثاين أكرب مدينة يف
مجهورية كوريا ،من  20أكتوبر إىل  7نوفمرب
 .2014وهذه هي املرة الثانية اليت يُعقد فيها
مؤمتر املندوبني املفوضني يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ ،حيث عقد املؤمتر األول يف
كيوتو باليابان يف .1994
وسيعقد املؤمتر يف مركز بوسان للمعارض
واملؤمترات ) (BEXCOاملزود بأحدث تكنولوجيا
العصر ،يف ضيافة وزارة العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي
جبمهورية كوريا .ومن املتوقع أن يشارك
يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2014ما
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يقرب من  3 000مندوب من احلكومات،
من بينهم  150وزيراً ونائب وزير ومن املرجح
حضور أكثر من  300 000زائر األحداث
اخلاصة العديدة اليت جرى الرتتيب لعقدها
بالتزامن مع املؤمتر كما هو مبني أدناه.
وقال األمني العام لالحتاد ،الدكتور
محدون إ .توريه إن "مجهورية كوريا تعد
مركز قوة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتؤدي دوراً حمورياً يف اجملتمع الدويل
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
خالل اخنراطها يف عدد من أنشطة تعزيز
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت
تعد عوامل متكينية للتنمية االجتماعية
واالبتكار" .واستغلت مجهورية كوريا موقعها

القوي على الساحة الدولية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتعزيز الشمول
الرقمي يف إفريقيا ،حيث خصص الصندوق
االستئماين الكوري ألنشطة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
) 51 (ICT4Dمليوناً من الدوالرات األمريكية
تقريباً خالل فرتة ممتدة لعامني لتعزيز مشاريع
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
املنطقة .وتشتمل هذه املشاريع على تطوير
بنية حتتية للنطاق العريض ميسورة التكاليف
وبرامج تعليمية لتكوين قطاع اجليل التايل
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وكما أن مجهورية كوريا هي موطن عمالقة
التكنولوجيا مثل شركيت سامسونج وإل جي،

ملاعلاب بحرت ايروك ةيروهمج

وونكي مين،
املعي ملؤمتر املندوبني املفوضني
الرئيس ّ
لالحتاد )(PP-14

بيونغ-سو سيو،
حمافظ مدينة بوسان

فهي رائدة كذلك يف النهوض بالتكنولوجيا من
خالل االبتكار .وقد أدى هذا التحرك صوب
االبتكار كذلك إىل تطوير شراكات قوية
وناجحة بني القطاعني العام واخلاص.
وأصبحت مجهورية كوريا رائدة يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بسرعة
من خالل استخدام األموال العامة إلطالق
الربامج اليت عززت تطوير النطاق العريض،
وأصبح لديها أعلى عدد من خدمات
النطاق العريض للفرد على مستوى العامل.
وتتمتع أكثر من  97يف املائة من املنازل
بالنفاذ إىل اإلنرتنت ونسبة استيعاب
للنطاق العريض املتنقل تبلغ أكثر من
 100يف املائة واحتلت كوريا موقع الريادة
لعدة سنوات على التوايل يف مؤشر تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر
عن االحتاد .وقال الدكتور توريه إن "التزام
الدولة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كدعامة للتنمية واالرتباط الطبيعي بني
الشعب الكوري وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت جيعلها مكاناً مثالياً الستضافة
مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  ،2014الذي
سيقود مسريتنا بإتقان وحنن مقبلون على
االحتفال العام القادم مبرور  150عاماً على
إنشاء االحتاد يف إطار موضوع "االتصاالت

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :قوى
دافعة لالبتكار" وهو مفهوم أثبتت مجهورية
كوريا صحته على أرض الواقع  -فهي رائدة
يف العديد من جماالت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وبعد أن زرت مجهورية كوريا
يف عامي  2012و 2013ورأيت بنفسي
التجهيزات عن قرب ،ليس لدي أدىن شك
بأن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014
سيكون حدثاً ناجحاً بامتياز".

سلسلة من األحداث الجانبية
المثيرة لالهتمام بالبلد المضيف

جتهز حكومة مجهورية كوريا بعض
األحداث اجلانبية املثرية لالهتمام لتستمتع
هبا الوفود واجلمهور ،مثل املهرجان الثقايف
ومعرض جتاري لصناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يركز على االبتكار يف اجملال.
ويعقد املعرض العاملي لتكنولوجيا
املعلومات لعام  2014من  20إىل  23أكتوبر
يف مركز املعارض  .BEXCO 2وهو أكرب
معرض لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف مجهورية كوريا تُعرض به تكنولوجيا
الشركات احمللية والدولية ومنتجاهتا من قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسره.

وتنتهز الشركات احمللية والدولية فرصة املعرض
إلطالق املنتجات ويوجد كذلك معرض
للتصدير جيذب انتباه املشرتين األجانب.
وتستضيف وزارة العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي
جبمهورية كوريا ومدينة بوسان املعرض العاملي
لتكنولوجيا املعلومات لعام  2014وتنظمه
الرابطة الكورية للتجارة الدولية وجهات
أخرى مثل  HankyungوElectronic News
و COEXو K.Fairsوالرابطة الكورية لتعزيز
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وستشارك
حوايل  350شركة (ما يقارب  1 000مقصورة
إمجاالً) ومن املتوقع مشاركة  170 000زائر.
ويعقد املنتدى العاملي األول لتكنولوجيا
يومي  27و28
املعلومات واالتصاالت َ
أكتوبر يف قاعة مركز  ،BEXCOوسيتناول
ثالثة موضوعات " -احلكومة املبدعة
والشركة املبدعة واملستعمل املبدع" -
وسيدور موضوعه الفرعي حتت عنوان "احلل
االقتصادي املبدع :تصميم التعاون الفائق".
ويلقي خرباء مشهورون من البلد املضيف
وخرباء عامليون ومديرون تنفيذيون حماضرات
خالل املنتدى ،ويوفر املنتدى ،منصة ميكن
من خالهلا للخرباء ذوي الصلة ،مبا يف ذلك
كبار واضعي السياسات ،مناقشة اجتاهات
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التكنولوجيا والتوقعات املستقبلية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وتستضيف هذا
احلدث وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتخطيط املستقبلي وتنظمه
الرابطة الكورية لتعزيز تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والوكالة الوطنية لتعزيز صناعة
تكنولوجيا املعلومات .ومن املتوقع حضور
 2 000فرد آخرين باإلضافة إىل املشاركني
يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام ( 2014من
بينهم اجلمهور العام وأفراد من مؤسسات
وشركات ومجعيات أكادميية تعمل يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت).
وتعقد العديد من األحداث الثقافية ،مبا
يف ذلك احلفل املوسيقي لفرقة  ،u Cleanأثناء
فرتة انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام
 2014للرتويج لثقافة مجهورية كوريا .وتشتمل
األحداث على :احتفالية املوجة الكورية
الذكية ) ،(Hallyuاليت جتمع بني احملتوى
الثقايف وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وبرامج سياحية للزائرين وزيارات للمواقع
الصناعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وستوفر عروض خاصة الرتفيه للزائرين
واملشاركني على حد سواء.
ويعقد معرض تكنولوجيا املعلومات
املرتبطة بالصحة لعام  2014من  27إىل
 29أكتوبر يف مركز املعارض .BEXCO 2
ويعرض احلدث استعمال مجهورية كوريا البارز
لتكنولوجيا املعلومات يف الرعاية الصحية.
وتسلط حلقات دراسية ومعرض الضوء على
املستشفيات الرقمية وتكنولوجيا الصحة يف
كل مكان والعافية والتكنولوجيات احليوية
وخدماهتا واملعلوماتية الطبية والرعاية الصحية
الرقمية .وسيكون املعرض كذلك مبثابة منصة
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لألعمال التجارية من خالل ما سيقام به من
معرض للتصدير وجلسات لالستشارة بشأن
توسيع شبكة مجهورية كوريا من املستشفيات
الرقمية يف اخلارج .وينظم احلدث مركز BEXCO
والوكالة الكورية لتعزيز التجارة واالستثمار.
ويعقد مهرجان العلم واإلبداع لعام
 2014من  3إىل  8نوفمرب يف مركز املعارض
 .BEXCO 2وهذا أكرب وأقدم مهرجان علمي يف
البلد ويوفر فرصاً متعددة للتعرف على التقارب
بني العلم والثقافة .وتقدم حوايل  300مؤسسة
(مدارس ومنظمات ومؤسسات حبثية متوهلا
احلكومة)  400برنامج تقريباً ميكن للزائرين
املشاركة فيها .وسيتم عرض التكنولوجيا
العلمية اجلديدة وستعقد سلسلة من العروض
وحوارات وحفالت موسيقية .ومن املتوقع
مشاركة  200 000زائر ،من بينهم طالب من
املدارس االبتدائية واملتوسطة وآباء ومعلمون
وآخرون .وتنظم احلدث املؤسسة الكورية
للنهوض بالعلم واإلبداع ومدينة بوسان حتت
رعاية وزارة التعليم جبمهورية كوريا ووزارة الدفاع
الوطين ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة ووزارة
التجارة والصناعة والطاقة ووزارة البيئة.
ويعقد معرض احلوسبة السحابية بكوريا
من  27إىل  29أكتوبر يف مركز املعارض
 .BEXCO 2ويهدف املعرض إىل توسيع
سوق احلوسبة السحابية وتعزيزه وتشارك فيه
 70شركة تقريباً (من مجهورية كوريا وبلدان
أخرى) .وتعقد العديد من اجللسات بالتزامن
مع معرض للتكنولوجيا واملنتجات اجلديدة
(اخلدمات السحابية والبنية التحتية واألمن
واملنصات وغريها) .وسيتم عرض اجتاهات
الصناعة والتكنولوجيا اجلديدة من مجهورية
كوريا وغريها .وسيكون لدى املشرتين الوقت

كذلك الستشارة العارضني .وتنظم احلدث
الوكالة الوطنية لتعزيز صناعة تكنولوجيا
املعلومات ووكالة تعزيز صناعة تكنولوجيا
املعلومات يف بوسان.
وتعقد القمة العاملية للجيل اخلامس
يومي  20و 21أكتوبر يف قاعة مركز .BEXCO
َ
وتناقش شخصيات مشهورة عاملياً األعمال
التجارية اخلاصة باالتصاالت املتنقلة من
اجليل اخلامس والسياسات الوطنية لتعزيز
اجليل اخلامس .وستعقد حلقة نقاش بشأن
التنسيق الدويل لتأمني عرض النطاق للجيل
اخلامس يف مجيع أحناء العامل .وسيجري
عرض مشاريع البحث والتطوير لدى مجهورية
كوريا والصني واليابان وأوروبا .وينظم القمة
منتدى اجليل اخلامس حتت رعاية أعضائه.
ويعقد املؤمتر العاملي للبيانات الضخمة
يومي  22و 23أكتوبر ،ويعطي نظرة
َ
مستقبلية على صناعة البيانات الضخمة
واسرتاتيجيات التطوير فيها وآخر األحباث
ذات الصلة بتجميع قدر كبري من البيانات
وإدارهتا آنياً واستعماهلا على حنو مبدع
لتحويل البيانات الضخمة إىل حمرك منو
مستقبلي .وحيضر هذا املؤمتر حوايل 1 000
شخص ،وتنظمه الوكالة الوطنية جملتمع
املعلومات وجريدة  Maeil Businessومركز
 BEXCOحتت رعاية وزارة العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي
جبمهورية كوريا ومدينة بوسان.
وتعقد ندوة تكنولوجيا حتديد املواقع
داخل املباين والتنقل داخلها ) (IPINمن 27
إىل  30أكتوبر .وهذا املؤمتر األكادميي،
الذي سيحضره  300خبري ،هو املؤمتر
الدويل الوحيد يف جمال حتديد املواقع داخل
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املباين والتنقل داخلها .وخالل الندوة ،تقدم
الشركات واملؤسسات البحثية نظرة مستقبلية
على تكنولوجيا حتديد املواقع داخل املباين
وتعرض ما لديها من منتجات .وينظم الندوة
املعهد الكوري لعلوم االتصاالت واملعلومات
ومعهد األحباث اإللكرتونية واالتصاالت
حتت رعاية وزارة العلوم وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي
ووزارة األراضي والبنية التحتية والنقل ومدينة
بوسان ومنظمة بوسان للسياحة.
وخالل املؤمتر الدويل للعمليات الالورقية
لعام  2014الذي سيعقد يف  29أكتوبر،

سيتم دعوة خرباء يف الوثائق الرقمية من
البلدان املتقدمة لتبادل املعلومات بشأن
أنظمة الوثائق الرقمية لديها ولدى بلدان
أخرى وتكنولوجياهتا وأحدث االجتاهات
فيها .ويدور موضوع املؤمتر حتت عنوان
"الذكاء الوثائقي  -ما بعد العمليات
الالورقية" .وتنظم احلدث الوكالة الوطنية
لتعزيز صناعة تكنولوجيا املعلومات والرابطة
الكورية لصناعة احملتوى الرقمي .ويقدم
املؤمتر عرضاً لتقدمي تكنولوجيا الوثائق الرقمية
وسياساهتا للسوق العاملي .وتشارك يف
احلدث  30شركة من  10بلدان (من بينهم

مجهورية كوريا والواليات املتحدة وأملانيا
والنمسا واليابان) .ومن املتوقع أن جيذب
املؤمتر حوايل  1500زائر.
وجيتمع اخلرباء يف حلقة دراسية أكادميية
ستعقد من  20أكتوبر إىل  7نوفمرب ملناقشة
أحدث ما أحرز من تقدم يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت باإلضافة إىل املسائل
السياساتية ذات الصلة .ومن املتوقع أن
جتذب احللقة الدراسية  1 000مشارك
تقريباً من اجلمعيات والرابطات واملؤسسات
األكادميية العاملة يف قطاع املعلومات
واالتصاالت.
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ويعد مهرجان بوسان الدويل لأللعاب
النارية أكرب مهرجان ثقايف أيقوين للمدينة.
يومي  24و 25أكتوبر 2014
وسيعقد َ
على شاطئ جواجنايل بالقرب من جسر
جواجنان .وجتهز للمهرجان اللجنة املنظمة
ملهرجان بوسان الثقايف والسياحي .ويبدأ
احلدث بعرض يف الشارع يف  24أكتوبر
مث حفلة موسيقية .وستقام حفلة موسيقية
أخرى يف  25أكتوبر ويتوج احلدث بعرض
األلعاب النارية.
أرض اهلدوء والثقافة
مجهورية كوريا بلد مجيل غالباً ما يشار
إليها بعبارة "أرض هدوء الصباح" .ويتمتع
البلد باحلياة وهو غين بالتقاليد والثقافة
املمتدة إىل  5 000عام من التاريخ.
وتصنف اللغة الكورية ،مثل اجملرية
والرتكية واملنغولية والفنلندية ،على أهنا تنتمي
إىل جمموعة اللغات األورال-األلطية .وتتكون
اهلانغول (األجبدية الكورية) من عشرة أحرف
صوتية بسيطة و 14حرفاً ساكناً .ويف ،1443
قامت جمموعة من العلماء حتت رعاية امللك
سيجونغ العظيم بتطوير هذا النقل الكتايب
املنهجي للصوت املنطوق .ووثيق ة �"Hun
" minjeongeumالتارخيية اليت تقدم تعليمات
بشأن تعليم الناس استخدام اهلانغول مسجلة
لدى اليونسكو على أهنا من كنوز الرتاث
العاملي ،ومتنح اليونسكو كذلك "جائزة امللك
سيجونغ حملو األمية" يف كل عام يف ذكرى
خمرتع اهلانغول.
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المـاء

النار

السماء

األرض

وتصميم العلم الوطين جلمهورية كوريا
متجذر يف الفلسفة اآلسيوية .فاألشكال
احلمراء والزرقاء متثل القوى الكونية الفعالة
لليانغ والني .وجتسد القوتان معاً مفاهيم
احلركة املستمرة والتوازن واالنسجام اليت
متيز جمال الالهناية .ويرمز كل شكل من
األشكال اليت على هيئة ثالثة خطوط متوازية
يف كل ركن من أركان العلم املستطيل إىل
السماء ( ) واألرض ( ) واملاء ( )
والنار ( ).

والزهرة الوطنية هي زهرة
(زهرة شارون) ،اليت تزين البلد بأسره من
يوليو إىل أكتوبر .وهذه الزهرة قوية بشكل
ملحوظ ،وقادرة على الصمود أمام اآلفات
واحلشرات .وتنبع األمهية الرمزية للزهرة
من الكلمة الكورية " ،"mugungاليت تعين
اخللود ،وتعكس بدقة الطبيعة القوية للثقافة
الكورية إىل جانب عزم ومثابرة شعبها.
وجتسد مدينة بوسان روح هنر
ناكدوجنانج وفطنة جبل جيوجميوجنسان.
فهي مدينة احلرية اليت أيدت احرتام الذات
للشعب وفتحت فصالً جديداً يف تاريخ
الدميقراطية ،فضالً عن كوهنا بوابة تربط أوروبا
وآسيا واحمليط اهلادئ ،وحتتضن ثقافات
القارة واحمليط ومتزجها معاً .وتتغري بوسان
يوماً بعد يوم باعتبارها احملور الرئيسي للكتلة
االقتصادية يف مشال شرق آسيا ،ومركز
صناعة السينما والفيديو ،ومدينة احمليط
واخلدمات اللوجيستية واملالية .ومثل افتتاح
مينائها يف  1876مستقبل املدينة كمدينة
دولية للتبادل التجاري والتجارة والصناعة.
وزهرة الكاميليا هي زهرة مدينة بوسان،
ومتثل أوراقها ذات اللونني األخضر واألمحر
الداكنني البحر ذا اللونني األخضر واألزرق
وروح املواطنة الدافئة.
mugunghwa

انتخاب كبار المسؤولين التنفيذيين لالتحاد الدولي لالتصاالت
لقاء مع المرشحين
تتمثل إحدى مهام مؤتمر المندوبين المفوضين في انتخاب اإلدارة العليا لالتحاد الدولي لالتصاالت لقيادة عمل
االتحاد في السنوات األربع المقبلة .وهناك خمسة مناصب انتخابية :األمين العام ،ونائب األمين العام ،ومدير
مكتب االتصاالت الراديوية ،ومدير مكتب تقييس االتصاالت ،ومدير مكتب تنمية االتصاالت.
دعت مجلة أخبار االتحاد هؤالء المرشحين للمشاركة في مقابلة من خالل اإلجابة على مجموعة أسئلة (اثنا عشر
سؤاالً لمنصبي األمين العام ونائب األمين العام ،وعشرة أسئلة لمناصب مديري المكاتب) .وبعض هذه األسئلة
كانت اختيارية.
وترد األجوبة التي تلقتها المجلة قبل الموعد النهائي لنشر المجلة ( 22أغسطس  )2014حسب الترتيب الهجائي
ألسماء المرشحين في حالة وجود أكثر من مرشح واحد لنفس المنصب .وفي هذه المقابالت ،يعرض المرشحون
رؤيتهم حولكيفية تأثير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عالمنا في األعوام المقبلة ،وكيف
ستؤثر مساهمتهم الشخصية وقيادتهم ،في حال انتخابهم ،في تشكيل المستقبل.
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منصب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

هولين جاو
الصني

نظراً للبيئة المتغيرة
باستمرار ،من المهم أن
نتمكن من ضبط ترتيب
األولويات لالستجابة
للمواقف التي نواجهها .وأود
اآلن أن أسلط الضوء على
مجاالت األولوية الثالثة
التالية :أعضاء االتحاد
الدولي لالتصاالت ،فعالية
االتحاد والنهوض بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت…
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مـقـابـلــة

مقابلة مع السيد هولين جاو
المرشح لشغل منصب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لالتحاد
وكيف ترى استمرار أهمية االتحاد في عالم
موصول بكثافة؟
هولين جاو :نظراً للبيئة املتغرية باستمرار ،من
املهم أن نتمكن من ضبط ترتيب األولويات
لالستجابة للمواقف اليت نواجهها .وأود اآلن أن
أسلط الضوء على جماالت األولوية الثالثة التالية:
أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت  -سأواصل
العمل على ضمان احلصول على الثقة والدعم من
الدول األعضاء يف االحتاد ،باإلضافة إىل تعزيز
مشاركة أعضاء القطاعات واملنتسبني واهليئات
األكادميية يف أنشطة االحتاد.
فعالية االحتاد  -سأزيد من فعالية االحتاد
من أجل التصدي للتحديات اجلديدة وسأعزز
تعاوننا مع الشركاء لتقوية املوقع الريادي لالحتاد
يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
مستوى العامل.
النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 -سأعمل على النهوض باالتصاالت وخدمات
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمساعدة على
حتقيق حياة أفضل للجميع.
تعترب تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
) (ICTعوامل متكينية رئيسية للتنمية االجتماعية
واالقتصادية وملستقبل مستدام بيئياً جلميع أفراد
العامل .وسيستمر النمو املذهل الذي شهدناه خالل
السنوات األخرية ،وخباصة يف التطبيقات املتنقلة
واملدعومة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .إن
عامل البيانات الضخمة يتطور بسرعة.
ويف الوقت ذاته ،يهتم املستعملون النهائيون
بقضايا مثل األمن واخلصوصية وجودة اخلدمة
ورسومها .ويواجه موردو اخلدمة حتديات تتعلق
باالستثمار واستدامة مناذج األعمال التجارية .وتركز
اهليئات التنظيمية على التطوير الصحي لألسواق.
وسيواصل مجيع أصحاب املصلحة هؤالء تأدية
أدوارهم يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املستقبل سعياً إىل تعظيم الفوائد وتقليل املخاطر
املتأصلة .ويف بيئة كهذه ،سيصبح دور االحتاد
أكثر أمهية.

مـقـابـلــة
هولني جاو

يشتمل تحقيق التوافق في اآلراء على اإلنصات بعناية لألطراف
المختلفة وتفهم شواغلها وتشجيعها على تقديم تنازالت.

يتخذ أعضاء االتحاد القرارات عادة على أساس
توافق اآلراء .ما هي النهج التي استعملتها
في السابق لتحقيق التوافق في اآلراء؟
هولين جاو :يشتمل حتقيق التوافق يف اآلراء على
اإلنصات بعناية لألطراف املختلفة وتفهم شواغلها
وتشجيعها على تقدمي تنازالت.
ولقد استخدمت هذا النهج بنجاح يف العديد
من املناسبات خالل ما يزيد عن عقدين من العمل
يف االحتاد .سأضرب لكم مثاالً واحداً فقط،
كمدير ملكتب تقييس االتصاالت ) ،(TSBقدت
مناقشات بني االحتاد واملنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية )(IEC
بشأن مواءمة النـُُهج السياساتية مبا يتوافق مع
حقوق امللكية الفكرية .ومن خالل االحرتام املتبادل
واملعاجلة املتأنية لشواغل كل منظمة من املنظمات
الثالث ،متكنت من إدارة دفة املناقشات مبا حيقق
التوافق يف اآلراء مما أدى إىل اعتماد سياسة مشرتكة
للرباءات بني االحتاد واملنظمة الدولية للتوحيد
القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ما زالت
مستخدمة حىت اآلن.

الهيكل «االتحادي» لالتحاد  -األمانة العامة
مع قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس
االتصاالت وتنمية االتصاالت  -هو هيكل
فريد في مجال اإلدارة الدولية .كيف تخطط
لالستفادة من هذا الهيكل من أجل تعظيم اآلثار
مع ضمان وحدة االتحاد في نفس الوقت؟
هولين جاو :أظهر اهليكل «االحتادي» لالحتاد
قيمته منذ البداية.
ساعدت األمني العام ،بصفيت نائباً له ،ونسقت
مع املسؤولني املنتخبني اآلخرين يف إدارة أنشطة
االتحاد واسرتاتيجياته بنجاح ،مع الحفاظ على
عالقات جيدة مع األعضاء .وأدرك كذلك ،من
خالل خربيت كمدير ملكتب تقييس االتصاالت
لثماين سنوات ،مدى أمهية عمل اإلدارة العليا
لالحتاد كفريق.
وبالنظر إىل املستقبل ،سأستمد القوة من العمل
اجلماعي اجليد للمسؤولني املنتخبني ومن خالل
خربيت بالنظام «االحتادي» مستخدماً ما به من
مزايا سعياً لتحقيق إدارة أفضل لالحتاد يف املستقبل.
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ما رأيك في هدف االتحاد في االستمرار في قيادة
القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟
هولين جاو :أطلقت الدول األعضاء يف االحتاد
عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات خالل
مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد يف مينيابولس
بالواليات املتحدة األمريكية عام  ،1998وأدار
االحتاد بنجاح مرحلتني من القمة – مرة
يف جنيف يف ديسمرب  2003واألخرى يف تونس
يف نوفمرب .2005
ولقد أدت القمة إىل حتديث مفهوم جمتمع
املعلومات يف مجيع أحناء العامل .واملنتدى السنوي
للقمة العاملية جملتمع املعلومات ،الذي ينظمه االحتاد
بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية (األونكتاد) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
) ،(UNDPيتيح للدول األعضاء وأصحاب املصلحة
اآلخرين تبادل قصص النجاح لديهم والدروس
املتعلقة بتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ونظراً ألن العديد من التحديات ما زالت قائمة
والعديد من الفرص ما زالت ساحنة أمام األسرة
العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،سأدعم
اجلهود اليت يبذهلا أعضاؤنا حىت يواصل االحتاد
ريادته لعملية القمة ملا بعد عام .2015
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برنامج التنمية المستدامة لألمم المتحدة لما بعد
عام  2015سيتناول تحديات جديدة ستواجهها
الشعوب وكوكب األرض برمته .كيف ينبغي لالتحاد
اإلسهام في صياغة هذا البرنامج؟
هولين جاو :قدت وفداً من االحتاد للمشاركة
يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة
(ريو ،)20+الذي عقد يف الربازيل يف يونيو .2012
ويسعدين للغاية أن الوثيقة اخلتامية اليت صدرت
بعنوان «املستقبل الذي نصبو إليه» تركز تكراراً
على أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل التنمية املستدامة .وتؤكد الوثيقة “ -املستقبل
الذي نصبو إليه”  -على احلاجة إىل حتسني
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ال سيما الشبكات عريضة النطاق وخدماهتا ،وسد
الفجوة الرقمية.
وتشارك الدول األعضاء يف األمم املتحدة
يف صياغة إطار تنمية موحد  -خطة التنمية ملا بعد
عام  2015وأهداف التنمية املستدامة.
وينبغي لنا مواصلة إقناع أصحاب املصلحة
بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دوراً
هاماً يف النهوض باألبعاد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للتنمية املستدامة وبالتايل ستساهم
يف مستقبل مستدام لكوكب األرض ولألجيال
احلالية وأجيال املستقبل.

مـقـابـلــة
هولني جاو

أما بالنسبة للمستقبل ،أتمنى أن أرى أجهزة ذات وظائف أكثر ذكاء
ولكنها أبسط وأسهل في االستخدام.

وسنشارك بنشاط يف عملية األمم املتحدة من
أجل التنمية املستدامة .وسنشجع الدول األعضاء
والكيانات الصناعية واملنظمات غري احلكومية
وأصحاب املصلحة مجيعاً للمشاركة معنا يف جهودنا
املبذولة للنهوض بالتنمية املستدامة من خالل
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وحيثما أمكن سنشاركهم يف جهودهم املبذولة
لتحقيق نفس اهلدف.

ما الذي يتعين فعله الستجالب مزيد من النساء إلى
المناصب القيادية سواء في االتحاد أو في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟

سيتم االحتفال في عام  2015بالذكرى الخمسين
بعد المائة لتأسيس االتحاد تحت عنوان
“االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
قوى دافعة لالبتكار” .ما هي في رأيك االبتكارات
الثالثة في هذه الصناعة التي غيرت عالمنا بالشكل
األكبر؟ وما هو في رأيك االبتكار التكنولوجي
األبرز في األفق؟

هولين جاو :ينبغي لنا مواصلة العمل جبد
لتحسني التوازن بني اجلنسني ودعم الشباب .ولكين
ال أود اإلشارة إىل عنصر أو اثنني فقط من قائمة
أولويايت اليت تشمل جماالت أخرى عاجلة أو مهمة
مثل النفاذ العاملي ومتكني الشعوب األصلية ومحاية
األطفال على اخلط .سنعمل معاً ملعاجلة املسائل
القائمة يف اجملاالت اليت من املربر اختاذ إجراءات
بشأهنا.

هولين جاو :اتصاالت اهلواتف املتنقلة واإلنرتنت
مها من االبتكارات احلديثة اليت غريت اجملتمعات
يف مجيع أحناء العامل .وميكن أن حتتل اهلواتف الذكية
أو احلوسبة السحابية املرتبة الثالثة ،ولكين سأختار
حترير سوق االتصاالت ووجود املنافسة السوقية
كنهج ساهم بصورة كبرية يف جناح التكنولوجيات
اجلديدة يف عامل اليوم.

أما بالنسبة للمستقبل ،أمتىن أن أرى أجهزة
ذات وظائف أكثر ذكاء ولكنها أبسط وأسهل
يف االستخدام.

األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة .ما هي
الرسالة التي تود أن توجهها إلى موظفي االتحاد؟
هولين جاو :املوظفون هم أعظم األصول لدى
االحتاد ،ومن خالل العمل معاً كفريق يتحلى
باحلماس والفعالية ،سيحافظون على دينامية االحتاد
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ونشاطه وجناحه .وكمسؤول منتخب ،ميكنين أن
أقول إننا فخورون مبوظفينا.
أنا نفسي كنت موظفاً يف االحتاد يف الفرتة
من  1986إىل  1998وبالطبع أود أن أرى موظفينا
مستمتعني بعملهم .وأود أن أؤكد ملوظفينا أنين
سأسعى كي أجعل االحتاد أفضل وأقوى.

>

إذا تعين عليك أن تصف نفسك في ثالث
كلمات ،ما هي؟
هولين جاو :الرؤية والعمل والتوافق.

سيرة ذاتية موجزة لهولين جاو

انتخب السيد هولني جاو نائباً لألمني العام لالحتاد
خالل مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد يف أنطاليا
برتكيا يف  2006وأعيد انتخابه لفرتة ثانية ملدة أربع
سنوات خالل مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد
يف غواداالخارا باملكسيك يف .2010
وقبل توليه منصب نائب األمني العام ،عمل كمدير
ملكتب تقييس االتصاالت ) (TSBمن  1999إىل
 ،2006وانتخب هلذا املنصب يف املرة األوىل خالل
مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد يف مينيابولس
بالواليات املتحدة يف  1998وأعيد انتخابه خالل
مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد يف مراكش
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باملغرب يف  .2002ومن  1986إىل  ،1992عمل
موظفاً من كبار املوظفني يف اللجنة اليت كان يطلق
عليها آنذاك اللجنة االستشارية الدولية للربق
واهلاتف (املعروفة باالختصار  CCITTالذي ميثل
احلروف األوىل هلا باللغة الفرنسية) وعمل من 1993
إىل  1998يف مكتب تقييس االتصاالت.
وقبل االنضم ام لالحتاد ،عمل السيد جاو كمهندس
يف معهد التصميم التابع لوزارة الربيد واالتصاالت
يف الصني .وساهم مبقاالت بالغة األمهية يف عدد
من املنشورات الصينية التقنية املرموقة ومنح يف 1985

جائزة على إجنازاته يف العلوم والتكنولوجيا أثناء عمله
يف وزارة الربيد واالتصاالت.
ولد السيد جاو يف  1950يف جيانغسو بالصني
وخترج من جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت بالصني
وحيمل درجة املاجستري يف العلوم التلماتية من جامعة
إسكس باململكة املتحدة.
السيد جاو متزوج ولديه ولد وحفيدان ويتحدث
بطالقة ثالث لغات من اللغات الرمسية باالحتاد:
اإلنكليزية والفرنسية والصينية.

منصب نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

ماغدالينا غاج
بولندا

ينبغي لالتحاد
أن يرّكز على توصيل غير
الموصولين وتوفير مزيد
من الطيف للصناعة وتعزيز
حمايةالمستهلك.
لماذا؟ ألن ثلثَي س ّكان العالم
ال يستطيعون حتى اآلن
االستفادة من فوائد تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
) .(ICTونشر النطاق
العريض أمر أساسي…

أخبار االحتاد العدد    5سبتمبـر | أكـتوبـر

21  2014

مـقـابـلــة

مقابلة مع ماغدالينا غاج
مرشحة لشغل منصب نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لالتحاد
وكيف ترين استمرارية دور االتحاد في عالم
موصول بكثافة؟

يتخذ أعضاء االتحاد القرارات عادة على أساس
توافق اآلراء .ما هي النهج التي استعملتِها في
السابق لتحقيق التوافق في اآلراء؟

ماغدالينا غاج :ينبغي لالحتاد أن يرّكز على توصيل
غري املوصولني وتوفري مزيد من الطيف للصناعة وتعزيز
محاية املستهلك.
ملاذا؟ ألن ثلثَي س ّكان العامل ال يستطيعون
حىت اآلن االستفادة من فوائد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) .(ICTونشر النطاق العريض أمر
أساسي ،فزيادة بنسبة  %10يف انتشار النطاق
منو إضايف يف الناتج
العريض ال تؤدي فحسب إىل ّ
احمللي اإلمجايل ) (GDPبنسبة تزيد عن  %1بل مت ّكن
املواطنني أيضاً ومتنحهم الفرصة لالستمتاع حبياة
أفضل.
وجيب على االحتاد ،من أجل ترسيخ دوره
يعزز هنجه املتعدد
يف العامل املوصول بكثافة ،أن ّ
أصحاب املصلحة ويوطّد التعاون بني املناطق
اإلقليمية ويق ّدم املساعدة ويعمل على تبادل
أفضل املمارسات.

ماغدالينا غاج :رسالتنا يف االحتاد هي تلبية
احتياجات مجيع الدول األعضاء ومواطنيها .وبناءً
توافق اآلراء يتطلب اإلصغاء إىل احتياجات أصحاب
التصرف بدبلوماسية انطالقاً من هذا
املصلحة كافة و ّ
األساس.
البث
ترؤسي لعملية ناجحة لوقف ّ
ومن خالل ّ
التلفزيوين بالنظام التماثلي يف بولندا ،تعلّمت كيفية بناء
توافق اآلراء بأصعب الطرق .ففي مرحلة أوىل حاولت
هيئات البث اإلذاعي بش ّدة إعاقة العملية لكن ،بعزمييت
كنت متعاونةً دائماً ومل
وإراديت ،أقنعتها ببدء احلوار .و ُ
مهمة.
َ
أخش أبداً اختاذ قرارات ّ
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الهيكل “االتحادي” لالتحاد  -األمانة العامة مع
قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت
وتنمية االتصاالت  -هو هيكل فريد في اإلدارة
الدولية .كيف تخططين لتحسين هذا الهيكل
من أجل تعظيم اآلثار مع ضمان وحدة االتحاد
في نفس الوقت؟

مـقـابـلــة
ماغدالينا غاج

رسالتنا في االتحاد هي تلبية احتياجات جميع الدول األعضاء ومواطنيها .وبناءً
التصرف
توافق اآلراء يتطلب اإلصغاء إلى احتياجات أصحاب المصلحةكافة و ّ
بدبلوماسية انطالقاً من هذا األساس.

ماغدالينا غاج :الوحدة أساسية لتحقيق أهداف
االحتاد والتص ّدي بشكل مناسب إىل حتديات العامل
الرقمي اجلديد .لذا أنا أدعم طوعاً حتسني التعاون
ككل ،على الرغم من االختالفات
ضمن اهليكل ّ
املمكنة.
وينبغي أن تواصل األمانة العامة وظيفتها التنسيقية
لكي نتم ّكن من الرتكيز على إجياد التآزر بني أنشطة
كل القطاعات ،بدالً من االزدواجية .ويؤدي ذلك
ّ
بدوره إىل ترسيخ القيادة الطبيعية لالحتاد ضمن البيئة
اإليكولوجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ما رأيك في هدف االتحاد في االستمرار في قيادة
القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟
ماغدالينا غاج :ش ّكلت القمة العاملية جملتمع
االتصاالت ) (WSISمرحلة مهمة يف تاريخ منظومة
األمم املتحدة .وبعد أن اعتمدت القمة هنجاً متعدد
أصحاب املصلحة يف أعمال األمم املتحدة ،وضعت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن برنامج األمم
املتحدة الرامي إىل تيسري التنمية .ألسنا فخورين بأن
االحتاد جعل القمة العاملية جملتمع املعلومات شديدة
التأثري يف تسوية االختالفات ،دولياً وإقليمياً ووطنياً،
كل عام؟
مع الكثري من الدالئل على ذلك املعلن عنها ّ

وفضالً عن ذلك ،تدعم القمة العاملية جملتمع
املعلومات ،بالتعاون مع القطاع اخلاص ،مواطين الدول
األعضاء يف األمم املتحدة بواسطة استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
برنامج التنمية المستدامة لألمم المتحدة لما بعد
عام  2015سيتناول تحديات جديدة ستواجهها
الشعوب وكوكب األرض .كيف ينبغي لالتحاد
اإلسهام في صياغة هذا البرنامج؟
ماغدالينا غاج :سيكون العامل واملواطنون ما بعد عام
 2015متنقلني وستكون الصناعة عاملية أكثر من أي
وقت مضى ،مما يتطلب توصيلية فائقة السرعة.
وينبغي أن حي ّقق تطور اإلنرتنت األهداف املتمثلة
يف إمكانية النفاذ واألمان إضافةً إىل فهم كامل
إلمكانيات الشبكة حب ّد ذاهتا.
امليسر
وينبغي أن يدافع االحتاد عن النفاذ العاملي و ّ
إىل خدمات النطاق العريض معززاً اعتماد الدول
األعضاء فيه خلطط النطاق العريض.
حتسنت حياة املاليني من الناس ،وميكننا
وقد ّ
حتقيق املزيد إذا استطعنا توصيل غري املوصولني وتفعيل
نفاذهم إىل الصحة اإللكرتونية أو التعليم اإللكرتوين.
وحتدياتنا املستقبلية تشمل املخلفات اإللكرتونية ومحاية
البيئة واألمن السيرباين وتعليم املواطنني غري الرقميني.

AFP
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مـقـابـلــة

وبفضل جهودنا جمتمعةً ،ستعرتف خطة األمم
امليسر
املتحدة للتنمية ملا بعد عام  2015بالدور القوي و ّ
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
سيتم االحتفال في عام  2015بالذكرى الخمسين
بعد المائة لتأسيس االتحاد تحت عنوان
“االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
قوى دافعة لالبتكار” .ما هي في رأيك االبتكارات
الثالثة في هذه الصناعة التي غيرت عالمنا بالشكل
األكبر؟ وما هو في رأيك االبتكار التكنولوجي
األبرز في األفق؟
تؤمن حرية
ماغدالينا غاج :أوالً ،تنقلية أجهزة خمتلفة ّ
لكل مستخدم .وثانياً ،أنظمة املالحة
ال سابق هلا ّ
الساتلية توفّر الوقت واملال واألهم من ذلك تنقذ حياة
الناس .وثالثاً ،إنرتنت األشياء أصبحت اآلن يف مرحلة
تؤدي فيها إىل زيادة اإلنتاجية وتسهيل التن ّقل وتعزيز
أساليب احلياة املؤاتية للبيئة.
وما زال أمامنا الكثري يف األفق ،وبعد بضعة عقود
من اآلن ستساعد الروبوتات االجتماعية املبتكرة كبار
السن يف اجملتمع الذي يتجه حنو الشيخوخة وبعد ذلك
ّ
سنكتشف إن كانت الروبوتات ستتم ّكن من استبدال
اللمسة اإلنسانية.
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ما الذي يتعين القيام به لجلب مزيد من النساء في
الوظائف القيادية سواء في االتحاد أو في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟
ماغدالينا غاج :يف حاالت كثرية ،معاجلة عدم
املساواة بني اجلنسني تعين حماربة األحكام املسبقة ،لذا
العنصر األساسي يكمن يف تغيري الوعي العام.
والنماذج النمطية للجنسني لن يكون هلا تأثري
فعال ،ونظراً إىل العدد الكبري للطبيبات واملمرضات
ّ
واملعلمات البارعات ،ملَ ال نرى عدداً كبرياً أيضاً من
النساء البارعات يف مناصب إدارية ويف جمال تكنولوجيا
املعلومات وهندسة شبكات االتصاالت؟
نروج لنجاحات النساء القادة واخلرباء يف
وينبغي أن ّ
كن مثا ًال
إذا
ايت،
و
الل
االتصاالت
و
املعلومات
تكنولوجيا
ّ
سيشجعن نساء أخريات
جماهلنّ ،
أعلى ورائدات يف ّ
على نيل مناصب قيادية يف قطاعنا.
وحبسب معرفيت ،أفضل األفرقة تتكون من الرجال
والنساء الذين يسود بينهم تقدير متبادل واحرتام
ملسامهة كل منهم .لذا دور الرجال ال يـَُقدَّر بثمن إذ
ينبغي أن يكونوا من مناصري هذه القضية.

مـقـابـلــة
ماغدالينا غاج

السن في
بعد بضعة عقود من اآلن ستساعد الروبوتات االجتماعية المبتكرةكبار ّ
المجتمع الذي يتجه نحو الشيخوخة وبعد ذلك سنكتشف إنكانت الروبوتات
ستتم ّكن من استبدال اللمسة اإلنسانية.
الشباب مستعملون متحمسون ومبدعون لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .كيف ستشركينهم في
االتحاد؟
ماغدالينا غاج :إشراك الشباب ،وهم مواطنون
رقميون ،يسرتعي انتباهنا إىل قضايا تعنيهم ويُل ِهم
االحتاد بأفكار مبتكرة .وكانت القمة العاملية للشباب
لعام  2015اليت عُ ِق َدت العام املاضي يف كوستاريكا
فرصة ممتازة لالستماع إىل صوت الشباب.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي لالحتاد ،بفضل خربته
وحكمته وسلطته ،أن يق ّدم للشباب قواعد سلوك
موثوقة يف العامل الرقمي.
لذا ينبغي لنا أن ندعم برنامج التدريب يف االحتاد
وأن نتعاون مع اجلامعات ومؤسسات البحوث وشركاء
التمويل احملتملني.
األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة .ما هي
رسالتك لموظفي االتحاد؟

ماغدالينا غاج :الناس مدهشون ألهنم قادرون على
كل
حتقيق إجنازات ّ
مهمة تولّد نتائج رائعة .وهو ميلكون ّ
املوارد واألدوات اليت حيتاجوهنا لكي ينجحوا.
ظننت أن الناس كاملون لذا ال أحاول
ولطاملا ُ
كل القادة
أبداً أن ّ
أغي أحداً .والتحدي الذي يواجه ّ
هو السماح ملوظفيهم باستخدام قدراهتم الشخصية،
القدرات االستثنائية اليت ينفرد هبا كل فرد .ويف احلقيقة،
األفراد هم الذين يشكلون نوعية املنظمة اليت ينتمون
إليها وصورهتا.
ما هي لحظة النجاح الكبرى في حياتك المهنية؟
ماغدالينا غاج :دوري القيادي واخنراطي شخصياً يف
كامل عملية إعداد وتطبيق القانون الذي أزال القيود
على االستثمار يف جمال االتصاالت يف بولندا.
وبعد ذلك ،االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل
التلفزيون الرقمي وضعين يف موقع املسؤولية عن العملية
بأكملها من مرحلة اختاذ القرار إىل مرحليت التطبيق
واإلشراف.
أهم جتربة يف اإلدارة
هاتان املهمتان منحتاين ّ
الناجحة للمشاريع واألفرقة.

AFP
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مـقـابـلــة

من الشخصية التي كان لها التأثير األكبر في طريقة
رؤيتك للعالم؟
ماغدالينا غاج :أنا معجبة مباري كوري
سكلودوفسكا ،عاملة كيميائية بولندية متميزة ،إذ
ّأدت مثابرهتا وتفانيها وشغفها إىل اكتشافات يف
عامل اإلشعاعات اليت أصبحت اليوم جزءاً من أكثر
الربوتوكوالت تطوراً يف جمال معاجلة السرطان يف العامل.
كل ذلك ،أظهرت للكثري من الفتيات يف
واألهم من ّ
أحناء العامل ّأنن قادرات على حتقيق مهن ناجحة يف
اجملال العلمي ،وذلك بفوزها جبائزيت نوبل يف قرن كانت
العام على البحوث العلمية حكراً
فيه جوائز التقدير ّ

>

على الرجال .وقد دفعتين إىل أن أص ّدق أن املستحيل
ممكن إذا بذلنا قصارى جهدنا.
إذا تعين عليك وصف نفسك في ثالث كلمات،
ما هي؟
ست كلمات؟
ماغدالينا غاج :وماذا لو استعملت ّ
«اإلجنازات تتحقق إذا حنن قمنا هبا».
ال ميكنكم أن تروين اآلن لكن عندما أقول هذه
إيل هي عالمة
الكلمات أبتهج ،فاالبتسامة بالنسبة ّ
األهم.
التنقيط ّ

سيرة ذاتية موجزة لماغدالينا غاج

ماغدالينا غاج تعمل يف اإلدارة العامة منذ أكثر من
 12عاماً .وتتمتّع خبربة طويلة يف املناصب احلكومية
العليا .وتولت رئاسة اهليئة التنظيمية البولندية
(مكتب االتصاالت اإللكرتونية –  )UKEمنذ بداية
 .2012ويف السنوات  ،2012-2009عُينت نائبة للوزير
مسؤولة عن شؤون سوق االتصاالت البولندي.
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وقد تعاملت يف كل من الوزارة واهليئة التنظيمية مع
حواجز االستثمار يف قطاع االتصاالت .وكانت
السيدة غاج القائد الرئيسي يف عملية الرقمنة يف
بولندا .وبفضل التزامها وعزمها نُفذت عملية
االنتقال بسالسة وكفاءة.

ف عنها أهنا مديرة موهوبة قادرة
وخالل عملها ،عُ ِر َ
على التوفيق بني مصاحل املستهلكني واحلكومة
واملشغلني .وكافأهتا عدة هيئات حملية ودولية مرموقة
على التزامها بدعم األنشطة يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف بولندا.

منصب نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

بروس غراسي
كندا

ستنصب أولوياتي
على ضمان التحقيق الفعال
لوالية االتحاد واإلدارة
الناجعة والفعالة من حيث
التكلفة لالتحاد وزيادة
المساءلة والشفافية على
جميع المستويات.
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مـقـابـلــة

مقابلة مع بروس غراسي
المرشح لشغل منصب نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لالتحاد
وكيف ترى استمرارية دور االتحاد في عالم
موصول بكثافة؟

يتخذ أعضاء االتحاد القرارات عادةً على أساس
توافق اآلراء .ما هي النهج التي استعملتها في
السابق لتحقيق التوافق في اآلراء؟

بروس غراسي :كنائب لألمني العام ،ستنصب
أولويايت على ضمان التحقيق الفعال لوالية االحتاد
واإلدارة الناجعة والفعالة من حيث التكلفة لالحتاد
وزيادة املساءلة والشفافية على مجيع املستويات.
فكل يوم يضحى العامل أصغر وأكثر اتصاالً نتيجةً
لإلنرتنت واهلواتف الذكية والنطاق العريض وغريها من
تكنولوجيات االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت .ومع اقرتاب الذكرى اخلمسني بعد املائة
لالحتاد ،أصبحت واليتنا اآلن أكثر أمهية عن ذي قبل
لكي نعمل مع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة
اآلخرين لضمان االستخدام الفعال هلذه التكنولوجيات
اليت تزداد اتساعاً وتطوراً.

بروس غراسي :كرئيس سابق جمللس االحتاد
) (2006ومجعية االتصاالت الراديوية ) (2007وكرئيس
ملدة  15عاماً كذلك لفريق العمل التابع للمجلس
واملعين باملوارد املالية والبشرية ،تعلمت أن الدول
األعضاء ستحقق توافق اآلراء إذا تعامل الرئيس مع
مجيع املواقف املختلفة باحرتام ونزاهة .وأحاول دائماً
حتديد وتشجيع نقاط االتفاق اليت ميكنها توحيد
مجيع وجهات النظر.
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مـقـابـلــة
بروس غراسي

… تعلمت أن الدول األعضاء ستحقق توافق اآلراء إذا تعامل الرئيس مع جميع
المواقف المختلفة باحترام ونزاهة .وأحاول دائماً تحديد وتشجيع نقاط االتفاق التي
يمكنها توحيد جميع وجهات النظر.

الهيكل “االتحادي” لالتحاد  -األمانة العامة مع
قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت
وتنمية االتصاالت  -هو هيكل فريد في اإلدارة
الدولية .كيف تخطط لتحسين هذا الهيكل من
أجل تعظيم أثره مع ضمان وحدة االتحاد في
نفس الوقت؟
بروس غراسي :كندا كذلك لديها نظام احتادي
مثل االحتاد .وأنا ككندي ،أعرف من خالل خربيت
الشخصية ما يلزم إلجناح نظام احتادي .وجيب تشجيع
استقاللية كل كيان على حدة .فعندما تتفاعل األمانة
العامة والقطاعات الثالثة كشركاء أقوياء ومتساوين،
ميكننا حل مجيع املشكالت اليت يواجهها االحتاد.
فدائماً ما تكمن القوة يف التنوع.
ما رأيك في هدف االتحاد في االستمرار في قيادة
القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟
بروس غراسي :أرست القمة العاملية جملتمع
املعلومات ) (WSISخارطة طريق طموحة التصاالت
عاملية حمسنة .ويف الوقت الذي تكافح فيه احلكومات

يف مجيع أحناء العامل حلل قضاياها اخلاصة ،سواء املالية
أو السياسية ،ينبغي لالحتاد مواصلة تشجيع احلكومات
ومتكينها من احرتام التزاماهتا املتعلقة بالقمة من أجل
حتقيق اخلري للجميع.
برنامج التنمية المستدامة لألمم المتحدة لما بعد
عام  2015سيتناول تحديات جديدة ستواجهها
الشعوب وكوكب األرض برمته .كيف ينبغي لالتحاد
اإلسهام في صياغة هذا البرنامج؟
بروس غراسي :أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة هي احملركات من أجل حتسني حياة
مجيع األفراد على وجه األرض .وال ميكن حتقيق
هذه األهداف دون وجود التكنولوجيا املمكنة
لذلك .وحتتل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مرتبة الصدارة بني تلك التكنولوجيات.
وهذا ما يعنيه الناس عند استخدامهم كلمات
مثل الصحة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية
والتعليم اإللكرتوين .وينبغي لالحتاد ،وسط أسرة
األمم املتحدة ،أن يكون الصوت الرائد الستخدام
تكنولوجيات االتصاالت.
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XX

األمني العام
منصب نائب
XXX
لالتصاالت
لالحتاد الدويل
أخبار االحتاد العدد    5سبتمبـر | أكـتوبـر

29  2014

مـقـابـلــة

سيتم االحتفال في عام  2015بالذكرى الخمسين
بعد المائة لتأسيس االتحاد تحت عنوان
«االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
قوى دافعة لالبتكار» .ما هي في رأيك االبتكارات
الثالثة في هذه الصناعة التي غيرت عالمنا بالشكل
األكبر؟ وما هو في رأيك االبتكار التكنولوجي
األبرز في األفق؟

واألنظمة واخلدمات اليت تشمل تنوعاً كبرياً من
الربوتوكوالت وامليادين والتطبيقات ،مثل مراقبة البيئة
وإدارة الطاقة وأنظمة النقل .ومن خالل ما يطلق عليه
«إنرتنت األشياء» أو «سحابة األشياء» ،ستتعزز
قدرتنا على توصيل مجيع «األشياء» يف املستقبل بطرق
ال ميكن ختيلها.

بروس غراسي :التقييس  -هل ميكن ختيل عامل
ال ميكن أن تتفاعل فيه اهلواتف وأجهزة االتصاالت
األخرى بسهولة فيما بينها؟ وأنا أجوب العامل ،ما
كان يل أن أتصل بالدول األعضاء وأصحاب املصلحة
اآلخرين دون تقييس بروتوكوالت االتصاالت بني
البلدان.
اإلنرتنت  -جعلتنا اإلنرتنت مجيعاً أكثر قرب ًا
ومنحتنا نفاذاً فورياً إىل املعلومات وحطمت احلواجز بل
غالباً قضت عليها يف العديد من جماالت حياتنا.
اهلواتف الذكية  -أتاح لنا تطور اهلاتف الذكي
أن نضع يف جيوبنا جهاز اتصاالت حاسويب
متنقل وميسور التكلفة .وتغري هذه األجهزة حياتنا
لألفضل كل يوم.
ومن املتوقع يف املستقبل أن ُيكن أحد االبتكارات
التكنولوجية األكثر أمهية التوصيلية املتقدمة لألجهزة

ما الذي يتعين القيام به الستجالب مزيد من النساء
في المناصب القيادية سواء في االتحاد أو في
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟
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بروس غراسي :قدمت كندا جمموعة من املقرتحات
بشأن تعميم مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني
وتوظيف النساء املؤهالت يف االحتاد .وكنت دائم ًا
داعماً ملفهوم املساواة بني اجلنسني يف إدارة االحتاد.
وكنائب لألمني العام ،سأتواصل مع الدول األعضاء
وأشجعهم على الدفع مبرشحات مؤهالت .مث
سأحرص بعد ذلك على تعيني املرشح/املرشحة األكثر
تأهالً ،بغض النظر عن اجلنس .وبالنسبة للموظفات
احلاليات ،يتعني علينا احلرص على أن تشجع إجراءات
املوارد البشرية املتبعة يف االحتاد على التطوير الوظيفي
للنساء واإلبقاء عليهن وتيسر ذلك.

مـقـابـلــة
بروس غراسي

أتاح لنا تطور الهاتف الذكي أن نضع في جيوبنا جهاز اتصاالت حاسوبي متنقل وميسور
التكلفة .وتغير هذه األجهزة حياتنا لألفضلكل يوم.

الشباب مستعملون متحمسون ومبدعون لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .كيف ستشركهم في
أعمال االتحاد؟
بروس غراسي :أرى أن الدكتور توريه قد قطع
شوطاً كبرياً يف إشراك الشباب يف عمل االحتاد خالل
السنوات الثماين املاضية .وتعد القمة العاملية للشباب
اليت عقدت يف كوستاريكا يف  2013أحد األمثلة الرائعة
على ذلك .ويتعني علينا أن نقتفي خطاه ونواصل
االبتكار يف هذا اجملال .فبلوغ االحتاد ذكراه السنوية
اخلمسني بعد املائة ال ميكن أبداً أن يعين أننا ال ميكننا
التحلي بروح «الشباب».
األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة .ما هي
رسالتك لموظفي االتحاد؟
بروس غراسي :خالل األدوار املتنوعة اليت أديتها
يف غضون السنوات اخلمس عشرة املاضية ،أسعدين

العمل مع العديد من املوظفني يف االحتاد ،يف مجيع
القطاعات واألمانة العامة .وأرى أن موظفي االحتاد
حمرتفون ومتفانون ومتحمسون .وبالنسبة يل ،الكلمات
مثل الكفاءة والفعالية والشفافية ليست جمرد شعارات،
فهي العناصر اجلوهرية للنجاح املتواصل لالحتاد وأتطلع
إىل العمل مع موظفي االحتاد ،على مجيع املستويات،
لتحقيق األهداف اليت وضعتها لنفسي وللمنظمة.
ما هي أعظم لحظة نجاح في حياتك المهنية؟
بروس غراسي :أنا حمظوظ ألين أمضيت مسرييت
العملية متعامالً مع قضايا االتصاالت/تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وحظيت بالعديد من حلظات
علي
النجاح خالل هذا الوقت .ولكن ،إن وجب ّ
االختيار ،فأقول إن حلظة النجاح األكرب هي منحي
امليدالية الذهبية لالحتاد نظري عملي كرئيس جلمعية
االتصاالت الراديوية يف .2007
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من الشخصية التي كان لها التأثير األكبر في طريقة
رؤيتك للعالم؟

إذا تعين عليك أن تصف نفسك في ثالث كلمات،
ما هي؟

بروس غراسي :لقد عشت عصراً مليئاً بالعديد
من أصحاب الرؤى والقادة العظام ،نساءً ورجاالً.
وكان نيلسون مانديال أكثر الشخصيات تأثرياً من
بني هؤالء .فقدرته على مساحمة املاضي واملضي قدماً
بأسلوب إجيايب وبنّاء ما زالت ملهمة بالنسبة يل ،وأمتىن
أن تكون كذلك للعديد من األفراد اآلخرين.

>

بروس غراسي :النزاهة واألمانة واحليادية.

سيرة ذاتية موجزة لبروس غراسي

الدكتور بروس غراسي كندي ومتزوج ولديه طفالن.
حصل على درجة الدكتوراه يف  1976ولديه خربة
عمل تتجاوز الثالثني عاماً يف مسائل االتصاالت
الدولية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .عمل
الدكتور بروس يف العديد من الوظائف لدى احلكومة
االحتادية الكندية وعمل مستشاراً لالحتاد منذ
 .1997وساهم إىل حد كبري يف تطوير وتنفيذ أطر
اإلدارة على أساس النتائج واملساءَلة باالحتاد .وهو
مدافع قوي عن الدمج بني التخطيط االسرتاتيجي
واملايل والتشغيلي.
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عمل الدكتور بروس يف جمموعة واسعة من الوظائف
يف االحتاد ،من بينها رئيس اجمللس يف  2006ورئيس
جلنة التنظيم واإلدارة خالل ثالثة مؤمترات للمندوبني
املفوضني ،وعمل منذ  1999إىل الوقت احلاضر
كرئيس لفريق العمل التابع للمجلس واملعين باملوارد
املالية والبشرية.
وعلى مستوى القطاعات ،عمل كرئيس جلمعية
االتصاالت الراديوية يف  2007وكرئيس للفريق
االستشاري لالتصاالت الراديوية ) (RAGمن 2000
إىل  2007وكرئيس للفريق االستشاري لتقييس

االتصاالت ( )TSAGمنذ  2010إىل اآلن وكرئيس
لفريق العمل التابع للجلسة العامة خالل املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت لعام .2006
حصل الدكتور غراسي على العديد من اجلوائز،
من بينها امليدالية الفضية لالحتاد نظري رئاسته
جمللس االحتاد يف  2006وامليدالية الذهبية لالحتاد
نظري عمله كرئيس جلمعية االتصاالت الراديوية
لالحتاد يف .2007

منصب نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

مالكولم جونسون
اململكة املتحدة

تتمثل أولى أولوياتي
في تعزيز مكانة االتحاد
الدولي لالتصاالت والتأسيس
على مكانة االتحاد بوصفه
المنظمة العالمية الرائدة في
مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
( ،)ICTمن أجل تسهيل
توسع وتطور شبكات متينة
لالتصاالت والنطاق العريض
وخدماتها وتطبيقاتها التي
تشجع النمو االقتصادي
واالجتماعي المستدام
بيئياًوالتنمية للجميع.
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مقابلة مع مالكولم جونسون
المرشح لشغل منصب نائب األمين العام

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لالتحاد
وكيف ترى استمرارية أهمية االتحاد في عالم
موصول بكثافة؟
مالكولم جونسون :تتمثل أوىل أولويايت يف تعزيز
مكانة االحتاد الدويل لالتصاالت والتأسيس على
مكانة االحتاد بوصفه املنظمة العاملية الرائدة يف جمال
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) ،(ICTمن أجل تسهيل توسع وتطور شبكات متينة
لالتصاالت والنطاق العريض وخدماهتا وتطبيقاهتا
اليت تشجع النمو االقتصادي واالجتماعي املستدام
بيئياً والتنمية للجميع.
ثانياً ،مواصلة دفع عجلة اإلصالح يف االحتاد:
زيادة الشفافية واالنفتاح والشمول؛ وجذب
املزيد من األعضاء من دوائر الصناعة؛ وجعل
االحتاد منظمة أكثر كفاءة ترتب أولويات عملها،
وتستخدم مواردها احملدودة مبا حيقق أكرب األثر.
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ثالثاً ،مواصلة حتسني التنسيق والتعاون مع
املنظمات األخرى ذات الصلة ،ال سيما يف جمتمع
اإلنرتنت ،توخياً حلشد املوارد وكفاءة تقدمي فوائد
جمتمع املعلومات جلميع املواطنني يف العامل.
إنين ملتزم متاماً مبساعدة األمني العام اجلديد
يف مواجهة هذه التحديات وغريها ،وبوضع
االحتاد يف أفضل موضع خلدمة اجملتمع العاملي يف
السنوات املقبلة .وبصفيت مدير مكتب تقييس
االتصاالت )(TSBفإن العديد من مبادرايت  -مثل
برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين؛ وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛ وإمكانية
النفاذ؛ وتعزيز عضوية املؤسسات األكادميية
 حاضرة اآلن يف مجيع جماالت عمل االحتاد.اصل تنفيذها،
وسأبذل قصارى جهدي لتنسيق تو ُ
بالتعاون مع مديري املكاتب.

مـقـابـلــة
مالكومل جونسون

ينفرد االتحاد إلى حد ما بين المنظمات الدولية باتباعه تقليد
العمل بتوافق اآلراء .وال يمكن أن يتحقق ذلك إال باستعداد جميع
األطراف لتقبّل الحل الوسط.

يتخذ أعضاء االتحاد القرارات عادة على أساس
توافق اآلراء .ما هي النهج التي استعملتها في
السابق لتحقيق التوافق في اآلراء؟
مالكولم جونسون :ينفرد االحتاد إىل حد ما
بني املنظمات الدولية باتباعه تقليد العمل بتوافق
اآلراء .وال ميكن أن يتحقق ذلك إال باستعداد مجيع
األطراف لتقبّل احلل الوسط .وينبغي أال يعين توافق
اآلراء امتثال طرف ملوقف طرف آخر دون نيل
منفعة ما يف املقابل.
وعندما توليت قيادة املفاوضات نيابة عن أوروبا
 ضمن املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت) - (CEPTيف مؤمترين عامليني لالتصاالت الراديوية
حافلني بالقضايا اجلدلية ،شددت على املزايا
املتبادلة للوصول إىل توافق يف اآلراء ،وسعيت إىل
وضع حلول يشعر كل طرف فيها بأنه حقق نتيجة
مقبولة حىت وإن مل تكن النتيجة املرجوة يف األصل.
فاحلل جيب أن يكون عملياً ومراعياً جلميع املصاحل.
وسأواظب على تعزيز توافق اآلراء باعتباره
الوسيلة الفضلى لتجنب استقطاب األعضاء على
طريف نقيض.

الهيكل «االتحادي» لالتحاد  -األمانة العامة
مع قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس
االتصاالت وتنمية االتصاالت  -هو هيكل فريد
في اإلدارة الدولية .كيف تخطط لالستفادة من
هذا الهيكل كي يحقق أقصى قدر من التأثير،
مع ضمان وحدة االتحاد في الوقت نفسه؟
مالكولم جونسون :كنت وما زلت عضواً يف
فريقني من املسؤولني املنتخبني ،وأعتقد أن اهليكل
االحتادي خبمسة مسؤولني منتخبني ناجح جداً.
وينبغي أن تقوم العالقة بني املسؤولني املنتخبني على
الثقة واالحرتام املتبادلني .فلكل مسؤولياته الفردية
ولكن أيضاً مسؤولية مشرتكة جتاه املنظمة بأكملها.
والتبادل الصريح واملنظم لوجهات النظر واآلراء
ال يقدر بثمن يف التوصل إىل استنتاج سديد .وما
أن يُتوصل إىل استنتاج ،من املهم أن يؤيده مجيع
املسؤولني املنتخبني بصورة تامة.
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ما هو هدف االتحاد برأيك من االستمرار في
قيادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟
مالكولم جونسون :كان تنفيذ خطوط عمل
القمة العاملية جملتمع املعلومات ناجحاً جداً،
واالحتاد مهيأ جيداً ملواصلة هذه العملية .وأخص
بالذكر منتدى القمة وال سيما احلدث رفيع املستوى
الذي أقيم يف اآلونة األخرية مبناسبة مرور 10
سنوات على أول انعقاد للقمة ) ،(WSIS+10إذ
تكلل بالنجاح الباهر يف اجلمع بني جمموعة واسعة
من أصحاب املصلحة يف حوار مفتوح وشامل يتيح
تبادل وجهات النظر يف بيئة غري رمسية ويوفر فرصة
لتبادل املمارسات الفضلى .إن القمة العاملية جملتمع
املعلومات تعني االحتاد على الوفاء مبهمته املتمثلة
يف توصيل العامل.

الرتويج لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأدوات
تفعل الفوائد االجتماعية واالقتصادية على الصعيد
ِّ
درج يف صلب أهداف ما بعد عام .2015
العاملي وتُ َ
ومن شأن ذلك أن يشجع زيادة االستثمار
يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
العامل النامي.
وما برحت أدعو الستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف هذا السياق ،وال
سيما من خالل تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التخفيف من تغري املناخ والتكيف
معه .ويف بادئ األمر ،كثرت الشكوك بشأن
الدور الذي ميكن أن تقوم به تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وإذ مرت السنون ،صارت أمهية
هذا العمل ذائعة الصيت وامتد إىل جماالت مثل
املخلفات اإللكرتونية واإلدارة الذكية للمياه واملدن
الذكية.

برنامج التنمية المستدامة لألمم المتحدة لما
بعد عام  2015سيتناول تحديات جديدة تعترض يحتفل االتحاد في عام  2015بالذكرى الخمسين
الناس وكوكب األرض برمته .كيف ينبغي لالتحاد بعد المائة إلنشائه تحت عنوان «االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :قوى دافعة
اإلسهام في صياغة هذا البرنامج؟
لالبتكار» .ما هي في رأيك االبتكارات الثالثة
في هذه الصناعة التي غيرت عالمنا بالشكل
مالكولم جونسون :تعد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أساسية اآلن يف مجيع جوانب األعمال األكبر؟ وما هو في رأيك االبتكار التكنولوجي
األبرز في األفق؟
التجارية والتنمية االجتماعية واالقتصادية .وعلى
حنو متزايد ،تقوم عالقة تكافلية بني نتائج القمة
مالكولم جونسون :على مدى تاريخ االحتاد
العاملية جملتمع املعلومات وأهداف التنمية املستدامة
الطويل كانت االبتكارات التكنولوجية الرئيسية هي
ملا بعد عام  .2015وينبغي لالحتاد أن يستمر يف
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تلوح في األفق ،تكنولوجيا النانو التي تنطوي على إمكانية إنشاء شبكات النانو التي توصل
آالت النانو ،وتقدم مجموعة واسعة من التطبيقات الجديدة وخاصة في المجاالت الطبية
الحيويةوالبيئية.
اهلاتف والتلفزيون ،واإلنرتنت مؤخراً .ويف املستقبل
القريب ،ستفتح إنرتنت األشياء باب الفرص على
مصراعيه من خالل توصيل املليارات من األجهزة،
وإىل جانب البيانات الضخمة واحلوسبة السحابية،
ستفعل املدن الذكية وغريها من املستجدات
َّ
املثرية .ويكمن املفتاح يف إعادة تشكيل الشبكات
التقليدية احلالية لالستفادة من التكنولوجيا على
نطاق عاملي .وتلوح يف األفق ،تكنولوجيا النانو
اليت تنطوي على إمكانية إنشاء شبكات النانو
اليت توصل آالت النانو ،وتقدم جمموعة واسعة
من التطبيقات اجلديدة وخاصة يف اجملاالت الطبية
احليوية والبيئية.
ما الذي يتعين القيام به الستجالب مزيد من
النساء إلى المناصب القيادية سواء في االتحاد
أو في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ككل؟
مالكولم جونسون :بازدياد االنتشار الواسع
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإهنا باتت تثري
فضول الفتيات والفتيان يف سن مبكرة .وسيؤدي
هذا االهتمام يف املآل األخري إىل زيادة عدد النساء
الاليت يدخلن املهنة .وقد جتسد ذلك بالفعل يف
عدد النساء ضمن الفئة املهنية يف االحتاد .ففي
مكتب تقييس االتصاالت على سبيل املثال ازداد
عددهن زيادة ملحوظة يف السنوات األخرية إىل
أكثر من  40يف املائة .وتقتضي الضرورة االستمرار
يف جذب املزيد من النساء إىل املناصب العليا يف

االحتاد ،من خالل خطط التوجيه والتدريب على
القيادة يف مكان العمل على سبيل املثال.
الشباب مستعملون متحمسون ومبدعون
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .كيف
ستشركهم في أعمال االتحاد؟
مالكولم جونسون :خالل فرتة عملي كمدير
ملكتب تقييس االتصاالت ،حولت العديد من
املناصب العليا إىل مناصب صغرى كي أجلب
املوظفني األصغر سناً .فهؤالء الشباب املتحمسون
وذوو اهلمة العالية هم قاطرة أفكار جديدة وأنشطة
جديدة ،ميكن بدورها أن جتذب املزيد من الشباب
إىل املشاركة يف عملنا .وقد اجتذب االنفتاح على
الشباب أيضاً العديد من املتدربني إىل مكتب
تقييس االتصاالت لفرتات قصرية فأشاع ذلك جواً
من احليوية واإلثارة يف عمل املكتب.
وأظن أن التدريب املتكرر أثناء اخلدمة وجتربة
جمموعة من الوظائف يف مجيع دوائر املنظمة،
سيُ ْح ِسن إعداد صغار املوظفني للخالفة يف
املناصب اإلدارية العليا.
األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة .ما
هي رسالتك لموظفي االتحاد؟
مالكولم جونسون :موظفو االحتاد هم شريان
حياة املنظمة ،وهم خملصون وموهوبون .وهم يبذلون
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جهداً جباراً لضمان استمرار املنظمة يف تلبية متطلبات
أعضائها .ويقدر أعضاء االحتاد وفريق اإلدارة العليا
هذا اجلهد كثرياً.
وأنا ملتزم :بتحسني التخطيط الوظيفي
والتدريب ،وبزيادة التنقل الوظيفي والثقة ،وبالسعي
للحفاظ على االحتاد مكاناً يُرغب العمل فيه،

>

وبإسناد املهام املستن ِهضة للهمم واملرضية إىل
املوظفني ،ومبنحهم الفرصة للمسامهة يف تعزيز
التنمية االجتماعية واالقتصادية يف العامل بطريقة
ذات أمهية متزايدة.

سيرة ذاتية موجزة لمالكولم جونسون

يتوىل مالكومل جونسون منصب مدير مكتب تقييس
االتصاالت ) (TSBيف االحتاد منذ  1يناير  2007بعد أن
انتُخب يف مؤمتر املندوبني املفوضني يف أنطاليا ،تركيا ،يف
عام  (PP-06) 2006وأعيد انتخابه يف عام  2010يف مؤمتر
املندوبني املفوضني يف غواداالخارا ،املكسيك .ويف هذا
املنصب ،توىل قيادة األنشطة يف جماالت األمن السيرباين
وتغري املناخ وإمكانية النفاذ .وزاد من مشاركة البلدان
النامية واألوساط األكادميية يف أنشطة وضع املعايري يف
االحتاد ،وأدخل التنزيل اإللكرتوين اجملاين لتوصيات قطاع
تقييس االتصاالت ،وأطلق برناجماً ملعاجلة شواغل البلدان
النامية بشأن االفتقار إىل قابلية التشغيل البيين واملطابقة
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مع معايري االحتاد .وحقق زيادة مبقدار ثالثة أمثال يف
أنشطة قطاع تقييس االتصاالت دون زيادة ميزانيته.
وبني عامي  2003و ،2006كان السيد جونسون
منسقاً دولياً لدى مكتب اململكة املتحدة لالتصاالت
) ،(Ofcomحيث كان مسؤوالً بالدرجة األوىل عن شؤون
اململكة املتحدة يف االحتاد الدويل لالتصاالت ويف املؤمتر
األورويب للربيد واالتصاالت.
وبني عامي  1992و ،2003شغل منصب مدير هيئة
االتصاالت الراديوية للملكة املتحدة واملنسق األورويب
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف األعوام 1993
و 1995و.1997

2014

وبني عامي  1988و ،1992كان يعمل يف املفوضية
األوروبية ،شعبة اللوائح التنظيمية لالتصاالت ،حيث
مثل املفوضية يف جملس االحتاد األورويب والربملان
األورويب والمؤتمر األورويب للربيد واالتصاالت واالحتاد
الدويل لالتصاالت.
ولد السيد جونسون يف ترالنج ،ويلز ،يف  19يونيو
 .1947وخترج من جامعة ويلز ،كارديف ،بدرجيت
ماجستري يف العلوم ،وبكالوريوس يف العلوم (مرتبة
الشرف من الدرجة األوىل) .وهو مهندس معتمد،
وزميل يف معهد اهلندسة والتكنولوجيا ،وأكادميي يف
األكادميية الدولية لالتصاالت .وهو جييد اإلنكليزية
والفرنسية ،ولديه بعض اإلملام باإلسبانية.

منصب نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

فاطمة محمد السالك

موريتانيا

أولوياتي بالنسبة
تتضمن إدارة رشيدة،
لالتحاد ّ
وبناء القدرات ،وتعزيز إطار
االتحادكمحفل لالتفاق
والتعاون بين أعضائه في
مجال االتصاالت...
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مقابلة مع فاطمة محمد السالك
مرشحة لشغل منصب نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لالتحاد
وكيف ترين استمرار أهمية االتحاد في عالم
موصول بكثافة؟

يتخذ أعضاء االتحاد القرارات عاد ًة على أساس
توافق اآلراء .ما هي النهج التي استعملتها في
السابق لتحقيق التوافق في اآلراء؟

فاطمة محمد :السالك :أولويايت بالنسبة لالحتاد
تتضمن ما يلي:
ّ
 إدارة رشيدة ،وبناء القدرات ،وتعزيز إطار االحتاد
كمحفل لالتفاق والتعاون بني أعضائه يف جمال
االتصاالت
 حتقيق األهداف اإلمنائية العاملية (النمو والشمول
واالستدامة واالبتكار)
 احملافظة على دور االحتاد كقوة دافعة ومنظّمة
التنوع وأجيال
لالبتكار مع احملافظة على البيئة و ّ
املستقبل والقيم اإلنسانية والرفاه على الصعيد
العاملي.
أرى أ ّن العامل الفائق التوصيل وما يرافقه من ازدياد يف
دفق القضايا اجلديدة يزيد من أمهية دور االحتاد وال
سيما على صعيد التفكري اجلماعي والتعاون االستباقي
الالزمني يف جمال النطاق العريض ونتائجه املباشرة ،إن
كان على صعيد التنمية أو االتصاالت الراديوية أو
التقييس ،على سبيل املثال من خالل مساعدة البلدان
النامية على س ّد الفجوة بواسطة النطاق العريض.

فاطمة حممد السالك :أنطلق من القيم األساسية
اليت يتقامسها أصحاب املصلحة ومكامن االتفاق
فيما بينهم .وأطبّق حبزم مبادئ التعاون وهي:
االستماع ،واالنفتاح ،واملشاركة ،واالحرتام املتبادل.
أمتعن يف اإلعداد للمسائل املطروحة للنقاش وأطرح
و ّ
أسئلة حمددة وأضع جداول األعمال بعناية لتوجيه
املشاركني قدر املستطاع حنو التوصل إىل حلول
توافقية .وخالل النقاش ،أمنح مكانة خاصة لروح
الصاحل العام ومبادئ التعاون يف املناقشات من
احلجة.
أجل التوفيق بني املواقف بواسطة اإلقناع و ّ
وعندما يبدو حتقيق التوافق صعباً ،من الضروري
كل نقطة على
حتديد العقبات والتفاوض بشأن ّ
حدة والعودة إذا اقتضى األمر إىل قيم مشرتكة
أكثر جوهرية.
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عندما يبدو تحقيق التوافق صعباً ،من الضروري تحديد العقبات والتفاوض
كل نقطة على حدة والعودة إذا اقتضى األمر إلى قيم مشتركة
بشأن ّ
أكثر جوهرية.

الهيكل “االتحادي” لالتحاد  -األمانة العامة مع
قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت
وتنمية االتصاالت  -هو هيكل فريد في اإلدارة
الدولية .كيف تخططين لالستفادة من هذا الهيكل
من أجل تحقيق األثر األقصى مع ضمان وحدة
االتحاد في نفس الوقت؟
فاطمة محمد :السالك :ما من حاجة إىل تغيري
نظام يعمل جيداً ،لكن احلاجة تدعو فقط إىل
نقدي .وهذا هو النهج
حتسينه على أساس حتليل
ّ
الذي ميكن أن أعتمده لتحسني اخلصائص الفريدة
هليكل االحتاد من أجل تعظيم اآلثار .ففي هناية
املطاف ،هذه املؤسسة العريقة بقطاعاهتا الثالثة
احمليطة باألمانة العامة كان هلا مسار طويل وأثبتت
مر الزمن.
قيمتها على ّ
وبالفعل يبين هذا التنظيم ،الفريد بإدارته الدولية،
جسوراً قيّمة بني األمانة العامة وجماالت االتصاالت
الثالثة املتقاربة .وعلينا مواصلة تطوير هذه الروابط
والتكيّف مع التغريات واالضطرابات الناجتة من
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ما رأيك في هدف االتحاد في االستمرار في قيادة
القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟
فاطمة محمد :السالك :شهدت القمة العاملية
جملتمع املعلومات بال شك جناحاً عاملياً يتأكد
سنة بعد سنة .وبرأيي ،يتعني علينا احملافظة على
لتطور
هذا الزخم مع حتديد أهداف جديدة وفقاً ّ
القطاع .وجيب على االحتاد ،لكي يواصل قيادة
القمة ،أن يتأ ّكد من تعزيز التبادل املثمر بني
ّ
للتوصل إىل حلول مستدامة
أصحاب املصلحة كافّة
ّ
للقضايا الكربى.
برنامج التنمية المستدامة لألمم المتحدة لما بعد
عام  2015سيتناول تحديات جديدة ستواجهها
الشعوب وكوكب األرض برمته .كيف ينبغي لالتحاد
اإلسهام في صياغة هذا البرنامج؟
فاطمة محمد :السالك :قام االحتاد بعمل
جيد نسبياً يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية
نجز حبلول عام  ،2015مقارنةً
اليت يُفتـََرض أن تُ َ
بسائر أجهزة األمم املتحدة .وسيكون االحتاد
باالستناد إىل جتربته ،يف موقع جيعله يساعد يف
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وضع برنامج ما بعد عام  2015ملعاجلة الشواغل
العاملية من منظور التنمية املستدامة .وسيكون
على االحتاد أن يرّكز بشكل أكرب على ما يلي:
) (1تعزيز التكنولوجيات اخلضراء واألنظمة الفعالة
من ناحية استهالك الطاقة؛ ) (2تطوير النطاق
العريض واستخدام مصادر بديلة للطاقة وبأسعار
معقولة للجميع؛ ) (3تعزيز إنشاء خدمات مبتكرة
مثل تلك املستندة إىل حتديد املوقع اجلغرايف واملدن
الذكية واخلدمات العمومية الذكية (الكهرباء واملياه
والصحة والتعليم وغريها).

ما الذي ينبغي فعله الستجالب مزيد من النساء إلى
المناصب القيادية سواء في االتحاد أو في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟
فاطمة محمد :السالك :من أجل استقطاب مزيد
من النساء إىل املناصب اإلدارية يف االحتاد ،حتتاج
املنظمة إىل اختاذ مزيد من اخلطوات على صعيد
سياساهتا للتشجيع على ذلك .ويف الواقع ،إذا جرى
انتخايب ألن يكون ذلك مبثابة حتفيز للنساء؟
ولتعزيز هذا اهلدف يف أحناء العامل ،على االحتاد
أن يشجع احلكومات وأعضاء القطاعات على اعتماد
سياسة للمساواة بني اجلنسني ملتزمة التزاماً حازماً
وتشجيعهن على العمل يف قطاع
بتدريب الفتيات
ّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

سيحتفل االتحاد في عام  2015بالذكرى الخمسين
بعد المائة إلنشائه تحت عنوان “االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :قوى دافعة
لالبتكار” .ما هي في رأيك االبتكارات الثالثة في
هذا القطاع التي كان لها األثر األكبر في تغيير
العالم؟ وما هو في رأيك االبتكار التكنولوجي األبرز
الذي يلوح في األفق؟

الشباب مستعملون متحمسون ومبدعون لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .كيف ستشركينهم في
االتحاد؟

فاطمة محمد :السالك :على مدى السنوات املائة
واخلمسني السابقة ،أدت ثالثة ابتكارات ،يف رأيي ،إىل
تغيري جمرى العامل ،وهي :اهلاتف والتلفزيون واإلنرتنت.
األهم سينطلق
ومستقبالً ال ّ
شك يف أن االبتكار ّ
من النطاق العريض املتن ّقل وتطبيقاته.

فاطمة محمد :السالك :سنرتكب خطأً إذا مل
ِ
نستفد من شغف الشباب من املبدعني والعباقرة
بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .فالشباب ميثلون
املستقبل! وأنا عازمة على إشراكهم بقوة يف برامج
االحتاد ،إن كان داخلياً ضمن املنظمة أو خارجياً
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فاطمة حممد السالك

األهم سينطلق من النطاق العريض
مستقبالً ال ّ
شك في أن االبتكار ّ
المتن ّقلوتطبيقاته.

برمته .ويف هذا الصدد ،سيكون من
ملصلحة العامل ّ
دواعي سروري أن أعطي مزيداً من الدفع للنهج الذي
سبق أن اعتمده االحتاد يف هذا االجتاه وحتديد خطوات
مبتكرة أخرى.
األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة .ما هي
رسالتك لموظفي االتحاد؟
فاطمة محمد :السالك :رساليت ملوظفي االحتاد
الذين يتمتعون بقد ٍر ٍ
عال من الكفاءة والتفاين
ويش ّكلون املورد الرئيسي لالحتاد هي أ ّن مكانتهم
ستكون يف قلب املعادلة وسأعمل على استيفاء
حاجاهتم وحتفيزهم .وسأكون عضواً من فريق العمل
وأبذل جهدي لتشجيع اإلبداع والفعالية والتنوع ضمن
كل فرد فيه دوره يف
نظام متجانس وتفاعلي يؤدي ّ
التص ّدي اجلماعي للتحديات اليت يواجهها االحتاد.
ما هي لحظة النجاح األكبر في حياتك المهنية؟
فاطمة محمد :السالك :يف شهر مارس من عام
مدرسة شابة يف جامعة نواكشوط
 ،2000عندما ُ
كنت ّ

انتقلت إىل املغرب العريب قبل وقت قصري بعد
وقد
ُ
عملت بشغف
حيث
أوروبا
يف
ا
عام
16
أمضيت
أن
ً
ُ
ُ
كمهندسة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فوجئت بالفجوة
يف ع ّدة شركات متعددة اجلنسيات،
ُ
تتحرر من
الرقمية
ُ
وحلمت يف أن أرى البلدان الفقرية ّ
وتنضم إىل جمتمع املعلومات العاملي.
عزلتها
ّ
خضت حت ّدياً يرمي إىل حتفيز احلكومة والقطاع
لذا
ُ
اخلاص واجملتمع املدين لتنظيم واحداً من األحداث
املهمة اليت تنظَّم للمرة األوىل لتعزيز انتشار اإلنرتنت
ّ
حتد مل يؤمن به سوى القليل من
يف إفريقيا ،وهو ٍّ
اخلرباء املراقبني .وش ّكل هذا احلدث جناحاً يف األوساط
يعزز فقط االندفاع حنو التوصيل
الشعبية واإلعالمية ومل ّ
حتول يف
األهم من ذلك هو أنه ش ّكل نقطة ّ
بل ّ
العامة تدرك األمهية االسرتاتيجية هلذه
جعل السلطات ّ
املسألة .وجناحه هذا دفع باحلكومة إىل إنشاء دائرة
وزارية جديدة بالكامل كان يل الشرف يف ترؤسها لفرتة
أربع سنوات.
وتكلّل هذا العمل بنجاح باهر ،واليوم بفضل
التزامي أصبح امسي مرتبطاً تلقائياً بنهوض قطاع
تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت يف موريتانيا وغريها
من البلدان .وبالنتيجة ،لطاملا كان يل دور يف املسائل
الدولية املتعلقة هبذا القطاع.
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من الشخصية التي كان لها التأثير األكبر في طريقة
رؤيتك للعالم؟
فاطمة محمد :السالك :ليوناردو دا فينشي  -رجل
يؤمن باحللم والفكر والكتابة؛ طريقته العملية واملبدعة
يف ٍ
آن واحد يف النظر إىل العامل ،وعامليّته...

>

إذا تعين عليك وصف نفسك في ثالث كلمات،
ما هي؟
فاطمة محمد :انفتاح والتزام وفعالية.

سيرة ذاتية موجزة لفاطمة محمد السالك

الدكتورة فاطمة حممد السالك ترتأس حالياً شركة
تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات وهي خبرية دولية
يف سياسات تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ويف الوقت نفسه ،هي أستاذة يف
جامعة نواكشوط .وشغلت منصب الكاتبة األوىل
للدولة املكلفة بالتقنيات اجلديدة يف موريتانيا بني
عامي  2000و .2004وتتمتّع بأربع وعشرين سنة من
اخلاص يف ع ّدة جماالت
اخلربة يف القطاعني ّ
العام و ّ
كلّها متعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهي
ست سنوات ونصف سنة يف الساحة
تشمل ما يليّ :
الدولية ،وأربع سنوات يف دائرة وزارية ،ومثاين عشرة
سنة يف التعليم اجلامعي ،وسنتان ونصف سنة يف
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القطاع املايل ،وعشر سنوات يف إدارة شركات خمتلفة
ويف االستشارات الدولية.
وقامت الدكتورة حممد السالك بع ّدة مهمات
استشارية وتقنية ومؤسسية يف موريتانيا واملنطقة دون
اإلقليمية العربية واإلفريقية ،ويف املنظمات الدولية
(اللجنة االقتصادية إلفريقيا ) ،(UNECAوبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي) ،) (UNDPواهليئات التنظيمية،
واإلدارات ،والقطاع اخلاص  ،واجملتمع املدين .وعملت
مع االحتاد الدويل لالتصاالت لعدة سنوات ويف
جماالت خمتلفة (مثل احلكومة اإللكرتونية ،وأكادمييات
شركة سيسكو ،وتعزيز دور الفتيات يف تكنولوجيا

2014

املعلومات واالتصاالت ،والنفاذ العاملي إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت).
والدكتورة حممد السالك حائزة على شهادة دكتوراه
يف الرياضيات التطبيقية من جامعة باريس الرابعة
 دوفني يف عام  1994وعلى شهادة يف هندسةتكنولوجيا املعلومات يف عام  1990من جامعة
( ENSEEIHTاملدرسة الوطنية العليا للتقنية الكهربية
واإللكرتونيات واملعلوماتية واهليدروليك واالتصاالت،
يف تولوز ،فرنسا) .وهي تبلغ من العمر  47عاماً
وتتكلّم الفرنسية والعربية واإلنكليزية ولديها شغف
بالتنوع الثقايف.

منصب نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

شوال تيلور

نيجرييا

كي يحتفظ
االتحاد بأهميته في عالم
موصول بكثافة ينبغي أن
يركز في المقام األول على
توفير منصة للتفاعل العالمي
في جميع الموضوعات
المتصلةبتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
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مقابلة مع شوال تيلور
المرشح لشغل منصب نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملِّحة بالنسبة لالتحاد
وكيف ترى استمرار أهمية االتحاد في عالم
موصول بكثافة؟
شوال تيلور :دعين أوضح يف البداية أنين أترشح
ملنصب نائب األمني العام الذي حيدِّد الدستور
واجباته بوضوح .واألمني العام هو الذي يضع
أولويات االحتاد .ومع ذلك ،واتساقاً مع ُكتيِّب
محليت االنتخابية ففي حال انتخايب نائباً لألمني
العام ،سأقرتح ثالث أولويات على األمني العام،
وهي مستمدة من فهمي الحتياجات األعضاء
وتندرج داخل الوظائف الرئيسية لالحتاد .وهذه
األولويات هي:
 دعم النفاذ بتكلفة معقولة إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (ICTأمام مجيع
مواطين العامل.
 تعزيز التعاون من أجل تقوية الشراكات
االسرتاتيجية القائمة بني الدول األعضاء
يف االحتاد وأعضاء القطاعات وغريهم من
أصحاب املصلحة من أجل نشر رؤية مشرتكة
وفهم متبادل لقضايا تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛ وهذه تشمل نشر البنية التحتية
للنطاق العريض ،والنفاذ الشامل إىل اإلنرتنت،
واألمن السيرباين مبا يف ذلك محاية األطفال
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على اخلط ،واملساواة بني اجلنسني ،وإدارة
التصدي للكوارث واإلدارة البيئية.
 كفالة فعالية وشفافية تنفيذ اخلطتني
االسرتاتيجية واملالية لالحتاد مع ربطهما
باخلطط التشغيلية للقطاعات الثالثة واألمانة
العامة .وسوف يشمل ذلك حتسني أنشطة
القطاعات للوصول هبا إىل احلد األمثل ،مع
تنفيذ تدابري ختفيض التكاليف بدون التضحية
باجلودة ،واعتماد آليات ابتكارية حلشد املوارد
اإلضافية ووضع خطة واقعية لتغطية التزامات
االحتاد الطويلة األجل ألغراض التأمني الصحي
بعد اخلدمة.
وكي حيتفظ االحتاد بأمهيته يف عامل موصول
بكثافة ينبغي أن يركز يف املقام األول على توفري
منصة للتفاعل العاملي يف مجيع املوضوعات املتصلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يتخذ أعضاء االتحاد القرارات عادةً على أساس
توافق اآلراء .ما هي النُهج التي استعملتها
في السابق لتحقيق التوافق في اآلراء؟
شوال تيلور :لقد تشرفت بالعمل يف عدة مواقع
قيادية أثناء سنوات خربيت املهنية اليت تتعدى

مـقـابـلــة
شوال تيلور

المبدآن التوجيهيان اللذان شعرت بفائدتهما في جميع هذه الخبرات هما الحاجة
الماسة إلى التعاطُف مع آراء مختلف األطراف واحترامها ،وكذلك ضرورة الحيادية
والشفافية في التعامل مع النزاعات.

الثالثني سنة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وهو ما أتاح يل فرص التفاوض
منوعة من القضايا
على توافق اآلراء بشأن جمموعة َّ
يف خمتلف بيئات العمل.
واملبدآن التوجيهيان اللذان شعرت بفائدهتما
يف مجيع هذه اخلربات مها احلاجة املاسة إىل
التعاطُف مع آراء خمتلف األطراف واحرتامها،
وكذلك ضرورة احليادية والشفافية يف التعامل مع
النزاعات .وبعد هتيئة جو الثقة تصبح بعض النُهج
األساسية ذات أمهية:
. .1حتديد القضايا موضع النظر بوضوح ،مبا
يف ذلك النتائج املرغوبة
. .2فهم اهتمامات مجيع األطراف من خالل
احلرص على املشاركة بصورة منصفة
. .3صياغة مبادئ الستكشاف أُسس مشرتكة بني
األطراف املعنية وبالتايل تسهيل التوافق بينهم
الهيكل ”االتحادي“ لالتحاد  -األمانة العامة
مع قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس
االتصاالت وتنمية االتصاالت  -هو هيكل
فريد في مجال اإلدارة الدولية .كيف تخطط
لالستفادة من هذا الهيكل من أجل تحقيق األثر
األقصى مع ضمان وحدة االتحاد في نفس
الوقت؟

شوال تيلور :بغية االستفادة من هذا اهليكل من
أجل تعظيم األثر إىل احل ّد األقصى سأقوم بدعم
تتوخى زيادة التنسيق بني القطاعات
اجلهود اليت ّ
وتعزيز بناء القدرات من أجل متكني كل قطاع
من االستجابة بصورة كافية وبكفاءة الحتياجات
مجيع أصحاب املصلحة يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وسوف أدعم أيضاً تعزيز احلضور
اإلقليمي لالحتاد ،وذلك ميثل اسرتاتيجية رئيسية
للتواصل بفعالية أكرب مع الدول األعضاء ولدعم
املنسق لالحتاد.
احلضور َّ
وسوف أعمل مع األمني العام واملسؤولني
املنتخبني اآلخرين لكفالة جناح تنفيذ اخلطتني
االسرتاتيجية واملالية لالحتاد ولتحقيق كفاءة
إدارة االحتاد.
ما رأيك في هدف االتحاد في االستمرار
في قيادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟
شوال تيلور :لقد كانت نتائج القمة العاملية
جملتمع املعلومات مفيدة يف جهود اجملتمع الدويل
ملتابعة برنامج التنمية املستدامة .وأهداف االحتاد
لالستمرار يف قيادة القمة العاملية ينبغي أن تتمثل
يف رفع صورة االحتاد وقيادته اللتني اكتسبهما
يف عملية متابعة هدف سد الفجوة الرقمية ،وخاصةً

AFP

األمني العام
منصب نائب
XXX
لالتصاالت
لالحتاد الدويل
أخبار االحتاد العدد    5سبتمبـر | أكـتوبـر

47  2014

مـقـابـلــة

من خالل االستمرار يف نشر النطاق العريض،
ودعم تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كأداة شاملة لتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصاد يــة.
برنامج التنمية المستدامة لألمم المتحدة لما بعد
عام  2015سيتناول تحديات جديدة ستواجهها
الشعوب وكوكب األرض برمته .كيف ينبغي
لالتحاد اإلسهام في صياغة هذا البرنامج؟
شوال تيلور :كما أوضحت يف ُكتـَيِّب محليت
االنتخابية ،يستطيع االحتاد أن يساهم يف تشكيل
برنامج التنمية ملا بعد عام  2015من خالل كفالة
النظر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حمركاً للنمو االقتصادي وعامالً كبرياً
باعتبارها ِّ
يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة .وينبغي أن
يدعم االحتاد أيضاً بعض القضايا اإلمنائية اليت مل
تعاجل بصورة كافية يف برنامج ما قبل عام ،2015
مثل شيخوخة السكان .وتشمل القضايا األخرى
النفاذ بتكلفة معقولة إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وإدارة اإلنرتنت ،واالحتياجات
اخلاصة ،واملوضوعات اليت هتم أقل البلدان منوًا
والدول اجلزرية الصغرية النامية ،والبلدان غري
الساحلية ،والقضايا املتصلة باجلنسني.
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سيحتفل االتحاد في عام  2015بالذكرى الخمسين
بعد المائة إلنشائه تحت عنوان “االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :قوى دافعة
لالبتكار” .ما هي في رأيك االبتكارات الثالثة
في هذا القطاع التي كان لها األثر األكبر في تغيير
العالم؟ وما هو في رأيك أبرز ابتكار تكنولوجي
يلوح في األفق؟
شوال تيلور :لقد ظهرت ابتكارات تكنولوجية
هامة كثرية جداً حبيث يصعب أن خنتار ثالثة فقط
من بينها .ومع ذلك ،فإنين أرى أن االبتكارات
الثالثة األبرز هي تطوير اتصاالت الرتدد الراديوي
واخرتاع احلاسوب وتطوير اإلنرتنت إىل جانب
الشبكة العنكبوتية العاملية .واعتقد أن أهم ابتكار
تكنولوجي يف األفق هو البيانات الضخمة نظراً
لفكرة القيمة املضافة اليت حتققها.
ما الذي ينبغي فعله الستجالب مزيد من النساء
في المناصب القيادية سواء في االتحاد أو
في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ككل؟
شوال تيلور :يف إطار السياسة العامة لشمول
اجلميع ،ينبغي أن يواصل االحتاد الدويل لالتصاالت
إشراك العناصر اليت يتألف منها يف دعم إدراج
مزيد من النساء يف أنشطة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مبا يف ذلك داخل االحتاد نفسه.
وينبغي أن يكون االحتاد قائداً يف مواصلة دعم
األنشطة املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مـقـابـلــة
شوال تيلور

اعتقد أن أهم ابتكار تكنولوجي في األفق هو البيانات الضخمة
نظرا لفكرة القيمة المضافة التي تحققها.

للنساء والفتيات من خالل الشراكات مع
أصحاب املصلحة اآلخرين يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت/املساواة بني اجلنسني لتمكني املرأة
من احتالل عدد أكرب من املناصب القيادية .وهذه
اإلجراءات مطلوبة على األصعدة الوطنية واإلقليمية
والدولية.
الشباب مستعملون ن ِهمون ومبدعون لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .كيف ستعمل على
إشراكهم في أنشطة االتحاد؟
شوال تيلور :أود أن أستفيد من املبادرات احلالية
لالحتاد لتمكني الشباب لتعزيز قدرهتم اإلبداعية
من خالل العمل مع احلكومات والشركاء اإلمنائيني
اآلخرين لوضع برامج وحوافز على األصعدة احمللية
واإلقليمية والدولية ،مبا ِّ
ميكن الشباب من التفاعل
مع اآلخرين يف ساحة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واإلعراب عن أفكارهم بشأن تطوير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإشراكهم
يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
المكون الحاسم في أي منظمة .ما
األفراد هم
ِّ
هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى موظفي
االتحاد؟
شوال تيلور :بوصفي موظفاً سابقاً يف االحتاد،
فإين أعرتف متاماً بكفاءات موظفي االحتاد

ومهاراهتم وأنا أُقَدِّر قيمة هؤالء املوظفني وأعتربهم
الثروة الرئيسية لالحتاد .ورساليت إىل موظفي االحتاد
هي مواصلة التحلي باملهنية والكفاءة يف عملهم.
ويف حالة انتخايب ،فسوف أتعاون بصورة وثيقة
جداً مع موظفي االحتاد ومع املسؤولني املنتخبني
اآلخرين لكفالة استمرار االحتاد يف أداء واليته
والوفاء بتوقعات أعضائه .وسأشجع على هتيئة بيئة
عمل جذابة ملوظفي االحتاد ميكن فيها أخذ آرائهم
بعني االعتبار.
ما هي اللحظة التي بعثت في نفسك أعظم
مشاعر الرضاء في حياتك المهنية؟
شوال تيلور :لقد كنت حمظوظاً بصورة خاصة
بالعمل كمدير مشروع ملدة سبع سنوات يف االحتاد
الدويل لالتصاالت إلدارة حتليل شامل لتقييم
االحتياجات وخيارات الشبكة بشأن االتصاالت،
مبا يف ذلك اإلذاعة ،لصاحل  50بلداً إفريقياً.
وقمت بإدارة عمل فريق املشروع الذي كان مقره
يف جنيف ،وحوايل  600خبري يف  50بلداً إفريقياً
وشركتني استشاريتني كبريتني .وبعد انتهاء هذا
املشروع الناجح ،اعتمد الوزراء األفارقة التقرير
بالتصفيق وقوفاً يف حضور األمني العام بيكا تارياين
وحضوري مع مسؤولني آخرين من االحتاد .وبعد
إيل الدكتور تارياين قائالً “إن هذا
احلفل توجه ّ
عمل ممتاز وأنا فخور بك” .لقد كان هذا من
أفضل حلظات حيايت.
AFP/Science Photo Library
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ما هي الشخصية التي كان لها التأثير األكبر
في طريقة رؤيتك للعالم؟

إذا تعيَّن عليك أن تصف نفسك في ثالث
كلمات ،ما هي؟

شوال تيلور :نيلسون مانديال  -وذلك ببساطة
بفضل رؤيته امللهمة للصورة الشاملة واعتقاده
الراسخ يف التغيري وإقراره باملعاملة املتساوية لكل
مواطين العامل ،وهي فلسفة ميكن تطبيقها عند توفري
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتكلفة حمتملة
لكل مواطن من مواطين العامل.

>

شوال تيلور :الرؤية ،االستماع ،النتائج.

سيرة ذاتية موجزة لشوال تيلور

ميلك شوال تيلور أكثر من  30سنة من اخلربة يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،سواء يف اخلدمة العامة
أو يف القطاع اخلاص .وقد حصل على ماجستري العلوم
يف اهلندسة الكهربائية/اإللكرتونية وماجستري العلوم يف نُظم
االتصاالت من اململكة املتحدة يف عامي  1979و1981
على التوايل.
وفيما يلي أبرز الوظائف اليت تقلدها السيد تيلور:
على الصعيد الوطين شغل منصبكبري مهندسي
االتصاالت ،شركة نايتيل ) ،(NITELنيجرييا؛ عضو
جلنة االتصاالت النيجريية وعضو يف جملس إدارهتا؛
واخلبري الرئيسي لصياغة سياسات ولوائح تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
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منسق لرابطة اخلرباء
على الصعيد اإلقليمي شغل منصب ِّ
االستشاريني األفارقة يف جمال االتصاالت (African Telecom
)Think Tank؛ واملنسق التقين إلفريقيا يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية )(WRC؛ وعضو جلنة الرتويج لألنظمة
اإللكرتونية يف إفريقيا ) (e-Africaالتابعة ملبادرة الشراكة
اجلديدة من أجل التنمية يف إفريقيا )(NEPAD؛ ومستشار
لوزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نيجرييا ورواندا
وجنوب إفريقيا؛ ومستشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لدى املصرف اإلفريقي للتنمية؛ ويف شركة  MTNوغريها من
املنظمات الدولية.
وعلى الصعيد الدويل عمل بصفة مهندس الطيف يف شركة
 ،INTELSATواشنطن العاصمة ،ومدير مشروع يف االحتاد

2014

الدويل لالتصاالت يف جنيف؛ واملدير اإلقليمي إلفريقيا ،يف
شركة  Inmarsatباململكة املتحدة؛ وخبري لدى االحتاد الدويل
لالتصاالت يف قضايا السياسة العامة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والقضايا التنظيمية وقضايا البنية التحتية.
وانتُخب يف االحتاد الدويل لالتصاالت مرتني عضواً يف جلنة
وع ِمل
لوائح الراديو وأصبح رئيس اللجنة يف عام َ .2005
أيضاً بصفته رئيس اللجنة  5Bيف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام .2012
حصل السيد تيلور على عدة جوائز منها امليدالية الفضية
من االحتاد الدويل لالتصاالت ،ويتمتع بفهم عميق ملختلف
احتياجات أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت.

منصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت

فرانسوا رانسي
فرنسا

أنوي زيادة تعزيز
الدور الذي يؤديه مكتب
االتصاالت الراديوية وفقاً
للمبادئ األساسية لالتحاد
وبالتعاون الوثيق مع قطاعيه
اآلخرين ومع لجنة لوائح
الراديو.
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مقابلة مع السيد فرانسوا رانسي
مرشح لشغل منصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لقطاع
االتصاالت الراديوية؟
فرانسوا رانسي :أنوي ،إذا ما أعيد انتخايب،
زيادة تعزيز الدور الذي يؤديه مكتب االتصاالت
الراديوية وفقاً للمبادئ األساسية لالحتاد وبالتعاون
الوثيق مع قطاعيه اآلخرين ومع جلنة لوائح الراديو.
وسنسعى إىل العمل عن كثب مع األعضاء يف
اجملاالت التالية:
 مساعدة احلكومات واهليئات التنظيمية يف اختاذ
أفضل القرارات بشأن الطيف ومنع التداخل
الضار .وحتقيقاً هلذه الغاية ،سيقدم املكتب
املزيد من الدعم لالحتياجات احملددة لفرادى
البلدان؛
 تطبيق إجراءات االحتاد على اجلميع بنزاهة؛
 مواصلة حتسني املواءمة بني قواعد بيانات قطاع
االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rواالستعمال
الفعلي للطيف؛
 تسهيل النفاذ إىل قواعد البيانات هذه من
خالل حتسني نظام املعلومات لدى املكتب؛
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تشجيع مشاركة أوسع يف أعمال قطاع
االتصاالت الراديوية وحتسني اإلعالن عن
نتائجها؛
ضمان سري عمل مكتب االتصاالت الراديوية
بطـريـقـة شفـافــة وتشجـيـع أفـضـل ممـارســات
اإلدارة.

سيعقد االتحاد مؤتمراً عالمياً لالتصاالت
الراديوية في عام  .2015ما هي القضايا الرئيسية
الثالث التي ستطغى في رأيك على جدول
األعمال؟
فرانسوا رانسي :هناك قضايا عديدة من هذا
القبيل .ومع ذلك ،ميكن توقع أن تكون املناقشات
بشأن البندين  1.1و 2.1من جدول األعمال
املتعلقني بالتطبيقات املتنقلة وحتديد نطاقات تردد
على الصعيد العاملي من أجل االتصاالت املتنقلة
الدولية ) (IMTأكثر القضايا حتدياً .والقدر الكبري
من الطيف املطلوب والنطاقات املرشحة اليت جتري
مناقشتها هلذا الغرض ،يعين أن عدداً من خدمات

مـقـابـلــة
فرانسوا رانسي

التطبيقات المتنقلة وتحديد نطاقات تردد على الصعيد العالمي من أجل
االتصاالت المتنقلة الدولية ( )IMTأكثر القضايا تحدياً في مؤتمرات االتصاالت
الراديوية لعام  .2015وثمة قضية رئيسية أخرى تتعلق بالتوزيعات اإلضافية للخدمة
الثابتة الساتلية...

االتصاالت الراديوية ميكن أن تتأثر بقرار املؤمتر.
وبالتايل ،من املرجح أن تكون املناقشات املتعلقة
هبذين البندين من جدول األعمال صعبة للغاية.
كما أن هذه املناقشات هي اليت قد يكون هلا أعلى
درجة من التأثري على حياة اجلميع يف املستقبل
علماً أهنا عنصر أساسي لتنمية النطاق العريض
املتنقل يف السنوات العشرين املقبلة.
ومثة قضية رئيسية أخرى حتت البند  6.1من جدول
األعمال تتعلق بالتوزيعات اإلضافية للخدمة الثابتة
الساتلية ،من أجل متكني هذه اخلدمة من االستجابة
للنمو املستمر يف الطلب على احلركة .ومن احملتمل أن
تكون املناقشات بشأن هذا البند صعبة لضمان التوافق
مع اخلدمات القائمة يف نطاقات الرتدد املعنية.
ومثة قضية رئيسية أخرى حتت البند  17.1من
جدول األعمال تتناول املتطلبات املتعلقة باالتصاالت
الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات
وسيكون هلا أثر كبري على صناعة الطريان لتوفري
أنظمة حتكم أخف وزناً وأكثر أمناً .ومع ذلك ،يُتوقع
أن تكون هذه املسألة أقل إثارة للجدل من تلك
املذكورة سابقاً.

الهيكل «االتحادي» لالتحاد  -األمانة العامة
مع قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس
االتصاالت وتنمية االتصاالت  -هو هيكل فريد
في اإلدارة الدولية .كيف تخطط لتحسين هذا
الهيكل من أجل تعظيم اآلثار مع ضمان وحدة
االتحاد في نفس الوقت؟
فرانسوا رانسي :ميثل هذا اهليكل يف الواقع قوة
االحتاد :إذ يسمح لكل قطاع بالرتكيز على دوره
جنباً إىل جنب مع أصحاب املصلحة لديه ،بينما
تركز األمانة العامة على القضايا ذات االهتمام
املشرتك .وبالنسبة لقطاع االتصاالت الراديوية ،ميثل
التعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية والقطاعية
عنصراً رئيسياً لتحقيق األهداف االسرتاتيجية لكل
منا .وقد بينت السنوات األربع األخرية قوة التأثري
الشديد هلذا التعاون يف التحضري ل وتشجيع
تنسيق الطيف واالنتقال إىل التلفزيون الرقمي أو
توزيع املكاسب الرقمية ،وبصورة أعم االستجابة
ملتطلبات األعضاء خبصوص استخدام الطيف.
والتطور املذهل للنطاق العريض املتنقل واحد من
أبرز نتائج هذا التعاون.
AFP/Science Photo Library

 XXXاالتصاالت
منصب مدير مكتب
الدويل لالتصاالت
الراديوية باالحتاد
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وبغية العمل بشكل صحيح ،يتطلب هذا اهليكل
الفريد قدراً كبرياً من التنسيق بني القطاعات واملكاتب.
وقد عملت عن كثب مع زميلَي املنتخبني من مكتب
تقييس االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت خالل
السنوات األربع املاضية لتعزيز هذا اجلانب .وأصبح هذا
النهج املتمثل يف «احتاد واحد» مدجماً إدماجاً جيداً
اآلن يف ممارسات مجيع القطاعات واألمانة العامة.
سيتم االحتفال بالذكرى الخمسين بعد
المائة لتأسيس االتحاد في عام  2015تحت
عنوان «االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت :قوى دافعة لالبتكار» .ما هي في
رأيك االبتكارات الثالثة في هذه الصناعة التي
غيرت عالمنا بالشكل األكبر؟ وما هو في رأيك
االبتكار التكنولوجي األبرز في األفق؟

>

فرانسوا رانسي :ميكنين أن أقول اهلاتف والبث
اإلذاعي والتلفزيوين والسواتل بالنسبة للسنوات
املائة والثالثني ) (130األوىل من تلك الفرتة .إذ
سامهت هذه الوسائل إسهاماً كبرياً يف جعل
العامل قرية عاملية من خالل جتاوز املسافات وتوفري
تغطية فورية ألي شيء حيدث يف العامل .ولكن
إذا نظرمت إىل السنوات العشرين املاضية ،ميكنين
أن أقول إن اهلواتف احملمولة واإلنرتنت والنطاق
العريض املتنقل جلبت وال زالت جتلب املزيد من
التغيريات األساسية .وقد سجلت املهاتفة املتنقلة
 7مليارات اشرتاك يف  20عاماً ،وهي ثورة من حيث
توصيل اجلميع تقريباً على هذا الكوكب .وحىت
ذلك احلني ،كانت «القرية العاملية» تشمل عدداً
قليالً من الناس ال يتجاوز بضع مئات املاليني
غيت
من األشخاص .وعلى مدى الفرتة نفسهاّ ،
اإلنرتنت حياتنا يف معظم جوانبها .والنطاق العريض

سيرة ذاتية موجزة لفرانسوا رانسي

فرانسوا رانسي هو مدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالحتاد ،ويشغل هذا املنصب منذ  1يناير .2011
وحىت ذلك احلني ،كان املدير العام للوكالة الوطنية
للرتددات بفرنسا ) .(ANFRومنذ مارس 1997
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حىت أكتوبر  ،2004شغل منصب مدير ختطيط
الطيف والشؤون الدولية يف الوكالة الوطنية بفرنسا.
وكان سابقاً رئيس مكتب الرتددات التصاالت
فرنسا ورئيس دراسات البحوث الراديوية يف مركز

حبوث االتصاالت يف فرنسا .وخترج السيد فرانسوا
رانسي من املعهد متعدد االختصاصات التقنية
(البوليتكنيك) يف  1977واملعهد الوطين العايل
لالتصاالت (باريس) يف .1979

مـقـابـلــة
فرانسوا رانسي

أهم تطور يلوح في األفق هو التطور نحو شبكة متنقلة عالمية تدمج إنترنت
األشياء في النفاذ عريض النطاق فيكل مكان.

املتنقل اآلن يف طريقه إىل أن جيعل اجلميع تقريباً يف
العامل يستفيدون من ثورة اإلنرتنت ،مما ميهد الطريق
إىل جمتمع معرفة مفتوح أمام اجلميع.
وأهم تطور يلوح يف األفق هو التطور حنو شبكة
متنقلة عاملية تدمج إنرتنت األشياء يف النفاذ عريض
النطاق يف كل مكان .وقد بدأت بالفعل ،ومن الواضح
أن اجليل اخلامس “ ”5Gالذي يُعاجل حالياً يف إطار
جلنة الدراسات  5لقطاع االتصاالت الراديوية حتت
االسم العام “االتصاالت املتنقلة الدولية،”2020-
سيوفر األساس لتحقيق ذلك .وسيكون عمل قطاع
االتصاالت الراديوية لدعم تطويره بشكل مستدام
وميسور التكلفة من خالل التوزيعات الكافية من
الطيف والتنسيق عامالً رئيسياً هبذا الصدد.

ما الذي ينبغي فعله الستجالب مزيد من النساء
في المناصب القيادية سواء في االتحاد أو في
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟
فرانسوا رانسي :تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت جمال تقين جداً يف كثري من اجلوانب.
ولذلك أعتقد أننا حباجة إىل أنظمة تعليمية يف
العامل من شأهنا إتاحة مزيد من املهندسات.

AFP
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منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

أحمد إردنتش كافوسوغلو

تـركـيــا

يوجد قطاع تقييس
االتصاالت في صميم حياتنا
اليومية ،فهو يوفر الحلول
والمعايير للتعقيدات التقنية
والتكنولوجيات الجديدة.
وتتكون أولوياتي من شقين.
يمكن وصف المجموعة األولى
من األولويات كأولويات
تخص األعضاء.
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مـقـابـلــة

مقابلة مع أحمد إردنتش كافوسوغلو
مرشح لمنصب مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لقطاع
تقييس االتصاالت؟
أحمد إردنتش كافوسوغلو :يوجد قطاع تقييس
االتصاالت يف صميم حياتنا اليومية ،فهو يوفر احللول
واملعايري للتعقيدات التقنية والتكنولوجيات اجلديدة.
وتتكون أولويايت من شقني .ميكن وصف اجملموعة
األوىل من األولويات كأولويات ختص األعضاء.
ويف هذه اجملموعة من األولويات ،ستكون أولوييت
العليا التغلب على الفجوة الرقمية .وأعتقد أن هذه
هي املهمة األكثر أمهية وتشريفاً لكل مدير يف االحتاد.
وأويل هبذا الصدد ،أمهية كبرية لسد الفجوة التقييسية
بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة .وأرى أن تعزيز
مشاركة البلدان النامية سيم ّكننا من إبراز احتياجات
العامل النامي ومصاحله يف عمليات وضع معايري
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الدويل.
والبند اآلخر املطروح يف جدول أعمايل هو األمن
السيرباين .وأعتقد أن قطاع تقييس االتصاالت يضطلع
بدور هام يف بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .كما أن املسائل املتصلة
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بتغري املناخ والبيئة تكتسب زمخاً عاملياً .وهبذا الشأن،
ميكن ملكتب تقييس االتصاالت ) (TSBأن يؤدي دوراً
بارزاً يف التصدي للتحديات البيئية من خالل كفاءة
استهالك الطاقة وتشجيع اإلدارة الذكية للمياه واحلد
من املخلفات اإللكرتونية.
تتمثل اجملموعة الثانية من أولويايت يف األولويات
املؤسسية ألمانة مكتب تقييس االتصاالت .وسوف
أرّكز على كفاءة أساليب العمل وفعاليتها وعمليات
وضع املعايري .وينبغي أن يتمثل هدفنا يف جعل
مكتب تقييس االتصاالت «جنم القطب» يف جمال
تقييس االتصاالت .وعلينا ضمان أن يكون عمل
قطاع تقييس االتصاالت ) (TSBوأمانته مرجعاً ميكن
االعتماد عليه.
لدي خطة طموحة لتحقيق أهدايف ولقد بدأت
و ّ
بالفعل العمل على سبل املضي قدماً .وقد أنشأت
فريق خرباء وبدأت بتطوير مشاريع استعداداً ملباشرة
العمل عندما حيني الوقت – وطبعاً إذا ما انتخبتين
الدول األعضاء مديراً ملكتب تقييس االتصاالت.
ويزداد الطلب على احللول بصفة مستمرة وال أريد أن
أضيع الوقت يف مرحلة اإلعداد.

مـقـابـلــة
أمحد إردنتش كافوسوغلو

تمثل االتصاالت من آلة-إلى-آلة مستقبل االقتصاد الرقمي العالمي.
ومكتب تقييس االتصاالت في صميم هذه المسألة .وعالوة على ذلك،
ينبغي أن تحظى الحوسبة السحابية بمكان بارز في جداول أعمالنا.

ما هي االتجاهات والقضايا الناشئة التي ترى أنها
ستؤثر على عملية وضع المعايير في االتحاد؟
وكيف ينبغي لالتحاد التفاعل معها لكي يظل الهيئة
العالمية األبرز في مجال المعايير؟
أحمد إردنتش كافوسوغلو :لقد كانت االتصاالت
جزءاً أساسياً من احلياة البشرية وازداد هذا األمر
بسرعة مع ما جيري من تقدم وتطور هائل يف أدوات
وتكنولوجيات االتصاالت .وبالتوازي مع ذلك،
أدى تقارب التكنولوجيات إىل تغيري جذري يف بيئة
االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
يف العقود األخرية .ولعل شبكات اجليل التايل خري
مثال على ذلك .ويؤدي قطاع تقييس االتصاالت دوراً
أساسياً يف هذه البيئة من خالل وضع املعايري الدولية
لضمان التشغيل البيين لشبكات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وأجهزهتا عرب العامل .ومتثل االتصاالت من
آلة-إىل-آلة ) (M2Mمستقبل االقتصاد الرقمي العاملي.
ومكتب تقييس االتصاالت يف صميم هذه املسألة.
وعالوة على ذلك ،ينبغي أن حتظى احلوسبة السحابية
مبكان بارز يف جداول أعمالنا.

وينبغي ملكتب تقييس االتصاالت أن يكرس موارده
البشرية البارزة هلذه القضايا الناشئة .وأعتزم إيالء مزيد
من االهتمام لالبتكار ورصد التكنولوجيا اجلديدة.
وأعتقد أن مكتب تقييس االتصاالت ينبغي أن يضطلع
بدور أكثر فعالية يف مجع املعلومات ونشرها وإطالع
أعضاء قطاع تقييس االتصاالت بشأن التكنولوجيات
اجلديدة .وسأستكشف اإلمكانيات املتاحة لتحقيق
ذلك .وسأعمل بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة
وبالطبع سيكون دعم األعضاء من حيث اخلربة
املتخصصة والتمويل أساسياً هبذا الشأن .وينبغي
كذلك مراعاة وجهات نظر القطاع اخلاص يف عملية
وضع املعايري.
الهيكل «االتحادي» لالتحاد  -األمانة العامة مع
قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت
وتنمية االتصاالت  -فريد في اإلدارة الدولية.
كيف تخطط لتحسين هذا الهيكل من أجل تعظيم
اآلثار مع ضمان وحدة االتحاد في نفس الوقت؟
AFP/Science Photo Library
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مـقـابـلــة

أحمد إردنتش كافوسوغلو :مت ّكن قادة االحتاد من
احلفاظ على االنسجام العام لالحتاد وعلى املبادرات
املستقلة جلميع القطاعات يف الوقت نفسه .ولقد
تعلمنا الكثري منهم .وأعتقد أن االنسجام هو العنصر
احليوي للنجاح .وسوف أعمل بروح من التفاهم
املتبادل وحسن النية مع مجيع املسؤولني املنتخبني
اآلخرين يف االحتاد ومع موظفي االحتاد .وأعتقد أنه
ينبغي أن نعتز باهليكل التقليدي لالحتاد وأن نع ّدله
لالستجابة لتحديات املستقبل.
سيتم االحتفال في عام  2015بالذكرى الخمسين
بعد المائة لتأسيس االتحاد تحت عنوان
«االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
قوى دافعة لالبتكار» .ما هي في رأيك االبتكارات
الثالثة في هذه الصناعة التي غيرت عالمنا بالشكل
األكبر؟ وما هو في رأيك االبتكار التكنولوجي
األبرز في األفق؟
أحمد إردنتش كافوسوغلو :بعد التلغراف ،كانت
االتصاالت الراديوية أول عامل تغيري يف هذا القطاع.
غيت االتصاالت الشخصية واجلماعية على
فقد ّ
السواء .ويف اآلونة األخرية ،أحدثت االتصاالت
املتنقلة ثورة شهدناها مجيعاً ،إذ أدت اإلنرتنت إىل
حتويل االقتصاد العاملي واملمارسات التجارية فضالً عن
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عادات الناس اليومية .وأرى يف األفق أن االتصاالت
من آلة-إىل-آلة آخذة يف تغيري االقتصاد بنفس طريقة
اإلنرتنت متاماً .وأعتقد أن تطبيقات االتصاالت من
آلة-إىل-آلة ستجلب زمخاً جديداً للقطاع إذ تقرتب
أسواق االتصاالت الثابتة واملتنقلة من نقطة التشبع.
ما الذي يتعين القيام به الستجالب مزيد من النساء
في الوظائف القيادية سواء في االتحاد أو في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟
أحمد إردنتش كافوسوغلو :موضوع التوازن بني
اجلنسني مهم يف مكان العمل .ولدينا مزيد من
النساء يف القوى العاملة يف جمال االتصاالت باملقارنة
مع املاضي .وقد اختذ االحتاد إجراءات يف السنوات
األخرية ملعاجلة هذا املوضوع وتشجيع النساء على
العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وذلك من خالل مبادرته بشأن «الفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت» على سبيل املثال.
وهذا أمر يبشر باألمل وأؤيد اإلجراءات اليت ُاتذت
مؤخراً ،ال سيما من جانب األمانة العامة .ومع ذلك،
وبصراحة ،ينبغي لنا أن نعرتف بالعدد القليل جداً
من النساء الاليت يشغلن مناصب قيادية .وإدراكاً مين
هلذا الوضع ،سأعطي أمهية كبرية لتوظيف النساء على
مجيع املستويات.

مـقـابـلــة
أمحد إردنتش كافوسوغلو

أرى في األفق أن االتصاالت من آلة-إلى-آلة آخذة في تغيير
االقتصاد بنفس طريقة اإلنترنت تماماً.

الشباب مستعملون متحمسون ومبدعون لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .كيف ستشركهم
في االتحاد؟
أحمد إردنتش كافوسوغلو :يتفوق الشباب علينا
خبطوة إىل األمام لكوهنم مواطنني رقميني .وعلينا أن
نسعى إىل اجتذاهبم وتلبية احتياجاهتم .ومن املؤسف
أن نالحظ أن معظمهم جيهل ما ميكن لالحتاد توفريه
وما هو قادر على القيام به .وجيب علينا أن مند هلم
أيدينا ونشركهم يف عمل االحتاد .وأعتقد أن تقدمي منح
دراسية وبرامج تدريبية للطالب يف التخصصات ذات
الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يزيد
من دراية الشباب باالحتاد ويشجعهم على املشاركة
يف أعماله.

أحمد إردنتش كافوسوغلو :املوظفون هم أمثن ما
ميلكه االحتاد .فذكاؤهم وجهودهم هي اليت تدعم
هذه املنظمة يف بيئة سريعة التغري .ولن أدخر جهداً
لالستفادة من خرباهتم .ومن املعامل الرئيسية رضاهم
عن وظائفهم وشعورهم بالسعادة.
ما هي لحظة النجاح األكبر في حياتك المهنية؟
أحمد إردنتش كافوسوغلو :ليس من السهل
اإلشارة إىل حلظة واحدة كأعظم حلظة جناح يف حياة
مهنية استغرقت  22سنة .لعل أعظم حلظات النجاح
يف حيايت املهنية ،انتخايب رئيساً جمللس االحتاد
يف  2012وكون حكوميت رشحتين ملنصب مدير
مكتب تقييس االتصاالت.

األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة .ما هي
رسالتك لموظفي االتحاد؟

BSIP/AFP
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مـقـابـلــة

من الشخصية التي كان لها التأثير األكبر في طريقة
رؤيتك للعالم؟
أحمد إردنتش كافوسوغلو :طوال حيايت املهنية،
نظرت إىل مهامتا غاندي كمصدر من مصادر اإلهلام.
فقد أظهر غاندي كيف ميكن لشخص أن يفوز
بالوالء« ،ليس فقط من خالل لعبة السياسة املاكرة
اليت يشوهبا الغش واخلداع ،وإمنا من خالل املثال احلي
جسد التغيري
لطريقة العيش النبيلة أخالقياً» .وقد ّ
التحويل وكان واحداً من الرجال القليلني يف التاريخ
الذين كافحوا يف آن واحد على اجلبهات األخالقية
والدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.

>

مست قلوب الكثريين ألهنا رسالة عاملية.
ورسالته ّ
وأعتقد أن هذا هو النوع من املواقف اليت حنن يف أشد
احلاجة إليه يف هذه األيام.
إذا تعين عليك أن تصف نفسك في ثالث كلمات،
ما هي؟
أفضل حتديد ثالث
أحمد إردنتش كافوسوغلو :إنين ّ
ركائز أساسية أؤمن هبا وأمتسك هبا يف مجيع األوقات
وهي« :الصدق» و»العمل اجلاد» و»حسن النية».

سيرة ذاتية موجزة ألحمد إردنتش كافوسوغلو

على املستوى الدويل ،كان الدكتور أمحد إردنتش
كافوسوغلو نائباً لرئيس االجتماع اإلقليمي
التحضريي ألوروبا يف  2013استعداداً للمؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت لعام  ،2014ورئيس جملس االحتاد
يف  2012ونائباً للرئيس يف  2011وعمل بصفة نائب
رئيس فريق العمل التابع جمللس االحتاد واملعين بوضع
دستور مستقر لالحتاد .وهو حالياً نائب رئيس
اللجنة التابعة للمجلس املعنية بالذكرى السنوية
اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد.
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ويتمتع السيد كافوسوغلو خبربة واسعة يف املناقشات
الدولية الرائدة ،والتفاوض بشأن العقود وتسوية
النزاعات يف الغرفة الدولية للتجارة .وقد مثّل هيئة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (ICTAبرتكيا
يف عدة اجتماعات ومؤمترات دولية بصفة رئيس
الوفد أو نائب رئيسه.
ومنذ  ،2010يشغل السيد كافوسوغلو منصب رئيس
دائرة العالقات الدولية يف هيئة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ومن  2008إىل  ،2009عمل بصفة
خبري تنسيق تنظيمي لدى االحتاد .وعمل بصفة

خبري يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 2001
على  2010وكخبري قانوين وحمام يف األمانة الفرعية
للصناعات احلربية من  1993إىل .2001
ُولد السيد كافوسوغلو يف تركيا يف  .1969وخترج من
كلية احلقوق ،جامعة إسطنبول يف  1991وحصل
على درجيت املاجستري والدكتوراه من جامعة
إسطنبول يف  2002و 2007على التوايل .وهو متزوج
ولديه طفالن.

منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت

بـالل جـامـوسي

تونس

إن أولوياتي الملحة
هي جعل قطاع تقييس
االتصاالت منظمة وضع المعايير
الدولية األكثر جاذبية واستجابة
لقطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( ،)ICTمع التركيز
على الصلة الوثيقة بالواقع وعلى
الجودة والسرعة؛ تسريع المسيرة
نحو سد الفجوة التقييسية
بين البلدان المتقدمة والنامية،
بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية
االتصاالت وتعزيز التعاون مع
منظمات وضع المعايير األخرى
ذات الصلة،
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مقابلة مع بالل جاموسي
المرشح لشغل منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت
في االتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لقطاع
تقييس االتصاالت؟
بالل جاموسي :إن أولويايت امللحة هي التالية:
 جعل قطاع تقييس االتصاالت منظمة وضع
املعايري الدولية األكثر جاذبية واستجابة لقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ،(ICTمع
الرتكيز على الصلة الوثيقة بالواقع وعلى اجلودة
والسرعة.
 تسريع املسرية حنو سد الفجوة التقييسية بني
البلدان املتقدمة والنامية ،بالتعاون الوثيق مع
قطاع تنمية االتصاالت.
 تعزيز التعاون مع منظمات وضع املعايري
األخرى ذات الصلة ،مع الرتكيز على تقاطع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع القطاعات
التخصصية (كقطاعات الرعاية الصحية
والصريفة والنقل واملرافق العمومية).
 تعـزيـز نـقـل االبتكـار إىل الـمعـايـيــر ومشـاركــة
الـمؤسســات األكـاديـميــة يف قـطــاع تقييس
االتصاالت.
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ما هي االتجاهات والقضايا الناشئة التي ترى أنها
ستؤثر على جهود وضع المعايير في االتحاد؟
وكيف ينبغي لالتحاد التفاعل معها لكي يظل الهيئة
العالمية األبرز في مجال وضع المعايير؟
ذكرت ندوة املعايري العاملية
بالل جاموسي :كما َ
أست االستعدادات هلا ،فإن تقاطع
لعام  2012اليت تر ُ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع القطاعات
التخصصية يتطلب تعزيز التعاون مع املنظمات األخرى
املعنية بوضع معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وإقامة عالقات جديدة مع القطاعات التخصصية.
ويكتسي عمل جلنة االستعراض بقطاع تقييس
االتصاالت ) (RevComأمهية بالغة يف التماس مدخالت
أعضاء االحتاد بشأن السبيل األفضل للتصدي لتغري
البيئة والتحديات املقبلة .وكان يل شرف العمل
كأمني اللجنة اليت أدت إىل إنشاء جلنة االستعراض
أثناء انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يف
عام  ،(WTSA12) 2012والعمل كمستشار هلذه اللجنة
املهمة جداً منذ إنشائها.

مـقـابـلــة
بالل جاموسي

يكتسي عمل لجنة االستعراض بقطاع تقييس االتصاالت ()RevCom

أهمية بالغة في التماس مدخالت أعضاء االتحاد بشأن السبيل
األفضل للتصدي لتغير البيئة والتحديات المقبلة.

الهيكل «االتحادي» لالتحاد  -األمانة العامة مع
قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت
وتنمية االتصاالت  -هو هيكل فريد في مجال
اإلدارة الدولية .كيف تخطط لالستفادة من هذا
الهيكل لتحقيق األثر األقصى ،مع ضمان وحدة
االتحاد في الوقت نفسه؟
بالل جاموسي :تتطلب اجملاالت الناشئة يف وضع
املعايري تعاوناً وثيقاً مع قطاع االتصاالت الراديوية
لضمان احرتام التوزيعات الرتددية وخفض خماطر
التداخل ،كما حدث يف معايري االتصاالت عرب
خطوط شبكة الكهرباء الذكية الضيقة النطاق على
سبيل املثال.
مع التطور السريع للتكنولوجيا واملعايري ،ال بد من
العمل بشكل وثيق جداً مع قطاع تنمية االتصاالت
من أجل حتقيق أهداف بناء القدرات واملسارعة لتطوير
البيئة التنظيمية التمكينية املناسبة.
وخالل السنوات اخلمس اليت أمضيتها يف االحتاد
الدويل لالتصاالت ،كان يل شرف متثيل مدير
مكتب تقييس االتصاالت ) (TSBأحياناً يف فريق

تنسيق اإلدارة املؤلف من املسؤولني املنتخبني اخلمسة
ونواب املديرين .وقد منحتين هذه التجربة منظوراً
فريداً بشأن كيفية حتقيق االستفادة الفضلى من
اهليكل االحتادي لالحتاد.
سيحتفل االتحاد في عام  2015بالذكرى السنوية
الخمسين بعد المائة إلنشائه تحت عنوان
“االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
قوى دافعة لالبتكار” .ما هي في رأيك االبتكارات
الثالثة في هذا القطاع التي كان لها األثر األكبر
في تغيير العالم؟ وما هو في رأيك أبرز ابتكار
تكنولوجي يلوح في األفق؟
بالل جاموسي :تالمس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مجيع جوانب حياتنا وتشمل خمتلف
اجملاالت .وسيكون االبتكار القاسم املشرتك بني
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وبني القطاعات األخرى .فعلى سبيل املثال ،تتناول
األفرقة املتخصصة اليت أُنشئت حديثاً يف قطاع تقييس
منصب مدير مكتب تقييس
االحتاد الدويل
االتصاالت يف
XXX
لالتصاالت
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االتصاالت قضايا االبتكار يف اخلدمات املالية الرقمية
اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي
اخلدمات املصرفية للفقراء؛ ومثة مثال آخر يف الفريق
وس ُحب الطريان اليت
املتخصص املعين مبراقبة الطريان ُ
تُستخدم فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة
سالمة الطريان.
ما الذي ينبغي فعله الستجالب مزيد من النساء إلى
المناصب القيادية سواء في االتحاد أو في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟
بالل جاموسي :إن لدى االحتاد سجالً جيداً من
التوازن بني اجلنسني وهو يسري يف االجتاه الصحيح.
فعلى سبيل املثال ،زادت دائرة جلان الدراسات مبكتب
تقييس االتصاالت ،حتت قياديت ،عدد املستشارات
النساء ومكنتهن من تويل املزيد من األدوار القيادية.
اصلنا مع اجلامعات أمر بالغ األمهية يف جلب
وتو ُ
املهندسات الشابات إىل االحتاد .وحتظى العديد
من املتدربات يف االحتاد/مكتب تقييس االتصاالت
املختارات من بني أعضاء األوساط األكادميية
حبظ أوفر لالنضمام إىل صفوف العمل يف االحتاد
أو لدى غريه من أرباب العمل يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
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إن الشباب مستخدمون ن ِهمون ومبدعون
لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت .كيف
ستعمل على إشراكهم في أنشطة االتحاد؟
بالل جاموسي :يؤدي أعضاء االحتاد من األوساط
األكادميية دوراً هاماً جداً يف تعريف الشباب باالحتاد
يف وقت مبكر جداً من حياهتم املهنية .واستثمارنا يف
تعليم املعايري يف االحتاد الدويل لالتصاالت ومعهد
مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ) (IEEEيؤيت مثاره إذ
أضافت العديد من اجلامعات دورات دراسية بشأن
املعايري إىل مناهجها.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن زيادة استخدامنا لوسائل
اإلعالم االجتماعية تساعد االحتاد يف االستفادة من
قناة التواصل هذه الشائعة بني الشباب.
األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة .ما هي
الرسالة التي تود أن توجهها إلى موظفي االتحاد؟
بالل جاموسي :على مدى السنوات اخلمس
املاضية ،حالفين احلظ بالعمل مع الكثري من
الزمالء الالمعني واجملتهدين يف االحتاد ضمن خمتلف
التشكيالت :بصفة مشرف ومدير؛ أو بصفة معاون يف
مؤمترات ومجعيات االحتاد الكربى؛ أو بصفة عضو يف
الفريق االستشاري املشرتك وجلان االستقصاء املختلفة.

مـقـابـلــة
بالل جاموسي

تالمس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جميع جوانب حياتنا وتشمل
مختلف المجاالت .وسيكون االبتكار القاسم المشترك بين االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين القطاعات األخرى.

وكمدير ملكتب تقييس االتصاالت ،سأظل
أعامل الزمالء باحرتام ونزاهة ،وسأعتمد سياسة
الباب املفتوح ،وسأصغي إىل شواغلهم ،وسألتفت إىل
احتياجاهتم ،مراعياً تنوعنا الثقايف ،وسأبث احليوية يف
صفوف الفريق ليقدم أفضل اخلدمات ألعضاء االحتاد.
الصعُد كما
وسنستمر معاً يف االبتكار على مجيع ُ
فعلنا مثالً عندما استضفت أول مقهى عاملي يف دائرة
جلان الدراسات مبكتب تقييس االتصاالت يف  7أبريل
 ،2011وهو يُستخدم اآلن يف مجيع دوائر االحتاد
لشحذ األذهان بشأن مواضيع اسرتاتيجية؛ أو عندما
توليت قيادة تطوير مشروع النشر املباشر للوثائق ،الذي
يستخدمه اآلن األعضاء واملوظفون ويقدرونه ألنه يعزز
الكفاءة وجيعل املسامهات متاحة على الفور.
ما هي اللحظة التي بعثت في نفسك أشد مشاعر
الرضاء خالل حياتك المهنية؟
بالل جاموسي :من بني اللحظات اليت ال تبارح
ذاكريت يف حيايت املهنية ،أتذكر بكل فخر اليوم الذي
حصلت فيه على منحة دراسية كاملة ،على أساس
اجلدارة ،لدراسة هندسة احلاسوب يف الواليات املتحدة
ختيتين شركة نورتل )(Nortel
يف عام  ،1985وعندما ّ

يف عام  2008كمهندس متميز  -إذ مل ينل شرف هذا
التمييز سوى  8زمالء من بني  25 000مهندس.
ولعل حلظة النجاح الكربى جاءت عند
تعييين رئيساً لدائرة جلان الدراسات  -عندما وقع
االختيار علي من بني حوايل  250متقدماً من مجيع
أحناء العامل.
من هي الشخصية التي كان لها التأثير األكبر في
طريقة رؤيتك للعالم؟
بالل جاموسي :متلكين اإلعجاب الشديد بأشخاص
خمتلفني يف مراحل خمتلفة من حيايت .فخالل نشأيت
الدي
تأثرت مرحلة شبايب مبا ملست لدى و َّ
يف تونسَ ،
(نوري وماجدة جاموسي) ،ولدى العديد من معلمي
املدارس الذين تتلمذت على يدهم ،من اجتهاد والتزام
بالنجاح يف احلياة وباحلرية والكرامة والنزاهة.
وتأثرت يف مرحلة التعليم العايل والسنوات املهنية
ُ
األوىل باملقاربة الرباغماتية يف أمريكا الشمالية حلل
املشاكل ،وبأخالقيات العمل القوية وااللتزام بالتميز.
ويف االحتاد الدويل لالتصاالت ،كان الراحل حممد
امليلي (األمني العام لالحتاد يف الفرتة )1983-1967
وحامد الشعبوين (مؤسس مكتب االحتاد الدويل

AFP/Science Photo Library

منصب مدير مكتب تقييس
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت
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لالتصاالت للمنطقة العربية يف القاهرة) مصدري
إهلام يل من حيث حبهما لالحتاد الدويل لالتصاالت
وتواضعهما وتفانيهما يف خدمة اآلخرين.

>

إذا تعين عليك أن تصف نفسك في ثالث كلمات،
ما هي؟
بالل جاموسي :قائد ،مبتكر ،دبلوماسي.

سيرة ذاتية موجزة لبالل جاموسي

بالل جاموسي املهندس واملدير وخبري التقييس متعدد
اللغات وصاحب  22براءة اخرتاع ،التونسي املولد ،يتوىل
رئاسة دائرة جلان الدراسات مبكتب تقييس االتصاالت
) (TSBيف جنيف ،سويسرا ،منذ عام .2010
وتوىل الدكتور جاموسي قيادة أنشطة املكتب بشأن
املعايري لتوجيهها حنو عصر جديد يتسم بضرورة
زيادة التعاون مع القطاعات التخصصية مثل الرعاية
الصحية والنقل واملرافق العمومية والصريفة.
وجتسدت اإلجنازات الرئيسية يف إطار واليته يف وضع
معايري جديدة مهمة؛ يف حني اضطلع بإدارة املوظفني

  68أخبار االحتاد العدد    5سبتمبـر | أكـتوبـر

إدارة ّفعالة من خالل توظيف املواهب اجلديدة،
وحتسني التوازن بني اجلنسني ،وتقدمي أساليب عمل
جديدة ،والبقاء ضمن حدود امليزانية.
وقبل عام  ،2010عمل الدكتور جاموسي يف القطاع
اخلاص ملدة  15عاماً يف أمريكا الشمالية .وبصفته
مديراً للمعايري ،أدار أكثر من  50موظفاً وأدار مشاركة
الشركة يف أكثر من  90منظمة معايري.
ويف فريق مهام هندسة اإلنرتنت ) ،(IETFوضع عدداً
من معايري اإلنرتنت .وبصفته من كبار أعضاء
معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات )،(IEEE

2014

انتُخب عضواً يف جملس إدارة مجعية معايري معهد
مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات وعضواً يف فريقها
االستشاري للمؤسسة.
وهو حاصل على شهادات البكالوريوس واملاجستري
والدكتوراة يف هندسة احلاسوب من جامعة والية
بنسلفانيا ،الواليات املتحدة األمريكية.
وهو يجيد العربية والفرنسية واإلنكليزية إجادة تامة؛
مع بعض اإلملام باللغتني اإلسبانية واألملانية.

منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت

تشايسوب لي
مجهورية كوريا

إن الوظيفة الجوهرية
واألساسية لقطاع تقييس
االتصاالت ( )ITU-Tينبغي أن
تكون وضع المعايير (توصيات
قطاع تقييس االتصاالت)
المفيدة بالنسبة لكل أعضاء
االتحاد .وتحقيقاً لذلك فإني
أرى أن بالمستطاع تلخيص
األولويات على أنها القيمة،
والعمل ،والكفاءة التقنية.
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مقابلة مع تشايسوب لي
المرشح لشغل منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت
في االتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملحة بالنسبة لقطاع
تقييس االتصاالت؟
تشايسوب لي :إن الوظيفة اجلوهرية واألساسية
لقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tينبغي أن تكون
وضع املعايري (توصيات قطاع تقييس االتصاالت)
املفيدة بالنسبة لكل أعضاء االحتاد .وحتقيقاً لذلك فإين
أرى أن باملستطاع تلخيص األولويات على أهنا القيمة،
والعمل ،والكفاءة التقنية.
وتعين القيمة وضع معايري تتسم جبودة رفيعة على
حنو يتسم بالفعالية والكفاءة.
أما العمل فيشمل دراسة املسائل اليت حتتاج إىل
املشاركة الدولية بصورة استباقية والشروع يف وضع
املعايري يف الوقت املناسب ،مع مراعاة احتياجات
البلدان النامية واالتساق مع منظمات املعايري األخرى
ذات الصلة.
وتشري الكفاءة التقنية إىل توفري منتدى عمل
رفيع يتيح إجراء مداوالت عاملية فعالً بني األعضاء
واملشاركني ،وتعزيز تيسري استحداث معايري ذات
مستوى عاملي لالتصاالت وتكنولوجيات واملعلومات
واالتصاالت ).(ICT
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ما هي االتجاهات والمسائل الناشئة التي تعتقد
أنها ستؤثر على جهود وضع المعايير في االتحاد؟
وكيف ينبغي أن يستجيب االتحاد كي يظل الهيئة
العالمية األبرز في مجال وضع المعايير؟
تشايسوب لي :كان التقارب أحد العوامل
احلاكمة لسنوات عديدة ،وعلى املدى القصري ومع
تزايد انتشار االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت فإننا حباجة إىل أن نعزز من اعتمادنا
لعامل التكامل الرأسي.
ويتسم النظام الراهن للجان الدراسات بالرتكيز
األفقي حيث يتوىل تفحص التقييس من منظور
تكنولوجي دون املراعاة الالئقة للوجهة املزمعة
للتكنولوجيا املعنية .ولنأخذ مثالً قطاعات الصحة
اإللكرتونية ،واخلدمات املصرفية اإللكرتونية ،واملدن
الذكية ،وما إليها .إن احلاجة تدعو إىل استحداث
املعايري على حنو يراعي بشكل خاص هذه
القطاعات ،وسيتطلب ذلك اتِّباع هنج حساس إزاء
املهمة املطلوبة والوقت الالزم .وهكذا فإن املرونة
الزمة من حيث التطوير واملواءمة .ولالستجابة هلذه
البيئة اجلديدة فإن على قطاع تقييس االتصاالت

مـقـابـلــة
تشايسوب يل

لنأخذ مثالً قطاعات الصحة اإللكترونية ،والخدمات المصرفية اإللكترونية،
والمدن الذكية ،وما إليها .إن الحاجة تدعو إلى استحداث المعايير على
نحو يراعي بشكل خاص هذه القطاعات ،وسيتطلب ذلك اتِّباع نهج
حساس إزاء المهمة المطلوبة والوقت الالزم.

أن يستند إىل األساس الصلد للجان دراساته وأن
يستحدث آليات جديدة لتدعيم النظام القائم.
ومن حيث املنظور طويل األجل فإن على قطاع
تقييس االتصاالت أن يتفحص ويستحدث معايري
معنية جملتمع معلومات أكثر تقدماً حىت مما هو قائم
اليوم .ويعين ذلك أن علينا أن نأخذ يف احلسبان
مبادئ الثقة واإلبداع .إن جمتمع املعلومات يشهد
تطوراً متواصالً بسمات جديدة ال تقتصر على دفع
جمتمع املعرفة وهتيئة الصاحل االجتماعي فحسب بل
إن هلا جانبها املظلم املتصاعد أيضاً .فبمقدور اجلرمية
السيربانية أن تقوض كثرياً من مصداقية االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن تطورها،
وإين أعتقد أن على االحتاد الدويل لالتصاالت أن
يتصدر الصفوف يف رسم معامل جمتمع مقبل للمعرفة
صاحل وجدير بالثقة ،وأن على معايري قطاع تقييس
االتصاالت أن تسهم يف ذلك .وسيقتضي األمر قدراً
وافراً من التفكري اخلالق ملواكبة االبتكار يف اجلانبني
املشرق واملظلم على حد سواء.

الهيكل «الفيدرالي» لالتحاد ،أي األمانة العامة
جنباً إلى جنب مع قطاعات االتصاالت الراديوية،
وتـقيـيس االتصــاالت ،وتـنمــية االتـصــاالت ،هـو
هيكــل فريد في مجــال اإلدارة الدوليـة .كيف
تخطط لالستفادة من هذا الهيكل لتحقيق
األثــر األقـصى ،مع ضمــان وحــدة االتحــاد
في الوقت نفسه؟
تشايسوب لي :يركز االحتاد على مجيع جوانب
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أي السياسات والتنظيم ،والتكنولوجيا والتطوير،
واخلدمات الثابتة واملتنقلة .وينبغي أن يتمثل الدور
األساسي لقطاع تقييس االتصاالت يف توفري
القدرات املستندة إىل التكنولوجيا واملعايري للمضي
قدماً يف تعزيز اخلدمات املتنقلة وعمليات النشر اليت
يقودها القطاعان اآلخران ،أي قطاعا االتصاالت
الراديوية وتنمية االتصاالت .كما يتعني أن تُسهم
هذه القدرات يف حتديد املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالسياسات والتنظيم اليت تُعىن هبا األمانة العامة.
وكعضو من أعضاء فريق اإلدارة فإن على مدير
مكتب تقييس االتصاالت أن يقوي هذه السمات
ويعزز التعاون مع القطاعني اآلخرين ومع األمانة
العامة لضمان وحدة االحتاد.
AFP
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سيحتفل االتحاد في عام  2015بالذكرى السنوية
الخمسين بعد المائة إلنشائه تحت عنوان
«االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
قوى دافعة لالبتكار» .ما هي في رأيك االبتكارات
الثالثة في هذا القطاع التي كان لها األثر األكبر
في تغيير العالم؟ وما هو في رأيك أبرز ابتكار
تكنولوجي يلوح في األفق؟
تشايسوب لي :لقد اضطلع االحتاد بدور بارز
يف مجيع ما سريد ذكره أدناه .وإنين أعتقد أنه بعد
السنوات املائة واخلمسني املقبلة ستدَّعي أجيال
املستقبل األمر ذاته بالنسبة للتكنولوجيات اليت
ستصوغ مستقبلنا.
الرقمنة – أسهم التحول من النظم التماثلية إىل
النظم الرقمية يف توسع إتاحة االتصاالت للجمهور
العام على نطاق واسع ،وكذلك اتصاالت البيانات
(توصية قطاع تقييس االتصاالت  )X.25والتلمانية
(معايري الفاكس اخلاصة باجليلني الثاين والثالث).
وأتاحت اخلدمات املتنقلة توسع االتصاالت
من األسرة إىل الفرد ،وهو ما َّ
شكل ابتكاراً أساسياً
وخطوة عظيمة حقاً حنو حتقيق هدف االحتاد املتمثل
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يف “توصيل العامل” .ومثة الكثري مما ميكن القيام به بعد
فيما يتعلق باإلمكانيات املتواصلة للخدمات املتنقلة
يف البلدان النامية.
وأدى النطاق العريض إىل االرتقاء جبودة التوصيلية
من النصوص البسيطة واالتصاالت الصوتية إىل بيئة
ذات وسائط إعالمية متعددة فعالً .ولقد كان هذا
هو االبتكار الذي نقل العامل من جمتمع صناعي
إىل جمتمع للمعلومات .ومثة إقرار اآلن بأن النطاق
العريض يف الشبكات الثابتة أو املتنقلة هو عنصر
أساسي للتنمية املستدامة ،وترويج وتعزيز االقتصادات،
واالرتقاء بنوعية احلياة البشرية.
وينبغي النظر إىل التكنولوجيات الذكية ،أي
التكنولوجيات اليت تعزز الكفاءة وتقلل من التدخل
البشري يف الوقت ذاته ،على أهنا االبتكار األبرز التايل
الذي الحت بشائره .ومن األمثلة املهمة على ذلك
االفرتاضية واالتصاالت املستندة إىل السياق .ويف
الوقت الراهن جيري تطوير هذه التكنولوجيات على
مستوى الشبكات ،إال أن هذا التطوير سيتوسع قريباً
ليشمل خمتلف وظائف األجهزة ،مبا يف ذلك اخلدمات
والتطبيقات.

مـقـابـلــة
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ينبغي النظر إلى التكنولوجيات الذكية ،أي التكنولوجيات التي تعزز الكفاءة وتقلل من
التدخل البشري في الوقت ذاته ،على أنها االبتكار األبرز التالي الذي الحت بشائره.
ومن األمثلة المهمة على ذلك االفتراضية واالتصاالت المستندة إلى السياق.

ما الذي ينبغي فعله الستجالب المزيد من النساء
إلى المناصب القيادية سواء في االتحاد أو
في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟
تشايسوب لي :إن مسألة املساواة بني اجلنسني
بالغة األمهية يف خريطة الطريق اليت يعتمدها االحتاد.
والستجالب املزيد من النساء إىل املناصب القيادية
يف االحتاد فإن علينا أيضاً أن نعاجل املشكلة األوسع
املتعلقة بوضع اخلبريات يف ميدان تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ومن جانب االحتاد ،فقد نظم وساهم
يف عدة برامج مبا يف ذلك «يوم الفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” و”الشبكة
العاملية لصناع القرار من النساء يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت” مما سلط األضواء بقوة
على هذه املسألة .وسيؤدي اعتماد هنج متواصل
ونشط الجتذاب اخلبريات يف حتقيق املساواة بني
اجلنسني يف املنظمة ،كما أنه سيساهم كثرياً يف إرساء
القيمة واملصداقية.
إن الشباب هم مستخدمون ن ِهمون ومبدعون
لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت .كيف
ستعمل على إشراكهم في أنشطة االتحاد؟

تشايسوب لي :إن األمر األهم هنا ،وال سيما فيما
يتعلق بالتقييس ،هو التعليم .ويعين ذلك يف أبسط
مستوياته اكتساب فهم أوسع بأن من املتعذر استخدم
اإلنرتنت أو إجراء مكاملة هاتفية ما مل تكن هناك
معايري حتكم ذلك .وإذا ما توافر إقرار أفضل باألمهية
األساسية للمعايري فإن ذلك سيولِّد اهتماماً أوسع.
ويتيح توفري الفرص حلضور أحداث االحتاد نقطة
انطالق مهمة .ومما يستحق االستكشاف أيضاً
مسائل توفري املنح الدراسية على حنو مشرتك مع
شركاء الصناعة ،والتدريب الداخلي املفتوح للمساعدة
يف أنشطة التقييس ،واملنح التدريبية ضمن برنامج سد
الفجوة التقييسية.
إن األفراد هم المكون الحاسم في أي منظمة.
ما هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى موظفي
االتحاد؟
تشايسوب لي :إن االحتاد يتعامل مع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وهو القطاع األشد
ابتكاراً واألسرع تطوراً يف عامل اليوم .ومن الواضح أن
هذا القطاع يؤثر على كل جانب من جوانب التجارة
واحلياة اإلنسانية .تلك هي مسؤولية عظمى .وإين
ألحيي موظفي االحتاد على قدرهتم على توفري أحدث
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املعارف بشأن املسائل اليت يواجهها هذه القطاع
البالغ األمهية .إنين أعتقد أن هناك أساساً راسخاً لبناء
فريق يتسم بالتجانس النشط مع كل اجلهات الفاعلة
األخرى مبا يتيح لالحتاد أن يواصل حتسني اخلدمات
املقدمة إىل األعضاء من حيث القيمة ،والكفاءة،
والفعالية ،والشفافية.

>

ما هي اللحظة التي بعثت في نفسك أعظم مشاعر
الرضاء خالل حياتك المهنية؟
تشايسوب لي :لقد مت عام  1994إعداد خطة
البنية التحتية للمعلومات يف مجهورية كوريا حتت
قيادة احلكومة لتحضري األساس الالزم لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف البالد على مدى السنوات
اخلمس عشرة التالية .وقد ُدعي ستة خرباء من خمتلف
املنظمات ،وكنت من بينهم ،لوضع تلك اخلطة .وأُجنز
تنفيذ هذه اخلطة عام  ،2010وهي توفر اإلطار احملوري
ملشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجهورية
كوريا .ولقد كانت مشاركيت يف وضع اخلطة املذكورة
ومعاينة نتائجها من بني أهم اللحظات الباعثة على
الرضا يف مسرييت املهنية.

سيرة ذاتية موجزة لتشايسوب لي

بدأ السيد تشايسوب يل حياته املهنية عام 1986

كباحث يف تليكوم كوريا .وبعد  17عاما ًبدأ
العمل يف معهد حبوث اإللكرتونيات واالتصاالت
يف كوريا ) (ETRIحيث ظل هناك ملدة مثاين سنوات.
ويعمل يل اآلن يف املعهد الكوري املتقدم للعلوم
والتكنولوجيا ) (KAISTوكذلك كاستشاري أول
يف وزارة العلوم ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
والتخطيط املستقبلي يف كوريا ) .(MSIPواخنرط يل
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يف ميدان تقييس االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على مدى سبعة وعشرين عاماً وذلك
منذ عام  ،1987وختصص يف ميادين مثل الشبكات
الرقمية املتكاملة اخلدمات ) ،(ISDNوالبنية التحتية
العاملية للمعلومات ) ،(GIIوبروتوكول اإلنرتنت،
وشبكات اجليل التايل ) ،(NGNوتلفزيون بروتوكول
اإلنرتنت ) ،(IPTVواحلوسبة السحابية .وعمل يل
كنائب لرئيس جلنة الدراسات  13لقطاع تقييس

االتصاالت بني عامي  2001و ،2008كما كان
رئيساً مشاركاً للفريق املتخصص املعين بشبكات
اجليل التايل ونائباً لرئيس الفريق املتخصص املعين
بتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت التابعني لالحتاد .ويشغل
يل حالياً منصب رئيس جلنة الدراسات  13لقطاع
تقييس االتصاالت منذ عام .2009
والسيد يل متزوج وله ابنان .وهو حائز على شهادة
الدكتوراة يف هندسة وسائط اإلعالم املتعددة.

منصب مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت

براهيما سانو
بوركينا فاصو

من أهم أولوياتي
هي االستفادة من إمكانات
االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لتمكين
التنمية في قطاعات أخرى من
االقتصاد؛ تعزيز الشراكات
والتعاون مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين في النظام
البيئي لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ودعم بيئة تشجع
استثمار القطاع الخاص وإلى
التنمية االجتماعية واالقتصادية
للجميع ...
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مقابلة مع براهيما سانو
َّ
المرشح لشغل منصب مدير مكتب تنمية االتصاالت
في االتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الملِّحة بالنسبة لقطاع تنمية
االتصاالت؟
براهيما سانو :يعمل قطاع تنمية االتصاالت
من أجل حتسني حياة الناس ،وذلك باملسامهة يف
بناء جمتمع معلومات يشمل اجلميع حقاً .حنن نعزز
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
حتقيق التنمية يف كل مكان ،مبا يف ذلك املناطق
الريفية والنائية ،من خالل تنفيذ خطة عمل ديب اليت
اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف وقت
سابق من هذا العام.
واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
) (ICTليست هدفاً حبد ذاهتا ولكنها عنصر رئيسي
للتمكن من إحراز التقدم االجتماعي واالقتصادي
والبيئي .ومن أجل حتقيق هدف إنشاء جمتمع معلومات
شامل للجميع تتمثَّل أولويايت العليا هلذا القطاع
فيما يلي:
 االستفادة من إمكانات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتمكني التنمية يف
قطاعات أخرى من االقتصاد
 تعزيز الشراكات والتعاون مع أصحاب
املصلحة الرئيسيني يف النظام البيئي لتكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ودعم بيئة تشجع
استثمار القطاع اخلاص وإىل التنمية االجتماعية
واالقتصادية للجميع
تعزيز الدور احلاسم لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الوقاية من الكوارث والتصدي
هلا ،وزيادة عدد النساء والشباب املهتمني
باملشاركة يف عامل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وإيالء االهتمام إىل األشخاص
ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة
للمساعدة يف حتقيق الشمول الرقمي.

ما هي التحديات والفرص في رأيك بالنسبة لتنفيذ
خطة عمل دبي؟
براهيما سانو :تعرض خطة عمل ديب خارطة
طريق للسنوات األربع القادمة وحتدِّد عملنا وإجراءاتنا
وأهدافنا .وهي تعرض أكرب فرصة حىت اآلن لتحسني
احلالة يف العامل من خالل حتسني حياة الناس ومتكني
الناس من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويتعي أن
لتعزيز رفاههم االجتماعي واالقتصاديَّ .

مـقـابـلــة
براهيما سانو

تعرض خطة عمل دبي خارطة طريق للسنوات األربع القادمة وتحدِّد عملنا وإجراءاتنا
وأهدافنا .وهي تعرض أكبر فرصة حتى اآلن لتحسين الحالة في العالم من خالل
تحسين حياة الناس وتمكين الناس من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز
رفاههم االجتماعي واالقتصادي.

تعين خطة عمل ديب شيئاً ملموساً لكل الناس .وهلذا
السبب ،فإننا حنتاج إىل حتويلها إىل واقع ملموس.
إن جناح عملنا يعتمد أيضاً على مدى اعتناقنا
لنهج اإلدارة القائمة على النتائج ،وهي منهجية
جيري تنفيذها اآلن يف كل منظومة األمم املتحدة.
ولدي إميان راسخ بفوائد اإلدارة القائمة على النتائج
حيث ستساعدنا على تعزيز املساءلة والشفافية.
وسوف تساعدنا أيضاً على تعيني التدابري ملواصلة
نغي الرتكيز من
حتسني أدائنا ونتائجنا .وعندما ِّ
األنشطة إىل اإلجنازات فإننا نستطيع أن نزيد من أثر
العمل الذي نقوم به.
وتعزيز قدرة مكتب تنمية االتصاالت وحضوره
اإلقليمي ،مع تنظيم مواردنا املالية والبشرية سيكون
أيضاً من األمور احلامسة يف فرتة السنوات األربع
القادمة .واهلدف هو الوصول مبواردنا إىل املستوى
األمثل لدعم إحراز األهداف واعتناق هنج يتسم
بفعالية التكاليف عند تنفيذ األنشطة.

الهيكل ”االتحادي“ لالتحاد  -األمانة العامة مع
قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت
وتنمية االتصاالت  -فريد في اإلدارة الدولية.
كيف تخطط لتحسين هذا الهيكل من أجل تعظيم
اآلثار مع ضمان وحدة االتحاد في نفس الوقت؟
تبي يل من خربيت امليدانية أن
براهيما سانو :لقد َّ
األمر األكثر أمهية لألعضاء ليس هو مكتب تنمية
االتصاالت أو مكتب تقييس االتصاالت أو مكتب
االتصاالت الراديوية ولكنه باألحرى تقدمي منتجات
االحتاد وخدماته يف الوقت املناسب .ويساهم كل
قطاع بعنصر فريد يف االحتاد ،ولكن جماالت عملنا
ترتابط بشكل وثيق .وسوف أواصل تعزيز التآزر
يف مجيع أنشطتنا من أجل ترشيد استخدام املوارد
وزيادة األثر.
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سيتم االحتفال في عام  2015بالذكرى الخمسين
بعد المائة لتأسيس االتحاد تحت عنوان
”االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
قوى دافعة لالبتكار“ .ما هي في رأيك االبتكارات
الثالثة في هذه الصناعة التي غيَّرت عالمنا بالشكل
األكبر؟ وما هو في رأيك االبتكار التكنولوجي
األبرز في األفق؟

ما الذي يتعيَّن القيام به لجلب مزيد من النساء في
الوظائف القيادية سواء في االتحاد أو في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل؟

براهيما سانو :اهلواتف املتنقلة ووسائط التواصل
االجتماعية و”التطبيقات“ (أو  )Appsهي من بني
غيت عاملنا أكثر من غريها.
االبتكارات الرئيسية اليت َّ
وتوضح آخر اإلحصاءات لدينا أنه بنهاية عام 2014
سيصل عدد االشرتاكات يف اخلدمة اخللوية املتنقلة
إىل قرابة  7مليارات ،وسيكون هناك قرابة  3مليارات
مستعمل لإلنرتنت ،ويأيت الثلثان منهم من العامل
النامي ،وسيصل عدد االشرتاكات يف النطاق العريض
املتنقل إىل  2,3مليار على صعيد العامل .ويقود سوق
التطبيقات بالفعل الطريق أمام سلوكيات االتصاالت
اجلديدة ،حيث تفتح الباب أمام النماذج التجارية
املبتكرة .والذي يلفت النظر هو أن أول مليار عملية
تنزيل ألحد التطبيقات مل تستغرق سوى تسعة أشهر.
وإذا نظرنا إىل املستقبل ،فإين متأكد أن توفري
التوصيلية املتنقلة عن بُعد بشكل موثوق سيفتح الباب
أمام مناذج جديدة من التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وحتسني النفاذ إىل التكنولوجيات املتنقلة واخلدمات
االبتكارية ،مثل املدفوعات املتنقلة والتعليم املتنقل

براهيما سانو :املساواة بني اجلنسني عنصر حموري
لتحقيق رؤيتنا بشأن التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وكانت احلمالت اليت قمنا هبا ،مثل يوم الفتيات
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومحلة تعليم
املبادئ الرقمية للنساء ،اليت انطلقت يف عام ،2011
من بني العوامل الرئيسية اليت سامهت يف إحراز حتقيق
الفرص املتساوية للمرأة .ومن خالل هذه احلمالت
التأهل والعمل
كنا نشجع الشابات والفتيات على ُّ
يف مهن تتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وإذا استطعنا متكني الفتيات والشابات من حتقيق
إمكاناهتن من خالل التعليم واملساواة يف النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فإن جمتمعات كاملة
سوف تستفيد من ذلك كما ستستفيد اقتصادات هذه
اجملتمعات.
ويف الوقت احلاضر يبلغ عدد العاملني من اجلنسني
يف مكتب تنمية االتصاالت من املوظفني الدائمني
واملوظفني احلاصلني على عقود ملدة حمددة  74امرأة
مقابل  67رجالً .وقد ولت منذ زمن بعيد تلك
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يغي شكل
والصحة املتنقلة واحلكومة املتنقلة ،ميكن أن ِّ
احلياة لألفراد واجملتمعات احمللية واجملتمعات عموماً.

مـقـابـلــة
براهيما سانو

تحسين النفاذ إلى التكنولوجيات المتنقلة والخدمات االبتكارية ،مثل المدفوعات المتنقلة
والتعليم المتنقل والصحة المتنقلة والحكومة المتنقلة ،يمكن أن يغيِّر شكل الحياة لألفراد
والمجتمعات المحلية والمجتمعات عموماً.

األيام اليت كانت فيها زميالتنا يعملن فقط يف األدوار
املساعدة .وقد انطلقنا قُدماً حنو األدوار اإلدارية
واالسرتاتيجية للموظفات استناداً إىل مهاراهتن املهنية،
وهو هنج يتسم بأمهية حامسة يف نظري من أجل
تطـويـر املكــتب .وسـوف نـواصـل بالتـأكـيد السـري يف
هذا الطريق.
الشباب مستعملون متحمسون ومبدعون لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .كيف ستشركهم في
االتحاد؟
براهيما سانو :الشباب هم أكثر مستعملي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت محاساً .وهم
الذين سيشكلون اجتاه صناعة تكنولوجيا املعلومات
ويتعي علينا أن نصغي إىل
واالتصاالت يف املستقبلَّ .
احتياجاهتم واهتماماهتم وأن نتعامل معها.
ويتمتع االحتاد الدويل لالتصاالت بتاريخ عريق يف
مساعدة الشباب على ريادة املشاريع وااللتحاق باملهن
املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولذلك
فإين اعتز بكوين الراعي للربنامج املخصص للشباب
املبدعني ،وهو برنامج يدخل يف إطار أحداث تليكوم
العاملي لالحتاد .وأنا ألتزم التزاماً كامالً بتمكني الشباب
من خالل مبادرات مثل املبادرة الرئيسية اليت أطلقتها
بشأن متكني التنمية بفضل االتصاالت املتنقلة واليت
تسعى إىل االستفادة من قوة اهلواتف املتنقلة لتعزيز
التعليم والتجارة والصحة والرياضة وغري ذلك.

المكون الحاسم في أي منظمة .ما هي
األفراد هم
ِّ
رسالتك لموظفي االتحاد؟
براهيما سانو :الناس حبوافزهم وآماهلم هم القوة
اليت يستند إليها جناحنا .ومن املهم بالنسبة يل أن يتم
ويتعي
تقدير قيمة املوظفني وحتفيزهم وتشجيعهمَّ .
أن يشعر كل واحد بأن له دوراً هاماً يؤديه يف حتقيق
نتائجنا .ويف مناقشايت مع موظفي املكتب كثرياً ما
أعيد صياغة كلمات املهامتا غاندي وأذكر زمالئي بأن
”يكونوا هم التغيري الذي نريد أن نراه يف مكتب تنمية
االتصاالت ويف العامل“.
ما هي لحظة النجاح الكبرى في حياتك المهنية؟
براهيما سانو :لقد مررت بلحظات كثرية تبعث
على الرضاء :فعندما أفكر يف هناية كل يوم يف إجنازاتنا
فإين أشعر بالرضاء .وقد كنت أشعر دوماً بأين حمظوظ
ألن أكون مشاركاً يف فريق دينامي وأن أكون قادراً
على املسامهة يف حتسني حياة الناس .وهلذا السبب،
فإين أعترب أن كل حلظة يف مسرييت املهنية تبعث
على الرضاء.
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من هي الشخصية التي كان لها التأثير األكبر في
طريقة رؤيتك للعالم؟
براهيما سانو :أثر كثري من األشخاص الذين
قابلتهم يف حيايت على طريقة نظريت إىل العامل .ومعظم
هؤالء األشخاص ليسوا من الشخصيات املعروفة،
ولكنهم أشخاص بسطاء قابلتهم يف حيايت  -وأحياناً
كان لقاءً عابراً فقط .بل إن كثرياً من هؤالء ال يعرفون
مدى عمق إهلامهم يل .وال زلت أتعلم من كل شخص

>

تتاح يل فرصة مقابلته أو قراءة كلماته ،لتحسني الطريقة
اليت أنظر هبا إىل العامل.
إذا تعيَّن عليك أن تصف نفسك في ثالث كلمات،
ما هي؟
براهيما سانو :أن أخدم غريي.

سيرة ذاتية موجزة لبراهيما سانو

ظل براهيما سانو يعمل مديراً ملكتب تنمية االتصاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت ) (BDTمنذ يناير 2011
بعد انتخابه يف مؤمتر املندوبني املفوضني يف غواداالخارا
باملكسيك يف عام  .2010وقد ركز السيد سانو
بالتحديد على حشد املوارد وتقاسم املعارف من خالل
صياغة شراكات تعاونية تشمل خمتلف القطاعات
والعديد من أصحاب املصلحة .وتشمل العناصر
الرئيسية :مبادرة متكني التنمية بفضل االتصاالت
املتنقلة؛ ومبادرة منوذج التنمية املستدامة الذكية؛
وأكادميية االحتاد.
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وقام السيد سانو ،بصفته رئيس املكتب اإلقليمي لالحتاد
يف إفريقيا ومسؤول االتصال مع االحتاد اإلفريقي وجلنة
األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا ) (UNECAيف الفرتة
من  2000إىل  ،2010برعاية منو االتصاالت املتنقلة
عرب القارة من خالل وضع أُطر سياسية وتنظيمية على
وع ِمل منسقاً للمشروع
الصعيدين الوطين واإلقليميَ .
اإلقليمي اإلفريقي بشأن إصالح االتصاالت واالتفاق
العام بشأن التجارة يف اخلدمات ) (GATSمن 1997
إىل  ،2000وهبذه الصفة قام بدفع عملية تطوير املوارد
البشرية وبناء القدرات يف إفريقيا.
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وقد بدأ حياته املهنية يف بلده بوركينا فاصو ،حيث
احتل وظائف عديدة رفيعة املستوى يف إدارة الربيد
واالتصاالت وساعد يف حترير قطاع االتصاالت الوطين.
والسيد سانو حائز على درجة رفيعة يف اهلندسة من
املدرسة الوطنية العليا لالتصاالت (Ecole Nationale
) Supérieure des Télécommunicationsيف باريس،
ودبلوم للدراسات العليا من مركز الدراسات املالية
واالقتصادية واملصرفية من باريس أيضاً .والسيد سانو
جييد الفرنسية واإلنكليزية وهو متزوج ولديه ثالثة أبناء.

الهيئات األكاديمية

Getty Images
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AFP

االتحاد الدولي لالتصاالت يطلق
حملة لجذب  150عضواً من الهيئات
األكاديمية مع احتفـالــه بالذكرى
الخمسين بعد المـائـة لتأسيسه
بقلم هولين جاو،
نائب أمين عام االتحاد الدولي لالتصاالت
سيحتفل االحتاد الدويل لالتصاالت يف  2015بالذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيسه حتت
موضوع «االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :قوى دافعة لالبتكار» .وإقراراً بدور
اهليئات األكادميية يف االبتكار ،يطلق االحتاد محلة بغرض جذب ما إمجاليه  150عضواً من
اهليئات األكادميية يف .2015
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وقد انضم لالحتاد حنو  80مؤسسة
أكادميية من كافة أحناء العامل منذ عام ،2011
بعد قرار مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2010
يف غ ـواداالخــارا ،بـالسـمــاح للج ــامع ــات
ومؤسسات البحوث باالنضمام لالحتاد
بذاهتا ،بعد موافقة إداراهتا الوطنية.

شراكة مربحة للجميع

إضافةً إىل املنفعة التقنية اخلالصة اليت
ستعود على اهليئات األكادميية ومؤسسات
البحوث من العمل مع االحتاد ،فإن
مشاركتها توفر هلا فرصة فريدة لإلسهام
خبرباهتا يف مواجهة التحديات التنظيمية
للسياسات العامة األمشل املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) .(ICTويبشر ذلك
بكل تأكيد بإقامة شراكات بناءة قائمة
على املنفعة املتبادلة مع املصنعني واملشغلني
والسلطات العمومية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وتغطي أنشطة االحتاد أحدث
التكنولوجيات .وبالتايل ،فإن العمل مع االحتاد
يوفر للهيئات األكادميية ومؤسسات البحوث
العديد من الفرص لزيادة معارفها التقنية.
وبالتطلع إىل املستقبل ،متكن العضوية يف
االحتاد هذه املؤسسات من اإلسهام يف وضع
املعايري وأفضل املمارسات العاملية.
فعلى سبيل املثال ،مت إقرار مسامهة
مقدمة من جامعة  Chemnitzللتكنولوجيا،
أملانيا ،بشأن جودة الفيديو كتوصية من
توصيات قطاع تقييس االتصاالت )(ITU-T
باالحتاد يف مارس  .2013وقد قدمت جامعة
بيجني للربيد واالتصاالت منذ عام 2011
أكثر من  50مسامهة إىل جلنة الدراسات 13

بقطاع تقييس االتصاالت (شبكات املستقبل
مبا يف ذلك احلوسبة السحابية والشبكات
املتنقلة وشبكات اجليل التايل).
ومبقدور األعضاء من اهليئات األكادميية
أن يكونوا أيضاً حمررين أو مقررين لوثائق
االحتاد .ويقدم خرباء من جامعة إقليم
الباسك )،(Universidad del País Vasco
إسبانيا ،بانتظام مسامهات إىل جلنيت
قطاع تقييس االتصاالت ( 11متطلبات
وبروتوكوالت التشوير ومواصفات االختبار)
و( 12األداء وجودة اخلدمة وجودة التجربة).

أحداث االتحاد ذائعة الصيت

تساعد املشاركة يف أحداث االحتاد ذائعة
الصيت واهليئات األكادميية ومؤسسات
البحوث على زيادة ظهورها عاملياً .ويشرف
قطاع تقييس االتصاالت على تنظيم حدث
الكاليدوسكوب الشهري الذي ننظمه سنوياً
من أجل اهليئات األكادميية ويشارك يف رعايته
تقنياً معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات
) .(IEEEوجيمع هذا احلدث الباحثني
واحلكومات والصناعة لتبادل اآلراء بشأن
شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وخدماهتا يف املستقبل .وبوسع اهليئات
األكادميية تقدمي ورقات مقرتحات من خالل
عملية املؤمتر اليت تتسم باحلياد والندية.
وتنشر الورقات املختارة يف وثائق احلدث
ويف املكتبة الرقمية  Xploreملعهد مهندسي
الكهرباء واإللكرتونيات ،فيما تنشر الورقات
البارزة يف طبيعة خاصة من جملة االتصاالت
ملعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات .وقد
دأبت جامعة  ،Wasedaاليابان ،على سبيل
املثال ،على حنو خاص على املشاركة بنشاط

يف مؤمترات الكاليدوسكوب .واجلامعة عضو
يف جلنة توجيه الكاليدوسكوب .وقد شارك
اثنان من دارسيها للحصول على درجة
الدكتوراه يف الكاليدوسكوب لعام 2011
وناال جائزة الورقة األفضل ،فيما شارك دارس
واحد يف كاليدوسكوب 2013؛ واثنان يف
كاليدوسكوب .2014
كما شد اليوم العاملي للفتيات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الذي
يتم االحتفال به سنوياً يف اخلميس الرابع
من شهر أبريل ،انتباه اهليئات األكادميية.
فعلى سبيل املثال ،مت االحتفال باليوم العاملي
للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يوم  24أبريل  2014يف ماليزيا
مبشاركة من االحتاد وجامعة أوتارا مباليزيا
) ،(UUMمركز التميز ملنطقة آسيا واحمليط
اهلادئ املعين بتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املناطق الريفية .وقد حضر
احلدث أكثر من  260طالبة .وقد حظي هذا
الربنامج من األنشطة الذي امتد ليوم واحد
على تعليقات إجيابية من الطالبات الاليت
شعرن بالسعادة بالفعل من فكرة أن تصبحن
خبريات يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املستقبل.

تبادل الخبرات

ال تتيح عضوية االحتاد للهيئات
األكادميية ومؤسسات البحوث تبادل خرباهتا
فحسب ،بل توفر هلا أيضاً النفاذ إىل دورات
التدريب واحللقات الدراسية املتخصصة
فضالً عن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت األبرز عاملياً.
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ولقطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد
) (ITU-Dأكثر من  60مركزاً من مراكز
التميز اليت صممت لبناء القدرات يف
كافة مناطق العامل ،الكثري منها بالشراكة
مع هيئات أكادميية .وتوفر هذه املراكز
التدريب املتخصص الرفيع يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لواضعي السياسات
واملنظمني والصناعة واهليئات األكادميية.
واألعضاء من اهليئات األكادميية معنيون
باملسامهة يف أعمال االحتاد والتعلم منها.
فعلى سبيل املثال ،مت إنشاء الفريق املخصص
التابع ملدير مكتب تقييس االتصاالت )(TSB
واملعين بالتعليم بشأن التقييس استجابةً ملقرتح
من جامعة  ،Aalborgالدامنارك إىل الفريق
االستشاري لتقييس االتصاالت يف .2012
وهناك خرباء من هذه اجلامعة يشاركون
بنشاط يف أعمال الفريق .كما شاركت
اجلامعة يف تنظيم واستضافة ورشة عمل
بشأن التعليم بشأن املعايري يف أكتوبر .2012
وهناك مثال آخر يتمثل يف العمل مع معهد
جورجيا للتكنولوجيا )،(Georgia Tech
الواليات املتحدة ،للمشاركة يف التنظيم،
وترأس ورشة عمل لالحتاد بشأن «إنرتنت
األشياء :االجتاهات والتحديات يف جمال
التقييس» يف فرباير  2014مبقر االحتاد.
ويعد نشر املقاالت يف جملة أخبار
االحتاد ،وسيلة من وسائل تبادل اخلربات
مع عامل كبري من القراء ومع العديد من
األعضاء من اهليئات األكادميية  فعلى سبيل
املثال ساهم معهد  Georgia TechوBrazil’s
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em

 Telecomunicaçõesبورقات .كما قامت
جامعة  Wasedaبتنسيق نشر  13مقالة
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ملؤلفني من أعضاء من اهليئات األكادميية يف
عدد ديسمرب  2013من جملة أخبار االحتاد
حتت موضوع «االبتكار من أجل اجملتمع».
وإىل جانب تبادل املعارف ،تزيد هذه
املنشورات من ظهور املؤسسات املعنية.

الهيئات األكاديمية واالبتكار

تقوم اجلامعات بتدريب املهندسني
ورجال األعمال الذين سيحددون شكل
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
املستقبل .ويشارك االحتاد مع هذه اجملموعة
من املصممني واملنفذين املبتكرين ورواد
التغيري من مجيع أحناء العامل ملساعدة مجيع
األعضاء على حتديث سياساهتم وأطرهم
التنظيمية ،فضالً عن املعايري التقنية حبيث
تعكس االجتاهات الناشئة.
ومن خالل أنشطة البحث والتطوير
والشراكات مع الصناعة إلضفاء الطابع
التجاري على األفكار اجلديدة ،تقوم اهليئات
األكادميية بدور أساسي يف جمال االبتكار.
ومن خالل االنضمام لعضوية االحتاد ،تشارك
اهليئات األكادميية يف منتدى عاملي ميكنها فيه
املشاركة يف مناقشات عاملية وإقليمية.

المشاركة عن بُعد

تتمتع معظم جلان دراسات االحتاد
بشكل ما من أشكال املشاركة عن بُعد،
لذا ميكن اآلن خلرباء البلدان املشاركة يف
العمل التقين لالحتاد دون احلاجة إىل حتمل
نفقات السفر .ويهدف االحتاد من خالل
تعزيز النفاذ عن بُعد إىل توسيع املشاركة

يف أنشطته ،خاصة بني البلدان النامية
وأقل البلدان منواً احملرومة من التمثيل .ويف
خطوة جريئة ،أعلنت حكومة األرجنتني
أهنا ستمول ،لفرتة حمدودة ،العضوية يف
فئة اهليئات األكادميية لبعض اجلامعات يف
البالد ،سجلت  17جامعة بالفعل للحصول
على هذا الدعم.

التطلع للمستقبل

ميكن لألعضاء من اهليئات األكادميية
تعزيز دور االحتاد يف زيادة قدرة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مواصلة
السعي من أجل املعرفة واالبتكار واالزدهار.
ويتيح منرب االحتاد للهيئات األكادميية
ومؤسسات البحوث الفرصة للمشاركة يف وضع
املعايري العاملية وإقامة الشراكات مع املنظمني
والصناعة منكافة أحناء العامل.
وهناك مثال حديث وهو حدث أكادميية
االحتاد بشأن «تعزيز االبتكار والشراكات
يف جمال بناء القدرات البشرية :زيادة
إشراك اهليئات األكادميية يف عمل االحتاد
الدويل لالتصاالت» الذي نظم يف براغ
يف أبريل  .2014ويف هذا االجتماع ،اتفق
األعضاء من اهليئات األكادميية وأكادميية
االحتاد على خطة إلقامة عالقات تعاونية
أقوى يف جمال بناء القدرات .وتتصور اخلطة
وضع وتقدمي برامج التدريب بصورة مشرتكة
فضالً عن منح اعتماد معرتف به دولياً
لبعض الربامج املقدمة.
وبتعزيز مشاركة اهليئات األكادميية
يف أعمالنا اليوم ،فإننا نوسع من آفاق
وإمكانات احتادنا لعقود مقبلة.

الهيئات األكاديمية

صتالل يلودلا داحتالاو ةينيتنجرألا تاعماجلا

Getty Images

الجامعات األرجنتينية واالتحاد
الدولي لالتصاالت
بقلم نوربرتو بيرنر ،وزير االتصاالت ،األرجنتين
اجلامعات األرجنتينية واالحتاد الدويل لالتصاالت
هي مبادرة من أمانة االتصاالت الوطنية يف األرجنتني .ومن بني ما هتدف إليه هو الرتويج
ملشاركة املؤسسات األكادميية األرجنتينية يف وضع معايري االتصاالت املستقبلية ،وبناء القدرات
الوطنية يف هذا اجملال ،وتعزيز مشاركة األرجنتني النشطة يف أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت،
والرتويج للجهود الرامية إىل تقوية أنشطة االحتاد.
)(Universidades Argentinas en la UIT

نوربرتو برينر
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جامعات األرجنتين

يعود تاريخ جامعات األرجنتني إىل
تأسيس جامعة قرطبة الوطنية يف عام .1613
ومنذ ذلك احلني ،صنعت مؤسسات التعليم
العايل يف األرجنتني تارخياً عريقاً والمعاً
فجادت خبمسة من احلائزين على جائزة نوبل
حىت اآلن (اثنان للطب ،وواحد للكيمياء،
واثنان للسالم يف اآلونة األقرب).

األوساط األكاديمية
وقطاع االتصاالت

ميكننا أن نستشهد بأمثلة كثرية على
الطريقة اليت استفادت فيها اجلامعات
األرجنتينية من التكنولوجيا اجلديدة على
مدى العقود املاضية .فعلى سبيل املثال ،بدأ
استخدام احملتوى متعدد الوسائط املتعددة
للتدريب الطيب باإلقالع مع ظهور التصوير
السينمائي.
وبدأ الدكتور أليخاندرو بوساداس
ف تصوير
يف هناية القرن التاسع عشر عُْر َ
العمليات اجلراحية ألغراض التدريس ولكي
يشاهدها الحقاً أرباب مهنة الطب يف
املناطق احلضرية ،وهو عرف متبع حىت يومنا
هذا باستخدام تطبيقات بروتوكول اإلنرتنت
) (IPمثل الفيديو حسب الطلب .وميكن
العثور على نسخ من هذه األفالم يف كلية
العلوم الطبية يف اجلامعة الوطنية يف بوينس
آيرس ،وعلى قرص  CDاملعنون La Telesalud
 - en Las Américasوهو منشور مشرتك بني
االحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة البلدان
األمريكية لالتصاالت ) (CITELومنظمة
الصحة للبلدان األمريكية ).(PAHO

  86أخبار االحتاد العدد    5سبتمبـر | أكـتوبـر

2014

وأيضاً يف جمال الرعاية الصحية ويف عهد
أقرب إىل عصرنا احلايل ،يف  1أغسطس
 ،1950افتتحت ماريا إيفا دواريت دي بريون
املؤمتر الدويل السابع للجراحة .وكان هذا
احلدث الفتاً للنظر بالطريقة اليت بُثت فيها
العمليات اجلراحية املنجزة خالل املؤمتر على
شاشات التلفزيون إىل مشاهدين يف قاعات
حماضرات خمتلفة ،حىت قبل اإلطالق الرمسي
خلدمات البث التلفزيوين يف األرجنتني .وجاء
أول بث تلفزيوين عمومي بعد عام واحد،
يف  17أكتوبر “ 1951يوم الوالء” ،يف بالزا
دي مايو يف بوينس آيرس.
ويستمر هذا اإلبداع السمعي البصري
يف عصرنا مبشروع التلفزيون الرقمي املفتوح
) (Televisión Digital Abiertaالذي يشكل
جزءاً أساسياً من سياسة الشمول الرقمي
يف األرجنتني .وهو منصة تلفزيونية تستخدم
أحدث التكنولوجيا الرقمية إلرسال صور
وأصوات عالية اجلودة ،جماناً ،ولتقدمي
خدمات تفاعلية أخرى.
وخمترب البحوث واملعلومات املعين
بتكنولوجيا املعلومات املتقدمة ) (LIFIAوالتابع
للجامعة الوطنية يف ال بالتا ،دأب على
املشاركة بنشاط منذ عام  2009يف أعمال
البحث والتطوير يف جمال املنتجات
واخلدمات الربجمية ملشروع التلفزيون الرقمي
املفتوح .وتشمل التطورات اجلديدة حزمة
«الربجميات الوسيطة»  ،Ginga.arلتشغيل
التطبيقات التفاعلية التلفزيونية الرقمية،
فضالً عن تطوير خمتلف التطبيقات هلذه
املنصة وملبادرات التدريب اجلامعي واملؤسسي
املرتبطة هبا.

ومن النقاط البارزة األخرى ،مشاركة
اجلامعة الوطنية يف سان مارتن ،من خالل
معهد البحوث البيئية واهلندسية يف مشروع
جتريبي للمراقبة املستمرة لإلشعاع غري املؤين.
وجيري تنفيذ هذا املشروع مع االحتاد الدويل
لالتصاالت بدعم من أمانة االتصاالت
الوطنية ،وقد كان أساساً لرتويج التوصية
 ITU-T K.83يف منطقتنا.

سياسة التعليم

منذ عام  ،2003زادت األرجنتني النسبة
املخصصة من ناجتها احمللي اإلمجايل )(GDP
للتعليم من  3إىل  6,5يف املائة .ومن اجلدير
بالذكر أن األرجنتني هي من بني بلدان
تسجل فيها أعلى مستويات
األمريكتني اليت َّ
الوصول إىل التعليم اجلامعي يف املؤسسات
العامة.
ونتيجةً لسياسة التعليم العايل املتبعة
لدينا ،حتولت اجلامعات إىل قاطرة للحراك
االجتماعي الصاعد وهي تعترب ثروة عمومية
جيب أن تكون يف متناول مجيع املواطنني
كحق من حقوقهم.
وبني عامي  ،2013 -2003أُسست 12
جامعة جديدة يف مجيع أحناء البالد ،حمسنةً
فرص احلصول على التعليم العايل من خالل
حتسني التوزع اجلغرايف .وقد وفر لنا ذلك
جمموعة من املؤشرات تدل على زيادة يف
كمية ونوعية التعليم اجلامعي يف نظام شامل
على حنو متزايد ،مما يتيح االستفادة من
التعليم العايل ملزيد من الناس .ومن املؤشرات
األخرى هلذا التقدم ،قيام اللجنة الوطنية
للتقييم اجلامعي وإصدار الشهادات اجلامعية
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بتوسيع نظام املنح الطالبية والتقييم الدوري
واإلصدار الدوري للشهادات.
ويتمثل أحد أهداف النموذج احلايل
للتطوير اجلامعي يف ضمان توجيه التعليم
العايل مبزيد من الفعالية حنو املتطلبات
الوطنية واإلقليمية ،وخاصة متطلبات
اإلنتاج والقطاعات املولدة لفرص
العمل ومنظمات االقتصاد االجتماعي
واحلكومات احمللية واجلهات املنتجة ذات
احلجم الصغري واملتوسط .وإذ نأخذ هذا
اهلدف بعني االعتبار ،ننفذ خطة التدريب
اهلندسي االسرتاتيجية للفرتة ،2016-2012

الرامية إىل الرتويج إلعداد برامج التدريب
اهلندسية يف اجملاالت اليت يعاد تشغيلها
الستخدامات أخرى.
واإلصالح احلايل لنموذج التعليم العايل
القائم جيمع بني دمج التعليم والبحوث
والتكنولوجيا يف اخلطط االسرتاتيجية جملاالت
عدة ،منها الزراعة واإلنتاج الغذائي والصناعة
والعلوم والتكنولوجيا.
تلك هي السياسة اليت توفر اإلطار العام
ملبادرة «اجلامعات األرجنتينية واالحتاد الدويل
لالتصاالت».

دور األرجنتين في االتحاد
الدولي لالتصاالت

أدت األرجنتني دوراً قيادياً يف االحتاد
منذ تأسيسه .ويف  1يناير  ،1954أصبح
ماركو أوريليو أندرادا أول أمني العام لالحتاد
من منطقة األمريكتني.
وإن مشاركاتنا النشطة يف اجمللس وجلنة
لوائح الراديو وجلان الدراسات املتنوعة
بقطاعات االحتاد الثالثة  -قطاع االتصاالت
الراديوية ،وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع
تنمية االتصاالت  -وكذلك يف التنظيم
اجلاري للمشاريع املشرتكة يف منطقتنا ،تشهد

Getty Images
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كلها على التزام األرجنتني العميق بتعزيز
املنظمة العاملية الرائدة يف جمال االتصاالت.
وكاستمرار طبيعي لذلك ،يتجسد دعمنا
للقرار  169يف مؤمتر املندوبني املفوضني يف
غواداالخارا ،املكسيك ،يف عام ،2010
اآلن على حنو ملموس من خالل مبادرة
«اجلامعات األرجنتينية واالحتاد الدويل
لالتصاالت» .وقد أُبرم مؤخراً اتفاق يف هذا
الصدد مع مكتب تنمية االتصاالت ينص
على التحاق  20على األقل من اجلامعات
الوطنية بأنشطة االحتاد ومشاركتها فيها.

الجامعات األرجنتينية واالتحاد
الدولي لالتصاالت

اهلدف من مبادرة “اجلامعات األرجنتينية
واالحتاد الدويل لالتصاالت” هو بناء قدرات
متخصصة على مستوى عال يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من خالل تشجيع
مشاركة قطاع التعليم العايل األرجنتيين
وجامعاته ومعاهده البحثية ،يف اجملاالت ذات
الصلة بقطاعات االحتاد الثالثة.
واملشاركة يف أعمال االحتاد ستخلق
فرصاً للمؤسسات األكادميية والبحثية لتصبح

  88أخبار االحتاد العدد    5سبتمبـر | أكـتوبـر

2014

أكثر تنبهاً للتحديات التنظيمية األوسع
اليت تتجاوز الشواغل التقنية البحتة يف
سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
العامة ،ولتطور مجعيات تعود باملنفعة املتبادلة
بني املصنعني واملشغلني والسلطات العامة
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ِّ
وسيمكن ذلك أيضاً مؤسسات التعليم
العايل والبحوث من املشاركة يف وضع
املعايري العاملية وإقامة عالقات مع املنظمني
والصناعات يف مجيع أحناء العامل ،وتبادل
اآلراء واملعارف واخلربات مع جمموعة واسعة
من أصحاب املصلحة يف الدول املتقدمة
والنامية على السواء.
وستتمكن املؤسسات املشاركة يف هذا
املشروع من املشاركة يف مجيع التخصصات
ذات الصلة بعمل االحتاد ،مبا فيها اهلندسة
اإللكرتونية واهلندسة الصناعية وعلم احلوسبة
والطب والقانون والعلوم االقتصادية.
وسيسهم ذلك يف تطوير تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عرب جمموعة كاملة
من التطبيقات يف خمتلف اجملاالت املتخصصة
للمؤسسات املعنية.
وهذا يعين أيضاً أن الشركات الصغرية
اليت تطور املنتجات املبتكرة ستتمكن من

القيام بدور فعال يف وضع املعايري املطبقة
على تلك املنتجات ،بوساطة بعض
املؤسسات األكادميية املشاركة.
وستنسق أمانة االتصاالت يف األرجنتني
أنشطة هذه املؤسسات ضمن االحتاد،
يف ضوء جماالت الدراسة املتخصصة
لكل مؤسسة .وبوضع ذلك اهلدف
يف االعتبار ،ستلتحق املؤسسات البحثية
والتعليمية املتوقعة يف املشروع بقطاعات
االحتاد الثالثة ،وسيوفَّر التمويل الالزم
لتغطية تكاليف مشاركتهم يف أعمال تلك
القطاعات.
ومن خالل هذا املشروع ،نأمل يف تطوير
املوارد البشرية املتخصصة اليت من شأهنا أن
تساهم يف املستقبل القريب يف منو القطاعات
األكادميية واإلنتاجية يف األرجنتني ويف تعزيز
عظمة أمتنا آخر األمر.
وحيدونا األمل بأن تنضم بلدان
أخرى يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي إىل َرْكبِنا يف هذه املبادرة اليت
ستش ّد من أزرنا بالتأكيد لبناء “الوطن
األعظم” الذي أهلم أبطال نضالنا من
أجل االستقالل.

الهيئات األكاديمية

مقابلة مع الربوفيسور يـَْنغ جـِن

)(Yang Zhen

مقابلة مع البروفيسور
يـَْنغ جـِن ()Yang Zhen
رئيس جامعة نانجينغ
للبريد واالتصاالت في الصين

البروفيسور يـَْنغ جـِن :أنشئت جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت
(باسم «معهد ناجنينغ للربيد واالتصاالت») يف عام  ،1958وإن
كان ميكن إرجاع منشئها األول إىل عام  1942إذ كانت مؤسسة
توفِّر التدريب ملسؤويل إدارة الربيد العامة .وقد أُطلق عليها امسها
احلايل يف عــام .2005
وتتخصص جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت ،باعتبارها
َّ
جامعة إقليمية رئيسية ترِّكز على اهلندسة ،يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،لكنها تُعىن أيضاً بطائفة واسعة من
املواضيع منها العلوم ،واهلندسة ،واالقتصاد ،وإدارة األعمال،
واألدب ،والثقافة ،والفنون.
وجلامعتنا أربعة فروع – قائمة يف ا ْكسيـَْنلني )،(Xianlin
وسْنبايلو ) ،(Sanpailouوسوتْ ِشن ُكن ) ،(Suojincunواتْ َشْيغنني
َ
) .(Jiangningوهلا اآلن  20مدرسة و  20معهداً من معاهد
البحوث ،وكلية مستقلة .وعلى اإلمجال يضم سلكها التعليمي
والبحثي  2 237عضواً وي ْد ُرس فيها أكثر من  30 000طالب.
تروج بنشاط للتبادل
إن جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت ِّ
والتعاون الدوليني .لقد أرسينا تعاوناً أكادميياً طويل األمد مع

ITU/C. Montesano

هل لك أن تفيدنا بلمحة عن جامعة نانجينغ للبريد
واالتصاالت؟

جامعات ومعاهد حبوث أجنبية ،ودعونا أكثر من  1 000خبري
دويل ودارس أجنيب للمشاركة يف مؤمترات وإلقاء حماضرات .ومثة
يدرسون يف جامعتنا.
عشرات من اخلرباء الدوليني الذين ِّ
دربت جامعتنا ،على مدى تارخيها املمتد  70عاماً ،خنبة
لقد َّ
تضم أكثر من  100 000مهين حمرتف يف العلوم ،والتكنولوجيا،
واإلدارة ،فاكتسبت صيتها باعتبارها «مهد مواهب الصني يف
ميدان املعلومات واالتصاالت» .وتغتنم اجلامعة اآلن كل الفرص
الساحنة فتمضي قُ ُدماً خبطى كبرية حثيثة باهرة لكي تشتهر يف
ِ
املضمارين الوطين والدويل بعلُِّو ِ
جودة تعليمها وبتميُّز
درجة
حبوثها يف جمال علم املعلومات والتكنولوجيا.

لماذا انضمت جامعتكم إلى االتحاد الدولي لالتصاالت وما
هي المنافع التي تتوخى جنيها من عضويتها فيه؟
البروفيسور يـَْنغ جـِن :إذ نعلم أن االحتاد الدويل لالتصاالت هو
املتخصصة املسؤولة عن شؤون
بني وكاالت األمم املتحدة الوكالة
ِّ
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نرحب بدوره يف إرساء نظام
االتصاالت يف العامل ،فإننا ِّ
االتصاالت العاملي ويف توصيل مجيع البشر من خالل
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت .وعلى مدى سنوات كثرية
نُ ِدب أساتذة من جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت إىل املشاركة
يف أنشطة التقييس اليت جيريها االحتاد الدويل لالتصاالت.
إننا ننظر إىل عضويتنا يف االحتاد الدويل لالتصاالت باعتبارها
سبيالً إىل تعزيز تواصلنا وتبادل املعارف مع خرباء من البلدان
األخرى يف مجيع اجملاالت األكادميية املتعلقة باالتصاالت .وأشري
على وجه أكثر حتديداً إىل أن العضوية يف االحتاد الدويل
لالتصاالت جتعل من األسهل بكثري ملمثلي جامعتنا املشاركة يف
خمتلف أنواع املؤمترات واالجتماعات األكادميية اليت ينظمها
االحتاد ،واملشاركة على حنو أكمل يف أنشطته .تلكم هي
األسباب اليت دفعت جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت إىل طلبها
يف عام  2011أن تغدو عضواً أكادميياً يف قطاع تقييس
االتصاالت ) (ITU-Tويف قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت ).(ITU-R
أما فيما خيص املنافع اليت نتوخاها فنأمل احلصول على مزيد
من املساعدة من االحتاد الدويل لالتصاالت يف التواصل مع
اخلرباء ووحدات البحوث يف اجملاالت األكادميية ذات الصلة،
كما نتطلع إىل املزيد من الدعم يف تبادل املعارف مع نظرائنا.
ونأمل أن ِ
يبادر إىل االنضمام إىل االحتاد املزيد من اجلامعات
ووكاالت البحوث العلمية يف جمال االتصاالت وجمال تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت ،من طائفة واسعة من البلدان ،وذلك
لإلسهام على حنو أنشط يف تنمية االتصاالت الدولية ،باالستعانة
باملنصات اليت يوفرها االحتاد الدويل لالتصاالت.
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ما هي أهم مجاالت اهتمامكم ضمن االتحاد الدولي
لالتصاالت؟
البروفيسور يـَْنغ جـِن :إن جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت،
بعضويتها األكادميية يف قطاع تقييس االتصاالت ويف قطاع
االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت ،هتتم جبميع
أنواع األنشطة األكادميية والتعليمية يف اجملاالت ذات الصلة
هبذين القطاعني .إننا هنتم اهتماماً خاصاً بإنرتنت األشياء،
ويُضطلع اآلن يف جامعتنا مبقدار هائل من العمل بغية إحراز
تقدم يف هذا اجملال اجلديد الواعد.

حض الجامعات األخرى على االنضمام إلى االتحاد
هل تود َّ
الدولي لالتصاالت؟
سنحض اجلامعات األخرى على
البروفيسور يـَْنغ جـِن :بالطبع
ّ
االنضمام إىل االحتاد .فكلما زاد عدد اجلامعات اليت تكتسب
صفة العضوية األكادميية يف االحتاد ،غدا التواصل بني األكادمييني
املشاركني أنشط ،وآتى تبادل املعارف مزيداً من الثمار .وسينتفع
مجيع األعضاء من املشاركة يف خمتلف أنواع األنشطة اليت ينظمها
االحتاد الدويل لالتصاالت.
إننا نشكر االحتاد على ما يوفره من توجيه ،وعلى عمله مبثابة
جسر جيمع بني أعضائه حبيث يتسىن هلم التواصل بصورة أفضل،
وعلى توفريه منصات مت ّكن أعضاء أسرته من التعاون فيما بينهم
بصورة أكثر فعالية.

الهيئات األكاديمية

مقابلة مع البروفيسور يـَْنغ جـِن

)(Yang Zhen

ITU/C. Montesano

وفد من جامعة نانجينغ للبريد واالتصاالت ،مع هولين جاو
نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت ،أثناء زيارة الوفد
لمقر االتحاد

كيف جرت زيارتك الحديثة العهد لمقر االتحاد الدولي
لالتصاالت؟
بالغ اإلعجاب مبا تقيَّض لنا
البروفيسور يـَْنغ جـِن :لقد أُعجبنا َ
خالل زيارتنا لالحتاد يف يوليو من العام اجلاري .فقد سنحت لنا
متنوعي
فرصة املشاركة يف اجتماعات واالستماع إىل خرباء ِّ
االختصاصات وهم يتباحثون يف مواضيع حتظى باالهتمام .ونأمل
أن يتاح ألساتذة جامعتنا املزيد من فرص املشاركة يف مثل هذه
االجتماعات .فمن شأن ذلك أن يهيئ مزيداً من اإلمكانيات

لتبادل املعارف وللتعاون يف جمال االتصاالت وتكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت.
ِ
عظيم السرور بزيارة واحد من أملع طالب جامعتنا
كما ُسررنا َ
السابقني ،هو هولني جاو ) ،(Houlin Zhaoنائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت .فقد أهبجنا وشرفنا أن نرى أحد
خرجيي جامعة ناجنينغ للربيد واالتصاالت وهو يعمل من أجل
هذه املنظمة الدولية النبيلة .لقد عقدنا معه مباحثات مثمرة
جداً ،وال سيّما فيما خيص املضي يف التعاون بني جامعاتنا وبني
االحتاد الدويل لالتصاالت.
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زيارات رسمية
خالل شهر أغسطس  2014قام السادة الوزراء وسفراء الدول لدى مكتب
األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف والضيوف المهمون
التالية أسماؤهم بزيارات مجاملة للدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت.

من اليسار إلى اليمين :السيد وليد محمود عبد الناصر ،سفير مصر
في ذلك الوقت؛ الدكتور حمدون إ .توريه األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت؛ والسيد عاطف حلمي ،وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات بمصر

ياسو ساكاموتو ،نائب الوزير المعني بتنسيق
السياسات (الشؤون الدولية) ،وزارة الشؤون الداخلية
واالتصاالت ،اليابان

السيد وونكي مين ،المرشح لرئاسة مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام ،2014
والمدير العام بوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط
المستقبلي في جمهورية كوريا

السيد فيصل بن عبد اهلل آل حنزاب،
سفير قطر

باميال هاماموتو،
سفيرة الواليات المتحدة
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زيارات رسمية

من اليسار إلى اليمين :السيد هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت؛ السيدة كاثي براون ،كبيرة المسؤولين التنفيذيين ،جمعية اإلنترنت؛
الدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ السيدة عائشة
حسن ،المديرة األقدم المعنية بإشراك أصحاب المصلحة ،جمعية اإلنترنت

سعادة السيد هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت وغياكومو مازون ،رئيس العالقات
المؤسسية في اتحاد اإلذاعات األوروبية ()EBU

السيد محمد ناصر الغانم ،المدير العام لهيئة تنظيم
االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة

جيمس مانزو،
سفير ريمبابوي

جاكي روف ،نائبة رئيس شؤون السياسات العامة
الدولية والتنظيم بشركة فيرايزون ()Verizon

التقط مجيع الصور كلوديو مونتيسانو كاسيالس/االحتاد الدويل لالتصاالت.
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Leading the Way in
Spectrum Economy Solutions

ITU Telecom World 2014 will explore the strategies, policies and
models that are set to disrupt the future of the ICT sector. It’s a
unique opportunity to experience the insight of world-class experts.
To position your country, brand or organization, highlight opportunities
and innovation, and secure partnership leads. It’s also the world’s only
communications conference where emerging and developed markets
alike share perspectives with both public and private organizations.
Contact us today at participate.telecom@itu.int to ensure the future
doesn’t take you by surprise.
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