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    السيد هولني جاو
    األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

Place des Nations    
CH-1211 Geneva 20    

Switzerland  

    ومنولثاخلارجية وشؤون الك مكتب الشؤون
King Charles Street    

London SW1A 2AH    

  وزير اخلارجية

  السيد األمني العام املوقر،

  حتية طيبة وبعد،

 ترشيح رمسياً ؤيد املتحدة ت اململكة حكومةلربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يشرفين أن أؤكد أن  املتحدة اململكة�لنيابة عن 
 (PP-18) 2018 لعام حتادلالخالل مؤمتر املندوبني املفوضني  ستجريجونسون ملنصب �ئب األمني العام يف االنتخا�ت اليت  مالكوم

  .2018نوفمرب  16أكتوبر إىل  29، يف الفرتة من اإلمارات العربية املتحدة، ديبالذي سيعقد يف 

كتب تقييس مل ومديراً  2014لألمني العام يف  �ئباً للمرة األوىل  انتخابهمنذ جونسون إسهامًا كبريًا يف عمل االحتاد  مالكومأسهم 
ثايل لدعم األمني املرشح امل جيعله مانقاط القوة  من أظهرالعام،  يف منصب �ئب األمنياألوىل  الفرتة. وخالل قبل ذلك االتصاالت

 االحتاد عمليات على لتأدخ اليت التحسينات بكل ما ميكنه من مواصلة يتمتعهو و لالحتاد.  االسرتاتيجيةالعام يف حتقيق األهداف 
تكنولوجيا و  يئة االتصاالتيف ب احلالية الرئيسية للتحد6ت وتسمح �لتصدي االحتاد أعضاء مجيع تعود �لنفع على اليت وإجراءاته
  واالتصاالت. املعلومات

 جانبىل إبفهمه وتقديره العميقني للقضا6 األوسع نطاقاً اليت يواجهها االحتاد وشواغل أعضائه املتنوعني، جونسون  مالكومويتميز 
من خالل بناء  هااليت يطور  واملميزةديدة اجل وهو حمل تقدير ألفكاره. بلوماسيةيادية مؤكدة ودمهارات قو رؤية اسرتاتيجية واضحة 

مصاحل البلدان  اعاةومر  للموظفني واألخذ بنصائحهم واالستشارة التامة الشائكةتوافق اآلراء وإجياد أرضية مشرتكة يف املفاوضات 
  .االحتاد أنشطة تنطوي عليهاواإلجرائية والتجارية اليت  والتنظيميةالتقنية  بكامل العوامل اإلملامو النامية 

 مثال ولعل خري .ذهاوتنفي الرئيسية النواتجألمانة العامة لتأمني عدد من ل وبوجه خاصقيادة قوية لالحتاد  جونسون مالكوم أظهروقد 
وحتت  ن املناقشة.م ةذلك العمل الذي قام به للتوصل إىل موافقة اJلس على مبىن املقر اجلديد لالحتاد بعد سنوات عديد على

  الحتاد.من أجل ا املدىوطويل  اً ومستدام اً حديث اً مقر على اإلطالق أكرب مشروع لالحتاد  سيوفر، مالكومقيادة 

اللتزامكم Sهداف  ،املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اململكة�لنيابة عن  ،تقدير�عن  ألعربوأود أن أغتنم هذه الفرصة 
  .ؤكد لكم أمسى آ6ت التقدير واالحرتامنلاالحتاد و 

  ربمانيف ال صاحب الفخامة بوريس جونسون، عضو



مالكومل جون�سون
مر�شح لإعادة انتخابه نائبا للأمني العام 

االحتاد الدويل لالت�ساالت



ت�رسنا تزكية مالكومل جون�شون ل�شغل ولية ثانية نائبا للأمني العام للحتاد الدويل للت�شالت. 

مقدمة - 
تر�شيح مالكومل جون�شون

لورد اأحمد اأوف وميبلدون
وزير �شوؤون الكومنويلث والأمم املتحدة

وزارة اخلارجية

مات هانكوك، ع�سو الربملان
وزير �شوؤون الت�شالت الرقمية والثقافة

وزارة الت�شالت الرقمية والثقافة والإعلم 
والريا�شة

•  طّور اأفكارا جديدة عرب الت�شاور والتعاون، بالعمل مع 
البلدان النامية واعتناق خمتلف العوامل الفنية والتنظيمية 

والتجارية التي ت�شكل اأ�شا�س اأن�شطة الحتاد الدويل 
للت�شالت. 

يتمتع مالكوم بعلقات ممتازة مع كافة قطاعات الحتاد الدويل 
للت�شالت. فمنذ اأن �شغل من�شب مدير مكتب تقيي�س الت�شالت، 

ا�شتمر يف توا�شله مع اأع�شاء الحتاد يف كافة املناطق بروح 
قائمة على ال�شداقة والهدف امل�شرتك. 

وبالتايل، من دواعي �رسورنا تزكية مالكومل جون�شون لكم 
مر�شحا لديه اللتزام والروؤية ملوا�شلة م�شاندة الأمني العام. 

وناأمل يف اأن تن�شموا اإلينا لدعم تر�شيح مالكومل لإعادة انتخابه 
نائبا للأمني العام. 

يتمتع مالكومل مبا يلي:
•  امليزات واملهارات واخلربة املنا�شبة ل�شمان اأن ي�شتمر 

الحتاد الدويل للت�شالت يف خدمته لحتياجات كافة 
اأع�شائه، وبناء م�شتقبل قوي وناجح للحتاد. 

•  فهم عميق للع�شوية املتنوعة يف الحتاد الدويل للت�شالت، 
مبا يف ذلك احتياجات البلدان النامية، اإىل جانب روؤية 

ا�شرتاتيجية وا�شحة، ومهارات اإدارية ودبلوما�شية برهنت 
جناحها.

•  لعب دورا هاما يف تاأمني جناح م�رسوع املقر اجلديد للحتاد 
الدويل للت�شالت، وهو ملتزم ب�شمان اأن ينتهي امل�رسوع 

اإىل مبنى متميز يخدم اأع�شاء وموظفي الحتاد يف ال�شنوات 
القادمة. 

•  مقاربة فعالة و�شمولية ومبتكرة اأف�شت اإىل اإدخال حت�شينات 
وحتقيق كفاءات يف الحتاد الدويل للت�شالت، وبالتايل 

امل�شاعدة يف جعل الحتاد مبكانة مالية اأقوى.



التزامي

التزامي
مالكومل جون�شون

املخل�س،

روؤيتي
عامل مرتابط تدعم فيه تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت النمو الجتماعي والقت�شادي 
وامل�شتدام بيئيا لتوفر للجميع جمتمع معلومات 

اأكرث اإن�شافا واأكرث متكنا، وحيث يلعب الحتاد 
الدويل للت�شالت دوره كامل يف حتقيق ذلك. 

اإنني ملتزم بتحقيق تقدم باملبادرات العديدة التي اأطلقتها خلل 
فرتة وليتي الأوىل. ذلك ي�شمل قيادة جهود الإ�شلح يف الحتاد 

الدويل للت�شالت، مبا يف ذلك فيما يتعلق باجلوانب املالية، 
والتنفيذ الناجح للمقر اجلديد "الذكي" للحتاد الذي �شوف ُينَجز 

بناوؤه �شمن اجلدول الزمني املحدد، و�شمن امليزانية املحددة. 
واإنني اأتعهد ب�شمان اأن هذا مبنى �شوف يلهم ويطور بيئة العمل 
لكافة اأع�شاء الحتاد، وللجهات الأخرى املعنية، وب�شكل خا�س 

ملوظفي الحتاد. 
كما اإنني ملتزم متاما بعلقات العمل املتميزة التي تربطني 

بالأمني العام والأع�شاء الآخرين يف فريق العمل اجلديد �شعيا 
ملعاجلة هذه التحديات. واأتعهد ب�شمان اأن يكون الحتاد الدويل 

للت�شالت يف الطليعة دائما خلدمة املجتمع العاملي وكافة 
اأع�شاء الحتاد يف ال�شنوات القادمة. 

اإن توفري الت�شالت ملن لي�س لديهم ات�شالت يوؤدي اإىل منو ذي 
اأثر هائل يف ريادة الأعمال والنمو الجتماعي-القت�شادي. ومن 
�شاأن توفري �شبكة ات�شالت �رسيعة بالإنرتنت باأ�شعار يف متناول 

اجلميع، وتكون متوفرة حيثما هناك حاجة اإليها، �شمان تطوير 
جمالت اأ�شا�شية كالتعليم عرب الإنرتنت، والرعاية ال�شحية عرب 
الإنرتنت، واخلدمات املالية املتنقلة، اإىل جانب ال�شبل الأخرى 

التي ميكن من خللها لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت عموما 
م�شاعدة املجتمعات يف اأنحاء العامل. وب�شكل خا�س، �شتكون 

تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات عامل اأ�شا�شيا يدعم حتقيق 
اأجندة الأمم املتحدة 2030 للتنمية امل�شتدامة، و�شوف يلعب 

الحتاد الدويل للت�شالت دوره كامل يف �شمان حتقيق ذلك، 
باذل اجلهود لإجناز مبادرات اأ�شا�شية مثل اأجندة التو�شيل 2020. 

كما اإن العمل اجلماعي والتعاون والتن�شيق، �شمن اأ�رسة الحتاد 
الدويل للت�شالت ومع وكالت اأخرى تابعة للأمم املتحدة 

ومنظمات تطوير املقايي�س، يعترب دورا اأ�شا�شيا من اأدوار 
من�شب نائب الأمني العام، وهو من�شب يتطلب مهارات اإدارية 

ودبلوما�شية اأثبتت جناحها، وروح العمل ب�شكل جيد كفريق 
واحد، واحرتام وجهات النظر املختلفة للأع�شاء وغريهم من 
اجلهات املعنية. وبابي مفتوح دائما لل�شتماع لأفكار وطرق 
جديدة ب�شاأن ا�شطلع الحتاد الدويل للت�شالت مبهامه ملا 
هو ل�شالح جميع اأع�شائه. كما �شاأوا�شل منا�رستي ل�شيا�شة 

امل�شاواة بني اجلن�شني والتنوع يف الحتاد، وهو ما داأبت على 
عمله بنجاح طوال خدمتي يف الحتاد. 



اخلربة والإجنازات
مالكومل جون�شون

«  حر�س على �شمان ُم�شّي الحتاد الدويل 
للت�شالت يف خططه لتطبيق تو�شيات 
وحدة التفتي�س امل�شرتكة، وبالتايل رفع 

مرتبة الحتاد ليكون ترتيبه اخلام�س 
�شمن وكالت الأمم املتحدة. وتعترب 

وحدة التفتي�س امل�شرتكة الحتاد الآن 
“الوكالة النموذجية”. 

«  اأدى بنجاح مهامه كنائب للأمني العام 
متا�شيا مع املادة CS77، حتت اإ�رساف 

اإدارة املوؤمترات واملن�شورات واإدارة 
خدمات املعلومات. 

«   ا�شطلع بنجاح مبهام الأمني العام يف 
غيابه، ومثل الحتاد الدويل للت�شالت 

خلل فعاليات رفيعة امل�شتوى، مبا 
فيها: اجلمعية العامة للأمم املتحدة، 

وموؤمتر الأطراف، والجتماع الوزاري 
ملجموعة الع�رسين، والجتماع الوزاري 

ملجموعة بريك�س، ومنتدى اإدارة 
الإنرتنت.

«  ن�ّشق بفعالية ال�شتعدادات ملنتدى 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات، 

وجمل�س الحتاد الدويل للت�شالت، 
والعمل املعني باأجندة التو�شيل 2020، 

واأهداف الأمم املتحدة 2030 للتنمية 
امل�شتدامة. 

«  اأدخل حتديثا على الأمن املادي للحتاد 
الدويل للت�شالت، وعمل على تطوير 

نظام اإداري ل�شمود الحتاد يتعلق 
با�شتمرارية العمل والتعايف من الكوارث. 

«  انُتِخب نائبا للأمني العام للحتاد 
الدويل للت�شالت يف موؤمتر 

املفو�شني يف 2014. وكان قد 
انُتِخب من قبل مديرا ملكتب تقيي�س 

الت�شالت يف الحتاد الدويل 
للت�شالت  )2014-2007(، وكان 

م�شوؤول عن اأعمال الحتاد املتعلقة 
بج�رس الفجوة يف التقيي�س وغريها 

من املبادرات. 
«  قدم ملجل�س الحتاد الدويل 

للت�شالت ميزانيات متوازنة، 
دون �شحب اأي مبالغ من �شندوق 

الحتياط، وعمل على �شمان ا�شتمرار 
احلر�س املايل للحتاد الدويل 

للت�شالت. 
«  تراأ�س جلنة الإدارة املعنية مببنى 

املقر اجلديد للحتاد الدويل 
للت�شالت، وقدم اقرتاحات اأف�شت 

اإىل توفري حمتمل ملا يربو على 120 
مليون فرنك �شوي�رسي.

•  2015 وحتى االآن: نائب الأمني العام للحتاد الدويل 
للت�شالت

•  2007 اإىل 2014: مدير مكتب تقيي�س الت�شالت الل�شلكية 
يف الحتاد الدويل للت�شالت 

•  2003 اإىل 2007: املن�شق الدويل يف مكتب الت�شالت يف 
اململكة املتحدة )اأوفكوم(

•  1992 اإىل 2003: مدير وكالة الت�شالت الراديوية يف 
اململكة املتحدة 

•  1988 اإىل 1992: �شعبة تنظيم الت�شالت، املفو�شية 
الأوروبية

 مواليد:
ترافلونغ )ويل�شبول(، ويلز، 19 يونيو 1947

 احلالة االجتماعية:
متزوج ولديه بنت واحدة

 اللغات:
الجنليزية والفرن�شية، وقليل من ال�شبانية

 التعليم:
حا�شل على ماج�شتري علوم، وبكالوريو�س علوم )مع مرتبة 

ال�رسف الأوىل(، جامعة ويلز؛ مهند�س معتمد؛ زميل يف معهد 
الهند�شة والتكنولوجيا.
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