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املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور،
مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب عن أي رأي على
اإلطالق من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق
باملركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو
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هبا من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضي ً
ال هلا على
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.
التقط كل الصور االحتاد الدويل لالتصاالت ما مل ينص
علي غري ذلك.
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مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام

سيُعقد

املؤمتر العشرون للمندوبني املفوضني
لالحتاد ( )PP-18يف ديب ،اإلمارات
العربية املتحدة ،من يوم اإلثنني
 29أكتوبر إىل يوم اجلمعة  16نوفمرب  ،2018وسيجتمع فيه
ممثلو الدول األعضاء يف االحتاد البالغ عددها  193دولة.

ويشمل ذلك وضع السياسات العامة لالحتاد واعتماد
اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لفرتة أربع سنوات ومعاجلة
القضايا الرئيسية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وفقاً ملا يطلبه أعضاء االحتاد.

2

ويفيد التقرير الصادر مؤخراً عن االحتاد الدويل لالتصاالت/
اليونسكو بشأن حالة النطاق العريض يف  2018بأن العدد

اإلمجايل ملستخدمي اإلنرتنت مستمر يف النمو بقوة
مبعدالت سنوية تفوق  5يف املائة ،بيد أن أغلبية سكان
العامل ( 52يف املائة أو  3,7مليار نسمة) ال تزال غري
موصولة حالياً.

ITU News MAGAZINE 04/2018

وتُعقد مؤمترات املندوبني املفوضني لالحتاد كل أربع
سنوات ،وسيضع مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018
حتول فيه
خارطة طريق للفرتة  2023-2020يف وقت ّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTاحلياة واجملتمعات
يف مجيع أحناء العامل.

2018

(حملة عن املؤمتر)

وسيقوم املؤمتر بتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق برنامج
التوصيل يف  2020لالحتاد ،مبا يتماشى مع أهداف التنمية

املستدامة ( )SDGلألمم املتحدة اليت يتمثل وعدها احملوري
يف ضمان أال يتخلف أحد عن الركب.
وسيسرتشد أعضاء االحتاد بذلك يف سعيهم إىل
حتقيق اهلدف الرئيسي لالحتاد املتمثل يف “توصيل
غري املوصولني”.
ويتمثل أحد األدوار اهلامة اليت يؤديها املؤمتر يف انتخاب
فريق اإلدارة العليا للمنظمة ،والدول األعضاء يف جملس
االحتاد ،وأعضاء جلنة لوائح الراديو.
وستُعقد قبل املؤمتر اجللسة اخلتامية لدورة جملس
االحتاد (اهليئة احلاكمة لالحتاد يف الفرتة الفاصلة بني
مؤمترات املندوبني املفوضني) لعام  2018يوم السبت
 27أكتوبر .2018

مجلس االتحاد وضع األساس لمؤتمر المندوبين
المفوضين لعام 2018
وضعت دورة جملس االحتاد لعام  ،2018املنعقدة يف شهر
أبريل ،األساس لعقد مؤمتر ناجح للمندوبني املفوضني يف
عام  2018من خالل إحراز تقدم كبري يف عدد من القضايا
املزمع مناقشتها يف ديب .وترد فيما يلي بعض األمثلة:
أقر جملس االحتاد العديد من التقارير اهلامة .وأحاط علماً
بالتقرير املتعلق بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وأنشطته
خالل السنوات األربع املاضية ،وسيحيل التقرير إىل مؤمتر
املندوبني املفوضني لعام .2018
وافق جملس االحتاد على اخلطط التشغيلية الرباعية املتجددة
لقطاعات االحتاد الثالثة (قطاع االتصاالت الراديوية؛ وقطاع تقييس
االتصاالت؛ وقطاع تنمية االتصاالت) واألمانة العامة،
للفرتة .2022-2019
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(حملة عن املؤمتر)
برنامج التوصيل في 2020
اعتُمد البرنامج العالمي لتحديد شكل مستقبل قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت باإلجماع في مؤتمر المندوبين المفوضين
لالتحاد لعام .2014
والتزمت الدول األعضاء في االتحاد ،من خالل برنامج التوصيل
في  ،2020بالعمل نحو رؤية مشتركة من أجل إقامة “مجتمع
الموصل حيث تتيح االتصاالت/
معلومات يم ّكنه العالم
ّ
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تحقيق وتسريع النمو
والتنمية االجتماعيين واالقتصاديين المستدامين بيئياً لكل فرد”،
ودعت الدول جميع أصحاب المصلحة إلى المساهمة بمبادراتهم
وتجاربهم ومؤهالتهم وخبرتهم في التنفيذ الناجح لبرنامج التوصيل
في .2020
الغاية  :1النمو

إتاحة وتعزيز النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها
الغاية  :2الشمول

نظر اجمللس ،قبل انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام
 ،2018يف التقارير األخرية ألفرقة العمل التابعة للمجلس
وفريق اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية (.)ITR
مت إعداد اخلطتني االسرتاتيجية واملالية للفرتة
وستتم إحالتهما إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام .2018
2023-2020

وافق اجمللس أيضاً على إحالة مشروع سياسة النفاذ إىل
معلومات/وثائق االحتاد إىل مؤمتر املندوبني املفوضني
لعام  2018من أجل اختاذ قرار هنائي بشأنه.
وال متثل هذه القضايا إالّ غيضاً من فيض القضايا اهلامة
األخرى اليت ستجري مناقشتها يف ديب خالل ثالثة أسابيع.
ويكرس هذا العدد من جملة أخبار االحتاد للتعريف
َّ
باملرشحني لإلدارة العليا لالحتاد يف املستقبل.
وستبدأ االنتخابات يف يوم العمل الرابع للمؤمتر:
اخلميس  1نوفمرب.

سد الفجوة الرقمية وتوفير نفاذ الجميع
إلى النطاق العريض
الغاية  :3االستدامة

التصدي للتحديات الناجمة عن تنمية االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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الغاية  :4االبتكار
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االضطالع بدور ريادي في بيئة االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيرة وتحسينها
والتكيف معها

(حملة عن املؤمتر)

Sophie James /Shutterstock

اإلمارات العربية المتحدة
تستضيف قادة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في
العالم

وقال األمني العام لالحتاد ،السيد هولني جاو ،عند توقيع االتفاق مع
البلد املضيف “أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر اإلمارات العربية
املتحدة مرة أخرى على عرضها الكرمي الستضافة مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام .”2018

أود أن أغتنم هذه الفرصة
ألشكر اإلمارات العربية المتحدة
مرة أخرى على عرضها الكريم
الستضافة مؤتمر المندوبين
المفوضين لعام .2018
هولني جاو،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
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سيُعقد

املؤمتر العشرون للمندوبني املفوضني
لالحتاد ( )PP-18يف ديب ،اإلمارات
العربية املتحدة ( ،)UAEمن  29أكتوبر
إىل  16نوفمرب  ،2018يف مركز ديب التجاري العاملي.
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(حملة عن املؤمتر)

واستطرد قائالً “وهذا أحد األمثلة العديدة للتعاون
املمتاز الذي حيظى به االحتاد مع اإلمارات العربية
املتحدة ،البلد الذي كان يف السنوات املاضية رائداً يف
االستفادة من قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف جمال التنمية املستدامة”.
وذكر سعادة السيد محد عبيد املنصوري ،املدير العام
هليئة تنظيم االتصاالت أن استضافة مؤمتر املندوبني
املفوضني لالحتاد لعام  2018تتماشى مع تاريخ دولة
اإلمارات العربية املتحدة الطويل يف تعاوهنا مع االحتاد
من أجل القضايا اإلنسانية عموماً والقضايا املتعلقة
بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTبوجه
خاص.

يسرني أن أرحب بقادة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وبواضعي السياسات والعالم بأسره
في هذا المؤتمر البالغ األهمية الذي
ستستفيد منه األجيال القادمة.
سعادة السيد محد عبيد املنصوري،
املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت
يف اإلمارات العربية املتحدة

وقال السيد املنصوري “يسرين أن أرحب بقادة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبواضعي السياسات
والعامل بأسره يف هذا املؤمتر البالغ األمهية الذي ستستفيد
منه األجيال القادمة”.
وسعادة السيد ماجد سلطان املسمار ،نائب املدير العام
املعي ملؤمتر املندوبني
هليئة تنظيم االتصاالت ،هو الرئيس ّ
املفوضني لعام .2018

تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
اإلمارات العربية المتحدة

وتعترب أسعار خدمات النطاق العريض الثابت واملتنقل
كنسبة من الناتج القومي اإلمجايل للفرد ( )GNIمن أرخص
األسعار يف منطقة الدول العربية وعاملياً.
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سعادة السيد ماجد سلطان
المسمار ،نائب المدير العام
لهيئة تنظيم االتصاالت في
اإلمارات العربية المتحدة ،هو
الرئيس المعيّن لمؤتمر المندوبين
المفوضين لعام 2018

حولت اإلمارات العربية املتحدة نفسها إىل مركز إقليمي
وعاملي لألعمال ،وقد أدى ذلك دوراً كبرياً يف نشر
واعتماد التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت
وزيادة تعزيز صورة البلد كوجهة لألعمال.
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(حملة عن املؤمتر)

ويفوق معدل انتشار اخلدمات املتنقلة اخللوية بكثري
متوسط انتشارها يف البلدان العربية ويف العامل .وينطبق
الشيء نفسه على معدل انتشار النطاق العريض املتنقل
الذي شهد منواً سريعاً وهو أعلى بثالث مرات من
املتوسطي العاملي واإلقليمي.
ْ
وأُطلقت تكنولوجيا التطور البعيد املدى ( )LTEيف عام
 2011ويتيحها اآلن مشغال االتصاالت االثنان يف السوق.
وتتمتع اإلمارات العربية املتحدة منذ عام  2012بتوصيل
األلياف إىل املنازل ( ،)FTTHوأعلنت يف عام  2017عن
إطالق سرعات لإلنرتنت تبلغ  Mbit/s 300للعمالء من
خالل شبكة  FTTHاخلاصة هبا.
وحتتل اإلمارات العربية املتحدة املرتبة الثالثة يف منطقة
الدول العربية من حيث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ( )IDIلالحتاد لعام  2017الذي ميثل
معياراً قياسياً فريداً ملستوى تنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف بلدان العامل أمجع.

جرب املشغالن “زين” و”اتصاالت” بالفعل
وقد ّ
تكنولوجيا اجليل اخلامس ( )5Gيف البلد وسيتم نشر
أوىل الشبكات التجارية بعد املوافقة على املعايري الدولية
التصاالت اجليل اخلامس يف املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لالحتاد لعام .)WRC-19( 2019

هيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات
العربية المتحدة
تضطلع هيئة تنظيم االتصاالت ( )TRAمبسؤولية إدارة كل
جانب من جوانب قطاع االتصاالت يف اإلمارات العربية
املتحدة .وتصدر إرشادات عامة وتعليمات ضرورية
للقطاع من أجل األمن القومي والعالقات الدولية وإصدار
تراخيص االتصاالت وحتدد رسوم الرتاخيص.
وتشجع السياسات احلكومية نشر هذه التكنولوجيات
حفاظاً على وضع البلد كمركز رئيسي لألعمال والتجارة
يف املنطقة.

ويف عام  ،2017أطلقت حكومة اإلمارات العربية املتحدة
اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي ( .)AIوهتدف هذه
االسرتاتيجية إىل :حتقيق أهداف مئوية اإلمارات .2071

7

Shutterstock

ITU News MAGAZINE 04/2018

زوروا الموقع اإللكتروني للبلد المضيف.

زوروا موقع البلد المضيف.

(حملة عن املؤمتر)

نبذة عن اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة ( )UAEهي اتحاد يضم سبع إمارات؛ أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان
وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وقد تأسس االتحاد رسمياً يوم  2ديسمبر .1971
وتبلغ مساحة اإلمارات العربية المتحدة  83 600كيلومتر مربع ،تقع على الطرف الجنوبي الشرقي
من شبه الجزيرة العربية.
وتقع عاصمة االتحاد والمدينة األكبر فيه ،أبو ظبي ،في اإلمارة التي تحمل نفس االسم.
وتغطي الصحراء أربعة أخماس اإلمارات العربية المتحدة ،وهي بلد البيئات المتباينة من الكثبان
الرملية المثيرة للرهبة إلى الواحات الغنية ومن الجبال الصخرية إلى الوديان الخصبة.
Shutterstock

وتُ ُّ
عد اإلمارات العربية المتحدة من بين أسرع المقاصد السياحية نمواً في العالم ،حيث تضم جميع
المكونات التي تجعل اإلقامة فيها ال تُنسى ،من تقاليد راسخة وبيئة آمنة مضيافة.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

Rus S/Shutterstock
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لقد أدى مركز دبي التجاري العالمي ،منذ افتتاحه عام  ،1979دوراً محورياً في نمو التجارة
الدولية في المنطقة .وبمساحة مغطاة للمعارض تزيد على  1,3مليون قدم مربع ،يُعد المركز أكبر
مجمع مخصص للفعاليات إذ يستضيف سنوياً أكثر من  500فعالية تجارية ويرحب بما يزيد
على  3ماليين زائر.
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(حملة عن املؤمتر)

تابعوا مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام

2018

مؤتمر المندوبين
المفوضين لعام

)PP-18( 2018

الوثائق
مركز األخبار
#Plenipot

تسجيالت فيديوية

بيانات
السياسة العامة
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

انتخاب كبار المسؤولين التنفيذيين لالتحاد الدولي
لالتصاالت  -لقاء مع المرشحين
يتمثل أحد األدوار الرئيسية التي يضطلع بها مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد لعام  2018في انتخاب كبار المسؤولين
التنفيذيين في االتحاد الدولي لالتصاالت .وسيقوم فريق اإلدارة الجديد بقيادة عمل االتحاد في الفترة .2022-2019
ويضطلع األمين العام لالتحاد بمسؤولية اإلدارة العامة لالتحاد ويتصرف بصفة الممثل القانوني لالتحاد.
األمين العام في أداء وظائفه نائب األمين العام الذي يؤدي وظائف أخرى محددة يكلفه بها األمين العام.
ويساعد
َ
ويُعنى مديرو مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت في االتحاد بإدارة مكاتبهم
وتنظيم أعمال قطاعاتهم وتنسيقها.
ودعت مجلة أخبار االتحاد جميع المرشحين لالنتخابات خالل المؤتمر إلى المشاركة في مقابلة قائمة على األسئلة واألجوبة.
وترد األجوبة التي تلقتها المجلة قبل الموعد النهائي لنشر المجلة حسب الترتيب الهجائي ألسماء المرشحين في حالة وجود
أكثر من مرشح واحد لنفس المنصب.
ويمكن االطالع على رؤية كل مرشح حول كيفية 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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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت

هولين جاو

الصني

يجب علينا تحديث البنية التحتية
الحالية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتوسيعها للوصول إلى
المناطق التي تعاني من نقص التوصيل
أو غير الموصولة.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

هولين جاو

مرشح لمنصب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة في عالم
اليوم؟
شهدت اخلدمات والتكنولوجيات احلديثة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ()ICT
يف العقد األخري تطوراً سريعاً .واليوم ،يتجاوز عدد االشرتاكات املتنقلة اخللوية يف العامل عدد
سكان العامل ،وحوايل نصف سكان العامل موصولني باإلنرتنت.
وللوفاء بالتوقعات املستقبلية ،يتعني على االحتاد أن يعزز تكنولوجيات جديدة لتوفري خدمات
أفضل .وأخذاً بعني االعتبار أن حوايل نصف سكان العامل ال يزالون غري موصولني ،جيب على
االحتاد أن يستمر يف تعزيز توصيل غري املوصولني.
وحتقيقاً هلذه الغاية ،أود أن أسلط الضوء على “أربعة عوامل” هي :البنية التحتية واالستثمار
واالبتكار والشمولية .وجيب علينا حتديث البنية التحتية احلالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتوسيعها لتصل إىل املناطق اليت تعاين من نقص التوصيل أو غري املوصولة .وعلينا أن نشجع
املزيد من االستثمار من القطاعني العام واخلاص على السواء ،وأن ننشئ بيئة جيدة الجتذاب
االستثمار .وحنن حباجة إىل االبتكار التكنولوجي والتجاري على السواء .وينبغي أال نرتك أحداً
يتخلف عن الركب.
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ويتعني على االحتاد أيضاً مواصلة حتسني كفاءته وشفافيته وزيادة العمل مع شركائه
وأصحاب املصلحة لتيسري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
االجتماعية واالقتصادية.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

وعلينا أن نشجع المزيد من االستثمار
من القطاعين العام والخاص على السواء ،وأن
ننشئ بيئة جيدة الجتذاب االستثمار.
هولني جاو

هولين جاو
املرشح ملنصب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
يف بيئة متغرية باستمرار ،من املهم أن نكون قادرين على تعديل ترتيب أولوياتنا للتصدي للتحديات
اليت نواجهها .وأود أن أسلط الضوء على األولويات الثالث التالية :الكفاءة والرتكيز والرتويج.
لقد أجنزنا الكثري وسنواصل العمل اجلاد بشأن الكفاءة املقرتنة بالشفافية .وحنن مدركون لوالياتنا
واختصاصاتنا وما نواجهه من قيود .ولتلبية الطلب املتزايد بصورة مستمرة على خدماتنا ،ليس
لدينا خيار سوى زيادة كفاءتنا .ومن خالل خربيت يف العمل يف اإلدارة العليا لالحتاد منذ أمد
طويل ،أستطيع أن أحقق املزيد من الكفاءة.
وجيب علينا أن نركز على املهام الرئيسية املنوطة بنا وأن نقدم خدماتنا مع درجة إرضاء عالية
ألعضاء االحتاد من أجل احلفاظ على الدور البارز لالحتاد وزيادة تعزيزه حيثما تدعو الضرورة.
وتشمل املهام الرئيسية املنوطة بنا تلك املندرجة يف اجملال التقين :تكنولوجيا اجليل اخلامس (،)5G
وإنرتنت األشياء ( ،)IoTوالبيانات الضخمة ،واحلوسبة السحابية ،واألمن السيرباين ،والذكاء
االصطناعي ( ،)AIوالشمول املايل ،واالتصاالت الساتلية ،والتلفزيون الرقمي ،واإلذاعة الرقمية،
واالتصاالت الفضائية ،وإدارة الطيف وغريها .ويف جمال تطوير السوق ،تشمل هذه املهام:
السياسة العامة ،والتنظيم ،واالسرتاتيجية الوطنية ،وبناء القدرات ،وتسهيل استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف تطبيقات األنظمة اإليكولوجية األخرى وغريها .وعالوةً على ذلك،
سيتعني أيضاً زيادة تعزيز اخلدمات اخلاصة كخدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ.
ولقد أدخلنا حتسينات كبرية على أنشطتنا الرتوجيية يف املاضي ،ولكن علينا أن نفعل املزيد يف
املستقبل .وال بد من أن نعزز الدور املهم الذي تؤديه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
التنمية االجتماعية واالقتصادية يف عصر املعلومات .وحنن حباجة إىل تشجيع املزيد من االستثمار
يف االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها .وجيب علينا أن نعزز خدمات
االحتاد وإمكاناهتا .ويتعني علينا أن نواصل الرتويج للمنصة التعاونية لالحتاد لدى شركاء الصناعة
وأوساط األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إن البيان اهلادف الذي أدىل به األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش ،يف املؤمتر العاملي
لتنمية االتصاالت ( )WTDC-17الذي نظمه االحتاد يف العام املاضي مصدر إهلام كبري يل .وقد قال:
“إن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بإمكاهنا أن تساعدنا يف حتقيق كل هدف من أهداف
التنمية املستدامة”.
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ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

ولتلبية الطلب المتزايد بصورة مستمرة على
خدماتنا ،ليس لدينا خيار سوى زيادة كفاءتنا.
هولني جاو

هولين جاو
املرشح ملنصب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

ويف رأيي ،نادراً ما تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً من املشكلة ،بل تساهم
عادة يف إجياد حل ألي مشكلة .وقد اضطلع االحتاد بدور رئيسي يف عملية القمة العاملية جملتمع
املعلومات ( .)WSISوأقام االحتاد تعاوناً وثيقاً مع العديد من وكاالت األمم املتحدة بشأن تيسري
حتقيق أهداف التنمية املستدامة ( )SDGاليت حددهتا األمم املتحدة .وجلنة النطاق العريض املعنية
بالتنمية الرقمية اليت يشارك يف إدارهتا االحتاد واليونسكو ،ستستمر يف تعزيز استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ويف السنوات األخرية ،أثبت
االحتاد قيادته ضمن منظومة األمم املتحدة بشأن معاجلة القضايا املتصلة بالتكنولوجيات اجلديدة
كالذكاء االصطناعي.
وسنشارك بفعالية يف عملية األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة .وسنشجع الدول األعضاء
يف االحتاد واألعضاء من دوائر الصناعة واملنظمات غري احلكومية ومجيع أصحاب املصلحة على
االنضمام إىل اجلهود اليت نبذهلا يف سبيل تعزيز التنمية املستدامة من خالل استعمال تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت .وسنضطلع بدور قيادي ،قدر اإلمكان ،أو سنسعى إىل التعاون
مع اآلخرين.

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
أود أن أبرز حقيقة أنه بناءً على اقرتاحي للبلدان املضيفة ،نظمت جمموعة بريكس (الربازيل واالحتاد
الروسي واهلند والصني وجنوب إفريقيا) (االقتصادات الناشئة الرائدة يف العامل) االجتماعات
الوزارية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمرة األوىل يف  2015ونظمتها جمموعة البلدان
السبعة يف ( 2016سبعة بلدان من االقتصادات املتقدمة يف العامل) وجمموعة العشرين ( 19بلداً
باإلضافة إىل االحتاد األورويب) يف  2017على التوايل .وقد ُدعي االحتاد إىل االنضمام إىل كل
اجتماع من هذه االجتماعات األوىل .وتواصلت هذه االجتماعات كلها يف أوائل  ،2018وستُعقد
شاركت يف اجتماع جمموعة العشرين الذي عُقد يف األرجنتني يف أغسطس
مجيعها يف  .2019وقد
ُ
 ،2018ويف اجتماع جمموعة بريكس الذي عُقد يف جنوب إفريقيا يف سبتمرب .2018
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وبفضل جهودي اليت يدعمها رؤساء الدول/احلكومات ،أُدرجت تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف قائمة األولويات اليت أُبرزت يف الكلمة الرئيسية يف “قمة منتدى التعاون الصيين
وحددت اإلجراءات املتعلقة بالتعاون يف جمال
اإلفريقي يف بيجني” اليت عُقدت يف سبتمرب ُ .2018
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأُدرجت إشارة إىل االحتاد يف الوثيقة اخلتامية“ ،خطة عمل
بيجني ( .”)2021-2019وقد سامهت مجيع هذه االجتماعات بشكل كبري يف تعزيز تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واالحتاد أيضاً إىل حد ما.
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ويجب علينا أن نركز على المهام الرئيسية المنوطة
بنا وأن نقدم خدماتنا مع درجة إرضاء عالية ألعضاء
االتحاد من أجل الحفاظ على الدور البارز لالتحاد
وزيادة تعزيزه حيثما تدعو الضرورة.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

هولني جاو

هولين جاو
املرشح ملنصب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
أعترب الشفافية والنزاهة العنصرين الرئيسيني للنجاح يف بناء توافق اآلراء .وأستمع إىل أعضاء
االحتاد وشركائه وزمالئي حسب احلالة .وأحاول أن أفهم آراءهم وشواغلهم .وأق ّدر مقرتحاهتم
وأبديت دائماً االحرتام واإلخالص
اإلجيابية ومرونتهم .وأشجعهم على التوصل إىل حلول توفيقية.
ُ
واالهتمام جبمهوري .وجاء يف مقابل كل ذلك نتائج عمل جيدة ،بل األهم من ذلك ،ثقة
وطمأنينة ودعم أعضاء االحتاد وشركائه وزمالئي.
وأود أن أشري إىل املوافقة على املشروعني األخريين مليزانييت فرتيت السنتني لالحتاد اللذين أُعدا
حتت قياديت خالل فرتة والييت احلالية بصفيت األمني العام لالحتاد .ويف املاضي ،كنا نواجه دائماً
صعوبات يف احلصول على املوافقة على مشاريع ميزانيات فرتيت السنتني .ومع ذلك ،متت املوافقة
على املشروعني األخريين دون مناقشة مستفيضة يف اجتماعات جملس االحتاد املعنية .وأعترب هاتني
احلالتني دليالً على إجابيت على هذا السؤال.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
سأواصل معاجلة القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ودعم الشباب ومتكني الشعوب األصلية.
وميكن إضافة مواضيع جديدة من قبيل املخلفات اإللكرتونية وغريها إىل قائمة أولويايت.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
نائب األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

مالكوم جونسون

اململكة املتحدة
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باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام
 ،2030وتعويلها على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،يغدو عمل
االتحاد أهم من أي وقت مضى في
تاريخه الطويل الممتد على مدى
 153عاماً.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

مالكوم جونسون
المرشح لمنصب نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
والكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
أستهل حديثي بقول إنين أعتربُ نفسي َمظياً خبدمة االحتاد يف الوقت احلاضر وهو يقود
دعين
ُّ
الثورة الرقمية اليت يرتكز عليها االقتصاد الرقمي واليت تعود على مواطين العامل مبنافع اجتماعية
واقتصادية وبيئية مستدامة .وباعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وتعويلها على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،يغدو عمل االحتاد أهم من أي وقت مضى يف تارخيه الطويل املمتد
على مدى  153عاماً.
وعلى مر ذلك التاريخ ،أجرى االحتاد إصالحات ذاتية ساعياً إىل تلبية املطالب املتزايدة امللقاة على
وأعتقد أنه ال بد لالحتاد
ليثمر ذلك االعرتاف بأنه إحدى أكثر املنظمات مرونةً يف العامل.
ُ
عاتقه َ
من الوقوف باستمرار على سبل زيادة أمهية دوره ورفع كفاءته ليواكب التغريات املتسارعة يف
هذا القطاع.
ويعين ذلك مواصلة الرتكيز على اختصاصاته الرئيسية بإدارة الطيف الراديوي ،وتنسيق السواتل،
ووضع معايري تقنية مشرتكة ،وبناء القدرات.
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ويتعني على االحتاد ضمان أن تعود التطورات التكنولوجية اجلديدة ،كإنرتنت األشياء والبيانات
الضخمة والذكاء االصطناعي واجليل اخلامس ،بالنفع على اجلميع يف كل مكان ،وأال تؤدي إىل
زيادة اتساع الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ،بل تؤدي إىل س ّدها.
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أعتق ُد أنه ال بد لالتحاد من الوقوف باستمرار
على سبل زيادة أهمية دوره ورفع كفاءته ليواكب
التغيرات المتسارعة في هذا القطاع.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

مالكوم جونسون

مالكوم جونسون
املرشح ملنصب نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
التنمية المستدامة:
كما نعلم ،ال يزال جزء كبري من سكان العامل غري موصول ،وال سيما اجملتمعات احمللية الريفية
نشأت يف قرية صغرية
واجملتمعات احمللية النائية وتلك املنعزلة .وهو أمر أَعيه بصفة شخصية كوين
ُ
لكن
يف قلب ويلز! فتوصيل هؤالء الناس باإلنرتنت ينبغي أن يكون أولوية االحتاد الرئيسيةّ .
التوصيلية ال تعين بالضرورة مبادرة الناس إىل التوصيل بالشبكة ،إذ ال بد من أن تكون اخلدمة
أعتزم رصد املزيد من املوارد لتشجيع
ميسورة التكلفة وذات حمتوى مناسب باللغة احمللية .لذا ،فإنين ُ
االستثمار ،والتوعية ،وتنمية املهارات الرقمية من أجل متكني الناس من االستفادة واالبتكار.
الطيف الراديوي والتكنولوجيات الالسلكية الجديدة:
إن “لوائح الراديو” ،وهي معاهدة االحتاد الدولية بشأن استخدام الطيف الراديوي واملدارات
الساتلية ،تبلغ من العمر اليوم  112عاماً ،لكنها ال تزال أساسية لضمان استخدام الطيف واملدارات
الساتلية استخداماً رشيداً ومنصفاً وكفؤاً واقتصادياً ،اعرتافاً بأهنما موارد طبيعية حمدودة .فاللوائح
توفر االستقرار التنظيمي الالزم لالستثمارات الطويلة األجل ،ومتنع التدخالت الضارة ،وُت ّكن من
وت ّفض التكاليف بتحقيق وفورات احلجم الكبري.
حتقيق قابلية التشغيل البيينُ ،
ولدي خربة طويلة يف قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد بصفيت رئيساً سابقاً للفريق األورويب
ّ
املعين بالتحضري ملؤمترين رئيسيني من املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ( )WRCيف تسعينيات
القرن املاضي .وبالتايل ،فأنا الشخص املناسب لالستجابة للتغيريات اليت سيعتمدها املؤمتر العاملي
وسأضمن قيام االحتاد بتكريس املوارد الالزمة إلجناز هذه
لالتصاالت الراديوية يف عام ،2019
ُ
عملت
األعمال األساسية .وإىل جانب هذه املعرفة الواسعة بقطاع االتصاالت الراديوية ،فقد
ُ
وشغلت منصب مدير مكتب تقييس االتصاالت يف
أيضاً يف قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد،
ُ
االحتاد ملدة مثاين سنوات.
المقر الجديد لالتحاد:

سأواصل العمل على رفع مستوى الشفافية والكفاءة واملساءلة.
كما
ُ
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متحمس جداً لتسليم مبىن ملقر جديد لالحتاد لنا مجيعاً أن نفخر به.
بصفيت مدير املشروع ،فأنا ّ
إذ سيكون هذا املبىن مبىن أيْقوين“ ،ذكي” ،يصبح مصدر إهلام للوفود واملوظفني ويعزز إىل حد
كبري بيئة عملهم يف السنوات املقبلة ،وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا واعتماد إجراءات عمل
حديثة .فهو سيمثل الصورة اجلديدة لالحتاد.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

أعتزم تكريس المزيد من الموارد لتشجيع
إنني ُ
االستثمار ،والتوعية ،وتنمية المهارات الرقمية من
أجل تمكين الناس من االستفادة واالبتكار.
مالكوم جونسون

مالكوم جونسون
املرشح ملنصب نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
إن أهداف التنمية املستدامة ( )SDGالسبعة عشر تتصدى لطائفة واسعة من التحديات ،منها
القضاء على الفقر واجلوع ،وتوفري فرص التعليم اجليد للجميع ،وإمداد اجلميع باملياه النظيفة
وخدمات الصرف الصحي .ولكننا إذا نظرنا إىل الغايات احملددة لتحقيق هذه األهداف ،والبالغ
عددها  169غاية ،يتّضح أنه ال سبيل إىل إدراكها إال بالنفاذ العايل السرعة والواسع االنتشار إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
فعلى سبيل املثال ،ميكن خفض عدد الوفيات واإلصابات النامجة عن احلوادث املرورية إىل
النصف باستخدام تقنيات ذكية إلدارة النقل ،ومن ذلك رادارات تاليف التصادم واملركبات الذاتية
القيادة .وميكن مضاعفة معدل كفاءة استخدام الطاقة باستخدام ع ّدادات ذكية وتنفيذ حلول
مبتكرة لتوفري الطاقة .كما أن رفع كفاءة استخدام املياه إىل مستوى بالغ سيعتمد على استخدام
تسربات املياه ومعاجلتها .وال ميكن
الري وحتديد ّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتحكم يف ّ
مكافحة تغري املناخ إال خبفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري باعتماد تكنولوجيات نظيفة.
ويعمل االحتاد يف الوقت الراهن مع شركائه يف مجيع هذه اجملاالت وسيكون له دور هام يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة العتماد ذلك إىل حد كبري على التكنولوجيات اجلديدة اليت ير ّكز
االحتاد أعماله عليها حالياً .ونظراً إىل أن معظم الناس يتّصلون اليوم باإلنرتنت عن طريق هواتفهم
الذكية ،فسيكون االمتثال لتوزيعات الطيف واملعايري العاملية اليت حيددها االحتاد مسألة ال بد منها
لضمان قابلية التشغيل البيين وخفض التكاليف.

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟

ITU News MAGAZINE 04/2018

عكفت على إنشائهما وتطويرمها ،م ّكنا الناس من النفاذ
أشعر ببالغ الفخر بربناجمني أساسيني
ُ
ُ
إىل اإلنرتنت بتكلفة ميسورة ومبستوى موثوق وأسفرا عن مشاركة حنو  50بلداً للمرة األوىل يف
أعمال االحتاد املتعلقة بوضع املعايري ،أال ومها:
برنامج “س ّد الفجوة التقييسية” ،ويساعد البلدان النامية يف حتسني قدرهتا على االطالع على
معايري االتصاالت وعلى تنفيذها والتأثري فيها.
“برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين” ،ويساعد البلدان النامية يف منع دخول معدات
وحيسن املعايري.
متدنية اجلودة ومزيفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أسواقهاّ ،
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متحمس جداً لتسليم مبنى لمقر جديد
أنا ّ
لالتحاد لنا جميعاً أن نفخر به.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

مالكوم جونسون

مالكوم جونسون
املرشح ملنصب نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
دأبت على تعزيزه .فعلى سبيل
ميتاز االحتاد بتقليد رائع هو العمل بتوافق اآلراء ،وهو أمر لطاملا ُ
قدمت مقرتحاً بأول قرار لالحتاد بشأن األعمال التحضريية اإلقليمية (يف املؤمتر العاملي
املثال،
ُ
لالتصاالت الراديوية لعام  )1997ضماناً ملراعاة مجيع املصاحل اإلقليمية وتيسرياً لتوافق اآلراء يف
شرعت يف عقد اجتماعات غري رمسية على الصعيد األقاليمي لتحسني
مؤمترات االحتاد .كما
ُ
مستوى فهم مقاصد وأهداف املقرتحات املقدمة ،والتغلب على حاالت سوء الفهم ،وزيادة
ُعر ُ
ف بقدريت على التوصل إىل تسويات للخالفات اليت تبدو مستعصية ،إرضاءً
الثقة .وأنا أ َ
للجميع ،ولو مل تكن النتيجة هي املثلى هلم.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
ف بالعمل كعضو يف فريق ،وهي مسة الزمة يف أي مسؤول منتخب يف االحتاد .إذ جيب
ُعر ُ
أَ
علينا أن نعمل معاً كفريق واحد لصاحل املنظمة ككل .فالتعاضد والتنسيق والتعاون هي كلمايت
الدليلية الثالث.
ال على املستوى الداخلي يف االحتاد فحسب ،وإمنا أيضاً فيما بني االحتاد واملنظمات العديدة
األخرى .فعلينا اإلسهام باختصاصاتنا احملددة ،وحشد مواردنا ،وتاليف ازدواجية العمل ،والعمل
من أجل الصاحل العام .وستكون هلذه املسألة أمهية بالغة ليتمكن االحتاد من تعزيز دوره اإلمنائي
طوال السنوات املقبلة وضمان قدرتنا على إفادة اجلميع يف كل مكان بتكنولوجياتنا.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
نائب األمين العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت

براهيما سانو
بوركينا فاصو
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رؤيتي هي أن يكون االتحاد الدولي
لالتصاالت أقوى في النظام
اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،والعمل من أجل أن
يؤدي االتحاد دوراً تحفيزياً أقوى في
استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ألغراض التنمية
المستدامة.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

براهيما سانو
المرشح لمنصب نائب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
والكتيب الرتوجيي

رؤيتي والتزاماتي

 3مجاالت ذات أولوية  3 -مسارات عمل  3 -قيم أساسية

رؤيتي هي أن يكون االحتاد الدويل لالتصاالت ( )ITUأقوى يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،والعمل من أجل أن يؤدي االحتاد دوراً حتفيزياً أقوى يف استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTألغراض التنمية املستدامة.

ولتحقيق هذه الرؤية ،ألتزم بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة
في ثالثة مجاالت ذات أولوية.
1.1توصيلية النطاق العريض بما في ذلك النفاذ والقدرة على تحمل التكاليف .ال تزال نسبة
 17يف املائة من سكان العامل مستبعدة من النفاذ إىل شبكة اتصاالت متنقلة عريضة النطاق.
ويشكل األمن السيرباين حتدياً عاملياً يتطلب هنجاً وتعاوناً عامليني .وتبقى مسـألة القدرة على
حتمل التكاليف حتدياً كبرياً ،ال سيما يف البلدان ذات الدخل القومي اإلمجايل الضعيف.
وينبغي أن تظل قضايا النفاذ واألمن والقدرة على حتمل التكاليف يف طليعة أولوياتنا ليصبح
االقتصاد الرقمي واقعاً ملموساً بالنسبة للجميع.
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2.2تعزيز تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها .تشكل تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عامالً حامساً يف تقدمي اخلدمات يف جماالت الصحة ،والتعليم ،والزراعة،
واملدن واجملتمعات الذكية .وبالتايل ،فهي مهمة لتسريع حتقيق أهداف التنمية املستدامة
( .)SDGوسنتمكن من إضفاء الطابع اإلنساين على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
خالل التطبيقات اإللكرتونية.
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ينبغي أن تظل قضايا النفاذ واألمن والقدرة على
تحمل التكاليف في طليعة أولوياتنا ليصبح االقتصاد
الرقمي واقعاً ملموساً بالنسبة للجميع.
براهيما سانو

براهيما سانو
املرشح ملنصب نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

3.3خلق القيمة وتحقيق االزدهار .علينا أن نعمل من أجل أن ختلق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وال سيما التكنولوجيات الناشئة مثل إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي،
قيمة جملتمعاتنا واجملتمع ككل من خالل االبتكار ،ومتكني املرأة والشباب واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،واحملتوى احمللي ،وتقدمي املساعدة للبلدان عند وقوع كوارث والتكيف مع تغري
املناخ.
ويُق ّدر عدد الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  10و 24عاماً  1,8مليار نسمة ،ويعيش 90يف املائة
منهم يف البلدان النامية .لذا ،ينبغي أن تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت “اسرتاتيجية
األمم املتحدة للشباب :شباب  ،”2030وأن ختلق قيمة للشباب من أجل أن جتين اقتصاداهتا
فوائد العائد الدميغرايف.
ومن املتوقع أن يصل عدد السكان الذين تفوق أعمارهم  60عاماً  1,4مليار نسمة حبلول عام
 .2030لذا ،ينبغي أن نعمل لكي تساعدهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على العيش
بصحة جيدة وبشكل مستقل قدر اإلمكان.
ويُق ّدر أيضاً أن بعض أشكال اإلعاقة تؤثر على ما يزيد عن مليار نسمة ،أي  15يف املائة
من سكان العامل .لذا ،ينبغي أن تصبح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حالً بالنسبة
هلؤالء األشخاص.
ويف السنوات العشرين املاضية ،فقد  1,3مليون شخص أرواحهم ،وأصيب  4,4مليار شخص
جراء وقوع الكوارث اجليوفيزيائية وذات الصلة باملناخ .وتقدر اخلسائر االقتصادية
أو تشردوا ّ
مببلغ  2,908تريليون دوالر أمريكي .وقبل فرتة وجيزة جداً ،شهدنا على الزلزال والتسونامي
القويني يف إندونيسيا ،والفيضانات املدمرة يف نيجرييا ،واإلعصار املدمر يف الواليات املتحدة.
لذا ينبغي أن تصبح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبثابة ٍ
منقذ للحياة.
ومتثل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة ( )MSMEجزءاً كبرياً من االقتصاد العاملي،
إذ تسهم بنسبة  35يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ومبا يزيد عن  50يف املائة من
فرص العمل .وجيب أن ندعم توفري فرص العمل وحتقيق االزدهار من خالل تعزيز بيئة مؤاتية
للمشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة (.)MSME
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ولكفالة تحقيق نتائج ملموسة في هذه المجاالت الثالثة ذات األولوية ألتزم
بثالثة مسارات عمل.

1.1سأساعد األمني العام يف أن يتخذ االحتاد موقعاً اسرتاتيجياً ليؤدي دوراً يضيف قيمة للنظام
اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وفيما خيص املسائل التشغيلية سأقدم كل
الدعم لضمان اإلدارة الفعالة والذكية ملوارد االحتاد املالية والبشرية ،مبا يف ذلك ،تشييد مبىن
االحتاد اجلديد.
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بصفيت نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت،

يجب أن ندعم توفير فرص العمل وتحقيق
االزدهار من خالل تعزيز بيئة مؤاتية للمشاريع
الصغرى والصغيرة والمتوسطة (.)MSME

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

براهيما سانو

براهيما سانو
املرشح ملنصب نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

2.2سأعمل مع غريي من املسؤولني املنتخبني والدول األعضاء للحد من ازدواجية األنشطة
داخل االحتاد.
3.3سأدعم األمني العام يف حشد املوارد وبناء الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى،
وشركاء التنمية ،والقطاع اخلاص ،وجمتمع اإلنرتنت ،واألوساط األكادميية ،واملنظمات
غري احلكومية.

وستستند أعمالي إلى ثالث قيم أساسية عزيزة جداً بالنسبة لي وتشكل حجر
األساس في حياتي وأنشطتي اليومية.
1.1األخالقيات المهنية والشخصية .إن الوالء لالحتاد وأعضائه أمر مهم بالنسبة يل ويشكل
األساس الذي تقوم عليه مجيع أعمايل .وعلى الصعيد الشخصي ،أعترب أن التحلي باألخالقيات
هو أرقى تعبري عن احرتام الذات ،وهلذا ،سأكون مثاالً حيتذى به وسأضمن أن تكون القيم
األخالقية حموراً يف حيايت وأنشطيت اليومية.
2.2الشفافية .أؤمن إمياناً قوياً بالشفافية كوسيلة لتعزيز الثقة بني أمانة االحتاد وأعضائه وشركائه.
3.3المساءلة .تعترب املساءلة أمام االحتاد وأعضائه فيما خيص استخدام املوارد وسلوكي الشخصي
أمراً ضرورياً بالنسبة يل.
وإنني ألتزم بالعمل بتميّز وسيكون لي الشرف إذا أُتيحت لي الفرصة.
براهيما سانو
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
مدير مكتب االتصاالت الراديوية
في االتحاد الدولي لالتصاالت

إشتفان بوجوكي

هنغاريا
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إن االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
منظمة قائمة على أساس العضوية،
وينبغي إدخال طاقة جديدة من أجل
تعزيز التعاون بين األعضاء وتوطيده،
وال سيما في قطاع االتصاالت
الراديوية في االتحاد.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

إشتفان بوجوكي
المرشح لمنصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت.

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
إن االحتاد الدويل لالتصاالت منظمة قائمة على أساس العضوية ،وينبغي إدخال طاقة جديدة
من أجل تعزيز التعاون بني األعضاء وتوطيده ،وال سيما يف قطاع االتصاالت الراديوية يف
االحتاد يف ضوء التكنولوجيات الناشئة وازدياد الطلب على الطيف .إن الطيف الراديوي مورد
طبيعي مثني ونادر تشتد احلاجة إليه كأداة متكينية الستحداث العديد من اخلدمات والتطبيقات
احليوية لتطور البشرية.
الفعالة للطيف تعزز الكفاءة
وينبغي لالحتاد أن يكون مثالً ُيتذى يف الربهنة على أن اإلدارة ّ
واالبتكار يف استعماله وتعظّم ،يف الوقت ذاته ،اإلمكانات الكامنة فيه.
وأنا ملتزم كامل االلتزام ومستعد جللب الطاقة والروح اجلديدتني إىل القطاع مبا لدي من خربة
ومعرفة وكفاءة اكتسبتها على مدى مثانية وثالثني عاماً.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

إن أولويتي األولى ضمان فعالية إدارة
مكتب االتصاالت الراديوية لتحقيق المقاصد
االستراتيجية على النحو الذي حددته مؤتمرات
المندوبين المفوضين ومجلس االتحاد.
إشتفان بوجوكي

إشتفان بوجوكي
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
إن أولوييت األوىل ضمان فعالية إدارة مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد لتحقيق املقاصد
االسرتاتيجية على النحو الذي حددته مؤمترات املندوبني املفوضني وجملس االحتاد .وسأجعل من
قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد رائداً يف اتصاالت القرن احلادي والعشرين ،وسأحقق ذلك
بطرقي اآلتية:
القيادة الشاملة؛
القدوة احلسنة؛
العمل كجزء ال يتجزأ من الفريق؛
التطبيق األمثل إلجراءات العمل الداخلية واخلارجية ملكتب االتصاالت الراديوية ضماناً للكفاءة؛
استحداث أساليب مالئمة للوفاء على أكمل وجه باالحتياجات من الرتددات الراديوية وتوزيعها
للخدمات ذات الصلة (من قبيل إنرتنت األشياء واالتصاالت املتنقلة الدولية واإلذاعة).
وأولوييت الثانية أن أكون احملرك األساسي ملبدأ “احتاد واحد” عن طريق العمل بتعاون وثيق
مع مكتيب تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت يف االحتاد وعن طريق جتنب التداخل  -جبعل
املكتبني متكاملني.
وأولوييت الثالثة العمل على حنو وثيق مع أعضاء االحتاد لالستفادة من الكفاءة واالبتكار يف
استخدام إدارة طيف الرتددات الراديوية على الصعيد العاملي.
وسأحقق ذلك عن طريق:
تقدمي أفضل مساعدة ممكنة إىل اإلدارات احلكومية حتضرياً للمؤمترات العاملية لالتصاالت
الراديوية وأنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ( )ITU-Rوتنفيذ نتائجها.
تقدمي حلول قابلة للتطبيق إىل األعضاء لتيسري النفاذ إىل الطيف الراديوي ،وال سيما االعضاء
من البلدان النامية.
تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية وفقاً الحتياجات كل منها وتلبية احتياجاهتا اخلاصة.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

سأجعل من قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد
رائداً في اتصاالت القرن الحادي والعشرين.
إشتفان بوجوكي

إشتفان بوجوكي
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
إن النفاذ إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بتكلفة معقولة له أمهية بالغة من أجل تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة ( )SDGالسبعة عشر .وال تزال االتصاالت الالسلكية احلل األكثر فاعلية
بالنسبة إىل العديد من سكان العامل غري املوصولني ،إذ تقدم هلم فرصة للتوصيل باإلنرتنت وجين
مثار التحول الرقمي بوترية يومية ،من قبيل التمكن من استعمال وسائل الدفع عن طريق أجهزة
حممولة والزراعة اإللكرتونية والرعاية الصحية املتنقلة واخلدمات احلكومية اإللكرتونية وهلم جرا.
وإضافة إىل ذلك ،فإن التكنولوجيات اجلديدة الناشئة مثل االتصاالت الدولية املتنقلة وإنرتنت األشياء
واالتصاالت من آلة إىل آلة والذكاء االصطناعي ستنشئ متطلبات جديدة للبنية التحتية من اجليل
التايل اليت تعتمد بشكل كبري على االتصاالت الالسلكية (مبا فيها االتصاالت املتنقلة والسواتل
واإلذاعة) وتتجاوز إىل حد بعيد مفهوم التكنولوجيات التقليدية للمعلومات واالتصاالت (.)ICT
وهلذا ،ينبغي أن تبقى اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية للطيف واملوارد النادرة واملدارات
الساتلية حمور االهتمام يف عملية حتقيق أهداف التنمية املستدامة مع وضع قطاع االتصاالت
الراديوية لالحتاد ،يف الوقت ذاته ،يف مركز اسرتاتيجي لتحفيز املسامهة اإلجيابية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
إن قياديت لإلدارة الدولية للهيئة التنظيمية املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
هنغاريا عززت من مشاركة اهليئة التنظيمية ونشاطاهتا يف العمل الدويل ملختلف منظمات
االتصاالت ،كاالحتاد الدويل لالتصاالت على سبيل املثال أو املؤمتر األورويب إلدارات الربيد
واالتصاالت واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت (.)ETSI
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واإلجناز املهم اآلخر كان قياديت لفريق عمل االتفاق األورويب لتنسيق الرتددات يف أوروبا عرب
احلدود (االتفاق األورويب بشأن طريقة احلساب املتسقة).
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إن النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
بتكلفة معقولة له أهمية بالغة من أجل تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة ( )SDGالسبعة عشر.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

إشتفان بوجوكي

إشتفان بوجوكي
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
كنا نقوم يف أغلب األحيان مبفاوضات بني األطراف من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء.
وقدمت أمثلة على مزايا خمتلف احللول وعيوهبا .وبالنهاية ،عند النتائج ،كان اجلميع راضياً
أو على نفس القدر من عدم االرتياح.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
ستجلب تكنولوجيا اجليل اخلامس ،بوصفها تكنولوجيا املستقبل ،العديد من الفرص للتنمية
االجتماعية واالقتصادية وسأستثمر أقصى جهودي ومعرفيت وطاقيت الشخصية لتعبئة النظام
اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلعلها أيسر تكلفة للعامل النامي وجلب املنفعة
للجميع .وينبغي أال يرتك أحد من البلدان النامية متخلفاً عن الركب.
ولدي خربة مشرتكة بني قطاعات االحتاد  -يف قطاع االتصاالت الراديوية ( )ITU-Rوقطاع تنمية
االتصاالت ( ،)ITU-Dمبا يف ذلك مكتب االتصاالت الراديوية ( )BRومكتب تنمية االتصاالت
( - )BDTوأنا على دراية باحتياجات إدارة الطيف يف البلدان النامية .وحيدوين األمل أن أعمل
بتعاون وثيق مع مجيع ُشعب االحتاد توخياً ملزيد من الكفاءة.
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منصب
مدير مكتب االتصاالت الراديوية
في االتحاد الدولي لالتصاالت

ماريو مانيفيتش

أوروغواي

يجب أن نحسن من فعالية المنظمة
من خالل التكيف على نحو أفضل
مع احتياجات األعضاء المتغيرة
وتحسين استجابة االتحاد لها.

30

ITU News MAGAZINE 04/2018

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

ماريو مانيفيتش
المرشح لمنصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت.

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
تعتمد معظم ،إن مل يكن كل ،التكنولوجيات البارزة اليت ظهرت يف السنني القليلة املاضية ،مثل
االتصاالت املتنقلة وإنرتنت األشياء والسيارات واملدن املوصولة و”الثورة الصناعية الرابعة”
والذكاء االصطناعي ،على شبكات االتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا وتعتمد بشكل متزايد على
االتصاالت الراديوية لتوفري األساس للتوصيلية يف كل مكان.
ولدى قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد وظيفة حيوية يف هذا النظام اإليكولوجي من خالل
دوره يف إدارة طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية ،فضالً عن وضع لوائح ومعايري منسقة
على الصعيد العاملي .وهذه األنشطة أساسية لتوفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت ميكن للجميع النفاذ إليها بأسعار ميسورة .ورغم ذلك ،فال بد لالحتاد (وخاصة قطاع
االتصاالت الراديوية فيه) أن يتطور على ثالث جبهات للحفاظ على أمهيته وزيادهتا يف النظام
اإليكولوجي لالتصاالت:

ثانياً ،جيب أن حنسن من فعالية املنظمة من خالل التكيف على حنو أفضل مع احتياجات األعضاء
املتغرية وحتسني استجابة االحتاد هلا.

ITU News MAGAZINE 04/2018

أوالً ،جيب أن نركز على اختصاصاتنا األساسية .فعلى مدى  110سنوات ،عمل االحتاد على تقنني
استخدام طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية من خالل مراجعة وحتديث لوائح الراديو يف
املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اليت ينظمها االحتاد .وقد هيأت العملية املؤدية إىل اعتماد
هذه املعاهدة الدولية منصة للنقاش والتفاوض حيث ميكن لإلدارات الصناعية واحلكومية تبادل
املعلومات والتوصل إىل حلول عاملية.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

أولوياتي الرئيسية هي زيادة الكفاءة
والشفافية والشمول في أنشطة قطاع
االتصاالت الراديوية في االتحاد.
ماريو مانيفيتش

ماريو مانيفيتش
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

ثالثاً ،جيب أن نوحد جهود القطاعات الثالثة يف االحتاد (قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع
تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت) للحد من ازدواجية العمل وزيادة أوجه التآزر
بني املكاتب.
وبزيادة الرتكيز والكفاءة ،سيكون االحتاد يف وضع أفضل يسمح له بالتصدي للتحديات الرئيسية
اليت يواجهها من خالل:
توسيع التوصيلية العاملية للنطاق العريض وتقليص الفجوة الرقمية؛
حتقيق التوازن الصحيح بني محاية االستثمارات وتعزيز االبتكار؛
توفري النفاذ يف الوقت املناسب إىل موارد الطيف/املدارات.

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
أولويايت الرئيسية هي زيادة الكفاءة والشفافية والشمول يف أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية
يف االحتاد.
أوالً ،سأنفذ حتوالً رقمياً لزيادة سرعة عمليات قطاع االتصاالت الراديوية  -وحتديداً من خالل
حتديث قواعد بياناته وممارساته  -هبدف حتسني أوقات استجابة االحتاد وحتقيق التقيد املستمر
باملهل التنظيمية.
ثانياً ،سأضمن تطبيق إجراءات لوائح الراديو بطريقة عادلة وشفافة.
ثالثاً ،سأحسن من تلبية مكتب االتصاالت الراديوية الحتياجات مجيع األعضاء من خالل مواصلة
تشجيع مشاركة البلدان النامية وأقل البلدان منواً فضالً عن الدول اجلزرية الصغرية النامية يف عمل
قطاع االتصاالت الراديوية ،ومن خالل توفري منصة حمايدة تتعاون فيها مجيع البلدان.
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أوالً ،سأنفذ تحوالً رقمياً لزيادة سرعة
عمليات قطاع االتصاالت الراديوية

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

ماريو مانيفيتش

ماريو مانيفيتش
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
من املسلم به على نطاق واسع أن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثل عامالً
أساسياً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبناء عامل تكون فيه التنمية االجتماعية واالقتصادية
والبيئية والتكنولوجية مستدامة ومتاحة للجميع يف كل مكان.
غري أنه ال ميكن حتقيق أهداف التنمية املستدامة إال من خالل العمل املشرتك واملنسق جلميع
الفاعلني وأصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات املتعددة األطراف
ذات الصلة .واالحتاد ،باعتباره وكالة األمم املتحدة الرائدة يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مدعو إىل القيام بدور رئيسي لتشجيع وتنسيق القيام هبذا العمل املشرتك ،من خالل
تشجيع املشاريع واملبادرات وتنظيم منتديات ملناقشة السياسات واالسرتاتيجيات واملوافقة عليها
والدعوة على أعلى مستويات إىل ضمان ختصيص مجيع األطراف للموارد الضرورية لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
أرى أن أهم إجناز حققته على املستوى القيادي هو بدون أي شك مسامهيت يف اإلشراف على
مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد بصفيت نائباً للمدير على مدى اخلمس سنوات املاضية،
خاصة فيما يتعلق بتحسني اإلدارة العامة للمكتب ،فضال عن البدء يف حتديث عملياته .واملثال
البارز على الدور الذي قمت به  -وهو واحد من األدوار اليت أفتخر هبا خاصة  -هو قياديت
للتنظيم العام للمؤمتر العاملي األخري لالتصاالت الراديوية ( ،)WRC-15والذي عُينت يف إطاره أميناً
للجلسة العامة وللجنة التوجيهية للمؤمتر .وقد استمر هذا املؤمتر الرئيسي املخول بإبرام املعاهدات
أربعة أسابيع وحضره أكثر من  3 500مشارك.
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وعالو ًة على ذلك ،سأظل مفتخراً كذلك باخنراطي يف األدوار املاضية ،فعلى سبيل املثال ،أثناء
الوقت الذي أمضيته يف مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد ،توليت قيادة تنظيم الندوة العاملية
ملنظمي االتصاالت ،واليت حيضرها حوايل  700مشارك كل سنة.
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سأضمن تطبيق إجراءات لوائح
الراديو بطريقة عادلة وشفافة.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

ماريو مانيفيتش

ماريو مانيفيتش
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

وقمت أيضاً بإعداد وتصميم مراكز التميز اإلقليمية .فقد بدأنا ببعض املراكز يف إفريقيا
واألمريكتني ،وبعد ذلك وسعناها لتشمل مجيع املناطق الست .وهذا نتج عنه إنشاء شبكة لبناء
القدرات عالية التخصص تعمل على أساس اسرتداد التكاليف .وحىت يومنا هذا ،دربت مراكز
التميز هذه آالف األشخاص يف مجيع أحناء العامل على مواضيع متتد من التنظيم إىل االتصاالت
الساتلية والشبكات القائمة على بروتوكول إنرتنت.

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
طوال مسرييت املهنية اليت امتدت لثالثني سنة يف االحتاد ،كانت لدي الفرصة لوضع وتنفيذ
السياسات االسرتاتيجية واللوائح التنظيمية واملبادرات ،اليت كان عامل النجاح فيها هو قدريت
على تعزيز التعاون وبناء توافق اآلراء بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني .لقد عملت جنباً إىل
جنب مع احلكومات واهليئات التنظيمية والتشغيلية وأصحاب املصلحة اآلخرين بغرض توجيه
اجلهد اجلماعي جتاه حتقيق هدف مشرتك عن طريق البناء على قوة كل فاعل على حدة.
ومن أمثلة نتائج هذه العمليات اليت كنت طرفاً فيها :حتديث لوائح الراديو اليت اُعتمدت يف املؤمتر
العاملي لالتصاالت الراديوية واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات التنظيمية اليت وافقت
عليها الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت وتنفيذ مبادرات االحتاد اإلقليمية اليت وافق عليه املؤمتر
العاملي لتنمية االتصاالت ،إىل جانب إنشاء مراكز التميز التابعة لالحتاد.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟

34

ITU News MAGAZINE 04/2018

خبدميت لالحتاد ملدة ثالثني سنة ،اكتسبت معرفة شاملة عن االحتاد وخربة واسعة يف قطاع
االتصاالت .ومكنتين جتربيت يف مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية االتصاالت واملكاتب
اإلقليمية لالحتاد من الفهم العميق لبيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السريعة
التغري وحتدياهتا ،فضالً عن احتياجات وأولويات أعضاء االحتاد .وعالو ًة على ذلك ،لدي املهارات
القيادية واإلدارية الالزمة لتويل منصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد وتلبية توقعات
الدول األعضاء وأعضاء القطاع واألوساط األكادميية.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
مدير مكتب االتصاالت الراديوية
في االتحاد الدولي لالتصاالت

مندوغاز زلينسكاس
ليتوانيا

يواجه قطاع االتصاالت العديد من
التحديات ،ولكن أكبرها يتمثل في
ضمان نفاذ الجميع إلى اإلنترنت.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

مندوغاز زلينسكاس
المرشح لمنصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
يواجه قطاع االتصاالت العديد من التحديات ،ولكن أكربها يتمثل يف ضمان نفاذ اجلميع إىل
اإلنرتنت .ويف الوقت احلايل ،ال يتمتع  3,7مليار شخص هبذه اإلمكانية (تقرير حالة النطاق
العريض يف  2018الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو) .وهذا يعين أن التطبيقات
املألوفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTاليت تساعدنا يف حياتنا اليومية ،من قبيل احلكومة
اإللكرتونية واخلدمات املصرفية اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية والتعلم اإللكرتوين ،وما إىل ذلك
وفعالة
غري متاحة هلم وأهنم حمرومون من النفاذ إىل موارد ضخمة للمعلومات ووسائل سريعة ّ
لالتصال .ومع ذلك ،يتعني معاجلة كل شيء بالتوازي ،أي القيام يف نفس الوقت بتقليص الفجوة
الرقمية وتنفيذ التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة.
ويواجه قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العديد من التحديات األخرى ،من قبيل:
الذكاء االصطناعي؛ وتكنولوجيات التقارب؛ والقطاعات سريعة النمو مثل أنظمة النقل
الذكية املتعلقة بسالمة النقل؛ والسيارات املستقلة وإنرتنت األشياء – املتمثل يف األجهزة
الذكية واملدن الذكية ،إخل.؛ وسالمة الرحالت اجلوية؛ والصناعة سريعة التطور للسواتل
الصغرية؛ واستكشاف الفضاء واألرض؛ والفضاء السحيق؛ والطيف الراديوي من أجل
البحوث العلمية ،وهذا جمرد غيض من فيض.
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ومع عملية العوملة اجلارية ،أصبح تنسيق الطيف الراديوي الالزم لتلبية هذه الطلبات أكثر أمهية
من أي وقت مضى .ومي ّكن تنسيق الطيف من استخدام نفس املعدات يف مجيع أحناء العامل،
مما يسمح خبفض تكاليف املعدات مع توسيع نطاق االستخدام يف نفس الوقت ،مما مي ّكن من
تقليص الفجوة الرقمية وحتسني نوعية احلياة اليومية ،وينبغي أن تكون هذه املسألة حمور الرتكيز
يف االحتاد.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

ومع عملية العولمة الجارية ،أصبح تنسيق
الطيف الراديوي الالزم لتلبية هذه الطلبات
أكثر أهمية من أي وقت مضى.
مندوغاز زلينسكاس

مندوغاز زلينسكاس
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
تتمثل أولويايت الرئيسية للعمل يف الشفافية والنزاهة يف صنع القرار والعمل اجلماعي واخلربة
الكبرية .فلوائح الراديو لالحتاد حتدد القواعد اليت تضمن لكل بلد النفاذ إىل الطيف الراديوي
على قدم املساواة ،بيد أن هذا ال يتحقق دائماً يف املمارسة العملية ألسباب خمتلفة .مثالً ،عندما
تستفيد بعض البلدان من إملامها على حنو أفضل مبختلف الفروق الدقيقة املوجودة يف لوائح الراديو
وتتمكن من استعمال مورد أكرب من الطيف على حساب جرياهنا ،أو عندما حتد املوارد املستعملة
ألغراض خاصة من اإلمكانيات املتاحة للدول اجملاورة.
وقد يبدو الرتدد الراديوي كأنه عنصر مادي ال ميكن وزنه وال ملسه .ولكن هذا العنصر املادي
بالضبط هو الذي يتيح فرصاً كبرية .وهو األساس لتطوير اخلدمات اجلديدة وحتسني حياتنا
اليومية واالرتقاء بنوعية احلياة إىل مستوى جديد واستحداث فرص جديدة للعمل .فكلما ارتفع
مستوى التنمية يف أي بلد ،زادت مسامهة قطاعه لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الناتج
احمللي اإلمجايل ( .)GDPولذلك ،سيعزز استحداث فرص متكافئة للجميع يف إدارة الطيف تسريع
النمو االقتصادي ورفع مستويات املعيشة يف أقل البلدان منواً .وحتتاج البلدان اليت لديها خربة أقل
إىل قرارات مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد ومشاوراته وحلقاته الدراسية اخلاصة وبرجمياته.

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
يتمثل أحد أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة يف الصناعة واالبتكار والبىن التحتية .فاالستعمال
املناسب للطيف الراديوي يستحدث الفرص إلنشاء بىن حتتية جديدة من قبيل الشبكات التلفزيونية
والراديوية والساتلية الثابتة واملتنقلة ،مما يعين تعزيز التقدم العلمي والوظائف اجلديدة يف تطوير
البىن التحتية وصيانتها ،وبالتايل استحداث خدمات جديدة ،مما يؤدي بدوره إىل استحداث فرص
عمل جديدة.
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وتنفَّذ هذه العملية عندما تعا َل مسألة الطيف على النحو املناسب ويكون الطيف منسقاً ،وعندما
توسع احلدود اجلغرافية الستعمال الطيف ،وعندما تغطي اخلدمات نسبة هامة من اجلماهري .وبعد
َّ
ذلك يزيد اإلنتاج الصناعي ،فتنخفض أسعار املعدات وتتسع دائرة املستعملني احملتملني.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

تتمثل أولوياتي الرئيسية للعمل في الشفافية والنزاهة
في صنع القرار والعمل الجماعي والخبرة الكبيرة.
مندوغاز زلينسكاس

مندوغاز زلينسكاس
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

ويشكل تنسيق الطيف الراديوي واملعايري على السواء ،الذي يضطلع به االحتاد منذ أكثر من
 150سنةً ،مهمة بالغة األمهية .ويؤدي استحداث وظيفة واحدة يف الصناعة إىل استحداث 2,2
من الوظائف اإلضافية ،ولذلك ،فقد أصبح دور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر
وضوحاً .ومتكننا اإلنرتنت من تقليص الفجوة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية ،مما يتيح
للرجال والنساء على السواء فرصاً متكافئة لالنضمام إىل السوق أيّاً كان نوع اجلنس .بل إهنا
تساهم يف تغيري أمناط حياتنا حبيث ينتقل الناس إىل أماكن أكثر مالءمة للعيش وحبيث أصبحت
فرصة العمل عن بُعد من واقع احلال.

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
كان أهم إجناز حققته هو بناء فريق رائع من اخلرباء املؤهلني يف ليتوانيا ،مما مسح لنا بتحقيق تقدم
خارق يف تطوير شبكات التلفزيون ،مبا يف ذلك التلفزيون الرقمي .وجنحنا يف هتيئة الظروف
املالئمة ملشغلي االتصاالت املتنقلة ،وتكلل ذلك باالعرتاف بنا كحائزين ألفضل شبكات التطور
البعيد املدى ( )LTEيف أوروبا يف عام ( 2016بيانات مستمدة من “.)”Open Signal
وفيما يتعلق بالتلفزيون ،مل تقتصر أنشطتنا على منطقة ليتوانيا .فبعد حتليل احلالة يف أوروبا،
وجدنا أن بلدان أوروبا الشرقية قد ظُلمت عند إعداد خطة ستوكهومل  1961اخلاصة بالتلفزيون.
ودعونا  15بلداً وأعددنا خطة تلفزيونية رقمية ألكثر من  60قناةً ،مبا يشمل إجراءات التعديل
والتنسيق .وانضمت إىل نشاط التخطيط هذا بلدان أوروبا الشرقية والسويد وفنلندا وتركيا.
خطيت أملانيا والسويد روسيا ،مع توسيع
ومشلت خطة “نيدا-كييف  ”2003اليت مت تنسيقها مع
ْ
التغطية لتشمل تركيا .وحظيت اخلطة مبوافقة  15بلداً ومت توقيعها وإرساهلا إىل االحتاد الدويل
لالتصاالت بغرض التبليغ .ونرى أن هذا كان مبثابة حافز ألوروبا للبدء يف إعادة ختطيط مجيع
القنوات التلفزيونية وتكييفها مع التلفزيون الرقمي ،عند إعداد خطة جنيف  2006اجلديدة لإلذاعة
الفيديوية الرقمية لألرض (.)DVB-T
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سيعزز استحداث فرص متكافئة للجميع
في إدارة الطيف تسريع النمو االقتصادي ورفع
مستويات المعيشة في أقل البلدان نمواً.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

مندوغاز زلينسكاس

مندوغاز زلينسكاس
املرشح ملنصب مدير مكتب
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
التوصل إىل توافق يف اآلراء من أصعب املهام ،واختربت ذلك شخصياً يف إطار تنسيق الشبكات
التلفزيونية والشبكات الراديوية .فعلى الرغم من أن ليتوانيا حتدها أربع دول جماورة ،فإن عملية
تنسيق هذه الشبكات تقتضي منا التعامل مع ثالث أو أربع دول إضافية ،تبعاً ملعلمات احملطات.
ويتعني علينا أن نأخذ مصاحل هذه البلدان يف االعتبار ونكون قادرين على تكييفها مجيعاً.
وخالل  5سنوات ،أجرينا  40مشاورة من املشاورات الثنائية واملتعددة األطراف ،وجنحنا يف إجياد
حلول مع مجيع جرياننا.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
يكتسي دور االحتاد الدويل لالتصاالت أمهية ليس فقط من حيث تنسيق الطيف يف مجيع أحناء
العامل أو استحداث معايري منسقة تعزز النمو االقتصادي يف كل بلد .فاألمر املهم أيضاً هو أن
التواصل الفعال بني البلدان جيمع بني الشعوب من خمتلف الثقافات ووجهات النظر .وخالصة
القول إن املنازعات اليت تنشب بيننا واليت قد تستمر ٍ
لليال ،مهما كان عددها فهي جتعلنا ،حنن
شعوب نفس العامل ،نتقارب من أجل إجياد اتفاق فيما بيننا.
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قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU-R
يؤدي قطاع االتصاالت الراديوية يف االتحاد ( )ITU-Rدوراً حيوياً يف إدارة طيف
الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية على الصعيد العاملي وهي من املوارد الطبيعية
احملدودة اليت يتزايد الطلب عليها من جانب عدد كبري ومتزايد من اخلدمات مثل
اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية وخدمات اهلواة واألحباث الفضائية واالتصاالت يف
حاالت الطوارئ واألرصاد اجلوية وأنظمة حتديد املوقع العاملية وأنظمة الرصد البيئي
وخدمات االتصاالت اليت تكفل سالمة األرواح يف الرب والبحر واجلو.
اقرأ المزيد عن قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
مدير مكتب تقييس االتصاالت في
االتحاد الدولي لالتصاالت

تشيساب لي
مجهورية كوريا
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أصبح االستعمال األفضل ألجهزة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والخدمات التي تتيحها ضمن بيئة
موصولة مطلباً أساسياً للعيش في
مجتمع المعلومات بالشكل الذي هو
عليه اليوم.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

تشيساب لي
مرشح لمنصب مدير مكتب تقييس االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت.

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
أصبح االستعمال األفضل ألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات اليت تتيحها
ضمن بيئة موصولة مطلباً أساسياً للعيش يف جمتمع املعلومات بالشكل الذي هو عليه اليوم.
وينبغي لالحتاد الدويل لالتصاالت بوصفه وكالة األمم املتحدة املتخصصة اليت تضطلع مبسؤولية
تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يستمر يف مساعدة الناس يف احلصول على
توصيلية أفضل ،ويساعد املزيد واملزيد من الناس على عيش حياة بنوعية أفضل.
وينبغي أن تستمر املساعدة يف توفري توصيلية أفضل للناس بتحسني جودة التوصيلية مثل توصيلية
النطاق العريض فائق السرعة وجبودة أفضل ،مبا يف ذلك مزايا التقارب بني الشبكات الثابتة
واملتنقلة ،بطرق أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
وينبغي لالحتاد أيضاً أن يؤدي دوراً هاماً لضمان حتسني حياتنا اليومية املوصولة وأن تكون آمنة
وجديرة بالثقة ،ال يف الفضاء املادي فحسب بل يف الفضاءين السيرباين واالجتماعي كذلك.
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ويف هناية املطاف ،ينبغي لالحتاد أن يستمر يف بذل اجلهود للمساعدة على ضمان أن يستفيد
املزيد من الناس من منافع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق التعاون مع
اجملتمعات العامة واخلاصة ،والبلدان املتقدمة والنامية.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
تشيساب لي
مرشح ملنصب مدير مكتب
تقييس االتصاالت يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

ينبغي لالتحاد أن يستمر في بذل الجهود
للمساعدة على ضمان أن يستفيد المزيد من
الناس من منافع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت عن طريق التعاون مع المجتمعات العامة
والخاصة ،والبلدان المتقدمة والنامية.
تشيساب يل

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
إن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنظمها وتشغلها املنتجات (أجهزة وأنظمة)
وخدماهتا اليت تتأثر تأثراً كبرياً باالبتكارات التكنولوجية ومعايريها .وهذا الدور األساسي ملكتب
تقييس االتصاالت ( )TSBباالحتاد .وتؤدي املعايري األفضل إىل منتجات وخدمات أفضل ،هلذا
السبب ينبغي أن يكون حتسني جودة معايري االحتاد األولوية األوىل ملكتب تقييس االتصاالت.
وينبغي أن تكون األولوية الثانية ملكتب تقييس االتصاالت حتسني عمليات وضع املعايري جبعلها
أكثر كفاءة وفعالية مع مراعاة “احتياجات املستعمل” وكذلك “الوقت الالزم للوصول
إىل األسواق” .وآخر األولويات ،وليس أقلها أمهية ،إنشاء منصات شاملة من قبيل احلفاظ
على االعتمادية مع التطور املستمر للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واعتماد
التكنولوجيات الناشئة؛ وإجياد حلول أفضل ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا
اليت تعزز الذكاء؛ وبناء عالقات جديرة بالثقة يف احلياة اليومية املوصولة.
وأنا متيقن من أن حتقيق هذه األولويات سيكون خطوة أساسية من أجل تقوية مشاركة أعضاء
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد ( )ITU-Tيف عمليات وضع املعايري .ومن أجل حتسني بيئة
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتفيز االبتكار يف القطاع ينبغي استكشاف تبين
التكنولوجيا الناشئة ودعوة جمموعات خرباء جديدة كأعضاء يف قطاع تقييس االتصاالت.
وحيتاج االحتاد كذلك إىل حتسني التعاون مع منظمات وضع املعايري ذات الصلة.

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
يتطلب تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ( )SDGاليت حددهتا األمم املتحدة ()UN
مشاركة العديد من اجملاالت والرؤى .ولإلشارة إىل إحداها فقط ،ينبغي أن يكون “االبتكار
التكنولوجي ،وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” مؤثراً كبرياً حنو حتقيق أهداف التنمية
وفعالة واقتصادية وذات كفاءة.
املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة حبلول أفضل ّ

43

ITU News MAGAZINE 04/2018

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

تؤدي المعايير األفضل إلى منتجات وخدمات
أفضل ،لهذا السبب ينبغي أن يكون تحسين جودة معايير
االتحاد األولوية األولى لمكتب تقييس االتصاالت.
تشيساب يل

تشيساب لي
مرشح ملنصب مدير مكتب
تقييس االتصاالت يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

وسيساعد االحتاد ،على سبيل املثال ،عن طريق توسيع مدى التوصيلية وحتسينها يف تسريع
الشمول املايل؛ وسيحسن اعتماد الذكاء االصطناعي ( )AIالصحة والتعليم وسيعزز محاية البيئة.
ويتيح االحتاد ،بوصفه الوكالة اليت تعمل على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف هذا
اجملال ،منصة تعاون للعديد من منظمات األمم املتحدة الشقيقة ،والقطاع اخلاص.

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
تلقيت خالل والييت األوىل كمدير ملكتب تقييس االتصاالت دعماً كبرياً من أعضاء االحتاد نتيجة
للعديد من املعايري القيمة اليت وضعناها يف ظل إداريت.
ووضعت جمموعات اخلرباء يف قطاع تقييس االتصاالت ،مثل جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة،
أكثر من  600توصية و 50تقريراً تقنياً يف سياق النقل باأللياف البصرية مبا يف ذلك معيار G.fast
وشبكات اجليل اخلامس الثابتة وكودكات الوسائط املتعددة والتوافق الكهرمغنطيسي (/)EMC
اجملاالت الكهرمغنطيسية ( )EMFمبا يف ذلك املخلفات اإللكرتونية وإنرتنت األشياء (/)IoTاملدن
الذكية وجودة اخلدمة (/)QoSجودة التجربة ( )QoEوالتلفزيون الكبلي الذكي والتزييف والرتقيم
والتجوال العاملي/وتطبيقات اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت ( )OTTواخلدمات املالية الرقمية
وما إىل ذلك.
ولتسهيل وتسريع وضع املعايري وحتديد التكنولوجيا الناشئة جرى توسيع وتعميق التعاون مع
منتديات ومنظمات وضع املعايري ذات الصلة بشكل كبري ،مبا يف ذلك حتويل الوثائق التقنية
إىل توصيات لقطاع تقييس االتصاالت (مثل مواصفات النظام  OneM2Mونظام حتالف الصحة
املستمرة).
وإضافة إىل ذلك ،جيري إطالق مبادرات جديدة إلتاحة “منصة جتمع” .وعلى سبيل املثال ،تتيح
مبادرة “ ”Smart ABCنقاشاً بني القطاعات بني ثالثة جمتمعات خمتلفة من جمال الذكاء االصطناعي
والصريفة واملدن ،بينما تتيح جريدة االحتاد اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت “ICT
 ”Discoveriesمنصة للمعرفة اجلماعية من األوساط األكادميية ومعاهد البحوث والتنمية.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
تشيساب لي
مرشح ملنصب مدير مكتب
تقييس االتصاالت يف االحتاد
الدويل لالتصاالت

إن إتاحة منصة للحوار بين أصحاب
المصلحة هي الركيزة األساسية للتوصل إلى اتفاق
وتساعد أصحاب المصلحة على التركيز على
الثغرات بين مختلف جوانب الفهم وتحديدها
من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء.
تشيساب يل

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
ينبغي أن يكون االستدالل التقين أحد العناصر الرئيسية واجلوهرية للمعايري ،والعنصر األهم
لتحقيق توافق يف اآلراء ينبغي أن يكون مرتكزاً إىل الفهم املشرتك للتكنولوجيا بني خمتلف
أصحاب املصلحة.
وينبغي أن تكون مجيعها ذات تأثري وحتدد املتطلبات الالزمة ،مبا يف ذلك املعماريات .وعليه،
فإن إتاحة منصة للحوار بني أصحاب املصلحة هي الركيزة األساسية للتوصل إىل اتفاق وتساعد
أصحاب املصلحة على الرتكيز على الثغرات بني خمتلف جوانب الفهم وحتديدها من أجل التوصل
إىل توافق يف اآلراء.
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قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد
الدولي لالتصاالت ()ITU-T
يضع قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد ( )ITU-Tمعايري تقنية دولية معروفة باسم
توصيات قطاع تقييس االتصاالت ،ويُستفاد منها كعناصر حمددة للبنية
التحتية العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( .)ICTواملعايري من العوامل اهلامة
لقابلية التشغيل البيين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعندما يتعلق األمر بتبادل
رسائل الصوت أو الفيديو أو البيانات ،تكون املعايري هي عامل التمكني لالتصاالت
العاملية من خالل ضمان أن تتحدث شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وأجهزهتا نفس اللغة يف مجيع البلدان.

اقرأ المزيد عن قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
مدير مكتب تنمية االتصاالت
في االتحاد الدولي لالتصاالت

دورين بوغدان مارتن

الواليات املتحدة

47

ITU News MAGAZINE 04/2018

يجب على االتحاد أن يطور شراكات
تعاونية ومبتكرة بين األعضاء ومع
المستثمرين والمشغلين وشركات
التكنولوجيا ومصارف التنمية وهيئات
الخبراء والمؤسسات الدولية
األخرى.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

دورين بوغدان مارتن
المرشحة لمنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
االستفادة من شبكاتنا من خالل الشراكات .جيب على االحتاد الدويل لالتصاالت أن يطور
شراكات تعاونية ومبتكرة فيما بني األعضاء ومع املستثمرين واملشغلني وشركات التكنولوجيا
ومصارف التنمية وهيئات اخلرباء وغريها من املؤسسات الدولية .فالشراكات هي احملفزات
الرئيسية لالبتكار وقابلية التوسع والنشر.
القيام بعمل المزيد ببياناتنا في عالم اليوم الذي تحركه البيانات .جيب على االحتاد تلبية
احتياجات أعضائنا بشكل أفضل من خالل حتويل بياناتنا اخلام إىل معلومات استخباراتية ،وتعزيز
قدرتنا على التنبؤ ،ومتكني حتليالت البيانات الضخمة .وجيب أن نتبىن االبتكار يف مجع البيانات
وحتليلها .وجيب أن نتبىن االبتكار يف مجع البيانات وحتليلها.
االرتقاء ببناء القدرات في بيئة اليوم المعقدة والمتغيرة بسرعة .جيب علينا تزويد األعضاء
بأحدث املعارف من القطاع اخلاص واجلامعات ،فضالً عن حتديث دوراتنا التدريبية ومنشوراتنا.
تعزيز وجودنا في الميدان .إن عامل اليوم متنوع يف خمتلف مناطقه ،ولذلك فإن االحتاد حيتاج
إىل االقرتاب بدرجة أكرب من أعضائه على أرض الواقع .وجيب علينا تقدمي مساعدة تقنية مصممة
بشكل أفضل ومشاريع وخدمات مباشرة داخل البلدان.
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زيادة كفاءتنا .جيب أن يصبح االحتاد أكثر مرونة وأن يعجل بإجناز أعمالنا لفائدة أعضائنا .حنن
حباجة إىل ترتيب األولويات ملواردنا ،وزيادة الشفافية ،وتعزيز املساءلة ،وحتسني إدارة املشاريع..
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املفوضني لعام )2018
دورين بوغدان مارتن
املرشحة ملنصب مدير مكتب
تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

يجب على االتحاد تلبية احتياجات أعضائنا
بشكل أفضل من خالل تحويل بياناتنا الخام إلى
معلومات استخباراتية ،وتعزيز قدرتنا على التنبؤ،
وتمكين تحليالت البيانات الضخمة .ويجب أن
نتبنى االبتكار في جمع البيانات وتحليلها.
دورين بوغدان مارتن

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخططين لتحقيقها؟
األولوية  :1تعزيز موارد البيانات لالتحاد وبناء القدرات في العصر الرقمي
إلنشاء مصادر بيانات أكثر صرامةً واتساقاً ،فإين أخطط إلضافة بيانات وحتليالت يف الوقت
الفعلي للمستخدمني النهائيني إىل البيانات اليت ترسلها اإلدارات من خالل الشراكة مع جمموعات
مبتكرة مثل الشراكة العاملية لبيانات التنمية املستدامة ،وجمموعة البنك الدويل لبيانات التنمية،
ورابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ( ،)GSMAومبادرة األمم املتحدة .UN Global Pulse
ستؤدي موارد البيانات الداخلية احملسنة أيضاً إىل توسيع فرص الشراكات مع أعضائنا من
األوساط األكادميية .وميكننا معهم تطوير دورات دراسية يف اجملاالت الرئيسية املتعلقة بتعزيز
املعارف واملهارات الرقمية .وسنجعل نفاذ األعضاء هلذه األدوات أكثر سهولة عن طريق نشر
أدوات التعلم املعاصرة ،مثل الدورات الدراسية اإللكرتونية املفتوحة واملكثفة ( ،)MOOCواحللقات
الدراسية على شبكة اإلنرتنت ،واملدونات الكتابية والصوتية (البودكاست) .وسيقوم نفس اخلرباء
الذين يسامهون يف منتجاتنا املعرفية بإعداد وتقدمي وحدات تدريب منوذجية ذات صلة ومبتابعة
املشاريع البحثية املشرتكة.
األولوية  :2تقديم المساعدة المحلية ألعضائنا
سأقوم بشكل اسرتاتيجي ومنهجي بتعزيز مكاتبنا اإلقليمية ،وتزويدها خبرباء متخصصني من ذوي
اخلربة ،واالستعانة بالعمل املشرتك مع املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدة وشركاء األمم املتحدة.
وسنكفل أن تفي مكاتبنا بالغرض ومتكينها خلدمة أعضائنا بكفاءة وفعالية من أجل حتقيق املبادرات
اإلقليمية اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنميه االتصاالت.
األولوية  :3مضاعفة تأثيرنا من خالل الشراكات
سأعطي األولوية للتعاون مع شبكتنا من الشركاء لزيادة استخدام املوارد .ومن خالل العمل
مع منظمات خارجية مثل معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ( ،)IEEEواملنتدى االقتصادي
العاملي ،وكذلك مع وكاالتنا الشقيقة التابعة لألمم املتحدة ،سنعزز من تأثرينا على أرض الواقع
وقدرتنا على التوسع.
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إن االتحاد يحتاج إلى االقتراب بدرجة أكبر
من أعضائه على أرض الواقع .ويجب علينا تقديم
مساعدة تقنية مصممة بشكل أفضل ومشاريع
وخدمات مباشرة داخل البلدان.
دورين بوغدان مارتن

دورين بوغدان مارتن
املرشحة ملنصب مدير مكتب
تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامالً متكينياً شامالً لكل واحد من األهداف السبعة
عشر للتنمية املستدامة والعمود الفقري لالقتصاد الرقمي احلايل .وحيتل االحتاد موقعاً فريداً ميكنه
من تسريع التقدم بصفته )1( :هيئة تابعة لألمم املتحدة ذات توقعات والتزامات إمنائية عاملية؛
و( )2مركز متكامل لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية ،ولواضعي السياسات
واملنظمني .وميكننا أن نضيف قيمة كبرية يف ثالثة أبعاد:
االستفادة من “العوامل األفقية” :ينبغي لالحتاد أن يساعد الدول األعضاء فيه على إدماج
أهداف التنمية املستدامة يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية وأطر السياسات لزيادة االستثمار
واملنافسة واالبتكار يف الشبكات واخلدمات والتطبيقات التمكينية .وميكن ان تنعكس هذه
اجلهود يف حتسني “االستعراض الوطين الطوعي” ألهداف التنمية املستدامة الذي يرفع سنوياً
إىل منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى.
وسيط “القطاعات” :ينبغي لالحتاد أن يؤدي دوراً اسرتاتيجياً يف زيادة فهم خمتلف القطاعات
وإتاحة الفرص بني “جانب الطلب يف أهداف التنمية املستدامة” و”جانب العرض اخلاص
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” .وحنن يف موقع فريد ميكننا من الشراكة مع هيئات
األمم املتحدة األخرى جلمع واضعي السياسات من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وقطاعات معينة مع مزودي الشبكات والتطبيقات .وميكننا املساعدة يف اغتنام فرص التنمية
من خالل الشمول املايل الرقمي ،والصحة الرقمية ،والتعلم على شبكة اإلنرتنت والتعلم مدى
احلياة ،والتدريب على املهارات الرقمية ،والتجارة اإللكرتونية ،وريادة األعمال الرقمية (توفري
فرص العمل) ،والنقل الذكي من أجل إدارة املدن.
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القيام بدور أكبر في عمليات األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة :ينبغي أن نعزز
عمل االحتاد مع فريق العمل املشرتك فيما بني الوكاالت التابع لألمم املتحدة واملعين بالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،واملسامهة بنشاط يف وضع
جدول أعمال احلدث السنوي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار .وسيشمل ذلك القيام بدور
ريادي يف االستعراض السنوي للهدف السابع عشر من أهداف التنمية املستدامة ،الذي يركز
على الشراكات العاملية .كذلك ،ينبغي لنا أن نشارك مباشرة يف تنفيذ اسرتاتيجية الشباب لعام
 2030اليت تركز على بناء القدرات وتشجيع ثقافة االبتكار وريادة األعمال من أجل حتقيق
أهداف التنمية املستدامة.

سأقوم بشكل استراتيجي ومنهجي بتعزيز مكاتبنا
اإلقليمية ،وتزويدها بخبراء متخصصين من ذوي
الخبرة ،واالستعانة بالعمل المشترك مع المنظومة
اإلنمائية لألمم المتحدة وشركاء األمم المتحدة.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

دورين بوغدان مارتن

دورين بوغدان مارتن
املرشحة ملنصب مدير مكتب
تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
واحدة من نقاط قويت هي قدريت على حتديد االحتياجات وتنفيذ احللول لالحتاد ولألعضاء .ويف
هذا السياق ،فقد جنحت يف تطوير وتنفيذ خمتلف املبادرات والشراكات اخلالقة ،مبا يف ذلك
الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ،وإنشاء مكتب االحتاد الدويل لالتصاالت لدى األمم املتحدة يف
نيويورك ،وجلنة النطاق العريض للتنمية املستدامة ،وشراكة  - EQUALSالشراكة العاملية للمساواة
بني اجلنسني يف العصر الرقمي ،والقمة العاملية للشباب ملا بعد  ،2015والفريق املشرتك فيما بني
الوكاالت الذي قاد أعمال الدعوة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة.

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
ببساطة ،أنا أقوم ببناء توافق اآلراء من خالل االستماع ،وتعزيز املصاحل املشرتكة ،واقرتاح البدائل
السليمة اليت تعاجل أهداف أصحاب املصلحة .وقد طبقت هذه املبادئ األساسية طوال العمل
املذكور أعاله ،وكذلك عندما أعمل كأمينة جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت ،أو ملؤمتر املندوبني
املفوضني ،ورئيسة للجان املختلفة.

هل هناك شيء آخر تودين إضافته؟
أنا من هيئة التدريس يف أكادميية أهداف التنمية املستدامة وأدرس حالياً دورة  .Tech4Goodوأنا
عضو يف جملس حمافظي كلية موظفي منظومة األمم املتحدة ،وعضو منتسب ملركز بريكمان كالين
لإلنرتنت واجملتمع التابع جلامعه هارفارد .وأنا الرئيس احلايل لشبكه التخطيط االسرتاتيجي التابعة
لألمم املتحدة وعضو يف اللجنة التوجيهية ملبادرة اإلنرتنت للجميع التابعة للمنتدى االقتصادي
العاملي .وأنا عضو يف جلنة إدارة الشبكة السويسرية للدراسات الدولية .كما أنين من مشغلي
راديو اهلواة .وأنا زوجة وأم فخورة جداً ألربعة مراهقني رائعني.
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أنا أؤمن مبهمة مكتب تنميه االتصاالت التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت وبقيمته ،وأتطلع إىل
إتاحة الفرصة يل لقيادة مكتب تنمية االتصاالت حبيث يتسم بالدينامية ويدعم النفاذ املنصف
وامليسور التكلفة للتوصيلية للجميع.
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منصب
مدير مكتب تنمية االتصاالت في
االتحاد الدولي لالتصاالت

وليام إيجيه

نيجرييا

يجب أن يظل االتحاد في طليعة
التقدم التكنولوجي ،وبذلك يحتفظ
بقدرته على توفير الدعم الالزم
ألعضائه وأصحاب المصلحة المعنيين
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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وليام إيجيه
المرشح لمنصب مدير تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
جيب أن يظل االحتاد ،بصفته وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( ،)ICTيف طليعة التقدم التكنولوجي ،وبذلك حيتفظ بقدرته على توفري الدعم الالزم
ألعضائه وأصحاب املصلحة املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وبذلك ،سيعزز االحتاد
دوره الرائد يف النهوض بالتكنولوجيات حول العامل مع احلفاظ يف الوقت ذاته على ما يتحلى به
من قيم أساسية جوهرية تتمثل يف احليادية والشفافية والنزاهة إزاء اجلميع.
وينبغي أن يستمر االحتاد يف توفري منصات مناسبة ملناقشة مجيع املواضيع املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واجلمع بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية وأصحاب املصلحة اآلخرين
املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف روح من التعاون والتآزر.
وقد أناطت األمم املتحدة باالحتاد دوراً هاماً يشمل تنسيق عمليات االتصاالت وخدماهتا يف مجيع
أحناء العامل .وجيب أن تعمل مكاتب االحتاد الثالثة كفريق واحد لضمان االستخدام الرشيد لطيف
الرتددات الراديوية والتطوير السريع للمعايري وتقدمي املساعدة للبلدان النامية يف الوقت املناسب.
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ويتعني على االحتاد أن ينفذ مبدأ تعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجلوانب املتعلقة بأنشطته مبا
فيها التوظيف وإدارة املشاريع.
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واليوم ،أتاحت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للجميع منصة متكاملة هائلة .ومع ذلك،
ال يزال نصف سكان العامل غري موصولني باإلنرتنت .وال تزال الفجوة الرقمية قائمة وسيتعني
على االحتاد أن يواصل اجلهود اليت يبذهلا ملعاجلة هذه املشكلة العويصة .وتكتسي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أمهية حامسة بالنسبة للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،وتلك البلدان اليت
ال تتمتع بإمكانية نفاذ كافية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستكون يف وضع غري مؤات
بوضوح .وجيب على االحتاد أن يكون مستعداً للتصدي هلذه التحديات.

وال تزال الفجوة الرقمية قائمة وسيتعين على االتحاد أن
يواصل الجهود التي يبذلها لمعالجة هذه المشكلة العويصة.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

وليام إجييه

وليام إيجيه
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

وستؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً رئيسياً يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لألمم
املتحدة لعام  .2030ولذلك ،يتعني على االحتاد بوصفه شريكاً هاماً يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،أن يعزز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي كعامل حمفز لتحقيق
األهداف من خالل ضمان::
توصيلية النطاق العريض على الصعيد العاملي؛
أسعار ميسورة؛
تقليص الفجوة الرقمية؛
تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الشركات الصغرية واملتوسطة
وال سيما يف البلدان النامية؛
إتاحة القدر الكايف من الطيف من أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
املساواة بني اجلنسني.

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
أولويايت الثالث هي:
ضمان فعالية وكفاءة إدارة املوارد املالية والبشرية يف مكتب تنمية االتصاالت .وسينطوي
ذلك على تنفيذ سياسات اإلدارة املالية السليمة اليت من شأهنا أن تضمن إدارة املخصصات
املالية ملكتب تنمية االتصاالت مع الرتكيز على األنشطة امليدانية.
تعزيز النفاذ الشامل إىل النطاق العريض بأسعار ميسورة .وسيتطلب ذلك اختاذ العديد من
اإلجراءات مبا يف ذلك وضع السياسات املناسبة ألعضاء االحتاد وتشجيع السياسات التنظيمية
التمكينية والعمل مع شركاء التنمية لضمان التمويل ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل التنمية .ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع
أعضاء االحتاد والعمل مع القطاعني العام واخلاص ،واملنظمات الدولية واإلقليمية ،واملؤسسات
املالية متعددة األطراف ،واملؤسسات االستثمارية املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واجملتمع املدين يف إطار جهود متضافرة جلعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف متناول كل مواطن.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
وليام إيجيه
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

ومن شأن تعزيز الحضور اإلقليمي أن يساعد
في تعزيز أنشطة االتحاد وعالقاته مع الدول
األعضاء ومع جميع أصحاب المصلحة المعنيين
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم
خدمات مفيدة على الصعيد العالمي.
وليام إجييه

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
ينبغي أن يساهم االحتاد يف بلورة حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل ضمان دمج تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف عملية التنفيذ .وسيتأثر حتقيق العديد من هذه األهداف تأثرياً إجيابياً من
خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولذلك ،ينبغي لالحتاد أن يعزز جهوده مع
األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف النهوض بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتطوير الشراكات مع الوكاالت الدولية واإلقليمية يف
سبيل جناح تنفيذها.
وينبغي الرتكيز على التوصيلية العاملية والنفاذ امليسور إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ال سيما لفائدة االقتصادات ذات االحتياجات اخلاصة وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية
النامية والبلدان غري الساحلية .وأعتقد أن حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة سيجري
تيسريه باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومن املتوقع أن يؤدي االحتاد دوراً حامساً
يف ضمان دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية التنفيذ بشكل تام قدر اإلمكان.

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
لعل أهم إجناز حققته على املستوى القيادي تنظيم قمة رؤساء دول جمموعة البلدان اخلمسة عشر
يف هراري ،زمبابوي يف عام  .1996وهو حدث جيمع بني بلدان اجلنوب حيث جرى وضع خطة
توليت قيادة فريق التنظيم.
تنمية بشأن التعاون املشرتك يف جمال التنمية من أجل اجملموعة وقد
ُ

كيف توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
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مشلت االسرتاتيجية اليت اتبعتها للتوصل إىل توافق اآلراء بني أصحاب املصلحة االستماع إىل
األطراف وتقييم وجهات نظرهم املختلفة وحتليل املواقف اخلاصة بكل منهم وتناول املسألة
(أو املسائل) من وجهة نظر حمايدة .وأُقيم احلوار مع األطراف على أساس فهم جيد للوضع وبناء
الثقة .ومت التوصل إىل مجيع االستنتاجات بطريقة منصفة مبا يضمن قدر اإلمكان وضعاً يكسب
فيه اجلميع ونتائج مرضية للجميع.
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شملت االستراتيجية التي اتبعتها للتوصل إلى
توافق اآلراء بين أصحاب المصلحة االستماع إلى
األطراف وتقييم وجهات نظرهم المختلفة وتحليل
المواقف الخاصة بكل منهم وتناول المسألة
(أو المسائل) من وجهة نظر محايدة.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
وليام إيجيه
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

وليام إجييه

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
االحتاد هو أقدم وكالة تابعة لألمم املتحدة وقد كان يف طليعة العديد من التطورات التكنولوجية.
وظلت املنظمة وفية للوالية اليت أنيطت هبا وجيب أن تظل يف مكان الصدارة يف جمال تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع مراعاة أحكام دستور االحتاد واتفاقيته بصورة دائمة.
وينبغي أن تواصل املنظمة خدمة سكان العامل بأسره وأن تضمن إتاحة توصيلية النطاق العريض
للجميع .وهبذا الصدد ،جيب أن تستمر مكاتب االحتاد الثالثة يف العمل معاً من أجل الصاحل
العام لألعضاء.
وفيما خيص مكتب تنمية االتصاالت ،ينبغي زيادة الرتكيز على أنشطته على املستوى اإلقليمي.
ولذلك ،جيب أن يُنظر إىل ممثلي مكتب تنمية االتصاالت يف امليدان كممثلني لالحتاد وينبغي
هتيئتهم لتلبية احتياجات املناطق املختلفة .ومن شأن تعزيز احلضور اإلقليمي أن يساعد يف تعزيز
أنشطة االحتاد وعالقاته مع الدول األعضاء ومع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتقدمي خدمات مفيدة على الصعيد العاملي.
وأؤيد املبادرات بني الشمال واجلنوب واملبادرات بني بلدان اجلنوب وأعتقد أن هذا سيسهل
تقاسم املعارف ونقل التكنولوجيا.
وبصفيت موظفاً يف االحتاد ،أقدر متاماً كفاءات املوظفني ومهاراهتم وأرى فيهم قيمة كبرية
باعتبارهم األصول الرئيسية لالحتاد .وأود أن أعرب عن تقديري ملوظفي االحتاد وأن أشجعهم
وأؤكد هلم أن قيمهم موضع احرتام كبري.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
مدير مكتب تنمية االتصاالت
في االتحاد الدولي لالتصاالت

جان فيليمون كيسانغو

مجهورية الكونغو

بانفتاح االتحاد على العالم الخارجي
تصدياً لمختلف التحديات التي
يواجهها العالم فقد اختار أفضل سبيل
لضمان قيام إدارته العليا على مبدأ
المساءلة وانفتاحها على الجميع.
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

جان فيليمون كيسانغو
المرشح لمنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
بانفتاح االحتاد على العامل اخلارجي تصدياً ملختلف التحديات اليت يواجهها العامل فقد اختار أفضل
سبيل لضمان قيام إدارته العليا على مبدأ املساءلة وانفتاحها على اجلميع .وهي فكرة ثورية نُفذت
حبسن نية .إال أن من املالئم أيضاً إنشاء شكل ما من أشكال “التمييز اإلجيايب” لضمان أخذ
أوجه اخللل العاملية يف احلسبان .فأنا أؤيد اعتماد بند باسم “التمييز اإلجيايب” لضمان حصول
مجيع البلدان ،أيا كانت أوضاعها ،على فرصة االستفادة من أنشطة االحتاد.
ففي حالة البلدان النامية ،ينبغي لالحتاد التشديد على مسألة الشمول الرقمي ،بينما ينبغي له فيما
يتعلق بأنشطة البلدان املتقدمة زيادة الرتكيز على االبتكار .ويف كلتا احلالتني ،من الالزم إيالء
اعتبار ملسأليت االستثمار والشراكة.
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وعلى الصعيد الداخلي ،ينبغي لالحتاد الرتكيز على مسأليت ضمان اجلودة (وضع اإلجراءات)
وحتسني اإلدارة .ويف عصر “الصناعة  ”4.0هذا ،االحتاد مسؤول عن االضطالع مبزيد من األعمال
يف جمال الذكاء االصطناعي ( )AIوالتكنولوجيات املقرتنة به ،األمر الذي سيؤثر على العامل تأثرياً
متنامياً .فمن املتوقع فعالً أن تصل االستثمارات يف هذا اجملال حبلول عام  2020إىل  47مليار
دوالر ،مقارنةً مببلغ  4,8مليارات دوالر يف عام  .)Deloitte، 2017( 2016ويدلل ذلك بوضوح على
الدور املهيمن الذي ستؤديه االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السنوات املقبلة
يف املنظمات وفيما يتصل بالوظائف واملهارات ،عن طريق التكنولوجيات املبتكرة .وإضافةً إىل
ذلك ،ينبغي إنشاء هيئة تُعىن بالرصد حلفز التوازن بني تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وضرورة احلفاظ على نظافة كوكبنا وخضرته.

في حالة البلدان النامية ،ينبغي لالتحاد التشديد
على قضية الشمول الرقمي ،بينما ينبغي له فيما
يتعلق بأنشطة البلدان المتقدمة زيادة التركيز على
االبتكار .وفي كلتا الحالتين ،من الالزم إيالء
اعتبار لمسألتي االستثمار والشراكة.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
جان فيليمون كيسانغو
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

جان فيليمون كيسانغو

ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
الشمول الرقمي ،بإتاحة النفاذ إىل شبكات النطاق العريض وخدماته.
تشجيع االبتكار ،بآليات مبتكرة للشراكة.
حتسني اإلدارة ،وخاصة يف سياق املشاريع.

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
ميكن لالحتاد اإلسهام بفعالية يف حتقيق مخسة أهداف على األقل من أهداف التنمية املستدامة
احملددة يف خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وهي كالتايل:
تشجيع االبتكار التكنولوجي (اهلدف .)9
حتقيق الشمول الرقمي كوسيلة حلفز الرفاه العام (اهلدف .)3
اعتماد التكنولوجيات الرقمية لضمان زيادة فرص التعليم (اهلدف .)4
سيساعد االحتاد مبا يضطلع به من أعمال يف جماالت تعميم النفاذ وتنظيم التعريفات ومحاية
املستهلك يف احلد من أوجه عدم املساواة (اهلدف .)10
لقد شهد قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت زيادة سنوية بنسبة  8يف املائة
يف استهالك الطاقة ،نظراً إىل استخدم النظم الرقمية ،وزيادة سنوية بنسبة  12يف املائة يف
استخدام معادن نادرة مثل التنتالوم والكولتان ،على الرغم من أن نسبة االنبعاثات الكربونية
النامجة عن القطاع تق ّدر بـ  24يف املائة ( .)GISW، 2010وبإسهام االحتاد يف البحث عن
حلول مبتكرة تنطوي على الطاقة اخلضراء ،ويف احلد من نسبة استهالك معدات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للكهرباء ،فإنه سيسهم أيضاً يف إنشاء جمتمعات أعدل وأكثر استدامة
(اهلدف .)16
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
جان فيليمون كيسانغو
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

االتحاد مسؤول عن االضطالع بمزيد
من األعمال في مجال الذكاء االصطناعي
( )AIوالتكنولوجيات المقترنة به ،األمر الذي
سيؤثر على العالم تأثيراً متنامياً.
جان فيليمون كيسانغو

ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟
دت مناصب قيادية متتالية يف منظمات غري حكومية ويف
كما
ذكرت يف سرييت الذاتية ،فقد تقلّ ُ
ُ
القطاع اخلاص واإلدارة العامة ،وقد حتققت أكرب جناحايت حىت اآلن أثناء عملي كمنسق للمركز
اإلفريقي للتكامل املدرسي واجلامعي وتعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (،)CACSUP
وهو منظمة غري حكومية .ففي عام  ،2001أطلق املركز مشروع إنشاء كلية جمتمعية للتعليم
العايل ( ،)ECESجنح يف توفري فرص التعليم العايل لعدد  2 500شاب وشابة إفريقيني على أساس غري
رحبي وساعدهم يف التأهل مهنياً للعمل يف اإلدارات والقطاع اخلاص ووكاالت األمم املتحدة،
مبا فيها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق
األمم املتحدة للسكان.
وحتت قياديت ،ألكثر من  14عاماً ،كان علينا تنظيم وإدارة فريق يتألف من  153جهة متعاونة
وحسن هذا الربنامج حياة
يف مجهورية الكونغو والسنغال (البلدين اللذين كانا مقر املشروع)ّ .
الشباب ومصائرهم يف مجهورية الكونغو وإفريقيا الوسطى والسنغال والكامريون والغابون وتشاد.
وقد أَلقت هذه األعمال على عاتقي مطالب مجّة من حيث مهارات التنظيم وقواعد السلوك
وإدارة املوظفني والفرق واملوارد ،من أجل حتقيق النتائج اليت يشهدها اجلميع اليوم.

توصلت إلى توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
كيف
َ
قت إىل دراسة أربعة جوانب من ختصص االتصاالت ،التقين والسياسايت والتنظيمي
لقد ُوفِّ ُ
ُتابع أنشطة االحتاد ،على األقل منذ تدشني مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات
والبحثي ،وأ ُ
( ،)WSISكما
أجريت
نشرت عدداً من الكتب واملقاالت عن االتصاالت .ويف عام ،2012
ُ
ُ
دراستني صغريتني يف مقر االحتاد يف جنيف لصاحل مكتب تنمية االتصاالت ،إحدامها عن قضايا
واكتسبت أيضاً خلفية متينة عن برنامج
التجوال واألخرى عن اخلدمة الشاملة يف العامل املتقدم.
ُ
إدارة املشاريع ( ،)PMPأحد أفضل معايري إدارة املشاريع.
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وعلى الصعيد الدويل ،فأنا عضو يف مجعية اإلنرتنت ورئيس فرعها الكونغويل.
وكنت رئيساً
ُ
جمللس إدارة مكتب التسجيل اإلفريقي ملوارد اإلنرتنت ( )AFRINICيف الفرتة من عام  2008إىل ،2011
ودعيت إىل املشاركة يف العديد من منتديات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ُ
التحول الرقمي
عن
املستوى
رفيعي
طالب
على
حماضرات
ألقيت
فقد
األكادميي،
الصعيد
وعلى
ُ
ّ
والتحديات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمتمع معلومات شامل للجميع.
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ينبغي إنشاء هيئة تُعنى بالرصد لحفز التوازن بين
تنمية االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وضرورة الحفاظ على نظافة كوكبنا وخضرته.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

جان فيليمون كيسانغو

جان فيليمون كيسانغو
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
يود االحتاد النظر يف
يف إطار رسالة االحتاد املتمثلة يف توصيل العامل ،وتعزيزاً ملصداقيته ،قد ّ
املسائل التالية:
ينبغي للمكتب الذي أنا خبري بشؤونه ،مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد ،توطيد عمليات تقييم
مشاريعه من أجل االستفادة ،حيثما أمكن ،من الدروس املستخلصة منها تالفياً ألوجه القصور
السابقة ،نظراً إىل أن عدداً من املشاريع ،كمبادرة شبكة إفريقيا الواحدة ( )1999-1996أو صندوق
إغاثة وإعادة إعمار العراق ( )IRRF) (2005-2003أو مبادرة تنسيق سياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ( ،)HIPSSA) (2012-2008مل ُيدث اآلثار املرجوة
منه لصاحل السكان املعنيني.
يعرضه خلطر اعتباره
إن عدم انفتاح االحتاد مبا فيه الكفاية على مسألة الرقابة الداخلية واخلارجية ّ
منظمة غري شفافة .فمن احلكمة أن يكون االحتاد قدوةً حسنة فيما يتعلق بشؤون اإلدارة .إذ ينبغي
له ،مثالً ،أن يزيد إىل حد كبري نسبة خمصصات امليزانية اإلمجالية خلدمات مراجعة احلسابات ،من
أجل حتسني تصنيفه يف ترتيب وكاالت األمم املتحدة ،حيث يُصنّف حالياً يف املركز التاسع عشر
من أصل  22مركزاً (.)ICC ،2015
فينبغي أن تكون املشاريع الداخلية املشاريع اليت حتظى بأولوية االحتاد.
وينبغي ملكتب تنمية االتصاالت عند مساعدة املنظمات على االستعداد ملواجهة التحديات
املتعلقة بالذكاء االصطناعي أن يضاعف جهوده الرامية إىل إبالغ الدول واملؤسسات ،وتشجيع
املؤسسات على االستثمار يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،وحفز القبول اجملتمعي للتغريات
النامجة عن هذه التكنولوجيا.

61

ITU News MAGAZINE 04/2018

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام )2018

منصب
مدير مكتب تنمية االتصاالت
في االتحاد الدولي لالتصاالت

ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ
زمبابوي
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إن التكيّف مع التغيير يستدعي تقييماً
وافياً الحتياجات الدول األعضاء في
االتحاد وأصحاب المصلحة اآلخرين،
وتقييم المتطلبات الجديدة من
القدرات ،وتبنّي االتجاهات
التكنولوجية.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ
المرشح لمنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

السرية الذاتية وبيان الرؤية
الكتيب الرتوجيي

كيف ينبغي لالتحاد أن يتطور من أجل الحفاظ على مكانته الهامة
في عالم اليوم؟
ينبغي لالحتاد التكيّف مع التغيري ،وينبغي له أن يكون منظمة تشجع التعلم ،وأن يكون ابتكارياً،
من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف عامل اليوم.
إذ ميتاز االحتاد بأن عضويته تضم إىل جانب احلكومات قاعدة عريضة من أصحاب املصلحة تشمل
حمرك البحث واالبتكار.
القطاع اخلاص واألوساط األكادميية .وأصحاب املصلحة هؤالء هم ّ
والتكيّف مع التغيري يستدعي تقييماً وافياً الحتياجات الدول األعضاء يف االحتاد وأصحاب
وتبن االجتاهات التكنولوجية.
املصلحة اآلخرين ،وتقييم املتطلبات اجلديدة من القدراتّ ،
وتشكل املنظمات احملفِّزة على التعلم ثقافةً هامة ،ذلك أهنا تشجع املوظفني وتدعمهم يف سعيهم
إىل اكتساب مهارات حتويلية جديدة تُبقي على االحتاد تنافسياً ومنتجاً ومزدهراً يف بيئة سريعة
التغري.
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ما هي أولوياتك الثالث الرئيسية وكيف تخطط لتحقيقها؟
التنفيذ الكامل لنتائج المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام  )WTDC-17( 2017اليت
توخي املساءلة والكفاءة واالحرتاز املايل ،واالمتثال ملبادئ
اعتمدها أعضاء االحتاد ،مع ّ
“اإلدارة القائمة على النتائج” وهذا يقتضي تبسيط وتوضيح أساليب العمل ،واستعراض
العمليات واإلجراءات واحلد من طوهلا.
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أولويايت الثالث الرئيسية هي:

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

من المهم أيضاً بناء القدرات داخل االتحاد
لضمان استخدام الموظفين تكنولوجيا متطورة تم ّكنهم،
بدورها ،من دعم البلدان بمزيد من الفعالية.
ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ

ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

الرتكيز على الشمول الرقمي ،وهو ما يقتضي ضرورة متتع مجيع البلدان وشعوهبا ،بصرف
النظر عن ظروفها ،باملساواة يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( ،)ICTومبا
حتققه هذه التكنولوجيا من منافع .وسأويل أولويةً قصوى لرتكيز الدعم لصاحل أقل البلدان
منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان ذات االحتياجات
مرت حبالة حرب أو ضربتها كوارث طبيعية كربى) .ومن املهم تقدمي
اخلاصة (تلك اليت ّ
الدعم إىل البلدان الساعية إىل حتسني مستوى النفاذ إىل اإلنرتنت (التوصيلية) واملهارات
ومستوى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها ،مبا يشمل سكان املناطق النائية
والنساء واألطفال واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة .كما أن من املهم املساعدة على
جذب االستثمارات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل توصيل النصف
املتبقي ،تقريباً ،من سكان العامل باإلنرتنت.
دعم البلدان يف بناء القدرات املؤسسية والبشرية ملساعدهتا على مواكبة التطورات التكنولوجية
وتاليف حدوث فجوة معرفية فيها .ومن املهم أيضاً بناء القدرات داخل االحتاد لضمان
استخدام املوظفني تكنولوجيا متطورة مت ّكنهم ،بدورها ،من دعم البلدان مبزيد من الفعالية.

ما هو في رأيك الدور الفريد الذي يؤديه االتحاد في تسريع التقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة؟
إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتقاطع مع مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر
بدرجات متفاوتة .لذا ،يؤدي االحتاد دوراً فريداً يف تسريع التقدم حنو حتقيق هذه األهداف اليت
حددهتا األمم املتحدة ،حبكم واليته املتمثلة يف وضع معايري تقنية تضمن سالسة التوصيل بني
الشبكات وبني التكنولوجيات ،وتوزيع الطيف الراديوي واملدارات الساتلية يف العامل ،وتعزيز
التعاون الدويل على تقدمي املساعدة التقنية ،وهتيئة بيئة متكينية ،وتنفيذ املشاريع.

ولعل قياس جمتمع املعلومات وإحراز تقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق
اإلحصاءات القائمة على أدلة من أدوار االحتاد الرئيسية.
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فالفقر وتغري املناخ والكوارث واألوبئة هي التحديات العاملية الرئيسية اليت نواجهها اليوم وهي
صلب أهداف التنمية املستدامة .وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مواضيع تدخل يف ُ
والتكنولوجيات الرقمية املقرتنة هبا تيسري ريادة األعمال هبدف مكافحة الفقر .وميكن للرصد
البيئي باستخدام نظم االستشعار عن بُعد الكشف عن آثار تغري املناخ ومساعدة البلدان يف
التخفيف منها والتكيف معها .كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكنها املساعدة
يف التخفيف من وطأة الكوارث ،وبإمكان التكنولوجيات احلديثة ،من قبيل البيانات الضخمة
وإنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي ،مساعدتنا يف التعامل مع األوبئة.

64

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

لعل قياس مجتمع المعلومات وإحراز تقدم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق اإلحصاءات
القائمة على أدلة من أدوار االتحاد الرئيسية.
ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ

ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

توصلت إلى
ما هو أهم إنجاز حققته على المستوى القيادي؟ وكيف
َ
توافق في اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؟
جتسد أهم إجناز حققته على املستوى القيادي على صعيدي تلبية االحتياجات اجلديدة وإعادة
ّ
تصميم العمليات على السواء.
أدركت أن بوسع االحتاد التدخل مباشرة
وفيما يتعلق بتلبية االحتياجات اجلديدة ،ففي عام ،2001
ُ
فتواصلت مع أحد كيانات القطاع
للمساعدة يف إنقاذ األرواح عند وقوع الكوارث الطبيعية.
ُ
اخلاص طلباً ملسامهته فيما يتعلق باملطاريف الساتلية اليت ميكن لالحتاد نشرها ملساعدة البلدان يف
فعملت على
تنسيق أعمال اإلغاثة اإلنسانية .وسرعان ما أدركت تلك املنظمة أمهية املشروع،
ُ
مجع تربعات بقيمة  105 000يورو استخدمناها لشراء  15مطرافاً ساتلياً .وقد أثارت كيفية إجناز
هذه األعمال داخل االحتاد وفيما بني أصحاب املصلحة ،على حد سواء ،الكثري من اجلدل .لكن
بعد بيان ذلك بالتفصيل ،أُجيز املشروع .ونُفذت عملية النشر األوىل فور وقوع الزلزال وكارثة
تسونامي اللذين ضربا منطقة احمليط اهلندي .وقد استفادت معظم مناطق العامل حىت هذا التاريخ
من املشروع.
دت مشروعاً مبتكراً للتخفيف من آثار مرض فريوس إيبوال
عالوة على ذلك ،ففي عام  ،2014قُ ُ
عن طريق حتليالت البيانات الضخمة هبدف مكافحة انتقاله ،استفادت منه البلدان املنكوبة يف
منصة ميكنها مساعدة العاملني يف جمال الصحة يف
غرب إفريقيا .وتُنفَّذ حالياً يف إطار املشروع ّ
تتبّع حركة األشخاص القادمني من املناطق املنكوبة مبرض إيبوال إىل سائر املناطق دون الكشف
عن هويتهم (إعالءً ،بالتايل ،حلق الفرد يف اخلصوصية) ليتم ّكن هؤالء العاملون من إخضاع تلك
املناطق للحجر الصحي والتحقق من وجود حاالت انتقال جديدة للفريوس من عدمه.
علي بناء توافق يف اآلراء بني مشغّلي االتصاالت
وبالنظر إىل حساسية بيانات النداء ،فكان ّ
وهيئات تنظيم االتصاالت والوزارات املعنية باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واجملتمع املدين .وميكن حالياً استنساخ هذا املشروع يف مجيع أحناء العامل ألغراض الرصد الوبائي،
والستخدامه كذلك يف األنشطة االقتصادية كتخطيط شبكات الطرق واألعمال التجارية.
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دت عملية تغيري برنامج مراكز التمييز التابعة لالحتاد ،بتمويل
أما عن أنشطة إعادة التصميم ،فقد قُ ُ
حتول جعلت هذه املراكز ذاتية التمويل على
من االحتاد بنسبة  100يف املائة .إذ نـُفِّذت اسرتاتيجية ّ
اضطلعت بدور أساسي
أساس اسرتداد التكاليف ،وأمثرت الربط بينها وبني أكادميية االحتاد .وقد
ُ
يف إنشاء هذه الصلة اليت ساعدت اآلالف من الناس على االستفادة من أنشطة االحتاد يف جمال
بناء القدرات.

65

إن أمامنا ،نحن قطاع تنمية االتصاالت
باالتحاد ،فرصة كبيرة للتأثير في حياة الناس
بتحقيق نتائج ملموسة وعملية.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018

ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ

ﻛﻮﲰﺎس زاﻓﺎزاﻓﺎ
املرشح ملنصب مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد الدويل
لالتصاالت

شرعت يف استحداث حمتويات يستعرضها اخلرباء ،باالشرتاك مع قطاعي االحتاد اآلخرين
كما
ُ
(قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد وقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد) ،وقد اعتُمد بعضها بالفعل
وأُدمج يف وحدات املناهج اجلامعية ،يف برامج املرحلة اجلامعية وبرامج املاجستري على السواء.
دت هيكلة بعض االجتماعات الرئيسية لرتقى إىل مستوى األحداث
فضالً عن ذلك ،فقد أ َ
َع ُ
االسرتاتيجية الرفيعة املستوى ،من قبيل الندوة العاملية لبناء القدرات البشرية ( ،)CBSوالندوة
العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )WTISواملنتدى العاملي بشأن
االتصاالت يف حاالت الطوارئ (.)GET
صوغ وتنفيذ اسرتاتيجية إلنشاء حتالف للمخلفات اإللكرتونية ،يضم االحتاد
ُ
وتوليت أيضاً ْ
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وجمموعة من وكاالت األمم املتحدة ودوائر الصناعة واملنتدى
االقتصادي العاملي ،هبدف حتقيق االتساق بني البلدان يف كيفية التعامل مع هذه املخلفات .وتسهم
هذه املبادرة يف محاية البيئة ،اليت تشكل إحدى دعائم التنمية املستدامة.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
يف ختام حديثي أقول إن أمامنا ،حنن قطاع تنمية االتصاالت باالحتاد ،فرصة كبرية للتأثري يف
حياة الناس بتحقيق نتائج ملموسة وعملية .ومع تنوع أعضائنا ،بوسعنا بذل املزيد من اجلهود،
وسنبذهلا فعالً ،يف سبيل تقدمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حياة أفضل.
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قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد
()ITU-D
يقوم قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد ( )ITU-Dبتعزيز التعاون والتضامن الدوليني
يف جمال تقدمي املساعدة التقنية واستحداث وتطوير وحتسني معدات وشبكات
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية .ويتعني على القطاع
أن ينهض باملسؤولية املزدوجة لالحتاد بوصفه من الوكاالت املتخصصة لألمم
املتحدة ووكالة منفذة يف ذات الوقت لتنفيذ املشروعات يف إطار منظومة التنمية
باألمم املتحدة.

اقرأ المزيد عن قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد.

(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
املرشحون لعضوية جلنة لوائح
الراديو والدول األعضاء املرشحة
للمجلس

المرشحون لعضوية لجنة لوائح الراديو والدول
األعضاء المرشحة للمجلس
لجنة لوائح الراديو ( 12 - )RRBمقعداً

المنطقة  :Aاألمريكتان (مقعدان)

شانتال بومييه (كندا)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي
فرناندو بورخون فيغريوا (املكسيك)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي
أوسكار مارتني غونزاليس (األرجنتني)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي

المنطقة  :Bأوروبا الغربية (مقعدان)

إيفون هنري (فرنسا)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي
ليليان جينيت (هولندا)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي

المنطقة  :Cأوروبا الشرقية وشمال آسيا (مقعدان)

صحيبة حسنوفا (أذربيجان)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي
يفجني خريوف (أوكرانيا)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية
ريزات نورشافيكوف (كازاخستان)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية
نيكوالي فارالموف (االحتاد الروسي)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية

المنطقة  :Dإفريقيا ( 3مقاعد)

السيد عزوز (مصر)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية
أمحد جان بورو (النيجر)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي
سيمون بوغابا (أوغندا)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية
صامويل ماندال ماكهونو (جنوب إفريقيا)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية
حسن طالب (املغرب)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي

طارق العمري (اململكة العربية السعودية) السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي
أكريا هاشيموتو (اليابان) السرية الذاتية وبيان الرؤية  -الكتيب الرتوجيي
دوان كوانغ هوان (فيتنام)  -السرية الذاتية وبيان الرؤية

اقرأ املزيد عن جلنة لوائح الراديو.
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المنطقة  :Eآسيا وأستراالسيا ( 3مقاعد)
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(االنتخابات يف مؤمتر املندوبني
املفوضني لعام )2018
املرشحون لعضوية جلنة لوائح
الراديو والدول األعضاء املرشحة
للمجلس

الدول األعضاء في المجلس*  48 -مقعداً
المنطقة  :Aاألمريكتان ( 9مقاعد)
األرجنتني
الباهاما

الربازيل
كندا
كوبا

السلفادور

املكسيك
باراغواي

الواليات املتحدة

المنطقة  :Bأوروبا الغربية ( 8مقاعد)
فرنسا
أملانيا

اليونان
هنغاريا
إيطاليا
ليتوانيا
إسبانيا

سويسرا
تركيا

المنطقة  :Cأوروبا الشرقية وشمال
آسيا ( 5مقاعد)
أذربيجان
بلغاريا
اجلمهورية التشيكية
قريغيزستان
بولندا
رومانيا

االحتاد الروسي

المنطقة  :Dإفريقيا ( 13مقعداً)
اجلزائر
بوركينا فاصو

الكامريون

كوت ديفوار

مصر
غانا
كينيا
مايل

موريتانيا

املغرب

نيجرييا
رواندا
السنغال
جنوب إفريقيا
السودان
تنزانيا

توغو
تونس
أوغندا

المنطقة  :Eآسيا وأستراالسيا
( 13مقعداً)
أسرتاليا
الصني

اهلند

إندونيسيا

مجهورية إيران اإلسالمية
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اليابان
مجهورية كوريا

الكويت

الفلبني

اململكة العربية السعودية
تايالند
اإلمارات العربية املتحدة

* مقدمة هنا باألمساء املختصرة الرمسية حسب الرتتيب اهلجائي باللغة اإلنكليزية.
اقرأ املزيد عن جملس االحتاد.
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