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48 عضوًا للمجلس

12 عضوًا للجنة لوائح الراديو

ما هو مؤتمر المندبين المفوضين؟

الهيئة العليا لصنع القرار في االتحاد الدولي لالتصاالت،
تجتمع كل 4 سنوات

193 دولة عضوًا ستنتخب للفترة المقبلة

سُيعقد مؤمتر املندوبني املفوضني املقبل، PP-22، يف بوخارست، رومانيا، يف الفرتة من 26 سبتمرب إىل 14 أكتوبر 2022.

 سيضع مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022
)PP-22( خارطة طريق للفترة 2027-2024
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األمين العام

نائب األمين العام

مدراء المكاتب الثالثة

االتصاالت الراديوية  تقييس االتصاالت  تنمية االتصاالت



القادة الرقميون يستعدون 
لاللتقاء في رومانيا 

بقلم هولين جاو األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

إنه ملن دواعي سروري البالغ هذا الشهر أن أرحب ابملشاركني يف العاصمة الرومانية 
بوخارست حلضور املؤمتر احلادي والعشرين للمندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت 

)ITU(. وحتدد هذه اهليئة العليا لوضع السياسات، اليت تُعقد كل أربع سنوات، اجتاهنا اجلماعي 
وأولوايتنا مبا يتماشى مع االحتياجات املتطورة ألعضاء االحتاد املتنوعني على الصعيد العاملي.

وسوف يوافق مؤمتر املندوبني املفوضني لعام PP-22( 2022( على اخلطتني االسرتاتيجية واملالية 
اللتني تغطيان السنوات 2024-2027، وترسيان القاعدة األساسية ألولوايت االحتاد التشغيلية 
وأنشطته املستقبلية. كما سيتناول القضااي الرئيسية اليت ترتاوح بني التوصيلية واإلملام ابملعارف 

الرقمية وسد الفجوة الرقمية وتعميم املساواة بني اجلنسني والتصدي لتغري املناخ.

ويَنتخب جزء أساسي من املؤمتر فريَق اإلدارة املقبل لالحتاد - الذي يتألف من كبار املسؤولني 
التنفيذيني اخلمسة الذين سيتوّلون قيادة عمل املنظمة على مدى السنوات األربع القادمة. 

وسَينتخب مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 أيضاً جلنة لوائح الراديو اليت تضم 12 عضواً، 
وسيقّرر الدول األعضاء اليت ستشغل مقاعد جملس االحتاد والبالغ عددها 48 دولة. 

ومن شأن القرارات املتخذة يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 أن تساعد يف رسم مالمح 
مستقبل جمتمع املعلومات يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء. وعالوًة على ذلك، يتيح هذا 
التجمع الرفيع املستوى للدول األعضاء يف االحتاد البالغ عددها 193 دولة فرصًة حيوية وحسنة 

التوقيت للتأثري على التحول الرقمي اجلاري يف العامل وفقاً لألهداف العاملية الرامية إىل بناء 
مستقبل مستدام.

وميثل قصر الربملان يف بوخارست مكاانً رائعاً لعقد هذا احلدث اهلام.

وإين على ثقة من أن مدينة بوخارست، وقصرها، وتفاين وضيافة مضيفينا الرومانيني تشّكل 
مجيعها عناصر سُتلهم مندوبينا يف سعيهم إىل حتقيق نتائج من شأهنا أن تتيح لكل فرد حياة 

أفضل وأكثر توصياًل. 

إنه ملن دواعي رسوري 
البالغ أن أرحب 

باملشاركني يف 
بوخارست. 

هولني جاو
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رومانيا تستضيف قادة العالم 
في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

من املقرر أن يعقد االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( مؤمتره املقبل للمندوبني املفوضني لعام 
2022، املعروف اختصاراً ابسم PP-22، يف الفرتة من 26 سبتمرب إىل 14 أكتوبر يف قصر 

الربملان يف العاصمة الرومانية، بوخارست.

وعند توقيع االتفاق مع البلد املضيف، قال هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 
“يسرين جداً أن يُعقد مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام 2022 يف رومانيا”. وأضاف قائاًل 

“لقد أظهرت جائحة كوفيد-19 أمهية التكنولوجيات واخلدمات الرقمية بشكل مل يسبق له 
مثيل. ومع ذلك، ال تزال التحدايت قائمة يف كل مكان. وستستفيد الدول األعضاء يف االحتاد 
من مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 لوضع خارطة طريق للفرتة 2024-2027، يف وقت 

تتسارع فيه وترية التحول الرقمي يف مجيع أحناء العامل.” 

ستستفيد الدول األعضاء يف 
االتحاد من مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2022 لوضع 
خارطة طريق للفرتة 2027 
2024، يف وقت تتسارع فيه 

وترية التحول الرقمي يف 
جميع أنحاء العامل. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت
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وقع السيد فالد ستويكا، رئيس اهليئة الوطنية إلدارة وتنظيم االتصاالت )ANCOM(، االتفاق 
مع البلد املضيف نيابًة عن حكومة رومانيا، وأكد االلتزام الذي تنطوي عليه استضافة مؤمتر 

املندوبني املفوضني لعام 2022.

وقال “إننا، بتنظيم مؤمتر املندوبني املفوضني، نلتزم التزاماً اتماً ابجلمع بني كل البلدان للعمل 
بشكل وثيق من أجل تنمية االتصاالت العاملية وتعزيز قطاع االتصاالت”. وأضاف قائاًل 
“ميكنين أن أؤكد لكم أننا لن ندخر جهداً لتنظيم هذا احلدث البارز بنجاح، وتوفري أعلى 
املعايري من حيث ختصيص املوارد ومكان انعقاد احلدث ورفاه مجيع املشاركني، مع احلرص 

أيضاً على تسيري هذا احلدث بطريقة مسؤولة بيئياً واجتماعياً جبعله حداثً مؤاتياً للبيئة ومستداماً 
ومراعياً ملبدأ املساواة بني اجلنسني وشاماًل للجميع قدر اإلمكان”.

السيد سابني سارماس، رئيس جلنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رومانيا، وهو الرئيس 
 املعني ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022.

إننا، بتنظيم مؤمتر املندوبني املفوضني، نلتزم التزاماً تاماً بالجمع بني كل 
البلدان للعمل بشكل وثيق من أجل تنمية االتصاالت العاملية وتعزيز 

قطاع االتصاالت. 

فالد ستويكا

رئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنظيم االتصاالت )ANCOM(، رومانيا

الجميع اآلن يؤيدون التحول الرقمي. 

 سابني سارماس
 رئيس لجنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رومانيا، وهو الرئيس املعني ملؤمتر 

املندوبني املفوضني لعام 2022.
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نبذة عن الهيئة الوطنية 
إلدارة وتنظيم االتصاالت 

 )ANCOM(

تقوم اهليئة الوطنية إلدارة وتنظيم 
االتصاالت )ANCOM( بتنظيم صناعة 

االتصاالت والشبكات الرقمية 
والتكنولوجيا ومحاية مصاحل 

مستخدميها يف رومانيا.
المزيد عن الهيئة الوطنية إلدارة 

وتنظيم االتصاالت.

https://www.ancom.ro/en/
https://www.ancom.ro/en/


جيتمع يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد، الذي يُعقد كل أربع سنوات، ممثلون عن الدول 
األعضاء يف االحتاد البالغ عددها 193 دولة لإلشراف على توزيع الطيف الراديوي على الصعيد 
العاملي، ووضع معايري تقنية عاملية ومبادرات إمنائية ترمي إىل تعزيز الشمول الرقمي يف اجملتمعات 

اليت تعاين من نقص اخلدمات يف مجيع أحناء العامل. 

وسيقوم مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 أيضاً بتحديد السياسات العامة لالحتاد، واعتماد 
اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لفرتة أربع سنوات، ومعاجلة القضااي الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وفقاً لطلبات الدول األعضاء يف االحتاد

مشروع الخطة الذي سيستعرضه مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022:
الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 2027-2024

الرؤيـة

عروض المنتجات والخدمات

إرشادات بشأن األطر 
السياساتية 

والمنتجات المعرفية

منصات االجتماع

التعاون الدولي في 
مجال المعايير

تقديم المساعدة 
التقنية

تخصيص الموارد 
وإدارتها

تنمية القدرات

وضع اللوائح اإلدارية 
لالتحاد وتطبيقها

توفير البيانات 
واإلحصاءات

الخطط التشغيلية لالتحاد

األمانة العامة
قطاع تنمية االتصاالت 

باالتحاد

)ITU-D(

قطاع تقييس االتصاالت 
باالتحاد

)ITU-T(

قطاع االتصاالت 
الراديوية باالتحاد

)ITU-R(

األولويات المواضيعية

البنية التحتية والخدمات موارد ترقيم االتصاالت 
الدولية

استخدام الطيف لخدمات 
الفضاء واألرض

]األمن السيبراني[ البيئة التمكينية التطبيقات

الرسالـة

التحول الرقمي المستدام التوصيلية الشاملة

الغايات االستراتيجية

ية
ين

مك
الت

ل 
ام

عو
ال

أولويات األعضاء

الحضور اإلقليمي

التنوع والشمول

االلتزام باالستدامة 
البيئية

الشراكات والتعاون 
الدولي

تعبئة الموارد

التميز واالبتكار في 
المنظمة والموارد 

البشرية

المقاصد لعام 2030

النتائج لعام 2027 

النواتـج

 )CWG-SFP( استناداً إىل تقرير فريق العمل التابع للمجلس املعين ابخلطتني االسرتاتيجية واملالية
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سينتخب املؤمتر األمني العام املقبل لالحتاد الدويل لالتصاالت وانئب األمني العام ومديري املكاتب 
املسؤولة عن قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت، إىل 

جانب أعضاء جلنة لوائح الراديوية املكونة من 12 مقعداً.

وحتدد العملية االنتخابية يف مؤمتر املندوبني املفوضني أيضاً الدول األعضاء اليت ستشكل جملس 
االحتاد املقبل، استناداً إىل توزيعات شاملة للمقاعد للمناطق اجلغرافية يف مجيع أحناء العامل. 
ويعمل اجمللس املؤلف من 48 مقعداً كهيئة إدارة االحتاد يف الفرتات الفاصلة بني مؤمترات 

املندوبني املفوضني.

ويقدم هذا العدد من جملة أخبار االحتاد املرشحني لتشكيل فريق اإلدارة العليا املقبل لالحتاد. 
وستبدأ االنتخاابت يف يوم العمل الرابع للمؤمتر: اخلميس، 29 سبتمرب.

رومانيا تدعو العالم إلى 
التواصل والتضامن

زوروا الموقع اإللكتروني للبلد 
المندوبين  لمؤتمر  المضيف 

:2022 المفوضين لعام 

المدينة المضيفة لمؤتمر 
المندوبين المفوضين لعام 

2022: بوخارست

تتيح بوخارست، اليت يبلغ عدد سكاهنا 
مليوين نسمة يف املدينة وأكثر من ذلك 

يف العاصمة وضواحيها، مزجياً من 
التجارب والعواطف. وحتتفظ العاصمة 

الرومانية آباثر احلضارات السابقة 
وتفخر مبتاحفها ومبانيها األثرية. وقد 

ُشبهت يف كثري من األحيان مبدينة 
“ابريس الصغرية”. 

وعندما ينظر املرء حوله، ال يستكشف 
فقط األحياء اجلميلة للمدينة أو مناطقها 

الطبيعية احملمية أو مجال هنر دامبوفيتا، 
بل ميكنه أن يستكشف أيضاً التنوع 

الثقايف ملدينة أوروبية حديثة.

وجهة سياحية على مدار السنة

شاهد مقطعًا فيديويًا 
برومانيا. للتعريف 
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مجلس االتحاد يضع األساس ألعمال مؤتمر 
المندوبين المفوضين لعام 2022

وضع جملس االحتاد يف دورته لعام 2022، اليت ُعقدت يف مارس، اخلطط لنجاح مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2022 وبدأ األعمال التحضريية الرئيسية هلذا املؤمتر.

ومن املقرر عقد جلسة ختامية لدورة اجمللس هلذا العام يف بوخارست يوم 24 سبتمرب.
وسُتعقد الدورة االستثنائية جمللس االحتاد لعام 2023 مع الدول األعضاء املنتخبة حديثاً اليت 

ستجتمع ألول مرة، يف بوخارست يوم 14 أكتوبر.

المزيد عن مجلس االتحاد.

https://bucharestpp22.gov.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=gaRZDuFIpmM
https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx
https://youtu.be/gaRZDuFIpmM


مؤتمر المندوبين المفوضين
لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2022

تابع فعاليات المؤتمر 

https://twitter.com/hashtag/Plenipot
https://twitter.com/hashtag/Plenipot
https://pp22.itu.int/ar/
https://pp22.itu.int/en/newsroom/
https://pp22.itu.int/ar/policy-statements/policy-statements-guidelines/
https://twitter.com/hashtag/Plenipot
https://pp22.itu.int/ar/documents/submission-of-proposals/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2NbnX7FSAd5yX-yWeq8BU-H
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157721063000722/


األمين العام 

نائب األمين العام

قطاع االتصاالت الراديوية

قطاع تقييس االتصاالت

قطاع تنمية االتصاالت
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تعرف على المرشحين
لمناصب اإلدارة العليا في 

االتحاد الدولي لالتصاالت

يتمثل أحد األدوار الرئيسية اليت يضطلع هبا مؤمتر املندوبني املفوضني يف انتخاب كبار 
املسؤولني التنفيذيني يف االحتاد الدويل لالتصاالت، فريق اإلدارة اجلديد املكلف بقيادة املنظمة 

للسنوات األربع املقبلة.

يضطلع األمني العام مبسؤولية اإلدارة العامة لالحتاد ويتصرف بصفته املمثل القانوين لالحتاد.

ويعاونه انئب األمني العام الذي يضطلع مبهام ومسؤوليات حمددة، داخلية وخارجية على 
السواء، يكلفه هبا األمني العام.

وجتري أيضاً انتخاابت ملديري املكاتب الذين ينظمون وينسقون األنشطة يف القطاعات 
الرئيسية الثالثة لعمل االحتاد::

قطاع االتصاالت الراديوية 	
قطاع تقييس االتصاالت 	
قطاع تنمية االتصاالت 	

مقابالت مع المرشحين

دعت جملة أخبار االحتاد مجيع املرشحني لالنتخاابت لكل منصب من املناصب االنتخابية 
اخلمسة إىل املشاركة يف مقابلة كتابية.

ترد يف الصفحات التالية األجوبة الواردة منهم.

وتُعرض املقابالت حتت كل منصب، حسب الرتتيب اهلجائي ألمساء املرشحني.

اتبع القراءة للتعرف على رؤية كل مرشح حول كيفية أتثري االتصاالت والتكنولوجيات 
الرقمية على عاملنا يف األعوام املقبلة، وكيف يهدف كل مرشح شخصياً من هؤالء القادة 

احملتملني، يف حال انتخابه، إىل تشكيل هذا املستقبل.

املزيد عن العملية االنتخابية لالحتاد الدويل لالتصاالت.

https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/02/PP-22_election_process.pdf


طموحي األسايس هو 
إدماج املستبعدين 

حالياً. 

دورين بوغدان-مارتن
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دورين بوغدان-مارتن
الواليات المتحدة

 مرشحة لمنصب 
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامِل يتغري بسرعة؟
رأيي يتسم ابلطموح.

تغرّي التكنولوجيات الرقمية سبل حياتنا من اإلدارة إىل الرعاية الصحية والتمويل واإلنتاج 
والتعليم والرتفيه وكيفية تواصلنا معاً. وهي توجد يف طليعة اإلبداع البشري وهي مبثابة مفتاح 

حلل مشاكلنا العاملية، من تغري املناخ إىل الفقر. وتتيح توصيل القدرات احلاسوبية يف جيوب 
مليارات األشخاص ابملعارف البشرية الواسعة من خالل عبور مسافات طويلة يف حلظة واحدة. 

وتتمثل الفرصة الساحنة أمام البشرية يف أتثريات الشبكة املتزايدة ابطراد.

لكن طموحي األساسي هو إدماج املستبعدين حالياً – إدماج أولئك الذين يعيشون يف املناطق 
الفقرية، والنساء والفتيات اللوايت يفتقرن إىل فرص تعليمية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد 

األقليات العرقية أو اللغوية، وغريهم. جيب أن نوفر هلم التوصيلية وأن نكون أذكياء يف االبتكار 
من أجل إنتاجية اقتصادية شاملة، وأن حنمي يف الوقت نفسه سكاننا من املخاطر السيربانية.

https://www.youtube.com/watch?v=Pe_OPeZfoYE
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/usa_sg-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0004/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0004/en
https://www.itu.int/pp22/wp-content/uploads/2022/06/usa_sg-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://youtu.be/Pe_OPeZfoYE


إذا كانت مهمتنا هي توصيل 
العامل، فنحن بحاجة إىل 

التواصل بشكل أكرث انتظاماً 
مع أعضائنا واملنظامت 

اإلقليمية. 
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كيف ينبغي لالحتاد أن يتطور من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف عامل اليوم؟ 
مبجرد أن حنتاج إىل العمل بشكل مجاعي - من االهتمام بكوكبنا إىل إدارة األوبئة ومحاية 
أطفالنا عرب اإلنرتنت - يبدو أننا منقسمون انقساماً أعمق بني البلدان وداخلها. وال يسعين 
استحضار أي وقت ينبغي أن تكون فيه منظمة مثل االحتاد أكثر أمهية. حنن جنمع حتت لواء 

واحد مناطق العامل ودوله والعديد من شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( اهلامة 
واجملتمع املدين، واألكادمييني، للعمل بشأن التنمية، واملعايري التقنية، والطيف الراديوي. ولكن 

لكي يكون االحتاد ذا أمهية، جيب أن يتطور وأن يبتعد أحياانً عن األساليب القدمية.

وجيب أن نصب تركيزان على حتقيق األهداف – من خالل التصدي للمشاكل الفعلية - وهذا 
يعين أن نكون منظمة تتجاوب وتتعلم. وحنن حباجة ألن نتبىن بقوة االبتكارات اليت نعتنقها. 

وجيب أن نستخدم حتليالت البياانت بشكل أفضل للتوصل إىل فهم قائم على احلقائق 
للتحدايت اليت تطرحها التوصيلية. وجيب أن نوفر القيادة الفكرية واخلربة التقنية يف جمال 

التكنولوجيات التحويلية مثل اجليل اخلامس واجليل السادس، والتكنولوجيات الفضائية اجلديدة 
وإنرتنت األشياء )IoT( والذكاء االصطناعي )AI(. وجيب أن نطبق عمليات التحقق احلامسة 

القائمة على ردود الفعل لنظل موجهني حنو التأثري املرجو.

وتتوقف أمهيتنا أيضاً على حتسني منصات التعاون الداخلية لدينا. وإذا كانت مهمتنا هي 
توصيل العامل، فنحن حباجة إىل التواصل بشكل أكثر انتظاماً مع أعضائنا واملنظمات اإلقليمية. 

وإن أردان حتقيق أي شيء، علينا أن نكسب ثقة اجلميع، ولذلك جيب أن نتحلى ابلشفافية 
بشأن ما نفعله مبوارد أعضائنا وسبب قيامنا بذلك، وأن نتجاوب مع شواغلهم.

إذا انُتخبِت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختططني لتحقيقها؟
أواًل، جيب أن نسعى إىل حتقيق هدفنا السامي املتمثل يف توفري توصيلية رقمية شاملة تكون 

آمنة وشاملة للجميع وأبسعار ميسورة لألشخاص الذين ال يزالون غري موصولني والبالغ 
عددهم 2,7 مليار شخص. وسأعزز اخلدمات االستشارية لالحتاد، ال سيما فيما يتعلق 

ابملمارسات التنظيمية اليت جتتذب االستثمار وتضمن املنافسة. وجيب ترمجة أقوالنا إىل أفعال. 
وسأعزز خربة االحتاد وهو ما من شأنه أن يضعنا يف الطليعة لفهم تكنولوجيات االتصاالت 
واحلقائق العملية على أرض الواقع. وأسعى إىل حتقيق ذلك بواسطة جمموعة أدواتنا لتوصيلية 

امليل األخري، وشراكتنا Equals من أجل سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني، وشراكتنا Giga مع 
اليونيسف اليت هتدف إىل توصيل كل مدرسة ابإلنرتنت. وسنبادر إىل دمج أصوات البلدان 

النامية، والنساء والفتيات، والشباب، واجملتمع املدين يف عمليات ختطيط عملنا.

اثنيًا، جيب أن نتعاون من أجل إحداث أتثري. سأقود االحتاد إىل عصر جديد من الشراكات 
العاملية واإلقليمية مستندًة إىل اجملموعة الرائعة من العالقات اليت بنيتها عرب احلكومات 

واملستثمرين واملشغلني وشركات التكنولوجيا ومنظمات وضع املعايري واملصارف اإلمنائية 
واجلامعات وهيئات األمم املتحدة. وخالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( يف يونيو، 

أعلنت عن 426 تعهداً يف إطار الشراكة من أجل التوصيل )Partner2Connect( بقيمة 26 
مليار دوالر أمريكي لسد الفجوة الرقمية. وهذه الشراكة والشراكات اجلديدة اليت تفوق املائة 
واليت توسطت فيها بصفيت مديرة مكتب تنمية االتصاالت )BDT( ليست سوى البداية. وعلى 

الصعيد الداخلي، سأقود ثقافة التعاون اليت حتقق إمكاانت اهليكل الثالثي لالحتاد لتلبية 
االحتياجات املختلفة ألعضائنا. وسيؤدي توثيق التعاون بني املكاتب الثالثة وحضوران اإلقليمي 

إىل تعزيز التنسيق وتقليص االزدواجية.



سأعزز الخدمات االستشارية 
لالتحاد، ال سيام فيام يتعلق 
باملامرسات التنظيمية التي 
تجتذب االستثامر وتضمن 

املنافسة. 
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اثلثاً، جيب أن نتفوق كمؤسسة يف األداء واإلدارة على السواء – مما يؤدي إىل حتسينات 
كبرية من حيث جودة عملنا ومساءلتنا املالية. وسنقوم برفع مستوى املهارات وحتفيز موظفينا 

من خالل املزيد من املشاركة ونشر املعارف واألشخاص. وسأعمق اإلدارة القائمة على النتائج 
سعياً إىل حتقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس على نطاق املنظمة. وسأعزز آليات الشفافية اليت 

جتعلنا مسؤولني، وسنصبح معروفني بنزاهتنا األخالقية. ولكي نتسم ابملرونة والصمود واألمان 
مثل الشبكات اليت نروج هلا، سأحرص على أن يقوم االحتاد بتطوير استعداد تشغيلي حمدث، 

وعمليات تقييم خماطر األعمال وخطط الطوارئ وإدارة األزمات.

مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، كيف يستطيع االحتاد، بصفته 
الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وامللتزمة بتوصيل العامل، املساعدة على تسريع 

التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟
حنن معنيون ابلعديد من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. وجيب أن نتفاعل مع ذلك من خالل 

تغيري يف اخلطوات املتخذة من أجل منو النفاذ إىل اإلنرتنت. وجيب أن نوسع نطاق ما نتخيله 
ممكناً، وأن جنرب أشياء خمتلفة، وأن نقبل أن بعضها سينجح وأن بعضها اآلخر قد ال ينجح. 

إن تغري العامل ميكن أن حيدث أبسرع مما نعتقد.

ميثل األشخاص - الذين ختلفوا عن الركب - والبالغ عددهم 2,7 مليار شخص فرصة 
اقتصادية هائلة. وجيب أن هنيئ الظروف والشراكات من أجل االستثمار لتوصيل غري 

املوصولني ابإلنرتنت. وكما يتبني من عملي مع جلنة النطاق العريض املشرتكة بني االحتاد 
واليونسكو، فهذا يتطلب التعاون بني القطاعني العام واخلاص، وهو ما ميثل اجملال املفضل 

لالحتاد. وبصفتنا املنظمة املتخصصة املناسبة بني جمموعة هيئات األمم املتحدة، ميكننا املساعدة 
يف دعم حاالت االستخدام من جانب الطلب اليت ميكن االرتقاء هبا - مثل اخلدمات املالية 

الرقمية والتعليم والصحة عرب اإلنرتنت. وهذه التأثريات الشبكية اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من 
صناعتنا، ذات أمهية حيوية لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة.

حدثينا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
أتوىل القيادة مع مراعاة مصلحة مجيع البلدان. إن أسلويب املنفتح والتوافقي يف القيادة أسفر عن 

نتائج مثمرة جداً. وابإلضافة إىل اإلجنازات املذكورة أعاله، فقد أاتح حتقيق العديد من 
املبادرات الرئيسية املشرتكة مع وكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة والشركاء من القطاع 

اخلاص. كما أدخل حتسينات كبرية على أداء مكتب تنمية االتصاالت ومساءلته.



ميثل األشخاص - الذين تخلفوا 
عن الركب - والبالغ عددهم 

2,7 مليار شخص فرصة 
اقتصادية هائلة. 
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ويرد يف بيان رؤييت ملخص عن ذلك. لقد ترأست ثالثة مؤمترات للمندوبني املفوضني وأحد 
عشراً اجتماعاً جمللس االحتاد ومنتديني عامليني لسياسة االتصاالت، وإحدى عشرة ندوة عاملية 

ملنظمي االتصاالت، وأربعة وعشرين اجتماعاً للجنة النطاق العريض املشرتكة بني االحتاد 
واليونسكو. والشيء الوحيد الذي سأضيفه هبذا الصدد هو مدى اعتزازي بكيفية قيامنا يف 

مكتب تنمية االتصاالت، بفضل دعمي للموظفني، ابلعمل خالل جائحة كوفيد-19 للحفاظ 
على استمرارية األعمال، ومعنوايت املوظفني، والتعاون مع أعضائنا.

ما هي املسائل األخرى اليت تودين طرحها بصفتك األمني العام املقبل لالحتاد الدويل 
لالتصاالت؟

سأسعى إىل الرتكيز القائم على النتائج يف الوفاء برسالة االحتاد، ابحرتام ونزاهة وبدون برانمج 
سياسي. وحتت قياديت، سيحظى االحتاد بثقة أعضائنا وشركائنا.

هل هناك شيء آخر تودين إضافته؟
بصفيت أماً ألربعة أبناء، أدرك مدى أمهية بناء عامل رقمي أكثر أماانً وقوًة جلميع أطفالنا.



تُحدث التكنولوجيات 
الحديثة تغيريات يف 

حياة الناس بشكل مل 
يسبق له مثيل. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامِل يتغري بسرعة؟
حُتدث التكنولوجيات احلديثة تغيريات يف حياة الناس بشكل مل يسبق له مثيل. وتتسارع وترية 

االبتكار؛ وجتري حالياً إعادة هيكلة جذرية للتصنيع واللوجستيات واالستهالك؛ وتشهد 
التكنولوجيا ومناذج األعمال حتواًل سريعاً.

وحققت بعض البلدان مستوايت استثنائية من التطور الرقمي، وبلغ العديد منها مستوايت 
مناسبة، ولكن البعض اآلخر ال يزال يف مستوى يستدعي اهتمام ودعم اجملتمع الدويل.

ويف الوقت نفسه، نعيش يف عامل رقمي واسع ومعقد جداً، ومل يسبق قط أن انفصلنا عن العامل 
املادي بقوانينه املألوفة وإمكانياته امللموسة اليت ُوضعت على مدى آالف السنني من 

أجل التفاعل.

وتكمن أكرب احتماالت الصراع حالياً يف كيفية التوفيق بني البشر والرقمنة. انظر فقط كيف 
ميكن للتكنولوجيات أن تسهل أعمال الشركات أو الدول. فبداًل من التطوير جملرد التطوير، 

يتعني علينا حتسني نوعية وأمن حياة اإلنسان وعمله، بغض النظر عن االضطراابت التقنية.

ولئن كانت التكنولوجيات الرقمية تفتح آفاقاً جديدة، فإهنا تطرح أمام النظام العاملي احلايل 
حتدايت غري مسبوقة.

https://www.youtube.com/watch?v=SvU0rqVsoZc
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/01/russian-federation-sg-brochure-e-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0005/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0005/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/01/russian-federation-sg-brochure-e-r.pdf
https://youtu.be/SvU0rqVsoZc


بدالً من التطوير ملجرد 
التطوير، يتعني علينا تحسني 

نوعية وأمن حياة اإلنسان 
وعمله. 
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كيف ينبغي لالحتاد أن يتطور من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف عامل اليوم؟
جيب أن يوفر االحتاد اسرتاتيجية وإرشادات ورؤية - وليس بريوقراطية مكرسة يف عامل 

أحادي القطب.

فالتطور التكنولوجي املستمر يزيد من املشاكل األمنية، وتزداد هذه املسائل إحلاحاً مع استخدام 
شبكات اجليل اخلامس. ويشكل التحايل يف إنرتنت األشياء - السيارات ذاتية القيادة والتصنيع 

ابستخدام الروبواتت والطب عن بُعد - هتديداً للحياة والصحة، وليس فقط للبياانت 
الشخصية للمشرتك.

ختيل، كمستعمل للهاتف الذكي، أن جتد يوماً ما كل تطبيقاتك معطلة، والتخزين السحايب 
مغلقاً، ونفاذك مقيداً. لقد اختفت كل البنية التحتية اخلاصة بك مع بياانتك الشخصية. وما 
هذا إال غيض من فيض. ختيل اآلن أن الرقمنة أصبحت شاملة للجميع. وأنت غري قادر على 

النفاذ إىل هويتك، مبا يف ذلك صورتك الرمزية يف العامل الرقمي، ألن شركة ما حتظرك.

سيؤدي االحتاد دوراً رئيسياً يف السنوات القليلة املقبلة، حبيث يقود أعمال التقييس والتوصيات 
يف العديد من التطبيقات.

والتنظيم الرقمي شبيه ابلشفرات املستخدمة يف الطريان أو الفضاء اخلارجي. ال ميكن ألي بلد 
أن يسعى إىل حتقيق غاايته اخلاصة حصرايً. واألحرى أن نعمل يف نفس اجملال ونتفاعل على 

قدم املساواة.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
حيدد برانجمي بشأن “اخلطوات اخلمس إىل إضفاء الطابع اإلنساين على تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت” األولوايت الرامية إىل تعزيز دور كل فرد وتوقعاته وحقوقه وإمكاانته.

أواًل وقبل كل شيء، جيب أن تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وتنمية 
االتصاالت بناء اقتصاد وجمتمع رقميني حمورمها اإلنسان.

وينبغي لالحتاد واملنظمات األخرى العمل جبد أكثر من أجل سد الفجوة الرقمية، حيث إن 
النفاذ إىل النطاق العريض ميّكن اجلميع من املشاركة يف االقتصاد الرقمي.

جيب أن نقوي دور االحتاد يف تنظيم استخدام الطيف الراديوي واملدارات الساتلية، وكذلك 
يف تطوير قواعد ومعايري متفق عليها عاملياً لضمان التوافر وميسورية التكلفة. وجيب أن تتقيد 

املعايري ابلقواعد واملبادئ الدولية، لتيسري األمن وقابلية التشغيل البيين.

ويكتسي التخطيط االسرتاتيجي أمهية حيوية يف توقع التقدم التكنولوجي واملساعدة يف حتديد 
الفجوات التقييسية وتركيز أعضاء االحتاد على سد هذه الفجوات.

وأقرتح أيضاً إصالح منوذج إدارة االحتاد لتحسني مرونة املنظمة.



سيؤدي االتحاد دوراً رئيسياً يف 
السنوات القليلة املقبلة، 

بحيث يقود أعامل التقييس 
والتوصيات يف العديد من 

التطبيقات. 
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مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، كيف يستطيع االحتاد، بصفته 
الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وامللتزمة بتوصيل العامل، املساعدة على تسريع 

التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضرورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت 
وضعتها األمم املتحدة، وقد أصبح النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسه مؤشراً 

للتنمية. وينبغي أن تستمر عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات )WSIS( - مع خطوط عملها 
ذات الصلة خبطة التنمية املستدامة - حىت عام 2030 على األقل.

فالتكنولوجيات جتلب فوائد مجة، وأؤيد بشدة توفري البنية التحتية جلميع البلدان اليت حتتاجها. 
وإذا انُتخبُت، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم 

املتحدة. وتضعين خربيت الصناعية يف موضع ممتاز لقيادة هذه اجلهود.

ومن املقرر أن خيضع تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات - من خالل العملية اليت 
يوجهها االحتاد - الستعراض رفيع املستوى جتريه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2025.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
تساعدين خربيت، اليت تشمل القطاع اخلاص واحلكومة وكذلك االحتاد نفسه، يف تقدير 

احتياجات ممثلي مؤسسات األعمال واحلكومات. فأان أفهم مصاحل البلدان اليت تسعى إىل 
تطوير بنيتها التحتية، ولكنين أفهم أيضاً االجتاه الذي يسري فيه العامل أبسره والقضااي األساسية 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوقت احلايل.

لقد كانت السنوات الست اليت عملت خالهلا يف وزارة االتصاالت واإلعالم اجلماهريي 
- وترأس الوفد الروسي يف االحتاد - ذات أمهية حامسة خلربيت يف احلياة. وكرئيس جمللس االحتاد 

يف عام 2018، أخذت يف االعتبار مصاحل مجيع الدول األعضاء وتوصلت إىل قرارات توافقية 
حتت ضغط زمين شديد.

الوقت هو أغلى مواردان كبشر. لذا فإن كيفية تعاملنا معه حتدد نوعية حياتنا.

لدي خلفية أكادميية يف التاريخ، مع ختصص، على غري العادة، يف أساليب البحث العددي 
واحملوسب. وعلى الرغم من أنين عملت الحقاً يف منظمات جتارية على مشاريع تكنولوجية 

كربى، فإن تعليمي يف جمال العلوم اإلنسانية ساعدين يف التوصل إىل لغة مشرتكة بشأن األمور 
اليت هتم الناس.



أنا أفهم مصالح البلدان التي 
تسعى إىل تطوير بنيتها 

التحتية، ولكنني أفهم أيضاً 
االتجاه الذي يسري فيه العامل 

بأرسه والقضايا األساسية 
بتكنولوجيا  املتعلقة 

املعلومات واالتصاالت يف 
الوقت الحايل. 

رشيد إسامعيلوف

ITU News MAGAZINE No. 04, 202218

رشيد إسماعيلوف
مرشح لمنصب

األمين العام لالتحاد الدولي 
لالتصاالت

االنتخابات

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك األمني العام املقبل لالحتاد الدويل 
لالتصاالت؟

من اجلوانب املهمة يف برانجمي إصالح اإلدارة. أقرتح واليتني كحد أقصى للمسؤولني املنتَخبني 
يف االحتاد، بغض النظر عن مناصبهم املتغرية )ابستثناء شاغلي املناصب احلالية(.

جيب أن جنذب مشاركني جدداً إىل أعمال االحتاد. فمنذ أن بدأت املنظمة، مل يتجاوز عدد 
بلدان مسؤوليها املنتخبني 24 بلداً.

وهذا يعين أن اإلدارة ال يزال يتعني عليها استيعاب 169 دولة عضواً، وهو أمر له دالالت 
كبرية بشأن التوازن الدويل احلايل - وال مربر له ابلنظر إىل أمهية تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت جلميع االقتصادات.

فاحلدود القصوى لفرتات الوالية الفردية مبدأ أساسي يقوم عليه تناوب السلطة وله أمهية كبرية 
يف السياسة احلالية.

وحيتاج االحتاد إىل تدريب الشباب وتشجيعهم، ودعم اإلرشاد، واالستفادة من خربة اجليل 
القدمي، وتوظيف املتدربني مبا يعكس التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.

وال تتمتع معظم الدول األعضاء يف االحتاد ابلسيادة الرقمية الكافية للتطلع إىل االضطالع بدور 
مستقل يف جمال املعلومات العاملي. وميثل االحتاد أملها األخري إلدماجها، وإن كان ذلك قائماً 

فقط على مبدأ “بلد واحد، صوت واحد”.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
 ،Yandex ال ميكن وقف التقدم. ابلنسبة للروس، ترتبط هذه املالحظة القدمية مبؤسس شركة
إيليا سيغالوفيتش. وعلى الرغم من أن إيليا مل يعد معنا لألسف، فإنه كان من أصحاب الرؤى 

الذين حنتاجهم اليوم. وجيب أن يتماشى مستقبل التكنولوجيات الرقمية مع التنمية البشرية.

إنه ملن دواعي الشرف أن يرشحين بلدي هلذا املنصب. فروسيا، بصفتها من الدول األعضاء 
املؤسسة لالحتاد، وأان، بصفيت مرشحاً ملنصب األمني العام لالحتاد، نشعر ابملسؤولية إزاء إعادة 

تشكيل االحتاد لصاحل مجيع سكان األرض.

وألتزم بتعزيز املوارد البشرية والكفاءة يف االحتاد. وخبربيت اليت تتجاوز 30 عاماً يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أعتقد أن إبمكاين إعداد االحتاد ملواجهة التحدايت الناشئة 

وتوجيهه إىل ما وراء اآلفاق اجلديدة.



نستفيد  أن  علينا  يجب 
التكنولوجيات  من 

للتصدي  الرقمية 
التي  للتحديات 

يواجهها العامل - مبا يف 
ذلك، قبل كل يشء، 

أزمة املناخ. 

توماس المانوسكاس
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟ 
لقد أظهرت اجلائحة بوضوح احلاجة املاسة إىل التوصيل ابلعامل الرقمي. وابلطبع، تواجه 

التكنولوجيات الرقمية حتدايهتا. ومع ذلك، عندما أمسع أي شخص يتحدث عن املخاطر 
السيربانية، فإنين أفكر أيضاً يف 2,7 مليار شخص ال يواجهون أايً منها - ولكن ليس لسبب 
وجيه. فبسبب عدم اتصاهلم ابإلنرتنت، ُيستبعدون من فرص احلصول على التعليم واخلدمات 

العامة أو كسب الدخل أو البقاء على اتصال أبحبائهم. ويعترب التأكد من أن تكون فوائد 
التكنولوجيا الرقمية متاحة للجميع مسألة تضامن عاملي.

وجيب علينا أن نستفيد من التكنولوجيات الرقمية للتصدي للتحدايت اليت يواجهها العامل - مبا 
يف ذلك، قبل كل شيء، أزمة املناخ. فإذا فقدان كوكب األرض، لن يكون ألي شيء 

آخر أمهية.

كيف ينبغي أن يتطور االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف 
عامل اليوم؟

لقد كانت التوصيلية جمااًل للمتخصصني يف املاضي. ولكن مل يعد األمر كذلك. فالتكنولوجيا 
الرقمية تتصدر جدول أعمال اجلميع اآلن. وقد أصبحت جزءاً من كل مبادرة واسرتاتيجية. 

ويشكل ذلك خماطر ابلنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت - أن نصبح جمرد منظمة أخرى تعمل 
ابلتكنولوجيا الرقمية.

ولكن يف هذا التحدي تّكمن فرصة - االستفادة من خربتنا البالغة 157 عاماً وأن نصبح 
شريكاً ال غىن عنه يف الرحلة الرقمية املتزايدة للتنمية املستدامة. غري أن هناك حاجة إىل 

بعض األشياء.

https://www.youtube.com/channel/UCSjHVhhc2kCAybErlby0AYA/videos
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/lithuania-dsg-brochure-e-f-s-r-a-c.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/lithuania-dsg-brochure-e-f-s-r-a-c.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSjHVhhc2kCAybErlby0AYA/videos


يجب أن يساعد االتحاد يف 
إطالق عنان االستثامرات 

لتحقيق التوصيلية والتنمية 
الرقمية للجميع، وال سيام 
ألفقر البلدان واملجتمعات 

املحلية النائية. 
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وحنن حباجة إىل أن نكون واضحني بشأن ما نعرفه ونفعله بشكل أفضل. وحنن حباجة إىل جلب 
أصحاب املصلحة املناسبني إىل املائدة. وحنن حباجة إىل أن نتحلى ابلسرعة واالستجابة، وأن 

نكون مدفوعني ابلتأثري، واملرونة، وسرعة االستجابة - لنعمل عندما حيتاج العامل إلينا.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
إن إدارة االحتاد هي رايضة مجاعية. ورمبا يكون دور انئب األمني العام هو الدور األقل حتديداً 

يف الفريق. ولكن من املفهوم عموماً أنه يعين كبري املديرين التشغيليني الذي يضمن تشغيل حمرك 
املنظمة لصاحل األعضاء، ويضمن سري العمل، من خالل التنسيق بني القطاعات، يف 

“احتاد واحد”.

ويف هذا السياق، تتمثل أولوييت األوىل يف جعل االحتاد املكان إلقامة شراكات مدفوعة 
ابلتأثري. ومن خالل االحتاد، ينبغي أن جيد مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بعضهم البعض، وأن 

يفهموا بعضهم البعض، وأن يعملوا معاً.

وينبغي أن تعكس مشاركتنا التعقيد املتزايد يف جمال االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية. وقد 
أصبح جمتمع املستثمرين، على سبيل املثال، أساسياً ملشاريع التوصيلية. وجيب أن يساعد االحتاد 

يف إطالق عنان االستثمارات لتحقيق التوصيلية والتنمية الرقمية للجميع، وال سيما ألفقر 
البلدان واجملتمعات احمللية النائية.

واثنياً، ينبغي لالحتاد أن يدعم توجه الصناعة حنو صايف انبعااثت صفري وأن يتصدى ألزمة 
املناخ. وينبغي أن يشتمل كل مشروع وكل معيار وكل مبادرة ونشاط على عدسة مناخية.

وأان متحمس للغاية بشأن دور االحتاد يف جمال االتصاالت يف حاالت الكوارث. وجيب أن 
نتأكد من قدرة شبكات االتصاالت على الصمود، نظراً ألن تغري املناخ جيعل الكوارث أكثر 
تواتراً. ومن خالل جتربيت يف منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، فإنين أقدر بشكل مباشر 
مدى أمهية االتصاالت يف توفري اإلنذار املبكر وإدارة عمليات التصدي واملساعدة يف التعايف.

واثلثاً، أريد أن أرى ما أمسيه االحتاد املالئم للزمن الذي نعيش فيه. وهذا يعين تنفيذ أفضل 
ممارسات اإلدارة والتوجه حنو حتقيق النتائج حقاً والتحلي ابملرونة والشفافية واملساءلة.

وهذا يعين أن نكون أقرب إىل الدول األعضاء قدر اإلمكان، ومتكني املكاتب اإلقليمية 
ومكاتب املناطق، وإدماجها ابلكامل يف احتاد عاملي حبق. وهذا يعين دمج اخلربات املتنوعة من 
أعضائنا يف عملنا والتأكد من أن موظفينا يرون األمور ويشعرون ويفكرون مثل أعضائنا، مبا 

يف ذلك من خالل االستفادة من اخلرباء الوطنيني املنتدبني وبرامج املهنيني الشباب. 



يجب أن نسعى جاهدين 
إلبقاء االتحاد، إىل جانب 

منظومة األمم املتحدة 
األوسع، كمكان ميكن للجميع 
العمل فيه معاً - حتى لو كان 
مجرد التحدث معاً ميثل أمراً 

صعباً يف بعض األحيان. 
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مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، كيف يستطيع االحتاد، بصفته 
الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وامللتزمة بتوصيل العامل، املساعدة على تسريع 

التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟
إن مصطلح “تسريع التقدم” يبني كيف اعتربان لسنوات أن التقدم سيكون أمراً مفروغاً منه. 

ولكننا جند أنفسنا اآلن نتصدى ملخاطر االنزالق إىل الوراء. وبعد كوفيد-19، أصبحنا 
نتحدث عن احلرب ونقص الغذاء وصدمات أسعار الطاقة والتضخم القياسي واألزمات 

االقتصادية، وابلطبع املناخ.

إن العامل يف حالة توتر. والنظام الدويل يعاين من ضغوط.

وجيب أن نسعى جاهدين إلبقاء االحتاد، إىل جانب منظومة األمم املتحدة األوسع، كمكان 
ميكن للجميع العمل فيه معاً - حىت لو كان جمرد التحدث معاً ميثل أمراً صعباً يف 

بعض األحيان.

وجيب أن يكون صوت كل بلد مسموعاً - بغض النظر عن حجمه أو موقعه أو ثروته 
أو قوته. وجيب علينا متكني خربائنا من إحراز تقدم يف العمل التقين، وكذلك إجياد الوقت 

واملكان لعمليات تبادل اآلراء السياسية.

وقد يتعني علينا أن نتعلم، عندما متنعنا القوى العاملية من إجياد توافق يف اآلراء على الفور، وأال 
نشعر ابإلحباط الشديد. وبداًل من ذلك، جيب أن نركز على األشياء اليت ميكننا االتفاق عليها. 

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
لقد التحقت ألول مرة ابالحتاد كرئيس لشعبة االسرتاتيجية املؤسسية - بعد االهنيار غري 

املسبوق لتوافق اآلراء يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية يف عام 2012. وكانت املهمة هي 
إعادة بناء ثقتنا يف بعضنا البعض وقدرتنا على االتفاق.

وعندما حبثنا عن أرضية مشرتكة، وجدانها. وأسفر ذلك عن برانمج التوصيل يف 2020 )أصبح 
اآلن برانمج التوصيل يف 2030(، والتوافق الكامل يف اآلراء بني الدول األعضاء يف مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2014 بشأن أنشطة االحتاد ذات الصلة ابملسائل املتعلقة ابإلنرتنت واألمن السيرباين.

 



سأجلب مجموعة واسعة من 
الخربات متكنني من رؤية 

شاملة لالتحاد. 
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والستخالص ثالثة أمثلة أخرى فقط من حيايت املهنية: 

سامهت يف ليتوانيا يف حترير سوق االتصاالت، مما أدى إىل نتائج يف جمال تنمية القطاع تعترب  	
رائدة على مستوى العامل.

يف البحرين، سامهت يف وضع نظام تنظيمي وإنشاء سلطة اكتسبت االعرتاف هبا ابعتبارها  	
“اجلهة التنظيمية األكثر تقدمًا” يف املنطقة.

أعدت وضع سياسة النفاذ الشامل يف فانواتو، اليت يرجع هلا الفضل يف تزويد 98,8 يف املائة  	
من السكان بتغطية اهلاتف املتنقل و86,2 يف املائة بتغطية النطاق العريض. وساعدت أيضاً 

يف جلب أول كبل حبري، مما أدى على الفور إىل خفض أسعار النطاق العريض بنسبة 
70 يف املائة ومضاعفة االشرتاكات تقريباً. 

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك النائب املقبل لألمني العام لالحتاد 
الدويل لالتصاالت؟

سأستفيد من جمموعة واسعة من اخلربات متكنين من رؤية شاملة لالحتاد.

وخالل مسرييت املهنية، قمت بتمثيل بلدان من أربع مناطق – ذات مستوايت متنوعة من 
التنمية االقتصادية والتوصيلية الرقمية والدخل - مبا يف ذلك يف االحتاد. وقمت أيضاً بتمثيل 
عضو قطاع يف االحتاد - مشغل اتصاالت متعدد اجلنسيات. ولدي خربة كبرية داخل أمانة 
االحتاد - كرئيس لشعبة االسرتاتيجية املؤسسية ومؤخراً كمستشار خاص بشأن اسرتاتيجية 

األزمات ومبادرات الشراكة، مما ساعد يف قيادة استجابة االحتاد لكوفيد-19.

هل هناك شيء آخر تود إضافته
كان االحتاد منذ عام 1865 مكاانً ميكن أن جيلس فيه اجلميع على مائدة املفاوضات. ومهما 
جتلب السنوات املقبلة، سأعمل بوصفي انئباً لألمني العام بال كلل للمساعدة يف التوصل إىل 
اتفاق وإحراز تقدم ملموس - معاً. فبالطاقة يف العمل والعزم وروح التفاهم، أان مقتنع أبنه 

ميكننا االستمرار يف حتقيق رؤيتنا املشرتكة لعامل موصول فعاًل. إن العامل يعتمد على جناحنا أكثر 
من أي وقت مضى. 



من بالغ األهمية أن 
يعمل االتحاد ككيان 

واحد بالنظر إىل هيكله 
االتحادي. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( التكنولوجيات الرقمية للوصول إىل كل 

ركن من أركان اجملتمع واالقتصاد. فتكنولوجيات الذكاء االصطناعي )AI( وإنرتنت األشياء 
)IoT( والبياانت الضخمة تؤثر حالياً بشكل كبري على حياتنا اليومية. وأبرزت جائحة فريوس 
كوروان )كوفيد-19( األمهية البالغة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ابت من املفهوم 

أهنا ضرورية للجميع وأهنا ركيزة يعتمد عليها األفراد واملنظمات بشكٍل متزايد.

“التحول الرقمي” مصطلح شائع لوصف عامل اليوم الذي يتغري بسرعة. وُيستخدم هذا 
املصطلح بشكل متزايد يف جماالت الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والنقل الذكي 

والصناعات األخرى اليت اعتمدت التكنولوجيات الرقمية من أجل االبتكار ونشر الفوائد يف 
اجملاالت اخلاصة هبا.

ولذلك، تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً مهماً يف التحول الرقمي املبتكر 
للمجتمعات والصناعات.

كيف ينبغي أن يتطور االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف 
عامل اليوم؟ 

توجد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حالياً يف صميم االبتكار وأصبحت جزءاً أساسياً من 
احلياة اليومية. ومع ذلك، فإن البينة التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليست متوفرة 

يف كل مكان، والدليل على ذلك أن جزءاً كبرياً من سكان العامل ال يزالون غري موصولني. وال 
تزال بعض خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إما صعبة االستخدام أو بكل بساطة 
يتعذر النفاذ إليها على العديد من األشخاص، خاصة كبار السن وذوو االحتياجات احملددة. 

وعالوًة على ذلك، تثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خماوف بشأن األخبار الكاذبة وسوء 
السلوك على اخلط وقضااي األمن واخلصوصية والسالمة.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/12/rep.of-korea-dsg-video-brochure.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/rep.of-korea-dsg-e-a-c-f-s-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0012/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/12/rep.of-korea-dsg-video-brochure.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/rep.of-korea-dsg-e-a-c-f-s-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0012/en


توجد تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حالياً يف صميم 

االبتكار وأصبحت جزءاً  
أساسياً من الحياة اليومية. 
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وابلنظر إىل هذه القضااي، ينبغي أن يضطلع االحتاد يف إطار دوره كوكالة متخصصة لألمم 
املتحدة مبا يلي:

تعزيز اجلهود من أجل توصيل غري املوصولني. ينبغي أن يوسع االحتاد نطاق تعاونه مع  	
اجملتمعات ذات الصلة وحيشد اجلهود ملبادرة “االستثمار من أجل حتقيق الصاحل العام” استناداً 

.)SDG( إىل أهداف األمم املتحدة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة
مواصلة تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان الفوائد الشاملة. توجد الفجوات  	

الرقمية يف كل مكان وتؤثر على اجلميع، مبا يف ذلك الفجوات بني اجلنسني وفجوات السن. 
ويتعني على االحتاد أن حيدد هذه الفجوات ويعمل على سدها.

توفري منصة مستقرة وقادرة على الصمود لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء من حيث  	
التكنولوجيا أو السياسة العامة والتنظيم، لتبديد املخاوف واملخاطر. وينبغي أن يصبح االحتاد 

البوابة احليوية للتعاون والتنسيق مع اجملتمعات األخرى - مبا فيها منظمات األمم 
املتحدة األخرى.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
تتضمن رؤييت كمرشح بشأن “تطوير منصة موثوقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” 

ثالث دعامات:

بناء أنظمة إيكولوجية عاملية وقادرة على الصمود لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: . 1
نظراً إىل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت عناصر أساسية يف حياتنا اليومية، فإن 

قدرهتا على الصمود أمر ابلغ األمهية. وميكن ضمان القدرة على الصمود من خالل تعزيز 
االستقرار واألمن والثقة يف النظام اإليكولوجي. وينبغي أن ينسق االحتاد مع خمتلف أصحاب 
املصلحة يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن اجلوانب التشغيلية 
والسياساتية، وينبغي أيضاً أن يوفر للخرباء من خمتلف اجملتمعات املهنية منصة جديرة ابلثقة. 
لقد شاركُت يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل السنوات اخلمس والثالثني 
املاضية، أواًل، كخبري تقين مث كمسؤول منتَخب. وابلتايل، ميكنين أن أساهم يف بناء نظام 

إيكولوجي قادر على الصمود سواء من حيث التكنولوجيا أو السياسة العامة.

تطوير االختصاصات األساسية لالحتاد: يتعني على االحتاد الدويل لالتصاالت، بصفته الوكالة . 2
التقنية لألمم املتحدة، أن يقدم خدمات عالية اجلودة ابستمرار. وينبغي أن يكون مستعداً لتلبية 
املتطلبات املتنوعة ملختلف اجملتمعات، وجيب أن يتسم ابلفعالية واملنهجية يف إضفاء القيمة على 

أعضائه. وستساعد خربيت التقنية يف حتفيز االختصاصات التقنية لالحتاد. كما أن خربيت 
السابقة كمسؤول منتَخب، حيث أشرفت على قطاع تقييس االتصاالت )ITU-T( خالل 

السنوات الثماين املاضية، ستساعد يف زايدة كفاءة عمليات االحتاد وصالحيتها.



أبرزت جائحة فريوس كورونا 
)كوفيد-19( األهمية البالغة 
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تعزيز التعاون والتنسيق والشمول داخل “االحتاد الواحد”: من ابلغ األمهية أن يعمل . 3
االحتاد ككيان واحد ابلنظر إىل هيكله االحتادي. ومن واقع مالحظايت الشخصية، يتمثل 

العامل الرئيسي لتحقيق رؤية “االحتاد الواحد” يف التعاون الوثيق بني املسؤولني املنتَخبني. 
ويتطلب الدور احلاسم لنائب األمني العام - بصفته املنسق بني األمني العام )واألمانة العامة( 
واملديرين الثالثة )واملكاتب اخلاصة هبم( - عمق واتساع اخلربات واملعارف. ولدي سجل 

مثبت من املعارف التقنية واخلربات التعاونية واإلجنازات يف جمال التنسيق.

مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، كيف يستطيع االحتاد، بصفته 
الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وامللتزمة بتوصيل العامل، املساعدة على تسريع 

التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟?
سيؤدي الفريق اجلديد لقيادة االحتاد دوراً فعااًل يف الفرتة اليت تفصلنا عن عام 2030. ويف فرتة 
اجلائحة، اتضح لنا بشكل مل يسبق له مثيل مدى أمهية أهداف التنمية املستدامة ابلنسبة للبشرية.

ولذلك، ينبغي أن يتناول الفريق املقبل لقيادة االحتاد املسائل التالية:

ما الذي يتوقعه األعضاء فيما يتعلق ابلتنمية املستدامة لعام 2030؛ 	
اختصاصات االحتاد وكيف ميكنها أن جتلب قيمة إضافية؛ 	
ما هي الوظائف اليت يؤديها االحتاد ألسرة األمم املتحدة؛ 	
أدوار االحتاد يف القطاعني العام واخلاص. 	

وينبغي أن يستمر االحتاد يف جلب قيمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أهداف التنمية 
املستدامة وزايدة التعاون بني أعضائه ومنظمات األمم املتحدة. وميثل “الذكاء االصطناعي من 

أجل حتقيق الصاحل العام” منوذجاً معيارايً ممتازاً. وحيتاج االحتاد إىل توسيع النطاق ليشمل 
“التكنولوجيا من أجل حتقيق الصاحل العام” و“االستثمار من أجل حتقيق الصاحل العام” لزايدة 

تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.



أطلقُت مبادرة الذكاء 
االصطناعي من أجل تحقيق 

الصالح العام، واملبادرة 
العاملية للشمول املايل، 

ومبادرة الذكاء االصطناعي 
من أجل السالمة عىل الطرق، 
وغريها من املبادرات الداعمة 

للشمول. 
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حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
عملُت لدى االحتاد الدويل لالتصاالت ملدة 35 عاماً: 27 عاماً كخبري تقين ومثاين سنوات 

بصفة مدير مكتب تقييس االتصاالت )TSB(، املسؤول عن قطاع تقييس االتصاالت.

ومنذ انتخايب مديراً ملكتب تقييس االتصاالت، جددُت حيوية قطاع تقييس االتصاالت 
كمنصة موقرة للمعايري العاملية. ونتيجًة لذلك، يعمل قطاع تقييس االتصاالت على توسيع 

 )5G( نطاق عمله لدفع عجلة التحول الرقمي من خالل وضع معايري لشبكات اجليل اخلامس
والذكاء االصطناعي )AI( والتعلم اآليل )ML( والزراعة الرقمية واملدن الذكية وسلسلة الكتل 

وأنظمة النقل الذكية واحللول املتعلقة ابملناخ وغريها. وعلى مدى السنوات األربع األخرية، 
رحب قطاع تقييس االتصاالت أبكثر من 200 عضو جديد من دوائر الصناعة ميثلون جماالت 
متكاملة مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو متأثرة هبا: من الصحة واملركبات واملدن إىل 

احلوسبة الكمومية وجمتمعات الرايضات اإللكرتونية واجملتمعات األخرى.

وأمتتع خبربة واسعة يف جمال تعزيز التعاون والتنسيق والشمول. وطورُت الربانمج التدرييب 
العملي بشأن سد الفجوة التقييسية الذي يدعم النفاذ، وشكلُت جمموعات إقليمية لسد 

الفجوات يف املمارسة العملية. وأطلقُت مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل 
العام، واملبادرة العاملية للشمول املايل، ومبادرة الذكاء االصطناعي من أجل السالمة على 

الطرق، وغريها من املبادرات الداعمة للشمول. وأجريت مكاملات شهرية مع املكاتب اإلقليمية 
لالحتاد من أجل تعزيز “االحتاد الواحد”.

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك النائب املقبل لألمني العام لالحتاد 
الدويل لالتصاالت؟

أرى أن القضااي الناشئة تتطلب جهداً مجاعياً واحداً بداًل من جهود فردية متعددة، كما هو 
احلال اليوم إىل حد كبري. ومن األمثلة الرئيسية قضااي تغري املناخ وإدارة املخلفات وسد 
الفجوات. وسأعمل على توجيه القدرات الفردية حنو قدرة مجاعية لتمكني العديد من 

اجملتمعات من معاجلة القضااي احليوية بطريقة بناءة.



إن توصيل سكان العامل 
غري املوصولني البالغ 

عددهم 2,7 مليار نسمة 
ليس باملهمة السهلة. 
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ما رأيِك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
إن التكنولوجيات اجلديدة والتكنولوجيات الناشئة تنمو بسرعة غري مسبوقة، األمر الذي يؤثر 

يف الوقت الراهن على السياسات، واأُلطر التنظيمية، القائمة يف مجيع البلدان. فقد أثبتت 
الدراسات احلديثة، ومنها تلك اليت أجراها االحتاد، أن احلكومات واهليئات التنظيمية تواجه 
حالياً إثر ذلك صعوابت يف حتديد ومعاجلة حتدايت التعامل مع آاثر هذا التقدم التكنولوجي 

وهذه االبتكارات السريعة.

ويؤثر هذا التغري السريع كذلك على اتِّساع ثغرة املهارات الرقمية. وبناء القدرات مسألة ابلغة 
األمهية إذا ما أُريد سد هذه الثغرة. عالوًة على ذلك، جيب أن تركِّز مجيع اجلهود املبذولة يف 

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( واالتصاالت على البشر؛ وإال سيستمر إغفال 
 ،)SIDS( والدول اجلزرية الصغرية النامية ،)LDC( ًاملواطنني، خاصًة مواطين أقل البلدان منوا

والبلدان النامية غري الساحلية )LLDC(، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

إن توصيل سكان العامل غري املوصولني البالغ عددهم 2,7 مليار نسمة نسمة ليس ابملهمة 
السهلة. وجيب معاجلة هذه القضااي اآلن ملساعدة البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت 

حددهتا األمم املتحدة لعام 2030.

فدور التكنولوجيات الرقمية املهم يف هذا العامل السريع التغري يكمن يف سد الفجوة الرقمية 
والفجوة بني اجلنسني والفجوة اجلغرافية السياسية اليت حتول دون تنمية البشرية مجعاء.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/samoa_dsg-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0031/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/samoa_dsg-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0031/en
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املكاتَب اإلقليمية ومكاتب 

املناطق يف كل قارة. 
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كيف ينبغي أن يتطور االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة 
يف عامل اليوم؟ 

ينبغي أن يُعزز االحتاد املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق يف كل قارة. فهذه املكاتب أقرب إىل 
الدول األعضاء يف االحتاد، وهبا يُبصر االحتاُد العاملَ وُيصغي إليه وعن طريقها مُيثَّل أمامه.

كما جيب أن يويَل االحتاد اهتماماً خاصاً ألقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، 
والبلدان النامية غري الساحلية، تلك الفئات اليت اعرتفت هبا األمم املتحدة )UN( اليت تنتمي 

إليها أكرب نسبة من األشخاص غري املوصولني. ويتعني أيضاً توطيد التنسيق فيما بني قطاعات 
االحتاد ضماانً لتحسني تنظيم املساعدة املقدمة إىل البلدان النامية. وستكون النتيجة احتاداً أقوى 

د وحدة جهود أعضائه. بكثري جيسِّ

إذا انُتخبِت، ما هي أولوايتِك الثالث الرئيسية وكيف ختططنَي لتحقيقها؟
إن أولواييت الثالث الرئيسية هي:

إدامة أمهية االحتاد؛. 1

وبناء القدرات؛. 2

وتعزيز التعاون فيما بني قطاعات االحتاد.. 3

وُتدعَّم هذه األولوايت أبهداف أكثر حتديداً من قبيل:

تعزيز املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق. 	
ضمان تركيز الربامج على أضعف أفراد اجملتمعات يف البلدان النامية، مع إيالء اهتمام خاص  	

ألقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، والبلدان اليت 
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

حتسني املهارات الرقمية خبطًى تواكب سرعة التغري التكنولوجي، والتعامل مع املهارات  	
وغريها من مسائل بناء القدرات كقضااي رئيسية شاملة، لتحقيق اخنفاٍض جديٍّ يف معدالت 
الفقر وبلوغ مقاصد النمو االقتصادي، مبا يساعد البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

تقدمي توليفة من تدابري التنمية، واملعايري، واحللول الرتددية الراديوية/الطيفية املنسَّقة، يف جمال  	
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تنخرط قطاعات االحتاد الثالثة مجيعها يف 

تقدميها اخنراطاً كلياً لُتحقِّق للدول األعضاء أقصى استفادة ممكنة منها.



مع تبقي سبع سنوات من 
للعمل،  املتحدة  األمم  عقد 
يجب أن يركّز االتحاد عىل 

تكنولوجيا  توظيف 
واالتصاالت  املعلومات 

بنهٍج  الرقمة  والتكنولوجيات 
برشي الرتكيز. 
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مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، كيف يستطيع االحتاد، بصفته 
الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وامللتزمة بتوصيل العامل، املساعدة على تسريع 

التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟
مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، جيب أن يرّكز االحتاد على توظيف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات الرقمية بنهٍج بشري الرتكيز، حبيث يساعد 
أشد أفراد اجملتمعات قابليًة للتأثر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

حدثينا عن إجنازاتِك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
تعود إجنازايت على املستوى القيادي ومستوى بناء توافق اآلراء إىل املراحل التحضريية للقمة 

العاملية جملتمع املعلومات )WSIS(، حيث صيَغ مشروع إعالن ُيشري إىل البلدان النامية فحسب. 
إذ استطعُت توضيح أسبايب لذلك وضمان أن يويَل االحتاد اهتماماً خاصاً ألقل البلدان منواً، 
والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا 

مبرحلة انتقالية. وبصفيت أحد أعضاء جلنة الصياغة، شعرُت أبنين الصوت الوحيد. لكنين، يف 
النهاية، أقنعُت رئيس اللجنة وأعضاءها أبن هذه املسألة متسُّ مباشرًة أمهية االحتاد.

ويف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام WTDC-06( 2006(، تقدَّمُت مبقرتٍح ابسم بلدي 
بشمول الدول اجلزرية الصغرية النامية بربانمج االحتاد ألقل البلدان منواً. وبعدما قدمُت املقرتح 

الساموي، شرعُت يف كسب أتييد األعضاء ُملقيًة الضوء على تشابه احتياجات أقل البلدان منواً 
والدول اجلزرية الصغرية النامية وقدرة هذا التدخل على إدامة أمهية االحتاد. وأخرياً، اعُتمد 

املقرتح دون اعرتاض من أي بلد.

ويف عام 2019، نظمُت بصفيت القائمة أبعمال األمني العام ملنظمة الكومنولث لالتصاالت 
)CTO( أول اجتماع على اإلطالق لرؤساء منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ملناقشة 

براجمهم املتعلقة ابلتحول الرقمي، هبدف ضمان التعاون يف بذل اجلهود من أجل حتديد 
التحدايت، فضاًل عن احللول، انتهاجاً لنهٍج أقوى بكثري لصاحل األشخاص يف مجيع أحناء العامل.

لكن، لألسف، توقفت هذه العملية جراء تفشي جائحة فريوس كوروان )كوفيد-19(، ويف 
حال انتخايب انئبًة لألمني العام لالحتاد، سأسعى إىل استئنافها، وبناء توافق اآلراء قبل التوقيع 

على اتفاقات رفيعة املستوى حتت مظلة األمم املتحدة.



تعود إنجازايت عىل املستوى 
القيادي ومستوى بناء توافق 
اآلراء إىل املراحل التحضريية 

للقمة العاملية ملجتمع 
 .)WSIS( املعلومات
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ما هي املسائل األخرى اليت توِدين طرحها بصفتك النائبة املقبلة لألمني العام لالحتاد 
الدويل لالتصاالت؟

إن امسي غيسا، وهي صفة رائسية؛ فأُدرُك الضغوط املتصلة برعاية عائلة مؤسسية كبرية وقرية 
وقيادهتما. ويف حال انتخايب النائبة الالحقة لألمني العام لالحتاد، سُأضيُف إىل املنظمة خربيت يف 

القيادة على الصعيدين الوطين والدويل، على السواء؛ والشغف بتطوير تكنولوجيات رقمية 
تشمل النساء والفتيات والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة؛ وُأحقِّق النزاهة؛ 

واألمانة. فكل هذه العناصر الزمة ملساعدة األمني العام وضمان إدامة أمهية االحتاد، وتوجيه 
جهود بناء القدرات إىل أشد البلدان قابليًة للتأثر، واألهم من ذلك كله، لتحسني تنسيق 

قطاعات االحتاد لفائدة األعضاء.

لقد ُقْدُت عملية إصالح قطاع االتصاالت يف ساموا، اليت جلبت اهلواتف احملمولة إىل هناك 
ألول مرة، لتجعل ساموا أول بلد يف احمليط اهلادئ حيرر سوق االتصاالت املتنقلة به ويُنشئ 

مكتبه التنظيمي الوطين. ويف االحتاد، َمثَّلُت املنظمة يف اجتماعات األمم املتحدة بشأن أهداف 
التنمية املستدامة وخطة عام 2030 والعديد من املواضيع.

وعقب رائسيت إحدى الشَُّعب ابالحتاد، اضطلعُت بوظيفة مشاهبة مبنظمة الكومنولث 
لالتصاالت، حيث شغلُت منصب مديرة شؤون تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
أُلعنيَّ بعد شهرين قائمًة أبعمال األمني العام للمنظمة حىت سبتمرب 2020، حينما استقلُت 

أُلؤدي واجيب الوطين بصفة منظِّمة قطاع االتصاالت يف ساموا.

هل هناك شيء آخر تودِّين إضافته؟
تتمثل رؤييت يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني مستوى معيشة اجلميع. 
ولذلك، ينصبُّ تركيزي على حتقيق توصيلية فعلية وهادفة، متتاز بشمول اجلميع ومبأمونيتها 

ومعقولية تكلفتها.



قطاع االتصاالت الراديوية
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU-R( بدور حيوي في إدارة طيف 

الترددات الراديوية والمدارات الساتلية على الصعيد العالمي، وهي من الموارد الطبيعية المحدودة 
التي تشهد تزايدًا في الطلب عليها من جانب عدد كبير ومتنام من الخدمات، مثل الخدمات الثابتة 

والمتنقلة واإلذاعية وخدمة راديو الهواة واتصاالت الطوارئ وخدمات األبحاث الفضائية واألرصاد الجوية 
وأنظمة تحديد الموقع العالمية والرصد البيئي والعديد من خدمات االتصاالت التي تكفل سالمة 

األرواح في البر والبحر والجو.

اقرأ المزيد عن قطاع االتصاالت الراديوية
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https://www.itu.int/ar/ITU-R/Pages/default.aspx


تُحدث التكنولوجيات 
الرقمية مبا فيها 

التوصيلية عالية الرسعة 
وإنرتنت األشياء 

والحوسبة السحابية 
تحوالً يف عاملناً 
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 مرشح لمنصب
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية

باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامِل يتغري بسرعة؟
حُتدث التكنولوجيات الرقمية مبا فيها التوصيلية عالية السرعة وإنرتنت األشياء واحلوسبة 

السحابية حتواًل يف عاملناً.  ولدي اعتقاد راسخ أبن التكنولوجيات الرقمية - بغض النظر عما 
قد تكتسيه من طابع مبتكر واستشرايف - تؤدي ثالثة أدوار مهمة:

أواًل، حتسني حياة الناس. ينبغي أن يتمكن اجلميع، حيثما كانوا، وأايً كانت إمكاانهتم، من 
النفاذ إىل توصيلية ميسورة التكلفة. فالتكنولوجيات الالسلكية ميكنها أن تيسر النفاذ إىل 

اخلدمات العامة، وتعزز الشمول املايل، وتزيد من فرص التعلم، وتدعم الرعاية الصحية.

اثنياً، محاية احلياة على الكوكب. تدعم التكنولوجيات الساتلية مجع بياانت قّيمة ميكن 
استخدامها بعد ذلك لرصد مواردان الطبيعية وحتسني اإلنتاج الغذائي والتخفيف من آاثر 

الكوارث الطبيعية.

اثلثاً، زايدة الرخاء. تكنولوجيات االتصاالت الراديوية هي حمور ما يسمى ابلثورة الصناعية 
الرابعة. فالتكنولوجيات الرقمية توصل أجهزة االستشعار واآلالت، مما يساعد الصناعات 

وأنظمة النقل واملرافق والشركات يف أن تصبح أكثر كفاءة واستدامة وموثوقية.

االنتخابات

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/uruguay-br-brochure-e-s-f-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0009/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0009/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/uruguay-br-brochure-e-s-f-a-c-r.pdf
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 مدير مكتب االتصاالت الراديوية
باالتحاد الدولي لالتصاالت

االنتخابات

كيف ينبغي لعمل قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من 
أجل احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

شهد النظام اإليكولوجي لالتصاالت تغرياً كبرياً عما كان عليه من قبل. فقد زاد عدد 
األطراف الفاعلة يف قطاع االتصاالت الراديوية بشكل هائل واتسع معه نطاق اخلدمات 

والتطبيقات املقدمة.

واكتسب قطاع السواتل فيضاً من األطراف الفاعلة من الشركات الكبرية اليت تطلق كوكبات 
ساتلية ضخمة، والشركات الناشئة اليت تطلق سواتل صغرية، إىل اهليئات األكادميية اليت تركز 

على األحباث الفضائية واستكشاف األرض.

وتعكف الصناعات والقطاعات الرأسية على نشر شبكاهتا، ويقدم املشغلون احملليون اخلدمات 
للمناطق اليت تعاين من نقص اخلدمات، وتدرك الشركات الرقمية اآلن الدور األساسي للموارد 

الطيفية وإدارة الطيف.

ويف سياق زايدة الطلب على موارد الطيف واملدارات الساتلية هذا، يظل عمل قطاع 
االتصاالت الراديوية ابالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU-R( لضمان االستخدام الرشيد واملنصف 
والفّعال واالقتصادي لطيف الرتددات الراديوية من جانب مجيع خدمات االتصاالت الراديوية 

عماًل ابلغ األمهية.

ولكي حيافظ قطاع االتصاالت الراديوية على أمهيته ويعززها يف عامل اليوم، يتعني علينا أن 
نضمن أن مجيع البلدان املتقدمة والنامية، وكذلك مجيع األطراف الفاعلة، الكبرية منها 

والصغرية، تشارك يف عمل قطاع االتصاالت الراديوية وتستفيد من املنصة املتميزة اليت يوفرها 
االحتاد من أجل التعاون.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
مهميت األوىل هي متهيد الطريق لعقد مؤمتر عاملي انجح لالتصاالت الراديوية يف عام 2023. 
وسينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-23( 2023( يف مواضيع مهمة منها 

على سبيل املثال ال احلصر، توسيع آفاق اخلدمة املتنقلة وخدمة الطريان وخدمات العلوم، 
واتصاالت السفن والطائرات ابلسواتل، واالتصاالت بني السواتل.

وبعد انتهاء املؤمتر، ستكون أولوية مكتب االتصاالت الراديوية )BR( تطبيق إجراءات لوائح 
الراديو بطريقة عادلة وشفافة، كما فعلنا يف املاضي.

ويتمثل جزء مهم آخر من واليتنا األساسية يف إعداد معايري منسقة عاملياً. ومن أولواييت دعوة 
مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة إىل االجتماع للمشاركة يف وضع معايري دولية حمدثة بشأن 

خدمات االتصاالت الراديوية.

إضافة إىل ذلك، هندف أيضاً إىل تسريع تنفيذ اللوائح واملعايري الدولية يف مجيع أحناء العامل، ومن 
مث تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت حددهتا األمم املتحدة.



يتعني علينا أن نضمن أن 
البلدان املتقدمة  جميع 
والنامية، وكذلك جميع 

األطراف الفاعلة، الكبرية 
منها والصغرية، تشارك يف 

عمل قطاع االتصاالت 
الراديوية. 
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االنتخابات

كيف ميكن أن يساهم قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم 
حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

ترتبط الغاايت االسرتاتيجية لالحتاد ارتباطاً مباشراً ابهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة بشأن 
إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام والشامل للجميع، وتشجيع 

 ،)ICT( االبتكار. وبفضل املنافع الشاملة خلدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُيستنبط عمل قطاع االتصاالت الراديوية من اهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة ويساهم يف 

التقدم حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 جبميع أبعادها: االجتماعية 
والبيئية واالقتصادية.

وتشمل األمثلة خدمات األرض واخلدمات الساتلية لتحسني اإلنتاجية الزراعية )اهلدف 2 من 
أهداف التنمية املستدامة(، وزايدة النفاذ إىل خدمات الرعاية الصحية )اهلدف 3 من أهداف 

التنمية املستدامة(، والتعليم املنصف والشامل للجميع )اهلدف 4 من أهداف التنمية املستدامة(، 
والتخفيف من آاثر الكوارث )اهلدف 11 من أهداف التنمية املستدامة(، والتصدي لتغري املناخ 
وآاثره )اهلدف 13 من أهداف التنمية املستدامة(، ومحاية األنظمة اإليكولوجية البحرية )اهلدف 

14 من أهداف التنمية املستدامة(، ورصد إزالة الغاابت )اهلدف 15 من أهداف التنمية 
املستدامة( - والقائمة طويلة.

ويسعى قطاع االتصاالت الراديوية جاهداً إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء 
والفتيات )اهلدف 5 من أهداف التنمية املستدامة(.

عالوًة على ذلك، حيافظ مكتب االتصاالت الراديوية، متاشياً مع اهلدف 17 من أهداف التنمية 
املستدامة، على تعاون وثيق مع املنظمات الدولية وهيئات وضع املعايري واملنظمات اإلقليمية 

واملنظمات القطاعية اليت تتعامل مع استخدام موارد الطيف.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
كان املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 مثااًل ممتازاً لبناء التوافق يف اآلراء وإجنازاً 

مهماً جداً.

فبعد أربعة أسابيع من املناقشات واملفاوضات الطويلة بني الدول األعضاء، متكنا من قيادة 
املؤمتر إىل النجاح.

وبصفيت مدير مكتب االتصاالت الراديوية، شاركت بشكل كبري مع رئيس املؤمتر يف اجلمع 
بني ممثلي اإلدارات واملنظمات اإلقليمية وخلق جو من الثقة حيث ميكن للمشاركني حل 

خالفاهتم والتوصل يف هناية املطاف إىل حلول توافقية.



مهمتي األوىل هي متهيد 
الطريق لعقد مؤمتر عاملي 

ناجح لالتصاالت الراديوية يف 
عام 2023. 
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وفيما يتعلق ابإلجنازات على املستوى القيادي، أود أن أسلط الضوء على جانبني، مها:

دعم األعضاء. قمُت بتنسيق األعمال التحضريية لقطاع االتصاالت الراديوية ودعم األعضاء . 1
يف املناقشات وإجراء الدراسات. وأنشأُت آليات رمسية وغري رمسية لتسوية القضااي حمل 

اخلالف واملساعدة يف تقدم العمل.

إدارة املكتب. كنت حمفزاً ملبادئ الكفاءة والعمل اجلماعي وخدمة األعضاء، وقد سادت . 2
هذه املبادئ على الرغم من كل الصعوابت كتلك اليت سببتها جائحة كوفيد-19.

والقيادة يف هذه الظروف الصعبة تعين التعامل مع عدم اليقني واملخاوف، وتعين التكيف 
والتحلي ابملرونة. وعلى الرغم من التحدايت، فقد واصلنا بسالسة تقدمي اخلدمات إىل أعضائنا 
مع االلتزام ابملواعيد النهائية التنظيمية. وعالوًة على ذلك، حضر اجتماعاتنا وأحداثنا عدد غري 

مسبوق من املشاركني - مع زايدة عدد املندوابت واملمثالت من البلدان النامية.

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب االتصاالت 
الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

خالل فرتة والييت األوىل كمدير ملكتب االتصاالت الراديوية، كانت الثقة الكبرية اليت منحتين 
إايها اإلدارات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 مشجعة جداً ومسؤولية كبرية يف 

نفس الوقت.

وكنت أدرك اآلاثر االقتصادية واالجتماعية والبيئية للعمل الذي يضطلع به قطاع االتصاالت 
الراديوية يف هتيئة الظروف املالئمة للتطوير املنسق والتشغيل الفّعال ألنظمة االتصاالت الراديوية 

احلالية واجلديدة.

وإذا ُكلفُت بوالية اثنية، فسأستفيد من اخلربة اليت اكتسبتها طوال 34 عاماً من اخلدمة مع 
االحتاد الدويل لالتصاالت، ابإلضافة إىل اخلربة والثقة اللتني اكتسبتهما خالل السنوات األربع 

اليت قدت فيها قطاع االتصاالت الراديوية.

وأعتزم مواصلة قيادة مكتب االتصاالت الراديوية ابتباع املبادئ التوجيهية اليت اسرتشدت هبا 
يف والييت األوىل: الكفاءة والشفافية والشمول.

وأشعر ابلفخر لقيادة موظفي املكتب الذين يتسمون بدرجة عالية من املهارات التقنية وااللتزام. 
ويشرفين أن أخدم اجملتمع الدويل اليوم، وأتطلع إىل مواصلة خدمة أعضاء االحتاد يف السنوات 

األربع املقبلة.



قطاع تقييس االتصاالت
يضع قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU-T( معايير تقنية دولية معروفة باسم 

توصيات قطاع تقييس االتصاالت، وُيستفاد منها كعناصر محددة للبنية التحتية العالمية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت )ICT(. والمعايير من العوامل الهامة لقابلية التشغيل البيني لتكنولوجيات 

المعلومات واالتصاالت، مما يضمن أن تتحدث شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأجهزتها في 
كل مكان نفس اللغة لتمكين االتصاالت حسن تشغيل االتصاالت على الصعيد العالمي.

اقرأ المزيد عن قطاع تقييس االتصاالت

ICTs = تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت IT
U

https://www.itu.int/ar/ITU-T/Pages/default.aspx


أظهرت جائحة 
كوفيد-19 األهمية 
الحاسمة للتوصيلية 

والتكنولوجيات الرقمية 
كخدمات أساسية 

للمواطنني.
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باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
أظهرت جائحة كوفيد-19 األمهية احلامسة للتوصيلية والتكنولوجيات الرقمية كخدمات 

أساسية للمواطنني - من خالل العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، والرعاية الصحية الرقمية، 
والشمول املايل الرقمي، وغري ذلك.

وتسّرع التكنولوجيات الرقمية قدرتنا على حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة )SDG( السبعة 
عشر اليت تدعمها األمم املتحدة حبلول 2030. وتكتسي املعايري الدولية أمهية ابلغة للمضي قدماً 

يف هذا اإلجناز يف عامل التحول الرقمي سريع التغري.

كيف ينبغي لعمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من 
أجل احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟ 

حتتاج دوائر الصناعة واحلكومات إىل عملية وضع معايري دولية تتسم ابلكفاءة والفعالية 
والسرعة والنزاهة والشفافية من شأهنا أن متّكن الشبكات واخلدمات القابلة للتشغيل البيين من 

أن تكون جاهزة للتنفيذ يف األسواق.

حيتاج القطاع اخلاص إىل أفضل منصة ممكنة لوضع املعايري التقنية لشبكات األلياف البصرية 
- دعماً لتكنولوجيا اجليل اخلامس وما بعدها - من أجل نقل حركة البياانت العاملية. وحيتاج 
إىل معايري لضغط الفيديو لكي حيمل بكفاءة 80 يف املائة من حركة اإلنرتنت العاملية، وقياس 
اجملاالت الكهرمغنطيسية استناداً إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، وجودة اخلدمة، 

وغريها من اجملاالت. كما حيتاج إىل بروتوكوالت أمنية فّعالة لتوفري الثقة يف تكنولوجيا 
.)ICT( املعلومات واالتصاالت

https://bilel4tsb.tn/Endorsement.html
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/tunisia_rrb-brochure-e-f-a-s-c-a.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0072/en
https://bilel4tsb.tn/Endorsement.html
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/tunisia_rrb-brochure-e-f-a-s-c-a.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0072/en


يحتاج القطاع الخاص إىل 
أفضل منصة ممكنة لوضع 

املعايري التقنية لشبكات 
األلياف البرصية – دعامً 

لتكنولوجيا الجيل الخامس وما 
بعدها – من أجل نقل حركة 

البيانات العاملية. 
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وحيتاج أعضاء االحتاد إىل منصة حمايدة وغري متحيزة تتيح التعاون مع املنظمات األخرى املعنية 
بوضع املعايري ووكاالت األمم املتحدة من أجل التحول الرقمي العاملي من خالل عملية قائمة 
على توافق اآلراء. وبصفيت رئيساً لدائرة جلان الدراسات يف مكتب التقييس )TSB( يف االحتاد 
على مدى السنوات االثنيت عشرة املاضية، فقد ساعدت أعضاءان على حتقيق هذه األهداف. 
ومن خالل صياغة واضحة لعرض القيمة لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد )ITU-T(، مع ما 
يقرتن بذلك من اهتمام متزايد ابلتحول الرقمي، جنحنا يف اجتذاب 200 شركة جديدة من 

القطاع اخلاص لالنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت يف السنوات األربع املاضية.

 Nortel ويف السنوات اخلمس عشرة اليت أمضيتها يف القطاع اخلاص كمدير للمعايري يف شركة
ابلوالايت املتحدة وكندا، وكحامل لثالث وعشرين )23( براءة اخرتاع أمريكية، أدركت 
بشكل مباشر أمهية سياسة براءات االخرتاع املستقرة اليت تسمح للصناعة بتحويل االبتكار 

التكنولوجي بسرعة إىل معايري دولية.

وسأسعى جاهداً لضمان استمرار استجابة قطاع تقييس االتصاالت بسرعة ملشهد تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املتغري ابستمرار والتكيف معه ومواصلة وضع املعايري الدولية ذات الصلة 

يف الوقت املناسب.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
إصالح جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وإعادة هيكلتها: توفري البياانت واخلربات . 1

واإلرشادات املطلوبة بشفافية ملساعدة األعضاء يف تنظيم جلان دراسات قطاع تقييس 
االتصاالت على النحو األمثل، واالستفادة من التعاون، وضمان استمرار أمهية هذه 

املنصة وجاذبيتها.

تعزيز املعايري الشاملة: من خالل برانمج سد الفجوة التقييسية والتواصل مع مكتب تنمية . 2
االتصاالت ابالحتاد واملكاتب اإلقليمية لالحتاد وتبسيط نقل املعايري واخلربات اجلديدة والناشئة 
إىل املشاريع يف البلدان النامية. وأؤمن إمياانً راسخاً أبن يكون االحتاد أكثر كفاءة ومشواًل وأبال 

يتخلف أحد عن الركب يف الثورة الرقمية اجلارية.

تسريع عملية التحول يف االحتاد: زايدة تطبيق أساليب العمل املبتكرة والتحويلية لوضع . 3
املعايري من خالل االجتماعات الفعلية واملختلطة واالفرتاضية ابلكامل. ويف سياق التشييد 

املرتقب للمبىن اجلديد لالحتاد يف جنيف، ضمان استمرارية اخلدمة املقدمة لألعضاء مع تسريع 
وترية التحول الرقمي لالحتاد وحتسني االستدامة البيئية.



يضطلع قطاع تقييس 
االتصاالت بدور قوي يف 

النهوض باملعايري مع الرتكيز 
املستمر عىل الشمول وإمكانية 

النفاذ. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟=

إن املعايري الدولية اليت تتيح التحول الرقمي أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وستكون 
حامسة يف تلبية بعض االحتياجات األكثر إحلاحاً على كوكب األرض، مبا يف ذلك القضاء على 

اجلوع والتخفيف من آاثر تغري املناخ. وتساعد التكنولوجيات واألدوات اجلديدة مثل الذكاء 
االصطناعي )AI( يف ضمان استفادة اجلميع من التقدم التكنولوجي.

وكما أوضحت الندوة العاملية للتقييس اليت كان يل شرف تنظيمها يف 2022، تتيح القنوات 
الرقمية خدمات مالية تغري حياة املاليني ألول مرة. ويضطلع قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد 

بدور قوي يف النهوض ابملعايري مع الرتكيز املستمر على الشمول وإمكانية النفاذ.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
خالل مسرييت املهنية يف االحتاد اليت دامت 12 عاماً، كان يل الشرف أن أتوىل قيادة العديد من 

اجلهود اليت مّكنت من سد الفجوات وحتقيق توافق اآلراء يف صفوف خمتلف أصحاب 
املصلحة، ومنها: 

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2020: قيادة فريق اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  	
لالحتاد، والعمل بصفة أمني اجللسة العامة، ومعاجلة جمموعة من بنود جدول األعمال الشائكة.

خطة استمرارية العمل يف قطاع تقييس االتصاالت: وضع خطة استجابة قطاع تقييس  	
االتصاالت أثناء جائحة كوفيد-19، مبا يف ذلك أتجيل موعد انعقاد اجلمعية WTSA-20 حىت 

فرباير 2022.
سد الفجوة التقييسية: مساعدة البلدان النامية على املشاركة يف وضع معايري قطاع تقييس  	

االتصاالت وتنفيذها؛ وقيادة توزيع املوارد بكفاءة من أجل الرتقيم الدويل الذي حيدد شبكات 
ومستخدمي اهلواتف املتنقلة والثابتة وينشئ نظاماً إيكولوجياً فّعااًل إلنرتنت األشياء ومشغلي 

الشبكات االفرتاضية املتنقلة )MVNO(؛ ومعاجلة التخصيصات احلساسة سياسياً من خالل 
الوساطة الدبلوماسية الدقيقة واخلربة املتخصصة.

املبادرة العاملية للشمول املايل: إنشاء إطار لوضع مبادئ توجيهية ومعايري للدفع الرقمي املوثوق  	
ابلتعاون مع هيئات تنظيم االتصاالت والتمويل.

إدارة املنح: أتمني وإدارة منحة بقيمة ماليني الدوالرات لتعزيز الشمول املايل العاملي. 	
التعاون بني الوكاالت: إجياد أوجه التآزر وتعزيز الشراكة مع الوكاالت الشقيقة الرئيسية  	

التابعة لألمم املتحدة.
املدن الذكية: قيادة مبادرة املدن الذكية املستدامة مبا يشمل أكثر من 200 مدينة يف مجيع  	

أحناء العامل.
القيادة الداخلية: رائسة خمتلف اللجان احليوية ملوظفي االحتاد. 	



بصفتي خبرياً تكنولوجياً يف 
الواقع، لدي اهتامم كبري 
مبواصلة بناء مكتب مرن 

ومبتكر. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تقييس االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

يف حال انتخايب، سأتيح عقوداً من اخلربة اليت اكتسبتها يف القطاعني العام واخلاص لضمان قيام 
قطاع تقييس االتصاالت بتطوير معايري الشبكات واخلدمات القابلة للتشغيل البيين لتوصيل 

العامل. وسأواصل تيسري التحول الرقمي العاملي من خالل عملية تقييس شاملة وتعاونية وفّعالة 
مبا يتيح حتقيق التوازن بني احتياجات البلدان النامية والبلدان املتقدمة وكذلك أصحاب 

املصلحة الكبار والصغار من القطاع اخلاص.

وسيحقق انتخايب توازانً جغرافياً أوسع بني املسؤولني املنتخبني يف االحتاد، وسيكفل التناوب 
بني املناطق يف مكتب تقييس االتصاالت، وسيمّكن املكتب من النجاح كفريق منسق 

ومتعاون. وسأشارك بطريقة مثمرة مع املسؤولني املنتخبني اآلخرين يف االحتاد، مما يبعث على 
الثقة من خالل الكفاءة والنزاهة والشفافية واملساءلة.

وبصفيت خبرياً تكنولوجياً يف الواقع، لدي اهتمام كبري مبواصلة بناء مكتب مرن ومبتكر، 
ابستخدام أحدث أدوات التعاون والتحليل املدعومة ابلذكاء االصطناعي لتعزيز الكفاءة وأداء 

دور طليعي رائد.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
ينبغي أن يتمتع اجلميع ابلنفاذ الالزم فضاًل عن القدرة على استعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وتطويرها على حنو فّعال.

وبصفيت تونسياً وعربياً وإفريقياً عاش وعمل يف أربعة بلدان - تونس وكندا والوالايت املتحدة 
وسويسرا - وكوين متعدد اللغات )أجيد اإلنكليزية والفرنسية والعربية وأحتدث اإلسبانية إىل 

حد ما(، أدرك متاماً ما حتتاجه البلدان النامية من االحتاد وأستطيع التواصل بوضوح مع موظفينا 
وأعضائنا من مناطق خمتلفة من العامل.

وأخرياً، إذا مت انتخايب، فلن أحتاج إىل خوض املنهج الوظيفي للوافدين اجلدد. سأشرع فوراً يف 
العمل حبماس.



ساعد تقييس االتصاالت، 
عىل مدار تاريخه 

الطويل، يف جعل حياة 
األشخاص أكرث راحًة 
وجعل املجتمع أكرث 

كفاءًة. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
متّكن التكنولوجيا الرقمية من حتقيق التحول الرقمي، مما له دور رئيسي يف حتقيق جمتمع 

واقتصاد رقميني، وهذا يؤثر على اجلهات الصناعية وعلى حياة األشخاص. وتعد التكنولوجيا 
 )SDG( الرقمية أمراً ضرورايً لتحقيق العديد من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

واملقاصد املرتبطة هبا، فضاًل عن املساعدة يف حل املشكالت االجتماعية امللحة مثل تغري املناخ 
واجلوائح املتعلقة ابألمراض املعدية.

كيف ينبغي لعمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من 
أجل احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

ساعد تقييس االتصاالت، على مدار اترخيه الطويل، يف جعل حياة األشخاص أكثر راحًة 
وجعل اجملتمع أكثر كفاءًة. كما أنه عزز خفض التكلفة ومّكن من انتشار التكنولوجيات يف 

مجيع أحناء العامل. وتعزيزاً هلذه األدوار، سأعزز عالقاتنا مع اجلهات الصناعية، إلبقائها كعنصر 
مشارك ولتعزيز النشر والتطبيق العملي للتكنولوجيات على السواء.

وسيؤدي جلب الفوائد للعامل أبسره إىل زايدة القيمة اليت نستمدها من التكنولوجيات، وإنشاء 
دورة محيدة من خالل النشر املعزز ملعايري التكنولوجيا.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/japan-tsb-video-brochure.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/japan-tsb_brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0015/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0015/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/japan-tsb_brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/japan-tsb_video-brochure.pdf


ميكن ألحدث تكنولوجيات 
معدات االتصاالت تقليل 

الطاقة التي تستهلكها خدمات 
االتصاالت. 
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إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
الوصول إىل مجيع أحناء العامل: أي توسيع نطاق املعايري التقنية على الصعيد العاملي. وسأعمل . 1

جاهداً لتسهيل نشر معايري التكنولوجيا يف الوقت املناسب يف مجيع أحناء العامل. وأرغب بشدة 
يف إنشاء دورة محيدة من املشاركة املعززة ألصحاب املصلحة املتعددين ونشر التكنولوجيا 

على نطاق أوسع. إن اهلدف هو سد الفجوة الرقمية وتقليل الفرتات الزمنية فيما يتعلق ابنتشار 
تكنولوجيات اجليل التايل لتحقيق توصيلية هادفة.

نظام إيكولوجي جديد/أطر تعاون جديدة: سأعزز التعاون والتعاضد مع املنظمات األخرى، . 2
مبا يف ذلك منظمات وضع املعايري )SDO( واملنتدايت واملشاريع املتعلقة مبجال الصناعة. 
وعلى قطاع تقييس االتصاالت أن يستجيب للتغريات التكنولوجية السريعة واحلفاظ على 
مصداقيته اليت أتيت من مشاركة احلكومات يف مجيع أحناء العامل. وحتقيقاً لكل من املرونة 

واملصداقية يف وقت واحد، فإنه ال غىن عن التعاون بني املنظمات املتعددة. وابإلضافة إىل 
ذلك، ويف عصر تعمل فيه التكنولوجيات الناشئة على توسيع نطاق احللول التكنولوجية، من 

الضروري التعاون مع املنظمات األخرى لتوسيع نطاق تغطيتنا. وال يقل أمهية عن ذلك 
التعاون مع املنظمات اإلقليمية وبني قطاعات االحتاد املختلفة.

إدارة املنظمة: سأدير قطاع تقييس االتصاالت بربامج مفتوحة وشاملة وهنج إداري يتسم . 3
ابلكفاءة والفعالية والشفافية. ويف هذا الصدد، ميكنين االستفادة من خربيت يف رائسة دوائر 

ووحدات رئيسية يف شركات كبرية يف القطاع اخلاص.

كيف ميكن أن يساهم قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

يساهم تقييس االتصاالت بشكل مباشر أو غري مباشر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
- األهداف العاملية املشرتكة اليت اعتمدهتا األمم املتحدة. فعلى سبيل املثال، حنتاج إىل تقليل 

استهالك الطاقة وسط زايدة هائلة يف حجم حركة البياانت من أجل مكافحة تغري 
املناخ وآاثره.

وميكن ألحدث تكنولوجيات معدات االتصاالت تقليل الطاقة اليت تستهلكها خدمات 
االتصاالت. وابإلضافة إىل ذلك، وسط التحول الرقمي العاملي املدفوع بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT(، ستساعد اخلدمات املقدمة املتماشية مع معايري االتصاالت اجلديدة بشكل 

كبري يف تقليل استهالك الطاقة يف الصناعات واألنشطة االجتماعية األخرى.



لقد دافعت عن الحاجة إىل 
التطور طويل  تكنولوجيا 
األمد )LTE( عىل أساس 
الثالث، وتشجيع  الجيل 

الجهات الرئيسية عىل إدراك 
أهميته. 

سيزو أونوي
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حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
كان هناك دائماً نقاش بني جهات خمتلفة بشأن تقييس الشبكات املتنقلة. ومع وجود اجليل 

الثالث )3G( الذي يهدف إىل حتقيق معيار عاملي موحد، كان هناك نقاش حاد بني اجلهات 
الرئيسية يف العامل يف مجيع أحناء صناعة االتصاالت. ولقد شاركت يف مجيع املناقشات املتعلقة 
ابلنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة )CDMA( - والنطاق الواسع )النطاق الواسع - النفاذ املتعدد 

بتقسيم الشفرة )W-CDMA(( مقابل تقسيم الزمن )تقسيم الزمن - النفاذ املتعدد بتقسيم 
الشفرة )TD-CDMA((؛ والنطاق الواسع - النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة مقابل تكنولوجيا 

CDMA2000 - وقضيت أكثر من عام يف التفاوض مع العديد من اجلهات الرئيسية للتوصل 
إىل حل عملي. وقد قدمت مسامهًة كبريًة يف النتيجة النهائية من خالل التقييمات التقنية 

ومقرتحات املواءمة.

ويف املراحل املبكرة جداً من األنظمة املتنقلة من اجليل الرابع )4G(، كانت دوائر الصناعة 
مرتددًة يف بدء تقييس اجليل الرابع بعد وقت قصري من االستثمار الضخم يف اجليل الثالث. ولقد 

دافعت عن احلاجة إىل تكنولوجيا التطور طويل األمد )LTE( على أساس اجليل الثالث، 
وتشجيع اجلهات الرئيسية على إدراك أمهيتها. ولقد ساعدت يف بدء تقييس اجليل الالحق الذي 

ميثل تطوراً كبرياً، وهو ما يُعرب عنه اليوم حتديداً بتكنولوجيا التطور طويل األمد من اجليل 
الرابع. وهو السبب وراء تلقييب “أب التطور طويل األمد.”

ولقد شاركت أيضاً بشكل كبري يف تطوير اجليل اخلامس، يف الوقت ذاته الذي كنت فيه 
أتعامل مع بعض االرتباك يف أوساط الصناعة بسبب اخلطط الطموحة للغاية لتقدمي 

مواعيد اإلطالق.

وفيما يتعلق ابإلدارة التنظيمية، لقد ُقدت منظمة تضم أكثر من 000 1 شخص كرئيس للبحث 
 NTT وكبري موظفي التكنولوجيا يف شركة االتصاالت املتنقلة يف الياابن )R&D( والتطوير

DOCOMO. وأمتتع خبربات وإجنازات كبرية يف إدارة الشركات، مبا يف ذلك اإلشراف على 
جمموعة واسعة من اجملاالت التكنولوجية، مثل شبكات االتصاالت وخدمات التطبيقات 
واخلدمات السحابية واألمن وحلول املؤسسات. وأدخلت أيضاً إصالحات على اهليكل 

املؤسسي لالستجابة لالجتاهات اجلديدة يف التكنولوجيا واألعمال وأدخلت عمليات تطوير 
وابتكار تكنولوجية جديدة.



سأعمل عىل تعزيز التقييس 
الذي يرشك أشخاصاً لديهم 

مجموعة واسعة من السامت 
من جميع أنحاء العامل. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تقييس االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

الشمول مهم بشكل أساسي. وسأعمل على تعزيز التقييس الذي يشرك أشخاصاً لديهم 
جمموعة واسعة من السمات من مجيع أحناء العامل. وحنن حباجة إىل زايدة حتسني البيئة لضمان 

مشاركة األشخاص من خمتلف البلدان واألجيال واألجناس والصناعات.

ومن املهم أيضاً أن يشارك األشخاص يف البلدان النامية منذ املرحلة األوىل من عملية التقييس، 
بداًل من جمرد كوهنم متلقني للمعايري. وستساعد مشاركتهم املتزايدة يف ضمان نشر املعايري 

وقبوهلا على أوسع نطاق ممكن يف مجيع أحناء العامل.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
أسعى إىل أن أصبح مديراً يستمع بعناية ألصوات البلدان األعضاء ويستجيب هلا حبزم.

وأمسع العديد من األصوات اليت تعرب عن احلاجة إىل تطوير بلداهنا، وإدخال أمن سيرباين 
متطور، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، وحتقيق استجابة فّعالة لتغري املناخ، من خالل 

االجتماعات الثنائية مع أشخاص من العديد من البلدان.

وبصفيت مدير مكتب تقييس االتصاالت وجزءاً من قيادة االحتاد، سأستجيب ألصحاب هذه 
األصوات وسأساعد يف حل مشكالهتم على أساس أولواييت املعلنة. وهذا هو التزام أونوي.



تقدم املعايري الجيدة 
حلوالً للتحديات الحالية 

واملستقبلية التي 
تطرحها التكنولوجيات 

الرقمية. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
تؤثر التكنولوجيات الرقمية على العديد من جوانب حياتنا اليومية: االتصاالت والتعليم والعمل 
والعلوم والسياسة والثقافة. واليوم، يستخدم ما يقارب ثلثي سكان العامل اإلنرتنت. وهذا يوفر 

العديد من الفرص، خاصة للبلدان والقطاعات الناشئة وجيل الشباب. ونستفيد مجيعاً من 
اخلدمات املالية املتنقلة ومناذج األعمال عن بُعد.

ويف الوقت نفسه، يفرض التحول الرقمي طلبات غري مسبوقة على التوصيلية.  فكيف نريد، 
كمجتمع عاملي، تشكيل هذه العملية بطريقة عادلة ومستدامة؟

وهنا أييت دور املعايري. فهي تضع احلد األدىن من متطلبات السالمة والكفاءة وقابلية التشغيل 
البيين. وتوفر ابإلضافة إىل ذلك احلد األقصى من املوثوقية من حيث توافق اآلراء والقبول 
ومحاية املستهلك. وتقدم املعايري اجليدة حلواًل للتحدايت احلالية واملستقبلية اليت تطرحها 

التكنولوجيات الرقمية.

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/EN/Dossier/Thomas-Zielke/Thomas-Zielke.html
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/02/germany_tsb-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0022/en
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/EN/Dossier/Thomas-Zielke/Thomas-Zielke.html
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/02/germany_tsb-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0022/en


أعتقد أن االتحاد يحتاج إىل 
رؤية ومجموعة واضحة من 

األهداف وعملية شفافة 
لتحديد إجراءاته. 
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كيف ينبغي لعمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من 
أجل احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

تطرح التطورات السريعة احلالية حتدايت جديدة ابلنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت كمنظمة 
غنية بتقاليدها. فكيف ميكن تقييس التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي واجليل 

السادس املقبل وخدمات التكنولوجيا املالية؟ وكيف ميكن حتقيق التوازن بني االستقاللية القائمة 
على الثقة ابلنفس والتعاون؟ وما هي القضااي الرئيسية يف السنوات العشر القادمة؟

إلجياد أجوبة على هذه األسئلة، حيتاج قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU-T( إىل أفكار جديدة وهنج استشرافية. وحيتاج أيضاً إىل تركيز قوي على القضااي 

الصحيحة واألجنح يف جمال التقييس. وتدعوان احلاجة إىل توقع التطورات املستقبلية والتوصل 
إىل مواقف مشرتكة يف عامل سريع التغري.

وال أحد غري االحتاد الدويل لالتصاالت، كوكالة لألمم املتحدة )UN(، سيكون أكثر استعداداً 
إلجراء حوار بشأن قضااي التقييس األساسية بني املنظمات الكربى والبلدان الصناعية الرائدة 

والبلدان النامية والشركات الكبرية والصغرية.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
ألتزم ببذل اجلهود الرئيسية التالية من أجل مصلحة املنظمة وأعضائها:

أواًل: سأقود عملية تضمن تركيز قطاع تقييس االتصاالت على القضااي الرئيسية يف جمال 
التقييس جملتمع األعمال. وأعتقد أن االحتاد حيتاج إىل رؤية وجمموعة واضحة من األهداف 

وعملية شفافة لتحديد إجراءاته - كل ذلك ملواجهة أحدث التحدايت التكنولوجية.

اثنياً: سأعمل على إشراك جمموعة جديدة وذات صلة من أصحاب املصلحة. خاصة أصحاب 
املصلحة الذين ميكنهم املساعدة يف إنشاء معايري مقبولة عاملياً ودعم املنظمة على السواء. وال 

يكون االحتاد قوايً إال بقدر قوة أعضائه مبن فيهم األعضاء من البلدان والقطاعات الناشئة. 
وسأحرص على أن يكون لديهم دافع لاللتزام واملشاركة.

اثلثاً: سأعمل على بناء جسور متينة بتعزيز التعاون مع املنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري. 
واالحتاد يف وضع ممتاز لبدء احلوار. وسيكون التعاون مع املنظمات األخرى املعنية بوضع 

املعايري وجمتمعات العلوم والصناعة أمراً ابلغ األمهية لتحقيق أهدافنا كمؤسسة وخلدمة 
الدول األعضاء.

ولتحقيق هذه األهداف، ميكنين االستفادة من خربايت كمحام حر ورئيس لرابطة أعمال من 
القطاع اخلاص، وكذلك من اتصااليت الراسخة مع اهليئات الصناعية واهليئات الدولية 

لوضع املعايري.



نظراً إىل التغري الرسيع الذي 
تُحدثه التكنولوجيات الرقمية 
يف طريقة سري عاملنا، فإن من 
الرضوري أن تتكيف الهيئات 

الدولية وفقاً لذلك. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

يؤثر التحول الرقمي بشكل كبري على حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم 
املتحدة. ونشهد حالياً حتوالت كربى يف طريقة سري اقتصاداتنا. ويؤثر التحول على البيئة 

واجملتمعات. ولذلك، فإن إشراك مجيع أصحاب املصلحة، خاصة االقتصادات النامية 
واالقتصادات الناشئة، يؤدي دوراً رئيسياً يف املناقشات املتعلقة بكيفية تشكيل هذا التحول 

بطريقة مستدامة.

وستزداد أمهية املعايري وعمل قطاع تقييس االتصاالت. فاملعايري متّكن التجارة الدولية احلرة 
والعادلة، وتشجع االبتكار وتعزز الثقة من خالل املواصفات العاملية القائمة على توافق اآلراء.

ومن خالل عمل مكتب تقييس االتصاالت )TSB( ابالحتاد الدويل لالتصاالت، ميكن جلميع 
االقتصادات أن تتنافس يف األسواق العاملية وتشارك يف سالسل القيمة الدولية - إذا انضم 

األعضاء والشركاء واملسامهون احلاليون واجلدد إىل طاولة احلوار. ومبا أن اجملتمع العاملي حيشد 
اجلهود من أجل عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، فإن هذا األمر لن يزداد إال أمهية.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
لقد اضطلعت أبدوار قيادية متنوعة يف هيئات دولية لوضع املعايري: ابلعمل كممثل ألملانيا 

ورئيس للوفد األملاين يف جلنة االحتاد األورويب املعنية بوضع املعايري يف بروكسل؛ وكممثل للوفد 
الوطين األملاين يف املعهد األورويب ملعايري االتصاالت )ETSI(؛ وكعضو يف الوفد الوطين األملاين 
يف اللجنة الكهرتقنية الدولية )IEC(. وعملت ملدة ست سنوات كمدير لالتصاالت يف وزارة 

االحتاد األملاين للشؤون االقتصادية والطاقة.

وأشغل منذ عام 2016، منصب مدير مكتب سياسة التقييس الوطنية والدولية وسياسة الرباءات 
يف وزارة االحتاد األملاين للشؤون االقتصادية والعمل املناخي. وهبذه الصفة، عززت مشاريع 

البنية التحتية للتقييس يف إفريقيا ومشاريع التوأمة مع االحتاد األورويب يف انميبيا 
وأذربيجان واألردن.

ولئن كانت األدوار اليت اضطلعت هبا يف جمال التقييس متنوعة، فإهنا تشرتك يف متطلب واحد 
مهم، وهو: القدرة على االستماع إىل الشركاء وفهم احتياجاهتم. وهذا ما سأجلبه إىل قطاع 

تقييس االتصاالت أيضاً: القدرة على تشجيع احلوار وبناء اجلسور والعمل معاً.

ويف منصيب احلايل، أمجع بني احتياجات الناس واحتياجات جمتمع األعمال - وهي شراكة 
حقيقية بني القطاعني العام واخلاص نثمنها يف بلدي األصلي أملانيا منذ أكثر من 100 عام. 

وقدت أفرقة متعددة الثقافات، وأان قادر على العمل يف سياقات ثقافية خمتلفة. ومن الضروري، 
ابلنسبة يل، توفري بيئة موجهة حنو النتائج وحمور تركيزها اإلجنازات.



سأساهم يف ترسيع العمليات 
ملواءمة املنظمة مع 

الرقمي  مقتضيات عرصنا 
رسيع التطور. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تقييس االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

بصفيت مدير مكتب تقييس االتصاالت، سأجلب هنجاً جديدة ملعاجلة القضااي امللحة يف جمال 
التقييس الدويل. ونظراً إىل التغري السريع الذي حُتدثه التكنولوجيات الرقمية يف طريقة سري 

عاملنا، فإن من الضروري أن تتكيف اهليئات الدولية وفقاً لذلك.

لقد عملت كسكرتري أول يف املمثلية األملانية لدى األمم املتحدة يف نيويورك، وكرئيس مشارك 
يف اللجنة الصينية األملانية املعنية ابملعايري، وعملت أيضاً يف جلنة املعايري األمريكية األملانية. وأمحل 

فهماً قوايً لالجتاهات والقضااي احلالية يف جمال التقييس الدويل. ويف الوقت نفسه، أدى عملي 
املتعلق بتعزيز البنية التحتية الناشئة للتقييس، خاصة يف الربازيل واملكسيك واهلند وإندونيسيا، 

إىل إذكاء وعيي ابلتحدايت على املستوى العملي.

بصفيت املدير املقبل ملكتب تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت، سأحرص على تطبيق 
هذه الصفات لتيسري تعزيز تبادل األفكار بشأن القضااي الرئيسية احلالية واملستقبلية. ولكن 

التحليل يُتبع ابألفعال. ومن املهم مراعاة احتياجات األعضاء. وسأساهم يف تسريع العمليات 
ملواءمة املنظمة مع مقتضيات عصران الرقمي سريع التطور.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
جيب أن يظل االحتاد الدويل لالتصاالت منظمة ذات أمهية قصوى. فهو يزخر برصيد غين من 

اخلربات والقدرات اهلائلة الالزمة للتعامل مع مواضيع الساعة. دعوان نعزز هذه الصفات 
وجنددها أبفكار جديدة وهنج جريئة.



قطاع تنمية االتصاالت
يعمل قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU-D( على تعزيز التعاون والتضامن 

الدوليين في مجال تقديم المساعدة التقنية واستحداث وتطوير وتحسين معدات وشبكات االتصاالت/
ن االتحاد من  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان النامية. والعمل في هذا القطاع يمكِّ

االضطالع بمسؤوليات مزدوجة - أواًل كوكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة وثانيًا في تنفيذ المشاريع 
على الصعيد العالمي في إطار منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

اقرأ المزيد عن قطاع تنمية االتصاالت

يبلغ عدد األشخاص غير 
 الموصولين

2,7 مليار شخص 
وفقًا لتقديرات االتحاد الحالية، يبلغ 
عدد األشخاص الذين ال يتمتعون 

بنفاذ إلى اإلنترنت 2,7 مليار 
شخص، أي انخفض عددهم بعد أن 
كان 2,9 في العام الماضي. وفي 
حين يبدو أن جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد-19( قد أدت إلى دفع عجلة 

التوصيلية المتسارعة في جميع أنحاء 
العالم، فإن استمرار هذا االتجاه 

يبقى غير مؤكد، مما يترك 
األشخاص الذين ما زالوا غير 

موصولين ُعرضة لخطر التخلف عن 
الركب – ويتركز الكثيرون منهم في 

أقل البلدان نموًا في العالم. 

ICT = تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت Sh
ut

te
rs

to
ck

https://www.itu.int/ar/ITU-D/Pages/default.aspx


يجب أن يكون كل 
شخص، حيثام كان، 

قادراً اآلن عىل النفاذ 
إىل التكنولوجيات 

الرقمية واستخدامها، إن 
رغب يف ذلك. 
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باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
حيظى دور التكنولوجيات الرقمية يف حتقيق التنمية املستدامة حالياً بقبول واسع على الصعيد 
العاملي، ويتضح ذلك من بروز “اجلانب الرقمي” يف خطة األمم املتحدة )UN( لعام 2030 

ويف االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية يف كل البلدان تقريباً.

فالتكنولوجيات الرقمية تعزز إمكانية النفاذ إىل التعليم والرعاية الصحية والفرص االقتصادية 
واالجتماعية، بغض النظر عن املكان الذي يوجد فيه الشخص أو موارده االقتصادية أو وضعه 

االجتماعي أو نوع اجلنس أو اإلعاقة أو أي عدد من العوامل املقيِّدة. وجيب أن يكون كل 
شخص، حيثما كان، قادراً اآلن على النفاذ إىل التكنولوجيات الرقمية واستخدامها، إن رغب 

يف ذلك. وتوفر التكنولوجيات الرقمية أيضاً طرقاً جديدة ومثرية للتصدي لبعض أكرب 
التحدايت يف العامل، مثل األخطار الطبيعية واألضرار اليت تلحق ببيئتنا.

ويف سعينا إىل النهوض خبطة التنمية املستدامة، جيب أن نضع يف اعتباران أن فاعلي السوء 
ميكنهم استغالل التكنولوجيات الرقمية إلحلاق الضرر ابآلخرين. وإبمكان عدم اإلنصاف يف 

التنمية الرقمية واعتماد التكنولوجيات الرقمية أن يؤدي أيضاً إىل توسيع الفجوات احلالية 
وإنشاء فجوات جديدة.

https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0069/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/02/germany_tsb-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0069/en
https://www.itubahamas.com


ستتمثل أولويتي الرئيسية يف 
مضاعفة الجهود ملساعدة 

الدول األعضاء بشكل جامعي 
يف توصيل األشخاص الذين ال 
يزالون غري موصولني والبالغ 

عددهم 2,7 مليار نسمة. 
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االنتخابات

كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من أجل 
احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

أنشئ قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU-D( منذ 30 عاماً لكي يكون 
اهلاتف يف متناول اجلميع. ولئن كنا قد تقدمنا منذ ذلك احلني وانتقلنا من اهلاتف إىل 
التكنولوجيات الرقمية، فإن العمل يف االحتاد الدويل لالتصاالت وحىت يف قطاع تنمية 

االتصاالت ال يزال، بطرق شىت، يتعامل مع التكنولوجيا مبعزل عن القضااي االجتماعية 
واالقتصادية األوسع نطاقاً.

وتظل املساعدة املباشرة واخلدمات اليت نقدمها إىل الدول األعضاء يف االحتاد متباينة وال تعرب 
دائماً عن أمهية التحويل املتزامن للبنية التحتية واألنظمة والعمليات واألشخاص يف سبيل حتقيق 

جمتمعات واقتصادات رقمية آمنة ومنصفة وشاملة للجميع.

وجيب أن حيرص قطاع تنمية االتصاالت على أن يواكب العامل أبمجعه الركب وتعود فوائد 
اجملتمع الرقمي على اجلميع. وابإلضافة إىل كوننا رواد فكر، جيب أن تكون منتجاتنا وخدماتنا 
مفصلة وفقاً لالحتياجات احملددة للدول األعضاء وتتبىن النطاق الكامل للتغيري اجملتمعي الالزم 

لكي يكون للتحول الرقمي آاثر عاملية طويلة األمد.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
ستتمثل أولوييت الرئيسية يف مضاعفة اجلهود ملساعدة الدول األعضاء بشكل مجاعي يف توصيل 
األشخاص الذين ال يزالون غري موصولني والبالغ عددهم 2,7 مليار نسمة. وذلك ابالستناد إىل 

منتجاتنا ومبادراتنا املتعلقة ابلتوصيلية، مثل مبادرة الشراكة من أجل التوصيل 
)Partner2Connect( اليت توفر إطاراً جلمع املوارد اإلضافية الالزمة واالستفادة من العمل 

الذي يقوم به اآلخرون ملعاجلة فجوة التوصيلية.

اثنياً، سأعمل على إعادة تنظيم أعمالنا من أجل النهوض ابملفهوم الكامل للتحول الرقمي. 
فالقرار اجلديد للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( بشأن التحول الرقمي مينحنا تفويضاً 

واضحاً للمشاركة يف هذا العمل. وحتدد “عجلة التحول الرقمي” اليت طورانها مؤخراً إطار 
التنفيذ حبيث تسمح لنا بتقييم احتياجات األعضاء والقيام بتدخالت حمددة األهداف وذات 

صلة وفّعالة متّكن وتسّرع من إنشاء جمتمعات واقتصادات رقمية آمنة ومنصفة وشاملة للجميع.

وستتمثل أولوييت الثالثة يف تعزيز التميز التنظيمي يف مكتب تنمية االتصاالت )BDT( من خالل 
بناء الفريق املناسب ذي املهارات املناسبة واملدعم ابلثقافة املناسبة للمنظمة. وسأركز على هتيئة 

بيئة داخل املكتب تثمن أعلى مستوايت األداء وخيضع فيها املوظفون للمساءلة إزاء بعضهم 
البعض وإزاء األعضاء. وسأقّرب املكتب من الدول األعضاء من خالل الرتكيز على احلضور 

اإلقليمي لالحتاد وتوسيع نطاقه مع ضمان جتسيده ملبدأ “االحتاد الواحد”.

وجيب أن نكون منظمة عاملية موجهة صوب أي مكان حيتاج إىل جهودان، بداًل من أن نكون 
منظمة مستقرة يف جنيف ترسل املساعدة إىل املناطق التابعة هلا.



يجب أن نكون منظمة عاملية 
موجهة صوب أي مكان يحتاج 

إىل جهودنا. 

ستيفن بريو

ITU News MAGAZINE No. 04, 202252

ستيفن بيرو
 مرشح لمنصب

 مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

االنتخابات

كيف ميكن أن يساهم قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

التحول الرقمي اآلمن واملنصف والشامل للجميع يف جمتمعاتنا واقتصاداتنا أمر أساسي لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة.

ويساهم االحتاد الدويل لالتصاالت، بقيادة مكتب تنمية االتصاالت، يف إطار األمم املتحدة 
اإلمنائي، واالحتاد شريك رئيسي يف خارطة طريق األمني العام لألمم املتحدة من أجل التعاون 
الرقمي. ومع ذلك، فإن أكثر اجلهود أتثرياً تُبذل يف البلدان النامية وتنسقها املكاتب اإلقليمية 
لالحتاد يف إطار شراكة مع منسقني حمليني اتبعني لألمم املتحدة. فالتحول إىل حضور إقليمي 

أقوى هي اخلطوة األكثر أمهية لالضطالع بدوران داخل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وعندئٍذ 
فقط، سيكون لدى االحتاد الكتلة احلرجة الالزمة للمسامهة املفيدة يف حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
اكتسبُت على مدى السنوات العشرين املاضية مسعة طيبة يف جمال القيادة التحويلية وبناء توافق 

اآلراء املوثوق وعمليات التسوية املستنرية.

وكمسؤول عن التنظيم، شاركُت على مستوى اإلدارة يف حتويل “شركتني انشئتني” إىل 
وكالتني لتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وكنُت رئيس هيئة التنظيم يف البهاما عندما 
جنح البلد يف حترير قطاع االتصاالت املتنقلة يف واحدة من أسرع التطبيقات الفّعالة للمنافسة يف 

جمال االتصاالت املتنقلة على املستوى العاملي.

وكمندوب للبهاما لدى االحتاد الدويل لالتصاالت، ترأسُت بنجاح اللجنة 5 يف مؤمتر املندوبني 
املفوضني لالحتاد لعام 2018، حيث تناولُت مشاركة النساء والتعاون مع اإلنرتبول وتوصيات 

رئيسية أخرى. وابلتعاون مع االحتاد الكارييب لالتصاالت، قمُت أيضاً بتنسيق هنج على 
مستوى منطقة البحر الكارييب ككل لتمثيل املنطقة يف االحتاد الدويل لالتصاالت ويف املنظمة 

.)CITEL( اإلقليمية لالتصاالت، أي جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت

وخالل فرتة العامني والنصف املاضية، ُقدت فريق االحتاد لعقد مؤمتر عاملي انجح لتنمية 
االتصاالت )WTDC(، ومشل ذلك اضطالعي ابملسؤولية فيما يتعلق ابملفاوضات احلساسة 

الثنائية واملتعددة األطراف حول أتجيل املؤمتر بسبب جائحة كوفيد-19 وتغيري مكان انعقاد 
املؤمتر لُيعقد يف رواندا. وبصفيت أمني اجللسة العامة، قمُت أيضاً بتنسيق أعمال املؤمتر من خالل 

قيادة أمانة املؤمتر.

وخالل عملي يف االحتاد الدويل لالتصاالت، كنت مسؤواًل أيضاً عن استعراض احلضور 
اإلقليمي لالحتاد وتنفيذ التوصيات املنبثقة عنه من أجل تعزيز املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق 

التابعة لالحتاد.



أفهم القضايا التي تواجهها 
البلدان النامية، وبشكل أكرث 

تحديداً الدول الجزرية 
الصغرية النامية. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

لقد اضطلعت خالل مسرييت املهنية مبزيج من األدوار يف جمال القيادة التنظيمية وصنع القرارات 
السياساتية والتنظيمية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء توافق اآلراء على الصعيد 

الدويل وإدارة الشركات. وجمموعة املهارات هذه مصممة خصيصاً للتحدايت اليت نواجهها 
لزايدة أمهية املكتب ابلنسبة لدول األعضاء. وبصفيت مواطناً ومسؤواًل سابقاً عن التنظيم يف 
دولتني من منطقة البحر الكارييب، أفهم القضااي اليت تواجهها البلدان النامية، وبشكل أكثر 

.)SIDS( حتديداً الدول اجلزرية الصغرية النامية

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
مدير مكتب تنمية االتصاالت هو الرئيس التنفيذي للمكتب واملسؤول عن قطاع تنمية 

االتصاالت. وينبغي أن ختتار الدول األعضاء املرشح الذي تراه األكثر قدرة على حتفيز فريق 
املكتب وتعبئة موارده لتعزيز التنمية الرقمية على الصعيد العاملي.

لقد شهدت السنوات األربع األخرية هنضة يف مشاركة املكتب. وقد حدث هذا يف سياق 
مواجهة جائحة عاملية ومت حتقيقه نتيجة حتول كامل يف أسلوب التفكري بشأن كيفية إدارة 
املكتب ويف النهج املتبع للقيام بذلك. وتصب مواصلة هذه اإلصالحات يف املصلحة العليا 

جلميع الدول األعضاء يف االحتاد يف مجيع املناطق.



أصبحت التكنولوجيات 
الرقمية، أكرث من أي 
وقت مىض، رضورية 

كأداة متكينية أساسية 
للتنمية. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
أصبحت التكنولوجيات الرقمية، أكثر من أي وقت مضى، ضرورية كأداة متكينية أساسية 

للتنمية، حيث إهنا تدفع النمو االقتصادي، وتيسر حتسني العمليات، وتعزز الطابع الدميقراطي، 
وتسمح ابلنفاذ السريع إىل أصول املعلومات واملعارف. وستؤدي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( والتكنولوجيات الرقمية، خاصة التطبيقات املتعلقة برقمنة الرعاية الصحية 
والزراعة والتعليم واحلكومة والتجارة اإللكرتونية، إىل تسريع التحول والتغيري.

وتكتسي االستفادة من تكنولوجيات مثل الذكاء االصطناعي )AI( وتعلم اآللة والبياانت 
الضخمة وسلسلة الكتل والطائرات بدون طيار والروبواتت أمهية حمورية يف تعزيز سعي الدول 

األعضاء يف االحتاد إىل حتقيق التحول الرقمي وإعادة حتديد مسار التنمية االجتماعية 
واالقتصادية يف عامل يتغري بسرعة.

كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من أجل 
احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

حيتاج االحتاد إىل عملية إعادة ضبط وترتيب لألولوايت من خالل تبين “التنمية” كثقافة يف 
املنظمة. وجيب أن يتبىن االحتاد عقلية قائمة على التغيري لالرتقاء بقاعدة مواهبه واحلفاظ عليها 

وتعزيزها مبجموعة متنوعة من الكفاءات والقدرات والتمثيل اجلغرايف، إضافًة إىل تعزيز الشفافية 
واملساءلة واهليكل الذكي للمنظمة والعمليات املمّكنة رقمياً.

وجيب أن يعزز االحتاد مكانته كرائد للفكر يف جمال التحول الرقمي املستدام مع ضمان االلتزام 
ابلقيم األساسية اجلوهرية املتمثلة يف احلياد والشفافية واإلنصاف إزاء اجلميع. وستتطلب أمهية 

االحتاد زايدة التواصل مع مجيع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة لتيسري تبادل املعارف 
والنفاذ إىل نتائج املداوالت والتوصيات. وجيب أن يوفر االحتاد اإلرشادات املتخصصة 

واملعارف القائمة على األدلة إلعادة تنشيط التعاون والتآزر والشراكات. 

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/gambia_bdt-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0027/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0027/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/gambia_bdt-brochure-e.pdf


يحتاج االتحاد إىل عملية إعادة 
ضبط وترتيب لألولويات من 
خالل تبني “التنمية” كثقافة 

يف املنظمة. 

محمدو م. أو. كاه 
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 مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

االنتخابات

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
سأعاجل يف فرتة قياديت بعض التحدايت األساسية واألكثر إحلاحاً يف جمال التحول الرقمي، 

خاصة ما يتعلق منها ابجملاالت التالية:

الفجوة الرقمية والشمول: لقد أصبحت احلاجة إىل النفاذ الشامل إىل التكنولوجيا من . 1
ضرورايت التنمية االجتماعية جلميع الناس، وال سيما أولئك الذين يواجهون حواجز حتول 

دون نفاذهم. وسأضطلع ابلدور القيادي الكفيل إبقامة عالقات تعاون وشراكات قوية لتيسري 
تبيّن االبتكارات. وسأطبق منظور اإلنصاف على مجيع برامج االحتاد وأنشطته، وكذلك برامج 

الدعم ملعاجلة التفاواتت العاملية يف جماالت دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
)STEM( لتحسني املناهج الدراسية والنهج املتبعة فيما يتعلق ابملؤهالت.

البياانت والبنية التحتية الرقمية: جيب أن يؤدي االحتاد دوراً رئيسياً يف متكني أقل البلدان منواً . 2
)LDC( من مواكبة الطلب املتزايد على البياانت والبنية التحتية الرقمية ابعتبارها حمركات عامل 

موصول حىت يف وقت األزمات العاملية. وسأمضي قدماً ابملبادرات والربامج املبتكرة مبا فيها 
عالقات التعاون والشراكات متعددة القطاعات لتمكني الدول األعضاء من بناء بياانت وبنية 

حتتية رقمية مستدامة.

أنظمة سياساتية وتنظيمية أكثر ذكاًء: تتبىن احلكومات والدول األعضاء يف االحتاد التحول . 3
الرقمي من أجل تقدمي اخلدمات احلكومية واالجتماعية للمواطنني بشكٍل فعال. وهذا يعين 

تيسري النفاذ إىل توصيلية النطاق العريض ميسورة التكلفة واملمكن للجميع النفاذ إليها، وسلسة 
توريد ممكَّنة رقمياً، وأنظمة سياساتية وتنظيمية أكثر ذكاًء. وعند قيادة هذا العمل، سأستفيد 
من اخلربة الكبرية اليت اكتسبتها من العمل امليداين يف خمتلف القارات، وكذلك من مؤهاليت 
الدبلوماسية. وسأعمل على تيسري املفاوضات والتعاون والتواصل مع الشركاء لتوسيع نطاق 

النمو الرقمي هبدف ضمان استحداث القيمة يف مجيع دولنا األعضاء.



يجب أن مينح االتحاد األولوية 
والدعم لألنشطة التي من 

شأنها توصيل غري املوصولني 
بشكل هادف. 

محمدو م. أو. كاه 
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باالتحاد الدولي لالتصاالت

االنتخابات

كيف ميكن أن يساهم قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

تكتسي مركزية الرقمنة والتحول الرقمي كأداة متكينية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
)SDG( اليت وضعتها األمم املتحدة أمهية أساسية لدولنا األعضاء. فضمان زايدة املشاركة 
والدعم من أجل تبين الدول األعضاء لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكارات يف 

العمليات والرقمنة بشكل مستدام ميكِّن التقدم يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة.

وجيب أن مينح االحتاد األولوية والدعم لألنشطة اليت من شأهنا توصيل غري املوصولني بشكل 
هادف، مع االلتزام مبنح األولوية لسد الفجوة الرقمية ودعم النتائج الرقمية الشاملة واملنصفة. 

فاملنصات واخلدمات املناسبة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بتقدمي اخلدمات 
الصحية والتعليمية والزراعية واالجتماعية، ال سيما خارج املراكز احلضرية وإىل اجملتمعات 
الريفية اليت غالباً ما تعاين من اإلمهال، من شأهنا أن تدعم اإلنصاف الرقمي يف مجيع النتائج.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
من أهم اإلجنازات القيادية العديدة اليت حققُتها خدميت ملدة ست سنوات كأول انئب مستشار 

غاميب يف جامعة غامبيا. وأسفر هذا الدور القيادي الذي اضطلعت به عن حتول غري مسبوق 
جعل اجلامعة، يف نظر العموم، مبثابة “أمل الشعب”. فقد قدُت جهوداً لتوسيع نطاق اجلامعة 
ووضعها على مسار كفيل إباتحة النفاذ إىل التعليم العايل اجليد وبرامج البحث الالزمة لتلبية 
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لغامبيا واملنطقة. ومّكن ذلك اجليل األول من اخلرجيني 

والنساء واألفراد من اجملتمعات املمثلة متثياًل انقصاً من حتقيق إمكاانهتم على النحو األمثل 
واالضطالع أبدوار يف منظمات القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف سائر أحناء 

البلد واملنطقة وعلى الصعيد الدويل.

لقد عملت طوال مسرييت املهنية على بناء توافق اآلراء من خالل هتيئة بيئة آمنة ومرحية قائمة 
على االحرتام املتبادل والثقة والشفافية والنزاهة. وابإلضافة إىل ذلك، أستخدم هنجاً تشاورايً 

لتعزيز فهمي السريع ملوقف كل صاحب مصلحة ومصاحله وسياقه الثقايف الفريد. ومن خالل 
االستفادة من اإلصغاء الفعال والذكاء العاطفي وفهم اجلغرافيا االجتماعية، يتسىن يل ضمان 

احليادية يف وجهات نظري، مما يؤدي إىل توافق يف اآلراء وإحراز نتيجة إجيابية جلميع 
أصحاب املصلحة.



أشعر بالفخر لتقديم 
ترشيحي كمواطن غامبي 

وإفريقي لديه معرفة 
الجنوب  ببلدان  متعمقة 

وجذور متأصلة فيها. 

محمدو م. أو. كاه 

ITU News MAGAZINE No. 04, 202257

محمدو م. أو. كاه 
 مرشح لمنصب

 مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

االنتخابات

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

أدركت يف فرتة مبكرة من حيايت ما تنطوي عليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واالتصاالت والرقمنة من إمكاانت النتشال البشرية من الفقر واستحداث الثروة وحتسني نوعية 

احلياة، خاصة ابلنسبة للشباب والنساء وكبار السن والفئات األكثر ضعفاً. ونتيجة لذلك، 
أصبحت رائداً يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، كما يتضح من 
عملي املكثف يف األوساط األكادميية واحلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين والشركات 

الناشئة، وكذلك من خالل خدميت يف اللجان العلمية الدولية.

وشغلت مؤخراً منصب رئيس جمموعة السفراء األفارقة جبنيف. وأشغل حالياً منصب انئب 
رئيس جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )عن إفريقيا(، وانئب رئيس هيئتني اتبعتني 

ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( – اللجنة العلمية املعنية بتسخري العلم 
والتكنولوجيا ألغراض التنمية وجملس التجارة والتنمية. وعملت أيضاً بصفيت أحد السفريين 

.)WIPO( املعينني كصديقني لرئيس اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

وستكون هذه اخلربات القيادية اجلوهرية والفريدة قّيمة يل كمدير مقبل ملكتب تنمية 
االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت )BDT(، حبيث تضمن املواءمة والتنسيق والتعاون بني 

الدول األعضاء يف االحتاد من أجل التحول الرقمي املؤثر.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
أشعر ابلفخر لتقدمي ترشيحي كمواطن غاميب وإفريقي لديه معرفة متعمقة ببلدان اجلنوب 

وجذور متأصلة فيها، ومن أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي )OIC(، ومن أقل البلدان منواً 
)LDC( والبلدان النامية غري الساحلية )LLDC(، وأكثر من ذلك. وابلتايل فأان مرشحكم الذي 
يتمتع بعمق الوجدان وتنوع القدرات واخلربة يف امليدان، إىل جانب الكفاءات القيادية األساسية 

ذات الصلة ابحتياجات مكتب تنمية االتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالت.



الرقمنة هي ما يحتاجه 
أساساً عاملنا رسيع 

التغري. 

أنوشا رحامن خان
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 مرشحة لمنصب
 مدير مكتب تنمية االتصاالت

باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيِك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
ابلنسبة للعديد من املشاكل والفجوات اليت تعرتي عاملنا سريع التغري، تكمن احللول يف التعامل 

اجلماعي واملنهجي مع التحول االجتماعي واالقتصادي من خالل التطبيق املبتكر 
للتكنولوجيات. وحىت ابلنسبة للقضااي املتأصلة مثل الفقر والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
والشمول والتماسك بني اجملتمعات، فإن احللول غالباً ما أتيت من خالل تبين تكنولوجيات 

رقمية متطورة.

ومن األمثلة احلديثة إدارة أزمة كوفيد-19 – من االكتشافات السريعة للقاح إىل التواصل 
الفّعال ونشر املعارف واملعلومات والوعي.

والرقمنة هي ما حيتاجه أساساً عاملنا سريع التغري. ومن الضروري تبنيها بشكل شامل، سواء 
لتحفيز حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت وضعتها األمم املتحدة، أو للتصدي بفعالية 

لتحدايت القرن احلادي والعشرين، مبا يف ذلك تغري املناخ والكوارث الطبيعية. وقد ظهرت 
التكنولوجيات الرقمية كمساهم رئيسي يف إنقاذ األرواح وخدمة الفئات الضعيفة واحملرومة.

ومن الضروري تبين االبتكار ورايدة األعمال يف وقت مبكر للتأكد من أن تكنولوجيات اليوم 
الرقمية الناشئة تدعم التحسني الشامل حلالة اإلنسانية على الصعيد العاملي.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/pakistan_bdt-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0066/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0066/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/pakistan_bdt-brochure-e.pdf


يجب التصدي للتحديات 
املتعلقة بالتطور العاملي 

الرسيع لالتصاالت بشكل 
شامل. 

أنوشا رحامن خان

ITU News MAGAZINE No. 04, 202259

أنوشا رحمان خان
 مرشحة لمنصب

 مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت
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كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من أجل 
احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

تدعو التكنولوجيات سريعة التطور، إىل جانب األسواق احمللية والعاملية، ومناذج األعمال 
وآليات تقدمي اخلدمات، إىل تغيري حتويلي يف اهليكل التقليدي ملكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد 

)BDT( وأسلوب عمله وقيادته.

وجيب التصدي للتحدايت املتعلقة ابلتطور العاملي السريع لالتصاالت بشكل شامل من خالل 
العالقة بني الدولة والصناعة والتنمية والقطاع املايل. وحيتاج مكتب تنمية االتصاالت إىل تعزيز 

شراكات مستقرة بني خمتلف دوائر الصناعة وبني خمتلف أصحاب املصلحة، حتت اإلشراف 
السياسايت للحكومات، لتحقيق فوائد شاملة يف جمتمع املعرفة واملعلومات.

وال ميكن أن حيدث هذا إال من خالل دور دينامي غري منطي حيث ينفذ املكتب حقاً التزام 
االحتاد من خالل أطر ملموسة متعددة أصحاب املصلحة. وحيتاج املكتب إىل القيادة بشغف 

والتزام وخربة واسعة مع احلكومات ودوائر الصناعة وشجاعة، واألهم من ذلك التعاطف 
مع اإلنسانية.

إذا انُتخبِت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختططني لتحقيقها؟
تكتسي القدرة على اجلمع بني التحالفات والشراكات بني جمموعة متنوعة من أصحاب 

املصلحة املشرتكني بني الوكاالت وأصحاب املصلحة من احلكومات والقطاعات االجتماعية 
واإلمنائية واملالية والصناعية أمهية حيوية لدينامية مكتب تنمية االتصاالت، وتعود ابلنفع على 

أصحاب املصلحة يف االحتاد. وسأمجع بني اإلميان الراسخ ببناء توافق اآلراء والتعاون مع الرتكيز 
القوي على تزويد املكتب أبفضل القدرات للخدمة بكفاءة واجتهاد وشفافية.

ويشمل هديف - أو ما أمسيه “اسرتاتيجييت الرابعية” ملكتب تنمية االتصاالت – ما يلي:
بناء توافق يف اآلراء بني أصحاب املصلحة من دوائر الصناعة واحلكومات إلحداث أكرب . 1

أتثري قابل للقياس، وتعزيز الربامج املوحدة إلحداث حتويل يف التعليم والصحة والطاقة والزراعة 
والبيئة ورايدة األعمال وتنمية املهارات والعمالة والشمول املايل.

بناء حتالفات بني أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص مبا يف ذلك صناعة . 2
االتصاالت ومنصات التكنولوجيا العاملية والقطاعات املالية، وغريها، لتلبية االحتياجات 

الفريدة ملختلف املناطق، مع الرتكيز على أقل البلدان منواً )LDC( والبلدان النامية غري الساحلية 
)LLDC( والدول اجلزرية الصغرية النامية )SIDS(، لضمان التنفيذ السليم والنتائج 

القابلة للقياس.
التعاون مع احلكومات والوكاالت الشريكة من خالل منصات قابلة للتتبع لتنفيذ برامج . 3

مرنة على النطاق املطلوب من أجل إحداث أتثري حتويلي قابل للقياس.
عقد صفقات مع الشركاء واحلكومات لتوسيع نطاق التعاون وتنفيذ املبادرات دون . 4

الضغط على موارد مكتب تنمية االتصاالت.



أعتقد أن الوقت قد حان 
“التوصيلية  لالرتقاء بشعار 

الهادفة” لقطاع تنمية 
 )ITU-D( االتصاالت باالتحاد

إىل املستوى التايل من 
اإلنجاز. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

بصفيت وزيرة وعضواً يف جلنة النطاق العريض املشرتكة بني االحتاد واليونسكو املعنية ابلتنمية 
املستدامة، متتعت ابلعضوية يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ومؤمتر 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، ومنظمة التجارة العاملية )WTO(، وغريها من 
وكاالت األمم املتحدة العاملة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وأعتقد أن الوقت قد حان لالرتقاء بشعار “التوصيلية اهلادفة” لقطاع تنمية االتصاالت 
ابالحتاد )ITU-D( إىل املستوى التايل من اإلجناز من خالل شراكات عابرة للحدود الوطنية 
وشاملة لعدة صناعات. فالتوصيلية اهلادفة، يف نظري، تعين التحول اهلادف والفرص اهلادفة 
لتحسني حياة اإلنسان – يف مجيع جماالت الرقي االجتماعي واالقتصادي احملددة يف أهداف 

التنمية املستدامة.

وعلى الرغم من عدم إدراج أهداف حمددة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف 
أهداف التنمية املستدامة، فإن أسرع طريقة ملساعدة البلدان على اإلجناز ما زالت تتمثل يف 
إحداث حتول يف اإلدارة وتقدمي اخلدمات العامة. وينبغي أن حيدث هذا يف جماالت الصحة 
والتعليم والزراعة والشؤون املالية والتكافؤ بني اجلنسني ومجيع اجملاالت األخرى. وقد ثبت 

ابلفعل أن دور التكنولوجيات والتوصيلية يف االستجابة للكوارث العامة والتصدي للكوارث 
الطبيعية يكتسي أمهية ابلغة يف مواجهة تغري املناخ وجائحة كوفيد-19.

وابلتايل، فإن احلاجة إىل التكنولوجيات لتحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة يف مجيع أحناء 
العامل واقع ال ميكن دحضه. وسيتمثل أحد األدوار املمكنة للمكتب يف املساعدة على تقييس 

آلية لقياس حتقيق هذه األهداف.

حدثينا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
بفضل مؤهاليت األكادميية واملهنية، ومن خالل اجلهود اجلماعية الدؤوبة، مت إجناز كم هائل من 

العمل املؤثر. وكرئيسة لصندوق اخلدمة الشاملة )USF( واجمللس الباكستاين خلرباء الربجميات 
)PSEB( وشركة Ignite لالتصاالت وشركات أخرى، قدُت أفرقة عملت بفعالية على حتقيق 

األهداف اليت تشكل حتدايً.

وكان املبدأ األساسي الذي الزمين طوال الوقت هو القيادة وبناء توافق يف اآلراء. وكانت 
العديد من اإلجنازات نتيجة مباشرة لتوافق اآلراء بني خمتلف أصحاب املصلحة:

التشريعات: سن أول قانون يف ابكستان بشأن اجلرائم السيربانية )قانون منع اجلرائم  	
اإللكرتونية، 2016( وإطالق سياسة األمن السيرباين.

السياسة العامة: إدخال اجليل الثالث/اجليل الرابع يف عام 2014؛ “جائزة توفري الطيف  	
.)GSMA( من أجل النطاق العريض املتنقل” لرابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

سياسة االتصاالت، 2015؛ “جائزة الرايدة احلكومية” لرابطة النظام العاملي لالتصاالت  	
.)GSMA( املتنقلة



كان املبدأ األسايس الذي الزمني 
طوال الوقت هو القيادة وبناء 

توافق يف اآلراء. 
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تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: برانمج النطاق العريض ألغراض التنمية  	
املستدامة من خالل شراكات بني القطاعني العام واخلاص قائمة على صندوق اخلدمة الشاملة.

تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات: سياسة ابكستان الرقمية، وتسجيل منو يف الصادرات  	
قائم على هذه السياسة بنسبة 151 يف املائة، أي مبعدل منو سنوي مركب قيمته 20 يف املائة.

املساواة بني اجلنسني: برانمج “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الفتيات”؛  	
جائزة “GEM-TECH، فئة أصحاب اإلجنازات العاملية” لالحتاد الدويل لالتصاالت/هيئة 

األمم املتحدة للمرأة.
رايدة األعمال واالبتكار: النظام اإليكولوجي حلاضنات التكنولوجيا وشبكة حاضنات  	

التكنولوجيا )NIC( يف مجيع أحناء ابكستان يف ظرف عامني.
“Digiskills”: برانمج تدريب إلكرتوين قائم على املهارات. 	
على الصعيد الدويل: كوزيرة/عضو يف جلنة النطاق العريض التابعة لألمم املتحدة، قدُت  	

 )CTO( منصات دولية تشمل االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الكومنولث لالتصاالت
والقمة العاملية جملتمع املعلومات )WSIS( واألونكتاد واليونسكو واملنتدى االقتصادي العاملي 

)WEF(، ومنصات أخرى.

ما هي املسائل األخرى اليت تودين طرحها بصفتك املديرة املقبلة ملكتب تنمية 
االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

يتطلب “النهوض” أبهداف مكتب تنمية االتصاالت على حنو مفيد وقابل للقياس فريقاً قيادايً 
متنوعاً يتمتع بكفاءات شاملة جلميع اجملاالت مبا يف ذلك وضع السياسات والتنظيم واملرونة 
والقيادة الرشيدة والتعاطف وااللتزام ابلقضااي االجتماعية والسياسية واإلمنائية، مع الرتكيز 

بوجه خاص على اجلدوى االقتصادية والتجارية.

ونظراً للمزيج الفريد من اخلربات العاملية اليت اكتسبتها يف جمال الصناعة واملمارسة القانونية 
واجلهاز التشريعي؛ وخدميت لنحو 220 مليون نسمة كوزيرة احتادية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف ابكستان؛ وحتقيقي إلجنازات كربى شاملة لعدة جماالت ومعرتف هبا وطنياً 

ودولياً، أومن بقدريت على توفري اجليل التايل من القيادة الذي حيتاجه مكتب تنمية االتصاالت.

وتؤهلين مواصفايت املهنية والسياسية والشخصية للقيادة وبناء توافق اآلراء الالزمني لتنفيذ أطر 
ومبادرات التنمية العاملية.

هل هناك شيء آخر تودين إضافته؟
سيعتمد حتديد شكل االحتاد يف املستقبل – من أجل مواصلة خدمة اإلنسانية وتسريع حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة – على إشراك املهنيني ذوي اخلربة العملية يف جماالت الصناعة والرايدة 
احلكومية والشراكات والتعاون.



حافظة أعامل قطاع 
تنمية االتصاالت ينبغي 

أن تتضمن عىل األقل 
دينامية اإلنرتنت. 
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في االتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة?
 إذا ما قورنت الثورة الصناعية الرابعة اليت نشهدها اليوم ابلثورة الصناعية األوىل، كانت 
ستفوقها سرعًة مبقدار عشرة أمثال، وحجماً بثالمثائة مثل، وأتثرياً بثالثة آالف مثل. ويف 

زعِزعة املزيد من التغيريات يف أساليب 
ُ
املستقبل، سُيحدث ما يُدعى التكنولوجيات الرقمية امل

حياتنا وإنتاجنا وعملنا وتفاعلنا، وستختلف التحوالت النامجة عن ذلك عن تلك اليت عرفتها 
البشرية حىت اآلن؛ فمن الصعب تصور قطاع واحد لن يتأثر.

ومن املتوقع أن يفضَي الذكاء االصطناعي )AI( وتكنولوجيا سالسل الكتل واحلوسبة السحابية 
وإنرتنت األشياء والبياانت الضخمة والتعلم اآليل وغريها من التكنولوجيات املبتكرة املقبلة إىل 
زايدة أتثري التكنولوجيات يف جماالت تشمل بناء املرونة الالزمة للتكيف مع تغري املناخ. ونظراً 
إىل التحدايت املتصلة بتحقيق التنمية الشاملة لسكان العامل الذين سيبلغ عددهم مثانية مليارات 

و700 مليون نسمة حبلول عام 2030، جيب أن تكون التكنولوجيات الرقمية متكاملة وشاملة. 
ويقتضي ذلك اخنراط مجيع أصحاب املصلحة اخنراطاً كلياً، مبا يف ذلك القطاعني العام واخلاص 

واهليئات األكادميية واجملتمع املدين.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/congo_bdt-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0042/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/congo_bdt-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0042/en


ينبغي أن يصبح قطاع تنمية 
االتصاالت املكان املناسب 

لتحقيق التوازن بني مختلف 
القوى، وتقديم كفاءات 

جديدة، والتفاوض مع الجميع 
عىل قدم املساواة. 
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كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من أجل 
احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

مل يُنشأ قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد )ITU-D( إال يف عام 1992، حينما ُعقد مؤمتر إضايف 
للمندوبني املفوضني يف ذلك العام أعاد تنظيم االحتاد. إال أن العملية األوىل مل حتُِل مهاماً رئيسية 

من قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد، وحتديداً مهام جلنة الدراسات 3 ابلقطاع، إىل القطاع 
اجلديد )ITU-D(. وكان ينبغي منذ البداية أن حُييل االحتاد مجيع أعماله اإلمنائية إىل قطاع تنمية 
االتصاالت، مبا فيها تلك املتعلقة ابخلدمات والتطبيقات التجارية لالتصاالت. ونتيجًة لذلك، 

فقد ُولد القطاع ضعيفاً، بل وغري ُمهيَّأ.

واليوم، وبعد مضي ثالثني عاماً، مل تتطور األوضاع. فحافظة أعمال قطاع تنمية االتصاالت 
ينبغي أن تتضمن على األقل دينامية اإلنرتنت، اليت شهدت تزايد عدد مستخدمي اإلنرتنت من 

أقل من مليار مستخِدم يف عام 2000 إىل ما يقرب من مخسة مليارات مستخِدم يف 
العام املاضي.

إذ ستصبح عروض االحتاد اإلمنائية أبرز وأكثر أمهية مىت ُعين قطاع تنمية االتصاالت جبميع 
املسائل اإلمنائية، أي اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والتجارية والتنظيمية.

فعندئٍذ ميكن للقطاع، على سبيل املثال، استضافة مفاوضات اقتصادية وجتارية شىت بشأن 
استغالل اخلدمات والتطبيقات اجلديدة لالتصاالت، أو بشأن لوائح االتصاالت يف أعقاب 

.)WSIS( عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات

إذ ينبغي أن يصبح قطاع تنمية االتصاالت املكان املناسب لتحقيق التوازن بني خمتلف القوى، 
وتقدمي كفاءات جديدة، والتفاوض مع اجلميع على قدم املساواة.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
االستمرار يف حتسني مؤهالت موظفي املكتب وأعماهلم على األرض يف مجيع أرجاء العامل عن . 1

طريق التدريب.

بدء العمل جِبد من أجل حتقيق النفاذ إىل شبكات النطاق العريض وخدماته آبليات . 2
مبتكرة للشراكة.

العمل، بدعٍم حبثي، يف سبيل زايدة كفاءة عملييت مجع البياانت واإلحصاءات الدولية املتعلقة . 3
ابلتكنولوجيات الرقمية واستغالهلا، بغية إصدار سياسات ولوائح تتسم بنفس الكفاءة 

تستجيب للمشاكل الفعلية اليت يواجهها األشخاص يف شىت أحناء العامل.



من الالزم أن يسعى مكتب 
تنمية االتصاالت وقطاع تنمية 

االتصاالت باالتحاد إىل 
االبتكار، بهدف تحقيق كفاءة 

استهالك الطاقة يف صناعة 
التكنولوجيا الرقمية، لتتمكن 

األرض من مواصلة دعم 
الحياة عليها. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

إن قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد هو حمور الدور اإلمنائي الفريد الذي ينبغي أن يضطلع به 
االحتاد لتسريع حتقيق خطة األمم املتحدة )UN( للتنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية 

املستدامة املتصلة هبا.

ويعين ذلك االخنراط يف مشاريع مبتكرة تسهم يف إزالة الكربون من صناعة االتصاالت.

وعملياً، جيب علينا أن نعمل من أجل:

استحداث سياسات ولوائح تشجع على استخدام أنظمة الطاقة النظيفة واملأمونة؛ 	
التشجيع على استخدام الطاقة املراعية للبيئة؛ 	
خفض استهالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( من الطاقة مبواصلة االبتكار. 	

ففي النهاية، من الالزم أن يسعى مكتب تنمية االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد إىل 
االبتكار، هبدف حتقيق كفاءة استهالك الطاقة يف صناعة التكنولوجيا الرقمية، لتتمكن األرض 

من مواصلة دعم احلياة عليها.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
يف الفرتة ما بني عاَمي 2006 و2021، شغلُت سبع وظائف إدارية عليا إمجااًل يف القطاعني 

العام واخلاص، واجملتمع املدين، مدير، ورئيس دائرة، ومستشار، واستشاري أقدم. وطوال مدة 
عملي يف مناصب إدارية خمتلفة لسبعة عشر عاماً، ُقْدُت جهود بناء توافق اآلراء مؤثراً فيمن 

عملوا حتت قياديت من نساء ورجال وأفرقة وموجهاً إايهم.

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

سأكوُن مديراً يُدلل، بنهٍج تربوي، على أن زايدة عملية تنمية االتصاالت فعاليًة ومشواًل للجميع 
ستقتضي إصالح قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد. فمجموعة املسؤوليات اليت أفادتنا يف 

تسعينيات القرن املاضي ال تناسب عامل اليوم، ال من حيث هياكلها وال املهام املتصلة هبا، 
انهيك عن الوالايت اليت تعربِّ عنها.



سأساعُد فعلياً يف حشد التأييد 
يف مؤمتر املندوبني املفوضني 

لعام 2022 لهذه املساعي 
الطموحة إىل تعزيز أعامل 

االتحاد اإلمنائية. 
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وسندأب يف زايدة توجيه أنشطة املكتب حنو مشاريع حمددة، تُقيَّم نتائجها ويُبلَّغ هبا، ابنتظام، 
جملس االحتاد، واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC(، ومؤمتر املندوبني املفوضني بصفته 

اهليئة العليا لالحتاد، وأخرياً، الصحافة واجلمهور.

ومن جانيب، سأساعُد فعلياً يف حشد التأييد يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2022 هلذه 
املساعي الطموحة إىل تعزيز أعمال االحتاد اإلمنائية. وسنقرتح إدخال تعديالت على دستور 

االحتاد واتفاقيته، تدعو إىل تقوية مكتب تنمية االتصاالت حبيث يكون أكثر توجهاً حنو 
املشاريع اإلمنائية وقادراً على تقدمي مقرتحات هلا وزن ويتمتع بسلطة التفاوض. ومن شأن هذا 

التحسني اهليكلي للمكتب أن ميثل مبارحًة للهيكل الذي غالباً ما كان خُيتزل يف السابق يف 
الدعم اإلداري، أثناء اجتماعات أفرقة العمل وجلان الدراسات وبعدها أو يف الفرتة احمليطة بكل 

مؤمتر من املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت كل أربع سنوات.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
نعم، نقطتان:

لت األمم املتحدة االحتاَد والية تنمية االتصاالت حول العامل. ويف منتصف مثانينيات  	 لقد خوَّ
القرن املاضي، اختذت هذه املهمة شكاًل جديداً، يرّكز على إكمال “احللقة املفقودة” )تقرير 

ميتالند(. بْيد أن الطريق إىل إكمال احللقة املفقودة ما زال طوياًل أمامنا اليوم، حيث يقدَّر 
عدد سكان العامل الذين يفتقرون حىت اآلن إىل التوصيلية العريضة النطاق بنحو 390 مليون 

نسمة. فال يزال هؤالء األشخاص مستبعدين من الفرص االجتماعية واالقتصادية اليت تُتيحها 
التكنولوجيات الرقمية. ومن مَث، يظل عدم إكمال احللقة املفقودة، بعدم توفري النفاذ إىل النطاق 

العريض، قضية ملحة ابلنسبة إىل االحتاد والتحدي األساسي يف قطاع االتصاالت.
ينبغي أن ُتطرح جانباً خطط استئناف حساب ونشر الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا  	

املعلومات واالتصاالت املتوخى كرقم يقيس حالة جمتمع املعلومات يف العامل. إذ ال يبدو مطلقاً 
أن النتائج والتصنيفات اليت ميثلها الرقم القياسي تعكس ما جيري على أرض الواقع. فكيف 

علمات؟ وعلى 
َ
جلمهورية كوراي، مثاًل، أن تقاَرن جبمهورية الكونغو بناًء على نفس الصْيغ وامل

أي حال، إن صحة البياانت اليت تقدمها البلدان مشكوك فيها.

فينبغي أن يوجه املتخصصون االحتاد إىل كيفية التوصل إىل نتائج جتسد الواقع، استناداً إىل 
بياانت فعالة ومنهجية مالئمة ُتكيَّف ابستمرار.



التكنولوجيات الرقمية 
هي أساس معظم 

التغريات الجوهرية التي 
نعيشها اليوم. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
التكنولوجيات الرقمية هي أساس معظم التغريات اجلوهرية اليت نعيشها اليوم. لقد انتقلنا من 
رقمنة البياانت - اليت أصبحت معروفة حق املعرفة يف أوائل تسعينيات القرن املاضي - إىل 

رقمنة العمليات، مث إىل التحول الرقمي حالياً. إهنا املرة األوىل يف اتريخ البشرية اليت تكون فيها 
هذه األدوات القوية القائمة على التكنولوجيا الرقمية يف متناول الكثري من الناس يف مجيع 

أحناء العامل.

ومّكنت التكنولوجيات الرقمية اآلن ما يسمى “الثورة الصناعية الرابعة”. وال ميكننا أن نفّوت 
الفرصة لفهم طريقة عمل هذه التكنولوجيات وكيفية استخدامها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية 

.)UN( اليت وضعتها األمم املتحدة )SDG( املستدامة

https://n4bdt.org/
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/cameroon_bdt-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0073/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/cameroon_bdt-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0073/en
https://n4bdt.org/


قدُت عملية تطوير منصة 
قامئة عىل الذكاء االصطناعي 

)AI( ألمتتة تقابل األنشطة يف 
قطاع تقييس االتصاالت 

باالتحاد )ITU-T( مع أهداف 
التنمية املستدامة السبعة 

عرش. 
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كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور 
من أجل احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

عملت على مر السنني بشكل وثيق مع األمم املتحدة ووكاالهتا، مثل املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية )WIPO( ومنظمة العمل الدولية )ILO( ومنظمة الصحة العاملية )WHO( ومؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
ومنظمة التجارة العاملية )WTO( وغريها، بشأن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

)ICT( ألغراض التنمية.

وجيب أن يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، شأنه شأن املنظمات املتخصصة األخرى يف 
منظومة األمم املتحدة، بطريقة تربزه كرائد رئيسي يف جمال اختصاصه - سواء داخل املنظومة 
أو يف سياق تعاوين بطبيعة احلال. ولكن الرايدة ال تعين العمل مبفردان أو معرفتنا لكل شيء. 

فهي تعين أننا نعرف وجهتنا وكيفية الوصول إليها. وذلك من خالل توجيه دولنا األعضاء يف 
سعيها إىل حتقيق األهداف العاملية لألمم املتحدة، أي أهداف التنمية املستدامة.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
 )ITU-D( هتدف أولواييت الثالث الرئيسية إىل ترسيخ مكانة قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد

.)ICT4D( ابعتباره املنصة األوىل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

وسأضع هذه الرؤية موضع التنفيذ بثالث طرق أساسية:

وضع وتوجيه اسرتاتيجية ترمي إىل زايدة إمكانية النفاذ والشمول والتنوع. ينبغي أن يستفيد . 1
اجلميع من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وضع اسرتاتيجيات وسياسات ترمي إىل تيسري النفاذ إىل األدوات والتكنولوجيات اجلديدة من . 2
أجل رقمنة العمليات والتحول الرقمي. وسأقوم بذلك من خالل املبادرات احلالية واجلديدة 

وابالستناد كذلك إىل خربيت الشخصية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

استخدام منصات خمصصة من أجل متكني رواد األعمال الشباب على الصعيد العاملي. وتشمل . 3
هذه املنصات احلاضنة الذكية لالحتاد اليت أطلقتها يف عام 2018 )انظر املقال يف جملة أخبار 

االحتاد الصادرة مؤخراً(. ولتحقيق هذه االسرتاتيجية الثالثية األجزاء، ينبغي الرتكيز على 
تعظيم أمهية مكتب تنمية االتصاالت )BDT( ابالحتاد من خالل أنشطة تركز على حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة. وسيكون من ابلغ األمهية وضع مؤشرات قابلة للقياس بشأن هذه 
األنشطة وفوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة أبهداف التنمية املستدامة.

https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/
https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/
https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/


بغض النظر عن التحديات 
التي نواجهها، تستمر 

التكنولوجيا يف التطور بأقىص 
رسعة عىل اإلطالق. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

لكي تذهب إىل أي مكان، من املهم دائماً أن تعرف موقعك احلايل بطريقة بسيطة مثل 
استعمال نظام حتديد املوقع )GPS( على هاتفك الذكي، ومن املهم أيضاً أن تعرف املسافة اليت 

تفصلك عن وجهتك وما إذا كنت تسري يف االجتاه الصحيح.

ويف سياق هذه الفكرة، قدُت عملية تطوير منصة قائمة على الذكاء االصطناعي )AI( ألمتتة 
تقابل األنشطة يف قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد )ITU-T( مع أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عشر. وُتستخدم هذه املنصة حالياً يف أنشطة قطاع تنمية االتصاالت بعدما ُعرضت 
أواًل على الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت )TDAG(. وكما يبني هذا املثال، إبمكان كل 

شخص اليوم، يف عصر الثورة الصناعية الرابعة هذا، أن يتمتع على األغلب ابلنفاذ اجملاين إىل 
تكنولوجيات قوية جداً. ويوضح املثال أيضاً األسباب اليت تدعو مكتب تنمية االتصاالت إىل 

النظر عن كثب يف كيفية اضطالعه أبنشطته الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. حدثنا عن 
إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.

يف عام 2007، قدُت عملية وضع إطار عاملي للتعاون الدويل يف جمال األمن السيرباين 
- الربانمج العاملي لألمن السيرباين )GCA(. واضطلعت أيضاً بدور قيادي يف اجلمع بني أكرب 
شركات األمن السيرباين واخلرباء لتكوين فهم مشرتك للركائز اخلمس ملبادرة الربانمج العاملي 

لألمن السيرباين، فضاًل عن إقامة شراكات من أجل عمليات هذا الربانمج. ومتّكن إطار األمن 
السيرباين هذا، يف أوج نشاطه، من استقطاب 152 بلداً، ليصبح أكرب منصة للتعاون الدويل يف 

جمال األمن السيرباين يف ذلك الوقت.

وقبل ذلك، استقطبت مبادرة مماثلة أكثر من 100 بلد يف جمال التجارة اإللكرتونية من أجل 
البلدان النامية )EC-DC(. ويف احلالتني، كان من الضروري التوصل إىل فهم مشرتك وتوافق 

يف اآلراء بشأن التحدايت واالسرتاتيجيات لتنفيذ احللول. ومشل ذلك االتفاق على أنسب 
التكنولوجيات وكذلك السياسات واالسرتاتيجيات ذات الصلة. وحظي الدور القيادي وتوافق 

اآلراء الذي مت التوصل إليه يف هذين املثالني ابعرتاف عاملي من الصحافة والبلدان ووكاالت 
األمم املتحدة األخرى.



باتت الحاجة إىل فهم قدرات 
التكنولوجيات بشكل أفضل 

سبباً حاسامً لرتسيخ مكانة 
قطاع تنمية االتصاالت 

باعتباره املنصة العاملية األوىل 
لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ألغراض التنمية 
 .)ICT4D(
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

سأجلب جمموعة متنوعة من احللول واالسرتاتيجيات بشأن التحول الرقمي داخل مكتب تنمية 
االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد. وستهدف هذه اجملموعة إىل تيسري اكتسابنا 
اجلماعي للمعرفة بشأن هذه التكنولوجيات فضاًل عن زايدة الكفاءة يف عمليات املكتب.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
يواجه العامل اليوم العديد من التحدايت العاملية، منها على سبيل املثال ال احلصر، تغري املناخ 

واجلوع والصراعات واجلوائح واحلروب واالفتقار إىل التوصيلية.

ويتمثل الوعد الرئيسي الذي ُقطع بشأن أهداف التنمية املستدامة يف حتقيقها حبلول عام 2030. 
وال يفصلنا عن هذا املوعد سوى أقل من مثاين سنوات، يف حني ال يزال يتعني علينا إحراز 

الكثري من التقدم.

وبغض النظر عن التحدايت اليت نواجهها، تستمر التكنولوجيا يف التطور أبقصى سرعة على 
اإلطالق. ونشهد اجتاهات جديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبيل الذكاء 
االصطناعي وسلسة الكتل واإلصدار الثالث من شبكة الويب العاملية )Web3( وتقنية 

.)NFT( امليتافريس والرموز غري القابلة لالستبدال

دعوان ال ننسى أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تظل ضرورية يف مجيع جوانب احلياة، 
ولكن النفاذ إليها ليس متاحاً للجميع.

وغالباً ما يكون احلصول على تكنولوجيات قوية خالل هذه الثورة الصناعية الرابعة أسهل مما 
كان عليه خالل الثورات الثالث السابقة. لذا فإن أمامنا فرصاً أفضل لتمكني الناس واجملتمعات 

والبلدان من املشاركة بفعالية، ومن مث التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وابتت احلاجة إىل فهم قدرات التكنولوجيات بشكل أفضل، أكثر من أي وقت مضى، سبباً 
حامساً لرتسيخ مكانة قطاع تنمية االتصاالت ابعتباره املنصة العاملية األوىل لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية )ICT4D(. وأان على استعداد، بصفيت املدير املقبل 
ملكتب تنمية االتصاالت، لقيادة حتقيق هذه األهداف.



يجب أن تتطور أعامل 
املكتب بحيث تتكيف 

مع تغري العامل تكيفاً 
واعياً. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
إن للتكنولوجيات الرقمية يف عامل سريع التغري دور العامل التمكيين أو احملفِّز يف مجيع القطاعات 

االجتماعية االقتصادية املستمرة يف التكيف مع البيئة اجلديدة. ونظراً إىل سرعة طرح 
التكنولوجيات احلديثة، فدوران كاحتاد هو ضمان أن توضع سياسات، وأُطر قانونية وتنظيمية، 

ر، ال تقيِّد، سرعة نشر هذه التكنولوجيات واستخدامها. مالئمة تيسِّ

إذ ينبغي نشرها يف الوقت املناسب ملعاجلة حتدايت من قبيل تغري املناخ وتفشي األوبئة والتدهور 
البيئي. وهنا، تتجلى أمهية بناء القدرات املؤسسية والبشرية للبلدان النامية، ال سيما ألقلها منواً.

https://zavazavacosmas.com/
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/cameroon_bdt-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/cameroon_bdt-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0074/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/zimbabwe_bdt-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0074/en
https://zavazavacosmas.com/


ببناء رشاكات مع القطاعات 
األخرى وتنفيذ مشاريع مؤثرة 

وهادفة، ميكن ملكتب تنمية 
االتصاالت املساهمة بفعالية 

يف بلوغ أهداف التنمية 
املستدامة. 
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كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من أجل 
احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

جيب أن تتطور أعمال مكتب تنمية االتصاالت )BDT( ابالحتاد حبيث تتكيف مع تغري العامل 
تكيفاً واعياً. بل إن على املكتب أن يتجاوز التكيف إىل املبادرة إىل إحداث تغيريات اجتماعية 

واقتصادية وغريها يف البيئة.

ولدراية أعضاء االحتاد ذلك، فهم يعتمدون اإلطار املنظِّم ألعمالنا يف املؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت )WTDC( ُمتيحني اجملال لالبتكار يف تنفيذه. وإن نواصل التقيُّد مببادئ الشفافية 

واملساءلة والكفاءة، يُقدِّر أعضاء االحتاد ما نبذله من جهود جلعل أعمالنا مهمة. وميكن ضمان 
هذه األمهية ببناء شراكات مع الوكاالت األخرى لألمم املتحدة )UN( واجملموعات اإلقليمية 

واجملتمع املدين واهليئات األكادميية والقطاع اخلاص ودوائر الصناعة. لذلك، فإلدامة أمهية 
مكتب تنمية االتصاالت يف عامل اليوم، ينبغي للمكتب أن يتصدى لتحدايت اليوم والغد، 

ابالستفادة من التكنولوجيات الرقمية ومعاجلة التحدايت اليت تواجهها كل الدول األعضاء 
يف االحتاد.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
إذا انُتخبُت، فأولواييت الثالث الرئيسية هي:

التناقش مع الزمالء )موظفي االحتاد( على مجيع املستوايت وبيان رؤييت ملكتب تنمية . 1
االتصاالت وتوضيح واليته. ويعين ذلك أيضاً اإلصغاء بعناية إىل آراء اآلخرين وبناء الثقة يف 

آن واحد.

إشراك املوظفني يف املسائل االسرتاتيجية اليت تستهدف فعالية تنفيذ خطة عمل كيغايل اليت . 2
اعتمدها املؤمتر العاملي األخري لتنمية االتصاالت. فوضع اسرتاتيجية مشرتكة سيؤتينا نتائج 

ويرسي، يف خضم العملية، أسلويب يف القيادة.

حتليل ميزانية املكتب وضمان استخدامنا املوارد املالية املتاحة بكفاءة وفعالية لتنفيذ أنشطة . 3
ومشاريع حتقق نتائج. وسُيفيد ذلك أيضاً يف حتديد ما قد حنتاجه من موارد مالية إضافية 

ويُرشدان إىل كيفية سد الثغرات ببذل جهود لتعبئة املوارد، هبدف متكيننا من تدشني مشاريع 
مؤثرة وتنفيذها يف مجيع املناطق.



بتوجيه أنشطة االتحاد 
ومشاريعه اإلمنائية، مبقدور 

مكتب تنمية االتصاالت 
مساعدة العامل عىل النجاح عن 

طريق إحراز نتائج فعلية، 
ها تكنولوجيا  ملموسة، تيرسِّ

املعلومات واالتصاالت. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

حالياً، يبلغ عدد األشخاص الذين ما زالوا غري موصولني ابإلنرتنت 2,7 مليار شخص. وبسد 
الفجوة الرقمية وتسريع التحول الرقمي وضمان ميسورية تكلفة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT(، يستطيع قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد )ITU-D( تسريع تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة )SDG(. ويقتضي ذلك العمل من أجل دعم نشر احللول الرقمية واستخدامها 

ألغراض الزراعة والنمو االقتصادي والصحة والتعليم فضاًل عن متكني املرأة والبيئة والبىن 
التحتية واالبتكار، ويف سائر القطاعات، لنتمكن من تسريع تنفيذ كل من أهداف التنمية 

املستدامة السبعة عشر.

وببناء شراكات مع القطاعات األخرى وتنفيذ مشاريع مؤثرة وهادفة، ميكن ملكتب تنمية 
االتصاالت املسامهة بفعالية يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة هذه. فالشراكات مهمة حلشد 
املوارد وتوجيهها إىل تنفيذ هذا “املخطط األساسي املشرتك لتحقيق السالم والرخاء للبشر 

ولكوكبنا، حاضراً ومستقباًل”.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
لقد تقلَّدُت مناصب قيادية مهمة قبل انضمامي إىل العمل ابالحتاد. فقد كنُت مراقب اهليئة 

احلكومية الزمبابوية لالتصاالت قبل إنشاء اهليئة الزمبابوية لتنظيم الربيد واالتصاالت 
)POTRAZ(. وكنُت دبلوماسياً أقدم على مستوى مستشار وزير أبحد مقار العمل 

الدبلوماسية املتعددة اجلنسيات. وقد أصقَل هذان املنصبان مهارايت التفاوضية، ال سيما يف 
سياق تعاوين كمراقب مع أصحاب املصلحة بقطاع االتصاالت.

وبصفيت دبلوماسياً يف وكاالت األمم املتحدة، كان بناء توافق اآلراء ابلتفاوض يكتسي أمهية 
ابلغة، ومن هذه الوكاالت منظمة التجارة العاملية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل 

الدولية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، عالوًة على االحتاد 
الدويل لالتصاالت وغريه من وكاالت األمم املتحدة.

ويف االحتاد، تضمَّن عملي التواصل مع وزراء ومع املديرين العامني هليئات تنظيم االتصاالت 
واملديرين العامني واألمناء العامني ابألمم املتحدة وقادة دوائر الصناعة. وقد أحرزُت دوماً نتائج 

إجيابية عند التفاوض بشأن التغيريات السياساتية والتنظيمية، وكذلك بشأن اجتاه مشاريع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، مبا يف ذلك لألغراض 

اإلنسانية. وُقْدُت عرب االبتكار وابلتزام أصول القيادة السليمة املثبتة إطالق مشاريع جديدة 
انجحة وتنفيذها.



إين عازم عىل االرتقاء مبكتب 
تنمية االتصاالت باالتحاد إىل 

آفاق جديدة. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

سُأضيُف إىل املكتب خربة زاخرة ومزيداً من الشفافية واملساءلة والكفاءة والتفكري االسرتاتيجي 
واالبتكاري. كما أن احرتام الدول األعضاء بتشجيع توجيهها املكتب، واإلصغاء إىل مجيع 

أصحاب املصلحة )الداخليني واخلارجيني(، والتحلي بروح الفريق، وبسلوك ودود، لني، كلها 
مسات سأضيفها إىل املنصب. وسُأجلُب كذلك الشغف والتحفيز واحلماس إىل داخل املكتب.

وتشمل خربيت تنفيذ مشاريع يف بلدان متباينة املستوايت اإلمنائية، يف أقل البلدان منواً، والبلدان 
النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية، والبلدان املتقدمة.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
إنين من أنصار التنمية اهلادفة. فبتوجيه أنشطة االحتاد ومشاريعه اإلمنائية، مبقدور مكتب تنمية 

االتصاالت مساعدة العامل على النجاح يف مساعيه عن طريق إحراز نتائج فعلية، ملموسة، 
رها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وأرى أننا بتعاوننا مع الدول األعضاء يف منظمتنا،  تيسِّ

ودوائر الصناعة والقطاع اخلاص، واهليئات األكادميية، ومنظمات األمم املتحدة، ميكننا أن 
حُندث فرقاً ضخماً يف سد الفجوة الرقمية وتسريع التحول الرقمي. وبوسعنا كذلك حتقيق 

ميسورية تكلفة األجهزة واخلدمات.

فبجهودان، نستطيع مساعدة العامل يف معاجلة حتدايت احلاضر، مبا فيها تغري املناخ، وتفشي 
األوبئة، واجلوع، والفجوات بني اجلنسني، وحمدودية النفاذ، فضاًل عن ضرورة إشراك شبابنا 

ومتكينهم فعلياً. وإين عازم على االرتقاء مبكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد إىل آفاق جديدة. إين 
نصري التأثري وحتقيق النتائج.
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المرشّحون لعضوية 
لجنة لوائح الراديو 

ومجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

المرشّحون لعضوية 
لجنة لوائح الراديو 

ومجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

لجنة لوائح الراديو )RRB( - 12 مقعدًا:

المنطقة A: األمريكتان )مقعدان(
شانتال بومييه )كندا( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
خافيري خواريز موخيكا )املكسيك( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
أغوستينو لينارس دي سوزا فيلو )الربازيل( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	

المنطقة B: أوروبا الغربية )مقعدان(
ماورو دي كريشينسو )إيطاليا( - السرية الذاتية وبيان الرؤية 	
أنطونيو فرياننديز-ابنياغوا دايز-فلوريس )إسبانيا( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
إيفون هنري )فرنسا( - السرية الذاتية وبيان الرؤية 	

المنطقة C: أوروبا الشرقية وشمال آسيا )مقعدان(
أملريا غاتوالينا )أوزبكستان( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
صحيبة حسنوفا )أذربيجان( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
أتيال مااتس )سلوفاكيا( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
ريزات نورشافيكوف )كازاخستان( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
نيكوالي فارالموف )االحتاد الروسي( - السرية الذاتية وبيان الرؤية 	

المنطقة D: إفريقيا )ثالثة مقاعد(
السيد عزوز )مصر( - السرية الذاتية وبيان الرؤية 	
إدموند يرينكي فيانكو )غاان( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
صامويل ماندال ماكونو )جنوب إفريقيا( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
حسن طالب )املغرب( - السرية الذاتية وبيان الرؤية 	

المنطقة E: آسيا وأستراالسيا )ثالثة مقاعد(
أمحد وليد أمحد )العراق( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
ماجد القحطاين )اململكة العربية السعودية( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
جياجنون شنغ )الصني( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
ريفاثي مانيبايل )اهلند( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	
ميديتومو سوتيارجوكو مجهورية )إندونيسيا( - السرية الذاتية وبيان الرؤية - الكتيب الرتوجيي 	

تشرف جلنة لوائح الراديو )RRB( اليت تتألف من 12 عضواً على تطبيق لوائح الراديو وتسجيل ختصيصات الرتدد اليت تقوم هبا الدول 
األعضاء يف االحتاد. 

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/03/canada_rrb-brochure-e-f-s.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/03/canada_rrb-brochure-e-f-s.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0017/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/mexico_rrb-brochure-s-e-f-c.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/mexico_rrb-brochure-s-e-f-c.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0021/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/brazil_rrb-brochure-e-s.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/brazil_rrb-brochure-e-s.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0059/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0026/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0026/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/spain_rrb-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/spain_rrb-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0045/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0016/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0016/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/uzbekistan_rrb-brochure-e-r.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/uzbekistan_rrb-brochure-e-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0048/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/11/azerbaijan-rrb-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/11/azerbaijan-rrb-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0014/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/slovakia_rrb-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/slovakia_rrb-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0029/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/01/kazakhstan_rrb-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/01/kazakhstan_rrb-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0018/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0006/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0006/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0030/en
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https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/03/ghana_rrb-brochure-e.pdf
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https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0025/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0025/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/iraq_rrb-brochure-e-a.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/iraq_rrb-brochure-e-a.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0038/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/saudi-arabia_rrb-brochure-a-c-e-f-r-s.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/saudi-arabia_rrb-brochure-a-c-e-f-r-s.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0008/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/china_rrb-brochure-c-e-f-r-s-a.pdf
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المرشّحون لعضوية 
لجنة لوائح الراديو 

ومجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

االنتخابات

مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت - 48 مقعدًا
الدول األعضاء المرّشحة المذكورة بأسمائها القصيرة الرسمية 

حسب الترتيب الهجائي باللغة اإلنكليزية

المنطقة A: األمريكتان )9 مقاعد(
األرجنتني 	
البهاما 	
الربازيل 	
كندا 	
كواب 	
السلفادور 	
املكسيك 	
ابراغواي 	
الوالايت املتحدة 	

المنطقة B: أوروبا الغربية )8 مقاعد(
فرنسا 	
أملانيا 	
اليوانن 	
هنغاراي 	
إيطاليا 	
إسبانيا 	
السويد 	
سويسرا 	
تركيا 	
اململكة املتحدة 	

المنطقة C: أوروبا الشرقية 
وشمال آسيا )5 مقاعد(

أذربيجان 	
بيالروس 	
بلغاراي 	
اجلمهورية التشيكية 	
بولندا 	
رومانيا 	
االحتاد الروسي 	

المنطقة D: إفريقيا )13 مقعدًا(
اجلزائر 	
بوركينا فاصو 	
الكامريون 	
كوت ديفوار 	
مصر 	
غاان 	
كينيا 	
موريشيوس 	
املغرب 	
النيجر 	
نيجرياي 	
رواندا 	
السنغال 	
جنوب إفريقيا 	
تنـزانيا 	
تونس 	
أوغندا 	

المنطقة E: آسيا وأستراالسيا )13 مقعدًا(
أسرتاليا 	
البحرين 	
الصني 	
اهلند 	
إندونيسيا 	
مجهورية إيران اإلسالمية 	
العراق 	
الياابن 	
األردن 	
مجهورية كوراي 	
الكويت 	
ماليزاي 	
الفلبني 	
اململكة العربية السعودية 	
اتيالند 	
اإلمارات العربية املتحدة 	

يعمل اجمللس، الذي يتألف من دول أعضاء منتَخبة لَشغل املقاعد املخصصة للمناطق، بصفته هيئة إدارة االحتاد يف الفرتات الفاصلة 
بني مؤمترات املندوبني املفوضني.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/el_salvador_council-brochure-e-s.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/france_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/greece_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/hungary_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/04/spain_council-brochure-s.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/sweden_council-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/turkiye_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/11/uk-council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/11/uk-council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/11/azerbaijan-council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/01/belarus_council_brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/bulgaria_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/04/czech-republic_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/04/czech-republic_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/poland-council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/romania_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/algeria_council-e-a-f.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/burkina-faso_council-brochure-f-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/burkina-faso_council-brochure-f-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/egypt_council-brochure-a-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/03/ghana_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/kenya_council-brochure-e-f.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/mauritius_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/nigeria_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/rwanda_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/south-africa_rrb-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/south-africa_rrb-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/tanzania_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/07/uganda_council-brochure-e-f-s-a.pdf
https://www.infrastructure.gov.au/media-technology-communications/internet/australias-candidacy-re-election-itu-council
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/bahrain_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/china_council-c-e-f-r-s-a.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/12/india-council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/iran_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/iran_council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/iraq_council-brochure-a-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/japan-council_brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/09/jordan_council-brochure-a-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/rep.of-korea-council-e-a-c-f-s-r.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/rep.of-korea-council-e-a-c-f-s-r.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/01/kuwait_brochure-e-a.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/03/Malaysia_Council-brochure-e.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/saudi-arabia_council-brochure-a-c-e-f-r-s.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/saudi-arabia_council-brochure-a-c-e-f-r-s.pdf
https://www.brandbook.space/NTBC/ITU-2022/
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/04/uae_council-brochure-e-r.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/04/uae_council-brochure-e-r.pdf
https://www.itu.int/ar/council/2022/Pages/default.aspx
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