
 

 2014أكتوبر  24داره قبل ري: ال يجوز إصس

 األمين العام المنتخب لالتحاد الدولي لالتصاالت ،مقابلة مع هولين جاو

 

لالحتاد الدويل لالتصاالت، وكالة األمم املتحدة  األمني العام التاسع عشرالسيد هولني جاو ليكون  2014أكتوبر  23انتخب يف 
 .(ICT)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب فيما يتعلقاملتخصصة املسؤولة 

 ؟بها طلعما هي أولى المهام التي ستض. 2015يناير  1قيادة االتحاد الدولي لالتصاالت في  السيد جاو، ستتولى
ثالثة مسؤولني منهم  ،. لدينا مخسة مسؤولني منتخبني يف االحتاداجلديدة إىل مقابليتستكون مهميت األوىل أن أدعو فريق اإلدارة 

 هم منتخبون جدد واثنان منهم أعيد انتخاهبم.

ساء رؤية من الضروري إر  ،واألهم من ذلك ،أي بني اخلمسة املنتخبني ،عالقات عمل جيدة فيما بيننا مجيعا  من الضروري إرساء 
لعام  وضنيإىل اخلطتني االسرتاتيجية واملالية اللتني يقرمها مؤمتر املندوبني املف ا  استناد ،مشرتكة وخطة عمل مشرتكة لقيادة االحتاد

2014. 

 ة العملية؟من الناحي ذلك التقني. ماذا يعني لك تدعيم مهام االتحاد في إطار واليته في العالمإلى تعزيز و  لقد دعوت
 نضطلع هبا عر د الوالية األساسية اليتوما زال ميثل إىل حد بعي هذا هو تارخينا –االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة تقنية متخصصة 

باعتباره وكالة األمم ه تمن بأن االحتاد البد أن حيتل مكانوالتنمية. أنا أؤ  ،والتقييس ،القطاعات الثالثة مجيعها: االتصاالت الراديوية
نولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعايري العاملية لتك ،املتحدة التقنية البارزة لتحقيق التعاون العاملي فيما يتعلق مبواءمة استخدام الطيف

 وبناء القدرات وتبادل املعارف يف كل املناطق. ،يستفيد منها القطاع برمتهاليت 

له بُعد  فإن صفتنا كوكالة متخصصة لألمم املتحدة تعين أن العمل الذي نقوم به ،ة اليت نضطلع هباوخبالف الوالية التقنية القوي
سياسي أيضا  وأن التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أولوية رئيسية. وسوف أواصل 

 ام.خالل مدة والييت كأمني عتعزيز جهودنا يف هذا اجملال 

إثارة  ما هي في رأيك المجاالت األكثر ،إذا نظرنا نظرة أوسع إلى تطور صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برمتها
 فيما يتعلق بالتطورات الجديدة؟

ال و ن واحدا  من التحوالت الرئيسية حقا , وهو أن االبتكار التقين على املستوى العاملي ال يأيت دائما  من الدول الصناعية نشهد اآل
ولذا فكل فرد  ،فشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسمح بالتعاون الذي يتجاوز املكان والزمانكات الكرى. من الشر 

أبعد  ن أن عجعل تلك الفكرة واقعا  ملموسا . وهذا يعين أن ح ى املشاريع املبتدئة الصيرية القائمة يفيتوصل إىل فكرة جيدة ميكنه اآل
 الكبري املقبل" يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. الشيءمناطق العامل ميكنها أن تتوصل إىل "

اب يلزم أن نستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلتاحة وصول الشب ،وحرصا  على حتقيق االستفادة الكاملة من هذه الفرصة
إىل الفرص التعليمية اليت تعدهم للحصول على وظائف تقنية أو إنشاء شركاهتم اخلاصة. وهذا أحد األسباب اليت جتعلنا نبذل 

رتنت املتاحة على تابعة لالحتاد ومراكز تدريب اإلنالكثري من اجلهود يف إطار أنشطة بناء القدرات البشرية اليت تشمل مراكز التميز ال
 اخلط.

مبثابة "جممع تكنولوجي رفيع" لفائدة املؤسسات الصيرية واملتوسطة. فبالنظر إىل العدد اهلائل من وأود أيضا  إطالق منصة جديدة 
تصاالت ية االحتاد الدويل لالخمتلف الشركات والصناعات اليت تشملها أسرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أرى أن عضو 
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لزمنا خصوصا  وي ،إلينا وأود تشجيع املؤسسات الصيرية واملتوسطة على االنضمام –أكثر مما هي عليه اآلن ميكنها أن تتسع 
 لالنضمام إىل االحتاد.شباب رواد األعمال من البلدان النامية اجتذاب 

 سبب ذلك في رأيك؟لقد انتُخبت لمنصب األمين العام بدون أي اعتراض. ما 
أعطانا أعضاء االحتاد على مدى السنتني املاضيتني إشارات قوية على ضرورة تعزيز االحتاد باعتباره أسرة موحدة. كوين قد فزت يف 

 روح األسرة الرائعة. هذه الروح، هذه االنتخابات بدون أي اعرتاض إمنا عجسد

عموما  راضون عن التوجه الذي يسلكه االحتاد وعما أظهر فريق اإلدارة من  وإضافة  إىل ذلك، أرى أن ذلك إقرار بأن أعضاءنا 
ر وأكون حيث أمسك بزمام األمو وقد كان يل احلظ يف أن أكون عضوا  يف هذا الفريق. وأتطلع إىل املستقبل  ،كفاءة يف األداء

 إياها.منحين إياها األعضاء واملسؤولية اليت محلوين جديرا  بالثقة اليت 

هل تعتقد أنه البد من االعتراف بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج األمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 
 ؟2015

" وبرنامج األنشطة احملدد يف مؤمتر املندوبني 2020"التوصيل يف إن أهدافنا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار رؤية 
ذلك يبني السبل العديدة اليت ميكن من خالهلا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن جتعل هذا العامل مكانا  أفضل كل   ،املفوضني

يم والرعاية الصحية يف التعل ةأجل التيلب على عقبات مزمنوخصوصا  للبلدان النامية اليت ميكنها االستفادة من التكنولوجيا من 
  وجماالت عديدة أخرى. ،لزراعةواالستدامة البيئية وإدارة شؤون ا

المفوضين  في مؤتمر المندوبين ،أي فئة الهيئات األكاديمية ،لقد كنت مناصراً لفكرة الفئة الجديدة في عضوية االتحاد
 هل لديك أي خطط أخرى لتوسيع قاعدة العضوية في االتحاد؟  .2010في  ،المكسيك ،األخير الذي انعقد في غواداالخارا

وقد حظي  ،فأنا أعتقد أن توسيع قاعدة عضويتنا لتشمل اجلامعات واملؤسسات األكادميية كان خطوة إعجابية جدا   ،صدقت حقا  
عضوا  جديدا  من اهليئات األكادميية. وأنا أرى أن تلك طريقة عظيمة  60ذلك باالهتمام يف مجيع أحناء العامل ولدينا اآلن أكثر من 

لفرصة حتت وسوف نواصل بنشاط تعزيز هذه ا ،وهوبني يف ما يقوم به االحتاد من عمل حيويإلشراك شباب الباحثني والطلبة امل
 قياديت.

مما  ،مؤسسة خالل مدة والييت األوىل كأمني عام 200أود أن أرى شبكة أعضائنا من اهليئات األكادميية تتوسع لتشمل أكثر من 
 شباب يف أي مكان يعيشون فيه حول العامل.يؤدي إىل إنشاء جمتمع حبثي عاملي جديد قادر على متكني ال

ي خططك ما ه –خاصة بالميزانية وعقبات مالية سيستمر االتحاد في فترة السنوات األربع القادمة في مواجهة قيود 
 لمعالجة هذا الوضع؟

وسوف أدعو املدراء واملوظفني إىل تقدمي أفكار مبتكرة  ،ال شك يف أن االحتاد سيحتاج إىل بذل جهود من أجل زيادة الكفاءة
 لتحقيق مكاسب يف اإلنتاجية وخفض التكاليف قدر اإلمكان.

تمرار. وعندما تكون تتطور باسس، فإن املهام اليت يلزم أن نضطلع هبا للوفاء بتلك الوالية باقية واليتنا ما دامت ،فضال  عن ذلك
 ادميية.أي احلكومات والقطاع اخلاص واهليئات األك –ما حيتاجه منا أعضاؤنا  أهم يلزم أن نضع أولويات على أساس ،حمدودةامليزانية 

 ما الذي تظن أن أعضاء االتحاد يرغبون أن تحققه المنظمة خالل واليتك األولى؟ ،ختاماً 
 وما زال أكثر من نصف سكان العامل ،امهاواستخد ما زالت توجد فجوات هائلة من حيث النفاذ إىل تكنولوجيات االتصاالت

غري موصلني وبل وما زال يوجد الكثري من الناس الذين مل حيصلوا ح ى اآلن على أي من أدوات االتصاالت احلديثة. إن هذا ميثل 
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ئيسية يف طريق ر عائقا  كبريا  أمام متكني الناس وخصوصا  غري املوصلني. يتعني علينا أن نزيل هذه الفجوات ألهنا تشكل عقبات 
 البلدان حنو حتقيق النمو االجتماعي واالقتصادي.

وصول إىل اجملتمعات لإن جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوقت احلاضر يواجه بعض التحديات الرئيسية: احلاجة إىل ا
يدة يف جماالت مثل الستثمار يف البىن التحتية اجلدذوي اإلعاقة واملستوطنات النائية جيرافيا ؛ واحلاجة إىل االفقراء و املهمشة وتشمل 

اتصاالت النطاق العريض الثابتة واملتنقلة؛ واحلاجة إىل الثقة لدى استخدام خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة؛ 
. إن املهمة امللقاة على (OTT)رتنت وتطوير مناذج السوق على غرار األطراف الفاعلة املعنية باخلدمات غري التقليدية املقدمة عر اإلن

تحديات مساعدة اجملتمع الذي خيدمه االحتاد على التصدي هلذه ال إذ تتمثل يفيف آن واحد  تتسم باألمهية واإلثارةعاتق االحتاد 
 على أفضل وجه.

 
http://www.itu.int/fr/osg/Pages/deputy-sg.aspx 
  

https://www.flickr.com/search/?q=houlin%20zhao 
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