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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
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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 . 	
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.
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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.
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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.
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