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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.
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يجب التصدي للتحديات 
املتعلقة بالتطور العاملي 

الرسيع لالتصاالت بشكل 
شامل. 
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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 . 	

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

الضغط على موارد مكتب تنمية االتصاالت.
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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
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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.
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