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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.
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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 . 	
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.
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بتوجيه أنشطة االتحاد 
ومشاريعه اإلمنائية، مبقدور 

مكتب تنمية االتصاالت 
مساعدة العامل عىل النجاح عن 

طريق إحراز نتائج فعلية، 
ها تكنولوجيا  ملموسة، تيسِّ

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.
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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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