
مقتطفات من مجلة أخبار االتحاد العدد الرابع لعام 2022
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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.
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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 ُييل 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 . 	
ابلتكنولوجيات الرقمية واستغالهلا، بغية إصدار سياسات ولوائح تتسم بنفس الكفاءة 

تستجيب للمشاكل الفعلية اليت يواجهها األشخاص يف شىت أحناء العامل.
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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 تعبِّ عنها.
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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 ُيتزل 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 َث، 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.
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