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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
أصبحت التكنولوجيات الرقمية، أكثر من أي وقت مضى، ضرورية كأداة متكينية أساسية 

للتنمية، حيث إهنا تدفع النمو االقتصادي، وتيسر حتسني العمليات، وتعزز الطابع الدميقراطي، 
وتسمح ابلنفاذ السريع إىل أصول املعلومات واملعارف. وستؤدي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( والتكنولوجيات الرقمية، خاصة التطبيقات املتعلقة برقمنة الرعاية الصحية 
والزراعة والتعليم واحلكومة والتجارة اإللكرتونية، إىل تسريع التحول والتغيري.

وتكتسي االستفادة من تكنولوجيات مثل الذكاء االصطناعي )AI( وتعلم اآللة والبياانت 
الضخمة وسلسلة الكتل والطائرات بدون طيار والروبواتت أمهية حمورية يف تعزيز سعي الدول 

األعضاء يف االحتاد إىل حتقيق التحول الرقمي وإعادة حتديد مسار التنمية االجتماعية 
واالقتصادية يف عامل يتغري بسرعة.

كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من أجل 
احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

حيتاج االحتاد إىل عملية إعادة ضبط وترتيب لألولوايت من خالل تبين “التنمية” كثقافة يف 
املنظمة. وجيب أن يتبىن االحتاد عقلية قائمة على التغيري لالرتقاء بقاعدة مواهبه واحلفاظ عليها 

وتعزيزها مبجموعة متنوعة من الكفاءات والقدرات والتمثيل اجلغرايف، إضافًة إىل تعزيز الشفافية 
واملساءلة واهليكل الذكي للمنظمة والعمليات املمّكنة رقمياً.

وجيب أن يعزز االحتاد مكانته كرائد للفكر يف جمال التحول الرقمي املستدام مع ضمان االلتزام 
ابلقيم األساسية اجلوهرية املتمثلة يف احلياد والشفافية واإلنصاف إزاء اجلميع. وستتطلب أمهية 

االحتاد زايدة التواصل مع مجيع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة لتيسري تبادل املعارف 
والنفاذ إىل نتائج املداوالت والتوصيات. وجيب أن يوفر االحتاد اإلرشادات املتخصصة 

واملعارف القائمة على األدلة إلعادة تنشيط التعاون والتآزر والشراكات. 
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إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
سأعاجل يف فرتة قياديت بعض التحدايت األساسية واألكثر إحلاحاً يف جمال التحول الرقمي، 

خاصة ما يتعلق منها ابجملاالت التالية:

الفجوة الرقمية والشمول: لقد أصبحت احلاجة إىل النفاذ الشامل إىل التكنولوجيا من . 1
ضرورايت التنمية االجتماعية جلميع الناس، وال سيما أولئك الذين يواجهون حواجز حتول 

دون نفاذهم. وسأضطلع ابلدور القيادي الكفيل إبقامة عالقات تعاون وشراكات قوية لتيسري 
تبيّن االبتكارات. وسأطبق منظور اإلنصاف على مجيع برامج االحتاد وأنشطته، وكذلك برامج 

الدعم ملعاجلة التفاواتت العاملية يف جماالت دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
)STEM( لتحسني املناهج الدراسية والنهج املتبعة فيما يتعلق ابملؤهالت.

البياانت والبنية التحتية الرقمية: جيب أن يؤدي االحتاد دوراً رئيسياً يف متكني أقل البلدان منواً . 2
)LDC( من مواكبة الطلب املتزايد على البياانت والبنية التحتية الرقمية ابعتبارها حمركات عامل 

موصول حىت يف وقت األزمات العاملية. وسأمضي قدماً ابملبادرات والربامج املبتكرة مبا فيها 
عالقات التعاون والشراكات متعددة القطاعات لتمكني الدول األعضاء من بناء بياانت وبنية 

حتتية رقمية مستدامة.

أنظمة سياساتية وتنظيمية أكثر ذكاًء: تتبىن احلكومات والدول األعضاء يف االحتاد التحول . 	
الرقمي من أجل تقدمي اخلدمات احلكومية واالجتماعية للمواطنني بشكٍل فعال. وهذا يعين 

تيسري النفاذ إىل توصيلية النطاق العريض ميسورة التكلفة واملمكن للجميع النفاذ إليها، وسلسة 
توريد ممكَّنة رقمياً، وأنظمة سياساتية وتنظيمية أكثر ذكاًء. وعند قيادة هذا العمل، سأستفيد 
من اخلربة الكبرية اليت اكتسبتها من العمل امليداين يف خمتلف القارات، وكذلك من مؤهاليت 
الدبلوماسية. وسأعمل على تيسري املفاوضات والتعاون والتواصل مع الشركاء لتوسيع نطاق 

النمو الرقمي هبدف ضمان استحداث القيمة يف مجيع دولنا األعضاء.
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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؟

تكتسي مركزية الرقمنة والتحول الرقمي كأداة متكينية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
)SDG( اليت وضعتها األمم املتحدة أمهية أساسية لدولنا األعضاء. فضمان زايدة املشاركة 
والدعم من أجل تبين الدول األعضاء لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكارات يف 

العمليات والرقمنة بشكل مستدام ميكِّن التقدم يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة.

وجيب أن مينح االحتاد األولوية والدعم لألنشطة اليت من شأهنا توصيل غري املوصولني بشكل 
هادف، مع االلتزام مبنح األولوية لسد الفجوة الرقمية ودعم النتائج الرقمية الشاملة واملنصفة. 

فاملنصات واخلدمات املناسبة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بتقدمي اخلدمات 
الصحية والتعليمية والزراعية واالجتماعية، ال سيما خارج املراكز احلضرية وإىل اجملتمعات 
الريفية اليت غالباً ما تعاين من اإلمهال، من شأهنا أن تدعم اإلنصاف الرقمي يف مجيع النتائج.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
من أهم اإلجنازات القيادية العديدة اليت حققُتها خدميت ملدة ست سنوات كأول انئب مستشار 

غاميب يف جامعة غامبيا. وأسفر هذا الدور القيادي الذي اضطلعت به عن حتول غري مسبوق 
جعل اجلامعة، يف نظر العموم، مبثابة “أمل الشعب”. فقد قدُت جهوداً لتوسيع نطاق اجلامعة 
ووضعها على مسار كفيل إباتحة النفاذ إىل التعليم العايل اجليد وبرامج البحث الالزمة لتلبية 
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لغامبيا واملنطقة. ومّكن ذلك اجليل األول من اخلرجيني 

والنساء واألفراد من اجملتمعات املمثلة متثياًل انقصاً من حتقيق إمكاانهتم على النحو األمثل 
واالضطالع أبدوار يف منظمات القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف سائر أحناء 

البلد واملنطقة وعلى الصعيد الدويل.

لقد عملت طوال مسرييت املهنية على بناء توافق اآلراء من خالل هتيئة بيئة آمنة ومرحية قائمة 
على االحرتام املتبادل والثقة والشفافية والنزاهة. وابإلضافة إىل ذلك، أستخدم هنجاً تشاورايً 

لتعزيز فهمي السريع ملوقف كل صاحب مصلحة ومصاحله وسياقه الثقايف الفريد. ومن خالل 
االستفادة من اإلصغاء الفعال والذكاء العاطفي وفهم اجلغرافيا االجتماعية، يتسىن يل ضمان 

احليادية يف وجهات نظري، مما يؤدي إىل توافق يف اآلراء وإحراز نتيجة إجيابية جلميع 
أصحاب املصلحة.
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

أدركت يف فرتة مبكرة من حيايت ما تنطوي عليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واالتصاالت والرقمنة من إمكاانت النتشال البشرية من الفقر واستحداث الثروة وحتسني نوعية 

احلياة، خاصة ابلنسبة للشباب والنساء وكبار السن والفئات األكثر ضعفاً. ونتيجة لذلك، 
أصبحت رائداً يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، كما يتضح من 
عملي املكثف يف األوساط األكادميية واحلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين والشركات 

الناشئة، وكذلك من خالل خدميت يف اللجان العلمية الدولية.

وشغلت مؤخراً منصب رئيس جمموعة السفراء األفارقة جبنيف. وأشغل حالياً منصب انئب 
رئيس جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )عن إفريقيا(، وانئب رئيس هيئتني اتبعتني 

ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( – اللجنة العلمية املعنية بتسخري العلم 
والتكنولوجيا ألغراض التنمية وجملس التجارة والتنمية. وعملت أيضاً بصفيت أحد السفريين 

.)WIPO( املعينني كصديقني لرئيس اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

وستكون هذه اخلربات القيادية اجلوهرية والفريدة قّيمة يل كمدير مقبل ملكتب تنمية 
االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت )BDT(، حبيث تضمن املواءمة والتنسيق والتعاون بني 

الدول األعضاء يف االحتاد من أجل التحول الرقمي املؤثر.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
أشعر ابلفخر لتقدمي ترشيحي كمواطن غاميب وإفريقي لديه معرفة متعمقة ببلدان اجلنوب 

وجذور متأصلة فيها، ومن أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي )OIC(، ومن أقل البلدان منواً 
)LDC( والبلدان النامية غري الساحلية )LLDC(، وأكثر من ذلك. وابلتايل فأان مرشحكم الذي 
يتمتع بعمق الوجدان وتنوع القدرات واخلربة يف امليدان، إىل جانب الكفاءات القيادية األساسية 

ذات الصلة ابحتياجات مكتب تنمية االتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالت.
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