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تُحدث التكنولوجيات 
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 مدير مكتب االتصاالت الراديوية

باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامِل يتغري بسرعة؟
ُتدث التكنولوجيات الرقمية مبا فيها التوصيلية عالية السرعة وإنرتنت األشياء واحلوسبة 

السحابية تواًل يف عاملناً.  ولدي اعتقاد راسخ أبن التكنولوجيات الرقمية - بغض النظر عما 
قد تكتسيه من طابع مبتكر واستشرايف - تؤدي ثالثة أدوار مهمة:

أواًل، حتسني حياة الناس. ينبغي أن يتمكن اجلميع، حيثما كانوا، وأايً كانت إمكاانهتم، من 
النفاذ إىل توصيلية ميسورة التكلفة. فالتكنولوجيات الالسلكية ميكنها أن تيسر النفاذ إىل 

اخلدمات العامة، وتعزز الشمول املايل، وتزيد من فرص التعلم، وتدعم الرعاية الصحية.

اثنياً، محاية احلياة على الكوكب. تدعم التكنولوجيات الساتلية مجع بياانت قّيمة ميكن 
استخدامها بعد ذلك لرصد مواردان الطبيعية وتسني اإلنتاج الغذائي والتخفيف من آاثر 

الكوارث الطبيعية.

اثلثاً، زايدة الرخاء. تكنولوجيات االتصاالت الراديوية هي حمور ما يسمى ابلثورة الصناعية 
الرابعة. فالتكنولوجيات الرقمية توصل أجهزة االستشعار واآلالت، مما يساعد الصناعات 

وأنظمة النقل واملرافق والشركات يف أن تصبح أكثر كفاءة واستدامة وموثوقية.

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

شهد النظام اإليكولوجي لالتصاالت تغرياً كبرياً عما كان عليه من قبل. فقد زاد عدد 
األطراف الفاعلة يف قطاع االتصاالت الراديوية بشكل هائل واتسع معه نطاق اخلدمات 

والتطبيقات املقدمة.

واكتسب قطاع السواتل فيضاً من األطراف الفاعلة من الشركات الكبرية اليت تطلق كوكبات 
ساتلية ضخمة، والشركات الناشئة اليت تطلق سواتل صغرية، إىل اهليئات األكادميية اليت تركز 

على األحباث الفضائية واستكشاف األرض.

وتعكف الصناعات والقطاعات الرأسية على نشر شبكاهتا، ويقدم املشغلون احملليون اخلدمات 
للمناطق اليت تعاين من نقص اخلدمات، وتدرك الشركات الرقمية اآلن الدور األساسي للموارد 

الطيفية وإدارة الطيف.

ويف سياق زايدة الطلب على موارد الطيف واملدارات الساتلية هذا، يظل عمل قطاع 
االتصاالت الراديوية ابالتاد الدويل لالتصاالت )ITU-R( لضمان االستخدام الرشيد واملنصف 
والفّعال واالقتصادي لطيف الرتددات الراديوية من جانب مجيع خدمات االتصاالت الراديوية 

عماًل ابلغ األمهية.

ولكي حيافظ قطاع االتصاالت الراديوية على أمهيته ويعززها يف عامل اليوم، يتعني علينا أن 
نضمن أن مجيع البلدان املتقدمة والنامية، وكذلك مجيع األطراف الفاعلة، الكبرية منها 

والصغرية، تشارك يف عمل قطاع االتصاالت الراديوية وتستفيد من املنصة املتميزة اليت يوفرها 
االتاد من أجل التعاون.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
مهميت األوىل هي متهيد الطريق لعقد مؤمتر عاملي انجح لالتصاالت الراديوية يف عام 2023. 
وسينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-23( 2023( يف مواضيع مهمة منها 

على سبيل املثال ال احلصر، توسيع آفاق اخلدمة املتنقلة وخدمة الطريان وخدمات العلوم، 
واتصاالت السفن والطائرات ابلسواتل، واالتصاالت بني السواتل.

وبعد انتهاء املؤمتر، ستكون أولوية مكتب االتصاالت الراديوية )BR( تطبيق إجراءات لوائح 
الراديو بطريقة عادلة وشفافة، كما فعلنا يف املاضي.

ويتمثل جزء مهم آخر من واليتنا األساسية يف إعداد معايري منسقة عاملياً. ومن أولواييت دعوة 
مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة إىل االجتماع للمشاركة يف وضع معايري دولية حمدثة بشأن 

خدمات االتصاالت الراديوية.

إضافة إىل ذلك، هندف أيضاً إىل تسريع تنفيذ اللوائح واملعايري الدولية يف مجيع أحناء العامل، ومن 
مث تسريع التقدم حنو تقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت حددهتا األمم املتحدة.
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يتعني علينا أن نضمن أن 
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والنامية، وكذلك جميع 

األطراف الفاعلة، الكبرية 
منها والصغرية، تشارك يف 

عمل قطاع االتصاالت 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم 
حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

ترتبط الغاايت االسرتاتيجية لالتاد ارتباطاً مباشراً ابهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة بشأن 
إقامة بىن تتية قادرة على الصمود، وتفيز التصنيع املستدام والشامل للجميع، وتشجيع 

 ،)ICT( االبتكار. وبفضل املنافع الشاملة خلدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُيستنبط عمل قطاع االتصاالت الراديوية من اهلدف 9 من أهداف التنمية املستدامة ويساهم يف 

التقدم حنو تقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 جبميع أبعادها: االجتماعية 
والبيئية واالقتصادية.

وتشمل األمثلة خدمات األرض واخلدمات الساتلية لتحسني اإلنتاجية الزراعية )اهلدف 2 من 
أهداف التنمية املستدامة(، وزايدة النفاذ إىل خدمات الرعاية الصحية )اهلدف 3 من أهداف 

التنمية املستدامة(، والتعليم املنصف والشامل للجميع )اهلدف 4 من أهداف التنمية املستدامة(، 
والتخفيف من آاثر الكوارث )اهلدف 11 من أهداف التنمية املستدامة(، والتصدي لتغري املناخ 
وآاثره )اهلدف 13 من أهداف التنمية املستدامة(، ومحاية األنظمة اإليكولوجية البحرية )اهلدف 

14 من أهداف التنمية املستدامة(، ورصد إزالة الغاابت )اهلدف 15 من أهداف التنمية 
املستدامة( - والقائمة طويلة.

ويسعى قطاع االتصاالت الراديوية جاهداً إىل تقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء 
والفتيات )اهلدف 5 من أهداف التنمية املستدامة(.

عالوًة على ذلك، حيافظ مكتب االتصاالت الراديوية، متاشياً مع اهلدف 17 من أهداف التنمية 
املستدامة، على تعاون وثيق مع املنظمات الدولية وهيئات وضع املعايري واملنظمات اإلقليمية 

واملنظمات القطاعية اليت تتعامل مع استخدام موارد الطيف.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
كان املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 مثااًل ممتازاً لبناء التوافق يف اآلراء وإجنازاً 

مهماً جداً.

فبعد أربعة أسابيع من املناقشات واملفاوضات الطويلة بني الدول األعضاء، متكنا من قيادة 
املؤمتر إىل النجاح.

وبصفيت مدير مكتب االتصاالت الراديوية، شاركت بشكل كبري مع رئيس املؤمتر يف اجلمع 
بني ممثلي اإلدارات واملنظمات اإلقليمية وخلق جو من الثقة حيث ميكن للمشاركني حل 

خالفاهتم والتوصل يف هناية املطاف إىل حلول توافقية.
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وفيما يتعلق ابإلجنازات على املستوى القيادي، أود أن أسلط الضوء على جانبني، مها:

دعم األعضاء. قمُت بتنسيق األعمال التحضريية لقطاع االتصاالت الراديوية ودعم األعضاء . 1
يف املناقشات وإجراء الدراسات. وأنشأُت آليات رمسية وغري رمسية لتسوية القضااي حمل 

اخلالف واملساعدة يف تقدم العمل.

إدارة املكتب. كنت حمفزاً ملبادئ الكفاءة والعمل اجلماعي وخدمة األعضاء، وقد سادت . 2
هذه املبادئ على الرغم من كل الصعوابت كتلك اليت سببتها جائحة كوفيد-19.

والقيادة يف هذه الظروف الصعبة تعين التعامل مع عدم اليقني واملخاوف، وتعين التكيف 
والتحلي ابملرونة. وعلى الرغم من التحدايت، فقد واصلنا بسالسة تقدمي اخلدمات إىل أعضائنا 
مع االلتزام ابملواعيد النهائية التنظيمية. وعالوًة على ذلك، حضر اجتماعاتنا وأحداثنا عدد غري 

مسبوق من املشاركني - مع زايدة عدد املندوابت واملمثالت من البلدان النامية.

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب االتصاالت 
الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

خالل فرتة والييت األوىل كمدير ملكتب االتصاالت الراديوية، كانت الثقة الكبرية اليت منحتين 
إايها اإلدارات يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 مشجعة جداً ومسؤولية كبرية يف 

نفس الوقت.

وكنت أدرك اآلاثر االقتصادية واالجتماعية والبيئية للعمل الذي يضطلع به قطاع االتصاالت 
الراديوية يف هتيئة الظروف املالئمة للتطوير املنسق والتشغيل الفّعال ألنظمة االتصاالت الراديوية 

احلالية واجلديدة.

وإذا ُكلفُت بوالية اثنية، فسأستفيد من اخلربة اليت اكتسبتها طوال 34 عاماً من اخلدمة مع 
االتاد الدويل لالتصاالت، ابإلضافة إىل اخلربة والثقة اللتني اكتسبتهما خالل السنوات األربع 

اليت قدت فيها قطاع االتصاالت الراديوية.

وأعتزم مواصلة قيادة مكتب االتصاالت الراديوية ابتباع املبادئ التوجيهية اليت اسرتشدت هبا 
يف والييت األوىل: الكفاءة والشفافية والشمول.

وأشعر ابلفخر لقيادة موظفي املكتب الذين يتسمون بدرجة عالية من املهارات التقنية وااللتزام. 
ويشرفين أن أخدم اجملتمع الدويل اليوم، وأتطلع إىل مواصلة خدمة أعضاء االتاد يف السنوات 

األربع املقبلة.
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