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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( التكنولوجيات الرقمية للوصول إىل كل 

ركن من أركان اجملتمع واالقتصاد. فتكنولوجيات الذكاء االصطناعي )AI( وإنرتنت األشياء 
)IoT( والبياانت الضخمة تؤثر حالياً بشكل كبري على حياتنا اليومية. وأبرزت جائحة فريوس 
كوروان )كوفيد-19( األمهية البالغة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ابت من املفهوم 

أهنا ضرورية للجميع وأهنا ركيزة يعتمد عليها األفراد واملنظمات بشكٍل متزايد.

“التحول الرقمي” مصطلح شائع لوصف عامل اليوم الذي يتغري بسرعة. وُيستخدم هذا 
املصطلح بشكل متزايد يف جماالت الصحة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والنقل الذكي 

والصناعات األخرى اليت اعتمدت التكنولوجيات الرقمية من أجل االبتكار ونشر الفوائد يف 
اجملاالت اخلاصة هبا.

ولذلك، تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً مهماً يف التحول الرقمي املبتكر 
للمجتمعات والصناعات.

كيف ينبغي أن يتطور االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف 
عامل اليوم؟ 

توجد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حالياً يف صميم االبتكار وأصبحت جزءاً أساسياً من 
احلياة اليومية. ومع ذلك، فإن البينة التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليست متوفرة 

يف كل مكان، والدليل على ذلك أن جزءاً كبرياً من سكان العامل ال يزالون غري موصولني. وال 
تزال بعض خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إما صعبة االستخدام أو بكل بساطة 
يتعذر النفاذ إليها على العديد من األشخاص، خاصة كبار السن وذوو االحتياجات احملددة. 

وعالوًة على ذلك، تثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خماوف بشأن األخبار الكاذبة وسوء 
السلوك على اخلط وقضااي األمن واخلصوصية والسالمة.
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توجد تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حالياً يف صميم 

االبتكار وأصبحت جزءاً  
أساسياً من الحياة اليومية. 
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وابلنظر إىل هذه القضااي، ينبغي أن يضطلع االحتاد يف إطار دوره كوكالة متخصصة لألمم 
املتحدة مبا يلي:

تعزيز اجلهود من أجل توصيل غري املوصولني. ينبغي أن يوسع االحتاد نطاق تعاونه مع  	
اجملتمعات ذات الصلة وحيشد اجلهود ملبادرة “االستثمار من أجل حتقيق الصاحل العام” استناداً 

.)SDG( إىل أهداف األمم املتحدة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة
مواصلة تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان الفوائد الشاملة. توجد الفجوات  	

الرقمية يف كل مكان وتؤثر على اجلميع، مبا يف ذلك الفجوات بني اجلنسني وفجوات السن. 
ويتعني على االحتاد أن حيدد هذه الفجوات ويعمل على سدها.

توفري منصة مستقرة وقادرة على الصمود لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء من حيث  	
التكنولوجيا أو السياسة العامة والتنظيم، لتبديد املخاوف واملخاطر. وينبغي أن يصبح االحتاد 

البوابة احليوية للتعاون والتنسيق مع اجملتمعات األخرى - مبا فيها منظمات األمم 
املتحدة األخرى.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
تتضمن رؤييت كمرشح بشأن “تطوير منصة موثوقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” 

ثالث دعامات:

بناء أنظمة إيكولوجية عاملية وقادرة على الصمود لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: . 1
نظراً إىل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت عناصر أساسية يف حياتنا اليومية، فإن 

قدرهتا على الصمود أمر ابلغ األمهية. وميكن ضمان القدرة على الصمود من خالل تعزيز 
االستقرار واألمن والثقة يف النظام اإليكولوجي. وينبغي أن ينسق االحتاد مع خمتلف أصحاب 
املصلحة يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن اجلوانب التشغيلية 
والسياساتية، وينبغي أيضاً أن يوفر للخرباء من خمتلف اجملتمعات املهنية منصة جديرة ابلثقة. 
لقد شاركُت يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل السنوات اخلمس والثالثني 
املاضية، أواًل، كخبري تقين مث كمسؤول منتَخب. وابلتايل، ميكنين أن أساهم يف بناء نظام 

إيكولوجي قادر على الصمود سواء من حيث التكنولوجيا أو السياسة العامة.

تطوير االختصاصات األساسية لالحتاد: يتعني على االحتاد الدويل لالتصاالت، بصفته الوكالة . 2
التقنية لألمم املتحدة، أن يقدم خدمات عالية اجلودة ابستمرار. وينبغي أن يكون مستعداً لتلبية 
املتطلبات املتنوعة ملختلف اجملتمعات، وجيب أن يتسم ابلفعالية واملنهجية يف إضفاء القيمة على 

أعضائه. وستساعد خربيت التقنية يف حتفيز االختصاصات التقنية لالحتاد. كما أن خربيت 
السابقة كمسؤول منتَخب، حيث أشرفت على قطاع تقييس االتصاالت )ITU-T( خالل 

السنوات الثماين املاضية، ستساعد يف زايدة كفاءة عمليات االحتاد وصالحيتها.
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أبرزت جائحة فريوس كورونا 
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تعزيز التعاون والتنسيق والشمول داخل “االحتاد الواحد”: من ابلغ األمهية أن يعمل . 3
االحتاد ككيان واحد ابلنظر إىل هيكله االحتادي. ومن واقع مالحظايت الشخصية، يتمثل 

العامل الرئيسي لتحقيق رؤية “االحتاد الواحد” يف التعاون الوثيق بني املسؤولني املنتَخبني. 
ويتطلب الدور احلاسم لنائب األمني العام - بصفته املنسق بني األمني العام )واألمانة العامة( 
واملديرين الثالثة )واملكاتب اخلاصة هبم( - عمق واتساع اخلربات واملعارف. ولدي سجل 

مثبت من املعارف التقنية واخلربات التعاونية واإلجنازات يف جمال التنسيق.

مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، كيف يستطيع االحتاد، بصفته 
الوكالة املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وامللتزمة بتوصيل العامل، املساعدة على تسريع 

التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟?
سيؤدي الفريق اجلديد لقيادة االحتاد دوراً فعااًل يف الفرتة اليت تفصلنا عن عام 2030. ويف فرتة 
اجلائحة، اتضح لنا بشكل مل يسبق له مثيل مدى أمهية أهداف التنمية املستدامة ابلنسبة للبشرية.

ولذلك، ينبغي أن يتناول الفريق املقبل لقيادة االحتاد املسائل التالية:

ما الذي يتوقعه األعضاء فيما يتعلق ابلتنمية املستدامة لعام 2030؛ 	
اختصاصات االحتاد وكيف ميكنها أن جتلب قيمة إضافية؛ 	
ما هي الوظائف اليت يؤديها االحتاد ألسرة األمم املتحدة؛ 	
أدوار االحتاد يف القطاعني العام واخلاص. 	

وينبغي أن يستمر االحتاد يف جلب قيمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أهداف التنمية 
املستدامة وزايدة التعاون بني أعضائه ومنظمات األمم املتحدة. وميثل “الذكاء االصطناعي من 

أجل حتقيق الصاحل العام” منوذجاً معيارايً ممتازاً. وحيتاج االحتاد إىل توسيع النطاق ليشمل 
“التكنولوجيا من أجل حتقيق الصاحل العام” و“االستثمار من أجل حتقيق الصاحل العام” لزايدة 

تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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أطلقُت مبادرة الذكاء 
االصطناعي من أجل تحقيق 

الصالح العام، واملبادرة 
العاملية للشمول املايل، 

ومبادرة الذكاء االصطناعي 
من أجل السالمة عىل الطرق، 
وغريها من املبادرات الداعمة 

للشمول. 
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حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
عملُت لدى االحتاد الدويل لالتصاالت ملدة 35 عاماً: 27 عاماً كخبري تقين ومثاين سنوات 

بصفة مدير مكتب تقييس االتصاالت )TSB(، املسؤول عن قطاع تقييس االتصاالت.

ومنذ انتخايب مديراً ملكتب تقييس االتصاالت، جددُت حيوية قطاع تقييس االتصاالت 
كمنصة موقرة للمعايري العاملية. ونتيجًة لذلك، يعمل قطاع تقييس االتصاالت على توسيع 

 )5G( نطاق عمله لدفع عجلة التحول الرقمي من خالل وضع معايري لشبكات اجليل اخلامس
والذكاء االصطناعي )AI( والتعلم اآليل )ML( والزراعة الرقمية واملدن الذكية وسلسلة الكتل 

وأنظمة النقل الذكية واحللول املتعلقة ابملناخ وغريها. وعلى مدى السنوات األربع األخرية، 
رحب قطاع تقييس االتصاالت أبكثر من 200 عضو جديد من دوائر الصناعة ميثلون جماالت 
متكاملة مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو متأثرة هبا: من الصحة واملركبات واملدن إىل 

احلوسبة الكمومية وجمتمعات الرايضات اإللكرتونية واجملتمعات األخرى.

وأمتتع خبربة واسعة يف جمال تعزيز التعاون والتنسيق والشمول. وطورُت الربانمج التدرييب 
العملي بشأن سد الفجوة التقييسية الذي يدعم النفاذ، وشكلُت جمموعات إقليمية لسد 

الفجوات يف املمارسة العملية. وأطلقُت مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل 
العام، واملبادرة العاملية للشمول املايل، ومبادرة الذكاء االصطناعي من أجل السالمة على 

الطرق، وغريها من املبادرات الداعمة للشمول. وأجريت مكاملات شهرية مع املكاتب اإلقليمية 
لالحتاد من أجل تعزيز “االحتاد الواحد”.

ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك النائب املقبل لألمني العام لالحتاد 
الدويل لالتصاالت؟

أرى أن القضااي الناشئة تتطلب جهداً مجاعياً واحداً بداًل من جهود فردية متعددة، كما هو 
احلال اليوم إىل حد كبري. ومن األمثلة الرئيسية قضااي تغري املناخ وإدارة املخلفات وسد 
الفجوات. وسأعمل على توجيه القدرات الفردية حنو قدرة مجاعية لتمكني العديد من 

اجملتمعات من معاجلة القضااي احليوية بطريقة بناءة.
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