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نستفيد  أن  علينا  يجب 
التكنولوجيات  من 

للتصدي  الرقمية 
التي  للتحديات 

يواجهها العامل - مبا يف 
ذلك، قبل كل يشء، 

أزمة املناخ. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟ 
لقد أظهرت اجلائحة بوضوح احلاجة املاسة إىل التوصيل ابلعامل الرقمي. وابلطبع، تواجه 

التكنولوجيات الرقمية حتدايهتا. ومع ذلك، عندما أمسع أي شخص يتحدث عن املخاطر 
السيربانية، فإنين أفكر أيضاً يف 2,7 مليار شخص ال يواجهون أايً منها - ولكن ليس لسبب 
وجيه. فبسبب عدم اتصاهلم ابإلنرتنت، ُيستبعدون من فرص احلصول على التعليم واخلدمات 

العامة أو كسب الدخل أو البقاء على اتصال أبحبائهم. ويعترب التأكد من أن تكون فوائد 
التكنولوجيا الرقمية متاحة للجميع مسألة تضامن عاملي.

وجيب علينا أن نستفيد من التكنولوجيات الرقمية للتصدي للتحدايت اليت يواجهها العامل - مبا 
يف ذلك، قبل كل شيء، أزمة املناخ. فإذا فقدان كوكب األرض، لن يكون ألي شيء 

آخر أمهية.

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

لقد كانت التوصيلية جمااًل للمتخصصني يف املاضي. ولكن مل يعد األمر كذلك. فالتكنولوجيا 
الرقمية تتصدر جدول أعمال اجلميع اآلن. وقد أصبحت جزءاً من كل مبادرة واسرتاتيجية. 

ويشكل ذلك خماطر ابلنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت - أن نصبح جمرد منظمة أخرى تعمل 
ابلتكنولوجيا الرقمية.

ولكن يف هذا التحدي تّكمن فرصة - االستفادة من خربتنا البالغة 157 عاماً وأن نصبح 
شريكاً ال غىن عنه يف الرحلة الرقمية املتزايدة للتنمية املستدامة. غري أن هناك حاجة إىل 

بعض األشياء.
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يجب أن يساعد االتحاد يف 
إطالق عنان االستثامرات 

لتحقيق التوصيلية والتنمية 
الرقمية للجميع، وال سيام 
ألفقر البلدان واملجتمعات 

املحلية النائية. 
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وحنن حباجة إىل أن نكون واضحني بشأن ما نعرفه ونفعله بشكل أفضل. وحنن حباجة إىل جلب 
أصحاب املصلحة املناسبني إىل املائدة. وحنن حباجة إىل أن نتحلى ابلسرعة واالستجابة، وأن 

نكون مدفوعني ابلتأثري، واملرونة، وسرعة االستجابة - لنعمل عندما حيتاج العامل إلينا.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
إن إدارة االحتاد هي رايضة مجاعية. ورمبا يكون دور انئب األمني العام هو الدور األقل حتديداً 

يف الفريق. ولكن من املفهوم عموماً أنه يعين كبري املديرين التشغيليني الذي يضمن تشغيل حمرك 
املنظمة لصاحل األعضاء، ويضمن سري العمل، من خالل التنسيق بني القطاعات، يف 

“احتاد واحد”.

ويف هذا السياق، تتمثل أولوييت األوىل يف جعل االحتاد املكان إلقامة شراكات مدفوعة 
ابلتأثري. ومن خالل االحتاد، ينبغي أن جيد مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بعضهم البعض، وأن 

يفهموا بعضهم البعض، وأن يعملوا معاً.

وينبغي أن تعكس مشاركتنا التعقيد املتزايد يف جمال االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية. وقد 
أصبح جمتمع املستثمرين، على سبيل املثال، أساسياً ملشاريع التوصيلية. وجيب أن يساعد االحتاد 

يف إطالق عنان االستثمارات لتحقيق التوصيلية والتنمية الرقمية للجميع، وال سيما ألفقر 
البلدان واجملتمعات احمللية النائية.

واثنياً، ينبغي لالحتاد أن يدعم توجه الصناعة حنو صايف انبعااثت صفري وأن يتصدى ألزمة 
املناخ. وينبغي أن يشتمل كل مشروع وكل معيار وكل مبادرة ونشاط على عدسة مناخية.

وأان متحمس للغاية بشأن دور االحتاد يف جمال االتصاالت يف حاالت الكوارث. وجيب أن 
نتأكد من قدرة شبكات االتصاالت على الصمود، نظراً ألن تغري املناخ جيعل الكوارث أكثر 
تواتراً. ومن خالل جتربيت يف منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، فإنين أقدر بشكل مباشر 
مدى أمهية االتصاالت يف توفري اإلنذار املبكر وإدارة عمليات التصدي واملساعدة يف التعايف.

واثلثاً، أريد أن أرى ما أمسيه االحتاد املالئم للزمن الذي نعيش فيه. وهذا يعين تنفيذ أفضل 
ممارسات اإلدارة والتوجه حنو حتقيق النتائج حقاً والتحلي ابملرونة والشفافية واملساءلة.

وهذا يعين أن نكون أقرب إىل الدول األعضاء قدر اإلمكان، ومتكني املكاتب اإلقليمية 
ومكاتب املناطق، وإدماجها ابلكامل يف احتاد عاملي حبق. وهذا يعين دمج اخلربات املتنوعة من 
أعضائنا يف عملنا والتأكد من أن موظفينا يرون األمور ويشعرون ويفكرون مثل أعضائنا، مبا 

يف ذلك من خالل االستفادة من اخلرباء الوطنيني املنتدبني وبرامج املهنيني الشباب. 
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يجب أن نسعى جاهدين 
إلبقاء االتحاد، إىل جانب 

منظومة األمم املتحدة 
األوسع، كمكان ميكن للجميع 
العمل فيه معاً - حتى لو كان 
مجرد التحدث معاً ميثل أمراً 

صعباً يف بعض األحيان. 
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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؟
إن مصطلح “تسريع التقدم” يبني كيف اعتربان لسنوات أن التقدم سيكون أمراً مفروغاً منه. 

ولكننا جند أنفسنا اآلن نتصدى ملخاطر االنزالق إىل الوراء. وبعد كوفيد-19، أصبحنا 
نتحدث عن احلرب ونقص الغذاء وصدمات أسعار الطاقة والتضخم القياسي واألزمات 

االقتصادية، وابلطبع املناخ.

إن العامل يف حالة توتر. والنظام الدويل يعاين من ضغوط.

وجيب أن نسعى جاهدين إلبقاء االحتاد، إىل جانب منظومة األمم املتحدة األوسع، كمكان 
ميكن للجميع العمل فيه معاً - حىت لو كان جمرد التحدث معاً ميثل أمراً صعباً يف 

بعض األحيان.

وجيب أن يكون صوت كل بلد مسموعاً - بغض النظر عن حجمه أو موقعه أو ثروته 
أو قوته. وجيب علينا متكني خربائنا من إحراز تقدم يف العمل التقين، وكذلك إجياد الوقت 

واملكان لعمليات تبادل اآلراء السياسية.

وقد يتعني علينا أن نتعلم، عندما متنعنا القوى العاملية من إجياد توافق يف اآلراء على الفور، وأال 
نشعر ابإلحباط الشديد. وبداًل من ذلك، جيب أن نركز على األشياء اليت ميكننا االتفاق عليها. 

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
لقد التحقت ألول مرة ابالحتاد كرئيس لشعبة االسرتاتيجية املؤسسية - بعد االهنيار غري 

املسبوق لتوافق اآلراء يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية يف عام 2012. وكانت املهمة هي 
إعادة بناء ثقتنا يف بعضنا البعض وقدرتنا على االتفاق.

وعندما حبثنا عن أرضية مشرتكة، وجدانها. وأسفر ذلك عن برانمج التوصيل يف 2020 )أصبح 
اآلن برانمج التوصيل يف 2030(، والتوافق الكامل يف اآلراء بني الدول األعضاء يف مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2014 بشأن أنشطة االحتاد ذات الصلة ابملسائل املتعلقة ابإلنرتنت واألمن السيرباين.
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الخربات متكنني من رؤية 

شاملة لالتحاد. 
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والستخالص ثالثة أمثلة أخرى فقط من حيايت املهنية: 

سامهت يف ليتوانيا يف حترير سوق االتصاالت، مما أدى إىل نتائج يف جمال تنمية القطاع تعترب  	
رائدة على مستوى العامل.

يف البحرين، سامهت يف وضع نظام تنظيمي وإنشاء سلطة اكتسبت االعرتاف هبا ابعتبارها  	
“اجلهة التنظيمية األكثر تقدمًا” يف املنطقة.

أعدت وضع سياسة النفاذ الشامل يف فانواتو، اليت يرجع هلا الفضل يف تزويد 98,8 يف املائة  	
من السكان بتغطية اهلاتف املتنقل و86,2 يف املائة بتغطية النطاق العريض. وساعدت أيضاً 

يف جلب أول كبل حبري، مما أدى على الفور إىل خفض أسعار النطاق العريض بنسبة 
70 يف املائة ومضاعفة االشرتاكات تقريباً. 

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

سأستفيد من جمموعة واسعة من اخلربات متكنين من رؤية شاملة لالحتاد.

وخالل مسرييت املهنية، قمت بتمثيل بلدان من أربع مناطق – ذات مستوايت متنوعة من 
التنمية االقتصادية والتوصيلية الرقمية والدخل - مبا يف ذلك يف االحتاد. وقمت أيضاً بتمثيل 
عضو قطاع يف االحتاد - مشغل اتصاالت متعدد اجلنسيات. ولدي خربة كبرية داخل أمانة 
االحتاد - كرئيس لشعبة االسرتاتيجية املؤسسية ومؤخراً كمستشار خاص بشأن اسرتاتيجية 

األزمات ومبادرات الشراكة، مما ساعد يف قيادة استجابة االحتاد لكوفيد-19.

هل هناك شيء آخر تود إضافته
كان االحتاد منذ عام 1865 مكاانً ميكن أن جيلس فيه اجلميع على مائدة املفاوضات. ومهما 
جتلب السنوات املقبلة، سأعمل بوصفي انئباً لألمني العام بال كلل للمساعدة يف التوصل إىل 
اتفاق وإحراز تقدم ملموس - معاً. فبالطاقة يف العمل والعزم وروح التفاهم، أان مقتنع أبنه 

ميكننا االستمرار يف حتقيق رؤيتنا املشرتكة لعامل موصول فعاًل. إن العامل يعتمد على جناحنا أكثر 
من أي وقت مضى. 
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