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طموحي األسايس هو 
إدماج املستبعدين 

حالياً. 
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 مرشحة لمنصب 
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامِل يتغري بسرعة؟
رأيي يتسم ابلطموح.

تغّي التكنولوجيات الرقمية سبل حياتنا من اإلدارة إىل الرعاية الصحية والتمويل واإلنتاج 
والتعليم والرتفيه وكيفية تواصلنا معاً. وهي توجد يف طليعة اإلبداع البشري وهي مبثابة مفتاح 

حلل مشاكلنا العاملية، من تغي املناخ إىل الفقر. وتتيح توصيل القدرات احلاسوبية يف جيوب 
مليارات األشخاص ابملعارف البشرية الواسعة من خالل عبور مسافات طويلة يف حلظة واحدة. 

وتتمثل الفرصة الساحنة أمام البشرية يف أتثيات الشبكة املتزايدة ابطراد.

لكن طموحي األساسي هو إدماج املستبعدين حالياً – إدماج أولئك الذين يعيشون يف املناطق 
الفقية، والنساء والفتيات اللوايت يفتقرن إىل فرص تعليمية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد 

األقليات العرقية أو اللغوية، وغيهم. جيب أن نوفر هلم التوصيلية وأن نكون أذكياء يف االبتكار 
من أجل إنتاجية اقتصادية شاملة، وأن حنمي يف الوقت نفسه سكاننا من املخاطر السيربانية.
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العامل، فنحن بحاجة إىل 

التواصل بشكل أكرث انتظاماً 
مع أعضائنا واملنظامت 

اإلقليمية. 
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كيف ينبغي لالحتاد أن يتطور من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف عامل اليوم؟ 
مبجرد أن حنتاج إىل العمل بشكل مجاعي - من االهتمام بكوكبنا إىل إدارة األوبئة ومحاية 
أطفالنا عرب اإلنرتنت - يبدو أننا منقسمون انقساماً أعمق بني البلدان وداخلها. وال يسعين 
استحضار أي وقت ينبغي أن تكون فيه منظمة مثل االحتاد أكثر أمهية. حنن جنمع حتت لواء 

واحد مناطق العامل ودوله والعديد من شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( اهلامة 
واجملتمع املدين، واألكادمييني، للعمل بشأن التنمية، واملعايي التقنية، والطيف الراديوي. ولكن 

لكي يكون االحتاد ذا أمهية، جيب أن يتطور وأن يبتعد أحياانً عن األساليب القدمية.

وجيب أن نصب تركيزان على حتقيق األهداف – من خالل التصدي للمشاكل الفعلية - وهذا 
يعين أن نكون منظمة تتجاوب وتتعلم. وحنن حباجة ألن نتبىن بقوة االبتكارات اليت نعتنقها. 

وجيب أن نستخدم حتليالت البياانت بشكل أفضل للتوصل إىل فهم قائم على احلقائق 
للتحدايت اليت تطرحها التوصيلية. وجيب أن نوفر القيادة الفكرية واخلربة التقنية يف جمال 

التكنولوجيات التحويلية مثل اجليل اخلامس واجليل السادس، والتكنولوجيات الفضائية اجلديدة 
وإنرتنت األشياء )IoT( والذكاء االصطناعي )AI(. وجيب أن نطبق عمليات التحقق احلامسة 

القائمة على ردود الفعل لنظل موجهني حنو التأثي املرجو.

وتتوقف أمهيتنا أيضاً على حتسني منصات التعاون الداخلية لدينا. وإذا كانت مهمتنا هي 
توصيل العامل، فنحن حباجة إىل التواصل بشكل أكثر انتظاماً مع أعضائنا واملنظمات اإلقليمية. 

وإن أردان حتقيق أي شيء، علينا أن نكسب ثقة اجلميع، ولذلك جيب أن نتحلى ابلشفافية 
بشأن ما نفعله مبوارد أعضائنا وسبب قيامنا بذلك، وأن نتجاوب مع شواغلهم.

إذا انُتخبِت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختططني لتحقيقها؟
أواًل، جيب أن نسعى إىل حتقيق هدفنا السامي املتمثل يف توفري توصيلية رقمية شاملة تكون 

آمنة وشاملة للجميع وأبسعار ميسورة لألشخاص الذين ال يزالون غي موصولني والبالغ 
عددهم 2,7 مليار شخص. وسأعزز اخلدمات االستشارية لالحتاد، ال سيما فيما يتعلق 

ابملمارسات التنظيمية اليت جتتذب االستثمار وتضمن املنافسة. وجيب ترمجة أقوالنا إىل أفعال. 
وسأعزز خربة االحتاد وهو ما من شأنه أن يضعنا يف الطليعة لفهم تكنولوجيات االتصاالت 
واحلقائق العملية على أرض الواقع. وأسعى إىل حتقيق ذلك بواسطة جمموعة أدواتنا لتوصيلية 

امليل األخي، وشراكتنا Equals من أجل سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني، وشراكتنا Giga مع 
اليونيسف اليت هتدف إىل توصيل كل مدرسة ابإلنرتنت. وسنبادر إىل دمج أصوات البلدان 

النامية، والنساء والفتيات، والشباب، واجملتمع املدين يف عمليات ختطيط عملنا.

اثنيًا، جيب أن نتعاون من أجل إحداث أتثري. سأقود االحتاد إىل عصر جديد من الشراكات 
العاملية واإلقليمية مستندًة إىل اجملموعة الرائعة من العالقات اليت بنيتها عرب احلكومات 

واملستثمرين واملشغلني وشركات التكنولوجيا ومنظمات وضع املعايي واملصارف اإلمنائية 
واجلامعات وهيئات األمم املتحدة. وخالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( يف يونيو، 

أعلنت عن 426 تعهداً يف إطار الشراكة من أجل التوصيل )Partner2Connect( بقيمة 26 
مليار دوالر أمريكي لسد الفجوة الرقمية. وهذه الشراكة والشراكات اجلديدة اليت تفوق املائة 
واليت توسطت فيها بصفيت مديرة مكتب تنمية االتصاالت )BDT( ليست سوى البداية. وعلى 

الصعيد الداخلي، سأقود ثقافة التعاون اليت حتقق إمكاانت اهليكل الثالثي لالحتاد لتلبية 
االحتياجات املختلفة ألعضائنا. وسيؤدي توثيق التعاون بني املكاتب الثالثة وحضوران اإلقليمي 

إىل تعزيز التنسيق وتقليص االزدواجية.
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تجتذب االستثامر وتضمن 

املنافسة. 
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اثلثاً، جيب أن نتفوق كمؤسسة يف األداء واإلدارة على السواء – مما يؤدي إىل حتسينات 
كبية من حيث جودة عملنا ومساءلتنا املالية. وسنقوم برفع مستوى املهارات وحتفيز موظفينا 

من خالل املزيد من املشاركة ونشر املعارف واألشخاص. وسأعمق اإلدارة القائمة على النتائج 
سعياً إىل حتقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس على نطاق املنظمة. وسأعزز آليات الشفافية اليت 

جتعلنا مسؤولني، وسنصبح معروفني بنزاهتنا األخالقية. ولكي نتسم ابملرونة والصمود واألمان 
مثل الشبكات اليت نروج هلا، سأحرص على أن يقوم االحتاد بتطوير استعداد تشغيلي حمدث، 

وعمليات تقييم خماطر األعمال وخطط الطوارئ وإدارة األزمات.

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؟
حنن معنيون ابلعديد من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. وجيب أن نتفاعل مع ذلك من خالل 

تغيي يف اخلطوات املتخذة من أجل منو النفاذ إىل اإلنرتنت. وجيب أن نوسع نطاق ما نتخيله 
ممكناً، وأن جنرب أشياء خمتلفة، وأن نقبل أن بعضها سينجح وأن بعضها اآلخر قد ال ينجح. 

إن تغي العامل ميكن أن حيدث أبسرع مما نعتقد.

ميثل األشخاص - الذين ختلفوا عن الركب - والبالغ عددهم 2,7 مليار شخص فرصة 
اقتصادية هائلة. وجيب أن هنيئ الظروف والشراكات من أجل االستثمار لتوصيل غي 

املوصولني ابإلنرتنت. وكما يتبني من عملي مع جلنة النطاق العريض املشرتكة بني االحتاد 
واليونسكو، فهذا يتطلب التعاون بني القطاعني العام واخلاص، وهو ما ميثل اجملال املفضل 

لالحتاد. وبصفتنا املنظمة املتخصصة املناسبة بني جمموعة هيئات األمم املتحدة، ميكننا املساعدة 
يف دعم حاالت االستخدام من جانب الطلب اليت ميكن االرتقاء هبا - مثل اخلدمات املالية 

الرقمية والتعليم والصحة عرب اإلنرتنت. وهذه التأثيات الشبكية اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من 
صناعتنا، ذات أمهية حيوية لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة.

حدثينا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
أتوىل القيادة مع مراعاة مصلحة مجيع البلدان. إن أسلويب املنفتح والتوافقي يف القيادة أسفر عن 

نتائج مثمرة جداً. وابإلضافة إىل اإلجنازات املذكورة أعاله، فقد أاتح حتقيق العديد من 
املبادرات الرئيسية املشرتكة مع وكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة والشركاء من القطاع 

اخلاص. كما أدخل حتسينات كبية على أداء مكتب تنمية االتصاالت ومساءلته.
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ويرد يف بيان رؤييت ملخص عن ذلك. لقد ترأست ثالثة مؤمترات للمندوبني املفوضني وأحد 
عشراً اجتماعاً جمللس االحتاد ومنتديني عامليني لسياسة االتصاالت، وإحدى عشرة ندوة عاملية 

ملنظمي االتصاالت، وأربعة وعشرين اجتماعاً للجنة النطاق العريض املشرتكة بني االحتاد 
واليونسكو. والشيء الوحيد الذي سأضيفه هبذا الصدد هو مدى اعتزازي بكيفية قيامنا يف 

مكتب تنمية االتصاالت، بفضل دعمي للموظفني، ابلعمل خالل جائحة كوفيد-19 للحفاظ 
على استمرارية األعمال، ومعنوايت املوظفني، والتعاون مع أعضائنا.

ما هي املسائل األخرى اليت تودين طرحها بصفتك األمني العام املقبل لالحتاد الدويل 
لالتصاالت؟

سأسعى إىل الرتكيز القائم على النتائج يف الوفاء برسالة االحتاد، ابحرتام ونزاهة وبدون برانمج 
سياسي. وحتت قياديت، سيحظى االحتاد بثقة أعضائنا وشركائنا.

هل هناك شيء آخر تودين إضافته؟
بصفيت أماً ألربعة أبناء، أدرك مدى أمهية بناء عامل رقمي أكثر أماانً وقوًة جلميع أطفالنا.
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