
مقتطفات من مجلة أخبار االتحاد العدد الرابع لعام 2022

أظهرت جائحة 
كوفيد-19 األهمية 
الحاسمة للتوصيلية 

والتكنولوجيات الرقمية 
كخدمات أساسية 

للمواطنني.

بالل الجمويس

ITU News MAGAZINE No. 04, 20221 االنتخابات

بالل الجموسي 
تونس

 مرشح لمنصب
 مدير مكتب تقييس االتصاالت

باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
أظهرت جائحة كوفيد-19 األمهية احلامسة للتوصيلية والتكنولوجيات الرقمية كخدمات 

أساسية للمواطنني - من خالل العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، والرعاية الصحية الرقمية، 
والشمول املايل الرقمي، وغري ذلك.

وتسّرع التكنولوجيات الرقمية قدرتنا على حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة )SDG( السبعة 
عشر اليت تدعمها األمم املتحدة حبلول 2030. وتكتسي املعايري الدولية أمهية ابلغة للمضي قدماً 

يف هذا اإلجناز يف عامل التحول الرقمي سريع التغري.

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

حتتاج دوائر الصناعة واحلكومات إىل عملية وضع معايري دولية تتسم ابلكفاءة والفعالية 
والسرعة والنزاهة والشفافية من شأهنا أن متّكن الشبكات واخلدمات القابلة للتشغيل البيين من 

أن تكون جاهزة للتنفيذ يف األسواق.

حيتاج القطاع اخلاص إىل أفضل منصة ممكنة لوضع املعايري التقنية لشبكات األلياف البصرية 
- دعماً لتكنولوجيا اجليل اخلامس وما بعدها - من أجل نقل حركة البياانت العاملية. وحيتاج 
إىل معايري لضغط الفيديو لكي حيمل بكفاءة 80 يف املائة من حركة اإلنرتنت العاملية، وقياس 
اجملاالت الكهرمغنطيسية استناداً إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، وجودة اخلدمة، 

وغريها من اجملاالت. كما حيتاج إىل بروتوكوالت أمنية فّعالة لتوفري الثقة يف تكنولوجيا 
.)ICT( املعلومات واالتصاالت
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يحتاج القطاع الخاص إىل 
أفضل منصة ممكنة لوضع 

املعايري التقنية لشبكات 
األلياف البرصية – دعامً 

لتكنولوجيا الجيل الخامس وما 
بعدها – من أجل نقل حركة 

البيانات العاملية. 
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وحيتاج أعضاء االحتاد إىل منصة حمايدة وغري متحيزة تتيح التعاون مع املنظمات األخرى املعنية 
بوضع املعايري ووكاالت األمم املتحدة من أجل التحول الرقمي العاملي من خالل عملية قائمة 
على توافق اآلراء. وبصفيت رئيساً لدائرة جلان الدراسات يف مكتب التقييس )TSB( يف االحتاد 
على مدى السنوات االثنيت عشرة املاضية، فقد ساعدت أعضاءان على حتقيق هذه األهداف. 
ومن خالل صياغة واضحة لعرض القيمة لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد )ITU-T(، مع ما 
يقرتن بذلك من اهتمام متزايد ابلتحول الرقمي، جنحنا يف اجتذاب 200 شركة جديدة من 

القطاع اخلاص لالنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت يف السنوات األربع املاضية.

 Nortel ويف السنوات اخلمس عشرة اليت أمضيتها يف القطاع اخلاص كمدير للمعايري يف شركة
ابلوالايت املتحدة وكندا، وكحامل لثالث وعشرين )23( براءة اخرتاع أمريكية، أدركت 
بشكل مباشر أمهية سياسة براءات االخرتاع املستقرة اليت تسمح للصناعة بتحويل االبتكار 

التكنولوجي بسرعة إىل معايري دولية.

وسأسعى جاهداً لضمان استمرار استجابة قطاع تقييس االتصاالت بسرعة ملشهد تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املتغري ابستمرار والتكيف معه ومواصلة وضع املعايري الدولية ذات الصلة 

يف الوقت املناسب.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
إصالح جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وإعادة هيكلتها: توفري البياانت واخلربات . 1

واإلرشادات املطلوبة بشفافية ملساعدة األعضاء يف تنظيم جلان دراسات قطاع تقييس 
االتصاالت على النحو األمثل، واالستفادة من التعاون، وضمان استمرار أمهية هذه 

املنصة وجاذبيتها.

تعزيز املعايري الشاملة: من خالل برانمج سد الفجوة التقييسية والتواصل مع مكتب تنمية . 2
االتصاالت ابالحتاد واملكاتب اإلقليمية لالحتاد وتبسيط نقل املعايري واخلربات اجلديدة والناشئة 
إىل املشاريع يف البلدان النامية. وأؤمن إمياانً راسخاً أبن يكون االحتاد أكثر كفاءة ومشواًل وأبال 

يتخلف أحد عن الركب يف الثورة الرقمية اجلارية.

تسريع عملية التحول يف االحتاد: زايدة تطبيق أساليب العمل املبتكرة والتحويلية لوضع . 	
املعايري من خالل االجتماعات الفعلية واملختلطة واالفرتاضية ابلكامل. ويف سياق التشييد 

املرتقب للمبىن اجلديد لالحتاد يف جنيف، ضمان استمرارية اخلدمة املقدمة لألعضاء مع تسريع 
وترية التحول الرقمي لالحتاد وحتسني االستدامة البيئية.
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يضطلع قطاع تقييس 
االتصاالت بدور قوي يف 

النهوض باملعايري مع الرتكيز 
املستمر عىل الشمول وإمكانية 

النفاذ. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟=

إن املعايري الدولية اليت تتيح التحول الرقمي أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وستكون 
حامسة يف تلبية بعض االحتياجات األكثر إحلاحاً على كوكب األرض، مبا يف ذلك القضاء على 

اجلوع والتخفيف من آاثر تغري املناخ. وتساعد التكنولوجيات واألدوات اجلديدة مثل الذكاء 
االصطناعي )AI( يف ضمان استفادة اجلميع من التقدم التكنولوجي.

وكما أوضحت الندوة العاملية للتقييس اليت كان يل شرف تنظيمها يف 2022، تتيح القنوات 
الرقمية خدمات مالية تغري حياة املاليني ألول مرة. ويضطلع قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد 

بدور قوي يف النهوض ابملعايري مع الرتكيز املستمر على الشمول وإمكانية النفاذ.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
خالل مسرييت املهنية يف االحتاد اليت دامت 12 عاماً، كان يل الشرف أن أتوىل قيادة العديد من 

اجلهود اليت مّكنت من سد الفجوات وحتقيق توافق اآلراء يف صفوف خمتلف أصحاب 
املصلحة، ومنها: 

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2020: قيادة فريق اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  	
لالحتاد، والعمل بصفة أمني اجللسة العامة، ومعاجلة جمموعة من بنود جدول األعمال الشائكة.

خطة استمرارية العمل يف قطاع تقييس االتصاالت: وضع خطة استجابة قطاع تقييس  	
االتصاالت أثناء جائحة كوفيد-19، مبا يف ذلك أتجيل موعد انعقاد اجلمعية WTSA-20 حىت 

فرباير 2022.
سد الفجوة التقييسية: مساعدة البلدان النامية على املشاركة يف وضع معايري قطاع تقييس  	

االتصاالت وتنفيذها؛ وقيادة توزيع املوارد بكفاءة من أجل الرتقيم الدويل الذي حيدد شبكات 
ومستخدمي اهلواتف املتنقلة والثابتة وينشئ نظاماً إيكولوجياً فّعااًل إلنرتنت األشياء ومشغلي 

الشبكات االفرتاضية املتنقلة )MVNO(؛ ومعاجلة التخصيصات احلساسة سياسياً من خالل 
الوساطة الدبلوماسية الدقيقة واخلربة املتخصصة.

املبادرة العاملية للشمول املايل: إنشاء إطار لوضع مبادئ توجيهية ومعايري للدفع الرقمي املوثوق  	
ابلتعاون مع هيئات تنظيم االتصاالت والتمويل.

إدارة املنح: أتمني وإدارة منحة بقيمة ماليني الدوالرات لتعزيز الشمول املايل العاملي. 	
التعاون بني الوكاالت: إجياد أوجه التآزر وتعزيز الشراكة مع الوكاالت الشقيقة الرئيسية  	

التابعة لألمم املتحدة.
املدن الذكية: قيادة مبادرة املدن الذكية املستدامة مبا يشمل أكثر من 200 مدينة يف مجيع  	

أحناء العامل.
القيادة الداخلية: رائسة خمتلف اللجان احليوية ملوظفي االحتاد. 	
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بصفتي خبرياً تكنولوجياً يف 
الواقع، لدي اهتامم كبري 
مبواصلة بناء مكتب مرن 

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

يف حال انتخايب، سأتيح عقوداً من اخلربة اليت اكتسبتها يف القطاعني العام واخلاص لضمان قيام 
قطاع تقييس االتصاالت بتطوير معايري الشبكات واخلدمات القابلة للتشغيل البيين لتوصيل 

العامل. وسأواصل تيسري التحول الرقمي العاملي من خالل عملية تقييس شاملة وتعاونية وفّعالة 
مبا يتيح حتقيق التوازن بني احتياجات البلدان النامية والبلدان املتقدمة وكذلك أصحاب 

املصلحة الكبار والصغار من القطاع اخلاص.

وسيحقق انتخايب توازانً جغرافياً أوسع بني املسؤولني املنتخبني يف االحتاد، وسيكفل التناوب 
بني املناطق يف مكتب تقييس االتصاالت، وسيمّكن املكتب من النجاح كفريق منسق 

ومتعاون. وسأشارك بطريقة مثمرة مع املسؤولني املنتخبني اآلخرين يف االحتاد، مما يبعث على 
الثقة من خالل الكفاءة والنزاهة والشفافية واملساءلة.

وبصفيت خبرياً تكنولوجياً يف الواقع، لدي اهتمام كبري مبواصلة بناء مكتب مرن ومبتكر، 
ابستخدام أحدث أدوات التعاون والتحليل املدعومة ابلذكاء االصطناعي لتعزيز الكفاءة وأداء 

دور طليعي رائد.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
ينبغي أن يتمتع اجلميع ابلنفاذ الالزم فضاًل عن القدرة على استعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وتطويرها على حنو فّعال.

وبصفيت تونسياً وعربياً وإفريقياً عاش وعمل يف أربعة بلدان - تونس وكندا والوالايت املتحدة 
وسويسرا - وكوين متعدد اللغات )أجيد اإلنكليزية والفرنسية والعربية وأحتدث اإلسبانية إىل 

حد ما(، أدرك متاماً ما حتتاجه البلدان النامية من االحتاد وأستطيع التواصل بوضوح مع موظفينا 
وأعضائنا من مناطق خمتلفة من العامل.

وأخرياً، إذا مت انتخايب، فلن أحتاج إىل خوض املنهج الوظيفي للوافدين اجلدد. سأشرع فوراً يف 
العمل حبماس.
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