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يجب أن يكون كل 
شخص، حيثام كان، 

قادراً اآلن عىل النفاذ 
إىل التكنولوجيات 

الرقمية واستخدامها، إن 
رغب يف ذلك. 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
حيظى دور التكنولوجيات الرقمية يف حتقيق التنمية املستدامة حالياً بقبول واسع على الصعيد 
العاملي، ويتضح ذلك من بروز “اجلانب الرقمي” يف خطة األمم املتحدة )UN( لعام 2030 

ويف االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية يف كل البلدان تقريباً.

فالتكنولوجيات الرقمية تعزز إمكانية النفاذ إىل التعليم والرعاية الصحية والفرص االقتصادية 
واالجتماعية، بغض النظر عن املكان الذي يوجد فيه الشخص أو موارده االقتصادية أو وضعه 

االجتماعي أو نوع اجلنس أو اإلعاقة أو أي عدد من العوامل املقيِّدة. وجيب أن يكون كل 
شخص، حيثما كان، قادراً اآلن على النفاذ إىل التكنولوجيات الرقمية واستخدامها، إن رغب 

يف ذلك. وتوفر التكنولوجيات الرقمية أيضاً طرقاً جديدة ومثرية للتصدي لبعض أكرب 
التحدايت يف العامل، مثل األخطار الطبيعية واألضرار اليت تلحق ببيئتنا.

ويف سعينا إىل النهوض خبطة التنمية املستدامة، جيب أن نضع يف اعتباران أن فاعلي السوء 
ميكنهم استغالل التكنولوجيات الرقمية إلحلاق الضرر ابآلخرين. وإبمكان عدم اإلنصاف يف 

التنمية الرقمية واعتماد التكنولوجيات الرقمية أن يؤدي أيضاً إىل توسيع الفجوات احلالية 
وإنشاء فجوات جديدة.
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ستتمثل أولويتي الرئيسية يف 
مضاعفة الجهود ملساعدة 

الدول األعضاء بشكل جامعي 
يف توصيل األشخاص الذين ال 
يزالون غري موصولني والبالغ 

عددهم 2,7 مليار نسمة. 
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كيف ينبغي لعمل قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من أجل 
احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

أنشئ قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU-D( منذ 30 عاماً لكي يكون 
اهلاتف يف متناول اجلميع. ولئن كنا قد تقدمنا منذ ذلك احلني وانتقلنا من اهلاتف إىل 
التكنولوجيات الرقمية، فإن العمل يف االحتاد الدويل لالتصاالت وحىت يف قطاع تنمية 

االتصاالت ال يزال، بطرق شىت، يتعامل مع التكنولوجيا مبعزل عن القضااي االجتماعية 
واالقتصادية األوسع نطاقاً.

وتظل املساعدة املباشرة واخلدمات اليت نقدمها إىل الدول األعضاء يف االحتاد متباينة وال تعرب 
دائماً عن أمهية التحويل املتزامن للبنية التحتية واألنظمة والعمليات واألشخاص يف سبيل حتقيق 

جمتمعات واقتصادات رقمية آمنة ومنصفة وشاملة للجميع.

وجيب أن حيرص قطاع تنمية االتصاالت على أن يواكب العامل أبمجعه الركب وتعود فوائد 
اجملتمع الرقمي على اجلميع. وابإلضافة إىل كوننا رواد فكر، جيب أن تكون منتجاتنا وخدماتنا 
مفصلة وفقاً لالحتياجات احملددة للدول األعضاء وتتبىن النطاق الكامل للتغيري اجملتمعي الالزم 

لكي يكون للتحول الرقمي آاثر عاملية طويلة األمد.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
ستتمثل أولوييت الرئيسية يف مضاعفة اجلهود ملساعدة الدول األعضاء بشكل مجاعي يف توصيل 
األشخاص الذين ال يزالون غري موصولني والبالغ عددهم 2,7 مليار نسمة. وذلك ابالستناد إىل 

منتجاتنا ومبادراتنا املتعلقة ابلتوصيلية، مثل مبادرة الشراكة من أجل التوصيل 
)Partner2Connect( اليت توفر إطاراً جلمع املوارد اإلضافية الالزمة واالستفادة من العمل 

الذي يقوم به اآلخرون ملعاجلة فجوة التوصيلية.

اثنياً، سأعمل على إعادة تنظيم أعمالنا من أجل النهوض ابملفهوم الكامل للتحول الرقمي. 
فالقرار اجلديد للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC( بشأن التحول الرقمي مينحنا تفويضاً 

واضحاً للمشاركة يف هذا العمل. وحتدد “عجلة التحول الرقمي” اليت طورانها مؤخراً إطار 
التنفيذ حبيث تسمح لنا بتقييم احتياجات األعضاء والقيام بتدخالت حمددة األهداف وذات 

صلة وفّعالة متّكن وتسّرع من إنشاء جمتمعات واقتصادات رقمية آمنة ومنصفة وشاملة للجميع.

وستتمثل أولوييت الثالثة يف تعزيز التميز التنظيمي يف مكتب تنمية االتصاالت )BDT( من خالل 
بناء الفريق املناسب ذي املهارات املناسبة واملدعم ابلثقافة املناسبة للمنظمة. وسأركز على هتيئة 

بيئة داخل املكتب تثمن أعلى مستوايت األداء وخيضع فيها املوظفون للمساءلة إزاء بعضهم 
البعض وإزاء األعضاء. وسأقّرب املكتب من الدول األعضاء من خالل الرتكيز على احلضور 

اإلقليمي لالحتاد وتوسيع نطاقه مع ضمان جتسيده ملبدأ “االحتاد الواحد”.

وجيب أن نكون منظمة عاملية موجهة صوب أي مكان حيتاج إىل جهودان، بداًل من أن نكون 
منظمة مستقرة يف جنيف ترسل املساعدة إىل املناطق التابعة هلا.
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يجب أن نكون منظمة عاملية 
موجهة صوب أي مكان يحتاج 

إىل جهودنا. 
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كيف ميكن أن يساهم قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت يف التقدم حنو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم املتحدة؟

التحول الرقمي اآلمن واملنصف والشامل للجميع يف جمتمعاتنا واقتصاداتنا أمر أساسي لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة.

ويساهم االحتاد الدويل لالتصاالت، بقيادة مكتب تنمية االتصاالت، يف إطار األمم املتحدة 
اإلمنائي، واالحتاد شريك رئيسي يف خارطة طريق األمني العام لألمم املتحدة من أجل التعاون 
الرقمي. ومع ذلك، فإن أكثر اجلهود أتثرياً تُبذل يف البلدان النامية وتنسقها املكاتب اإلقليمية 
لالحتاد يف إطار شراكة مع منسقني حمليني اتبعني لألمم املتحدة. فالتحول إىل حضور إقليمي 

أقوى هي اخلطوة األكثر أمهية لالضطالع بدوران داخل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وعندئٍذ 
فقط، سيكون لدى االحتاد الكتلة احلرجة الالزمة للمسامهة املفيدة يف حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
اكتسبُت على مدى السنوات العشرين املاضية مسعة طيبة يف جمال القيادة التحويلية وبناء توافق 

اآلراء املوثوق وعمليات التسوية املستنرية.

وكمسؤول عن التنظيم، شاركُت على مستوى اإلدارة يف حتويل “شركتني انشئتني” إىل 
وكالتني لتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وكنُت رئيس هيئة التنظيم يف البهاما عندما 
جنح البلد يف حترير قطاع االتصاالت املتنقلة يف واحدة من أسرع التطبيقات الفّعالة للمنافسة يف 

جمال االتصاالت املتنقلة على املستوى العاملي.

وكمندوب للبهاما لدى االحتاد الدويل لالتصاالت، ترأسُت بنجاح اللجنة 5 يف مؤمتر املندوبني 
املفوضني لالحتاد لعام 2018، حيث تناولُت مشاركة النساء والتعاون مع اإلنرتبول وتوصيات 

رئيسية أخرى. وابلتعاون مع االحتاد الكارييب لالتصاالت، قمُت أيضاً بتنسيق هنج على 
مستوى منطقة البحر الكارييب ككل لتمثيل املنطقة يف االحتاد الدويل لالتصاالت ويف املنظمة 

.)CITEL( اإلقليمية لالتصاالت، أي جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت

وخالل فرتة العامني والنصف املاضية، ُقدت فريق االحتاد لعقد مؤمتر عاملي انجح لتنمية 
االتصاالت )WTDC(، ومشل ذلك اضطالعي ابملسؤولية فيما يتعلق ابملفاوضات احلساسة 

الثنائية واملتعددة األطراف حول أتجيل املؤمتر بسبب جائحة كوفيد-19 وتغيري مكان انعقاد 
املؤمتر لُيعقد يف رواندا. وبصفيت أمني اجللسة العامة، قمُت أيضاً بتنسيق أعمال املؤمتر من خالل 

قيادة أمانة املؤمتر.

وخالل عملي يف االحتاد الدويل لالتصاالت، كنت مسؤواًل أيضاً عن استعراض احلضور 
اإلقليمي لالحتاد وتنفيذ التوصيات املنبثقة عنه من أجل تعزيز املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق 

التابعة لالحتاد.
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أفهم القضايا التي تواجهها 
البلدان النامية، وبشكل أكرث 

تحديداً الدول الجزرية 
الصغرية النامية. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تنمية االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

لقد اضطلعت خالل مسرييت املهنية مبزيج من األدوار يف جمال القيادة التنظيمية وصنع القرارات 
السياساتية والتنظيمية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء توافق اآلراء على الصعيد 

الدويل وإدارة الشركات. وجمموعة املهارات هذه مصممة خصيصاً للتحدايت اليت نواجهها 
لزايدة أمهية املكتب ابلنسبة لدول األعضاء. وبصفيت مواطناً ومسؤواًل سابقاً عن التنظيم يف 
دولتني من منطقة البحر الكارييب، أفهم القضااي اليت تواجهها البلدان النامية، وبشكل أكثر 

.)SIDS( حتديداً الدول اجلزرية الصغرية النامية

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
مدير مكتب تنمية االتصاالت هو الرئيس التنفيذي للمكتب واملسؤول عن قطاع تنمية 

االتصاالت. وينبغي أن ختتار الدول األعضاء املرشح الذي تراه األكثر قدرة على حتفيز فريق 
املكتب وتعبئة موارده لتعزيز التنمية الرقمية على الصعيد العاملي.

لقد شهدت السنوات األربع األخرية هنضة يف مشاركة املكتب. وقد حدث هذا يف سياق 
مواجهة جائحة عاملية ومت حتقيقه نتيجة حتول كامل يف أسلوب التفكري بشأن كيفية إدارة 
املكتب ويف النهج املتبع للقيام بذلك. وتصب مواصلة هذه اإلصالحات يف املصلحة العليا 

جلميع الدول األعضاء يف االحتاد يف مجيع املناطق.
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