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إن توصيل سكان العامل 
غري املوصولني البالغ 

عددهم 2,7 مليار نسمة 
ليس باملهمة السهلة. 
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ما رأيِك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
إن التكنولوجيات اجلديدة والتكنولوجيات الناشئة تنمو بسرعة غري مسبوقة، األمر الذي يؤثر 

يف الوقت الراهن على السياسات، واأُلطر التنظيمية، القائمة يف مجيع البلدان. فقد أثبتت 
الدراسات احلديثة، ومنها تلك اليت أجراها االحتاد، أن احلكومات واهليئات التنظيمية تواجه 
حالياً إثر ذلك صعوابت يف حتديد ومعاجلة حتدايت التعامل مع آاثر هذا التقدم التكنولوجي 

وهذه االبتكارات السريعة.

ويؤثر هذا التغري السريع كذلك على اتِّساع ثغرة املهارات الرقمية. وبناء القدرات مسألة ابلغة 
األمهية إذا ما أُريد سد هذه الثغرة. عالوًة على ذلك، جيب أن تركِّز مجيع اجلهود املبذولة يف 

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( واالتصاالت على البشر؛ وإال سيستمر إغفال 
 ،)SIDS( والدول اجلزرية الصغرية النامية ،)LDC( ًاملواطنني، خاصًة مواطين أقل البلدان منوا

والبلدان النامية غري الساحلية )LLDC(، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

إن توصيل سكان العامل غري املوصولني البالغ عددهم 2,7 مليار نسمة نسمة ليس ابملهمة 
السهلة. وجيب معاجلة هذه القضااي اآلن ملساعدة البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت 

حددهتا األمم املتحدة لعام 2030.

فدور التكنولوجيات الرقمية املهم يف هذا العامل السريع التغري يكمن يف سد الفجوة الرقمية 
والفجوة بني اجلنسني والفجوة اجلغرافية السياسية اليت حتول دون تنمية البشرية مجعاء.
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ينبغي أن يُعزز االتحاد 
املكاتَب اإلقليمية ومكاتب 

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

ينبغي أن يُعزز االحتاد املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق يف كل قارة. فهذه املكاتب أقرب إىل 
الدول األعضاء يف االحتاد، وهبا يُبصر االحتاُد العاملَ وُيصغي إليه وعن طريقها ُيثَّل أمامه.

كما جيب أن يويَل االحتاد اهتماماً خاصاً ألقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، 
والبلدان النامية غري الساحلية، تلك الفئات اليت اعرتفت هبا األمم املتحدة )UN( اليت تنتمي 

إليها أكرب نسبة من األشخاص غري املوصولني. ويتعني أيضاً توطيد التنسيق فيما بني قطاعات 
االحتاد ضماانً لتحسني تنظيم املساعدة املقدمة إىل البلدان النامية. وستكون النتيجة احتاداً أقوى 

د وحدة جهود أعضائه. بكثري جيسِّ

إذا انُتخبِت، ما هي أولوايتِك الثالث الرئيسية وكيف ختططنَي لتحقيقها؟
إن أولواييت الثالث الرئيسية هي:

إدامة أمهية االحتاد؛. 1

وبناء القدرات؛. 2

وتعزيز التعاون فيما بني قطاعات االحتاد.. 	

وُتدعَّم هذه األولوايت أبهداف أكثر حتديداً من قبيل:

تعزيز املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق. 	
ضمان تركيز الربامج على أضعف أفراد اجملتمعات يف البلدان النامية، مع إيالء اهتمام خاص  	

ألقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، والبلدان اليت 
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

حتسني املهارات الرقمية خبطًى تواكب سرعة التغري التكنولوجي، والتعامل مع املهارات  	
وغريها من مسائل بناء القدرات كقضااي رئيسية شاملة، لتحقيق اخنفاٍض جديٍّ يف معدالت 
الفقر وبلوغ مقاصد النمو االقتصادي، مبا يساعد البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

تقدمي توليفة من تدابري التنمية، واملعايري، واحللول الرتددية الراديوية/الطيفية املنسَّقة، يف جمال  	
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تنخرط قطاعات االحتاد الثالثة مجيعها يف 

تقديها اخنراطاً كلياً لُتحقِّق للدول األعضاء أقصى استفادة ممكنة منها.
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مع تبقي سبع سنوات من 
للعمل،  املتحدة  األمم  عقد 
يجب أن يركّز االتحاد عىل 

تكنولوجيا  توظيف 
واالتصاالت  املعلومات 

بنهٍج  الرقمة  والتكنولوجيات 
برشي الرتكيز. 
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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؟
مع تبقي سبع سنوات من عقد األمم املتحدة للعمل، جيب أن يرّكز االحتاد على توظيف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات الرقمية بنهٍج بشري الرتكيز، حبيث يساعد 
أشد أفراد اجملتمعات قابليًة للتأثر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

حدثينا عن إجنازاتِك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
تعود إجنازايت على املستوى القيادي ومستوى بناء توافق اآلراء إىل املراحل التحضريية للقمة 

العاملية جملتمع املعلومات )WSIS(، حيث صيَغ مشروع إعالن ُيشري إىل البلدان النامية فحسب. 
إذ استطعُت توضيح أسبايب لذلك وضمان أن يويَل االحتاد اهتماماً خاصاً ألقل البلدان منواً، 
والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا 

مبرحلة انتقالية. وبصفيت أحد أعضاء جلنة الصياغة، شعرُت أبنين الصوت الوحيد. لكنين، يف 
النهاية، أقنعُت رئيس اللجنة وأعضاءها أبن هذه املسألة متسُّ مباشرًة أمهية االحتاد.

ويف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام WTDC-06( 2006(، تقدَّمُت مبقرتٍح ابسم بلدي 
بشمول الدول اجلزرية الصغرية النامية بربانمج االحتاد ألقل البلدان منواً. وبعدما قدمُت املقرتح 

الساموي، شرعُت يف كسب أتييد األعضاء ُملقيًة الضوء على تشابه احتياجات أقل البلدان منواً 
والدول اجلزرية الصغرية النامية وقدرة هذا التدخل على إدامة أمهية االحتاد. وأخرياً، اعُتمد 

املقرتح دون اعرتاض من أي بلد.

ويف عام 2019، نظمُت بصفيت القائمة أبعمال األمني العام ملنظمة الكومنولث لالتصاالت 
)CTO( أول اجتماع على اإلطالق لرؤساء منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ملناقشة 

براجمهم املتعلقة ابلتحول الرقمي، هبدف ضمان التعاون يف بذل اجلهود من أجل حتديد 
التحدايت، فضاًل عن احللول، انتهاجاً لنهٍج أقوى بكثري لصاحل األشخاص يف مجيع أحناء العامل.

لكن، لألسف، توقفت هذه العملية جراء تفشي جائحة فريوس كوروان )كوفيد-19(، ويف 
حال انتخايب انئبًة لألمني العام لالحتاد، سأسعى إىل استئنافها، وبناء توافق اآلراء قبل التوقيع 

على اتفاقات رفيعة املستوى حتت مظلة األمم املتحدة.
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تعود إنجازايت عىل املستوى 
القيادي ومستوى بناء توافق 
اآلراء إىل املراحل التحضريية 

للقمة العاملية ملجتمع 
 .)WSIS( املعلومات
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ما هي املسائل األخرى اليت توِدين طرحها بصفتك النائبة املقبلة لألمني العام لالحتاد 
الدويل لالتصاالت؟

إن امسي غيسا، وهي صفة رائسية؛ فأُدرُك الضغوط املتصلة برعاية عائلة مؤسسية كبرية وقرية 
وقيادهتما. ويف حال انتخايب النائبة الالحقة لألمني العام لالحتاد، سُأضيُف إىل املنظمة خربيت يف 

القيادة على الصعيدين الوطين والدويل، على السواء؛ والشغف بتطوير تكنولوجيات رقمية 
تشمل النساء والفتيات والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة؛ وُأحقِّق النزاهة؛ 

واألمانة. فكل هذه العناصر الزمة ملساعدة األمني العام وضمان إدامة أمهية االحتاد، وتوجيه 
جهود بناء القدرات إىل أشد البلدان قابليًة للتأثر، واألهم من ذلك كله، لتحسني تنسيق 

قطاعات االحتاد لفائدة األعضاء.

لقد ُقْدُت عملية إصالح قطاع االتصاالت يف ساموا، اليت جلبت اهلواتف احملمولة إىل هناك 
ألول مرة، لتجعل ساموا أول بلد يف احمليط اهلادئ حيرر سوق االتصاالت املتنقلة به ويُنشئ 

مكتبه التنظيمي الوطين. ويف االحتاد، َمثَّلُت املنظمة يف اجتماعات األمم املتحدة بشأن أهداف 
التنمية املستدامة وخطة عام 2030 والعديد من املواضيع.

وعقب رائسيت إحدى الشَُّعب ابالحتاد، اضطلعُت بوظيفة مشاهبة مبنظمة الكومنولث 
لالتصاالت، حيث شغلُت منصب مديرة شؤون تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
أُلعنيَّ بعد شهرين قائمًة أبعمال األمني العام للمنظمة حىت سبتمرب 2020، حينما استقلُت 

أُلؤدي واجيب الوطين بصفة منظِّمة قطاع االتصاالت يف ساموا.

هل هناك شيء آخر تودِّين إضافته؟
تتمثل رؤييت يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني مستوى معيشة اجلميع. 
ولذلك، ينصبُّ تركيزي على حتقيق توصيلية فعلية وهادفة، متتاز بشمول اجلميع ومبأمونيتها 

ومعقولية تكلفتها.
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