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تُحدث التكنولوجيات 
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حياة الناس بشكل مل 
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ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامِل يتغري بسرعة؟
ُتدث التكنولوجيات احلديثة تغيريات يف حياة الناس بشكل مل يسبق له مثيل. وتتسارع وترية 

االبتكار؛ وجتري حالياً إعادة هيكلة جذرية للتصنيع واللوجستيات واالستهالك؛ وتشهد 
التكنولوجيا ومناذج األعمال تواًل سريعاً.

وحققت بعض البلدان مستوايت استثنائية من التطور الرقمي، وبلغ العديد منها مستوايت 
مناسبة، ولكن البعض اآلخر ال يزال يف مستوى يستدعي اهتمام ودعم اجملتمع الدويل.

ويف الوقت نفسه، نعيش يف عامل رقمي واسع ومعقد جداً، ومل يسبق قط أن انفصلنا عن العامل 
املادي بقوانينه املألوفة وإمكانياته امللموسة اليت ُوضعت على مدى آالف السنني من 

أجل التفاعل.

وتكمن أكرب احتماالت الصراع حالياً يف كيفية التوفيق بني البشر والرقمنة. انظر فقط كيف 
ميكن للتكنولوجيات أن تسهل أعمال الشركات أو الدول. فبداًل من التطوير جملرد التطوير، 

يتعني علينا تسني نوعية وأمن حياة اإلنسان وعمله، بغض النظر عن االضطراابت التقنية.

ولئن كانت التكنولوجيات الرقمية تفتح آفاقاً جديدة، فإهنا تطرح أمام النظام العاملي احلايل 
تدايت غري مسبوقة.
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كيف ينبغي لالحتاد أن يتطور من أجل احلفاظ على مكانته اهلامة يف عامل اليوم؟
جيب أن يوفر االتاد اسرتاتيجية وإرشادات ورؤية - وليس بريوقراطية مكرسة يف عامل 

أحادي القطب.

فالتطور التكنولوجي املستمر يزيد من املشاكل األمنية، وتزداد هذه املسائل إحلاحاً مع استخدام 
شبكات اجليل اخلامس. ويشكل التحايل يف إنرتنت األشياء - السيارات ذاتية القيادة والتصنيع 

ابستخدام الروبواتت والطب عن بُعد - هتديداً للحياة والصحة، وليس فقط للبياانت 
الشخصية للمشرتك.

ختيل، كمستعمل للهاتف الذكي، أن جتد يوماً ما كل تطبيقاتك معطلة، والتخزين السحايب 
مغلقاً، ونفاذك مقيداً. لقد اختفت كل البنية التحتية اخلاصة بك مع بياانتك الشخصية. وما 
هذا إال غيض من فيض. ختيل اآلن أن الرقمنة أصبحت شاملة للجميع. وأنت غري قادر على 

النفاذ إىل هويتك، مبا يف ذلك صورتك الرمزية يف العامل الرقمي، ألن شركة ما تظرك.

سيؤدي االتاد دوراً رئيسياً يف السنوات القليلة املقبلة، حبيث يقود أعمال التقييس والتوصيات 
يف العديد من التطبيقات.

والتنظيم الرقمي شبيه ابلشفرات املستخدمة يف الطريان أو الفضاء اخلارجي. ال ميكن ألي بلد 
أن يسعى إىل تقيق غاايته اخلاصة حصرايً. واألحرى أن نعمل يف نفس اجملال ونتفاعل على 

قدم املساواة.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
حيدد برانجمي بشأن “اخلطوات اخلمس إىل إضفاء الطابع اإلنساين على تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت” األولوايت الرامية إىل تعزيز دور كل فرد وتوقعاته وحقوقه وإمكاانته.

أواًل وقبل كل شيء، جيب أن تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وتنمية 
االتصاالت بناء اقتصاد وجمتمع رقميني حمورمها اإلنسان.

وينبغي لالتاد واملنظمات األخرى العمل جبد أكثر من أجل سد الفجوة الرقمية، حيث إن 
النفاذ إىل النطاق العريض ميّكن اجلميع من املشاركة يف االقتصاد الرقمي.

جيب أن نقوي دور االتاد يف تنظيم استخدام الطيف الراديوي واملدارات الساتلية، وكذلك 
يف تطوير قواعد ومعايري متفق عليها عاملياً لضمان التوافر وميسورية التكلفة. وجيب أن تتقيد 

املعايري ابلقواعد واملبادئ الدولية، لتيسري األمن وقابلية التشغيل البيين.

ويكتسي التخطيط االسرتاتيجي أمهية حيوية يف توقع التقدم التكنولوجي واملساعدة يف تديد 
الفجوات التقييسية وتركيز أعضاء االتاد على سد هذه الفجوات.

وأقرتح أيضاً إصالح منوذج إدارة االحتاد لتحسني مرونة املنظمة.
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سيؤدي االتحاد دوراً رئيسياً يف 
السنوات القليلة املقبلة، 

بحيث يقود أعامل التقييس 
والتوصيات يف العديد من 

التطبيقات. 
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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؟
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضرورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت 
وضعتها األمم املتحدة، وقد أصبح النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسه مؤشراً 

للتنمية. وينبغي أن تستمر عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات )WSIS( - مع خطوط عملها 
ذات الصلة خبطة التنمية املستدامة - حىت عام 2030 على األقل.

فالتكنولوجيات جتلب فوائد مجة، وأؤيد بشدة توفري البنية التحتية جلميع البلدان اليت تتاجها. 
وإذا انُتخبُت، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم 

املتحدة. وتضعين خربيت الصناعية يف موضع ممتاز لقيادة هذه اجلهود.

ومن املقرر أن خيضع تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات - من خالل العملية اليت 
يوجهها االتاد - الستعراض رفيع املستوى جتريه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2025.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
تساعدين خربيت، اليت تشمل القطاع اخلاص واحلكومة وكذلك االتاد نفسه، يف تقدير 

احتياجات ممثلي مؤسسات األعمال واحلكومات. فأان أفهم مصاحل البلدان اليت تسعى إىل 
تطوير بنيتها التحتية، ولكنين أفهم أيضاً االجتاه الذي يسري فيه العامل أبسره والقضااي األساسية 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوقت احلايل.

لقد كانت السنوات الست اليت عملت خالهلا يف وزارة االتصاالت واإلعالم اجلماهريي 
- وترأس الوفد الروسي يف االتاد - ذات أمهية حامسة خلربيت يف احلياة. وكرئيس جمللس االتاد 

يف عام 2018، أخذت يف االعتبار مصاحل مجيع الدول األعضاء وتوصلت إىل قرارات توافقية 
تت ضغط زمين شديد.

الوقت هو أغلى مواردان كبشر. لذا فإن كيفية تعاملنا معه تدد نوعية حياتنا.

لدي خلفية أكادميية يف التاريخ، مع ختصص، على غري العادة، يف أساليب البحث العددي 
واحملوسب. وعلى الرغم من أنين عملت الحقاً يف منظمات جتارية على مشاريع تكنولوجية 

كربى، فإن تعليمي يف جمال العلوم اإلنسانية ساعدين يف التوصل إىل لغة مشرتكة بشأن األمور 
اليت هتم الناس.
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أنا أفهم مصالح البلدان التي 
تسعى إىل تطوير بنيتها 

التحتية، ولكنني أفهم أيضاً 
االتجاه الذي يسري فيه العامل 

بأرسه والقضايا األساسية 
بتكنولوجيا  املتعلقة 

املعلومات واالتصاالت يف 
الوقت الحايل. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك األمني العام املقبل لالحتاد الدويل 
لالتصاالت؟

من اجلوانب املهمة يف برانجمي إصالح اإلدارة. أقرتح واليتني كحد أقصى للمسؤولني املنتَخبني 
يف االتاد، بغض النظر عن مناصبهم املتغرية )ابستثناء شاغلي املناصب احلالية(.

جيب أن جنذب مشاركني جدداً إىل أعمال االتاد. فمنذ أن بدأت املنظمة، مل يتجاوز عدد 
بلدان مسؤوليها املنتخبني 24 بلداً.

وهذا يعين أن اإلدارة ال يزال يتعني عليها استيعاب 169 دولة عضواً، وهو أمر له دالالت 
كبرية بشأن التوازن الدويل احلايل - وال مربر له ابلنظر إىل أمهية تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت جلميع االقتصادات.

فاحلدود القصوى لفرتات الوالية الفردية مبدأ أساسي يقوم عليه تناوب السلطة وله أمهية كبرية 
يف السياسة احلالية.

وحيتاج االتاد إىل تدريب الشباب وتشجيعهم، ودعم اإلرشاد، واالستفادة من خربة اجليل 
القدمي، وتوظيف املتدربني مبا يعكس التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.

وال تتمتع معظم الدول األعضاء يف االتاد ابلسيادة الرقمية الكافية للتطلع إىل االضطالع بدور 
مستقل يف جمال املعلومات العاملي. وميثل االتاد أملها األخري إلدماجها، وإن كان ذلك قائماً 

فقط على مبدأ “بلد واحد، صوت واحد”.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
 ،Yandex ال ميكن وقف التقدم. ابلنسبة للروس، ترتبط هذه املالحظة القدمية مبؤسس شركة
إيليا سيغالوفيتش. وعلى الرغم من أن إيليا مل يعد معنا لألسف، فإنه كان من أصحاب الرؤى 

الذين حنتاجهم اليوم. وجيب أن يتماشى مستقبل التكنولوجيات الرقمية مع التنمية البشرية.

إنه ملن دواعي الشرف أن يرشحين بلدي هلذا املنصب. فروسيا، بصفتها من الدول األعضاء 
املؤسسة لالتاد، وأان، بصفيت مرشحاً ملنصب األمني العام لالتاد، نشعر ابملسؤولية إزاء إعادة 

تشكيل االتاد لصاحل مجيع سكان األرض.

وألتزم بتعزيز املوارد البشرية والكفاءة يف االتاد. وخبربيت اليت تتجاوز 30 عاماً يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أعتقد أن إبمكاين إعداد االتاد ملواجهة التحدايت الناشئة 

وتوجيهه إىل ما وراء اآلفاق اجلديدة.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ar.pdf
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ar.pdf

	رشيد إسماعيلوف 
	توماس لامانوسكاس 
	تشيساب لي 
	غيسا فواتاي بورسيل 
	ماريو مانيفيتش 
	بلال الجموسي  
	سيزو أونوي 
	توماس زيلكي 
	ستيفن بيرو 
	محمدو م. أو. كاه  
	أنوشا رحمان خان 
	جان فيليمون كيسانغو 
	ألكسندر نتوكو 
	كوسماس زافازافا 
	المرشحّون لعضوية  لجنة لوائح الراديو  ومجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 

	Ismailov-video: 
	SG-Ismailov-brochure: 
	Ismailov-cv: 


