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ساعد تقييس االتصاالت، 
عىل مدار تاريخه 

الطويل، يف جعل حياة 
األشخاص أكرث راحًة 
وجعل املجتمع أكرث 

كفاءًة. 
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باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
متّكن التكنولوجيا الرقمية من حتقيق التحول الرقمي، مما له دور رئيسي يف حتقيق جمتمع 

واقتصاد رقميني، وهذا يؤثر على اجلهات الصناعية وعلى حياة األشخاص. وتعد التكنولوجيا 
 )SDG( الرقمية أمراً ضرورايً لتحقيق العديد من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة

واملقاصد املرتبطة هبا، فضاًل عن املساعدة يف حل املشكالت االجتماعية امللحة مثل تغري املناخ 
واجلوائح املتعلقة ابألمراض املعدية.

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

ساعد تقييس االتصاالت، على مدار اترخيه الطويل، يف جعل حياة األشخاص أكثر راحًة 
وجعل اجملتمع أكثر كفاءًة. كما أنه عزز خفض التكلفة ومّكن من انتشار التكنولوجيات يف 

مجيع أحناء العامل. وتعزيزاً هلذه األدوار، سأعزز عالقاتنا مع اجلهات الصناعية، إلبقائها كعنصر 
مشارك ولتعزيز النشر والتطبيق العملي للتكنولوجيات على السواء.

وسيؤدي جلب الفوائد للعامل أبسره إىل زايدة القيمة اليت نستمدها من التكنولوجيات، وإنشاء 
دورة محيدة من خالل النشر املعزز ملعايري التكنولوجيا.
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ميكن ألحدث تكنولوجيات 
معدات االتصاالت تقليل 

الطاقة التي تستهلكها خدمات 
االتصاالت. 
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إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
الوصول إىل مجيع أحناء العامل: أي توسيع نطاق املعايري التقنية على الصعيد العاملي. وسأعمل . 1

جاهداً لتسهيل نشر معايري التكنولوجيا يف الوقت املناسب يف مجيع أحناء العامل. وأرغب بشدة 
يف إنشاء دورة محيدة من املشاركة املعززة ألصحاب املصلحة املتعددين ونشر التكنولوجيا 

على نطاق أوسع. إن اهلدف هو سد الفجوة الرقمية وتقليل الفرتات الزمنية فيما يتعلق ابنتشار 
تكنولوجيات اجليل التايل لتحقيق توصيلية هادفة.

نظام إيكولوجي جديد/أطر تعاون جديدة: سأعزز التعاون والتعاضد مع املنظمات األخرى، . 2
مبا يف ذلك منظمات وضع املعايري )SDO( واملنتدايت واملشاريع املتعلقة مبجال الصناعة. 
وعلى قطاع تقييس االتصاالت أن يستجيب للتغريات التكنولوجية السريعة واحلفاظ على 
مصداقيته اليت أتيت من مشاركة احلكومات يف مجيع أحناء العامل. وحتقيقاً لكل من املرونة 

واملصداقية يف وقت واحد، فإنه ال غىن عن التعاون بني املنظمات املتعددة. وابإلضافة إىل 
ذلك، ويف عصر تعمل فيه التكنولوجيات الناشئة على توسيع نطاق احللول التكنولوجية، من 

الضروري التعاون مع املنظمات األخرى لتوسيع نطاق تغطيتنا. وال يقل أمهية عن ذلك 
التعاون مع املنظمات اإلقليمية وبني قطاعات االحتاد املختلفة.

إدارة املنظمة: سأدير قطاع تقييس االتصاالت بربامج مفتوحة وشاملة وهنج إداري يتسم . 	
ابلكفاءة والفعالية والشفافية. ويف هذا الصدد، ميكنين االستفادة من خربيت يف رائسة دوائر 

ووحدات رئيسية يف شركات كبرية يف القطاع اخلاص.

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

يساهم تقييس االتصاالت بشكل مباشر أو غري مباشر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
- األهداف العاملية املشرتكة اليت اعتمدهتا األمم املتحدة. فعلى سبيل املثال، حنتاج إىل تقليل 

استهالك الطاقة وسط زايدة هائلة يف حجم حركة البياانت من أجل مكافحة تغري 
املناخ وآاثره.

وميكن ألحدث تكنولوجيات معدات االتصاالت تقليل الطاقة اليت تستهلكها خدمات 
االتصاالت. وابإلضافة إىل ذلك، وسط التحول الرقمي العاملي املدفوع بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT(، ستساعد اخلدمات املقدمة املتماشية مع معايري االتصاالت اجلديدة بشكل 

كبري يف تقليل استهالك الطاقة يف الصناعات واألنشطة االجتماعية األخرى.
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لقد دافعت عن الحاجة إىل 
التطور طويل  تكنولوجيا 
األمد )LTE( عىل أساس 
الثالث، وتشجيع  الجيل 

الجهات الرئيسية عىل إدراك 
أهميته. 
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حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء.
كان هناك دائماً نقاش بني جهات خمتلفة بشأن تقييس الشبكات املتنقلة. ومع وجود اجليل 

الثالث )3G( الذي يهدف إىل حتقيق معيار عاملي موحد، كان هناك نقاش حاد بني اجلهات 
الرئيسية يف العامل يف مجيع أحناء صناعة االتصاالت. ولقد شاركت يف مجيع املناقشات املتعلقة 
ابلنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة )CDMA( - والنطاق الواسع )النطاق الواسع - النفاذ املتعدد 

بتقسيم الشفرة )W-CDMA(( مقابل تقسيم الزمن )تقسيم الزمن - النفاذ املتعدد بتقسيم 
الشفرة )TD-CDMA((؛ والنطاق الواسع - النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة مقابل تكنولوجيا 

CDMA2000 - وقضيت أكثر من عام يف التفاوض مع العديد من اجلهات الرئيسية للتوصل 
إىل حل عملي. وقد قدمت مسامهًة كبريًة يف النتيجة النهائية من خالل التقييمات التقنية 

ومقرتحات املواءمة.

ويف املراحل املبكرة جداً من األنظمة املتنقلة من اجليل الرابع )4G(، كانت دوائر الصناعة 
مرتددًة يف بدء تقييس اجليل الرابع بعد وقت قصري من االستثمار الضخم يف اجليل الثالث. ولقد 

دافعت عن احلاجة إىل تكنولوجيا التطور طويل األمد )LTE( على أساس اجليل الثالث، 
وتشجيع اجلهات الرئيسية على إدراك أمهيتها. ولقد ساعدت يف بدء تقييس اجليل الالحق الذي 

ميثل تطوراً كبرياً، وهو ما يُعرب عنه اليوم حتديداً بتكنولوجيا التطور طويل األمد من اجليل 
الرابع. وهو السبب وراء تلقييب “أب التطور طويل األمد.”

ولقد شاركت أيضاً بشكل كبري يف تطوير اجليل اخلامس، يف الوقت ذاته الذي كنت فيه 
أتعامل مع بعض االرتباك يف أوساط الصناعة بسبب اخلطط الطموحة للغاية لتقدمي 

مواعيد اإلطالق.

وفيما يتعلق ابإلدارة التنظيمية، لقد ُقدت منظمة تضم أكثر من 000 1 شخص كرئيس للبحث 
 NTT وكبري موظفي التكنولوجيا يف شركة االتصاالت املتنقلة يف الياابن )R&D( والتطوير

DOCOMO. وأمتتع خبربات وإجنازات كبرية يف إدارة الشركات، مبا يف ذلك اإلشراف على 
جمموعة واسعة من اجملاالت التكنولوجية، مثل شبكات االتصاالت وخدمات التطبيقات 
واخلدمات السحابية واألمن وحلول املؤسسات. وأدخلت أيضاً إصالحات على اهليكل 

املؤسسي لالستجابة لالجتاهات اجلديدة يف التكنولوجيا واألعمال وأدخلت عمليات تطوير 
وابتكار تكنولوجية جديدة.
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سأعمل عىل تعزيز التقييس 
الذي يرشك أشخاصاً لديهم 

مجموعة واسعة من السامت 
من جميع أنحاء العامل. 

سيزو أونوي

ITU News MAGAZINE No. 04, 20224

سيزو أونوي
 مرشح لمنصب

 مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

االنتخابات

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

الشمول مهم بشكل أساسي. وسأعمل على تعزيز التقييس الذي يشرك أشخاصاً لديهم 
جمموعة واسعة من السمات من مجيع أحناء العامل. وحنن حباجة إىل زايدة حتسني البيئة لضمان 

مشاركة األشخاص من خمتلف البلدان واألجيال واألجناس والصناعات.

ومن املهم أيضاً أن يشارك األشخاص يف البلدان النامية منذ املرحلة األوىل من عملية التقييس، 
بداًل من جمرد كوهنم متلقني للمعايري. وستساعد مشاركتهم املتزايدة يف ضمان نشر املعايري 

وقبوهلا على أوسع نطاق ممكن يف مجيع أحناء العامل.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
أسعى إىل أن أصبح مديراً يستمع بعناية ألصوات البلدان األعضاء ويستجيب هلا حبزم.

وأمسع العديد من األصوات اليت تعرب عن احلاجة إىل تطوير بلداهنا، وإدخال أمن سيرباين 
متطور، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، وحتقيق استجابة فّعالة لتغري املناخ، من خالل 

االجتماعات الثنائية مع أشخاص من العديد من البلدان.

وبصفيت مدير مكتب تقييس االتصاالت وجزءاً من قيادة االحتاد، سأستجيب ألصحاب هذه 
األصوات وسأساعد يف حل مشكالهتم على أساس أولواييت املعلنة. وهذا هو التزام أونوي.
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