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تقدم املعايري الجيدة 
حلوالً للتحديات الحالية 

واملستقبلية التي 
تطرحها التكنولوجيات 

الرقمية. 
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توماس زيلكي
ألمانيا

 مرشح لمنصب
 مدير مكتب تقييس االتصاالت

باالتحاد الدولي لالتصاالت

ما رأيك يف دور التكنولوجيات الرقمية يف عامٍل يتغري بسرعة؟
تؤثر التكنولوجيات الرقمية على العديد من جوانب حياتنا اليومية: االتصاالت والتعليم والعمل 
والعلوم والسياسة والثقافة. واليوم، يستخدم ما يقارب ثلثي سكان العامل اإلنرتنت. وهذا يوفر 

العديد من الفرص، خاصة للبلدان والقطاعات الناشئة وجيل الشباب. ونستفيد مجيعاً من 
اخلدمات املالية املتنقلة ومناذج األعمال عن بُعد.

ويف الوقت نفسه، يفرض التحول الرقمي طلبات غري مسبوقة على التوصيلية.  فكيف نريد، 
كمجتمع عاملي، تشكيل هذه العملية بطريقة عادلة ومستدامة؟

وهنا أييت دور املعايري. فهي تضع احلد األدىن من متطلبات السالمة والكفاءة وقابلية التشغيل 
البيين. وتوفر ابإلضافة إىل ذلك احلد األقصى من املوثوقية من حيث توافق اآلراء والقبول 
ومحاية املستهلك. وتقدم املعايري اجليدة حلواًل للتحدايت احلالية واملستقبلية اليت تطرحها 

التكنولوجيات الرقمية.
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أعتقد أن االتحاد يحتاج إىل 
رؤية ومجموعة واضحة من 

األهداف وعملية شفافة 
لتحديد إجراءاته. 
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باالتحاد الدولي لالتصاالت
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كيف ينبغي لعمل قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت أن يتطور من 
أجل احلفاظ على أمهيته يف عامل اليوم؟

تطرح التطورات السريعة احلالية حتدايت جديدة ابلنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت كمنظمة 
غنية بتقاليدها. فكيف ميكن تقييس التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي واجليل 

السادس املقبل وخدمات التكنولوجيا املالية؟ وكيف ميكن حتقيق التوازن بني االستقاللية القائمة 
على الثقة ابلنفس والتعاون؟ وما هي القضااي الرئيسية يف السنوات العشر القادمة؟

إلجياد أجوبة على هذه األسئلة، حيتاج قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU-T( إىل أفكار جديدة وهنج استشرافية. وحيتاج أيضاً إىل تركيز قوي على القضااي 

الصحيحة واألجنح يف جمال التقييس. وتدعوان احلاجة إىل توقع التطورات املستقبلية والتوصل 
إىل مواقف مشرتكة يف عامل سريع التغري.

وال أحد غري االحتاد الدويل لالتصاالت، كوكالة لألمم املتحدة )UN(، سيكون أكثر استعداداً 
إلجراء حوار بشأن قضااي التقييس األساسية بني املنظمات الكربى والبلدان الصناعية الرائدة 

والبلدان النامية والشركات الكبرية والصغرية.

إذا انُتخبَت، ما هي أولوايتك الثالث الرئيسية وكيف ختطط لتحقيقها؟
ألتزم ببذل اجلهود الرئيسية التالية من أجل مصلحة املنظمة وأعضائها:

أواًل: سأقود عملية تضمن تركيز قطاع تقييس االتصاالت على القضااي الرئيسية يف جمال 
التقييس جملتمع األعمال. وأعتقد أن االحتاد حيتاج إىل رؤية وجمموعة واضحة من األهداف 

وعملية شفافة لتحديد إجراءاته - كل ذلك ملواجهة أحدث التحدايت التكنولوجية.

اثنياً: سأعمل على إشراك جمموعة جديدة وذات صلة من أصحاب املصلحة. خاصة أصحاب 
املصلحة الذين ميكنهم املساعدة يف إنشاء معايري مقبولة عاملياً ودعم املنظمة على السواء. وال 

يكون االحتاد قوايً إال بقدر قوة أعضائه مبن فيهم األعضاء من البلدان والقطاعات الناشئة. 
وسأحرص على أن يكون لديهم دافع لاللتزام واملشاركة.

اثلثاً: سأعمل على بناء جسور متينة بتعزيز التعاون مع املنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري. 
واالحتاد يف وضع ممتاز لبدء احلوار. وسيكون التعاون مع املنظمات األخرى املعنية بوضع 

املعايري وجمتمعات العلوم والصناعة أمراً ابلغ األمهية لتحقيق أهدافنا كمؤسسة وخلدمة 
الدول األعضاء.

ولتحقيق هذه األهداف، ميكنين االستفادة من خربايت كمحام حر ورئيس لرابطة أعمال من 
القطاع اخلاص، وكذلك من اتصااليت الراسخة مع اهليئات الصناعية واهليئات الدولية 

لوضع املعايري.
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نظراً إىل التغري الرسيع الذي 
تُحدثه التكنولوجيات الرقمية 
يف طريقة سري عاملنا، فإن من 
الرضوري أن تتكيف الهيئات 

الدولية وفقاً لذلك. 
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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؟

يؤثر التحول الرقمي بشكل كبري على حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم 
املتحدة. ونشهد حالياً حتوالت كربى يف طريقة سري اقتصاداتنا. ويؤثر التحول على البيئة 

واجملتمعات. ولذلك، فإن إشراك مجيع أصحاب املصلحة، خاصة االقتصادات النامية 
واالقتصادات الناشئة، يؤدي دوراً رئيسياً يف املناقشات املتعلقة بكيفية تشكيل هذا التحول 

بطريقة مستدامة.

وستزداد أمهية املعايري وعمل قطاع تقييس االتصاالت. فاملعايري متّكن التجارة الدولية احلرة 
والعادلة، وتشجع االبتكار وتعزز الثقة من خالل املواصفات العاملية القائمة على توافق اآلراء.

ومن خالل عمل مكتب تقييس االتصاالت )TSB( ابالحتاد الدويل لالتصاالت، ميكن جلميع 
االقتصادات أن تتنافس يف األسواق العاملية وتشارك يف سالسل القيمة الدولية - إذا انضم 

األعضاء والشركاء واملسامهون احلاليون واجلدد إىل طاولة احلوار. ومبا أن اجملتمع العاملي حيشد 
اجلهود من أجل عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، فإن هذا األمر لن يزداد إال أمهية.

حدثنا عن إجنازاتك على املستوى القيادي ومستوى بناء التوافق يف اآلراء. 
لقد اضطلعت أبدوار قيادية متنوعة يف هيئات دولية لوضع املعايري: ابلعمل كممثل ألملانيا 

ورئيس للوفد األملاين يف جلنة االحتاد األورويب املعنية بوضع املعايري يف بروكسل؛ وكممثل للوفد 
الوطين األملاين يف املعهد األورويب ملعايري االتصاالت )ETSI(؛ وكعضو يف الوفد الوطين األملاين 
يف اللجنة الكهرتقنية الدولية )IEC(. وعملت ملدة ست سنوات كمدير لالتصاالت يف وزارة 

االحتاد األملاين للشؤون االقتصادية والطاقة.

وأشغل منذ عام 2016، منصب مدير مكتب سياسة التقييس الوطنية والدولية وسياسة الرباءات 
يف وزارة االحتاد األملاين للشؤون االقتصادية والعمل املناخي. وهبذه الصفة، عززت مشاريع 

البنية التحتية للتقييس يف إفريقيا ومشاريع التوأمة مع االحتاد األورويب يف انميبيا 
وأذربيجان واألردن.

ولئن كانت األدوار اليت اضطلعت هبا يف جمال التقييس متنوعة، فإهنا تشرتك يف متطلب واحد 
مهم، وهو: القدرة على االستماع إىل الشركاء وفهم احتياجاهتم. وهذا ما سأجلبه إىل قطاع 

تقييس االتصاالت أيضاً: القدرة على تشجيع احلوار وبناء اجلسور والعمل معاً.

ويف منصيب احلايل، أمجع بني احتياجات الناس واحتياجات جمتمع األعمال - وهي شراكة 
حقيقية بني القطاعني العام واخلاص نثمنها يف بلدي األصلي أملانيا منذ أكثر من 100 عام. 

وقدت أفرقة متعددة الثقافات، وأان قادر على العمل يف سياقات ثقافية خمتلفة. ومن الضروري، 
ابلنسبة يل، توفري بيئة موجهة حنو النتائج وحمور تركيزها اإلجنازات.
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سأساهم يف ترسيع العمليات 
ملواءمة املنظمة مع 

الرقمي  مقتضيات عرصنا 
رسيع التطور. 
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ما هي املسائل األخرى اليت تود طرحها بصفتك املدير املقبل ملكتب تقييس االتصاالت 
لالحتاد الدويل لالتصاالت؟

بصفيت مدير مكتب تقييس االتصاالت، سأجلب هنجاً جديدة ملعاجلة القضااي امللحة يف جمال 
التقييس الدويل. ونظراً إىل التغري السريع الذي حُتدثه التكنولوجيات الرقمية يف طريقة سري 

عاملنا، فإن من الضروري أن تتكيف اهليئات الدولية وفقاً لذلك.

لقد عملت كسكرتري أول يف املمثلية األملانية لدى األمم املتحدة يف نيويورك، وكرئيس مشارك 
يف اللجنة الصينية األملانية املعنية ابملعايري، وعملت أيضاً يف جلنة املعايري األمريكية األملانية. وأمحل 

فهماً قوايً لالجتاهات والقضااي احلالية يف جمال التقييس الدويل. ويف الوقت نفسه، أدى عملي 
املتعلق بتعزيز البنية التحتية الناشئة للتقييس، خاصة يف الربازيل واملكسيك واهلند وإندونيسيا، 

إىل إذكاء وعيي ابلتحدايت على املستوى العملي.

بصفيت املدير املقبل ملكتب تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت، سأحرص على تطبيق 
هذه الصفات لتيسري تعزيز تبادل األفكار بشأن القضااي الرئيسية احلالية واملستقبلية. ولكن 

التحليل يُتبع ابألفعال. ومن املهم مراعاة احتياجات األعضاء. وسأساهم يف تسريع العمليات 
ملواءمة املنظمة مع مقتضيات عصران الرقمي سريع التطور.

هل هناك شيء آخر تود إضافته؟
جيب أن يظل االحتاد الدويل لالتصاالت منظمة ذات أمهية قصوى. فهو يزخر برصيد غين من 

اخلربات والقدرات اهلائلة الالزمة للتعامل مع مواضيع الساعة. دعوان نعزز هذه الصفات 
وجنددها أبفكار جديدة وهنج جريئة.
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