
مالكولم جونسون
مرشح لمنصب 

نـائـب األمين العام

لالتحاد الدولي لالتصاالت



العام  نائب األمين  السيد مالكولم جونسون لمنصب  ترشيح  نزكي لكم طلب  أن  يسرنا 
لالتحاد الدولي لالتصاالت.

يتعين على نائب األمين العام القادم أن يكون على فهم 
وتقدير عميقين لمختلف القضايا الكبرى التي تواجه االتحاد 
اليوم إضافًة إلى اهتمامات مختلف األعضاء، كما ينبغي 
أن يكون لديه رؤية استراتيجية واضحة، ومهارات موثوقة 

في مجال اإلدارة إضافة إلى القدرات الدبلوماسية.

مكتب  الممتازة  إدارتــه  خالل  مهاراته  مالكولم  أثبت  وقد 
توحيد مقاييس االتصاالت خالل الواليتين األخيرتين. وهو 
بمساهمته  لالتصاالت  الــدولــي  االتــحــاد  ضمن  معروف 
حولها  الوفاق  إقامة  خالل  من  وتطويرها  مبتكرة  بأفكار 
الصعبة وبتجاوبه  المشكالت  أرضية مشتركة لحل  وإيجاد 
مع مصالح الدول النامية، وبإدراكه الشامل لكافة العوامل 
تتضمنها  التي  والتجارية  واإلجرائية  والتشريعية  الفنية 

أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت.

إن خبرة مالكولم وميزاته تجعله مرشحًا مثاليًا لتولي هذا 
الدور الهام في هذا الوقت الحاسم؛ فسجله يؤكد ما لديه 
الجماعي  العمل  وروح  وااللــتــزام  والطاقة  الحماس  من 

للقيام بهذا الدور.

وبناًء عليه، يسعدنا أن نزكي لكم مالكولم جونسون مرشحا 
لهذا المنصب باعتباره المرشح األفضل المؤهل لمساعدة 
األمين العام الجديد على مجابهة التحديات التي سيواجهها 
االتحاد خالل السنوات القادمة. إننا نأمل أن تنضموا إلينا 

في دعم ترشيح مالكولم.

إيد فايزي عضو البرلمانالبارونة وارسي

مقدمة –
ترشح مالكولم جونسون

معالي البارونة وارسي
كبيرة وزراء الدولة المسؤولة عن 

العالقات مع األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية، وزارة الخارجية البريطانية

حضرة السيد عضو البرلمان إيد فايزي
وزير الثقافة واالتصاالت والصناعات المبتكرة 

وزارة الثقافة ووسائل اإلعالم والرياضة



صياغة عالقات جديدة مع تعزيز األسس القوية لالتحاد الدولي لالتصاالت والبناء عليها هو 
التحدي الرئيسي الذي يواجه المنظمة في السنوات القادمة.

بتاريخ  لالتصاالت  الــدولــي  االتــحــاد  يتمتع  الحظ،  لحسن 
طويٍل من التكيف مع التغييرات السريعة التي تحدث في 
البيئة العالمية وباإلبداع في أحدث ما توصل إليه القطاع 
التكنولوجي. ويعد االنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في مختلف أنحاء العالم اليوم خير شاهٍد على 

القدرة على بناء التوافق وتعزيز التنمية الدولية.

فريق  أن  الواضح  من  الزخم،  هذا  على  المحافظة  أجل  ومن 
اإلدارة المنتخب حديثًا سيواجه العديد من التحديات التي تتطلب 
توفر مهارات إدارية ودبلوماسية مؤكدة، إضافة إلى روح العمل 

الجماعي واحترام مختلف وجهات النظر بين األعضاء.

الدولي  االتحاد  إصالح  باتجاه  الدفع  بمواصلة  أتعهد  إنني 
خالل  والمالية  االستراتيجية  خططه  وبتنفيذ  لالتصاالت 

هذه  تصبح  أن  لضمان  وذلــك  القادمة،  األربــع  السنوات 
المنظمة أكثر فاعلية في تحديد أولويات عملها واستخدام 
أنني  كما  ـــر.  األث أعــظــم  يحقق  بما  الــمــحــدودة  مــواردهــا 
الدولي  االتحاد  بين  الوثيق  التعاون  مواصلة  على  حريص 
تلك  وخــاصــًة  األخــرى  المعنية  والمنظمات  لالتصاالت 
المعنية باإلنترنت، وذلك من أجل تضافر مواردنا لتعميم 

فوائد مجتمع المعرفة على كافة مواطني العالم أجمع.

إنني ألتزم التزامًا تامًا بمساعدة األمين العام الجديد واألعضاء 
اآلخرين في فريق عمله في مجابهة هذه التحديات، وأتعهد 
بضمان أن يكون االتحاد الدولي لالتصاالت مستعدًا لتقديم 

خدماته إلى المجتمع العالمي خالل السنوات القادمة.

التزاماتي –
مالكولم جونسون

مع فائق االحترام،



الخبرة واإلنجازات
مالكولم جونسون

انتخب مديرًا مكتب توحيد مقاييس  »
االتـــصـــاالت فــي االتــحــاد الــدولــي 
المندوبين  مؤتمر  في  لالتصاالت 

المفوضين لالتحاد في 2006.

مكتب  » مدير  لمنصب  انتخابه  أعيد 
في  االتــصــاالت  مقاييس  توحيد 
مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد 

في 2010.

ـــى، زاد من  » خــالل مــدة واليــتــه األول
األنشطة المتعلقة بمجاالت: سالمة 
المناخ؛  وتغير  اإللكتروني،  الفضاء 
إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ونفاذ 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

في  » النامية  للبلدان  أكبر  مشاركة 
الخاصة  المعايير  وضـــع  أنــشــطــة 

باالتحاد الدولي لالتصاالت.

لتوصيات  » المجاني  ـــل  التنزي إتاحة 
قطاع توحيد مقاييس االتصاالت.

االهتمامات  » لمعالجة  برنامجا  أطلق 
الرئيسية للبلدان النامية فيما يتعلق 
ومطابقة  البيني  التشغيل  بنقص 

معايير االتحاد.

وطد التعاون بين قطاع توحيد مقاييس  »
االتصاالت والمنظمات األخرى.

مشاركة أكبر للجامعات ومعاهد البحث،  »
كاليدسكوب  مؤتمرات  إطــالق  مــع 
األكاديمية السنوية متعددة الجوانب 

في 2008.

إدخال سياسة عدم استخدام الورق في  »
مكتب توحيد مقاييس االتصاالت.

طرق  » اســتــخــدام  ـــادة  زي على  شجع 
ــر كــافــة  ــب ــعــمــل اإللـــكـــتـــرونـــي ع ال
قطاع  في  الدراسية  المجموعات 

توحيد مقاييس االتصاالت.

قــبــل انــتــخــابــه فــي االتــحــاد الــدولــي  »
لالتصاالت، شارك منذ 1992 بصفة 
المملكة  لوفد  رئيس  نائب  أو  رئيس 
الــمــتــحــدة فـــي جــمــيــع الــمــؤتــمــرات 
لالتصاالت  الدولي  لالتحاد  العالمية 

وجمعياته وفرقه االستشارية.

ــي  » ــدول أنــشــأ مــجــمــوعــة االتـــحـــاد ال
ــصــاالت بــالــكــمــومــنــولــث في  ــالت ل

2002 وترأسها حتى 2006.

ـــى مـــســـؤولـــيـــة الـــعـــديـــد مــن  » ـــول ت
بإدارة  المتعلقة  الجديدة  المبادرات 

االتحاد وبنيته وعمله.

عمل قبل 1992 في المديرية العامة  »
 (DGXIII) 13 للمفوضية األوروبية 
المؤتمر  فــي  للمفوضية  وممثال 
ـــصـــاالت  ـــــــي لــلــبــريــد واالت األوروب
األوروبـــي  المعهد  وفــي   (CEPT)

.(ETSI) لمعايير االتصاالت

 Background

الجنسية: 
بريطاني

مكان وتاريخ الميالد: 
ترالنج، ويلز، 19 يونيو 1947

الحالة االجتماعية: 
متزوج وله بنت واحدة

اللغات: 
اإلنجليزية والفرنسية

المؤهالت التعليمية: 
ماجستير في العلوم، بكالوريوس في العلوم 

(مرتبة الشرف من الدرجة األولى)، جامعة ويلز؛ 
مهندس معتمد، زميل في مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا

 Employment

2007 – حتى اآلن: 
مدير مكتب توحيد مقاييس االتصاالت

 :2006 – 2003
 (Ofcom) لالتصاالت  المتحدة  المملكة  مكتب  إلــى  انضم 
2003. منسق دولي مسؤول عن شؤون  إنشائه في عام  منذ 
المملكة المتحدة في االتحاد الدولي لالتصاالت وفي المؤتمر 

األوروبي للبريد واالتصاالت

 :2003 – 1992
المتحدة،  المملكة  في  الالسلكية  االتصاالت  وكالة  في  مدير 
مسؤول رئيسي عن شؤون المملكة المتحدة في االتحاد الدولي 

لالتصاالت وفي المؤتمر األوروبي للبريد واالتصاالت

 :1992 – 1988
المفوضية األوروبية، شعبة اللوائح التنظيمية لالتصاالت

قبل ذلك: 
مّثل المملكة المتحدة في العديد من المنظمات الدولية األخرى بما 
فيها المنظمة البحرية الدولية وإنمارسات والوكالة األوروبية للفضاء


