حكومة
جمهورية
ليتوانيا

الس�ة الذاتية
ي

توماس
المانوسكاس

مرشح لمنصب نائب أ
ال ي ن
الدول لالتصاالت ()ITU
م� العام لالتحاد
ي

الخ�ات العملية
لمحة عن ب
ش�يك إداري
ش�كة  ،Envision Associatesلندن ،المملكة المتحدة
-2019ح� آ
ت
الن
مدير المجموعة للسياسة العامة
 ،VEONت
أمس�دام ،هولندا
2019-2016
ال ت
س�اتيجية المؤسسية
رئيس قسم إ
الدول لالتصاالت
االتحاد
ي
2015-2013
مستشار سياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT

مكتب رئيس الوزراء ،فانواتو
2013-2012

مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة
ال�يطانية
اء
ر
العذ
لجنة تنظيم االتصاالت ،الجزر
ب
2011-2009
نائب المدير العام
هيئة تنظيم االتصاالت ،مملكة البحرين
2009-2007
نائب المدير العام
عضو مجلس إدارة
هيئة تنظيم االتصاالت ،جمهورية ليتوانيا
2007-2004
ض
محا� ،أستاذ مساعد
جامعة فيلينيوس
2007-2002

المعلومات الشخصية
لينكد إنhttp://linkedin.com/in/tlamanauskas :
https://twitter.com/tlamanauskas
توي

الجنسية :ليتو ن يا�
اللغات:
ز
نكل�ية (بطالقة)
إ
ال ي
الروسية (بطالقة)
الليتوانية (اللغة أ
الم)

الملف التعريفي

ف
ف
و� نطاق أوسع ف� ت
إس�اتيجية تكنولوجيا
ي
ي
مس�ة عملية تزيد عن 20عاماً ي� مجال االتصاالت ي
ف
معمقة ي� إالدارة التنفيذية والقيادة
المعلومات واالتصاالت والسياسة العامة والتنظيم .ب
خ�ة دولية ّ
ف
الك�ى ضمن البيئات متعددة
كعضو مجلس إدارة .متمرس ي� قيادة الفرق ودعمها خالل التحوالت ب
ف
الثقافات .عملت كرئيس ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة للهيئات التنظيمية الوطنية ي� ثالث مناطق
وال�ق أ
مختلفة (أوروبا ش
الوسط ومنطقة البحر
الكاري�) ،ومستشار أول ف ي� حكومة (منطقة المحيط
بي
ف
الهادئ) .قيادة ت
بالضافة إىل السياسة العامة ي� ش�كة VEON
إس�اتيجية االتحاد
الدول لالتصاالت إ
ي
ف
خب� ي� التواصل وقائد فكري معروف لقيامي
وهي ش�كة اتصاالت وتكنولوجيا متعددة الجنسيات .ي
بأك� من  200دور كمتحدث ف� المناسبات المقامة ف� ث
ث
أك� من  40دولة وكذلك المناسبات المقامة
ي
ي
ف
ت
ت
مساهما� ي� لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة
بالضافة إىل ذلك
بع� إالن�نت .إ
ي
أ
بالمم المتحدة ومنتدى االقتصاد العالمي.
ا لتعليم
ف
وال ت
س�اتيجيات
ماجست� سلون ي� القيادة إ
ي
كلية لندن أ
للعمال ،المملكة الم ّتحدة
2019

ف
الدارة العامة
ماجست� � إ
ي

ن
القانو�
رئيس القسم
ي
هيئة تنظيم االتصاالت ،جمهورية ليتوانيا
2004-2001

كلية كينيدي ي ف� جامعة هارفارد ،الواليات المتحدة أ
المريكية
ي
2012-2011

ن
قانو�
مستشار
ي
حلول أعمال االتصاالت الليتوانيةJSC،
2001-1999

ماجست� ف� ي ن
قوان� وسياسات االتصاالت السلكية والالسلكية
ي ي

مد ِّرس لعلوم الكمبيوتر
مدرسة فيلينيوس الثانوية
1998-1997

جامعة غرب إالنديز ،ترينيداد وتوباغو
2007-2004

ماجست� ف ي� القانون
ي

جامعة فيلنيوس ،ليتوانيا
2002-1997
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الخ�ات العملية
ب
المسمى الوظيفي
ح� آ
 –2019/03ت
الن

Envision Associates

لندن ،المملكة المتحدة
ن
تمك� عمالئها من إنجاز أعمالهم العامة والسياسة العامة
ش�كة استشارية تهدف إىل ي
أ
ف
وال ت
س�اتيجية ي� قطاعات االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية -
والهداف التنظيمية إ
ومهمتها المساهمة ف ي� خلق وتعزيز فرص رقمية مستدامة للجميع
ش�يك إداري
إدارة ش
ال�كة وتقديم الخدمات االستشارية.
أ
ت
إالرتباط الرئيس  -مستشار خاص ،مبادرات ش
ال�اكة ( -إس�اتيجية الزمات (كوفيد)19-
الدول لالتصاالت (.)ITU
ف ي� االتحاد
ي

2019/03 – 2016/01
( VEONسابقاً )VimpelCom

ت
أمس�دام ،هولندا

ش�كة اتصاالت وتكنولوجيا دولية (مدرجة ف ي� ناسداك ،و .)Euronext Amsterdamف ي� ذلك الوقت كانت ش
ال�كة
تخدم ث
أك� من  210مليون عميل ف ي�  13سوقاً مختلفة (الجزائر ،أوكرانيا ،أرمينيا ،جورجيا ،روسيا ،كازاخستان،
يق� ي ز
غ�ستان ،أوزبكستان ،بنغالديش ،باكستان ،إيطاليا ،طاجيكستان ،الوس) ،بقيمة  9مليارات دوالر  +حجم
مبيعات وقيمة سوقية بقيمة  4.5مليار دوالر.

إنجازات مختارة
الدول لالتصاالت ( )REG4COVIDللتعامل مع
بدء ودعم إطالق منصة مرونة الشبكة العالمية لالتحاد
ي
الضغط ت ز
الم�ايد عىل شبكات االتصاالت أثناء جائحة كوفيد ،19-ي ن
وتمك� صانعي السياسات والهيئات التنظيمية
ف
الخ�ات لضمان المحافظة عىل مرونة الشبكات وأن تكون خدمات
والجهات الفاعلة ي� الصناعة من تبادل ب
االتصاالت متاحة للجميع إىل أقىص حد ممكن.
إطالق وتصميم مبادرة  Connect2Recoverلالتحاد الدول لالتصاالت لتعزيز ن
الب� التحتية الرقمية ف ي�
ي
حوال  2مليون دوالر .
أعقاب جائحة كوفيد ،19-إ
بالضافة إىل جمع ي
ف
ن
التعاو� لالتحاد الدول لالتصاالت ( )ITUورابطة مشغل الستااليات � أوروبا ش
وال�ق
تيس� العمل
ي
ي
ي
ي
ي
أ
الوسط وأفريقيا ( ،)EMEAو الفيسبوك والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول( ،)GSMAولون
أ
ومايكروسوفت وسبيس إكس والميثاق العالمي للمم المتحدة واليونيسيف والمنتدى االقتصادي العالمي
المؤدي إىل حوار ش
ال�اكة من أجل التواصل
ن
تأث� كوفيد19-
بشأن
لالتصاالت
لالتحاد
اء
للخ�
الحوار
جلسات
إطالق سلسلة من
االقتصادي�
الدول
ب
ي
ي
ي
عىل االقتصاد الرقمي.
الدول لالتصاالت ألنشطة المنظمة ف ي� دعم الصناعة لمعالجة
وضع إطار حوكمة عىل مستوى االتحاد
ي
أزمة كوفيد.19-

ين
التنظيمي� ش
لل�كات العاملة ف ي� المجموعة .
ضمان تنسيق عمل الرؤساء
ت ض
ا� للسياسة الرقمية العالمية العامة وصقل مهاراته.
تشكيل وإدارة فريق اف� ي
ت
ت
ال� تعيق إطالق منصة  VEONالشخصية للإن�نت (منصة رقمية،
إزالة العقبات التنظيمية والسياسية ي
بالضافة إىل تنفيذ عدد
تراسل متكامل ،محتوى ،سوق ورعاية ذاتية
لمستهلك االتصاالت السلكية والالسلكية) إ
ي
العمال العالمية (مثل تنفيذ نظام دعم رقمي أ
من مشاريع تحويل أ
العمال).
تحقيق إطالق ث
أك� سالسة للمنتجات الرقمية ،والتحول الرقمي ،وحشد حكومي أقوى من خالل تطوير
أ
ف
ن
ت
السي� يا� ،والخدمات
إس�اتيجية سياسة رقمية عىل مستوى المجموعة (بما ي� ذلك حماية البيانات ،والمن ب
ون� المعرفة بع� ش
المالية الرقمية) ،ش
ال�كات العاملة.

مدير المجموعة للسياسة العامة
مسؤول عن التطوير والتنفيذ العالمي للعالقات الحكومية ت
وإس�اتيجية السياسة العامة ،فضال ً عن تمثيل ش
ال�كة
المعني� (مثل أ
ين
الدول لالتصاالت )UN/ITU( ،والمنتدى
المم المتحدة/االتحاد
ف ي� المنتديات الرئيسية إل ش�اك
ي
االقتصادي العالمي ،و الجمعية الدولية لشبكات المحمول(.))GSMA

2015/12 – 2013/06
الدول لالتصاالت ()ITU
االتحاد
ي

رس
جنيف،سوي ا

وكالة أ
المم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ال ت
س�اتيجية المؤسسية
رئيس قسم إ

المهام والمسؤوليات )1( :تطوير ت
االس�اتيجية المؤسسيةوالسياسات والخطط المتعلقة بها ،والتوصل إىل توافق
ب� مختلف أقسام المنظمة ن أ
ف� آ
الراء حولها ي ن
والبالغ عن هذه
وب� العضاء .تنسيق التنفيذ والتقييم إ
ي
ي
ف
إال ت
س�اتيجيات والسياسات والخطط )2( .بال�امج عىل مستوى المنظمة وتمثيلها ي� الموضوعات الجدلية بالنسبة
أ
السي� ن يا� ف ي� أعقاب انهيار يغ� مسبوق للثقة وتوافق
لها مثل مسائل السياسة العامة المتعلقة إ
بال تن�نت والمن ب
أ
آ
الراء ي ن
ب� الدول العضاء ف ي� المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية ف ي� عام  )12-WCIT ( 2012حيث رفضت 55
دولة التوقيع عىل المعاهدة الختامية )3( .التأكد من أن المنظمة عىل علم جيد بالسياسات الناشئة واالتجاهات
االقتصادية والتكنولوجية وقادرة عىل االستجابة لها ف ي� الوقت المناسب.

ين
ين
الدول لالتصاالت ()ITU
المفوض� لالتحاد
اعتماد جدول أعمال  Connect2020ف ي� مؤتمر
المندوب�
ي
لعام  ،2014وهو أول جدول أعمال متفق عليه ي ن
ب� الحكومات يتضمن أهدافًا ملموسة بشأن التنمية العالمية
ت
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،و قيام ث
ز
أك� من  100دولة بتحديد االل�امات الوطنية الداعمة.

س�اتيجية لالتحاد ت
ال ت
للف�ة  2019-2016وكذلك االتنفيذ الناجح للخطة و
قيادة عملية وضع الخطة إ
مبادئ إالدارة القائمة عىل النتائج .وقد الحظت اللجنة االستشارية المستقلة للإدارة ( )IMACالتابعة لالتحاد
الدول لالتصاالت (" )ITUالتحسن الكب� الذي تم إحرازه وأعربت عن دعمها أ
للساليب المبتكرة والممتازة
ي
ي
أيضا إىل المستوى ت
االس�اتيجي" ( .)2014/1/8وقد تم التحقق من صحة هذا
المعتمدة ،ونقل إدارة المخاطر ً
االس�اتيجية لالتحاد ت
النهج خالل الخطة ت
للف�ة  2023-2020مع الحفاظ عىل إطار العمل ذاته.
أ
ضمان إجماع كامل للدول العضاء بشأن دور االتحاد ( )ITUوأنشطته المستقبلية بخصوص المسائل
أ
ين
ين
المفوض� لالتحاد ( )ITUلعام  ،2014عكس
السي� ن يا� ف ي� مؤتمر
المندوب�
المتعلقة إ
بال تن�نت والمن ب
ماحصلخالل المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية ( .)12-WCIT
حدث للإدارة التشغيلية ،مع ش
محدثة ،وإنشاء عملية إدارة
مؤ�ات أداء رئيسية َّ
تصميم وتنفيذ إطار عمل ُم َّ
س�اتيجية .وأشادت اللجنة االستشارية المستقلة للإدارة "بالتقدم الرائع المحرز �ف
مخاطر لدعم تنفيذ الخطة إال ت
ي
قص�ة من الزمن" (.)2015/1/22
تف�ة ي
المش�كة التابعة أ
ت
ين
تحس� ت ز
ال�
للمم
الدول لالتصاالت ( )ITUبتوصيات وحدة التفتيش
االتحاد
ام
المتحدة ( )UNبشكل كب� ( يحيث انتقل االتحاد الدول لالتصاالت ( )ITUإىل المراكز  5أ
الوىل ي ن
ب� وكاالت
ي
ي
أ
أ
المم المتحدة ( )UNالمم َّثلة بعد أن كانت ف ي� مرتبة بعد  20الوىل).
إطالق "برنامج القادة الشباب لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( ")ICTمما أدى إىل ي ن
تمك�
أقوى للجيل القادم من صانعي سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (.)ICT
الدول لالتصاالت ( )ITUمن خالل( :أ) المشاورات العامة بشأن
تعزيز االنفتاح والشمول ف ي� االتحاد
ي
تستش� فيها منظمة تابعة أ
االس�اتيجية (وهي المرة أ
الخطة ت
الوىل ت
للمم المتحدة الجمهور بشأن
ال�
ي
ي
أ
ف
ت
ن
ن
المعني� ي� فريق العمل التابع
إس�اتيجيتها)( ،ب) "المحادثات المفتوحة" لل يم� العام؛ (ج) تعزيز مشاركة
ي
الدول لالتصاالت.
لمجلس االتحاد
ي
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الخ�ات العملية
ب
المسمى الوظيفي
05/2013 – 07/2012
مسؤول المعلومات ف ي� الحكومة ،مكتب رئيس الوزراء ،بورت فيال ،فانواتو
كب�
مكتب ي
ي

وال ت
س�اتيجية الوطنية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وكالة حكومية وطنية ،مسؤولة عن السياسة إ
(الرقمية) ،فضال ً عن تطوير حلول الحكومة إال ت
لك�ونية وتنفيذها عىل مستوى الحكومة.

مستشار سياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT

ف
ن
طل� من قبل الحكومة لقيادة
ي� أعقاب العالقة السيئة يب� منظم القطاع والوزير المسؤول عن القطاع ،تم ب ي
بالضافة إىل خطط
وهيكل
جديدة
سياسة
وتنفيذ
تطوير
مؤسس جديد لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إ
ي
ين
ين
الحكومي�.
المسؤول�
التنفيذ والمراقبة ،و تعزيز القدرات ذات الصلة لكبار

06/2011 – 06/2009
ف
(ال�يطانية)،
هيئة تنظيم االتصاالت ي� الجزر العذراء ب
رود تاون ،تورتوال ،الجزر العذراء بال�يطانية

مدير تنفيذي (وعضو مجلس إدارة)

ن
المبا�ة عن ت
الثا� ف ي� القيادة" ،مع المسؤولية ش
اس�اتيجية الهيئة ،ومدخالت سياسة
قيادة الهيئة باعتباره "الرجل ي
وال�امج ت
االس�اتيجية الرئيسية.
القطاع الشاملة ب

إنجازات مختارة
ش
دول لفانواتو،
التفاوض مع القطاع الخاص كأحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي عىل ن� أول كابل بحري ي
ف
ف
ن
ن
الثا� من  ،2014سجل منظم القطاع نزوال بنسبة  ٪70ف ي�
و� شت�ين ي
والذي بدأ تشغيله ي� كانون ي
الثا�  .2014ي
ال تن�نت.
أسعار إ
ين
المعني� المتعددين،
تأسيس عملية تطوير وتنفيذ سياسة شاملة وعملية وتعاونية مدفوعة من قبل
جدا
واستقبلها مراقبون خارجيون بمالحظات مثل" :بنظرة ثاقبة [لهذه] العملية فإنها تقدم
مفيدا ً
نموذجا ً
ً
أ
ف
ت
ال� قد ترغب بإعادة تطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
للممارسة ي� دول المحيط الهادي الخرى ي
ال تن�نت.)2013/5/18 ،
مجتمع
قسم
الهادي،
المحيط
جزر
"(
بهم
الخاصة
()ICT
إ
تطوير سياسة وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTموجهة لتنمية القطاع ،ت
وال� جذبت
ي
تاريخيا حقًا( ".دان
تعليقات مثل( :أ) "أنا سعيد حقًا برؤية مثل هذه الوثيقة الجوهرية والشاملة [ ]...يعد إنجا ًزا
ً
ماكغري  ،معهد المحيط الهادئ للسياسة العامة ( ،)2013/5/28 ،ب) "أود أن ن ئ
أه�  OGCIOعىل جودة
جيدا ويغطي جميع القضايا بطريقة شفافة( ".رون بوكس  ،منظم
وعمق السياسة ]...[ .إنه ممتاز ومدروس ً
االتصاالت واالتصاالت الراديوية .)2013/5/16 ،
وضع سياسة الوصول العالمية مما أدى إىل تقليص المساهمة المالية العامة إلنشاء نقاط وصول عامة إىل
أ
إال تن�نت ث
ال�نامج  ،وتعزيز التعليم من خالل الدوات الرقمية.
بأك� من  10مرات لكل نقطة  ،وتعزيز استدامة ب
تعزيز الدعم من قبل ش�كاء التنمية (بما ف ي� ذلك إعادة فتح صندوق  AUSوالذي كان مجمداً سابقا ،بقيمة
 2.8مليون دوالر ت
أس� يال لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (.))ICT

ين
المستهلك� من خالل
إنجازات مختارة :إجراء مراجعة للسوق أدت إىل تعزيز المنافسة ف ي� القطاع ،تعزيز حماية
إطار جديد لحماية المستهلك  ،تعزيز استعداد القطاع للكوارث الطبيعية من خالل إطار صناعي إلدارة الطوارئ
واالستجابة لها ،زيادة كفاءة استخدام الطيف الراديوي من خالل تعزيز قدرات المراقبة الراديوية .تهدئة مخاوف
الكهرومغناطيس المتعلق بالبنية التحتية الالسلكية من خالل تمرين قياس إالشعاع
الجمهور بشأن إالشعاع
ي
ت
المعاي�.
باالش�اك مع جامعة إقليمية وهيئة دولية لوضع
الكهرومغناطيسيعىل مستوى إالقليم الذي يتم إجراؤه
ي
إنشاء نقطة تبادل ت
للإن�نت ومركز بيانات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTبقيادة القطاع الخاص ،تعزيز
الدارية والتعيينات.
القدرة التشغيلية للهيئة من خالل إطار عمل جديد للإدارة الداخلية والهيكلية إ

وال�ق أ
النجازات :تأكيد مجلس االتصاالت السلكية والالسلكية  ( SAMENAف ي� جنوب آسيا ش
الوسط وشمال
إ
أ
تقدما لعام  ،"2009وكذاك تأكيد منشور الصناعة إالقليمي
إفريقيا) بالهيئة وذلك باعتبارها "المنظم ال ثك� ً
 CommsMEAللهيئة كمنظم العام ف ي� .2009

06/2009 – 02/2007
هيئة تنظيم االتصاالت بمملكة البحرين ،المنامة ،البحرين
نائب المدير العام
ن
المبا�ة عن ت
الثا� ف ي� القيادة" ،مع المسؤولية ش
اس�اتيجية الهيئة،
قيادة الهيئة باعتباره "الرجل ي
وال�امج ت
االس�اتيجية الرئيسية.
ومدخالت سياسة القطاع الشاملة ب

02/2007 – 10/2004
هيئة تنظيم االتصاالت لجمهورية ليتوانيا ،فيلنيوس ،ليتوانيا
الهيئة الوطنية التنظيمية لالتصاالت إال ت
وال�يد
لك�ونية ب
ن
شباط/ف�اير 2007
/نوفم�  2005إىل
الثا�
نائب المدير العام وعضو مجلس إ
ب
ب
الدارة  -من شت�ين ي
أ
ت
ورو�
جزء من فريق القيادة كمسؤول عن إس�اتيجية الهيئة والشؤون القانونية فضال عن التعاون ال ب ي
والدول
ي

ا إل نجا زا ت
تأ كيد مجلس ا التصا الت ا لسلكية وا لالسلكية  ( S A M E N Aف ي� جنوب آسيا وا شل�ق
تقدما لعام
ا أل وسط وشما ل إ فر يقيا ) با لهيئة وذلك باعتبارها " ا لمنظم ا أل ثك�
ً
 ، "2 0 0 9وكذا ك تأ كيد منشور ا لصناعة ا إل قليمي  CO M M S M E Aللهيئة كمنظم
ا لعام ف ي� .2009

إ نجازات مختا رة
ب� ن
أعىل انتشار للهواتف المحمولة ف� العالم  Informa Telecoms & Media ، 2005من ي ن
أد� أجور
ي
التعرفة للهواتف المحمولة ف� أوروبا (المفوضية أ
الوروبية ،)2005 ،وأقل أجور التعرفة للنطاق العريض ف ي�
ي
أوروبا (وزارة النقل واالتصاالت.)2005 ،
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الخ�ات العملية
ب
المسمى الوظيفي
01/2007 – 09/2002
جامعة فيلنيوس ،فيلينيوس ،ليتوانيا
أقدم وأك� مؤسسة تعليمية ،أ
ال�تيب ن
والوىل ف� ت
العال الليتوانية.
ب
ي
الوط� لمؤسسات التعليم ي
ي

إنجازات مختارة
ض
المحا�ين الزمالء ف ي� كلية الحقوق ،أدخل تدريس مواد قانون تكنولوجيا
صغ� من
كجزء من فريق ي
المعلومات واالتصاالت ف ي� مناهج مختلف أقسام جامعة فيلنيوس وأنشأ مركز قانون المعلوماتية.

معيد ،ض
محا� ،أستاذ مساعد
أ
ف
ورو�"" ،قانون تكنولوجيا
صمم و /أو َّ
درس الدورات التالية" :قانون المنافسة ي� االتحاد ال ب ي
أ
ن
القانو� للتجارة إال ت
لك�ونية"،
ورو�"؛ "قانون المعلوماتية"" ،التنظيم
المعلومات
ي
الدول وال ب ي
ي
الدول العام"
"القانون
الخاص"،
الدول
"القانون
ي
ي

10/2004 – 10/2001
هيئة تنظيم االتصاالت لجمهورية ليتوانيا ،فيلنيوس ،ليتوانيا

أ
ن
ورو� مع المفوضية
تحرير سوق االتصاالت
الليتوا� بنجاح ،واختتام ناجح لمفاوضات االنضمام إىل االتحاد ال ب ي
ي
أ
الوروبية بشأن فصل االتصاالت ،وإنشاء قسم ن
قانو� فعال ف ي� الهيئة.
ي

ن
القانو�
رئيس القسم
ي
أسس وقاد العملية القانونية لهيئة تنظيمية حديثة إالنشاء
10/2001 – 11/1999

ش�كة UAB Lietuvos telekomo verslo sprendimai
(مندمجة آ
الن ف ي�  ،)AB Telia Lietuvaفيلنيوس ،ليتوانيا

وأك� مزود خدمة ت
ش�كة تابعة للمشغل الحال للهاتف الثابت ن
للإن�نت (مملوكة من قبل
الوط� ب
ي
ي
التجاري�ن
بالضافة اىل وجود  600من العمالء
كب� إ
ي
 )Teliaوهي المسؤولة عن الخدمة بحد ي
الر ي ن
ئيسي� للمشغل.
مستشار ن
قانو�
ي
ن
القانو� الكامل للوظائف التجارية ومنتجات المنظمة
مسؤول عن الدعم
ي

06/1998 – 10/1997
مدرسة فيلنيوس الثانوية للعلوم الطبيعية والتقنية (فيلنيوس ليسيوم حالياً)،
فيلنيوس ،ليتوانيا
إحدى المدارس الثانوية الرائدة ف ي� ليتوانيا
مد ِّرس لعلوم الكمبيوتر

يغ� ذلك
ن
القانو�
الجوائز والتقديرات :جائزة هيئة تنظيم االتصاالت ف ي� ليتوانيا "لوضع أسس التنظيم
ي
لالتصاالت إال ت
لك�ونية"
الدول لالتصاالت والعمليات المماثلة 06-ITU PP :و  10-PPو 14-PP؛
االتحاد
ي
 06-WTDCو 14-WTDC؛ القمة العالمية لمجتمع المعلومات (2005 )WSIS؛
منتديات حوكمة إال تن�نت  2006و  2013و 2014؛ اللجنة التوجيهية ش
لم�وع إال تن�نت
س�اتيجي أ
للجميع التابع للمنتدى االقتصادي العالمي؛ شبكة التخطيط إال ت
للمم المتحدة؛
أ
الفريق العامل ن
المع� بتعميم سيادة القانون عىل بال�امج التابعة للجنة العليا للمم
ي
المتحدة؛ قيادة مجموعة برنامج المجتمع المتصل التابع للجمعية الدولية لشبكات الهاتف
المحمول ()GSMA؛ منسق مجموعة عمل شبكة المنظ ي ن
ّم� العرب حول تنظيم التجوال
الدول باستخدام شبكات المحمول.
ي
قدمت ث
تقديميا ،وأدوار خطابية أخرى ف ي� مناسبات مختلفة ( ف ي�
عرضا
أك� من ً 200
الخطابةّ :
ً
ث
أك� من  40دولة ومناسبة).
أ
أ
ف
ف
ض
الخ�ة الكاديمية :محا� ضيف ي� كلية لندن للعمال ،ومممتحن خارجي ي� جامعة جنوب
ب
إفريقيا ( ،)UNISAوعضو ف ي� هيئة تحرير مجلة "سياسة االتصاالت" (المنشورة ف ي� موقع
ض
ومحا� مدرب ف ي� المعهد الليتو ن يا� للإدارة العامة.
،)ELSEVIER
الن� والبحث :شن� ما يزيد عن  20مقاال ً والمشاركة ف� تأليف ثالثة كتب حول قو يان�ن
ش
ي
وسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

االهتمامات الشخصية /الهوايات
أحب قضاء ت
عطل� ف� الجبال ت ز
(ال�لج ،ش
الم� لمسافات طويلة) ،أو بالغوص تحت الماء (وأحمل
ي ي
ي
ف
ف
ت
شهادة  PADI Divemasterي� الغوص) ،أو اكتشاف أماكن جديدة .اعتدت ي� ف�ة ما قبل
مدين� بموسيقى الجاز واالكتشافات الموسيقية أ
ت
حيا� ف� ت
الخرى .أتخلص من
كوفيد 19-أن تُغمر ي ي
ي
أ
ف
التوتر عن طريق الجري (قمت بالمشاركة ي� نصف ماراثون) أو صالة اللعاب الرياضية أو قراءة
كتاب.

ال�يد إ ت ن
و�:
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بنا بع� ب
اللك� ي
contact@tomas4itu.org
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