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تنمية االتصاالت من خالل إدارة تقرير أعدته شعبة بناء القدرات مبكتب  ،وتوصيات للمستقبل اسرتاتيجيةمراجعة : مراكز التميز
 دعم املشروعات وإدارة املعرفة.

زمالء  التقرير مبدخالت جوهرية. وقدم David Souterوالدكتور  Cladys Ogallo وقد زود خبريا االحتاد الدويل لالتصاالت السيد
جيهية اإلقليمية ملراكز التميز القائمة، لالحتاد الدويل لالتصاالت ومن اللجان التو  املتخصصةدارات من املكاتب اإلقليمية واإل

 معلومات ومقرتحات ساعدت يف إعداد هذا التقرير.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يرجى مراعاة الجوانب البيئية قبل طباعة هذا التقرير 
 

 

 
 ITU 2015 

 االحتاد الدويل لالتصاالت.جيوز نسخ أي جزء من هذا املنشور بدون تصريح كتايب مسبق من  مجيع احلقوق حمفوظة. ال
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 متقديـ
 

وتوصيات  اسرتاتيجيةمراجعة تميز: هذه الوثيقة عن مراكز ال ملك أقدميسعدين أن 
. والوثيقة حمصلة دراسة استهدفت مراجعة مشروع مراكز التميز، ولقد مت للمستقبل

الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي عقد  73إعدادها وفقًا للقرار رقم 
وتتضمن الوثيقة توصيات سيتم تنفيذها يف املرحلة  .(WTDC-10) 2010يف عام 

ر انعقاد املؤمت تعقب اليتدورة التخطيط الالحقة للمشروع يف إطار العمل الذي يبدأ ب
ة وقدمت هذه التوصيات إىل شعب .(WTDC-14) 2014العاملي لتنمية االتصاالت 
الصادر عن املؤمتر العاملي  40شكلت مبقتضي القرار رقم  اليتبناء القدرات البشرية 

، وأقرها الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت. 2010لتنمية االتصاالت لعام 
ئيسية مكتب تنمية االتصاالت يف بلوغ أحد أهدافه الر  سرتاتيجيةستساعد هذه االو 

 املؤسسية والبشرية. وهو تعزيز قدرات أعضائه
جديدة ملراكز  اسرتاتيجيةالعمليات التشغيلية واإلجراءات اخلاصة بولقد وضعت 

. سرتاتيجيةمن أجل إنفاذ هذه اال ITUالتميز التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت 
اليت سيتم هبا  حتديد الكيفيةوتشمل هذه الوثيقة عملية التدرج خطوة خطوة يف 

 اختيار وتشغيل املراكز اجلديدة.
  /http://academy.itu.int/news/item/1152متاحة عرب اخلط على الرابط التايل:  سرتاتيجيةووثيقة اال

علومات ذات قيمة بالنسبة لكم. وإن ي أتطلع إىل مشاركة مجيع أصاا  املصلاة والسيما جو أن جتدوا هذه الوثيقة ثرية مبوأر 
 .سرتاتيجيةالقائمني على التدريب وذلك من أجل إجناح هذه اال

 

 

 

 

 
 براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت

 الحتاد الدويل لالتصاالتا
 

http://academy.itu.int/news/item/1152/
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 ديباجـةال
 الخلفيـة

بغرض تعزيز بناء القدرات  2001بدأ برنامج مراكز التميز الذي أطلقه االحتاد الدويل لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت يف عام 
يا وبعد ذلك يف مناطق أخرى هبا أسواق ناشئة إفريقيف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل مبدئي يف 
إىل عام  2007والثانية من عام  2006إىل عام  2001ونامية. ولقد نفذ هذا الربنامج حىت اليوم على مرحلتني )األوىل من عام 

ومؤخرًا من صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات  TELECOM Surplus( وذلك بتمويل من صندوق "تليكوم سريبالس" 2012
 .2014ولكن امتد املشروع حىت ديسمرب  2011واالتصاالت. وانتهت هذه التدابري التمويلية يف عام 
جيب أن  ITUأن "نشاط مراكز التميز التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت  2010وقرر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف عام 

 دعم مع وضع أولويات حتدد عن طريق التشاور مع أعضاء االحتاد" وطلب املؤمتر إىل مدير مكتب تنمية االتصاالتتستمر وت
إجراء حتليل شامل للربنامج واألنشطة التنظيمية واملالية ملراكز التميز التابعة لالحتاد وإذا لزم األمر وضع خطة عمل لتاسني أداء 

 هذه املراكز. 
 :دير مكتب تنمية االتصاالت كإسهام يف هذا التاليل، وهو مقسم إىل أربعة أقساموأعد هذا التقرير م

  احلايلتواجهه يف الوقت  اليتات برنامج مراكز التميز حىت اليوم والفرص والتاديات إجناز تاريخ و  1يبني القسم. 

  من  ال بد اليتوهيكل اإلدارة( الرئيسية واخليارات )األهداف واملبادئ  سرتاتيجيةاملوضوعات اال 2يناقش القسم
 .حتديدها حال وضع برنامج املستقبل

  لتميز والتدابري املتصلة بهاهيكل الربنامج اجلديد ملراكز  3يربز القسم. 

  املتطلبات املالية للربنامج اجلديد. 4ويتناول القسم 

 املختلفة للمنهج املتبع يف هذا التقرير.ومرفق بالتقرير ملخص تنفيذي وثالثة مالحق تبني مقرتحات تنفيذ اجلوانب 

 جيةهنجعية والمر الشروط الم
 كانت الشروط املرجعية يف هذه الدراسة هي مراجعة الوضع احلايل ملبادرة بناء قدرات مراكز التميز، وهي على الناو التايل:

  ؛مراكز التميز يف ضوء الواقع احلايل اسرتاتيجيةمراجعة وحتديد أهداف و 

 املقرتحة مع األخذ بعني االعتبار موارد االحتاد الدويل  سرتاتيجيةاسات ملراكز التميز تتماشي مع االوضع سي
 ؛لالتصاالت املتاحة إلدارة ورصد الشبكة

  ؛تضمن انضمام املؤسسات املرموقة فقط إىل الشبكة اليتحتديد معايري اختيار مؤسسات مركز التميز 

  ؛اختيار مؤسسات الشبكة بأسلو  موضوعي وعادل وشفافوضع آليات الستخدام معايري 

  ؛التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت احلايليضعها النموذج  اليتاقرتاح منوذج متويلي مستدام ملراكز التميز يقر بالقيود 

  قوهتا توصي باختاذ األسلو  األمثل إلنشاء شبكة فعالة لتدريب الشركاء وكيف ميكن هلذه املؤسسات أن تفعل
 وخاصة كيف تستطيع مراكز التميز تدعيم القدرات الفريدة للجامعات.
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 :وقامت على ما يأيت 2011ولقد أجريت الدراسة خالل شهري سبتمرب وأكتوبر 
  إجراء مناقشات وجهًا لوجه مع مدير مكتب تنمية االتصاالت ورئيس إدارة املشروعات واملبادرات مبكتب تنمية

العاملني املشاركني مباشرة يف برنامج مراكز التميز من خالل شعبة بناء القدرات البشرية مبكتب االتصاالت وكافة 
 ؛تنمية االتصاالت

 ؛إجراء مناقشات هاتفية مع جمموعة منتقاة من مديري املكاتب اإلقليمية التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 ؛ليميني بربنامج مراكز التميزإجراء مناقشات هاتفية مع جمموعة من املنسقني اإلق 

 ( مركزاً  23النظر يف ردود مراكز التميز على االستبيان )؛هم الذين قاموا بالرد على االستبيان الباثي 

 ؛إجراء اتصاالت هاتفية إضافية مع جمموعة من املراكز يتم اختيارها 

 ؛ات مت تدريب العاملني هبا يف مراكز التميز(إجراء اتصاالت هاتفية مع جمموعة منتقاة من عمالء الربنامج ) منظم 

  كز إجراء مناقشات وجهًا لوجه مع أحد املراكز يكون قد شارك يف الربنامج منذ بدايته وهو مر(AFRALTI)  ومع
 ؛جمموعة من عمالئه وذلك يف دراسة حالة واحدة إلحدى الدول أال وهي كينيا

  املتخصصني يف جمال التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إجراء اتصاالت هاتفية مع جمموعة منتقاة من
 ؛الدول النامية

  يقدمها مكتب تنميه االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت إىل مراكز التميز وعلى  اليتعمل حبث مكتيب على املواد
يا املعلومات واالتصاالت يف الدول مبادرات أخرى متعلقة بالتدريب وبناء القدرات يف جمال االتصاالت وتكنولوج

 النامية.

 الشروط املرجعية املطلوبة إلعداد تقرير استنتاجي ويشمل العناصر اآلتية:
 ؛واضاة وإطار ملراكز التميز من خالل بيئة ذاتية مستدامة اسرتاتيجية 

 ؛سرتاتيجيةسياسات وعمليات وممارسات رئيسية تدعم هذه اال 

 امها إلدارة العمليات، على سبيل املثال أدوات اختيار وتقييم الشركاء القائمني على التدريب األدوات الواجب استخد
 ؛(”nodes“ مبراكز التميز ) ما يسمى بنقاط مركزية

 ؛إبراز دور ومسئوليات االحتاد الدويل لالتصاالت يف هذا اإلطار 

  خطة تنفيذية لالنتقال من السيناريو احلايل ملراكز التميز إىل اإلطار اجلديد والسيما كيفية التعامل مع مراكز التميز
 نريد أن تكون عليها مراكز التميز. اليتاحلالية على الشبكة والصورة املستقبلية 

 من هذه النقاط على حدى. هذا التقرير كالً  وتغطي األقسام التالية يف
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 : برنامج مراكز التميز حتى اليوم1قسم ال
 يتناول أول قسمني يف هذا التقرير برنامج مراكز التميز وخيارات املستقبل من زاويتني:

  يقدم مراجعة لتجربة الربنامج إىل يومنا هذا ورؤية املراكز احلالية وعمالئها يف ما يتعلق بسجل نشاطها  1القسم
 ؛اهتاإجناز وقيمتها و 

  أهداف االحتاد الدويل لالتصاالت وأعضائه يف احلفاظ على برنامج املراكز يف املستقبل والسياق  2ويراجع القسم
 حتتاج إىل توضيح عند وضع برنامج جديد.  اليتالذي ينفذ فيه هذا الربنامج واملسائل الرئيسية 

األكثر أمهية لربنامج مراكز التميز املراجع جيب أن تكون  فالشروط املرجعية الواردة يف هذا التقرير تشري إىل أن نقطة االنطالق
وأن يقوم الربنامج على أساس فهم للظروف  حتاد الدويل لالتصاالت اليوم وغداً حتديد احتياجات بناء القدرات لدى أعضاء اال
جعلت للربنامج هوية يف  2000ات برنامج مراكز التميز منذ بدايته يف عام إجناز والتوجهات اجلارية. ومع ذلك فإن جتربة وسجل 

جيب أن يعمل هبا  اليتيؤثر على األرجح يف تفكريهم. وعند النظر يف الكيفية  فأصبح ميثل مرياثاً مهماً  ITUأذهان أعضاء االحتاد 
 :هلذه العملية. ويقوم هذا القسم مبا يأيت احلايلالربنامج يف املستقبل يكون من املهم أن نفهم كيف توصلنا إىل الوضع 

  ؛اليوم حىتتلخيص تطور برنامج مراكز التميز 

 ؛يشري إىل الربنامج يف وضعه احلايل ويلخص نقاط القوة والضعف فيه كما يراها أصاا  املصلاة 

 ت وبناء القدرات عرب عقد من يصف الظروف املتغرية احمليطة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاال
 بعض اآلثار املرتتبة على ذلك حالياً. إعمال الربنامج وأيضاً ن مت خالله الزم

عشر سنوات منذ حتديد هدفه املبدئي وهو مدى وكما هو واضح من هذا البيان، تطور برنامج مراكز التميز بشكل جوهري على 
دعم التدريب الذي أصبح واسع  بناء القدرات املؤسسية لعدد صغري من مراكز التميز الرئيسية يف هناية القرن املاضي وحىت تيسري

اختذت على صعيد املؤمتر العاملي لتنمية  اليتاالنتشار يف الوقت احلايل. ولقد حقق التطور بشكل جزئي القرارات الرمسية 
االتصاالت أو على مستوى مدير مكتب تنمية االتصاالت. وبشكل أوسع جنم هذا التطور من القرارات املتصلة بالربجمة السنوية 

اختذهتا املكاتب اإلقليمية واللجان التوجيهية اإلقليمية مع دعم إداري وسياسي حمدود من  اليت املاضية السنة عمل ىكل وحمتو وهي
وخليفته صندوق  TELECOM Surplusشعبة بناء القدرات البشرية مبكتب تنمية االتصاالت. ومول الربنامج صندوق االتصاالت 

 صاالت ـ وال يزال حىت اليوم ـ وهي موارد قد ال تكون متاحة يف املستقبل.تنمية تكنولوجيا املعلومات واالت
 :وتبني اجلداول والرسوم البيانية التالية تطور برنامج مراكز التميز خالل العشر سنوات املاضية

 ؛حتققت زيادة ثابتة يف عدد املراكز خالل الفرتة الزمنية للربنامج 

  ؛يف كل مركز كانت تتم سنوياً   اليتاألنشطة وصاحب هذا األمر اخنفاض يف عدد 

  تأرجح عدد املشاركني يف أنشطة املراكز بشكل كبري على مر السنني فبلغ إمجايل العدد ما يزيد على أربعة آالف
 .2004مشرتك يف عام 
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 1999-2011 ،عدد المراكز/النقاط المركزية في كل منطقة - 1جدول ال
المنطقة  األمريكتان إفريقيا 

 العربية
 –آسيا 

المحيط 
 الهادي

دول  الكاريبي
الكومنولث 
 المستقلة

الدول  أوروبا
الناطقة 
بالبرتغالية 
 واإلسبانية

 اإلجمالي

1999 2 1 1 1     5 

2000 2 4 2 1     9 

2001 2 4 2 1     9 

2002 2 4 2 4     12 

2003 2 4 3 4  3   16 

2004 2 4 3 4  3   16 

2005 2 7 3 4  3   19 

2006 2 15 3 4  3   27 

2007 6 18 4 5  3 5  41 

2008 6 22 4 5 6 6 5  54 

2009 6 23 4 6 6 6 5 6 62 

2010 6 23 4 6 6 4 6 6 61 

2011 6 23 4 6 6 4 6 6 61 

 

 1999-2011 ،ةعدد األنشطة في كل منطق - 2جدول ال

المنطقة  األمريكتان إفريقيا 
 العربية

 –آسيا 
المحيط 
 الهادي

دول  الكاريبي
الكومنولث 
 المستقلة

الدول الناطقة  أوروبا
بالبرتغالية 
 واإلسبانية

 اإلجمالي

1999 6 4 3 1   8  22 

2000 8 4  3  7 15  37 

2001 22 8 3 7   5  45 

2002 20 12 6 5   1  44 

2003 26 23 7 2  6 6  70 

2004 34 25 11 3  8 13  94 

2005 38 19 11 1   21  90 

2006 36 43 6    11  96 

2007 15 42 5 7  4 4  77 

2008 8 42 8 14 2 10 9  93 

2009 2 25 5 17 6 13 5 10 83 

2010 24 34 9 10 9 9 9 11 115 

2011 25 21 5 11 6 6 2 11 87 

 953 32 109 63 23 81 79 302 264 المجموع
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 1999-2011 ،عدد المشاركين في كل منطقة -3جدول ال

 

المنطقة  األمريكتان إفريقيا
 العربية

 –آسيا 
المحيط 
 الهادي

دول  الكاريبي
الكومنولث 
 المستقلة

الدول  أوروبا
الناطقة 
بالبرتغالية 
 واإلسبانية

اإلجمال
 ي

1999 78 255 95 29 
  

363 
 

820 

2000 133 107 
 

45 
    

285 

2001 469 375 143 154 
  

303 
 

1444 

2002 473 499 440 120 
  

40 
 

1572 

2003 697 716 483 40 
 

215 180 
 

2331 

2004 1136 1094 943 73 
 

449 450 
 

4145 

2005 871 831 517 17 
  

992 
 

3228 

2006 717 1125 278 
   

277 
 

2397 

2007 363 1238 178 209 
 

151 207 
 

2346 

2008 223 1195 213 435 30 601 275 
 

2972 

2009 33 659 81 386 159 270 150 293 2031 

2010 553 825 161 314 227 523 201 307 3111 

2011 575 483 115 253 98 138 no data no data 1662 

 28344 600 3438 2347 514 2075 3647 9402 6321 المجموع

 

 .2و 1برسوم بيانية يف الشكلني  3إىل  1صورت األرقام الواردة يف اجلداول من 

 1999-2011 ،عدد المراكز واألنشطة – 1شكل ال

 

 (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت املصدر: 

  

 األنشطة املراكز
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 1999-2011 ،: عدد المشاركين2شكل ال

 

 (ITU)املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت  

 

 1999-2006 – المرحلة األولى 1.1
يف بناء القدرات  TELECOM Surplusكمبادرة الستخدام أموال صندوق االتصاالت   2000بدأ برنامج مراكز التميز يف يونيو 

 ESMTيف كينيا بالنسبة للدول الناطقة باإلجنليزية ومعهد  AFRALTIيا مها: إفريقاملؤسسية والتدريب يف معهدين للتدريب يف 
عهدين متميزًا وقت بدء الربنامج. بل على العكس أي من امل يكنلالتصاالت يف السنغال بالنسبة للدول الناطقة بالفرنسية. ومل 

من ذلك كان كالمها معروفاً بوجود نقاط ضعف مؤسسية وتعليمية ومالية جوهرية فيه. وعالوة على ذلك كان اهلدف هو رفعهما 
اء القدرات على وكان األمل يف أن يسهما يف بن .إىل املستوى الذي ميكن وصفهما عنده "بالتميز" والذي يكفل هلما االستدامة

من قيمتهما لدى أعضاء االحتاد  تدرجيياً  مستوى رفيع وأن يذهبا إىل أبعد من التدريب ليضطلعا بدور الباث واملشورة وأن يزيداً 
 الدويل لالتصاالت يف القارة.

تغطية تكاليف مليون دوالر ل 1,33وعلى هذا منح دعم مايل وإداري كبري للمؤسستني. وخصص لكل منهما متويل تأسيسي بلغ 
. وكان هلذا 1حتويله إىل مركز للتميز مثل استخدام اخلرباء وتطوير جهاز العاملني والدعم املؤسسي وتكليف منسقني للمشروع 

كان كل مركز قد وسع من نطاق ومستوى   2007وحبلول عام  .التمويل اخلارجي الكبري أبلغ األثر يف كال املركزين أثناء تلك املرحلة
عمله يف بناء القدرات )بتنظيم املزيد من دورات التدريب وزيادة عدد املشاركني من املنظمات يف عدد أكرب من الدول( وحسن 

( AFRALTIلالتصاالت وشبه استدامة بالنسبة ملؤسسة  ESMTبشكل كبري من مركزه املايل )بتاقيق االستدامة بالنسبة ملؤسسة 
 وشكلت األنشطة حجماً كبرياً من العمل يف كل من املركزين.

إىل حتقيق نتائج مهمة  AFRALTIو ESMTومن منظور بناء املؤسسة وحجم التدريب أدي االستثمار الكبري الذي مت يف كل من 
ستوى الذي جيذ  املشاركني . وعلى الرغم من ذلك مل يستطع أحد منهما حتسني جودة التيسريات املادية إىل امل2006حبلول عام 

 رفيعي املستوى أو جتاوز التدريب إىل الباث والقدرة االستشارية.
يا أدى إىل طلب توسيع برنامج مراكز التميز ليشمل مناطق أخرى. ولكن الربامج إفريقإن ختلل هذين املركزين يف عمق األنشطة يف 

املؤسسي وأكثر اهتمامًا بتنفيذ برامج تدريب جوهرية حول قدرات  اإلقليمية األخرى كانت أقل اهتمامًا وبشكل واضح بالبناء
 يشار إليها يف هذا التقرير باسم "املراكز"(. واليت "nodes"املراكز املختارة )املعروفة أحياناً بالنقاط املركزية 

                                                             
 Mike Nxeleتقرير عن دراسة تقييم التأثري لـ  :افريقيمراكز التميز مشروع إل 1
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  حىت عام  ن يتم متديده سنوياً ومت متويله يف البداية ملدة ثالث سنوات مث كا 2001بدأ برنامج املنطقة العربية يف نوفمرب
2007. 

  إىل أن مت إحياؤه يف  2001ولكنه توقف يف عام  2000يف يونيو  –يا إفريقمثل  –احمليط اهلادي  –وبدأ برنامج آسيا
 .مع بداية املرحلة الثانية 2006نوفمرب 

  مخسة عشر مركزاً. وبني عام  2006 عام وأشرك عددًا كبرياً من املراكز بلغ يف 2001وانطلق برنامج األمريكتني يف يونيو
برامج تدريبية وجهًا لوجه ومت  9و نرتنتحماضرة عرب اإل 157مت تنفيذ  2006وهناية املرحلة األوىل يف يونيو  2001
 .مشاركاً  5898تدريب 

  لكن فصلت املنطقتان وأصبح  2003مت توقيع مشروع إلنشاء مراكز يف أوروبا واحتاد كومنولث الدول املستقلة يف عام
كانت مراكز هاتني   2007. ويف هناية املرحلة األوىل عام 2004يف هناية ما ميزانية وهياكل إدارية مستقلة، لكل منه

 مشاركاً. 1448نشاطاً ودربت  38املنطقتني قد نفذت 

تلف املناطق وذلك حسب اختالف الظروف وبنهاية املرحلة األوىل كانت قد وضات اختالفات جوهرية يف تنفيذ الربنامج بني خم
 وتباين األفضليات يف العضوية اإلقليمية. ويرد وصف الحق هلذا األمر يف الفصل التايل.

 

 2007-2012 –المرحلة الثانية  2.1
ال تعديالت متجهة للبناء على مرياث املرحلة األوىل عن طريق إدخ 2007/2006بدأت املرحلة الثانية يف برنامج مراكز التميز عام 

مهمة يف اهليكل والتنظيم. وحتول الرتكيز على أهداف الربنامج من البناء املؤسسي إىل إنشاء شبكات إقليمية للمراكز تكون قادرة 
على توفري حجم كبري من التدريب. فزاد عدد املراكز يف كافة األقاليم ولكن اخنفض عدد األنشطة يف كافة املراكز إىل مستويات 

حلد الذي كانت بعض املراكز ال تقيم سوى نشاط واحد أو نشاطني يف السنة. وأصبح من املأمول أن تنمي املراكز دنيا إىل ا
اإلقليمية االتساق فيما بينها وأن تعمل مع بعضها البعض بغية تقدمي برامج عمل منسجمة فيما بينها تتادد من خالل اللجان 

  راكز.تشارك فيها هذه امل اليتالتوجيهية اإلقليمية 
احمليط اهلادي هياكل إدارية خمتلفة استمدهتا من مناطق أخرى تعتمد على املراكز الوطنية  –ووضعت املنطقة العربية ومنطقة آسيا 

 أكثر من اعتمادها على مؤسسات التدريب الفردية.
تنوعت من حيث الدرجة يف ما بني املناطق. وكانت  اليتركز عمل بناء القدرات يف املرحلة الثانية على بعض املوضوعات الواسعة 

 أهم املوضوعات واسعة النطاق هي: 
 ؛السياسات والتنظيم الالئاي 

 ؛األعمال واإلدارة 

 ؛التكنولوجيا اجلديدة واخلدمات 

 .االتصاالت الريفية والنفاذ العاملي 

 (.احمليط اهلادئ –يا وآسيا إفريقوأضافت بعض املناطق جماالت أخرى مثل أمن الشبكة وإدارة الطيف )
مشارك. وقد مت تدعيم األنشطة يف املرحلة  3000مركزًا فتم تدريب حوايل  60نشاطًا يف  130مت تنفيذ حوايل  2010ويف عام 

دوق دوالر أمريكي للنشاط الواحد وعلى هذا تراوح إمجايل تكلفة الربنامج اخلاص بصن 000 10و 000 4الثانية مببلغ يرتاوح بني 
دوالر أمريكي يف السنة الواحدة. وال يشمل هذا املبلغ تكلفة  000 200 1و 000 750تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني 

يوفرها االحتاد الدويل لالتصاالت واليت تبتلعها بصفة عامة خمصصات ميزانية االحتاد لصاحل بناء القدرات البشرية  اليتاإلدارة 
 ية. واملكاتب اإلقليم

  :ولقد شهدت املناطق املختلفة التطورات اآلتية خالل املرحلة الثانية
 ية ليزيد عدد مراكزها من اثنني إىل ستة مراكز )سبعة اآلن( ومشلت جمموعة متنوعة من فريقتوسعت املنطقة اإل

. لكن ضعف العمل يف الربنامج عامي Telcoاملؤسسات مبا يف ذلك قطاع اجلامعات ومركز تدريب تلكو 
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بينما ارتفع عدد األنشطة واملشاركني منذ ذلك التاريخ. واخنفض عدد األنشطة يف املؤسسات األولية  2009/2008
(AFRALTI وESMT)  ًً يف جمموعة  بسيطاً  بشكل ملاوظ خالل املرحلة األوىل وأصبح الربنامج يلعب اآلن دورًا

أضاى التدريب األكادميي واألنشطة األخرى  –على سبيل املثال  AFRALTIق مبؤسسة األنشطة الكلية. ففيما يتعل
 ؛يقلص من برنامج املراكز من الناحيتني املالية واملؤسسية Ciscoاخلاصة بأكادميية 

  يا ويضم ستة مراكز. وميول بشكلإفريقيف  واإلسبانيةإقليم مستقل للدول الناطقة بالربتغالية  2007نشأ يف عام 
ولكن هذه املسامهات تتوقف  واإلسبانيةمستقل من برنامج املراكز الرئيسي من خالل مسامهات احلكومتني الربتغالية 

 ؛2012بنهاية عام 

  تبنت املنطقة العربية هيكاًل يقوم على جمموعة من اإلدارات الوطنية املختارة تعمل كمراكز يف جماالت مواضيعية
يف ذلك جمموعة من كيانات التدريب داخل أقاليمها. ولقد أدى هذا إىل إتاحة  مستقلة داخل املنطقة ويدعمها

 ؛ختصص أكرب للمراكز عن مثيلتها يف كثري من املناطق األخرى

  هيكاًل ب ي على إدارات وطنية خمتارة تعمل كمراكز يف جماالت عمل  احمليط اهلادي أيضاً  –وأنشأت منطقة آسيا
وتعترب  .تتناول موضوعات حمددة. وهذه النقاط املركزية أو املراكز املرتابطة تقوم بالتدريب يف هذه اجملاالت النوعية

 ًً ة. وتلقي هذه النقاط للمراكز الوطنية وميكن أن تضاف إىل الربنامج الذي تضعه اللجنة التوجيهية الوطني فروعًا
احمليط اهلادي بعض الشركاء  –التشجيع لتنفيذ بعض األنشطة خارج مقارها. ولدى منطقة آسيا أو املراكز املركزية 

( وبعض البائعني APNIC يقدم بعضهم الدعم املايل )كاحلكومة االسرتالية( ويقدم البعض اآلخر اخلربة )مثل هيئة
 الدعم اللوجيسيت.و 

 لوجه واعتمدت  وجهاً  قة األمريكتني يف إقامة برناجمها على التعليم عن بعد بداًل من األنشطة املباشرةاستمرت منط
عددًا من املراكز يفوق املناطق األخرى فضمت اجلامعات املزيد من املتخصصني ومعاهد التدريب يف جمال تكنولوجيا 

مركزًا معظمها من اجلامعات ويقدم  23 املنطقة أصبح عدد املراكز يف 2011املعلومات واالتصاالت. وحبلول عام 
معظمها نشاطًا واحدًا أو اثنني على األكثر كل عام. لذا قررت اللجنة التوجيهية الوطنية إسقاط تسعة مراكز من 

 ؛الربنامج نظراً النعدام نشاطها يف هذا اإلطار

  يًا ستة مراكز تنظم من مخسة إىل عشرة أنشطة  . فأصبح لديها حال2007وبدأ برنامج جديد ملنطقة الكارييب يف عام
 ؛كل عام

  واستمر الربنامج األورويب خالل املرحلة الثانية منظمًا حماضرات جملموعة من الدول من وسط وشرق أوروبا. وأصبح
 ؛لدى املنطقة اآلن ستة مراكز وتنظم أقل من عشرة أنشطة كل عام

 نولث طوال املرحلة الثانية. ويضم حاليًا أربعة مراكز ويقدم ما بني ستة واستمر كذلك برنامج الدول املستقلة للكوم
 وثالثة عشر نشاطاً يف العام.

 الوضع الراهن للعبة 3.1
. وال يوجد إىل اآلن أي التزام لالستمرار يف متويل الربنامج من 2012/2011 عاميبلغ برنامج املراكز للمرحلة الثانية هنايته خالل 

خالل صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال يوجد أي اعتماد متويلي من ميزانيات أخرى لالحتاد الدويل 
املراكز على أساس الرتكيز على وجه املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت نداء من أجل استمرار برنامج  2010لالتصاالت. ويف عام 

أولويات االحتاد. وتلخص الفقرات التالية وضع برنامج املراكز يف هناية املرحلة الثانية وتستعرض نقاط القوة والضعف يف الربنامج  
 أجريت من أجل إعداد هذا التقرير. وسيتم تناول اجلوانب املالية ومسائل أخرى يف اليتكما اتضات من خالل املشاورات 

 .4 القسم
موضح  2010مركزاً. والتوزيع احلايل للمراكز حسب كل منطقة ومستوى األنشطة فيها لعام  61يشمل برنامج مراكز التميز حالياً 

(. وكما الوارد سالفاً  2والسنوات السابقة عليها يف اجلدول رقم  2010على املقارنة بني سنة  االطالع. )وميكن 4يف اجلدول رقم 
شعبة بناء القدرات البشرية بناء على طلب املكاتب اإلقليمية.  4، قدم البيانات الواردة يف جدول 3إىل  1ول من حدث يف اجلدا

ومثة حاجة إىل أن حتفظ هذه البيانات بشكل ممنهج  .وهذه البيانات ضرورية إلجراء التخطيط االسرتاتيجي وتقييم ورصد الربنامج
 (.نب مع البيانات الناجتة من عمليات التقييم )انظر آنفاً لدى مكتب تنمية االتصاالت جنباً إىل ج



 وتوصيات للمستقبل سرتاتيجيةامراجعة  :ميزمراكز الت
 

 3 

 2010: أنشطة مراكز التميز لكل إقليم في 4جدول ال

 ةالمنطق

2010 

المشاركون في  الفعاليات/ المركز المشاركون األنشطة المراكز
 الفعالية

 23 4.0 553 24 6 ياإفريق

 39 0.9 825 2134 23 األمريكتان

 18 2.3 161 9 4 املنطقة العربية

 31 1.7 314 10 6 احمليط اهلادي-آسيا

 25 1.5 227 9 6 الكارييب

الدول املستقلة 
 للكومنولث

4 9 523 2.3 58 

 22 1.5 201 9 6 أوروبا

الدول الناطقة 
 واإلسبانيةبالربتغالية 

6 11 307 1.8 28 

 31 1.7 3111 102 61 اإلجمالي

 

يا عند االنتقال من إفريقال توجد معايري ثابتة الختيار املراكز فلقد كانت احملاولة الوحيدة هي استخدام معايري منهجية لالختيار يف 
 املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية من الربنامج. وتوجد حالياً قائمة من سبع مؤسسات طلبت احلصول على صفة املركز.

 تنوعها أبلغ األثر يف الربنامج. كان لنمو عدد املراكز و 

 املراكز مع تنوع مسئوليات شعبة بناء القدرات البشرية واملكاتب اإلقليمية جعل من الصعب على  فإن ضخامة عدد
الشعبة ومكتب تنمية االتصاالت إدارة الربنامج بكفاءة. ومن الناحية التشغيلية ال يوجد مصدر مركزي عايل اجلودة 

وهذا جيعل من  .باملراكز يف االحتاد الدويل لالتصاالت وال يوجد تقييم مركزي لنتائج الربنامج للمعلومات اخلاصة
الصعب على شعبة بناء القدرات البشرية وعلى مكتب تنمية االتصاالت بصفة عامة ممارسة التوجيه االسرتاتيجي 

 .)أنظر ما يلاق(
  ًراكز املستقلة تقوم اآلن بكم ضئيل من األنشطة يف إطار الربنامج. أن امل وجود هذا العدد الكبري من املراكز يع ي أيضا

ومتخض عن هذا أن االحتاد الدويل لالتصاالت أصبح هو الضامن لوضع املركز الذي حيمل مكانة مرموقة وذلك 
ربنامج، يف حني أن املراكز نفسها أصبات تكسب قيمة مالية حمدودة من املشاركة يف ال ،لعائد حمدود للغاية حتقيقاً 

فلم يعد هناك حافز إليالء املزيد من االهتمام باملراكز. كما أن استمرار دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف تعيني 
أن أنشطة املراكز تدور فقط يف حميط املؤسسات اليت تتمتع مع العاملني فيها بوضع  ومتويل خرباء التدريب يع ي أيضاً 

 املركز املضمون.

 :ليه اليوم وذلك على الناو التايلبقة وبيانات أخرى السمات املهمة للربنامج من خالل الوضع الذي هو عتبني اجلداول السا
  معظم األنشطة مرتبطة مبوضوعات فنية وإدارية من خالل قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهذا

ن الربامج الذي يقع عليها االختيار للتنفيذ يف أي التصنيف يضم جمموعة واسعة من املوضوعات. ومع ذلك ال يبدو أ
منطقة من املناطق تقوم على أساس تقييم منهجي الحتياجات املنطقة أو حبث عن السوق أو على أولويات حددها 

 ؛بوضوح االحتاد الدويل لالتصاالت. وللمراكز نفسها تأثري كبري على اختيار األنشطة

  وال يكاد يكون مثة أنشطة مستهدفة ختص أعلى درجات  .اإلدارية أو الفنية املتوسطةفمعظم املشاركني من الدرجات
كانت موجودة يف الربنامج إبان إطالقه للمرة األوىل. وال يتناسب مستوى   اليتاإلدارة ضمن تلك األهداف األصلية 

  ؛التدريب وتيسريات اجلودة يف العديد من املراكز مع برامج مستويات القمة اإلدارية
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  ويعمل معظم املشاركني يف شركات لالتصاالت )حىت شركات متعددة اجلنسيات( ويف أجهزة تنظيم االتصاالت مع
 وجود أقلية تأيت من وكاالت حكومية ومنظمات أخرى. ويف بعض احلاالت يكون املشاركون من مؤسسات أكادميية.

ت خاصة من العاملني الذين قد يكونون يف حاجة وال يوجد أي دليل على أن جهوداً قوية تبذل الستهداف جمموعا
إىل التدريب يف املراكز )على سبيل املثال األفراد املنتمون إىل الدول األقل منواً أو الذين يعملون يف جماالت حتتاج إىل 

أصبح اليوم لدى شركات مشغلة  –وكما سنعرض يف ما بعد  –جهود لتاسني مهاراهتم(. وعالوة على ذلك 
ت ومعظم املنظمني إمكانات مالية أكرب من االحتاد الدويل لالتصاالت ذاته مما يثري تساؤالت حول مدى لالتصاال

 ؛الذي يقدمه االحتاد احلايلمالءمة الدعم املايل 
  إن معظم املراكز نظمت حجمًا ضعيفًا من األنشطة يف إطار برنامج املراكز، ويف معظم احلاالت يكون هذا النشاط

يكون له تأثري مهم يف دخلها أو مستوى عملها. فلقد نظم كل مركز يف املتوسط أقل من نشاطني يف أضعف من أن 
 –وهو أحد أول مركزين مت إطالقهما  - AFRALTI. وكما ذكر سالفاً أصبح اآلن حجم برنامج عمل مركز 2010عام 

. Cisco عمل الذي يتم لصاحل أكادميية التشبيكوال يوجد وجه للمقارنة بينه وبني ال وىلأقل مما كان عليه يف املرحلة األ
أصبات مقتصرة على جماالت  اليتكبرياً لألنشطة   من هذه املراكز أن تويل اهتماماً  ويف واقع األمر ال ميكن أن ينتظر

 تدر عليها دخاًل. اليتعملها الرئيسية أو تلك 
ات البشرية مبكتب تنمية االتصاالت التابع لالحتاد الدويل شعبة بناء القدر  احلايلوتتوىل إدارة الربنامج بالكامل يف الوقت 

نظراً  اسرتاتيجيةلالتصاالت هذا على الرغم من أن تلك كانت من الناحية العملية ويف السنوات األخرية وظيفة إدارية أكثر منها 
واإلعالن عن الرسوم املالية. واضطلع باإلدارة  األنشطة ودعم اختيار خرباء التدريب كز على توجيه الدعوات للمشاركة يفألهنا ترت 

التشغيلية للربنامج املنسقون اإلقليميون أي العاملون باملكتب اإلقليمي الذين يلعبون هذا الدور جنباً إىل جنب مع وظائف أخرى. 
ما يعادهلا( وأعدها ممثلون  وحتددت برامج سنوية لألنشطة على الصعيد اإلقليمي من خالل اجتماع اللجان التوجيهية اإلقليمية )أو

للمراكز داخل املنطقة والدول األعضاء من اإلقليم وشعبة بناء القدرات البشرية مبكتب تنمية االتصاالت التابع لالحتاد الدويل 
 لالتصاالت واملكاتب اإلقليمية.
 تب تنمية االتصاالت ولكنه يضطلع أيضاً النشاط الرئيسي لشعبة بناء القدرات البشرية مبك احلايلويعد برنامج املراكز يف الوقت 

باد. وأشارت آعمل مؤمتر حيدر  خلطةوكذلك أنشطة بناء القدرات وفقًا  نرتنتبأعمال تتصل بأكادميية االحتاد ومراكز تدريب اإل
 شعبة بناء القدرات البشرية إىل أن املراكز متثل اآلن جزءاً أساسياً من حجم عملها.

نشطة املعتمدة بواسطة االحتاد الدويل لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت/شعبة بناء القدرات البشرية وبصفة عامة يتم متويل األ
دوالر أمريكي  000 4من خالل صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويبلغ متوسط تكلفة األنشطة حوايل 

 هيوتلك  –وتضاف رسوم  تتم وجهًا لوجه. اليتات دوالر أمريكي للمااضر  000 10و نرتنتتتم عرب اإل اليتللمااضرات 
دوالر  500و 250وترتاوح بني  نرتنتدوالر أمريكي للمااضرات عرب اإل 100تبلغ قيمتها حوايل  –القاعدة يف بعض املناطق 

لة يف يا قد تكون تلك الرسوم مبقدار النصف فقط بالنسبة للمااضرات املماثإفريقأمريكي للمااضرات وجهًا لوجه. ويف 
مؤسسات التدريب التجاري. ويتنوع ختصيص هذه الرسوم )أنظر ما يتبع( ولكن تكلفة جهاز العاملني لبعض الوقت واملوارد 

 األخرى قد تفوق ما يتاقق من دخل، علماً بأن شعبة بناء القدرات البشرية هي اليت تفوتر وحتصل هذه الرسوم.
ة اإلقليمية ملعايري معينة بل هي تضطلع بشكل عام بتاديد املوضوعات وال ختضع تفويضات ومسئوليات اللجان التوجيهي

تنفذ هبا املكاتب  اليتتقدم عرب مركز اإلقليم من خالل برنامج سنوي موضوع. ويوجد اختالف يف األساليب  اليتواحملاضرات 
 اإلقليمية املختلفة الربنامج. ومن بني أوجه االختالف ما يلي:

  هيكلة الربنامج اعتماداّ على مراكز فردية اكتسبت وضع مراكز التميز على مر السنني. وميكن أن يف معظم املناطق مت
جتري األنشطة يف جمال بعينه لبناء القدرات يف أي من هذه املراكز اإلقليمية. ولكن يف منطقتني مها املنطقة العربية 

كنقاط مركزية أو مراكز هو دور يتم على الصعيد ، كان الدور األساسي الذي متارسه  احمليط اهلادئ –ومنطقة آسيا 
الوط ي مع وجود إدارات وطنية خمتلفة تتامل املسئولية يف جمال واحد من اجملاالت األربعة أو اخلمسة املتعلقة ببناء 

 ؛القدرات يف إطار الربنامج ككل

  ًحمددة قد و ورش عمل تعقد يف أماكن لوجه أ متثلت معظم األنشطة يف برامج تدريبية وجهاً  ويف معظم املناطق أيضا
يا تتم معظم األنشطة هبذه الطريقة. ومع ذلك أجرت منطقة إفريق مركز التميز ذاته. ففي تكون عادة وليس دائمًا يف

 يف حني أن مناطق أخرى قامت مبزج النشاط عرب اخلط مع النشاط وجهاً  نرتنتاألمريكتني معظم أنشطتها عرب اإل
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مركزية. إال أنه  اسرتاتيجيةاختذت على الصعيد الوط ي ومل يرتتب على قرارات  اليتنوع من القرارات لوجه. ونتج هذا الت
 ؛مل يتم تقييم املزايا النسبية لكل هنج يف تطبيق الربنامج

  ومثة أوجه اختالف مهمة يف أمناط املؤسسات املتمتعة بوضع املركز. ففي األمريكتني يكون معظم هذه املؤسسات من
امعات، ويف مناطق أخرى يكون معظم املراكز من معاهد التدريب غري اجلامعية ومن مراكز التدريب على أعمال اجل

االتصاالت أو أجهزة تنظيم االتصاالت. وبعضها شديد التخصص يف جمال بعينه )على سبيل املثال: وكالة األمن 
 ؛IMPACT) السيرباين

 ة لتاديد وضبط الرسوم املالية. ففي منطقة األمريكتني على سبيل املثال، مت واتبعت املناطق املختلفة ترتيبات خمتلف
للمكتب اإلقليمي التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت(. ويف  30%للمركز و 70%توزيع الرسوم وفقًا لصيغة حمددة )

ويف بعض املناطق تفرض يف معظم األحيان رسوم على األنشطة ولكن ال يكون ذلك هو الوضع دائماً.  ىمناطق أخر 
يتوقع العمالء بطبيعة احلال أن تكون األنشطة الواقعة حتت رعاية االحتاد الدويل لالتصاالت خالية من الرسوم حىت لو  
كانوا يدفعون مبالغ كبرية للتدريب يف أماكن أخرى. وهناك جانب آخر من جوانب التنوع اإلقليمي يتمثل يف أن 

 لرسوم قد تطورت على ما يبدو بدون أي ختطيط اسرتاتيجي أو قصد.تتعلق با اليتالرتتيبات احلالية 

فيما يتعلق بربنامج بناء القدرات يف جممله استجابة للظروف اإلقليمية املختلفة واألولويات  يعلى الرغم من التنوع اإلقليمي القو 
املستوى اإلقليمي جعل من العسري على االحتاد والطلبات، فإن درجة ومسة عدم التنسيق يف تنفيذ الربنامج يف ما بني املراكز على 

الدويل لالتصاالت حتقيق التوجه االسرتاتيجي واالتساق للربنامج مما أضعف من فعاليته بشكل عام. ومع ذلك سيظل التنوع 
ن يقوم على أساس وذا قيمة إال أنه جيب أن يتم التفكري فيه على املستويني العاملي واإلقليمي على حد سواء وأ اإلقليمي ضرورياً 

 االحتياج لبناء القدرات ال على أساس املواءمة اإلدارية أو تاريخ الربنامج، كما جيب أال يقوض االتساق الكلي للربنامج.
ردت على االستبيان اخلاص هبذا التقرير و/أو شاركت يف املقابالت أن تظل تعمل كمراكز: وساقت  اليتوتفضل معظم املراكز 
 اكتسبتها: اليتاآلتية للافاظ على "صفة املركز"  األسبا  الرئيسية

. فكثري من املراكز ذكرت يف املقابالت واإلجابات على االستبيان أن (ITU)قيمة شعار االحتاد الدويل لالتصاالت  1.
إضافياً يف أسواقها الوطنية أو اإلقليمية املعنية ببناء القدرات. فوضع  ارتباطها باالحتاد الدويل لالتصاالت مناها وضعاً 

مركز التميز يوعز إىل أصاا  املصلاة اآلخرين أنه معرتف به من قبل االحتاد جلودة العمل الذي يقدمه. فهذه عالمة 
 اً هذا الوضع يكون غري مستندقيمة ورصيد تسويقي بالنسبة له. إال أن املشكلة بالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت أن 

وعلى هذا  ITUحتت مظلة أنشطة االحتاد  ات املعنية تقوم بعمل يصنف متاماً إىل عملية ضمان اجلودة وأن املؤسس
الناو يبدو االحتاد لألطراف اخلارجية كما لو كان يصدق على أنشطة هو يف احلقيقة ال يعرف عنها شيئاً وال يتامل 

 ؛جتاهها أية مسئولية

إن مصدر الوصول إىل اخلرباء هو االحتاد الدويل لالتصاالت وذلك يع ي الوصول إىل املختصني بالتدريب الذين  2.
يقدمون أنشطة من خالل الربنامج والذي خيتارهم االحتاد من قائمة اخلرباء اخلاصة به وحيصلون على أجرهم من 

املختصني يع ي من الناحية العملية أن املراكز نفسها ال تطلب الربنامج إلقامة األنشطة يف املراكز. إن اللجوء إىل هؤالء 
تقدم بشأهنا أنشطة. رمبا ال متلك املراكز تلك اخلربة أو ال ترى أي احتياج للاصول  اليتبالضرورة اخلربة يف املسائل 

تستخدم مسعة عليها يف ممارسة عملها املتعلق بالربنامج. ويثري هذا األمر من جديد تساؤالت حول إىل أي مدى 
ألغراض تسويقية. ونتيجة لعدم اختيار االحتاد خرباء إقليميني، تضعف اجلهود املبذولة لبناء القدرات  ITUاالحتاد 

 ؛احمللية لتوفري تدريب جيد يف املراكز وداخل املناطق املختلفة

عنها بعض املراكز أهنا أمدهتا مبزيد  املشاركة يف فعاليات وأنشطة أخرى ينظمها االحتاد مثل جلان الدراسات واليت قالت 3.
 من اخلربة ومكنتها من النفاذ إىل موارد إضافية.

مت إرساؤها للمرحلة الثانية من الربنامج إال أنه  اليتإمكانية التشبيك مع مراكز أخرى يف املنطقة. هذا أحد األهداف  4.
لجان التوجيهية اإلقليمية فرصة للتشبيك وجهاً من الصعوبة مبكان تقييم إىل أي مدى حتقق ذلك. وتتيح اجتماعات ال

لوجه بني املراكز إال أنه من الواضح أن عدداً قلياًل منها يتقاسم البيانات أو أية مصادر أخرى أو يب ي أنشطة مشرتكة 
ز مما قد عنصر املنافسة بني املراك سواء داخل أو خارج برنامج املراكز. فالعملية احلالية لتخصيص األنشطة تدرج أيضاً 

 يضعف التشبيك والتعاون.
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لذا اعترب التمتع "بصفة املركز" قيمة كبرية بالنسبة للمراكز ذاهتا والسيما يف ما يتعلق باالعرتاف بالعالمة التجارية والتسويق فإن 
م من ضعف مستوى ثالثة أرباع من أجابوا عن االستبيان وصفوا اكتسا  صفة املركز بأنه يف "غاية األمهية" بالنسبة هلم بالرغ

يقومون هبا يف إطار الربنامج. ولكن هذه القيمة ال تعكس بالضرورة قيمة االحتاد الدويل لالتصاالت وأعضائه وال  اليتاألنشطة 
تقوم هبا املراكز يتناقص )مع تزايد عدد املراكز( مل يعد هناك حافز  اليت"التميز". ونظرًا ألن عدد األنشطة  تع ي بالضرورة أيضاً 

لنسبة للمراكز لالستثمار يف توفري مستوى عال من األنشطة وخاصة عندما ال يكون هناك آلية للتقييم أو توفري اجلودة مما قد با
التاكم يف استخدام شعاره/امسه من  ويف ظل هذه الظروف فقد االحتاد الدويل لالتصاالت فعلياً  .يؤدي إىل فقدان "صفة املركز"
 مهماً يشكل خطراً على مسعة االحتاد. جانب املراكز مما يعد عنصراً 

من اإلقرار بأن الربنامج كما هو موضوع قد لقي بشكل عام تقديرًا من جانب أعضاء االحتاد. وهذا  ال بدوعالوة على ذلك 
. ففي 2010أبداها األعضاء ومن إقرار الربنامج من جانب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يف عام  اليتواضح من التعقيبات 

نشاطًا حضرها ما يقر  من ثالثني ألف مشارك من منظمات الدول األعضاء، يف  950خالل السنوات العشر املاضية أجرى 
شارك  اليتالدول النامية واألسواق الناشئة. وهذا كيان ضخم من العمل أسهم يف خدمة أعضاء االحتاد والعمالء من املنظمات )

 .واملشاركني أيضاً  العاملون فيها يف أنشطة املراكز(
وهذا التقرير غري مع ي بتقييم العمل الذي مت حىت اليوم وإمنا بتاديد اهليكل والنهج الذي يتبع للربنامج التايل الذي سيليب 

وهبذا القول نشعر أن الربنامج اجلاري أعطي لالحتاد الدويل لالتصاالت  .احتياجات احلاضر واملستقبل وحيقق االستدامة املالية
 وألعضائه أقل مما كان ميكن حتقيقه إذا كان قد أعيدت هيكلته ومت توجيهه حنو أولويات االحتاد.

 وكما هو واضح من وصف الربنامج سابقاً، حدث تغيري جوهري يف طابعه منذ أن بدأ من عقد مضى من الزمان.
 يز" يف عدد صغري من املراكز. وعندما فلقد كان يرمي يف البداية إىل بناء القدرات املؤسسية ومن ذلك حتقيق "التم

 تقدمت املرحلة األوىل مت التفكري يف وضع إطار لبناء القدرات عرب جمموعة واسعة من املناطق واملؤسسات.

  ويف املرحلة الثانية صار بشكل أكرب حمركًا لتنفيذ حجم كبري من التدريب حيدده املستوى الكلي من الدعم املتاح من
ة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل جمموعة من املراكز املعتمدة يف كل منطقة. جانب صندوق تنمي

وحتققت جزئياً الرغبة يف حتقيق التناغم للتشبيك اإلقليمي خالل املرحلة الثانية وذلك بواسطة اللجان التوجيهية إال أن 
 .قيمة التمويل احملدودة أدت إىل التنافس بني مراكز املنطقة الواحدة

  ًمعقودة على الرتكيز على كبار املوظفني إال أنه من الناحية العملية كان معظم  وبالرغم من أن النية كانت أصال
املشاركني يف أنشطة املراكز من املديرين أصاا  الدرجات املتوسطة التابعني للشركات املشغلة وأجهزة تنظيم 

 االتصاالت.

  ًضعيف للغاية بالنسبة  –نادرًا ما يزيد عن أربعة  –كل مركز يف العام الواحد   إن عدد األنشطة اليت يقوم هبا حاليا
متثل مؤسسات كاجلامعات واليت هلا  اليتاملراكز  –لربنامج له تأثري كبري على أسلو  عمل املراكز الفردية والسيما 

 جمموعة واسعة من جماالت النشاط.

نتيجة لتخطيط اسرتاتيجي وضعه االحتاد الدويل  يكنعرب هذه املسارات ومل  قائياً تظهر املناقشات والتاليالت أن الربنامج تطور تل
 لالتصاالت.

 حمدداً. ومثة تفسريات خمتلفة لرؤية وتعريف وإدارة املراكز. ومل يتبع مجع املعلومات اخلاصة باملراكز وأنشطتها نسقاً معيارياً 
 وعلى هذا جيب أن يب ي الربنامج القادم على ما يأيت:

  ؛يضعها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت اليتاملزيد من األهداف الواضاة 

 ؛التزام واضح بإثبات توفر التميز واجلودة 

 ؛الرتكيز على جمموعة صغرية من املوضوعات ذات األولوية بالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت وأعضائه 

  ؛الصعيدين العاملي واإلقليميهيكل إداري واضح على 

 ؛التنسيق مع برامج أخرى ملكتب تنمية االتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالت 

 ؛تنمية الشراكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت وأصاا  املصلاة اآلخرين ملساندة تنفيذ برامج املراكز 
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واليت تشكل قاعدة الربنامج اجلديد الذي مت وصفه يف  2يف القسم ولقد نوقشت هذه األبعاد املتعلقة بربنامج املستقبل بشكل عام 
 من هذا التقرير. 3القسم 

 السياق المتغير لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء القدرات 4.1
امج ويرمي إىل لتنفيذ الربن اسرتاتيجيةتشري كل هذه التاديات إىل احلاجة إىل أن يضع االحتاد الدويل لالتصاالت هنجًا أكثر 

 تعظيم قيمته بالنسبة لالحتاد وأعضائه. وجزء مهم يف هذه العملية هو التأكد من أن الربنامج يساير االحتياجات احلالية واملقبلة.
وتبني الفقرات التالية كيف تغري برنامج مراكز التميز خالل السنوات العشر منذ إطالقه. كما أن سياق قطاع تكنولوجيا املعلومات 

 التصاالت للتدريب وبناء القدرات قد تغري جذرياً أثناء تلك الفرتة.وا
هاتان اجملموعتان من التغريات متسقتني بالضرورة فتغري قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جنم عن التطورات السريعة  نومل تك

اختذها االحتاد الدويل لالتصاالت  اليتدابري املؤسسية يف التكنولوجيا واألسواق. أما تطور برنامج مراكز التميز، فقد كان نتيجة للت
أجراها بينه وبني املراكز. وحيتاج الربنامج الذي جيب إعداده اآلن أن يكون أكثر استجابة للتغريات يف القطاع  اليتمن داخله وتلك 

 ز جزءاً منه.وأن يكون يف سياق أكثر اتساعاً من التدريب وبناء القدرات، هذا السياق الذي تعد املراك
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتغير 

معروفة جيدًا يف االحتاد الدويل  2000حدثت يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ عام  اليتإن التغريات 
 كان هلا أكرب األثر على احتياجات بناء القدرات. وبصفة خاصة:  اليتلالتصاالت وال حتتاج إىل املناقشة هنا فيما عدا ذكر تلك 

  استمرت خالل هذا العقد.  –تب ي على التارر واخلصخصة والتنظيم املستقل للقطاع  –إن إعادة هيكلة القطاع
 ؛وتكاد تكون اآلن معظم أسواق االتصاالت تنافسية

 إىل الشبكات من مناطق حمدودة إىل األغلبية العظمي من  مشل النمو السريع يف شبكات احملمول واخلدمات النفاذ
تشمل  اليتاإلقليم يف الدول النامية واتسعت األسواق من دوائر األعمال/احلكومة/اجلماعات املوسرة إىل أسواق الكتلة 

 ؛معظم البالغني

 ت أولويات مشغلي إىل حتول خدمات االتصاالت الالسلكية فغري  نرتنتأدت قاعدة االتصاالت مبا يف ذلك اإل
 ؛الشبكة ومقدمي اخلدمة واملستهلكني

  أصبات إمكانات النطاق العريض يف تقدمي خدمات عظيمة وقيمة تنموية مسألة حيوية بالنسبة لصانعي السياسات
 ؛والقائمني على التخطيط يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ت واألسواق األخرى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ما يتعلق بالتكنولوجيا وهناك تقار  متنامي بني االتصاال
 ؛وتنظيم األعمال وسلوك املستهلك وتنظيم االتصاالت

  تغريت دائرة الفاعلني يف أسواق االتصاالت بشكل جوهري مع زيادة أمهية مشغلي االتصاالت الالسلكية واحملمول
 وتنامي وتغري دور املنظمني. نرتنتلالتصاالت وظهور أعمال جديدة تقوم على اإلوعوملة دوائر األعمال املشغلة 

 بناء القدرات في مجال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كان هلذه التغريات يف اهليكل الضم ي لقطاع االتصاالت تأثري عميق يف متطلبات بناء القدرات لدى الفاعلني يف القطاع ويف 

ميكن أن تليب هذه االحتياجات. فهناك مخسة تغريات تؤثر يف السياق األوسع لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  اليتسلسلة املوارد 
 قدرات الذي تعمل املراكز يف إطاره.وبناء ال (ICT)واالتصاالت 
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  اتسع نطاق الالعبني يف جمال االتصاالت الذي يتطلب التدريب وبناء القدرات بشكل ملاوظ فتمامًا مثل وزارة أو
وزارات االتصاالت وجهاز أو أجهزة تنظيم االتصاالت أصبات سوق االتصاالت الوطنية تضم جمموعة من األعمال 

ر )الشبكات الدولية والبنية األساسية والنفاذ احمللي واالتصاالت الثابتة والالسلكية( وكذلك اخلدمات توف اليتالتنافسية 
تستخدم شبكات االتصال  اليت/واخلدمات املتخصصة واخلدمات اجلديدة والتطبيقات نرتنت)الصوت، البيانات/اإل

( كما توفر نقاط النفاذ )نقاط التبادل على اعيةمثل استخدام احملمول بالعملة والصاة اإللكرتونية والشبكات االجتم
وهي  وأكثر تنوعاً  إن قاعدة املستخدمني احملتملني خلدمات املركز أكثر اتساعاً . واملقاهي السيربانية إخل( نرتنتاإل

  .تتجاوز املستخدمني التقليديني ملركز التدريب )تلكو، املنظمون ووزارات االتصاالت(
  هتم مستخدمي خدمات املراكز احملتملني بشكل مماثل وتغري نظرًا لتطور التكنولوجيا  يتالاتسع نطاق املسائل

ابتداء من  2000فقد أدخلت عدة أجيال من التكنولوجيات اجلديدة والشبكات واخلدمات اعتباراً من عام  .واألسواق
فزيون النسخة للتل نرتنتوبروتوكول اإل VOIPللصوت  نرتنتفائق السرعة وبروتوكول اإل نرتنتوحىت اإل ADSLالـ 

، ولقد أدى كل هذا إىل نشوء أولويات جديدة ملسألة بناء Wimaxوالـ  NGNوشبكات اجليل التايل  IPV6السادسة 
مثل االتصاالت الريفية،  –القدرات الفنية. وغريت هذه التكنولوجيات من طبيعة استمرارية موضوعات بناء القدرات 

من السياسات والتدخالت التنظيمية. أضات قضايا جديدة ظهرت على  وأيضاً  –إدارة الطيف النفاذ الشامل و 
الواجهة فيما بني االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وجوانب أخرى من السياسات العامة ذات أمهية 

النقالة. فاألولويات بالنسبة لالحتاد ويشمل هذا األمن اإللكرتوين وامللكية الفكرية وتنظيم عمليات اهلواتف  –متزايدة 
 الدويل لالتصاالت وعمالء املراكز أصبات يف حالة من احلركة املستمرة.

  وتغريت بشكل كبري اقتصادات قاعدة املستهلكني بالنسبة للمشاركني يف املراكز. فمعظم املشاركني يف أنشطة املراكز
تكفل  اليتكانت معظم الشركات املشغلة   2000تنظيم. ففي عام ينتمون إىل الشركات املشغلة لالتصاالت وأجهزة ال

استخدام خدمات املراكز شركات للشبكة الثابتة مملوكة للدولة الوطنية وذات موارد مالية حمدودة. واليوم أصبات 
عائد. حتقق أعلى مستويات االستثمار وال اليتمعظم شبكات التشغيل جزءًا من األعمال العاملية متعددة اجلنسيات 

على عائد من عملية منح الرتاخيص وحتصيل هزة التنظيم منظمات أساسية حتقق وعالوة على ذلك أصبات أج
يقدمها  اليتيف عملية بناء القدرات  -الرسوم ومن موارد أخرى. وكلتا اجملموعتني تستطيع أن تنفق ومها تنفقان بالفعل 

تقدمها املراكز. ولكن إمكانية دعم مشاركتها مادياً يف  اليتة مزودون آخرون إال أن ذلك يكون أكثر تكلفة من اخلدم
 أنشطة املراكز حمدودة للغاية.

  ويوجد اآلن جمموعة متنوعة من الفرص املتاحة لعمالء املراكز احملتملني. ففي أفضل الظروف، يقدم مزودون أكادمييون
توفرها املراكز. ففي كثري من الدول  اليتمشاهبة للخدمة  وجتاريون الكثري من احملاضرات الدولية يف جمال التدريب بتغطية

واملناطق تقدم اجلامعات ومؤسسات أخرى للتدريب دورات فنية وإدارية يف جمال االتصاالت واليت تنافس يف أغلب 
األحيان ما يقدمه املراكز. ويف معظم الدول تقريبًا يوجد جمال واسع للتدريب التجاري وعلى مستوى عال ويكاد 
يكون معتمداً )على األقل من جانب البائعني( يف جمايل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبصفة عامة 

تقدم مستوى معتمدًا من التدريب على املهارات  اليت Ciscoيف إدارة الكفاءات. فنموذج أكادميية التشبيك سيسكو 
 حمللية )فرانشايز( جيتذ  بشدة أسواق الدول النامية.من خالل مؤسسات الوكالة ا باإلنرتنتالفنية املتصلة 

  وحدث تغري مهم يف متطلبات الكفاءة لدى العاملني يف القطاعني العام واخلاص مما اقتضى حدوث حتول يف العالقة
رية على أهنا بني املواصفات األكادميية والتطور امله ي املستمر. فكثريًا ما يتم اإلعالن اآلن عن الوظائف املهنية واإلدا

تتطلب احلصول على درجة املاجستري. واحلصول على شهادات يف الدراسات العليا أيضا أصبح من متطلبات الرتقي 
ولقد أدى هذا التغري يف متطلبات التوظيف واليت ال يكون هلا دائماً ما يربرها إىل تغيري األوضاع فيما  .داخل املنظمات

نظورة للتطوير امله ي الشامل املستمر لنوعية ما تقدمه املراكز والذي ال يؤدي إىل بني املشاركني. فاخنفضت القيمة امل
وهذا يع ي أن عمل املراكز قد يكون أفضل لو ركز على دورات التدريب املتخصصة  ،التأهيل الرمسي القيم للوظيفة

واالعتماد بعد حضورهم وأكد املشاركون أيضا رغبتهم يف احلصول على نوع من الشهادات  ."موضوعات الساعة"
 (.3 دورات التدريب، إال أن هذا األمر قد يكون من الصعب حتقيقه أو تربيره )انظر القسم

وختلق هذه التغريات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء القدرات السياق املشار إليه إلجراء هذه املراجعة. وعلى هذا 
أن تستجيب ملتطلبات احلاضر  ال بدن برنامج املراكز على الباث عن تكرار ما مت يف املاضي بل ال جيب أن تعمل املرحلة الثالثة م

فيتعني أن  .واملستقبل يف ما يتعلق ببناء القدرات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمالء احملتملني يف الدول النامية
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أو  -حىت لو كان جيداً  - من تكرار ما سبق ميكن الوصول إليها بدالً  يتالتضيف إىل السلسلة املتاحة من فرص بناء القدرات 
 هذا االجتاه. على هذا جيب أن حتدد هذه املرحلة بوضوح على أهنا برنامج جديد. يفيتعني أن تكون هناك منافسة 

جيب أن يعاجل نقاط الضعف الواردة يف هذا القسم من التقرير وخاصة  2013من  وهذا الربنامج اجلديد الذي جيب أن ينفذ اعتباراً 
 :ما يأيت
جيب أن تكون هناك أهداف واضاة تتسق مع أولويات االحتاد الدويل لالتصاالت وتطبق يف كافة املناطق )مع مراعاة  1.

 التنوع اإلقليمي حيث يكون ذلك مالئماً(.

اإلدارة  ،ومكتب تنمية االتصاالت ITUارس من خالله االحتاد جيب أن يكون هناك هيكل واضح لإلدارة مي 2.
 .وتضطلع املكاتب اإلقليمية باإلدارة التشغيلية سرتاتيجيةاال

ويتعني وجود معايري واضاة وصارمة تتصل بوضع املراكز فالتميز جيب أن يع ي يف املستقبل التميز حبق وليس كما هو  3.
 اآلن.

حوافز قوية ألداء أعلى املعدالت يف تنفيذ الربنامج مبا يف ذلك تنظيم كم كبري من أنشطة جيب أن يكون لدى املراكز  4.
 أن تتاقق أعلى مستويات األداء باختاذ إجراءات قوية لتاقيق اجلودة. ال بدالربنامج. و 

 صاالت بصفة أساسية.وجيب أن يعتمد الربنامج على التمويل الذايت بدالً من االعتماد على أموال االحتاد الدويل لالت 5.

اإلجراءات املالية املالئمة  4ميكن هبا بلوغ هذه األهداف. ويتناول القسم  اليتمن هذا التقرير الطرق  3و 2ويبني القسمان 
 للربنامج اجلديد.

 
  



 وتوصيات للمستقبل سرتاتيجيةامراجعة  :ميزمراكز الت
 

36 

G
estio

n
 d

u
 sp

ectre ra
d

io
électriq

u
e a

u
 N

ig
er

 

 : مبادئ البرنامج الجديد2م القس

 قيمة البرنامج بالنسبة إلى االتحاد الدولي لالتصاالت والدول األعضاء  1.2
نطالق حنو تدبر كيفية سري الربنامج قدمًا إىل األمام يف النقطيت ا حدىميثل إ اً عاليإن تاريخ برنامج مراكز التميز الذي مت وصفه 

الحتاد الدويل لالتصاالت لجيب أن حيققها الربنامج  اليتونقطة االنطالق الثانية وهي األكثر أمهية هي تقييم القيمة  .املستقبل
ودوله األعضاء. وجيب أن تكون هذه القيمة جوهرية لتربر االستخدام الواسع للجانب اإلداري واجلوانب األخرى لالحتاد الدويل 

أن يع ي الربنامج اجلديد يف املستقبل بإضفاء قيمة أكرب من ضمان  ال بدو  .ITUلالتصاالت وكذلك استخدام اسم ومسعة االحتاد 
 ىت اآلن. استمرار الربنامج املوضوع ح

  :أن يضيف إىل ال بدفإذا كان على برنامج املراكز أن حيقق قيمة تعود على االحتاد ودوله األعضاء فإنه 
 ؛جمموع موارد بناء القدرات املتاحة للدول األعضاء يف قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 .وبناء على هذا إىل إدارة وأداء هذين القطاعني 

إىل ملف عمل بناء القدرات الذي يضطلع به االحتاد ككل وأن يدمج يف أنشطة االحتاد األخرى ذات  أن يضيف أيضاً  ال بدو 
األولوية. وال جيب كذلك أن يكرر عمل بناء القدرات الذي يتم يف أماكن أخرى داخل االحتاد أو الذي تقوم به منظمات ومزودو 

 موارد وإضاعة للفرص.التدريب. وإال سيكون ذلك إهداراً لل
إال إذا استويف واحدًا أو أكثر من هذه املعايري.  وهناك ثالث طرق ميكن هبا حتقيق قيمة مضافة. فربنامج املراكز لن يكون مفيداً 

 فهو ميكن أن يأيت بقيمة مضافة عن طريق ما يأيت:
تكون مواردها حمدودة أو فقرية من حيث اجلودة )فاهلدف  اليت/املناطق بناء القدرة املؤسسية ملزودي التدريب يف الدول أ (

 (.EMSTو AFRALTIاألصلي لربنامج املراكز كان تطوير مؤسسيت 
توفري مستوى أعلى من بناء القدرات مما هو متاح يف مؤسسات التدريب احلالية يف الدولة أو املنطقة وحيث توجد   (

 أو /اع، ومستويات غري كافية لتاقيق اجلودة ملصلاة القط
توفري عملية بناء القدرات يف موضوعات ذات أولوية قصوى بالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت وأمهية كربى بالنسبة  ج(

للدول األعضاء يستطيع االحتاد من خالهلا توفري بناء القدرات مبستوى يتناسب ومن املفضل أن يزيد عن ما يقدمه 
 املزودون البدالء.

وهلذا  .يف بداية املرحلة األوىل غري كاف AFRALTIو ESMTحتققت ملؤسسيت  اليتلبناء املؤسسي من النوعية والتمويل الالزم ل
السبب ال يكون هذا اخليار ذا جدوى للربنامج يف ظل الظروف احلالية. ولكن إذا ما نفذ الربنامج بعناية فيمكنه عندئذ أن يكون 

 سي للمراكز ويف تنوع بناء القدرات املتاح يف بعض األقاليم واألقاليم الفرعية.إسهاماً غري مايل له أمهيته يف البناء املؤس
إصدار حكم  يقدمها مزودون آخرون لن يكون ممكناً  اليتوبدون إجراء حتليل منهجي مقارن بني الدورات التدريبية للربنامج وتلك 

تبني األدلة يف معظم الدول واملناطق أن األنشطة احلالية  ومع ذلك، ال .هنائي على اجلودة النسبية للمراكز وعلى األنشطة األخرى
 للمراكز تفوق التدريب البديل أو فرص بناء القدرات )ومع ذلك قد تكون أقل تكلفة(.

والدول األعضاء وأهنا مستمدة من الربنامج الذي هو أكثر تركيزاً  ITUوتبني حدود برنامج املراكز أن معظم القيمة يكفلها االحتاد 
 –وهذا ما جيري إىل يومنا هذا  –بناء القدرات يف جماالت معينة تتعلق بقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  على

 والسيما يف املوضوعات:
 تشكل أولوية قصوى لالحتاد الدويل لالتصاالت )كما حددها مؤمتر املندوبني املفوضني واملؤمتر العاملي لتنمية  اليت

 ؛و مؤمترات قطاعية أخرى(االتصاالت أ

  هلا أمهية كربى بالنسبة للدول األعضاء والسيما الدول النامية ورمبا بصفة خاصة الدول األقل منواً  اليتاملوضوعات
 ؛والدول اجلزرية الصغرية النامية(
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  يوفرها املزودون البدالء باعتماد مايل قصري األجل أو أن يكون الربنامج فقرياً من  اليتحيث حتظي فرص بناء القدرات
 ؛حيث اجلودة

  وحيث يكون االحتاد قادرًا على توفري مستوى عال من بناء القدرات باستخدام موارده الذاتية وخربته اخلاصة من بني
 به. املوارد األخرى املتاحة له مبا يف ذلك قائمة اخلرباء اخلاصة

والربنامج األكثر تركيزًا جيب أن يوفر فرصة بناء املؤسسة على مستوى تعليمي إذا كانت أنشطة "تدريب املدر " مدرجة فيه 
 وكذلك نقل املناهج الدراسية ومواد أخرى.

 امج جديدبرن 2.2

 2000في املرحلة األوىل يف الفرتة من ف .مت تنفيذ برنامج مراكز التميز من خالل جيلني أو على مرحلتني لكل منهما تفويضه املميز
أوشكت على االنتهاء   اليتيا ومناطق أخرى. ويف املرحلة الثانية إفريقركز على بناء املؤسسة وتطوير برنامج األنشطة يف  2006إىل 

عدد كبري من  كان االهتمام منصبًا على توفري حجم كبري من التدريب مع تنظيم القليل من األنشطة املدعومة نسبيًا مع وجود
مل تعد  اليتاملراكز املختارة حالياً. إن إعداد برنامج املراكز حيتاج إىل جتديد جزئيًا بسبب االستمرار يف متويل املسارات السابقة 

ن على هذا أل بها االحتاد ودوله األعضاء، وفضالً يطل اليتمتاحة، ويف األغلب بسبب أن اخلدمة املقدمة مل تعد باجلودة وال القيمة 
 .التغيري مطلو  ليكون الربنامج يف وضعه املناسب مستقبالً 

أن يكون الربنامج اجلديد أكثر من كونه جمرد مرحلة ثالثة ألنشطة املراكز، فيتعني أن يكون برناجمًا يقدم فرصة لتجديد  ال بدو 
تياجات بناء القدرات يف احلاضر وإحياء مفهوم املراكز ولظهور أفكار وأهداف جديدة وأساليب مبتكرة للعمل تتناغم مع اح

أن يكون  ال بدات املاضي ولكن أال يكون مقيداً هبا. فإجناز على  وجيب أن يب ي أيضاً  واملستقبل وكذلك مع الواقع املايل اجلديد.
أن يعمل على حتقيق متيز حقيقي يف جمال  ال بدرثاً من املاضي. و احتياجات املستقبل أكثر من كونه إجيابياً إىل األمام حنو حتركاً إ

 بناء القدرات يستهدف بلوغ األهداف الواضاة لالحتاد الدويل لالتصاالت.
وتوصي املبادئ الواردة يف هذا القسم من التقرير بوضع إطار وهيكل ومنهج عمل لربنامج املراكز اجلديد يشمل هذه اخلطوط. 

 :ما يلي ITUوهذا سيتيح لالحتاد 
 ؛ز على موضوعات وأنشطة ذات قيمة كبرية لالحتاد وفائدة للدول النامية خالل السنوات األربع املقبلة وما بعدهاالرتكي 

 ؛استخدام جمموعات خاصة من املشاركني أصاا  األولوية 

 ؛إدخال عالقة تعاقدية جديدة إىل مراكز التميز تستويف جمموعة واضاة من املعايري ومستويات األداء 

  التارك حنو إطار أكثر منهجية لدورات وورش عمل لبناء القدرات عالية املستوى معتمدة من االحتاد الدويل
 لالتصاالت.

ويتيح النهج املقرتح هنا استمرار التنوع اإلقليمي الذي سوف تقيمه الدول األعضاء والذي يوفر املرونة املطلوبة للوفاء 
أن حيقق  نامج يف املناطق املختلفة. ولكن ال بدت احلكومية واملستخدمني اآلخرين للرب باالحتياجات املختلفة لألعمال والوكاال

التنوع اإلقليمي من خالل هيكل شامل متناسق للربنامج يف جممله. فيعزز التنوع من نتائج بناء القدرات أكثر من دعمه للمواءمة 
 اإلدارية أو السياسية.

من ميزانية االحتاد باستثناء  –على األقل لفرتة زمنية  –ذا التقرير لن يكون ممواًل بشكل ومن املتصور أن الربنامج املقرتح يف ه
وكلها أمور سيستمر االحتاد يف جنيف واملكاتب  ،التكاليف املتعلقة باإلدارة ومسئوليات توفري اجلودة واجلدول الزم ي لإلدارة

 .4الية مسألة ضرورية. ولقد نوقش هذا األمر يف القسم اإلقليمية يف كفالتها. وقد تكون التدابري املالية االنتق
 :وقع عليها االختيار هلذا الربنامج ما يلي اليتمت إبرامها بني االحتاد واملراكز  اليتويرد يف الربنامج اجلديد واالتفاقات التعاقدية 

 ؛أن يكون مفهوم "التميز" مركزياً وحمدداً بوضوح بواسطة مجيع املراكز فال جيب أن يكون جمرد مطلب أو تطلع ال بد 

  جيب أن حتدد بوضوح دور ومسئوليات كل من االحتاد واملراكز ويتضمن ذلك حتديد أهداف هذه املراكز وحتقيق
 ؛اجلودة هلا
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  اجليدة لربامج سنوية تركز على أولويات االحتاد وكذلك أولويات أصاا  يتعني إدارة أنشطة املراكز من خالل الدعاية
بقيمة مضافة ال ميكن أن تكون  ITUميكن أن يأيت فيها االحتاد  اليتاملصلاة اإلقليميني، كما تركز على اجملاالت 

 ؛متاحة من مصادر أخرى

 ؛ل رسوم أخرى أو من الرعاةمن أن متول األنشطة ذاتياً فيتم تغطية التكلفة من خالل حتصي ال بد 

  أن تدعم األنشطة مكانة ومسعة االحتاد الدويل لالتصاالت وكذلك املراكز. ال بدو 
ويتعني وضع أهداف وهيكل الربنامج من خالل مقاصد واضاة ومتفق عليها حبيث ميكن تقييم األداء يف هناية كل مرحلة من 

 مراحل الربنامج.
سئلة أو مبادئ رئيسية لتاديد مالمح الربنامج اجلديد والذي تعد متطلباته أساسية بالنسبة للتوصيات وتتناول الفقرات التالية ستة أ

 :. وهذه األسئلة الستة هي3الواردة يف القسم 
 والربنامج بلفظ "متيز" هل هو اللفظ السليم للربنامج؟ ITUماذا يع ي االحتاد  1.

 كل أهداف ذات أولوية يف الربنامج؟جيب أن تش اليتاملوضوعات أو القضايا  هيما  2.

 فئات العاملني الذين جيب أن يكونوا املشاركني أصاا  األولوية يف الربنامج؟ هيما  3.

 جيب إجراؤها؟ هل جيب أن تفرض رسوم مقابل ذلك؟ اليتما هي أنواع األنشطة  4.

 ما هو املغزى الذي جيب أن يفهم من كلمة "مركز" يف الربنامج؟ 5.

 يتعني اختاذها للتاقق من أن "التميز" قد مت إجنازه واحملافظة عليه ونقله؟ اليتما هي التدابري  6.

 م البرنامجاسـ 1
أثناء إجراء الدراسة ورد امسان للربنامج اجلديد، يقوم كل منهما على أسانيد قوية وصاياة تدعمه. متثل أحد األسانيد يف اإلبقاء 

ند اآلخر كان مع تغيري اسم الربنامج ليصبح "مركز اخلربة". وكانت حجة مؤيدي اإلبقاء على اسم على اسم "مركز التميز" أما الس
قويًا منظوراً:  رثاً ة القرن املاضي. وهو بذلك اكتسب إ"مراكز التميز" أن هذا االسم استخدم هلذا الربنامج منذ إطالقه يف هناي

ما ميكن أن يتوقعونه منها وهو ما ال يكون بالضرورة ما يرمى إليه االحتاد "مراكز التميز" و  هيفالناس يعتقدون أهنم يعرفون ما 
 ما يأمل أن حيققه يف املستقبل. الدويل لالتصاالت وال

 ،ومن ناحية أخرى، كانت حجة أنصار تغيري االسم إىل "مركز اخلربة" أن تغيري االسم على طول هذه املسارات يتطلب االستمرار
أن الربنامج اجلديد خيتلف عن ما سبقه من برامج ولكن هذا ال يعىن اإلقالل من قيمة لفظ "متيز" مبا يرتبط به من  ويوضح أيضاً 

مشاعر يثريها الربنامج احلايل، وأن املراكز املسايرة لذلك ستكون أكثر ختصصًا من خالل موضوعات حمددة لألنشطة. وهذا 
 من التقرير. 3 جانب رئيسي للربنامج اجلديد يوصى به القسم

 .ال يوجد تعريف "للتميز" يف الربنامج احلايل ملراكز التميز. وعملياً استخدم هذا اللفظ بشكل ملتبس
  يف أيامه األوىل تطلع الربنامج إىل إرساء "التميز" كجزء من البناء املؤسسي لكل منAFRALTI وESMT  أكثر من أن

 يكون انعكاساً " للتميز الراهن" لتلك املؤسستني.

  ومؤخراً استخدم االحتاد الدويل لالتصاالت هذا اللفظ إلدخال دورات تدريبية خاصة ذات مستوى عال تتم يف إطار
 الربنامج ولكن قلما قدرت عملياً هذه الدورات على أهنا "متميزة" بشكل حقيقي.

  صفتها "كمركز للتميز" لتسويق أهدافها كما لو كان ميثل هذا إقراراً من جانب االحتاد  كز أيضاً واستخدمت بعض املرا
 الدويل لالتصاالت "بتميز" التدريب وعمل بناء القدرات الذي تؤديه بصفة عامة.
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أو يف األهداف أو يف مستويات  املراكز مطالبة بإثبات "متيزها" سواء يف اختيار املعايري املستخدمة إلدراجها يف الربنامج نمل تك
األداء أو من خالل الرصد والتقييم. وعالوة على هذا مل خيضع املتقدمون للاصول على صفة املركز لفاص دقيق من جانب 

 اليتأن خضع األداء لفاص دقيق. واملؤسسات  من املتقدمني. ومل حيدث أبداً  أياالحتاد الدويل لالتصاالت ونادرًا ما رفض 
ها كمركز كان ذلك ألهنا مل تقم بأية مشروعات يف إطار الربنامج وليس ألهنا كانت دون مستوى األداء. وهلذا يصعب فقدت وضع

 حتديد األساس الذي عليه جيب أن يتوفر "التميز" سواء يف مناهج التدريب أو يف املراكز نفسها.
شعار  ITUأن املناهج أو املراكز اليت وضع عليها االحتاد وبالطبع يعرض هذا األمر صورة االحتاد للخطر. فإذا وجد املستخدمون 

هذا أن الثقة يف االحتاد ستضعف ويصبح احلصول على صفة "املركز" أقل قيمة  " تقوم بأداء ضعيف أو متوسط فمعىن"التميز
يف ظل ظروف ال شأن ويف الوقت احلايل، تكون املراكز قادرة على استخدام وضعها كأداة للتسويق  :بالنسبة للمراكز األخرى

افظة على صورته وأن أن يكون االحتاد حريصاً على احمل دولية توجيهية يف قطاع االتصاالت ال بدلالحتاد هبا على اإلطالق. وكوكالة 
رته جيابية لدوره وقراراته فيما بني أصاا  املصلاة. فكفالة اجلودة مسألة أساسية إذا ما كان على االحتاد أن حيمي صو يعكس رؤية إ

 ويرتقي هبا وجيب أن تكون تلك مسألة حمورية يف الطريقة اليت سيتم هبا وضع تصور للربنامج اجلديد وتنفيذه.
 ويوجد خياران متاحان لوضع الربنامج اجلديد:

 بدال األول هو اإلبقاء على تعبري "مراكز التميز". وعندئذ جيب أن يعىن لفظ "التميز: "التميز الفعلي يف املستقبل. ف 
 .من وضع مستويات عليا لألداء واحملافظة عليها )أنظر آنفاً(

 أن يبني بوضوح االختالف بني الربنامج  ال بدواخليار البديل هو وضع شعار جديد للربنامج اجلديد "كمراكز متيز". ف
ياً بشكل وثيق مع أن ييسر إدخال جمموعة جديدة من العمليات إىل املراكز وأن يكون متمش ال بدو  اجلديد وما سبقه.

ما تركز عليه املراكز من أنشطة من خالل موضوعات ذات أولوية )علي سبيل املثال: مركز التميز يف إدارة الطيف" 
( فإذا ما تغري االسم هبذه الطريقة جيب عندئذ أن يعرب "التميز" فعليُا عن جمموعة 3وهو األمر املوصى به يف القسم 
 اجلودة.من املعايري األساسية لتاقيق 

  :ويوجد تعريف مقرتح ملركز التميز يف اإلطار الوارد يف ما بعد

 : تعريف مراكز التميز1 طاراإل
لتاقيق التميز يف التدريب وبناء القدرات يف جمال حمدد  ITUمركز التميز هو أول مؤسسة تعمل مع االحتاد الدويل لالتصاالت 

ونوعي من جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سواء على مستوى السياسات أو على مستوى التنظيم. وجيب أن يكون 
اد الدويل لالتصاالت تتفق مع متطلبات ومعايري وقدرات االحت لإلثباتمركز التميز قادرًا على بلوغ نتائج عاملية حقيقية قابلة 

وتسهم يف حتقيق التنمية االجتماعية  املنظمات املستخدمة هلاتدعم أداء املشاركني و  اليتوذلك من خالل أنشطة بناء القدرات 
 واالقتصادية.

إن اختيار اسم "مراكز اخلربة" قد جيعل معىن "التميز" أقل حساسية من ناحية الشهرة إال أنه ال جيب يف الوقت ذاته أن يؤثر على 
وقع عليها االختيار من جانب  اليتالنقاط سالفة الذكر. لكن سواء وصفت تلك املراكز بأهنا مراكز متيز أو مراكز خربة فإن املراكز 

قق مستويات عليا وجديرة بالثقة ومتسقة من األداء الذي جيتذ  املستخدمني بسبب جودهتا املمتازة وقيمة االحتاد جيب أن حت
 اليتجيب أن تصبح السبب األول الذي جيعل العاملني باملنظمات الذين يشرتكون يف األنشطة  –جيب أن تقدمها  اليتاخلربة 

 وليس بدائل أخرى.تقدمها وكذلك األفراد خيتارون أنشطة مراكز التميز 
ومن أجل هذا جيب أن تقدم املراكز دورات وورش عمل من أفضل ما ميكن ال أنشطة متوسطة املستوى تدعي التميز ألغراض 

من تعريفه على أنه يشمل مستويات عليا تتصل مبا  ال بدتسويقية. فالتميز حيتم أن يكون للنشاط مستوى خاص بطريقة ما. ف
 يأيت:
  ؛ات وأنشطة التدريب )ورش عمل وحماضرات وجهاً لوجه وعرب اإلنرتنت وأنشطة أخرى(جودة بناء القدر 

 ؛تقدم اليتاحملاضرين والعاملني اآلخرين املشاركني يف األنشطة  ىاخلربة واملهارات التعليمية لد 

 .نوعية التيسريات والتجهيزات وتوفري اإلقامة 
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 املقدم يف ما بعد: 2 تعريف مقرتح وارد يف اإلطار
 : تعريف التميز2 طاراإل

 القدرات يف ثالثة جوانب: ات عليا لبناءالتميز يع ي أن املراكز جيب أن تكفل مستوي
  ًجودة احملتوى الذي جيب أن يقدمه خرباء حقيقيون وأن يكون متمشيًا مع احتياجات املشاركني وأن يكون حمدثا

 ؛مدعماً بنوعية ممتازة من املواد املكتوبة واملسموعة واملرئيةوثاقباً. وأن يكون فيه وموثوقاً 

  جودة التدريس/التدريب الذي جيب أن يقوم به ممارسون أكفاء يتفاعلون مع احتياجات املشاركني ويستخدمون
 ؛اجلودةوجيذبون انتباه احلاضرين ويدعوهنم للمشاركة يوفرون مواد داعمة عالية املناهج التعليمية املناسبة 

  نوعية التيسريات وهي تشمل أماكن التدريب والتسهيالت املعيشية )املأكل واإلقامة( واملوارد التعليمية والتجهيزات
جيب أن تكون حمدثة ومصانة بشكل جيد ومالئمة  اليتالفنية املطلوبة )مبا يف ذلك أجهزة االتصال عند احلاجة( 

 لألنشطة املعنية.

 اليتت متميزاً جيب أن يليب االحتياجات املهنية للمشاركني وأن يسهم بالتايل يف حتسني أداء املنظمات ولكي يكون بناء القدرا
 يعملون هبا ويف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية على الصعيد الوط ي.

من األنشطة املقارنة األعلى  25%وجيب أن يكون االحتاد الدويل لالتصاالت على ثقة من أن املراكز تقدم أنشطة من بني نسبة الـ 
تنتمي إليها لكي تستاق صفة "التميز". فالتميز جيب أن مينح من خالل االمتثال لعمليات حتقيق  اليتمستوى داخل املناطق 

 اجلودة.
 ويف ما يلي متطلبات اختيار املراكز وتنفيذ أنشطتها:

  ؛اجلودة بشكل مستمريتعني أن يتم اختيار املراكز على أساس أهنا ميكن أن توفر 

  جتري يف إطار الربنامج فقط وال يطبق يف  اليتجيب أن يطبق مسمي "مركز التميز" أو "مركز اخلربة" على األنشطة
 ؛عمل آخر تؤديه مؤسسة اكتسبت صفة املركز أيالعموم على 

  ؛من رصد وتقييم األداء بشكل منتظم للتأكد من أن مستوى التميز يتاقق ويستمر ال بدو 

  تفشل يف حتقيق متطلبات الربنامج اليتويتعني أن تكون هناك إجراءات الستبعاد املراكز. 

وبعد فاص احلجج املؤيدة واملعارضة لتغيري اسم الربنامج من مركز التميز إىل مركز اخلربة، فإننا نوصي باإلبقاء على اسم مركز 
 التميز لألسبا  اآلتية:

  ً؛حبق وأصبح هذا االسم معروفاً عاملياً  أصبح مركز التميز امسا شهريا 

 ؛قبلت معظم برامج مراكز التميز جلودهتا وأمهيتها 

  أعربت املناطق املختلفة وأعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت عن تقديرهم لعمل مراكز التميز وطالبت باستمرارها )املؤمتر
 (.73القرار رقم  - 2010العاملي لتنمية االتصاالت 

التوصيات السابقة سيتم تأهيل أي مركز للتميز من خالل املوضوع الذي من أجله وقع عليه االختيار كما حددنا سالفاً،  ويف ضوء
 على سبيل املثال: مركز متيز إلدارة الطيف. 

 موضوعات البرنامج 2
ج نطاق االتصاالت وبناء القدرات هل جيب أن يركز برنامج املراكز على جمموعة من املوضوعات احملددة أو يتعني عليه التوسع خار 

 يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟ فإذا كان األمر كذلك، فعلى أية موضوعات يتم الرتكيز؟
 يف الوقت احلايل تنقسم أنشطة الربنامج يف معظم الربامج إىل أربع أو مخس فئات واسعة:

 السياسات والتنظيم 
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 األعمال واإلدارة 

 التكنولوجيا 

 التطبيقات 

 .االتصاالت الريفية والنفاذ العاملي 

ميكن أن جتري يف نطاق برنامج بناء القدرات يف ما يتعلق  اليتويف واقع األمر تغطي هذه املوضوعات كافة أنواع األنشطة 
 باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 –ملوضوعات باختالف املناطق بشكل كبري. ففي املنطقتني العربية وآسيا وكما سبق أن ذكرنا خيتلف اهليكل الذي يتم توفريه هلذه ا
احمليط اهلادي، اختريت إدارات وطنية لتنسيق موضوعات حمددة مع مؤسسة وطنية مشاركة واحدة أو أكثر. ويف مناطق أخرى قد 

تغطي كافة املوضوعات. وتوجد بعض  وقع عليها االختيار على الصعيد اإلقليمي أنشطة اليتيقدم جمموعة متنوعة من املراكز 
 هلا خربة شديدة التخصص وحتصر نفسها يف نطاق ختصصها. اليت IMPACTاملراكز مثل 

واخليار احلرج الذي جيب أن يتم هنا يتعلق إما بضرورة أن يدعم الربنامج أنشطة عرب اجملموعة الكاملة من إمكانات بناء القدرات 
علومات واالتصاالت وإما حبتمية الرتكيز على املوارد املتاحة ودعم جماالت حمددة تشكل أولوية يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا امل

هلا وقع معني يف بعض املناطق  اليتبالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت أو مكتب تنمية االتصاالت )مثل األمن السيرباين أو تلك 
 :عاصري(. ولقد روعيت العوامل اآلتية)مثل اتصاالت الطوارئ يف منطقة الكارييب املعرضة لأل

  .يف كثري من الدول توجد جمموعة كبرية من فرص بناء القدرات املتاحة للشركات احمللية والوكاالت واألفراد املشاركني
وهذا قائم بصفة خاصة يف التدريب على األعمال ذات النوعية اخلاصة )مثل التسويق واملوارد البشرية( ولكن ينطبق 

على كثري من الدول حيث يكون االهتمام بالتكنولوجيا اخلاصة بصناعات حمددة وبالسياسات  وضع أيضاً هذا ال
ال  اليتوبالتدريب التنظيمي. وسيكون األمر أكثر فائدة بالنسبة لالحتاد لو ركز موارده على جماالت بناء القدرات 

كادميي يف املناطق املعنية. وعالوة على ذلك يتعني يغطيها بشكل جيد املزودون التجاريون والقائمون على التدريب األ
على االحتاد أن يتجنب إضعاف حيوية قطاعات بناء القدرات الوطنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ؛ITUجيب أن تلقي كل التشجيع من االحتاد  واليتالذي يكون تطورها لصاحل مجيع أصاا  املصلاة 

  للربنامج موارد حمدودة. وحىت لو أعيد هيكلة األنشطة على أساس التمويل الذايت املستدام الذي يوسع اجملال إلجراء
ميكن القيام هبا من خالل الربنامج سيكون ضئياًل نسبياً. إن املنهج  اليتاملزيد من األنشطة، فإن عدد األنشطة 

ت على األرض يكون من السهل معه توفيق األمور مع املراكز االنتشاري الذي يتضمن جمموعة واسعة من املوضوعا
تنجم عن األفضليات لدى تلك املراكز فيقضي بذلك على قيمة  اليتالقائمة أو ميكن أن يتناسب مع املخاطر 

ؤكد أن يقوم هبا بالفعل املزودون التجاريون واألكادمييون. فمن امل اليتالربنامج وحيدث ازدواجاً يف عملية بناء القدرات 
تلك ليست أفضل طريقة الستخدام املوارد املتاحة. فالربنامج سيأيت باملزيد من القيمة املضافة لو تركز على أولويات 

 ؛حمددة هلا أمهية متفق عليها بالنسبة لالحتاد وألعضائه

  ًجتري من خالل الربنامج. إن خربة  اليتمن هذه النقاط له أمهية خاصة ألنشطة التدريب على اإلدارة العامة  إن كال
 االحتاد الدويل لالتصاالت تتصل ببيئة االتصاالت وليس بالتدريب على اإلدارة العامة. 

حددها االحتاد/مكتب تنمية  اليتوهلذا يتعني أن يركز الربنامج اجلديد على جمموعة حمددة من املوضوعات ذات األولوية 
مت تنفيذها عرب برنامج امتد ألربع سنوات. ومن املقرتح أن يتم اختيار هذه  واليتالتصاالت االتصاالت/املؤمتر العاملي لتنمية ا
 املوضوعات وفق أربعة معايري، هي:

  جيب أن تكون جماالت عمل يعتربها االحتادITU  ذات أولوية عالية بالنسبة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
ة لقطاعات االتصاالت يف الدول النامية. وبطبيعة احلال سيكون مؤمتر واالتصاالت على الصعيد العاملي أو بالنسب

املندوبني املفوضني واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت قد حدد هذه األولويات. ومن بني هذه املوضوعات على سبيل 
 نرتنتمن بروتوكول اإل املثال: األمن السيرباين وإدارة الطيف وانتشار شبكات النطاق العريض وتنفيذ النسخة السادسة

IPV6؛ 
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 أن تكون جماالت يقدم فيها االحتاد مستويات عالية من اخلربة سواء من املقر أو عن طريق املستشارين اخلارجيني  ال بد
يكون له فيها مزايا مقارنة بسبب مسئولياته العاملية. وميكن اختاذ  واليتالواردة أمساؤهم على قائمة اخلرباء اخلاصة به( 

وميكن متويل  ابعني لالحتاد الدويل لالتصاالت،لة من عمل قطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية املتخصصني التأمث
إجراء األنشطة اخلاصة هبذه املوضوعات من الربامج املوضوعة للقطاعني، حيث تقدم املراكز تسهيالت مالئمة. وهذه 

جيب أن يتم  واليتالقطاعني براجمهما اخلاصة لبناء القدرات  من التقرير. وهلذين 4النقطة ستناقش بإسها  يف القسم 
 ؛تشجيع التنسيق معها بشكل أكرب

  د يكون متثل أمهية بالنسبة للدول النامية وملناطق بعينها )مع وجود بعض التنوع(. وق اليتمن تناول اجملاالت  ال بدو
على  –ا  االختالفات فيما بني املناطق واليت تنبع للتنوع يف األولويات على املستوى اإلقليمي الستيع هذا نطاقاً 
 ؛تتعلق بالدول اجلزرية الصغرية اليتمن تباين مستويات التنمية أو من وجود ظروف خاصة كتلك  –سبيل املثال 

  هبا نقص أو عدم مالءمة يف التدريب املتاح الذي يقدمه املزودون التجاريون أو غريهم  اليتوجيب االهتمام باجملاالت
وسيعظم ذلك من  يف املنطقة أو اإلقليم املع ي، وحيث يكون االحتاد الدويل لالتصاالت مؤهاًل لسد هذه الفجوة.

نشاط مؤسسات التدريب التجارية حتققها مراكز التميز بينما سيقلل من خطر مساس الربنامج ب اليتالقيمة املضافة 
احمللية. وعالوة على ذلك، ستكون تلك فرصة تتيح للربنامج بناء خربة يف ما بني املناطق وبالتايل ختفيف االعتماد 

 على اخلرباء واملناهج اخلارجية.
كون من الضروري أن يغري مبرور الوقت تتغري املوضوعات وهذا حيدث بسرعة بالنسبة لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لذا ي

الربنامج من بؤرة اهتمامه استجابة هلذه التغريات. فيتعني اختيار عدد يرتاوح بني أربعة ومثانية موضوعات يكون هلا األولوية لتنفذ 
تتغري  تبلغ مدهتا أربع سنوات على أن تتماشي مع جدول املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، وجيب أن  اليتخالل دورة الربنامج 

كذلك من دورة إىل أخرى حسب تغري األولويات واالحتياجات بفعل مرور الزمن وتطور التكنولوجيا واألسواق. وقد يكون ممكناً 
وجود تنوع يف املوضوعات املختارة الستيعا  األولويات اإلقليمية. إن دورات الربنامج جيب أن تبدأ مع بداية العام الذي يلي 

 3ي لتنمية االتصاالت إلجياد الوقت الكايف الختيار املراكز وحتديد املتطلبات اجلديدة للربامج. ويتناول القسم اجتماع املؤمتر العامل
 تتعلق بكيفية تنظيم ذلك. اليتالتفاصيل 

 ومثة ميزتان أخريان لرتكيز الدورات الرباعية على املوضوعات ذات األولوية القصوى:
  مبجاالت معينة تعمل عليها مؤسسة ما بداًل من اشرتاط أن حتصل هذه يسمح ذلك بربط أنشطة مراكز التميز

 املؤسسة ككل على اعتماد االحتاد الدويل لالتصاالت.

  يقوم هبا مكتب تنمية  اليتفسيصبح من األيسر حتقيق التناسق بني الربنامج وجوانب أخرى يف عملية بناء القدرات
تصاالت وبناء القدرات والعمل املوجه حنو السياسات الذي تقوم به االتصاالت مثل أكادميية االحتاد الدويل لال

تضطلع هبا جلان الدراسات. وسيتيح ذلك إدراج املراكز بشكل أفضل  اليتواألنشطة  لالحتاداملكاتب األخرى التابعة 
 يف العمل الكلي لالحتاد ويساعد على حتقيق الفهم الصايح لدور االحتاد فيما بني أصاا  املصلاة.

مت اعتمادها لدورة األربع سنوات من احلوار بني االحتاد وأصاا  املصلاة ويشمل تقييم  اليتوجيب أن تنبع املوضوعات 
وجيب  .(3قسم الاالحتياجات من جانب شعبة بناء القدرات البشرية واملكاتب اإلقليمية على الصعيدين العاملي واإلقليمي )أنظر 

الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  40بناء القدرات الذي مت تشكيله مبوجب القرار رقم أن يلعب فريق املبادرات اخلاصة ب
دوراً جبانب تقييم االحتياجات يف وضع توصيات تقدم ملؤمتر تنمية االتصاالت حيث تتادد املوضوعات ذات األولوية  2010لعام 

 لدورة الربنامج التالية.
جرت مع أصاا  املصلاة حتدد عدد من املوضوعات واتضح مدى وأمهية املوضوعات املالئمة وهذا  اليتفمن خالل املناقشات 

حيتاج إىل أن تكون تلك املوضوعات مركزة بالقدر الكايف لتظهر األولويات بوضوح وأن تكون أيضا واسعة النطاق لوضع برنامج 
تكون ذات أمهية مالئمة للنظر فيها حالياً تتضمن  اليتملوضوعات متناسق من األنشطة يغطي فرتة السنوات األربع. واألمثلة على ا

 ما يلي:
 سياسات التنظيم واملمارسة 

 إدارة الطيف 
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 فائق السرعة والتنمية واالنتشار نرتنتسياسات اإل 

 التكنولوجيات الالسلكية اجلديدة 

 األمن السيرباين 

 ومات واالتصاالت.تنمية املوارد البشرية يف قطاع تكنولوجيا املعل 

تغطي املوضوع ككل وتناسب فئات واسعة  –فموضوعات مبثل ذلك االتساع وتلك األمهية ستتيح للمراكز تقدمي حماضرات عامة 
واملزيد من الدورات املتخصصة ملرة واحدة واألنشطة املوضوعة لتليب احتياجات جمموعات خاصة من  –من املشاركني احملتملني 
فيمكن إعداد مناهج تدريبية تستخدم عرب املناطق املختلفة ويف عدد من املراكز  .حتديات من نوع خاصالعمالء أو تواجه 

باستخدام خرباء االحتاد الدويل لالتصاالت وموارد أكادميية االحتاد وكذلك العاملني احملليني ويف ذات الوقت ميكن وضع املزيد من 
الواردين  3ونوقش هذا املوضوع يف القسم الفرعي "د" والقسم  ت أمهية حملية خاصة.املناهج املتخصصة ملرة واحدة لتناول قضايا ذا

 يف ما بعد.
ويف الوقت احلايل يستعد االحتاد الدويل لالتصاالت الجتماعات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، وسياتاج الربنامج اجلديد 

حلالية قد وصلت إىل هنايتها. وعلى هذا يتعني على مكتب تنمية وقت أن تكون إجراءات التمويل ا 2012للتطوير خالل العام 
حىت ميكن  2012االتصاالت شعبة بناء القدرات البشرية بدء عملية حتديد املوضوعات ذات األولوية بالنسبة للربع األول من عام 

ميكن االحتياج  اليتم الدروس . وسيوفر ذلك الوقت الكايف الكتسا  اخلربة وتعل2014و 2013إطالق الربنامج اجلديد خالل 
 .2014إليها قبل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت املزمع عقده يف 
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كان األمل معقودًا يف األصل على أن يستهدف برنامج املراكز بناء قدرات كبار العاملني يف الوزارات وأجهزة التنظيم ودوائر 

ومن الناحية العملية ثبت صعوبة اجتذا  كبار العاملني إىل الربنامج ومت توجيه معظم األنشطة إىل األعمال يف جمال االتصاالت. 
ومت تنظيم القليل من األنشطة املوجهة لكبار املوظفني  األدىن داخل اهلياكل التنظيمية. التدريب على املستوى اإلداري والف ي
 ولكنها مل تعقد كلها يف مقرات املراكز.

 أسبا  لصعوبة اجتذا  األنشطة لكبار العاملني إىل الربنامج. وخاصة ما يلي:وهناك عدة 
  لدى كبار العاملني احتياجات خاصة وأفضليات يف ما يتعلق ببناء القدرات ذلك ألن الوقت املتاح هلم عادة يكون

 ؛هبا املراكزتتسم  اليتقصرياً ولذلك يفضلون حضور أنشطة ملدة يومني أو ثالثة على األنشطة الطويلة 

  ال حيبون حضور فعاليات حتمل عنوان "التدريب" وتنفذ كجزء من برامج التدريب أو تعقد يف مؤسسات للتدريب
حيضرها  اليتوالسيما إذا كانت مؤسسات سيتم ارسال املزيد من صغار العاملني اليها. وهم يفضلون عادة الفعاليات 

 ؛أشخاص يعتربوهنم أنداد هلم

 خرى لتقاسم اخلربات مع أقراهنم مبا يف ذلك الفعاليات اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت )مثالً لديهم فرص أ 
، عاملي لقادة الصناعة الذي يسبقه(، املنتدى العاملي ملنظمي االتصاالت واملنتدى الTELECOMفعالية تليكوم 
واملنتديات  GSMAر العاملي لالتصاالت النقالة تنظمها وكاالت أخرى عاملية وإقليمية )مثل املؤمت اليتوالفعاليات 

 اليتتعقد خارج املناطق  اليتالتنظيمية اإلقليمية األخرى ذات الصلة( وكذلك أنشطة بناء القدرات عالية املستوي 
 ؛ينتمون إليها

 أنه من األيسر  وينقص معظم مراكز التميز التسهيالت والوضع املرموق مما ميكن أن جيتذ  كبار العاملني. وهم يرون
تنظيم أنشطة موجهة لصغار العاملني تب ي على الربامج القائمة أكثر من إعداد فعاليات ملرة واحدة تكون موجهة 

وردت يف هذا التقرير أن شهرة "مراكز التميز" ال تستخدم دائمًا بنجاح يف تغطية  اليتللمديرين. وتبني املناقشات 
أهنا اجتذا  القيادات من العاملني يف احلكومة ودوائر األعمال. ويكون يف غاية من ش اليتالفعاليات رفيعة املستوى 

الصعوبة كذلك رفع الربنامج من مستواه احلايل من املشاركني ليشمل املزيد من العاملني من الدرجات العليا وذلك 
أن يركز الربنامج اجلديد على من  ينظر هبا حالياً أصاا  املصلاة إىل الربنامج. ولذلك من املقرتح اليتبسبب الطريقة 

 يشغلها كبار العاملني. اليتيشغلون درجات إدارية أدىن من تلك 
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ومع ذلك يكون من الضروري أن يزيد االحتاد من حجم األنشطة املنتظمة املوجهة إىل كبار املديرين يف احلكومة وهيئات تنظيم 
يتم  اليتت واالتصاالت وليس بالضرورة يف نفس املوضوعات ذات األولوية االتصاالت ودوائر األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلوما

وميكن خليار واحد أن يتيح برنامج القدرات على مستوى رفيع متميز وذلك من خالل إقامة فعاليات  اختيارها لربنامج املراكز.
 حيتاج إىل ما يأيت: –كما أسلفنا   –ميكن أن يطلق عليها اسم منتدى القيادات. فادث من هذا النوع 

  يف احلكومة وهيئات تنظيم االتصاالت والشركات املشغلة  –أن يستهدف بشكل خاص املديرين من الدرجات العليا
 ؛مع مشاركة تقتصر على هؤالء القادة اإلداريني –ومنظمات أخرى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ؛يعو املستوىأن يشارك فيه اخلرباء الدوليون رف 

  أن تكون فرتة انعقاده قصرية نسبيًا )يومني أو ثالثة( وأن يتضافر مع فعاليات أخرى لالحتادITU  حيضرها كبار
 ؛اإلداريني

 .أن يعقد يف ظل تيسريات عالية اجلودة وظروف جيدة لإلقامة 

ملسارات ويستهدف كبار العاملني يف الدول وسيدرس االحتاد الدويل لالتصاالت جبدية وضع برنامج للقادة يتماشى مع هذه ا
 النامية. وقد يتم هذا بالتعاون مع وكالة أو وكاالت خارجية للتمويل مثل املفوضية األوروبية والبنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية.

 أنشطة البرنامج 4
أخرى ولكن يوجد بينها يف الوقت ذاته  تتم من خالل برنامج املراكز بشكل كبري من منطقة إىل منطقة اليتختتلف األنشطة 

 جوانب مشرتكة. والفقرات اآلتية تع ي هبذه األنشطة:
 ؛الربجمة العاملية واإلقليمية لألنشطة 

 ؛موضوعات األنشطة/احملتوى وأساليب تقدميها 

 ؛اعتماد أنشطة الربنامج 

 .الرسوم والدعم املايل 

 البرمجة اإلقليمية مقابل العالمية:
 الوقت احلايل:يف 

 ؛حيدد مكتب تنمية االتصاالت/وحدة بناء القدرات البشرية الزوايا املتسعة لربنامج املراكز 

  يشارك فيها ممثلون لالحتاد الدويل  اليتيتم تطوير الربامج اإلقليمية سنويا يف اجتماعات اللجنة التوجيهية اإلقليمية
 ؛nodesللدول األعضاء على املستوى اإلقليمي/واملراكز/النقاط املركزية  لالتصاالت جبنيف واملكاتب اإلقليمية وممثلون

 .وتضع املكاتب اإلقليمية ومكتب تنمية االتصاالت/شعبة بناء القدرات البشرية تصوراً لتنفيذ الربامج اإلقليمية 

متثلت معظم  –لى سبيل املثال ع –ولقد أتاح ذلك تطور الربنامج بطرق خمتلفة يف خمتلف املناطق، ففي منطقة األمريكتني 
بشكل مباشر  يا تقدم كل الربامج تقريباً إفريقوهي أنشطة تقدمها اجلامعات. أما يف  نرتنتاألنشطة يف النظام اإللكرتوين عرب اإل

وجهًا لوجه وينفذها معاهد تدريب متخصصة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف أغلب املناطق تقدم مؤسسات 
احمليط اهلادي يوجد  –تعمل كمراكز تقاريرها مباشرة إىل املكتب اإلقليمي إال أنه يف املنطقة العربية ومنطقة آسيا  اليتتدريب ال

طرف وط ي ثالث داخل هيكل املراكز تضطلع من خالله إدارات الدولة بشكل فردي مبسئوليات يف بعض املوضوعات املتعلقة 
 التوجيهية اإلقليمية.بالربنامج وذلك من خالل اللجان 

وهناك مزايا لكل من النظام العاملي املتماسك ونظام التنوع اإلقليمي. ومن املنظور أن يب ي الربنامج اجلديد على كل منهما. ولكن 
من األمهية مبكان يف كل برنامج من هذا النوع أن يكون للشعار هوية قوية وواضاة بالنسبة ألصاا  املصلاة. وهذا يتطلب 

 قاً كبرياً وتنسيقاً وخاصة يف حتديد االجتاه االسرتاتيجي للربنامج ووسائل تنفيذه.اتسا
تواجه الربنامج عند وضعه هو تنظيم أنشطته بشكل أكثر تركيزاً وتنسيقًا فتقوم املراكز بأداء األنشطة  اليتإن أحد أكرب التاديات 

 وألعضائه فيتاقق بالتايل "التميز". ITUوسياقق هذا قيمة مضافة لالحتاد  .متتلك فيها مهارات عالية اليت
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 وسيتطور الربنامج اجلديد على الناو التايل:
 .سيمتد الربنامج على مدى دورة من أربع سنوات تتماشي مع توقيت املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 

 وضوعات يرتاوح بني أربعة ومثانية فقط تكون ذات أولوية وجيب أن تركز كل دورة من أربع سنوات على عدد من امل
 قصوى بالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت ودوله األعضاء.

  وقع  اليتوعلى كل منطقة أن تكون قادرة على تب ي أربعة موضوعات إقليمية حتل حمل أربعة موضوعات عاملية من تلك
 اليتتكون هلا أمهية يف مناطقها مبثل أمهية األولويات العاملية  اليتمية عليها االختيار على أن تتناول األولويات اإلقلي

 حتل حملها.

  ًلقدرهتا على القيام بأنشطة يف واحد أو أكثر من  وجيب اختيار املراكز لدورة برناجمية واحدة من أربع سنوات وفقا
 دد املراكز عن ستة لكل منطقة.تتبعها. وال جيب أن يزيد ع اليتمت إقرارها يف املناطق  اليتاملوضوعات 

  وجيب أن توافق اللجان التوجيهية اإلقليمية على الربامج السنوية لألنشطة وفقًا لتقييم االحتياجات واألولويات
 اإلقليمية. وال جيب أن يكون للمراكز الدور األول يف حتديد حمتوى هذه الربامج.

  يقدم هبا املزودون اآلخرون املناهج  اليتل إقامتها وبنفس الطريقة من النشر والدعاية بشكل جيد لألنشطة قب ال بدو
 األكادميية والتجارية.

 موضوعات النشاط وأساليب تقديمه
كما أسلفنا من قبل يكاد يركز الربنامج احلايل بالكامل على مناهج التدريب وورش العمل للعاملني الفنيني واملهنيني يف الدرجات 

 كن تصنيف هؤالء بطريقتني رئيسيتني حسب احملتوى وأسلو  تقدميه.اإلدارية املتوسطة. ومي
 فمن منظور احملتوى ميكن تقسيم املناهج الدراسية وورش العمل إىل ثالث جمموعات رئيسية:

 ؛تتناول قضايا صناعية حمددة )مثل إدارة الطيف واالتصاالت الريفية والتنظيم ومنذجة التكلفة( اليتتلك  أ (
 ؛تعاجل بشكل عام موضوعات اإلدارة الشاملة مثل إدارة املوارد املالية والبشرية اليتتلك   (
تع ي بتطبيق موضوعات اإلدارة العامة مثل إدارة املوارد املالية والبشرية يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا  اليتتلك  ج(

 املعلومات واالتصاالت.
وقع عليها  اليتارتباط هذه األنشطة باملوضوعات  مدىاجلديد سيكون إن احملدد الكلى لوضع أنشطة بعينها داخل الربنامج 

االختيار من جانب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. ومن خالل هذا اإلطار املواضيعي الشامل، سيتادد مدى مالئمة األنشطة 
برنامج االحتاد أو عن طريق اإلتاحة أو مبع ي  ميكن أن حيققها اليتإلدراجها يف الربنامج اجلديد عن طريق القيمة املضافة  املختلفة

 يقدمها املزودون البدالء. اليتآخر فرص التدريب املقارنة 
  له  واليتهلا أمهية قصوى بالنسبة لالحتاد  اليتبعض املوضوعات الصناعية املتخصصة  عاليةوتضم اجملموعة "أ" الواردة

ل من التدريب التجاري البديل. ومع ذلك يقدم الربنامج حالياً فيها خربة من نوع خاص أو يكون متاحًا فيها القلي
 مناهج دراسية وورش عمل حول موضوعات يكون التدريب األكادميي والتجاري البديل متاحاً فيها على نطاق واسع.

  عة عادة ما تغطي مؤسسات التدريب التجاري واألكادميي بشكل جيد موضوعات اإلدارة العامة الواردة يف اجملمو
" ". وما يقوم به االحتاد هو ختصيص موارد إلعداد وتقدمي مناهج يف اإلدارة العامة ، بالرغم من أنه من املستبعد أن 

 تكون تلك أفضل من البدائل احمللية. 
  :ومن املقرتح يف هذا الصدد ما يأيت .لذا جيب أن يركز الربنامج اجلديد على الفئتني "أ" و"ج" ال الفئة " "

 على الربنامج اجلديد أن يعطي األولوية ملناهج دراسية وورش عمل تتناول موضوعات هلا أمهية قصوى بالنسبة  يتعني
لالحتاد كما حيدد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ، ويكون لالحتاد فيها خربة من نوع خاص أو حيث ال يكون متاحاً 

 القسم الفرعي "أ" سالف الذكر(.فيها إال القليل من التدريب التجاري البديل )أنظر 
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  ال جيب أن يدعم أنشطة تنافس مزودين آخرين لبناء القدرات التجارية أو األكادميية حيث تكون تلك قد بلغت
مستوى مالئماً بالفعل. وعلى العكس من ذلك، يتعني على االحتاد تشجيع تنمية بناء القدرات بشكل مستقل وعلى 

 ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بواسطة املزودين األكادمييني والتجاريني.مستوى عال يف جمال االتصاال

 مثل مزودي التدريب، يستخدم برنامج املراكز ثالثة أساليب يف أداء أنشطته:  ومتاماً 
لوجه ملرة واحدة أو ورش عمل صممت للوفاء باحتياجات خاصة جبماعة معينة من املشاركني  حماضرات مباشرة وجهاً  ’3‘

وجيب أن يتم ذلك سواء استجابة لطلب أبداه القطاع اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو  ،احملتملني
 .الحتياجات أدركها االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف أو يف املكاتب اإلقليمية

لوجه وتليب طلبًا عامًا وواسعًا لبناء القدرات يف موضوع معني )مثل إدارة الطيف( ويعدها  دورات منوذجية تتم وجهاً  ’0‘
أو مراكز فردية، وتقدم بنموذج عام لكل املناطق أو لكافة أعضاء االحتاد. وهو منوذج ميكن أن  ITUسواء االحتاد 

 اد جديدة للمناهج الدراسية.يتكرر يف مواقع خمتلفة ودون حاجة إىل مو 
، ولكن تقدم على فرتة زمنية عالية" ’0‘تتناول نفس املوضوعات كاملثال الوارد يف النقطة " نرتنتمناهج منوذجية عرب اإل ’1‘

أطول عن طريق التعليم عن بعد. وتكاد تكون كافة األنشطة يف منطقة األمريكتني من هذا النوع، ومتثل احملاضرات 
 جانباً مهماً من األنشطة يف معظم املناطق األخرى. اإللكرتونية
اعتمدهتا اللجان التوجيهية اإلقليمية يف معظم املناطق على حماضرات وجهًا لوجه من ذلك النوع الذي  اليتوتركزت برامج العمل 

ك جمال ملزيد من االبتكار يف بالنسبة لبناء القدرات يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهنا صار تقليدياً 
كما أن احملاضرات عرب خط اإلنرتنت تبدو كما لو كانت تقليدية   تقدمي ذلك، من خالل إدراج دورات مكثفة على سبيل املثال.

 تستخدمها اجلامعات بشكل متزايد. اليتيف أسلوهبا فال يبدو أهنا تستخدم هنج للتعلم عن بعد أكثر تطوراً مثل تلك 
هنا هو أن هذا النوع من الربامج يرتبط بشكل وثيق مبا تقدمه املؤسسة بالفعل اعتماداً على وضعها كمركز وال تقدم  ولكن اخلطر

بشكل إجيايب. وقد تكون تلك مشكلة خاصة باحملاضرات اإللكرتونية حيث يشكل  ITUشيئًا ذا خصوصية يليق بسمعة االحتاد 
 امعات الكربى.برنامج عمل املراكز جزءاً صغرياً من عمل اجل

إن األساليب الثالثة كلها تالئم الربنامج اجلديد. ومع ذلك هناك حاجة لتاسني املناهج الدراسية وطرق تقدمي هذه احملاضرات إذا 
 وبصفة خاصة هناك حاجة إىل ما يأيت:  ما أرادت هذه املراكز حتقيق "التميز" يف ظل الظروف احلالية لبناء القدرات.

  تقوم على موضوعات حمددة )وهذا األمر أساسي بالنسبة ألية عملية سليمة  اليتمزيد من التناسق يف تقدمي األنشطة
 ؛للاصول على الشهادات واالعتماد(

 ؛أمناط جديدة من الدورات تفي مبجموعة خمتلفة من االحتياجات 

  نرتنتخربة املشاركني مبا يف ذلك الندوات عرب اإلاستخدام ديناميكي ومبتكر لألدوات اإللكرتونية من أجل تعزيز 
 .إخل ومنتديات النقاش

 .3وهذه األمور نوقشت مبزيد من التفصيل يف القسم 

 منح الشهادات واالعتماد
يرعاها االحتاد  اليتجرت مناقشات مؤخرًا يف االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن منح شهادات للمشاركني يف الدورات التدريبية 

مت  اليتيل لالتصاالت أو املراكز ولكن يرتبط هذا األمر عادة بسجل احلضور وال يقوم على أداء أي اختبار للمعارف الدو 
 أو ألصاا  العمل. ITU. وهلذه الشهادات قيمة عند املشاركني ولكنها ضئيلة القيمة بالنسبة لالحتاد اكتساهبا

هادات حضور الدورات ألهنا تعطي صورة جيدة عن االحتاد. وكانت وترى املكاتب اإلقليمية أنه ال جيب التوقف عن منح ش
ترجع إىل  اليتتنتظر احلصول على شهادات إمنا يقوم على هذه املمارسة  اليتأن االنضمام إىل العضوية يف املناطق  حجتها أيضاً 

عدة سنوات. ولكنها أوصت بأن يتوىل املديرون اإلقليميون مسألة منح شهادات احلضور. ومع ذلك ساد شعور بأن عملية منح 
شهادات احلضور جيب أن تتوقف عند مستوى مكتب تنمية االتصاالت الذي سيمنح فقط شهادات لإلجناز يوقع عليها مدير 

حتمل توقيع املدير مقارنة بتلك الشهادات  اليتذ واضاًا أن هناك قيمة هلذه الشهادات مكتب تنمية االتصاالت. وسيكون عندئ
 املوقعة إقليمياً.
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إال أن منح االعتماد يعد مسألة جوهرية. ففي الوقت احلايل يقدم برنامج املراكز أنشطة قد يتم وصفها بأهنا تطور مه ي مستمر 
ية. فهذه األنشطة ال تعتمد بشكل عام من خالل مؤسسات أكادميية وال متنح أكثر من كوهنا دراسة أكادميية أو شبه أكادمي

املشاركني فرص مباشرة للتقدم من حيث التأهل األكادميي وإمنا عندما تقدم اجلامعات أنشطة على أهنا مراكز فعندئذ يربز عنصر 
 االعتماد يف بعض احلاالت.

 .واستكشفت هذه الدراسة جدوى هذا االقرتاح ITUاالحتاد  وهناك دعم للتارك حنو االعتماد األكادميي يف نطاق
وميكن أن يتخذ االعتماد عدة أشكال ولكنه جيب أن يقوم على معايري ميكن التاقق منها يف دراسة األداء، وأن تثق اجلامعة 

 لالعتماد كانت حمل دراسة:املاحنة لالعتماد وأي مؤسسة أخرى أهنا تفي مبتطلباهتا وال تقلل من مؤهالهتا. ومثة أربعة مناهج 
  هنج للمنظمة املاحنة وهي يف هذه احلالة املراكز باإلضافة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت، وهي توكل عملية التأهيل

وتطبق مناهج دراسية وضعتها هذه الوكالة )هيئة املمتانني( نفسها.  ،لوكالة أكادميية لالعتماد مثل هيئة من املمتانني
من احملتوى الذي يستطيع االحتاد توفريه من خالل الدورات املعنية وقد ال يناسب متطلبات املمارس  وقد حيد هذا

 اإلقليمي أو امله ي. ومن املؤكد أن الوكالة اخلارجية ستطلب على األقل اإلشراف ورمبا إدارة عملية االختبار. 

 ئة أخرى بعملية التقييم مثل وكالة توصيل اخلدمة )يف هذه والنهج الثاين يتمثل يف أن الوكالة املاحنة لالعتماد تكلف هي
احلالة االحتاد أو املراكز( لكن مبستوى رفيع من اإلشراف يبتغي ضمان عدم اخنفاض تلك املستويات عن ما هو قائم 

بنفسها بعملية يف وكالة االعتماد. واالحتاد ذاته ليس لديه القدرة على التعامل مع هذا األمر لذا جيب أن تقوم املراكز 
التقييم. وعلى اجلامعات ماحنة االعتماد أن تنظر يف مصداقية كل مركز حىت ال تعرض مسعتها للخطر بالتنازل للغري 

 عن االعتماد هبذا الشكل.

  والنهج الثالث الذي يظهر من خالل مدارس األعمال يتمثل يف تشكيل مجعية حتدد املعايري األكادميية املطلوبة ومتنح
تماد ألعضائها. وهذا األسلو  مياثل بشكل أو بآخر اختيار االحتاد بعض املؤسسات لتكون مراكز متيز ولكنها االع

ختضع لنفس مسائل التقييم، فهل يستطيع االحتاد الدويل لالتصاالت منح التميز بغرض االعتماد عندما ال تكون 
 هناك ضرورة ملناه يف الربنامج اجلاري؟

  مؤخراً وهو الذي يتوجه بشكل أوضح صو  التطور امله ي املستمر أكثر من التوجه حنو احملاضرات والنهج الرابع نشأ
وهنا ميكن املزج بني االحتاد  –األكادميية التقليدية. وهو قائم على مزيج من التقييم الذايت بواسطة املؤسسات املؤدية 

أقامت شراكة مع عدد  ECBاملراجعة املفتوحة  –املنهج  وضعت هذا اليتمع مراجعة النظري. واملنظمة  –واملراكز ذاهتا 
من وكاالت األمم املتادة مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة "الفاو"، ومع البنك الدويل ووكاالت التنمية الدولية 

 .IICDو SPIDER املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشمل سبايدر

صنعت كيان أنشطة برنامج املراكز إىل يومنا هذا  اليتذه املناهج على الدورات القصرية وقد يكون من الصعب تطبيق معظم ه
وهي  ستستمر يف أن يكون هلا الغلبة يف الربنامج اجلديد. وهذه الدورات متغرية للغاية فهي تقدم جمموعة ضيقة من الفرص واليت

ن الصالحية. فيصبح اجتذا  وكاالت االعتماد التقليدية مسألة تقوم بالتاقق م اليتباهظة التكاليف بالنسبة لوكاالت االعتماد 
يرمي صراحة إىل دعم هذه الدورات. وسيدرس مكتب تنمية االتصاالت  عاليةضعيفة. ولكن النموذج الرابع الذي ورد وصفه 
إذا ما  2015اعتباراً من عام  للمراجعة املفتوحة، هبدف تنفيذ هذا بشكل كامل ECBإمكانية اختاذ تدابري تتعلق باالعتماد مع هيئة 

 اتضح أن منهج هذه اهليئة مالئماً الحتياجات االحتاد.
ميكن أن يتم حتديد معايريها من خالل مناهج دراسية وامتاانات مشرتكة يف صاحل  اليتومن احملتمل أن تكون الدورات الطويلة 

تقدم االعتماد باعتبار أن أنشطة برنامج املركز تكون قادرة على تلبية معايريها األكادميية. وبذلك يتطلب التقدم حنو  اليتاجلامعات 
 .3. وتوجد بعض املقرتحات يف هذا الشأن يف القسم برنامج معتمد أكادميياً حتركاً حنو دورات أطول وأكثر تقييساً 

 وم والدعم الماليالرس
حتصل على برامج املراكز. وعلى ما يبدو أن الرسوم تفرض على بعض املناطق وال  اليتايل تناسق يف الرسوم ال يوجد يف الوقت احل

تفرض على غريها. ويف داخل املناطق ذاهتا قد حتصل رسوم على بعض األنشطة دون غريها. وحيثما تفرض هذه الرسوم تبدو أقل  
يع ي أهنا قد ال تكون كافية لتغطية التكاليف وخاصة إذا ما كانت قد أخذت  كثرياً من املعدالت املعمول هبا يف األسواق، وهذا
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تكاليف التاصيل يف االعتبار. وقد تتم فوترة وحتصيل الرسوم بشكل مركزي على مستوى االحتاد الدويل لالتصاالت أو عن طريق 
  العمل فإن معىن هذا أنه ال توجد تكلفة فعلية.املراكز مباشرة. ويكون واضااً أنه عندما يشارك العاملون يف االحتاد بوقتهم يف

 على الناو اآليت: املايلوميكن إجياز آراء املراكز واملشاركني يف الرسوم والدعم 
  دوائر األعمال يف جمال االتصاالت واملنظمون  –يأيت الكثري من املشاركني يف أنشطة مراكز التميز من منظمات– 

)السفر  لوجيسيتلديها إمكانات مادية متكنها من دفع تكلفة التدريب بأسعار السوق وسداد رسوم أساسية وتكاليف 
 حتيط بربنامج املراكز. اليتواإلقامة واإلعاشة( للتدريب يف ظروف ختتلف عن تلك 

 بة لألعضاء أو على األقل أن ومع ذلك تتوقع الكثري من املنظمات أن تكون أنشطة االحتاد معفاة من الرسوم بالنس
 (.تكون مدعومة بشكل كبري من جانب االحتاد )أنظر آنفاً 

  حتدث يف بعض األحيان استثناءات من هذا الوضع وذلك عندما يقدم نفس الربنامج أطراف خمتلفة يف االحتاد
فع رسوم( أو من خالل برنامج وبأسعار خمتلفة وهذا يتوقف على ما إذا كان مقدماً من خالل برنامج املراكز )وهنا تد

 آخر )بدون رسوم(.

ميلك االحتاد الدويل لالتصاالت موارد ضعيفة، هذا مقارنة بالطبع باملراحل السابقة للربنامج. ورمبا ال تكون األموال جاهزة دائماً 
ة عمل االحتاد ذاته. ويتناول أو من ميزاني ICTDFلدعم برنامج املراكز سواء من صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

مسألة التدابري املالية املستقبلية للربنامج، ولكن ما جيب قوله اآلن هو أن الربنامج اجلديد جيب أن يعمل بأسرع وقت  4القسم 
م الرعاة ممكن على أساس التمويل الذايت املستدام من خالل اسرتداد التكلفة، وهذا ما ميكن حتقيقه بواسطة مزيج من الرسوم وإسها

أن جيتذ  املشاركني ليميز الربنامج  3يف نشاط املراكز. ومن األمهية مبكان بالنسبة ملفهوم الربنامج اجلديد الذي يعرض له القسم 
يشكل التمويل االنتقالية املطلوبة فإن التمويل الذايت املستدام إمنا  كانت تدابري  وليس ألنه رخيص التكلفة أو ألنه مدعوم مالياً. وأياً 

 عامالً رئيسياً يف تلك العملية على املديني املتوسط والطويل.
أن تكون  رسوم كمبدأ بالنسبة لألعضاء فمعىنوكان من رأي بعض أعضاء االحتاد أن أنشطة املراكز جيب أن تكون معفاة من ال

ولكن هذه احلجة ليست يف حملها مدعومة من ميزانية االحتاد هو أن تكون مدعومة من مسامهات األعضاء يف هذه امليزانية. 
 :لألسبا  اآلتية

 هناك أنشطة أخرى  نأن ميزانية االحتاد ككل حمدودة. وميكن أن تكون أنشطة املراكز معفاة من الرسوم إذا مل تك
تتخذ. ويتطلب هذا األمر قرارًا من االحتاد الدويل لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت أو أن يؤكد املؤمتر العاملي 

تنمية االتصاالت أن أنشطة املراكز أكثر أمهية من االستخدامات املمكنة البديلة لألموال املتاحة وخاصة األنشطة ل
 .جيري تنظيمها حالياً  اليتاألخرى 

  ميكن أن تتم بشكل يتوافق مع  اليتإن إعفاء أنشطة املراكز من الرسوم بالنسبة لألعضاء سياد من عدد األنشطة
 .حة. فالربنامج الذي يقوم على الرسوم ومسامهة الرعاة يكون أقل تقييداً امليزانية املتا

  تضم  اليتيقدمها االحتاد بال رسوم حتصل عليها. ومن الطبيعي بالنسبة للجمعيات  اليتليست كل األنشطة والتسهيالت
تدفع.  اليتملبالغ اإلضافية أعضاء مثل االحتاد الدويل لالتصاالت أن تقدم بعض اخلدمات مقابل اشرتاكات العضوية وا

 واملطالبة مبجانية كل ما يقدمه االحتاد من خدمات ألعضائه سياد من الناحية العملية من ما ميكن أن يقوم به.

  ومسألة الرسوم تعد جزءاً من تكلفة املشاركة يف برنامج املراكز أو يف أي نشاط لبناء القدرات. ويكاد املشاركون الذين
ودهم الوطنية يتاملون تكاليف أكرب يف السفر واإلقامة واملعيشة من قيمة ما يدفعون من رسوم. يسافرون عرب حد

 فالدعم املايل يف ما يتعلق بالرسوم ال يكون إذن حافزاً إال للمشاركني من املدن أو البالد املستضيفة.
 لربنامج املراكز. إن استخدام موارد  ىلو إن قدرة الزبائن على الدفع مقابل األنشطة تغريت بشكل كبري عن األيام األ

االحتاد الضعيفة لدعم دوائر األعمال يف جمال االتصاالت وهيئات التنظيم املتمكنة مالياً سيكون أمراً مثرياً للتساؤالت. 
تاحة اخلربات ملن ال يستطيعون بأي حال من األحوال الوصول إليها(. سيكون وبالنظر إىل أهداف االحتاد )مثل إ

كيز على املوارد املتاحة أكثر فاعلية بتوجيهها حنو املشاركني احملتملني الذين هم يف األصل غري قادرين على املشاركة الرت 
على سبيل املثال املشاركون من الوكاالت احلكومية يف الدول األقل منوًا ويف الدول اجلزرية الصغرية. يف حني أنه  –
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يف ظل هذه الظروف كما هي احلال مع اإلجراءات األخرى املتعلقة  يكون من الصعب تطبيق اختبار االحتياجات
 باملنح، ويكون هذا أفضل من استخدام املوارد الضئيلة يف الدعم الشامل.

وكما ذكر سالفًا جيب على االحتاد الدويل لالتصاالت وأعضائه أن ينظروا إىل املراكز على أهنا مصادر للتدريب على اجلودة أكثر 
رخيص السعر. فهذه املنظمات القادرة ماديًا ال جيب أن تدعم لتشجيعها على احلضور ولكن عليها أن حتضر ألن منها تدريب 

 برنامج املراكز يقدم تدريباً جيداً بسعر معقول.
ت ويف الوقت ذاته هناك مدى لتنمية الشراكة وإجراءات الرعاية مع منظمات أخرى مبا يف ذلك وكاالت التنمية الدولية ووكاال
 CISCOأخرى يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودوائر األعمال التجارية )على سبيل املثال منوذج أكادميية التشبيك 

التابع ملكتب تنمية االتصاالت(. فالشراكة والتدابري اخلاصة بالرعاة توفر نطاقًا لتنفيذ  نرتنتوبرنامج مراكز التدريب على اإل
سداد هذه  تتاح للمنظمات أو املشاركني الذين ال يستطيعون أصالً  اليتاألنشطة على أساس انعدام الرسوم أو الدعم أو املنح 

 .4 القسم تقوم على هذا النهج يف اليتالرسوم. ونورد اإلجراءات املالية 

 ز"ـ"المرك ىمعن 5
 من املطلو  تعريف "املركز" يف إطار الربنامج، متاماً كما هو مطلو  بالنسبة "للتميز".

كان من املهم   واليتيا إفريقيف أيامه األوىل كان الربنامج يركز على مؤسستني للتدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
املؤسسة )مبا يف ذلك التسهيالت( وزيادة حجم العمل. وكثري من املراكز أصبات اليوم مؤسسات واسعة تقدمي الدعم هلما لبناء 
ال ميت معظم عملها بصلة أو ميت بصلة ضعيفة لالحتاد الدويل لالتصاالت ولربنامج املراكز. فلقد  اليتالتصنيف مثل اجلامعات 

وهذا يشكل جزءاً صغرياً  –بالكاد نشاطني أو ثالثة كل عام  –يفاً للغاية أصبح العمل الذي يقوم به املركز من خالل الربنامج ضع
تكون الشراكات األخرى أكثر أمهية اآلن  واليتيا إفريقمن أنشطتها. وهذا صايح حىت بالنسبة إىل املؤسستني األصليتني يف 

 بالنسبة هلما.
لياً، على أساس كم ضئيل من األنشطة، فاملؤسسات تستغل أن أصبح االحتاد هو الذي يكفل وضع "مركز التميز" حا هيوالنتيجة 

ذلك الوضع لرتوج لنفسها بشكل أوسع. إن قيمة االحتاد الدويل لالتصاالت كرابطة ألغراض اكتسا  مكانة مرموقة مسألة أشار 
مهية مبكان بالنسبة لالحتاد أكدت أن تلك هي إحدى أهم املزايا بالنسبة لوضعها كمراكز وأنه من األ اليتإليها الكثري من املراكز 

 أن ال مينح امسه وشعاره ومسعته ليساء استخدامها من منظمات تقع خارج نطاق سلطته.
على سبيل  –ومن الواضح أن اعتبار االحتاد إحدى اجلامعات "مركزاً" من خالل الربنامج جيب أال ميتد إىل عمل اجلامعة ككل 

وجيب على االحتاد الدويل لالتصاالت أال يسلك سبيل  ن أو حىت هندسة الكهرباء.املثال عملها يف علم االجتماع أو القانو 
املصادقة على جودته بتنظيم دورات وورش عمل خارج نطاق الربنامج، وال جيب أن يظهر هبذا املظهر على اإلطالق. وعلى األقل 

تعمل يف إطار  اليتخل املؤسسة أو اجلامعة األوسع جيب أن يقتصر منح لقب "مركز التميز: على اإلدارة أو املعهد الذي هو من دا
أن تعاجل هذه املشكلة بشكل أكرب إذا ما مت تعريف "املراكز" بدقة إذ أن صفة املركز كانت مرتبطة بواحد أو  أيضاً  ال بدالربنامج. و 

خيتارها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لدورة األربع سنوات من الربنامج )أنظر القسم الفرعي " "  اليتأكثر من املوضوعات 
 السابق(.

احمليط اهلادي يف إدارة الربنامج  –وتثور قضية أخرى منفصلة تتعلق بالنموذج املختلف الذي اتبعته املنطقة العربية ومنطقة آسيا 
خرية بالذات. ويف هذا النموذج حددت بعض اإلدارات الوطنية املختارة بعض وظائف املراكز، والذي التزمت به هذه املنطقة األ

التدريب على التنظيم( على أن يقدم هذا املوضوع واحد أو أكثر  فكل منها اضطلع مبسئولية إزاء موضوع حمدد يف الربنامج )مثالً 
 وطنية وكذلك أمام االحتاد الدويل لالتصاالت.من مزودي التدريب يف البالد فيكون مسئوالً أمام اإلدارة ال

وهناك مزايا وعيو  يف ذلك النهج، وأثريت عدة مالحظات مهمة بشأنه. فاملزايا تتضمن إمكانية اكتسا  اخلربة من جمموعة من 
يرتكز على أصاا  املصلاة يف دولة معينة. وقد تكون هناك بعض العيو ، وهي تشمل اخلطر املتمثل يف أن التدريب ميكن أن 

 ًً خطر تسييس الربنامج، كما أن إمكانية  منوذج فردي لدولة بعينها قد ال يكون مالئمًا للدول األخرى يف املنطقة. وهناك أيضًا
اختيار بعض الدول املضيفة كمراكز ميكن أن جيعل من الصعب على املشاركني من دول أخرى حضور األنشطة )ألسبا  ثقافية 

بتاقيق اجلودة يف غيا  عملية انتقاء تنافسية، ويضاف إىل هذا التادي الذي ميكن  اإللزام صعب أيضاً أو سياسية أو مالية( وي
 أن خيلقه النموذج البديل لالجتاه االسرتاتيجي للربنامج برمته.
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أن مثة مساندة قوية املتبعة يف هذا التقرير هتدف إىل وضع منوذج تنافسي الختيار املراكز. ومع ذلك يكون معروفاً  سرتاتيجيةإن اال
هلذا النموذج البديل يف تلك املنطقة وأن هناك اختبارًا هلذا النموذج يف الربنامج اجلديد. وعندما تكون اإلدارات مهتمة بأنشطة 

 وقع عليها االختيار يف إطار تفويضها. اليتمراكز التميز يتعني عليها عندئذ أن تساند و/أو تؤمن على املراكز 

 ودةضمان الج 6
من  ال بدندرسها هنا بالتقييم وضمان اجلودة. فمن أجل التأكد من أن برامج هذه املراكز تكفل اجلودة  اليتتتعلق املسائل األخرية 

ى كل برنامج أو مستويات وضع مؤشرات رئيسية لألداء وعالمات مميزة حملتو  وضع معايري لتقييم مستوى التميز أو األداء وأيضاً 
اقات يتم توقيعها بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومراكز مستقلة. وكلما سنح األمر ميكن إجراء حماوالت وذلك يف اتف التدريس،

 أداء املشاركني يف أماكن عملهم. لتقييم تأثري برامج املراكز على
لدى أصاا  وأشار الكثريون ممن مت سؤاهلم يف هذه الدراسة إىل نقص اجلودة إىل احلد الذي ال يرضى. ويوجد إحساس قوى 

املصلاة بأن الربنامج جيب أن يؤدي إىل نتائج تكون على األقل فوق املتوسطة ومن األفضل أن تكون كذلك بشكل أساسي ليس 
جيب أن يعمل االحتاد على حتقيقه من خالل عمله  شيءألنه مطلو  من الربنامج أن يكون "متميزًا فاسب وإمنا ألن "التميز" 

 .أيضاً 
 من وضع مقاييس لضمان اجلودة: ال بدالنقص يف الربنامج كأولوية يف الربنامج اجلديد. و وجتدر معاجلة هذا 

 ؛يف عملية اختيار املراكز 

 ؛يف اإلجراءات التعاقدية ألداء أنشطة الربنامج 

 ؛يف تقييم األنشطة واملراكز 

 .يف التقييم الشامل لنتائج الربنامج 

تواجه ضمان اجلودة  اليت. ووردت كذلك يف مناهج مقرتحة تتعلق بالتاديات 3أما األساليب املتعلقة بذلك فهي واردة يف القسم 
 يف املالحق املرفقة هبذا التقرير.

 جودة المدربين الخبراء
حتاد الدويل لالتصاالت من أجل تنفيذ إىل التطبيق عند اختيار اخلرباء الذين يعينهم ويسدد أجرهم اال إن ضمان اجلودة حيتاج أيضاً 

إىل مراجعة. ومبا أن قائمة اخلرباء يف هذا اجملال تستخدم خارج برنامج املراكز  أنشطة املراكز. وهذا اجلانب من الربنامج حيتاج أيضاً 
 فقد تتطلب املراجعة توسيع هذا التسلسل.

 وترد الشواغل املطروحة يف هذا اجلزء كما يلي:
  ًمن التاقق من البيانات الواردة يف التسجيل الذايت. فإذا ما أختري أحد اخلرباء لتكليف معني يكون من  د، ال بأوال

قدمها عن نفسه ) أو عن نفسها إذا كانت خبرية( وذلك عن طريق  اليتاملهم عندئذ التاقق من صاة البيانات 
اع يتارك بسرعة مثل قطاع االتصاالت يكون مراجعة املؤهالت وطلب املصادر والتادث مع اخلبري هاتفياً. ويف قط
سيتعاملون معها، فبعض اخلرباء ميكن أن  اليتمن امللح التأكد من أن اخلرباء لديهم معلومات حديثة عن املوضوعات 

يعتمد يف قاعدة البيانات على خربة أصبات قدمية، خاصة إذا كانوا قد انسابوا من عامل األعمال أو من احلكومة أو 
 ت التنظيم.من هيئا

  ًجيب أن تكون معايري اختيار اخلرباء لتكليف معني واضاة متاماً )بالرغم من أنه يف بعض احلاالت يكون املعيار ثانيا ،
هو خربته السابقة كخبري يف تكليفات مماثلة( وجيب أن تقيم عملية االختيار مدى مالءمة اخلرباء للعوامل األربعة 

 اآلتية: 

مدى معرفتهم وخربهتم باملوضوع الذي سيتناوله النشاط املطروح مبا يف ذلك النظر إىل أي مدى تكون املعلومات  أ (
 لديهم حديثة. اليت

ألن  –مثال قدرهتم على التدريس وإلقاء احملاضرات وإدارة ورشة عمل لبناء القدرات  –قدراهتم ومهاراهتم التعليمية   (
 ودة النشاط الذي سيقدم للمشاركني.لذلك أمهية كبرية يف حتديد ج
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تتصل باخلرباء  اليتمدى إملامهم بالسياق اإلقليمي الذي سيعملون فيه من أجل جتنب املخاطر خاصة تلك  ج( 
الصناعيني يف البلد القائم يف املناطق النامية ، إذ أن التدريب سريتكز على النماذج الصناعية غري املالئمة يف البالد 

 .وعلى التجربة
 جودة املواد املستخدمة يف التدريب. د(

  ًاليتأن يقوم هذا ال على استمارات التقييم  ال بدهناك حاجة إىل إجراء تقييم ألداء اخلرباء بشكل منتظم. و  ثالثا 
يبديها منظمو األنشطة واملالحظات والتقارير  اليتميلؤها املشاركون يف هناية األنشطة فاسب وإمنا على التعقيبات 

من التقييم املنتظم لتلك العملية للتأكد من أن اخلرباء  ال بد. فاملطلوبة من اخلرباء أنفسهم حول األنشطة املعنية أيضاً 
خالل  أصاا  األداء الضعيف مل يتم االستعانة هبم مرة أخرى على أساس أن هلم جتربة مماثلة يف أداء هذا العمل من

 الربنامج.

  ًميكن  اليتمن معاجلة موضوع هيكل أجور اخلرباء. فهناك قواعد وضعتها األمم املتادة حتدد سقف األجور  ال بدرابعا
تدفع يف  اليتأن تدفع لالستشاريني واخلرباء، ومل يتم مراجعتها منذ سنوات عديدة وهي بعيدة متاماً عن مستوى األجور 

السوق حالياً. ففي بعض احلاالت تتجاوز بدالت اإلعاشة اليومية قيمة األجر ذاته وهذا بالطبع أمر متغري. وعلى هذا 
لن يكون اخلرباء رفيعو املستوى على استعداد للقيام بأنشطة إال إذا كانت حتقق هلم مكاسب أخرى )مثل الوصول إىل 

غري املتمكنني من التطورات احلديثة يكونون على األرجح أكثر اهتمامًا بالعمل  واخلرباء املتقاعدون عمالء حمتملني(.
الذي تدفع فيه هذه املعدالت من األجور. ويف هذه احلالة يكون من غري املرجح أن خيصص اخلرباء وقتًا إضافياً 

سبة للمشاركني. ومبا أن تقييم تقدم حلضور هذه األنشطة النوعية، مما يقلل من جودة التجربة بالن اليتإلعداد املواد 
حتيط باألجور يرجع إىل منظمة األمم املتادة وهذا خارج عن سيطرة االحتاد الدويل لالتصاالت ، فإنه  اليتاملعوقات 

 يكون من املهم تبعاً لذلك أن يتناول مديرو الربنامج اآلثار الواردة يف هذه الفقرة.
فبما أنه من املهم بشكل جلي ألنشطة املراكز أن تستفيد من مشاركة اخلرباء العامليني إال وهناك نقطة إضافية تتعلق بتوفري اخلرباء. 

يف أن تكون املواد واخلربة مشتقة من بيئات لالتصاالت  –كما سبق أن ذكرنا يف موضع آخر من هذا التقرير   –أنه مثة خطورة 
مية. وتوجد على وجه اخلصوص خطورة يف أن اخلرباء من خارج يواجهها املشاركون يف أعماهلم اليو  اليتخمتلفة متامًا عن تلك 

جتري فيها األنشطة سيعملون على مناذج وخربات مستقاة من دول صناعية متقدمة تكون شبكاهتا وأسواقها وممارستها  اليتاألقاليم 
ستقدم فيها  اليتتصال مباشر مع املناطق التنظيمية خمتلفة بشكل كبري. وهلذا يتعني أن يتطلب برنامج املراكز إعداد مواد الدورات با

وأن يتم اللجوء بشكل متعاظم إىل اخلرباء اإلقليميني وأن يتم تشجيع إجراء دراسات حالة على املستوى اإلقليمي لالستعانة هبا يف 
 املناهج وورش العمل.
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 دبرنامج جدي :3القسم 
. 2015وتنفيذها اعتباراً من يناير  2014ملراكز اجلديد ليتم تطويرها يف من التقرير التوصيات املعتمدة لربنامج ا 3يقدم هذا القسم 

وأعضائه وتتناول االحتياجات ذات  ITU وقد تليب أهداف االحتاد 2و 1وهي تقوم على التاليالت واخليارات الواردة يف القسمني 
مسائل التدابري  4األولوية بالنسبة لعمالء برنامج املراكز وحتسن من القدرة املؤسسية والتدريبية للمراكز املختارة ويتناول القسم 

 املالية.

 دافاأله
 جيب أن يعمل الربنامج اجلديد على بلوغ األهداف اخلمسة الرئيسية اآلتية: 

وأعضائه وسائر أصاا  املصلاة وينشر اخلربة وميكن  ITUقيمة مضافة لالحتاد الدويل لالتصاالت جيب أن يقدم  1.
ال ميكن أن تكون متاحة بطريقة أخرى مما حيسن أداء احلكومات واملنظمني ودوائر األعمال يف جمال  اليتلألنشطة 
 ؛االتصاالت

اد وأن يعاجل األولويات يف خمتلف مناطق االحتاد الدويل أن يقوم على قضايا وأنشطة ذات أولوية قصوى لالحت ال بدو  2.
 ؛لالتصاالت

من رصد  ال بدالتميز األصلي من خالل مستويات عليا من األداء واحملتوى و  -مع املراكز الفردية  –يتعني أن يبني  3.
 ؛وتقييم اجلودة

 ؛ىل مسعتهإ لدويل لالتصاالت ويتجنب كل ما يسيءجيب أن يعزز من مكانة االحتاد ا 4.

أن ميول متوياًل ذاتيًا مستدامًا لفرتة زمنية قصرية نسبيًا مع عدم مطالبة االحتاد بدعم مايل مباشر طويل األجل  ال بد 5.
 وإمنا مطالبته بدعم اسرتاتيجي وإداري من خالل جهاز العاملني به.

سابقة ولكن يركز يف الوقت ذاته على احتياجات االحتاد وجيب أن يكون الربنامج اجلديد متميزاً عن سابقيه وأن يب ي على اخلربة ال
وأعضائه يف احلاضر واملستقبل. وعلى املدى القصري جيب أن يدخل االحتاد معايري أكثر صرامة لالشرتاك يف املركز يف إطار الربنامج 

الحتاد دراسة جدوى التارك حنو وأن ينفذ عمليات لتاقيق أعلى مستوى من اجلودة. ويف املديني املتوسط والبعيد يتعني على ا
 االعتماد الثابت لربامج املراكز اليت يتيح اكتساهبا املصداقية على املدى البعيد وميكن من توفري ضمانات خارجية لتاقيق اجلودة.

الوحيد ومع ذلك وألسبا  سنبينها يف ما بعد يف هذا القسم، ليس من املفضل أن تكون اهلجرة إىل برنامج أكادميي هي السبيل 
 الذي يسلكه الربنامج.

 املالهيكل الش
مع اخلطة التشغيلية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ومكتب  سيدار الربنامج من خالل دورة متتد ألربع سنوات ويكون متماشياً 

 تعقب اجتماعات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. اليتتنمية االتصاالت وتنفيذها. وسوف تبدأ كل دورة مع بداية سنة التقومي 
لكل دورة من أربع سنوات لربنامج املراكز.  على مثانية موضوعات كاد أقصى WTDCوستتم املوافقة يف كل انعقاد للمؤمتر 
 2010لتنمية االتصاالت  الصادر عن املؤمتر العاملي 40تشكلت مبوجب القرار رقم  اليت –واجملموعة املعنية مببادرات بناء القدرات 

اإلطار الختيار املراكز الحقاً ولتنفيذ  WTDCوقع عليها اختيار املؤمتر  اليتوجيب أن توفر املوضوعات  .ستسهم يف هذا النقاش –
 برامج األنشطة على مدى السنوات األربع لدورة األنشطة. وقد تكون كل دورة خمتلفة عن ما قبلها وما بعدها.

لرئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت يف تطوير التوجه االسرتاتيجي للربنامج وحتقيق اجلودة للمراكز وأنشطتها. ولن وسيتمثل الدور ا
يشارك يف اإلدارة املالية ألنشطة املراكز. والتاديد الشامل للربنامج وتنسيقه سيكونان مسئولية شعبة بناء القدرات البشرية التابعة 

بالتشاور مع املكاتب اإلقليمية. أما مسئولية اإلدارة التشغيلية للربنامج فستقع على عاتق املكاتب  ملكتب تنمية االتصاالت جبنيف
اإلقليمية. وسيكون الرصد والتقييم وقياس التأثري مسئولية مشرتكة بني شعبة بناء القدرات البشرية واملكاتب اإلقليمية. أنظر القسم 

 وارد فيما بعد.اخلاص "بدور االحتاد الدويل لالتصاالت ال
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 ةالموضوعات المحوري
من حتديد ما ال يزيد عن مثانية موضوعات رئيسية للربنامج لدورة األربع سنوات. وميكن أن تنصب هذه  كما أسلفنا الذكر ال بد

جانب من جوانب قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )السياسات/التنظيم/اجلانب  أياحملورية على 
 الف ي/األعمال/اإلدارة/التطبيق( لكن سيتم اختيارها وفقاً للمعايري اآلتية:

 ل جيب أن تكون قضايا ذات أولوية قصوى بالنسبة لالحتاد وأعضائه وأصاا  املصلاة اآلخرين وأن حتدد من خال
 ؛املشاورات

  جيب أن تكون ذات أولوية كربى بالنسبة لالحتاد/مكتب تنمية االتصاالت وفقًا لربنامج عمل االحتاد الشامل
 ؛اختذها مؤمتر املندوبني املفوضني واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت اليتوالقرارات 

 ي هو متاح حالياً يف السوق. وجيب أن تتيح استخداماً جيب أن متثل إسهاماَ إضافياً جملال التدريب وبناء القدرات الذ
 ؛له اتصال هبا اليتفعاالً للخرباء املتخصصني يف االحتاد/مكتب تنمية االتصاالت أو اخلربات 

  ؛يعملون هبا اليتجيب أن تكون ذات قيمة كبرية بالنسبة للمراكز املختارة واملشاركني واملنظمات 

  ًير التدريب والباوث واخلربات يف املناطق النامية وقدرات قطاعات التدريب الوطنية أن تسهم يف تطو  وجيب أيضا
 ؛واإلقليمية

  ؛أن تنهض بصورة االحتاد وتعزز من مسعته ال بدو 

  ويتعني أن تسهم يف حتقيق األهداف الشاملة لالحتاد الدويل لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن تتسق
 القدرات األخرى يف االحتاد )على مستوى مكتب تنمية االتصاالت واملكاتب األخرى(. مع برامج بناء

، من املهم أن حنقق التوازن 2إن التنوع اإلقليمي كان عنصراً مهمًا يف برنامج املراكز خالل املرحلة الثانية. وكما عرضنا يف القسم 
ولكن هذا  .موضوعات إقليمية بتب ييات اإلقليمية العاملية املعتمدة بني متاسك الربنامج على الصعيد العاملي واالستجابة لألولو 

يتادد من خالل حوار حول األولويات واالحتياجات بني املكاتب اإلقليمية وأصاا  املصلاة اإلقليميني مبا يف ذلك اجلمعيات 
ب أن تشكل جزءًا من تقييم االحتياجات وهذه املشاورات جي اإلقليمية لالتصاالت )مثل اجلمعية اإلقليمية ملنظمي االتصاالت(.

 العاملية الذي جيري قبل وضع التوصيات يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )يف دورة الربنامج العادية(.

 ةالتغطية اإلقليمي
أصبح عددها  اليتإن التغطية اإلقليمية لربنامج املراكز زادت تدرجييًا عرب السنوات منذ أن بدأ الربنامج وأصبح متنوعًا بني املناطق 

احمليط اهلادي( تغطي مساحات جغرافية شاسعة هبا أعداد  –يا واألمريكتان وآسيا إفريقاآلن مثاين مناطق. ومن بينها ثالث )
الث تغطي مناطق جغرافية وسكانية مهمة ولكنها أصغر حجماً )املنطقة العربية/دول الكومنولث املستقلة ضخمة من السكان، وث

تتقاسم  اليتوأوروبا( ومنطقة واحدة تغطي مساحة صغرية نسبياً مع عدد قليل من السكان وإمنا تضم عددًا كبرياً من الدول/األمم 
. وتوجد منطقة واحدة قائمة على اهلوية اللغوية أكثر من اجلغرافية ونشأت الكثري من السمات املشرتكة وهي منطقة الكارييب
 والربتغال بداًل من صندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. إسبانيابشكل منفصل ألنه يتم متويلها بواسطة حكوميت 

 ويشمل املقرتحات اآلتية:وهذا اهليكل اإلقليمي يب ي على التنظيم اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت 
تتعلق  اليتأن حتدد املراكز املالئمة ألي إقليم اعتماداً على عدد الدول وحجم سكاهنا وتنوعها. ويرد آنفاً االقرتاحات  1.

 بعدد املراكز لكل منطقة.

تعيش فيها. وسينتهي  ليتاوالربتغالية هلا هيكلها اللغوي اخلاص باجلماعات  باإلسبانيةإن اهلوية املميزة للدول الناطقة  2.
يا مع االهتمام باالحتياجات اللغوية إفريق. وجيب دمج هذا اإلقليم يف منطقة أيضاً  2012متويلها املستقل بنهاية 

 داخل هيكل املراكز يف هذه املنطقة )أنظر ما يرد أدناه(. واإلسبانيةاخلاصة للدول الناطقة بالربتغالية 

أصغر كثريًا من حيث عدد السكان عن مناطق أخرى فإن متيزها الثقايف واجلغرايف  وبالرغم من أن منطقة الكارييب 3.
األمريكتني. وهناك منوذج آخر يتطلب  واللغوي يع ي أهنا حالة قوية تستدعي التعامل معها بشكل منفصل عن منطقة

احمليط اهلادي. ومبا أن كال  –التعامل مع احتياجات دول احمليط اهلادي اجلزرية بشكل منفصل عن باقي منطقة آسيا 
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من منطقة احمليط اهلادي ومنطقة الكارييب تتسمان بعدد كبري من الدول اجلزرية الصغرية فإنه ميكن ضمهما مع 
بعضهما ليكونا منطقة واحدة هي منطقة الدول اجلزرية الصغرية النامية وذلك يف جماالت مثل اتصاالت الطوارئ. 

 ل يف ما بعد.وسنناقش هذا مبزيد من التفصي

م ببعض حيث يكون قطاع االتصاالت متقدمًا بشكل جيد وهي من الناحية العملية هتت ومنطقة أوروبا متميزة أيضاً  4.
. ويرى بعض الذين عقبوا على الربنامج أن املراجعة جيب أن تستبعد منطقة أوروبا فال الدول يف وسط وشرق أوروبا

عترب هذا األمر بالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت خياراً سياسياً، وقد يكون من تكون جزءاً من الربنامج اجلديد. وقد ي
وجيب تدارس هذا التعليق يف ضوء التوصيات املالية الصعب تربير ختصيص أموال ألوروبا على حسا  مناطق أخرى. 

 .4الواردة يف القسم 

 المراكز وظيفة 1.3
 التوزيع :اختيار المراكز

ديد بكل وضوح ودقة ماذا تع ي كلمة "مركز" إذ أن هناك خلطاً لألمور يف الوقت احلايل يتسبب يف حدوث من األمهية مبكان حت
 للخطر. ITUلبس ويعرض مسعة االحتاد الدويل لالتصاالت 

تنطبق كلمة "مركز" عادة على مؤسسة تقع يف إقليم جغرايف معني. ولكن استثناء , ميكن أن تطبق على جمموعة من املؤسسات 
تعمل  اليتاحمليط اهلادي  –تعمل بشكل مجاعي من خالل عقد واحد أو مذكرة تفاهم )كمراكز املنطقة العربية ومنطقة آسيا  اليت

من خالل الربنامج احلايل(، أو تنطبق على منظمة غري واقعة يف منطقة جغرافية حمددة. ولكي يستاق الربنامج االهتمام، جيب أن 
اعتمدت يف املرحلة  اليتلقيام حبجم كبري من العمل يف إطار برنامج املركز. إن ضخامة عدد املراكز يكون كل مركز قادرًا على ا

وكانت النتيجة أهنا مل توىل االهتمام الالزم  الثانية أدت إىل أن الكثري من املراكز مل تنجز اال القليل جدًا من عمل مراكز التميز.
لعملية أصبات صفة "مركز التميز" أكثر قيمة بالنسبة هلذه املراكز من حيث كوهنا عالمة لتاقيق الفعالية للربنامج. ومن الناحية ا

أصبح لديها عدد هائل من املراكز  اليتتسويقية أكثر منها مصدرًا ألنشطة الربنامج. وهذه املشكلة واضاة يف منطقة األمريكتني 
نشاط يف عملية التدريب. وهذا العدد الكبري من املراكز يلقي  أيمبا يف ذلك عدد من املراكز مل متارس بعد  احلايليف الوقت 

 بعبء إداري كبري على االحتاد الدويل لالتصاالت.
أخذ  من خفض عدد هذه املراكز بشكل كبري وحبيث يكون من املمكن إدارهتا وأن تكون أكثر فعالية. وهنا وهلذه األسبا  ال بد

وبناء على ذلك يتادد عدد املراكز يف كل منطقة. ومن أجل زيادة التزام املراكز يف االعتبار حجم كل منطقة إقليمية قائمة، 
 بالربنامج جيب أن يكون اهلدف هو أن يضطلع كل مركز بثالثة أنشطة كاد أدىن كل عام.

 ويقرتح التقرير ما يأيت:
  ً؛ال جيب أن يتجاوز عدد املراكز يف كافة أحناء العامل ثالثني مركزا 

 ؛احمليط اهلادي ستة مراكز –يا واألمريكتني وآسيا إفريقتعدى عدد املراكز يف كل من مناطق ال جيب أن ي 

  والربتغالية وأوروبا أربعة  باإلسبانيةوال جيب أن يتجاوز عدد املراكز يف كل من املنطقة العربية ومنطقة الدول الناطقة
 ؛مراكز

 مركزين. وال جيب أن يتجاوز عدد املراكز يف منطقة الكارييب 

 :وتفسرياً هلذه األرقام، يقرتح ما يأيت
  يتم اختيارها لدورة السنوات األربع يكون من املرجح أن يقع  اليتمن أجل تغطية أربعة من املوضوعات الثمانية

االختيار على بعض املراكز للقيام بأنشطة يف الربنامج حول أكثر من موضوع. وعندما ال يكون هناك مركز قادر على 
لعمل باملستوى املطلو  يف موضوع معني داخل املنطقة فعندئذ يتاح للمشاركني من تلك املنطقة استخدام مراكز ا

(. وقد يرغب االحتاد الدويل لالتصاالت يف حتديد نرتنتأخرى تقدم أنشطة يف مناطق أخرى )خاصة األنشطة عرب اإل
 ؛يار لكل دورةمراكز خارج املنطقة لتلعب هذا الدور كجزء من عملية االخت
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  يا. فمعايري االختيار يف هذه املنطقة جيب أن حترص على التنوع إفريقويتعني االعتناء باملتطلبات اللغوية يف منطقة
اللغوي القائم فيها فيتم اختيار مركزين مبدئياً لتقدمي أنشطة باللغتني اإلجنليزية والفرنسية ومركز آخر مبدئياً يقدم أنشطة 

عددة اللغات يف هذه املنطقة باللغة الربتغالية. ولكن سيكون هناك حاجة للتعاون يف إعداد مناهج دراسية مشرتكة مت
يتم إدارهتا. وميكن جعل أحد املراكز مسئواًل عن إدارة  اليتمن أجل تعظيم قيمة وجودة التدريب يف عدد من املراكز 

يقدمها وجهاز العاملني به، على أن  اليتالطيف مثال فيقدم أنشطة بأكثر من لغة مستخدمًا مقر املركز والتيسريات 
 ستخدما لغات خمتلفة لتسهيل اخلدمة.يكون هذا املركز م

 اختيار المراكز: العملية
ال توجد يف الوقت احلايل عملية ثابتة الختيار املراكز وال يوجد فاص دقيق للمتقدمني للاصول على "صفة املركز" ملعرفة ما إذا  

تتخذ حالياً الختيار املراكز غري  اليتفاإلجراءات اخلاصة للغاية  كانوا قادرين على القيام بأنشطة باملستوى الذي ميكن اعتباره متيزاً.
إذن أن حتل حملها عملية واضاة لالختيار تقوم على عملية تنافسية للرتشح مث التاقق اجلاد من  ال بدفعالة لتاقيق "التميز". ف

. وجيب أن يكون مستوى املراكز ثابتًا يف مستويات األداء قبل االختيار. فاملنافسة والتاقق ضروريان معًا للوصول إىل اجلودة
 الربنامج املوضوع على الصعيد العاملي وال جيب أن خيتلف باختالف املناطق اإلقليمية.

وكما أسلفنا اقرتح أن يتضمن الربنامج اجلديد يف كل منطقة بني أربعة وستة موضوعات رئيسية لكل دورة من أربع سنوات حبسب 
 املي لتنمية االتصاالت. ومسايرة لذلك تقرر ما يأيت:تقومي انعقاد املؤمتر الع

  تعقب عقد املؤمتر العاملي لتنمية  اليتتبدأ مع بداية تقومي السنة  واليتستختار املراكز لدورة السنوات األربع فقط
ملنظمة االتصاالت. وستكون هناك عملية اختيار منفصلة لكل دورة برنامج من أربع سنوات. فال جيب أن يفرتض أن ا

 ؛كانت مركزاً يف دورة برنامج ستستمر يف محل صفة املركز يف الدورة التالية  اليت

  وسيتم اختيار مركز واحد ليكون مركزًا للتميز ملوضوع أو موضوعني رئيسيني على األكثر )مثال مركز التميز إلدارة
 ؛الطيف(

 ورة. ونظراً لضآلة كم العمل املتاح خالل الربنامج وسيكون هناك مركز واحد فقط لكل موضوع يف املنطقة طوال كل د
جتري حاليًا من خالل  واليتيكون من األفضل تركيز املنافسة على عملية الرتشح بداًل من تنفيذ أنشطة مراكز التميز 

 من خالل تقاسم املقرات عندما يكون ذلك مالئماً  من التعاون مثالً  ماعات اللجان التوجيهية. ومع ذلك ال بداجت
 ؛يا(إفريقخاصة عندما تكون هناك حاجة للغات متعددة ) –

  فقط مع مراعاة املوضوعات  كمراكز للتميزتكتسب صفة املركز أن تستخدم وضعها  اليتويكون من حق املؤسسات
تضطلع هبا والعمل الذي تقوم به يف إطار الربنامج. وال جيب أن تستخدم هذه الصفة ملطالبة االحتاد  اليتالرئيسية 

باعتماد عملها يف جماالت أخرى. )وجتدر اإلشارة اىل أن الكثري من املراكز احلالية قالت أهنا أرادت أن حتصل على 
الحتاد. إال أن هذا األمر يعرض بشدة مسعة االحتاد يضعها ا اليتصفة املركز لترتشح كمؤسسات وليس من أجل براجمها 

 من مواجهته(. ال بدللخطر وهذا ما ال ميكن قبوله و 

وحيمل "مركز التميز" التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت قيمة كبرية من حيث املكانة املرموقة. فال جيب أن متنح هذه الصفة جزافاً. 
أن تتم كل أربع سنوات خالل  ال بدى صفة املركز جيب أن تقوم على املنافسة. و فعملية تقدمي الطلب أو الرتشح للاصول عل

 تعقب اختيار املوضوعات الرئيسية يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت. اليتاألشهر الثالثة 
لالضطالع وسيدعي املرشاون للاصول على صفة املركز لتقدمي مقرتحات تعرض الوضع اخلاص هبم واملنهج الذي يقرتحونه 

 بأنشطة املركز يف واحد أو اثنني من املوضوعات املختارة. ومن املنتظر أن يبينوا ما يأيت:
 )؛سجل التميز يف التدريب وبناء القدرات )احملتوى واألداء 

 ؛اخلربة يف املوضوعات الرئيسية 

 مستويات التميز يف األداء. االلتزام بالعمل مع االحتاد الدويل لالتصاالت من أجل حتقيق استمرار وحتسني 
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وسيكون االختيار عن جدارة مع العلم بأنه ال يكون هناك أكثر من مركز واحد يف أي دولة عضو وذلك لتشجيع التنوع يف ما 
كان تتعلق بنوعية امل اليتباإلضافة إىل املعايري  عاليةيقدم. وسيتم استخدام نظام بطاقة تسجيل النتائج وفقًا للمعايري املوضوعة 

وإمكانية وصول اجلماعات املستهدفة إليه )على أساس التكلفة وتشمل مصاريف السفر واإلقامة والتكافؤ بني اجلنسني إخل( 
 واالستدامة املالية. 

وستكون نتيجة عملية االختيار عالقة تعاقدية بني االحتاد وكل مركز تتادد فيها أدوار ومسئوليات كل طرف. وسوف ينجح 
ما كان هناك اتفاق وتفاهم واضح بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملراكز الفردية يف ما لديهم من توقعات. وهذا األمر  الربنامج إذا

واملراكز حتتاج إىل إعادة صياغة حبيث  ITU يف غاية األمهية بسبب تغري التدابري املالية للربنامج وهذا يع ي أن العالقة بني االحتاد
 ادلة.تكون عالقة منفعة متب

 لمراكزادعم االتحاد الدولي لالتصاالت   2.3
بشكل عام منهجية  نعمل عدد كبري من املؤسسات إىل اليوم على احلصول على صفة املركز ولكن عملية االختيار مل تك

 أن بعض املؤسسات مطلوبًا منها إثبات متيزها، يف حني يكنيا(. فمراكز املستقبل مل إفريق)باستثناء املرحلة الثانية من التوسع يف 
ذات الشهرة الكبرية مل تباث عن احلصول على وضع املركز )رمبا ألهنا شعرت بعدم االحتياج إىل تعزيز مسعتها(. ويأمل االحتاد أن 

من تقدمي مراكز تأيت بقيمة مضافة من  ت السمعة القوية. ولكي يتاقق هذا ال بدحيصل على اقرتاحات جيدة من املؤسسات ذا
 ما تقوم به من عمل ومن خالل مسعتها ودعمها للربنامج.خالل حجم 

 وكما ذكرنا من قبل يف هذا التقرير، تعتقد املراكز أهنا تستفيد من الربنامج بأربع وسائل رئيسية:
االرتباط باالحتاد يساعدها على تكوين مصداقيتها وتسويق مناهجها الدراسية )باألحرى تستخدم املراكز صفتها لتعزيز  1.

 ؛تها(مسع

 ؛إتاحة الفرصة هلا للوصول إىل اخلربة من خالل االحتاد الدويل لالتصاالت مما ميكنها من إعداد دورات تدريبية أفضل 2.

 ؛إتاحة الفرصة هلا للوصول إىل جلان الدراسات التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت والنفاذ إىل مزيد من املعلومات 3.

 خرى.تتمكن من التشبيك مع مراكز أ 4.

هذه العوامل األربعة أكثر من ذكرها إسهام االحتاد يف اجلدوى املالية للدورات  –يف إجاباهتا بشأن املراجعة  –ولقد ذكرت املراكز 
فوائد تعود على املركز. وكان الدعم املايل  من اعتبار هذه األمور أيضاً  ادر األكادميية لالحتاد، إال أنه ال بدومن الوصول إىل املص

متلك موارد حمدودة من القيام بأنشطة من النوع  اليتالذي ميناه االحتاد للمدربني املختارين من قائمة خربائه مهماً يف متكني املراكز 
 املطلو .
ون له تأثري مع ذلك على رغبة املراكز املنتظرة يف من أن املسامهة املالية لالحتاد حمدودة نسبياً يف واقع األمر فإن فقدها يك وبالرغم

التقدم للاصول على صفة "املركز" يف الربنامج اجلديد. ويف هذا السياق قد تكون إمكانات االحتاد لتأمني الرعاية ألنشطة الربنامج 
أن  حسناً. ومن املؤكد أنه ال بد ية، أمراً اجلديد والستخدام املراكز كأماكن لتقدمي برامج أخرى لالحتاد تدعمها ميزانيات تشغيل

وما بعده بشكل متزامن أو حىت قبل إجراء عملية اختيار املراكز. ويعرض  2012يبذل االحتاد جهوده حبثًا عن رعاة حمتملني لعام 
 املزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع. 4القسم 

لذا حيتاج االحتاد إىل حتقيق قيمة مهمة للمراكز من أجل اجتذا  املؤسسات ذات السمعة املعروفة واإلمكانات العالية لتطلب 
تكون مشاركتها مهمة يف حتقيق "التميز" الرتشح. وباإلضافة إىل التمويل ميكن أن يقدم االحتاد املنافع اآلتية من  اليتاملؤسسات 

 املزمع إقامتها: خالل العالقة التعاقدية
 )؛دعم تطوير وتسويق املناهج الدراسية من خالل برنامج مراكز التميز )أنظر أدناه 

 )؛التزود باملصادر األكادميية لالحتاد واخلربة اليت لديه )من كافة مكاتب االحتاد الدويل لالتصاالت 

 ؛أنشطة املركز املساعدة يف حتديد اخلرباء واملدربني الذين يديرون أو يشاركون يف 

 ؛الدعاية وتسويق أنشطة مراكز التميز من خالل املكاتب اإلقليمية لالحتاد 



 وتوصيات للمستقبل سرتاتيجيةامراجعة  :ميزمراكز الت
 

 17 

 ؛إقامة شبكة إقليمية للمراكز وشبكات عاملية للشركاء تتناول نفس املوضوع الرئيسي يف خمتلف املناطق 

 ميز فقط.االستخدام احملدود ملركز االحتاد املرموق وشعاره يف مساندة أنشطة مراكز الت 

تعظم املراكز القائمة من قيمة الدور الذي يلعبه االحتاد يف حتديد اخلرباء )وعندئذ دعم املشاركة( والذي ميكنهم من إدارة أنشطة 
أن يستمر مكتب تنمية االتصاالت/شعبة بناء القدرات البشرية يف القيام به طاملا كان  تدريب. وهذا دور يف غاية األمهية ال بدال

 من املراكز. ولكن مثة بعض التافظات عليه: مطلوباً 
  ال إن اهلدف الرئيسي من برنامج املراكز هو بناء القدرات يف ما بني املناطق وبداًل من االعتماد على اخلرباء اخلارجيني

أن يعمل الربنامج على بناء قدرات اخلرباء احملليني الذين لديهم فهم جيد لالحتياجات احمللية. وجيب معاجلة  بد
االحتاد بتوفري خرباء خارجيني هلا إللقاء حماضرات يف كل  تتطلب قيام اليتالربنامج حبيث يتم ختفيض عدد الفعاليات 

 دورة للربنامج.

 بعمليات انتقاء واعتماد وتقييم ملن يعينهم لالضطالع هبذا الدور للتاقق من خربهتم  يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت
يتقاضاها اخلرباء غري متناسبة مع ما ميكن أن يتقاضوه من جهات  اليتوتبدو معدالت األجور  ومهاراهتم التعليمية.

وتعديلها إذا لزم األمر لتوفري اخلربة من مراعاة النظر يف هذه األجور بشكل منتظم  ال بدأخرى قائمة على التدريب. ف
 الوارد سالفاً. 2ذات املستوى اجليد. جند املزيد من التفاصيل حول هذا اجلانب يف القسم الفرعي األخري من القسم 

وجيب أن نأخذ جبدية مسئوليات االحتاد املقرتحة يف العقود أو مذكرات التفاهم وسوف حتتاج إىل مدخالت من جانب شعبة بناء 
القدرات البشرية واملكاتب اإلقليمية، وذلك على الناو الذي توصف به عمليات حتقيق اجلودة، والوارد يف ما بعد. وسيرتتب على 

 ذلك اجتذا  املؤسسات عالية اجلودة لالنضمام إىل الربنامج.

 التزامات المراكز التعاقدية 3.3
قوة تعاقدية. وحيتاج االحتاد بدوره إىل املزيد  ITUحتاد الدويل لالتصاالت من الضروري أن يكون لالتفاقات املوقعة بني املراكز واال

وقع عليها االختيار. وسيتم مجع هذه املعلومات بشكل منهجي بواسطة شعبة بناء القدرات  اليتمن املعلومات حول املراكز 
 البشرية.

 امج. وهذه العقود تكون ملزمة للمراكز يف اجلوانب اآلتية:وسيوقع كل مركز على عقد رمسي مع االحتاد يقر فيه بالتزاماته يف الربن
 ؛تقدمي احلد األدىن من األنشطة احملددة حول املوضوع الرئيسي كل عام وخالل دورة السنوات األربع من الربنامج أ.

ني واملستخدمني التعاون مع املكتب اإلقليمي ومراكز أخرى يف أنشطة الربنامج بالطريقة اليت تليب احتياجات املشارك  .
 ؛وذلك من خالل برنامج إقليمي سنوي متفق عليه

التأكد من أن األداء قد بلغ على األقل احلد األدىن املنصوص عليه يف العقد والذي مت تعريفه "باملتميز" والذي ميكن  .ج
 ؛قياسه بواسطة مؤشرات متعارف عليها لألداء

 ؛"التميز" من خالل عملية ضمان اجلودة العمل مع االحتاد لرصد وتقييم األداء وحتقيق د.

 .العمل مع مراكز أخرى يف شبكات إقليمية وعاملية كما ورد سالفاً   ه.
تفشل يف الوفاء بالتزاماهتا وخاصة تلك املتعلقة باألداء  اليتوجيب أن تتضمن العقود عمليات ساب صفة املركز من املؤسسة 

 وجودة املناهج.
اإلقليميني إىل صعوبة توقيع اتفاقات تعاقدية أو حىت مذكرات تفاهم مع مزودين حمتملني ميثلون وكاالت وأشار بعض املنسقني 

حكومية ألن ذلك سيتطلب احلصول على توقيع املستويات العليا يف احلكومة , ولكن هذا ليس سببًا وجيهًا لتب ي إقامة عالقة 
 تعاقدية بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملراكز.

بد  الأساسي هو أن يتم اختيار املراكز من خالل عملية تنافسية. وإذا رغبت وكاالت حكومية يف التقدم للعمل كمراكز ف شيءو 
 اليتال ختتلف عن تلك  واليتأن تتعهد بتقدمي أنشطة باملستوى املطلو  يف عمليات تقدمي العطاءات التنافسية  أن تدرك أهنا ال بد

بتقدميها. فإن مل يكونوا مستعدين للقيام بذلك فإن عملية االختيار لن تكون تنافسية بشكل حقيقي  يطالب املزودون التجاريون
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وعندئذ لن يكون االحتاد على يقني من أن مستويات اجلودة سوف تتوفر. وإذا كان األمر يتعلق بإدارات حكومية، فقد يكون 
مستعدة لتوقيع اتفاقات ملزمة من  نمن العقود الرمسية. ولكن إن مل تكممكناً توقيع اتفاقيات ملزمة من خالل مذكرات تفاهم بداًل 

دراجها يف عملية االختيار. هي وكاالت حكومية لن يتم إ اليتهذا النوع فعندئذ سيكون من املؤسف أن هذه املؤسسات 
 اليتلة وأن تضمن حتقيق اجلودة فاملستويات الالزمة جيب أن تطبق على مستوى عاملي إذا ما أردنا أن تكون عملية املنافسة عاد

 يطلبها االحتاد.

 برنامج العمل اإلقليمي 4.3
وسيعتمد إطار شامل لربنامج السنوات األربع على الصعيد اإلقليمي عقب اختيار املراكز دورة الربنامج. وسيوضع اإلطار لربامج 

 ستعد بناء على ذلك. اليتالسنوات األربع 
طاق برنامج أصاا  املصلاة مبا يف ذلك املندوبني اإلقليميني لالحتاد وجمموعات العمالء واملراكز وسيوضع اإلطار الشامل وفقاً لن

مجعيات االتصاالت اإلقليمية )مثال اجلمعيات اإلقليمية للمنظمني(. وستعتمد برامج سنوية يف االجتماعات السنوية للجنة  وأيضاً 
تسبق مدة تنفيذ كل  اليتاملراكز بعد أن يتم اختيارها يف الربع األخري من السنة التوجيهية أو يف املناقشات بني املكتب اإلقليمي و 

. وبرنامج السنة سيمتد من شهر يناير إىل شهر ديسمرب من أجل حتقيق االستمرارية عندما حتدث تغريات يف الربنامج سنويبرنامج 
 يف بداية/أو هناية دورة املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.

الوقت احلايل تعتمد برامج سنوية يف اجتماعات "اللجنة التوجيهية" العادية جلهاز االحتاد الدويل لالتصاالت واملراكز، ويف ويف 
 بعض احلاالت مع مشاركني آخرين من الدول األعضاء يف االحتاد. وتظهر مسألتان يف هذا السياق:

  ًوأعضائه ال مصاحل وأفضليات املراكز. فأولويات االحتاد : جيب أن تعكس الربامج السنوية احتياجات االحتاد أوال
واحتياجات مستخدمي الربنامج )منظمات العمالء واملشاركون( جيب أن حتظى باألولويات يف تطوير الربامج، مع 
استجابة املراكز هلذه االحتياجات أكثر من االتفاق فيما بينها على ما جيب إدراجه يف الربنامج. إن املشاركة 

 اياة من جانب األطراف مسألة مهمة على أن تلعب املراكز دوراً مساعداً.الص

  ًإن السفر واإلقامة حلضور اجتماعات اللجنة التوجيهية اإلقليمية مسألة مكلفة. ومبا أن االحتاد هو الذي ميول ثانيا :
امج إذا ما كان اهلدف منها هذه االجتماعات فإنه من الصعب أن نؤكد بالنسبة للمستويات احلالية من أنشطة الربن

هو جمرد إدارة الربنامج أم ال. وقد يكون من الصعب تنسيق الربنامج بشكل افرتاضي ولكن توجد قيمة مفرتضة 
 للتشبيك يف االجتماعات السنوية للمراكز.

ا  مصلاة آخرون أن إىل االجتماعات السنوية على أهنا فعاليات للتشبيك تستطيع فيها املراكز وأصا وجيب أن ينظر مبدئياً 
يتبادلوا املعلومات وأن يناقشوا قضايا بناء القدرات من أجل حتقيق قيمة مضافة لعملهم وحتسني األداء. وجيب أن يكون التشبيك 

من اغتنام الفرصة لتنظيم املناقشات حول موضوعات بناء القدرات يف االجتماع أكثر من  ال بدمبثل أمهية االتفاق على الربنامج، ف
 رتكيز على إدارة الربنامج.ال

وال جيب أن ميول االحتاد حضور أي من املشاركني يف هذه االجتماعات باستثناء جهاز العاملني به ألن تلك طريقة غري مناسبة 
 الستخدام األموال احملدودة املتاحة للربنامج.

ذ توجه الدعوة للمنظمات إلرسال مشاركني يف ويف الوقت الراهن تكون الدعاية للربامج اإلقليمية وتسويقها غاية يف الضعف إ
وجيب أن يكون  يتياها الربنامج بطريقة أكثر تنظيماً وذلك جبانب فرص بناء القدرات. اليتاألنشطة الفردية وال يتم اغتنام الفرص 

 تسويق الربنامج اجلديد أكثر استباقاً بكثري وأقل بريوقراطية.
( فمن املمكن أن يقوم كل مركز بأنشطة عالية 4ويلها يف املستقبل متوياًل ذاتيًا )القسم ومبا أن الدورات التدريبية سوف يكون مت

املستوى أكثر مما هو عليه الوضع اآلن طاملا أن هذا يليب احتياجات املشاركني واملستخدمني. وحيثما يكون ممكنًا يتعني اعتماد 
ت احلكومية والشركات من فاص خياراهتا قبل غلق دورات امليزانية الربنامج والدعاية له يف التوقيت املطلو  لتمكني الوكاال

 أن يتضمن هذا معلومات متطورة عن برامج السنة املقبلة. ال بدالسنوية. و 
أن يتم الدعاية هلا وتسويقها من خالل دليل سنوي إلكرتوين عن الربنامج باإلضافة إىل تسويق  ال بدومبجرد املوافقة على الربامج 

أن يعمل  ال بدمن تشجيع املنظمات العميلة على ختطيط التزاماهتا منهجياُ وربطها بأنشطة املراكز. و  ال بد. و نرتنتعرب اإلاستباقي 
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االحتاد مع املراكز على تسويق األنشطة لدى أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت ومع أصاا  مصلاة آخرين داخل املناطق 
 اإلقليمية. 

 المشاركون المستهدفون
ناقشناها يف هذا القسم، يؤسس برنامج املراكز منصة حية لبناء قدرات كبار املوظفني التنفيذيني. فكبار املديرين  اليتلألسبا  

تقدمها مراكز تدريب  اليتيعزفون عن املشاركة يف النشاط الذي ينظر إليه على أنه "تدريب" أو عن االشرتاك يف "أنشطة التدريب" 
 .لعاملني من درجات أدىن

ومع ذلك يكون من املهم أن يعت ي االحتاد بكبار املوظفني مثلما يعت ي بصغارهم. فمن املقرتح أن يتم هذا من خالل برنامج 
مستقل ترتكز فيه األنشطة على احتياجات كبار املوظفني فتتيح هلم فرصة مناقشة موضوعات ذات مستوى عال فيما بينهم ومع 

وميكن/أو يتعني أن تغطي نفس  .ITUاألنشطة منتديات قادة االحتاد الدويل لالتصاالت  خرباء عامليني. وميكن تسمية هذه
 تتناوهلا املراكز مع إتاحة التنسيق بني املبادرتني. اليتاملوضوعات الرئيسية 

يني وبناء القدرات فدورات بناء القدرات لكبار التنفيذيني ستتيح هبذه الطريقة لربنامج املراكز أن يركز على متوسطي وكبار اإلدار 
خيتارها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت واملناطق اإلقليمية. وهنا يكون من احملتمل أن يتاقق  اليتالفنية يف نفس اجملاالت الرئيسية 

  :االختالف. ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل ثالث نقاط إضافية
  من قيمة  طنية. تشكل فرصة تقاسم اخلربة بني الدول جزءاً مهماً عقدت النية على أن يكون للربنامج قيمة إقليمية وو

القطاع األكرب من املشاركني يف بعض األنشطة  يأيتتقام وجها لوجه وتنفذها املراكز. ويف الوقت الراهن  اليتاألنشطة 
األنشطة متاحة  أن تكون هذه أولوياهتامن الدول املضيفة. ويتعني على املكاتب اإلقليمية واملراكز أن جتعل من 

ملشاركني من كافة أرجاء املنطقة أو اإلقليم الذي ينتمون إليه، فإذا لزم األمر ميكن تنظيم بعض األنشطة بعيدًا عن 
 "املراكز" )كما حيدث بالفعل يف بعض احلاالت(. راتمق هبا اليتالدول 

  ًلوجه. فتكلفتها الفعلية تكون مرتفعة عندما تكون اجملموعة  إن عدد املشاركني مسألة مهمة يف األنشطة املباشرة وجها
يزيد املشاركون  اليتأقل من عشرة مشاركني. ولكن يبدو أن نوعية املشاركة وتبادل اخلربات تكون أعلى يف اجملموعات 

املناهج تكون أعلى بشكل كبري إذ أن تلك  نرتنتشخصاً. وأعداد املشاركني يف احملاضرات عرب خط اإل 25فيها عن 
من متابعة ذلك من خالل  ال بدال ميكن أن تصل إىل مستوى يتجاوز قدرة املركز على توفري دعم مالئم للتدريب. و 

ورد وصف هلا سالفاً. ويف حالة األنشطة عرب اخلط تكون جودة نظام التعليم اإللكرتوين  اليتعملية ضمان اجلودة 
 مهية.ودعم الربنامج التعليمي على جانب كبري من األ

  استخدمت بعض املراكز القائمة الربنامج لتضيف فرص تعليمية جديدة للطال  يف اجلامعات. لكن تلك ليست فئة
أن  ال بدذات أولوية بالنسبة لالحتاد وال جيب استخدام برنامج املراكز لدعم التعليم األكادميي لطال  اجلامعات. ف

، مع التأكيد على أن هذه ICTصاالت وتكنولوجيا املعلومات ترتكز األنشطة على احتياجات ممارسي قطاع االت
 املشاركة تنبع بشكل واسع من هذا القطاع لذا جيب أن تكون جزءاً من ضمان اجلودة.

مركز متقدم ال يفي مبعايري حتقيق التميز يف موضوع أو أكثر من  أيوعندما يكون من الواضح أثناء عملية اختيار املراكز أن 
رئيسية املختارة ملنطقة معينة، رمبا يقع االختيار عندئذ على مركز من منطقة أخرى يعمل مع املكتب اإلقليمي من املوضوعات ال

فرصة دعم عملية  أن تتوفر لالحتاد أيضاً  ال بدأجل توفري اخلربة يف املوضوع املشار إليه. وقد يقوم هذا على اخلدمة اإللكرتونية. و 
 ثبت أهنا غري قادرة على الوفاء مبتطلبات الربنامج من مواردها اخلاصة. اليتبناء القدرات يف املنطقة 

 أنشطة البرنامج )المحاضرات وورش العمل( 5.3
تقوم هبا املراكز شكل احملاضرات أو ورش العمل ولكن تشكل هذه األعمال كتلة أنشطة  اليتال تتخذ كل أعمال بناء القدرات 
 ضع.املركز ومن احملتمل أن يستمر ذلك الو 

ولتكون املؤسسات املختارة حاملة حبق لقب "مركز" جيب أن تقوم بثالثة أو أربعة أنشطة كل عام كاد أدىن. وهذا الكم يفوق ما 
تقوم به معظم املراكز، إال أن هذا الكم سيكون واقعيًا لو خفضنا عدد املراكز يف العامل كما أوصينا من قبل. فإن مل تقم املراكز 

 هنا غري ملتزمة بالربنامج بالقدر الكايف.بذلك فمعىن هذا أ
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ومن املقرتح أن تكون هناك أربعة أو مخسة أمناط من األنشطة )أنظر ما يتبع( يف الربنامج مع توزيع املوضوعات احملددة على 
تقدم  اليتاحملاضرات  املستوى اإلقليمي. وعلى مجيع األقاليم أن متزج بني األمناط املختلفة من األنشطة بداًل من االعتماد فقط على

عرب خط اإلنرتنت )كما حيدث اآلن يف منطقة األمريكتني( حيث أن النشاط اإللكرتوين ال يكون دائمًا مالئمًا لكافة األغراض، 
تقدم وجهًا لوجه فقط. وقد يساعد هذا الربنامج على أن يكون أكثر اتساعا ومتاحًا بشكل أكرب حبيث  اليتوال على الدورات 

حتياجات املختلفة. وجيب أن تظهر القدرة واإلرادة يف تقدمي كل من احملاضرات املباشرة وجهاً لوجه واملناهج عرب اخلط )أو يليب اال
 تطوير قدرة كل منهما( يف حتديد معايري اختيار املراكز.

 :تتم يف إطار الربنامج على الناو التايل اليتومن املقرتح أن تكون األمناط الرئيسية لألنشطة 

 محاضرات لمرة واحدة وورش عمل -أ 
مت اختيارها للربنامج، وهي ذات أمهية خاصة بالنسبة للمنطقة أو  اليتسيعاجل هذا األسلو  قضايا خاصة يف إطار املوضوعات 

لدول بعينها أو جمموعات معينة من العاملني. وهي "موضوعات ساخنة" تكون هناك حاجة ملاة وضرورية لبناء القدرات فيها 
وهذا سبب مهم الختيار هذا النوع من ورش العمل لتكون متاحة يف كل املناطق مبا يف ذلك األمريكتني. واملعىن   :لنسبة للمنطقةبا

كما هو واضح يتمثل يف تقدمي حماضرات ملرة واحدة أو مرة يف كل منطقة لتلبية احتياج زم ي خاص وملح. ولذلك من احملتمل أن 
أن ينعكس ذلك يف هيكل التكلفة. ومع ذلك ميكن أن يكون هلا قيمة  ال بدعداد واألداء، و تكون أكثر تكلفة من حيث اإل

 أساسية يف توسيع جمال القدرات وتقاسم اخلربات عرب املنطقة وتلبية األولويات اإلقليمية.
جيب أن تتاح من خالل وعندئذ يتعني إعداد املناهج الدراسية واملواد اخلاصة بالورش لتاقيق هذه األغراض اخلاصة ولكنها 

 وميكن أن يستعان باخلربة من داخل املنطقة أو باخلرباء اخلارجيني العامليني. .أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت

 مستوى المحاضرات وجهاً لوجه وورش العمل -ب 
ملوضوعات الرئيسية. وميكن ستكون حماضرات ذات طابع عام تعمل على بناء القدرات يف املوضوعات و/أو يف جوانب معينة من ا

أن تنفذ على مستويات خمتلفة من املهارات املطلوبة )مستوى متوسط أو مستوى متقدم(. وستهدف إىل بناء قدرات على اتساع 
 املنطقة ملعاجلة قضايا ذات أولوية قصوى بالنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت وأعضائه من املناطق املختلفة.

مستقلة إعداد هذا النوع من احملاضرات أو أن تعتمد على مناهج دراسية أساسية مشرتكة يكون االحتاد وميكن أن تتوىل مراكز 
وخرباؤه قد أعدوها مبا يف ذلك خرباء من إداريت التقييس واالتصاالت الراديوية التابعني لالحتاد الدويل لالتصاالت وأن تكون قد 

دمي هذه احملاضرات ميكن أن تزاد مبواد إضافية خاصة باملنطقة، وأن جتري . وعند تقITUاعتمدت من خالل أكادميية االحتاد 
خالهلا مناقشات ذات طابع إقليمي. وميكن أن تكون هذه اخلربات قادمة من داخل اإلقليم، إال أن االستعانة خبرباء خارجيني 

 على مستوى عاملي سيجعل هذه الفعاليات أكثر جذباً للمشاركني.

 لمدربأنشطة تدريب ا -ج 
 اليتأسلفنا ذكرها جيب أن تشمل الربامج اإلقليمية أنشطة "تدريب املدر "  اليتعندما تنظم الدورات التدريبية النموذجية كتلك 

تقام من أجل نشر اخلربة عرب اإلقليم برمته وبناء قدرات مؤسسات التدريب الوطنية وتشمل املراكز حىت يتم تدريب العاملني 
تصاالت املتسع ويف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وستتناسب أنشطة "تدريب املدر " بشكل جيد احملليني يف قطاع اال

مع موضوع تنمية القدرات البشرية إذا ما مت اختياره كأحد املوضوعات املطروحة. ولقد مت اختيار عدد من املراكز لبناء قدرات 
 لهم يف هذه الدراسة.العاملني كهدف يف الربنامج القادم، ونورد رد فع

وجيب أن يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت على استخدام برنامج املراكز لتخفيف اعتماد املراكز املختارة على اخلرباء اخلارجيني 
 اليتوجيب حبث إذا ما كانت تلك هي الطريقة  .الذين يتم االستعانة هبم من قارات أخرى عن طريق االحتاد أو وكاالت أخرى

قوياً خالل كل  تستمر لالضطالع بدور بناء قدرات املؤسسة يف إطار الربنامج. وستوفر أنشطة "تدريب املدر " رصيداً جيب أن 
 اليتدورة لربنامج السنوات األربع وستساعد على إنشاء شبكة من املهنيني املؤهلني يف جمال التدريب على مستوى املنطقة 

ضافة للمستقبل. ومثل هذه الشبكة جيب أن تدعم بتقاسم اخلربات وعقد منتديات سيمكنها عندئذ االستمرار يف حتقيق قيمة م
 لألسئلة واإلجابات من خالل أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت. 
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 المحاضرات عبر اإلنترنت -د
تقدمها املراكز عرب اخلط اإللكرتوين  اليتستقدم هذه احملاضرات من خالل أكادميية االحتاد و/أو من خالل تسهيالت التدريب 

مثل احملاضرات املباشرة  –تتيح مستوى عال من التدريب املتخصص والتفاعلي. وسيكون معظم هذه احملاضرات منوذجيًا  واليت
وميكن أن تعدها املراكز الفردية أو أن تستند إىل مناهج دراسية مشرتكة يضعها ويعتمدها االحتاد الدويل  –وجها لوجه 

لالتصاالت. ورمبا يكون النهج األفضل هو املزج بني النظامني فتوفر املراكز مواد خاصة إلضافة منهج دراسي يشكل إطاراً أساسياً 
االت وميكن اعتماده عاملياً. ويف هذا النموذج جيب أن ختضع كل املواد املقدمة لفاص يضعه خرباء عامليون لالحتاد الدويل لالتص

دقيق من جانب االحتاد وأن يتم إقرارها قبل االستخدام. وسيكون هذا األمر أساسياً إذا ما كان اهلدف هو اعتماد هذه احملاضرات 
الدراسية األساسية النموذجية يف تقدمي احملاضرات بلغات خمتلفة،  من الناحية األكادميية )أنظر ما يأيت آنفاً(. وستساعد املناهج

 يا. إفريقالرئيسية املستخدمة يف  على سبيل املثال اللغات العاملية الثالث
وبالرغم من أن احملاضرات عرب اخلط اإللكرتوين سيتم اعتمادها من خالل برامج إقليمية إال أنه جيب كما جيري يف الوقت الراهن أن 

وهناك اقرتاح يتمثل يف احلصول على شهادة يف اإلدارة العامة أو الدراسة ح ملشاركني من كافة املناطق متابعة هذه الدروس. يتا 
 .للاصول على دبلوم

ترتكز على موضوعات حمددة فإنه من املقرتح أن ينظر يف إمكانية منح شهادة أو دبلوم إهناء  اليتوباإلضافة إىل احملاضرات 
ستهدف ذلك العاملني الذين ينتقلون من ختصصات حمددة إىل مهام عامة حيتاجون فيها إىل فهم أدق لقطاع الدراسة، وي

انتقال العاملني من  تكنولوجيا املعلمات واالتصاالت ككل. وهنا تربز نقطتان تتعلقان باالنتقال من وظيفة إىل أخرى: أوالً 
 .نتقال من الدرجات اإلدارية املتوسطة إىل الدرجات العلياالدرجات اإلدارية الصغرى إىل املتوسطة وثانياً اال

 وقد حتتاج احملاضرات اإللكرتونية إىل تركيز أكرب يف احملتوى من احملاضرات القصرية الوارد وصفها سالفاً يف البند "د" وهي حتتاج إىل
بعد إجراء  ديبلوماتميية فتمنح شهادات أو إىل مصداقية أكاد ما يعادل حنو ثالثني يوم عمل لالنتهاء منها. وقد حتتاج أيضاً 

إىل أن تعتمد بشكل وثيق  اختبار للدارس. وميكن أن تقدم املراكز هذه الشهادات من خالل أكادميية االحتاد ولكنها حتتاج أيضاً 
واء من خالل على مناهج مشرتكة يعتمدها االحتاد ومن األفضل عن طريق االرتباط مبؤسسة أكادميية واحلصول على االعتماد س

تقدم نظام املراجعة املفتوحة )أنظر ما يلي(. وقد حتدث هذه العملية مساراً  اليت ECBهذه املؤسسة أو من هيئة مثل هيئة التقييم 
 انتقالياً لربط الربنامج مبؤهالت جامعية "يف الدورات املقبلة للربنامج )أنظر ما يتلو(.

 منح الشهادات واالعتماد 6.3
 ات حمددة يف ما يتعلق مبنح الشهادات عن أداء أنشطة املراكز يف الوقت احلايل.ال توجد ممارس

ل الوظيفي مستقباًل. ومن أجل ومنح شهادة إمتام الدراسة مسألة معهودة بني الناس ألن املشاركني يرون أهنا تضيف قيمة إىل العم
يف الوقت احلايل يف هناية الدورة الدراسية تارة بواسطة من حبث هذا املوضوع جبدية. وبالرغم من أن الشهادات متنح  هذا ال بد

املراكز وتارة بواسطة االحتاد وتارة أخرى بواسطة االثنني معاً، إال أن كل ما يذكر فيها عادة أن املشارك حضر الدورة التدريبية. 
 وليست تلك بالطبع إشارة سليمة إىل نتائج التعلم.

تستخرج وحتمل توقيع املدير جيب أن  اليتطويلة جيب أن يكون عن جدارة. فالشهادات إن منح شهادة عن دراسة جرت ألسابيع 
يف التعلم املطلو  بداًل من كوهنا شهادة جملرد احلضور. وعلى االحتاد الدويل لالتصاالت  جنازتكون مقرونة باختبار يقوم على اإل

 .سرتاتيجيةوط اإلرشادية املتعلقة بتنفيذ االمن اخلط ون ذلك جزءاً أن يضع خطوط إرشادية ملنح الشهادات وأن يك
وهناك موضوع جوهري آخر يتمثل يف هل سيكون من املفيد بالنسبة للربنامج االنتقال حنو نوع من االعتماد األكادميي على األقل 

 .2تقدم؟ واخليارات الواسعة اخلاصة باالعتماد نوقشت يف القسم  اليتيف بعض احملاضرات 
 اليتجترى يف إطار الربنامج عدد متنوع من املؤسسات مبا يف ذلك اجلامعات، واخلدمة  اليتميكن أن يضطلع مبثل هذه األنشطة 

تؤديها اجلامعة مسألة شائعة يف األمريكتني. ومع ذلك تستمر معظم أنشطة الربنامج يف الوقت الراهن يف تنمية التأهيل امله ي أكثر 
كادميية وتتجه حنو تنمية املهارات املهنية للممارسني أكثر من التأهيل األكادميي. ومعظمها حماضرات من تقدمي احملاضرات األ
اعتماد أكادميي، )التكلفة الفعلية لالستثمار الذي جيب أن تقوم به كل من مؤسسات التدريب  أيقصرية ال مينح عنها عادة 

 اليتية جيب أن يشمل حتويل اجتاه الربنامج حنو احملاضرات األكثر طواًل ووكاالت االعتماد(. إن التارك حنو املؤهالت األكادمي
 تباث عن مؤهالت رمسية وتوجه إليها. واليتتكون ذات طابع أكادميي 
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وهناك عدة إمكانيات للتارك حنو االعتماد من أجل االستمرار يف حتقيق التطوير امله ي. ويتمثل أحد هذه اخليارات يف نظام 
والذي أصبح متاحًا ويضمن مشاركة عدد من وكاالت األمم املتادة ومنظمات  ECBتوحة الذي تقدمه هيئة التقييم املراجعة املف

على مزيج من التقييم الذايت احلاسم ومراجعة النظري.  ECBقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويقوم نظام املراجعة املفتوحة 
ه التجربة املتعلقة بعملية اعتماد نظام املراجعة املفتوحة أو التقييم الذايت الذي تقدمه هيئة وستناقش شعبة بناء القدرات البشرية هذ

مع وكاالت أخرى لألمم املتادة ذات صلة هبذا النظام، وستناقش بالضرورة اخليارات املتاحة لعمليات االعتماد مع  ECBالتقييم 
 تقرر إذا ما كان هذا النظام مناسباً العتماد أنشطة برنامج املراكز. قبل أن ECBاهليئة املعنية باملراجعة املفتوحة ذاهتا 

ويتطلب االعتماد األكادميي االتفاق مع جامعة واحدة أو أكثر. وقد تكون الدراسة اإللكرتونية ملدة ثالثني يومًا للاصول على 
ج" الوارد سالفاً، خطوة أولية يف هذا االجتاه. إن شهادة أو دبلوم يف هناية الدورة كما هو مقرتح يف القسم اخلاص "بأنشطة الربنام

مثل هذه الدراسة قد تؤهل للاصول على االعتماد كرصيد حنو احلصول على درجات أكادميية )كما كان حيدث يف املاضي مع 
حمل مناقشة مع  تقدم وجهاً لوجه(. ومسألة احلصول على االعتماد ليست باألمر البسيط، فهي حتتاج إىل أن تكون اليتاحملاضرات 

 أجهزة معنية خالل فرتة زمنية حمددة.
وميكن أن يكون املقصد األخري هو احلصول على درجات معتمدة من االحتاد الدويل لالتصاالت على مستوى مراكز التميز 

تعتربها جامعات تعمل  يتم اختيارها. وألسبا  تتعلق باملصداقية حتتاج املؤسسات املختارة إىل حتقيق "التميز" وأن اليتاألكادميي 
يف هذا اجملال "متميزة". إن مثل هذه الدورات الدراسية ميكن أن تكون مكملة هلذه اجملموعة الواسعة من أنشطة املراكز كما أشرنا 

ي لتنمية سابقاً. لكن الوصول إىل هذه النقطة حيتاج إىل وقت طويل وإعداد، وال ميكن تنفيذ ذلك أثناء الدورة التالية للمؤمتر العامل
 .االتصاالت

ومن املقرتح أن يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت إذا ما حترك يف هذا االجتاه مبا سوف نورده يف ما بعد خالل الدورة اجلارية، فيكون 
 .2015األمر معداً للسري قدماً اىل األمام اعتباراً من بداية الدورة التالية يف عام 

  من اجلامعات عالية املستوى ومن املرجح أال يزيد العدد عن جامعة واحدة لكل إقامة عالقات قوية مع عدد صغري
 ؛منطقة

 ؛إعداد حماضرات أكادميية أو شبه أكادميية تتناسب مع مسألة االعتماد 

  )وضع وتطوير مناهج دراسية لتقدمي حماضرات مناسبة سواء باستخدام خرباء االحتاد الدويل لالتصاالت )ومن األفضل
 ؛اون مع جامعات سبق هلا االعتمادبالتع

  اختاذ تدابري لالعتماد من أجل حتقيق التأهيل املقرتح بالتعاون مع جامعات مناسبة قبل بدء الدورة الالحقة للمؤمتر
 .2019العاملي لتنمية االتصاالت املزمع عقده يف 

 ضمان الجودة 7.3
. وهذا يتطلب عملية صارمة لتاقيق التميز. فضمان جودة "على "التميزمن الضروري إلجناح الربنامج اجلديد أن يكون مربهنًا 

الربنامج ستال حمل دعم الدورات التدريبية كنشاط رئيسي للعاملني املشاركني من االحتاد الدويل لالتصاالت. ويتم هذا على 
 الناو التايل:

 مبستويات عليا من التميز يف احملتوى وتدريب العاملني  وااللتزامأن تتطلب معايري احلصول على صفة املركز  ال بد
أن تساعد املنافسة للاصول على صفة املركز على حتقيق مستويات عليا من األداء ولكن  ال بدمتنح. و  اليتوالتيسريات 

جيب يف ذات الوقت أن تتم زيارة املؤسسات املدرجة على القائمة وأن تتم مراجعتها بشكل دقيق قبل أن يتم 
 ؛اعتمادها

  يتعني أن تشمل العقود املربمة مع املراكز مستويات األداء واألهداف املطلو  بلوغها مع حتديد معايري لألداء والتدابري
 ؛الالزمة للرصد والتقييم

  يتعني على هيئة التدريس باملراكز واملشاركني ملء استمارات التقييم النموذجية يف هناية كل نشاط مما يتيح وضع
مات إرشادية مقارنة ألنشطة الربنامج ككل. وجيب أن يقيم املكتب اإلقليمي هذه األنشطة بعد إمتام الفعالية وأن عال
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أن يراجع االحتاد الدويل لالتصاالت بانتظام نتائج  ال بداملراكز عن أية مالحظات تتعلق باألداء. و  يقدم إفادة إىل
 ؛التقييم ملقارنة أداء املراكز يف ما بينها

  وجيب أن يراجع كل مكتب إقليمي أداء املراكز الواقعة يف منطقته اإلقليمية كل عام وأن يضع األهداف الضرورية
 ؛لتاسني األداء

 ؛يتعني على شعبة بناء القدرات البشرية إدراج عملية لضمان اجلودة ختصص للخرباء 

  انتهاء دورة الربنامج وذلك كجزء من عملية اختيار  من مراجعة األداء الشامل للمراكز والربنامج قبل عام من ال بدو
أن تتوىل هذه املهمة شعبة بناء القدرات البشرية بالتعاون مع مقيمني  وال بداملراكز للدورة التالية من الربنامج. 

 خارجيني مع تقدمي تقرير بالنتائج إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت.
 اجلوانب من ضمان اجلودة ثانية يف ملاقات هبذا التقرير.تناقش النهج اخلاصة هبذه 

 مع القطاعات األخرى في االتحاد الدولي لالتصاالت التوافق 8.3
من الرتويج هلا  ال بدمن الرتويج ألنشطة بناء القدرات بشكل أكثر نشاطًا وديناميكية مما كانت عليه إىل يومنا هذا. ف ال بد

بذلك مزودون جتاريون أو أكادمييون وخاصة أن النية معقودة على أن يتم متويلها ذاتيًا بشكل  بأسلو  واحد سواء كان من يقوم
أن ترتكز الدعاية على الربامج اإلقليمية السنوية وذلك من خالل النشرات والتسويق املباشر للدورات قبل العمالء  ال بدمستدام. و 

يوجهها االحتاد الدويل لالتصاالت يف جنيف واملكاتب  اليتوات الرمسية احملتملني. وال جيب أن يعتمد الربنامج فقط على الدع
 اإلقليمية إىل األعضاء وأعضاء القطاع.

وستدمج شعبة بناء القدرات البشرية بشكل أوثق املراكز يف برامج بناء القدرات البشرية األخرى من خالل مكتب تنمية 
(. وينظر إليها حاليًا على أهنا جماالت متميزة نرتنتمراكز التدريب على اإلاالتصاالت )أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت و 

بالرغم من أنه من املفرتض أن األكادميية تشرف على عمل بناء القدرات ككل وتعمل بوصفها آلية لتيسري احملاضرات  –للنشاط 
تعمل كمراكز للتدريب على اإلنرتنت وقد يكون هلا  من أن مراكز التميز قد تقدمها املراكز، وبالرغم أيضاً  اليتعرب خط اإلنرتنت 
وجيب أن تظهر للعامل اخلارجي على أهنا عنصر يف عمل له صورة مرموقة يؤديه مكتب تنمية  .Ciscoمع أكادميية  عالقات تشبيك

 االتصاالت يف جمال بناء القدرات.
االتصاالت يف بناء القدرات وما تقوم به مكاتب االحتاد من حتسني التنسيق بني عمل مكتب تنمية  ال بدوجتدر اإلشارة إىل أنه 

ITU  الدويلتعود على االحتاد  اليتاألخرى. ومن الضروري حتسني التنسيق يف هذا اجملال من خالل االحتاد من أجل تعظيم الفائدة 
أنشئت كمظلة  اليتلدويل لالتصاالت تتم ومن استثمار موارد االحتاد. إن أكادميية االحتاد ا اليتلالتصاالت وأعضائه من األنشطة 

 :تعمل على بلوغ هذا اهلدف. والسيما يف ما يأيت ،ملبادرة دمج مجيع أنشطة التدريب يف االحتاد
 اليتمن استخدام خربة إداريت التقييس واالتصاالت الراديوية باالحتاد يف إعداد وتطوير وأداء أنشطة مراكز التميز  ال بد 

 ؛تتعلق بنطاق مسئولياهتما

  ًشاماًل مشرتكًا لبناء القدرات ميكن الربامج من الرتكيز على  وهذه املكاتب الثالثة جيب أن تضع هنجًا اسرتاتيجيا
جماالت حمددة من املسئولية. وهذا يتطلب مراجعة لعمل بناء القدرات من جانب العاملني باملكاتب لإلشراف على 

إن عمل بناء القدرات الذي تقوم به املكاتب الثالثة جيب أن يتم تطويره بشكل مجاعي فيساعد عملية بناء القدرات. 
 ؛األعضاء واملستخدمني معاً 

  .أن تتطور أكادميية االحتاد لتكون منصة لنشر عملية بناء القدرات واملواد األخرى عرب االحتاد الدويل لالتصاالت
ى املستوى املطلو  ويشمل هذا وجود املزيد من النهج التفاعلية للتعليم وسيتطلب ذلك استثمارات كبرية جتعلها عل

عن بعد من ذلك النوع املستخدم حاليًا على نطاق واسع من جانب اجلامعات. وهناك ما يساعد على تطوير 
 األكادميية مثل إبراز إمكانات قواعد التعليم عن بعد إال أن هذا حيتاج إىل شريك خارجي.

جيب أن توفر املراكز أماكن مالئمة إلقامة أنشطة بناء القدرات املدرجة يف برامج االحتاد مبا يف ذلك الربامج  4القسم وكما بينا يف 
 اليت متول من امليزانيات التشغيلية. وقد يشكل هذا جزءاً مهماً من االستدامة املالية للمراكز يف إطار الربنامج اجلديد.
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 الشراكة والتشبيك 9.3
  :فائدة أو فائدتني حمتملتني –الوكاالت الدولية والشركات اخلاصة  –كات بني الربنامج واملنظمات اخلارجية حتقق الشرا 

  ال تتاح بطريقة أخرى. اليتفهي تتيح على األرجح النفاذ إىل اخلربة 

 الدراسية  وتوفر فرص لكفالة التمويل الذي ميكن أن يدعم برنامج املراكز والفعاليات الفردية و/أو املنح 

وشركة ميكروسوفت  Ciscoأكادميية  –على سبيل املثال  –وميكن التعرف على فوائد هذه الشركات من خالل الدور الذي لعبه 
دورًا على مدى  ITSOكما لعبت هيئة   وآخرون يف برنامج مراكز التدريب على اإلنرتنت الذي وضعه مكتب تنمية االتصاالت.

شراكة متويلية مع حكومات  يا ومنطقة الكارييب وكان لربنامج املراكز أيضاً إفريقمسار برنامج مراكز التميز يف العامني األخريين يف 
 والربتغال. وإسبانياأسرتاليا 

املالية فإن الربنامج اجلديد . كما أن هناك استفادة من الشراكات 4ونعرض لدور الرعاة والشراكة يف ما خيص التمويل يف القسم 
جيب أن يستفيد من املكاتب اإلقليمية والروابط القوية لتنمية املراكز مع أصاا  مصلاة آخرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وبناء القدرات داخل األقاليم املختلفة وذلك باستخدام تلك العالقات كمصادر لتقييم االحتياجات واألولويات. 

ثمة موارد ميكن أن تأيت باخلربة ومواد املناهج الدراسية مثل دراسات احلالة ّوذلك حمرك لتسويق برامج املراكز. وميكن أن حتقق أربع ف
 :مجاعات من املنظمات اإلقليمية بصفة خاصة قيمة مضافة للربنامج إذا ما أمكن إقامة شراكة معها وهي

 ية مبا يف ذلك شبكات الباوث اإلقليمية والتعليم )مثالً حتالف شبكة املؤسسات األكادميية ومجعياهتا اإلقليمUbuntu 

Net  ؛يا(إفريقيف 

 ؛اجلمعيات اإلقليمية لالتصاالت مثل تلك اخلاصة باملنظمني 

  اجلمعيات اإلقليمية ألصاا  األعمال يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل مجعيات
 ؛هااملستهلكني وغري 

  مجعيات الباوث اإلقليمية مثل مجعيةLIRNE Asia  احمليط اهلادي ومجعية  –يف منطقة آسياDIRS .يف أمريكا اجلنوبية 

تطلع برنامج املراكز إىل إنشاء شبكات ملؤسسات التدريب يف ما بني األقاليم. وتركزت معظم اجلهود من أجل  2007ومنذ عام 
أتاحت لالحتاد الدويل لالتصاالت فرص إجراء مناقشات حول  اليتلتوجيهية اإلقليمية حتقيق ذلك يف اجتماعات اللجان ا
متثلها عملية بناء القدرات وليس الربنامج وحده. ويتوقف مدى اتساع شبكات املراكز  اليتموضوعات مبثل هذه األمهية الكبرية 

على القدر الذي يعتقد أن أنشطة التشبيك سوف حتققه من قيمة مضافة إىل املؤسسات املعنية. وإذا كان القليل هو الذي جيمع 
 ولكن ميكن أن تربط الشراكات الثنائية بني بعضها البعض. ،هااملراكز فإنه من غري املرجح نسبياً أن يتم التشبيك اجلماعي فيما بين

وقد يفضل أن يستثمر االحتاد الدويل لالتصاالت يف هذا النوع من أنشطة التشبيك. ومن بني اإلمكانات املتاحة إنشاء منتدى 
تتعلق بأنشطتها وبناء القدرات يف  اليت إلكرتوين عرب اإلنرتنت ميكن أن تتبادل املراكز من خالله األفكار واآلراء واملواد املختلفة

ال  لذلك ،قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصفة عامة. ولكن ال يوجد ما يضمن أن منتدى من هذا النوع سوف يعمل
وع يف من هذا الن شيءوقد يكون ممكنًا إدراج  ،من اختباره أواًل عن طريق إقامة حوار مع املراكز وأصاا  املصلاة اآلخرين بد

 إطار أكادميية االحتاد.

 التدابير االنتقالية 10.3
إن االنتقال من الربنامج احلايل إىل الربنامج اجلديد ميكن أن يتم يف العام املقبل إذ أن التمويل احلايل لدعم األنشطة واملقدم من 

األقاليم(. وستعرض التدابري املالية االنتقالية االحتاد الدويل لالتصاالت ذاته حمدود وال يغطي املزيد من الفرتات )مع اختالف بني 
 .4يف القسم 

باجلدول الزم ي الالزم إلجراء التدابري االنتقالية اخلاصة بتنظيم الربنامج ومستوى اإلدارة. ويصور  3وينتهي اجلزء األخري من القسم 
 يف هناية هذا القسم. 3شكل الاجلدول الزم ي املقرتح يف رسم بياين حيمل 

 ملرغو  التارك حنو تنفيذ الربنامج اجلديد بأسرع وقت ممكن. فإن التأخري مع إطالة الفرتات االنتقالية يسبب لبساً ومن ا
 ملستخدمي الربنامج ويضر مبصداقيته على املدى الطويل. فمن األفضل إجراء عملية انتقال نظيفة وسريعة.
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البشرية واملكاتب اإلقليمية واملراكز القائمة كي تعد وجتهز إلدخال أن يتاح الوقت الالزم لشعبة بناء القدرات  ال بدومع ذلك 
حيث متت  2011الربنامج اجلديد. وعالوة على ذلك عقدت اجتماعات للمجموعة التوجيهية اإلقليمية يف اجلزء األخري من سنة 

 ار احلايل.املوافقة على الربامج املقرتحة للسنة املقبلة مع افرتاض أن الربنامج سيستمر حسب املس
تستمر كما كان خمططًا هلا حىت  2012تكون اللجان التوجيهية اإلقليمية قد وافقت عليها لعام  اليتلذا نوصي بأن برامج العمل 

أن تستغل الفرتة اجلارية يف إعداد تنفيذ الربنامج اجلديد بدقة اعتباراً من بداية عام  ال بدوذلك حسب التمويل املتاح. و  2014هناية 
2015. 

 :يف ما يأيت 3ويتمثل اجلدول الزم ي الوارد يف الشكل 
 ؛2015قرار التارك حنو الربنامج اجلديد يف بداية يناير  اختاذمن  ال بد 

  بني تاريخ انعقاد املؤمتر العاملي  2018إىل  2015حيب أن يتم اختيار املراكز لتنفيذ موضوعات الربنامج للفرتة من
من تشجيع املتقدمني اجلدد على تقدمي مقرتحات تشمل  ال بد. و 2014وشهر ديسمرب  2014لتنمية االتصاالت 

 ؛املراكز القائمة وسيتم تقدمي كل متقدم بشكل كامل وذلك كجزء من عملية االختيار

  على عقد اتفاقات للشراكة  –مبجرد اعتماد موضوعات الربنامج  –وجيب أن يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت بنشاط
، مما ميكن من توفري دعم مايل 4يتم تناوهلا يف القسم  اليتلرعاية مع أعضاء وهيئات من اخلارج على طول املسارات وا

 ؛2018إىل  2015مالئم ألنشطة الربنامج اجلديد خالل الفرتة املمتدة من 

 ؛جيب أن تلتقي اللجان التوجيهية اإلقليمية كاملعتاد وفق جداوهلا املعتمدة 

  وجيب 2014واآلخر يف  2013بربناجمني أحدمها يف  2013وجيب أن يبدأ الربنامج هبذا الشكل مع بداية شهر يناير .
 ؛تنفيذ عمليات اإلدارة وحتقيق اجلودة بالكامل خالل تلك الفرتة كما هو وارد سابقاً 

  ؛2014و 2013وجيب تقييم أداء مجيع املراكز القائمة بالكامل خالل عامي 

 ى إدارة مكتب تنمية االتصاالت املوافقة على موضوع الربنامج التايل عقب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت وعل
 ؛2014

  يف املؤمتر  2015-2019جيب إجراء عملية تنافسية الختيار مراكز دورة الربنامج التايل عقب اختيار موضوعات الفرتة
مركزًا على األكثر بواقع ما ال يزيد عن  30من أن خيفض عدد املراكز إىل  ال بد. و 2014العاملي لتنمية االتصاالت 

 ستة مراكز لكل إقليم. وال يفرتض أن تستمر املراكز احلالية يف الربنامج اجلديد.
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 (ITU)املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت 

 

يناير فبرابر مارس ابريل مايو يونيو أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو ديسمبرنوفمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو ديسمبرنوفمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليو ديسمبرنوفمبر

تنفيذ برنامج 2012 كما تمت الموافقة علبه

اتفاق البرنامج الجديد

تقييم احتياجات بناء القدرات 

اختيار موضوعات البرنامج 2014-2013

دعوة لتقديم عرض خاص بوضع المركز 2014-2013

تفييم المراكز القائمةوالمرشحين والعطاءات

اختيار مراكز 2013- 2014

اجتماعات اللجان التوجيهية االقليمية

اعداد وتسويق البرنامج لعام 2013

مراجعة األداء فى عام 2012

مناقشة تدابير الرعاية المحتملة

منقشة الداعمين المحتملين لصندوق بناء القدرات فى تكنولوجيا المعتومات والتصاالت

اطالق صندوق بناء القدرات فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ااستمرار                                                                          

تنفيذ برنامج 2013

اجتماعات اللجان التوجيهية االقليمية

اعداد وتسويق البرنامج لعام 2014

مراجعة األداء فى عام 2013

تنفيذ برنامج 2014

تقييم متطلبات بناء القدرات

تقييم أداء المراكز الفردية

مراجعة نموذج اسيا-المحيط الهادى

المؤتمر العالمى لتنمية االتصاالت:قرا ر حول موضوعات الفترة من 2014 الى 2019 месمو لم يتحدد الموعد

دعوة لتقديم عرض عن وضع المركز فى 2019-2015 ينوقف على موعد انعقاد مؤتمر تنمية االتصاالت

تقييم العروض واختيار المراكز

اجتماعات اللجان التوجيهية االقليمية т.с.

اعداد وتسويق برنامج 2015

2012 2013 2014

ا

استمرار

استمرار

استمرار
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 التدابير المالية :4م القس
 المقدمــة

وضع االحتاد الدويل لالتصاالت برنامج املراكز كأسلو  لتاسني مستويات األداء يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
تضمنتها قراراته,  اليتواالتصاالت يف الدول النامية، واستخدم سلطاته ومكانته املرموقة يف اجناحه. ولكي حيقق الربنامج التوقعات 

اً قاباًل للقياس يف ما يتعلق بقدرة املستفيدين من حتقيق هذا اهلدف وبالتايل بأدائهم خدمات االتصاالت حيتاج إىل أن يقدم إسهام
ومسامهتهم يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية. وإن مل حيقق برنامج املراكز نتائج اجيابية قابلة للقياس فإنه لن يتمكن 

 .من حتقيق أهداف االحتاد املأمولة
أن يكون مبقدوره أن يسهم بشكل   أيمن هذا التقرير برنامج املراكز اجلديد الذي ميكنه أن حيقق هذه األهداف  3يصف القسم و 

كبري يف عملية بناء القدرات يف الدول النامية وبناء على ذلك أن حيسن من أداء قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملصلاة 
 .املستهلكني والتنمية الوطنية

ويكون القرار األول الواجب اختاذه هو رفع مستوى برنامج املراكز إىل املستوى املطلو  عن طريق إدخال برنامج جديد بطول 
ويتمثل القرار الثاين يف كيفية متويل مثل هذا الربنامج. ويتم تناول هذا التادي يف القسم  .3ورد وصفها يف القسم  اليتاملسارات 

و يوصي بإتباع هنج مرن عند اختاذ التدابري املالية على املدى القصري مع تأمني استدامة الربنامج على املديني األخري من التقرير، وه
 املتوسط والطويل وذلك بدون الدعم املايل الذي حيصل عليه حالياً.

تدابري املالية اخلاصة بالربنامج. ضرورية بصرف النظر عن تغيري ال 3من التأكيد هنا على أن التعديالت املوصي هبا يف القسم  ال بدو 
غ ومن املطلو  حتسني الربنامج من حيث اإلعداد واجلودة واإلدارة حىت لو استمرت التدابري املالية احلالية إىل ما ال هناية. فإن مل تبل

أن يكون هلا مكان يف مستويات التدريب اجلودة املطلوبة لتاقيق التدريب املقارن يف القطاعني األكادميي واالقتصادي فال جيب 
 واليت –سواء من جانب االحتاد أو من جانب مصادر أخرى  –برنامج املراكز. وسيتبع هذه املقدمة مناقشة التدابري املالية املقبلة 

جيب أن تفهم على هذا األساس. ونشري بصفة خاصة إىل أنه حىت لو مت متويل الربنامج من موارد االحتاد فإنه ال جيب اختاذ من 
 لك منطلقاً الستمرار التدابري املالية احلالية يف تنفيذ الربنامج.ذ

 الخلفيـة
حتتاج مبادرات بناء القدرات إىل استثمار مايل ومسعة موثوق فيها. فالظروف احمليطة باالستثمار يف جمال بناء القدرات بصفة عامة 

من التأكيد على ثالث  ال بدويف برنامج املراكز بصفة خاصة، تغريت بشكل كبري منذ بدء الربنامج يف هناية القرن املاضي. لذا 
 ا التقرير:نقاط سبق ذكرها يف هذ

  ًيا. فخصص استثمار مايل كبري إفريق: عندما بدأ الربنامج كان معنيًا ببناء املؤسسات يف بعض املراكز املختارة يف أوال
بغرض رفع إمكاناهتما وخربهتما  -ما يزيد على املليون دوالر أمريكي لكل منهما  – ESMTو AFRALTI ملركزي

الستثمار بشكل ملاوظ مع الوضع احلايل الذي متنح فيه بعض املراكز )وليس  وقدراهتما. ويتعارض هذا املستوى من ا
دوالر أمريكي  000 4كلها( قدًر صغري من الدعم املايل لتنفيذ بعض براجمها )وليس كلها(. وهذا الدعم يبلغ حنو 

اخلربات التعليمية  آالف دوالر أمريكي للدروس املباشرة وجهاً لوجه، فيغطي تكاليف 10و نرتنتللمااضرات عرب اإل
تكون فيها الرسوم كافية أو  اليتيطلب من املشاركني سدادها. ويف بعض املناطق اإلقليمية  اليتوخيفض بالتايل الرسوم 

مجالية لدعم مايل. فالتكلفة اإليكون هناك رعاة خارجيون ال يكون مطلوباً من االحتاد الدويل لالتصاالت تقدمي دعم 
مائيت ألف دوالر أمريكي يف العام الواحد، وال يشمل هذا املبلغ  وألف دوالر أمريكي ومليون 500الربنامج ترتاوح بني 

تصرف على العاملني باالحتاد الذين يشاركون بوقتهم يف أنشطة املراكز  اليتاستخدام العاملني والنفقات العامة األخرى 
 ؛سواء يف جنيف أو املكاتب اإلقليمية

  ًكرب من الدول  أن املزيد من املنظمات يف عدد أهيكلة األعمال واألسواق يف جمال االتصاالت يع ي: إن إعادة ثانيا
يوفرها املزودون األكادمييون  اليتأصبح قادرًا على الوصول إىل تدريب عايل املستوى وبناء القدرات املختلفة 

ملشغلة لالتصاالت وهيئات التنظيم. وأصبح والتجاريون، فمعظم املشاركني يف أنشطة املراكز ينتمون إىل الشركات ا
تعمل يف جمال االتصاالت،  اليتعدد أكرب من شركات االتصاالت الوطنية جزءاً من دوائر األعمال متعددة اجلنسيات 
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ورمبا أصبح الكثري بل معظم املنظمني متمكنني ماليًا بشكل نسيب وحىت راضني عن ما يدفعونه من رسوم للاصول 
األسواق الدولية  والطيف. ويستطيع كل هؤالء احلصول على تدريب عايل املستوى للعاملني لديهم يفعلى الرتاخيص 

للتدريب: فهم يستفيدون من تلك الفرص املتاحة. واألرضية ليست ممهدة أمام الشركات واملنظمني للاصول على 
ًا عاليًا للاصول على الدورات التدريبية دعم مايل من االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال التدريب ألهنم يدفعون مثن

 ؛الدولية، وهي تكلفة قد ال يستطيع مستفيدون آخرون حتملها

  ًإن مصدر الدعم املايل الذي يقدمه االحتاد الدويل لالتصاالت إىل برنامج املراكز حىت اليوم هو صندوق تلكوم ثالثا :
ملعلومات واالتصاالت، مع بعض املوارد اإلضافية من أو خليفته صندوق تنمية تكنولوجيا ا TELECOM Plusبالس 

وكاالت خارجية سواء يف شكل متويل )من برنامج املعونة األمريكية أو هيئة الصناعة الكندية( أو بشكل عي ي )مثل ما 
وة ألف دوالر أمريكي هذا عال 500(. وترفع هذه املصادر التمويل املايل كل عام إىل ما يقر  من ITSOتقدمه هيئة 

 على ما أسهم به االحتاد الدويل لالتصاالت يف برنامج املراكز يف السنوات األخرية.

ومع ذلك جيب تغيري هذه القاعدة املالية إذ أنه من غري احملتمل أن تتوفر هذه األموال بعد ذلك من صندوق تنمية تكنولوجيا 
يزانية التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت للدورة احلالية للمؤمتر املعلومات واالتصاالت. وال توجد حالياً أموال بديلة ختصص من امل

من مراجعة منهج التمويل حبيث يعتمد على التمويل الذايت للربنامج أو على استخدام أموال  ال بدالعاملي لتنمية االتصاالت. لذا 
 قد تكون مصادر من داخل أو خارج االحتاد. –من مصادر أخرى 
لتالية اخليارات املالية وما يرتتب عليها من آثار. وهي يف إجياز توصي بأن تعتمد األنشطة الفردية وكذلك الربنامج وتتناول الفقرات ا

لتغطية التكاليف. وميكن أن يتاقق هذا الدخل من ثالثة  كافياً   بأكمله على التمويل الذايت الذي حيتاج إىل أن حيقق دخالً 
 مصادر: 
  ؛يدفعها املشاركون ومنظماهتم لالشرتاك يف الدورات اليتالرسوم 

 ؛من الرعاة والشراكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملراكز ومنظماهتا 

  استخدام املراكز إلقامة أنشطة لربامج أخرى خاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت )سواء برامج ملكتب تنمية االتصاالت
هلا متويل منفصل وإمنا يتناسب مع موضوعات األولوية املختارة لدورة برنامج  يكون واليتأو للمكاتب األخرى( 

 املراكز.

ويف هذه احلالة ال ميكن احلصول على التمويل من هذه املصادر لذا يتعني على االحتاد الدويل لالتصاالت أن يتخذ قراراً حامساً يف 
 ما بني هذه اخليارين:

 وضوع أو برنامج إقليمي( من أنشطة املركز أو،التخلي عن هذا اجملال احملدد )م أ.

سيتم  اليتدعم تنفيذ أنشطة املراكز من موارد االحتاد الدويل لالتصاالت مما قد يتطلب إعادة ختصيص األموال    .
 احلصول عليها من جماالت أخرى للعمل.

ولكن ال جيب اعتبار اخليار " " حال طويل األجل ولكنه قد يكون مطلوبًا ألجل قصري وذلك من خالل احتياطي ميكن أن 
يساب منه الربنامج إذا لزم األمر. ويف تلك احلالة جيب إجراء تقييم حمدد للتاقق من أن قيمة نشاط برنامج املراكز املمولة لصاحل 

 االعتمادات. قد حيتاج متويلها إىل إعادة توزيع اليتوأعضائه أكرب من االستخدامات البديلة االحتاد/مكتب تنمية االتصاالت 
 .الوارد آنفاً  4وترد كافة هذه التوصيات يف الشكل 
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 (2012-2014): التدابير المالية المقترحة للدورة الحالية للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت 4شكل ال

  شا كو / ويل   ستخد 

د   لالتصاال  ل  ال ا   ل  وي
ل   ا جي موي لت  

لالتصاال    ل  ال ا   لد     مد    وي
ا ()     كا  مطلوب

لرسو   

د   لالتصاال  ر مج  خر  لال ا   ل نفيذ ب ت

عاية   وضوعا    ألنشطة  

سية( ح     لالتصاال  )من لال ا   لد    ابع  لقد     لت ا    ن د   ب صن

2012 2013 2014 2015

 

 (ITU)املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت  

 
جتري من خالل برنامج املراكز، املشاركني بسبب جودهتا ال بسبب  اليتجيب أن جيتذ  التدريب أو أنشطة بناء القدرات األخرى 

فال فائدة بالنسبة لالحتاد وأعضائه أو املشاركني يف ألن التدريب جيد ال ألنه رخيص الثمن أو بدون مقابل.  أيالناحية املالية 
الذي يقدمه املزودون األكادمييون أو التجاريون. ولذلك جيب أن تكون التدابري املالية من  ىالدورات يف أنشطة تكون دون املستو 

يس لدى منظماهتم التمويل ذلك النوع الذي يكفل اجلودة )أ( ويقدم أنشطة تكون متاحة للمشاركني )وهم قلة نسبياً( الذين ل
 الكايف الذي ميكنهم من املشاركة ) (.

من  ال بد اليتساس اسرتداد التكلفة. وجيب أن تتضمن التكلفة أوكمبدأ أساسي للربنامج اجلديد ستنفذ مجيع أنشطة املراكز على 
. وستكون رسوم االشرتاك هي اآللية املفرتضة استعادهتا كافة نفقات التدريب )املكان، رسوم اخلرباء، مواد التدريب وتقييم املشروع(

ميكن تلقي األموال من مصادر من داخل أو خارج االحتاد الدويل  السرتداد التكلفة مع التافظ املتمثل )أنظر ما يلي( يف أنه
 لالتصاالت والسيما من الرعاة. 

حاليًا نفقات السفر واإلقامة والتدابري املالية اخلاصة ويتمثل االختالف الوحيد بني هذا األمر والوضع احلايل هو أن االحتاد يدعم 
دوالر أمريكي للنشاط الواحد. وحتت بند إجراءات اسرتداد  000 10دوالر أمريكي و 000 4خبرباء التدريب وذلك مببلغ يرتاوح بني 

يتاملها املشاركون. وإذا كان هناك نشاط  اليتالتكلفة القائمة على الرسوم يتعني أن تدخل التكلفة املتعلقة باخلرباء ضمن الرسوم 
 100%و 50%دوالر للمشرتك الواحد ويضاف نسبة بني  400دوالر و 160شخصًا جيب أن يرتاوح املبلغ بني  25يشارك فيه 

لتكلفة الرسوم احلالية )ولكن جيب أن يكون إمجايل رسوم احلضور أقل من ذلك بكثري وتتضمن نفقات السفر واإلقامة(. وتبني 
 الشواهد أن أنشطة برنامج املراكز تقلل يف الوقت احلايل من الرسوم املتعلقة ببند التدريب التجاري املقارن هبذا املبلغ تقريباً، وقد
 جيعل هذا األمر التكاليف تبلغ املستوى الذي اعتاد معظم عمالء املراكز دفعه إلرسال العاملني هبا للتدريب على بناء القدرات.

إضافة تكاليف عمليات ضمان اجلودة إىل تكاليف األنشطة، وهناك شعور بأن هذه التكاليف ميكن أن يغطيها ومع ذلك جيب 
االحتاد الدويل لالتصاالت بشكل مشروع وهو األمر الذي متت التوصية بوضع خطة متويل بشأنه، بالرغم من وجود أموال 

ىل بعض الزيادة يف التكاليف اإلدارية وذلك كنتيجة إلدخال آلية اسرتداد للربنامج. ورمبا تقود التوصيات اخلاصة بالربنامج اجلديد إ
إىل التخفيض يف جماالت أخرى مثل إصدار الدعوات للمشاركة يف األنشطة وعمليات مجع  التكلفة ولكنها جيب أن تؤدي أيضاً 

 الرسوم حيث ينتشر حالياً العاملون جلزء من الوقت بشكل غري منتج.
هي حتديد  –كما نوقش يف اجتماعات اللجان التوجيهية اإلقليمية   –بالنسبة ألنشطة املراكز املقرتحة  القاالنطوتكون نقطة 

تكاليف األنشطة بدقة فتتادد من خالهلا قيمة الرسوم أو الرعاية املطلوبة )من جانب الرعاة( السرتداد التكلفة. وجيب أن توضع 
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ة التكلفة كما لو كان يكفل هذا األمر مزود أكادميي أو جتاري، هذا بالرغم من ميزانية األنشطة والتكاليف بشكل يؤمن استعاد
هذا الوضع. وسوف يع ي عدم وجود هامش ربح وجو  أن  حالة استمرار يفاستيعا  االحتاد الدويل لالتصاالت النفقات العامة 

أن تقوم  ال بدئر األعمال يف التدريب التجاري. و تقوم هبا دوا اليتتكون تكلفة أنشطة املراكز أقل من تكلفة األنشطة املقارنة 
 املراكز ذاهتا بتاديد تكلفة األنشطة بدقة وأن تقوم املراكز اإلقليمية باعتمادها.

 المالية الرسوم 1.4
 ونوصي بأن تكون الوسيلة املفرتضة لتعويض التكلفة املتعلقة بأنشطة املراكز هي سداد رسوم االشرتاك.

، كانت حجة بعض أعضاء االحتاد أن أنشطة املراكز جيب أن تكون جمانية بالنسبة لألعضاء وذلك كمبدأ 2وكما ذكر يف القسم 
تقوم على مسامهات العضوية. ولكن هذه احلجة  اليتأساسي أي أن تكون األنشطة مدعمة من ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت 

 غري قوية لألسبا  اآلتية:
هناك أنشطة أخرى  يكنإن ميزانية االحتاد الدويل لالتصاالت حمدودة. وميكن أن تكون أنشطة املراكز جمانية إذا مل  1.

 ؛تقام. وقد يع ي هذا احلكم بأن أنشطة املراكز أكثر أمهية من االستخدامات البديلة لألموال املتاحة
 ؛بشكل يتناسب مع إمجايل امليزانيةميكن أن تقام  اليتستاد جمانية األنشطة من عدد األنشطة  2.

ليست كل أنشطة وتيسريات االحتاد جمانية بالنسبة لألعضاء. ومن الطبيعي بالنسبة ملنظمة كاالحتاد الدويل لالتصاالت  3.
 ؛أن توفر خدمات جمانية وأخرى مدفوعة الرسوم لألعضاء

ه املركز. واملشاركون الذين يسافرون عرب احلدود الوطنية إن الرسوم متثل عنصراً واحداً يف تكلفة االشرتاك يف نشاط يقيم 4.
 تفوق ما يدفعونه كرسوم. اليتيتاملون نفقات السفر واإلقامة واإلعاشة 

ميكن أن حتدد  اليتفعالية يرد معظم املشاركني يف أنشطة املراكز من دوائر أعمال االتصاالت وهيئات تنظيم االتصاالت  أيويف 
وال جيب أن يقدم الربنامج اجلديد الدعم املادي ملشاركة  ذي يقدمه املزودون األكادمييون والتجاريون.رسوم أعلى للتدريب ال

تستطيع أن تتامل النفقات التجارية للتدريب بالكامل يف أي مكان. إن دعم مثل هذه املنظمات خيفض من  اليتاملنظمات 
 عم مباشرة إىل تلك الدول واملنظمات الذي حتتاج إليه فعلياً.ميكن أن تتخذ ويقلل من فرصة ذها  الد اليتمستوى األنشطة 

 الرعاية ومصادر التمويل الخارجية األخرى 2.4
ميكن أو جيب أن يتم هبا متويل  اليتإن مبدأ سداد الرسوم كآلية مفرتضة السرتداد التكلفة ال يع ي أن هذه هي الوسيلة الوحيدة 

قبل تنفيذ  2012التوصية بضرورة أن يستفيد االحتاد الدويل لالتصاالت من السنة  أنشطة املراكز. وعلى العكس من ذلك، متت
الربنامج اجلديد الستكشاف مصادر التمويل الثالثة احملتملة. إن مجيعها موجود بالفعل يف حافظة بناء القدرات اخلاصة باالحتاد 

 الدويل لالتصاالت. وتتمثل يف ما يأيت:
أنشطة يف إطار برامج االحتاد األخرى مبا يف ذلك أنشطة املكاتب األخرى املدرجة يف استخدام املراكز إلقامة  (أ

 ؛امليزانيات التشغيلية لالحتاد الدويل لالتصاالت
العمل على رعاية أنشطة أو موضوعات خاصة على الصعيدين العاملي واإلقليمي من جانب األعضاء أو أعضاء  ( 

 ؛بعملية بناء القدرات الذي ستاسن من أداء القطاع مهتت اليتالقطاع أو املنظمات األخرى 
إنشاء صندوق لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل متويل املنح الدراسية ملساندة إدراج  (ج

القدرات  املشاركني غري القادرين على االشرتاك بغري هذه الطريقة يف أنشطة املراكز )أو بالفعل أنشطة أخرى لبناء
 .يقيمها االحتاد(

 وتعلق الفقرات التالية بإجياز على هذه املصادر التمويلية الثالثة املفرتضة.
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 المشاركة في برامج أخرى لالتحاد الدولي لالتصاالت 3.4
ات االحتاد اختارها مكتب تنمية االتصاالت ألنشطة املراكز مشتقة من أولوي اليتيبدو من حيث املبدأ أنه إذا كانت املوضوعات 

على سبيل املثال جمايل  –الدويل لالتصاالت فإهنا ستكون متوافقة مع الربامج ذات األولوية بالنسبة للمكاتب األخرى لالحتاد 
هناك تنسيق كامل يف عمل بناء القدرات بني املكاتب، وخاصة أن املكاتب  يكناألمن السيرباين وإدارة الطيف. ففي املاضي مل 

 اليتستخدم املراكز كمكان لالجتماعات أو كجهات قائمة بعمل بناء القدرات. لذا جيب أن تستخدم املراكز ت ناألخرى مل تك
حتقق التميز احلقيقي وتضمن متطلبات اجلودة املوصي هبا للربنامج اجلديد كأماكن لالجتماعات وموردة لربامج بناء القدرات 

أن تستخدم هذه األموال لدعم أنشطة  ال بدمج مبيزانيات تشغيلية أخرى فوعندما متول هذه الربا لصاحل كافة مكاتب االحتاد.
 جياد فرص ملناقشة هذه األمور مع املكاتب األخرى.يتعني على مكتب تنمية االتصاالت إجترى داخل املراكز. و 

 موضوعات وأنشطة برنامج المراكز رعاية 4.4
متوالن األنشطة اإلقليمية  –على سبيل املثال  –والربتغال  إسبانيايف برنامج املراكز. فاكومتا  مهماً  إن إجراءات الرعاية تلعب دوراً 

احمليط اهلادي.  –متت يف منطقة آسيا  اليتوالربتغالية. كما أن حكومة اسرتاليا دعمت عدداً من األنشطة  باإلسبانيةللدول الناطقة 
يا والكارييب من خالل اتفاق إفريقجتري يف منطقيت  اليتدعماً عينياً ألنشطة املراكز  ITSOوقدمت الوكالة الدولية لألقمار الصناعية 
 شراكة مع االحتاد الدويل لالتصاالت.

وهناك إمكانات كبرية لزيادة مثل هذه اإلجراءات يف الربنامج اجلديد مع جمموعة متنوعة من الشركاء الذين يكونون مبثابة رعاة 
يتم التنازل عنها(. أو يقدمون دعمًا عينيًا )مثال من خالل توفري اخلرباء املدربني أو  اليتوتغطية الرسوم ماليني )لتغطية التكلفة 

اختارها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )إما عامليًا أو  اليتاألجهزة(. وميكن أن خيصص هذا الدعم سواء إىل أحد املوضوعات 
حتتاجها هذه  اليتمن األنشطة )رمبا تتضمن املراكز املستقلة مع مراعاة أال تضر الرعاية  إقليميا( أو لألنشطة املستقلة أو حزمة

 املراكز بعملية االختيار التنافسية(.
وعندما يتعلق األمر بالتنازل عن الرسوم فقد حتتاج تلك األخرية إىل أن يتم حتديد تكلفتها كي يتجنب االحتاد الدويل لالتصاالت 

 :ضافية. وميكن صياغة عملية الشراكة على الناو التايلالوقوع يف نفقات إ
  ميكن أن يدعو االحتاد شركاء/رعاة للرتكيز على موضوعات بعينها سواء  السنويعندما تتم املوافقة على دورة الربنامج

على الصعيد العاملي أو على الصعيد اإلقليمي. وقد يضم هؤالء دول أعضاء )من خالل ميزانيات املسئولية 
الت ( ووكاالت دولية للتنمية ومجعيات إقليمية لالتصاGSMAاالجتماعية للشركات( ومجعيات صناعية )مثل مجعية 

توقيع اتفاقات الشراكة والرعاية مع اجلمعيات الصناعية أو  من تشجيع ال بد)اجلمعيات اإلقليمية للمنظمني(. و 
 يقدمها رعاة من شركات خاصة. اليتحتف مبسألة الرعاية  اليتجمموعات الشركات إذ أهنا ميكن أن ختفض املخاطر 

 اكة هذه.الشر  فيجب أن يكون مثة منوذج ملذكرة تفاهم ختص اتفاقات 

  يشار إىل أن شركاء االحتاد الدويل لالتصاالت  فمثالً  ،من االعرتاف برعاية موضوعات الربنامج يف الربنامج ذاته ال بدو
 يف ما يتعلق مبراكز التميز ومساندهتم ألنشطة املراكز أو للمشاركني مسألة معرتف هبا يف توفري املواد الدعائية وغريها.

  إمكانية ملشاركة الرعاة يف أنشطة خاصة حمددة. فعندما ال يوجد اتفاق رعاية عاملي أو إقليمي يتعني وقد تكون هناك
عندئذ على املكاتب اإلقليمية حبث إمكانية التوصل إىل الرعاية مع حكومات وطنية أو دوائر األعمال أو مع العبني 

 آخرين يف املناطق اإلقليمية.

اة للموضوعات أو األنشطة األمل يف أن تقدم هذه األنشطة جمانًا إىل مجيع املشاركني. وقد وقد حتيي مسألة أن يكون هناك رع
متول من امليزانيات التشغيلية ملكاتب االحتاد األخرى. يف هذه احلالة قد يرغب الرعاة يف حبث  اليتمطلبًا للربامج  يكون هذا أيضاً 

ر والتكاليف األخرى غري مدفوعة الرسوم من جانب املشاركني والذين ال إمكانية تقدمي بعض املنح املالية لتغطية نفقات السف
وذلك عندما يكون حضورهم الفعاليات ضرورياً. ومع ذلك يكون من املهم أن يقوم هذا األمر  ،ميكنهم بغري هذه الطريقة احلضور

 واملنظمات. رة أو مزايا مالية للشركاتعلى تقدير لالحتياجات حىت يتم التيقن من أن هذا الدعم املايل لن حيقق مكاسب مباش
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وهناك نوعان من املخاطر يتصالن هبذا النوع من الرعاية جيب أن حيمي االحتاد الدويل لالتصاالت نفسه منهما. أواًل جيب أال 
 ال بدذ أنه بق. إذلك كما أشرنا يف القسم الساتضر الرغبة يف الرعاية مببادئ اختيار املوضوعات أو حتديد األنشطة ذات األولوية و 

 وقع عليها االختيار. اليتمث الباث عن املصادر احملتملة لرعاية املوضوعات  من اختيار املوضوعات أوالً 
واخلطر الثاين الذي حيف بإجراءات الرعاية هو استغالل الشركاء التجاريني تلك العالقة لتأمني مزايا على حسا  منافسيهم )وقد 

قطاع التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت(. فال ميكن أن يسمح االحتاد الدويل لالتصاالت لنفسه أن يكون ذلك املنافس أعضاء ال
تتعلق هبذا األمر يف مذكرة تفاهم مع شركاء  اليتيصبح قاطرة لتسويق أعمال األسواق املنافسة. وعلى هذا، جيب حتديد الشروط 

 الربنامج.

 المعلومات واالتصاالتبناء القدرات في مجال تكنولوجيا صندوق  5.4
يتمثل االقرتاح الثالث الذي يتعلق بالتمويل اخلارجي بإمكانية إنشاء صندوق لبناء القدرات تابع لالحتاد الدويل لالتصاالت 
يستخدم يف تقدمي منح للمشاركني الذين ال ميكنهم بدون الدعم املايل املشاركة يف أنشطة املراكز )أو يف أنشطة أخرى لبناء 

يتاملها املشاركون والرسوم، وهذا  اليتوتغطي املناة جزءًا أو النفقات الكاملة للسفر  ت ينظمها االحتاد يف نفس اجملال(.القدرا
 واليتعلى أساسها تصرف هذه املنح  اليتيتخذها االحتاد يف هذا الشأن. وحيدد االحتاد القواعد  اليتيتوقف على املوارد والقرارات 

 :من مراعاة األمور اآلتية بصفة خاصة ال بداجوهنا فعلياً ال للجميع. و جيب أن تقدم للذين حيت
  جيب أن تتاح املنح التمويلية للعاملني يف املنظمات ممن يثبتون حاجتهم املالية إيل املناة أمثال العاملني يف وزارات

األعمال التجارية أو يف أجهزة التنظيم االتصاالت يف الدول اجلزرية األقل منواً، وال جيب أن تتاح للعاملني يف دوائر 
 ؛ذات اإلمكانيات املادية اجليدة

  من إخضاع تكاليف املنح اخلاصة للرقابة الصارمة )سواء كان األمر يتعلق بالرسوم فقط أو كان يشمل نفقات  ال بدو
يف حالة كون بدل  أي أن السفر يكون يف الدرجة السياحية، ويدفع –السفر واإلقامة فيكون ذلك خاضعًا لقيود 

تدفعها األمم املتادة، وأال يكون مثة ازدواج يف صرف بدل اإلعاشة أي أال يصرف البدل  اليتالسفر أقل من القيمة 
 .ينتمي إليها املستخدمون يف آن واحد إخل( اليتمن الصندوق ومن املنظمات 

يبدو أن العاملني هبا سيستفيدون بشدة من حضورهم  اليتاملكاتب اإلقليمية لالحتاد حتديد أهداف الدول أو املؤسسات  ىوعل
 .أنشطة املراكز والذين سياققون قيمة مضافة من وراء ذلك لبلداهنم أو منظماهتم

وجيب أن تقدم املسامهات يف صندوق بناء القدرات لصاحل أنشطة املركز/االحتاد الدويل لالتصاالت شعبة بناء القدرات البشرية 
وميكن تعريف املسامهني على أهنم شركاء . أو أن تكون مربوطة مبوضوعات حمددة أو اقاليم أو دول بعينها التابعة له بصفة عامة
 إىل جنب مع رعاة األنشطة )أنظر الفقرة   السابقة(. االت يف عملية بناء القدرات جنباً االحتاد الدويل لالتص

، وإذا ما 2012التابع لالحتاد يف النصف األول من عام ومن املوصي به أن يتم استكشاف فرص إدخال صندوق بناء القدرات 
وذلك مع اإلعداد لبدء الربنامج اجلديد يف  2012جنات هذه التجربة يتم انطالق الصندوق يف النصف الثاين من عام 

 .2013 عام
 :ومن املقرتح أن يتم حتصيل املسامهات يف الصندوق من

 ؛لقطاع على أساس تطوعيأعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت وأعضاء ا 

  ل مسارات وكاالت التنمية متعددة األطراف والثنائية واملؤسسات املالية الدولية مثل املصارف اإلقليمية للتنمية )بطو
يربمها االحتاد الدويل لالتصاالت مع  اليتوالربتغالية ومن خالل االتفاقات  واإلسبانيةسرتالية التمويل من احلكومات األ

 ؛املفوضية األوروبية والبنك الدويل إخل(

 ؛منظمات االتصاالت الدولية وتشمل على سبيل املثال اجلمعيات اإلقليمية للمنظمني الوطنيني 

  اجلمعيات الدولية ألعمال االتصاالت مثل مجعيةGSM. 
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 ع( لى طول مسارات برنامج أكادميية سيسكو دوائر األعمال اخلاصة يف جمال االتصاالتCisco وال جيب أن يغيب )
عن أذهاننا ضرورة عدم ظهور االحتاد الدويل لالتصاالت لدعم إحدى دوائر األعمال املتنافسة )أو عضو قطاع( ضد 

 .أخرى

األعضاء أو أعضاء القطاع وال توجد إىل اآلن أية شواهد للاكم على ما إذا كان صندوق من هذا النوع لبناء القدرات سيجتذ  
أو الوكاالت اخلارجية ملساندته. ويتوقف حتقيق ذلك على اثبات أن برنامج املراكز قد مت إحياؤه وترقيته على كافة املسارات املقرتحة 

تصاالت وبالتايل حتسني قدرات جهاز العاملني يف هيئات اال ،يف هذا التقرير، مع إظهار قدرته على حتقيق التميز يف املستقبل
وستكون العملية اجلديدة  الوطنية لصاحل القطاع ككل حبيث يتم بلوغ التطوير و/أو أهداف املسئولية اجلمعية للممولني احملتملني.

 النتقاء املراكز وضمان اجلودة برهاناً يف غاية األمهية يف ظل هذا السياق.
من تقدمي اقرتاح قوى  ال بدحيوية. و  يضاً وم الصندوق ستكون أت يف تطوير مفهيبذهلا االحتاد الدويل لالتصاال اليتإن اجلهود 

وأن تتم املتابعة عن طريق مناهج  ،2012بإنشاء الصندوق تتم املوافقة عليه وأن تعد املواد الدعائية مع هناية الفصل الثالث من عام 
ت. ومن األمهية مبكان بالنسبة لالحتاد التعرف وأن يدير املسألة مدير مكتب تنمية االتصاال ظمة تتعلق باملسامهني احملتملني،منت

قبل إعمال الربنامج اجلديد هبدف  2012على استعداد أعضائه وأعضاء القطاع لدعم الربنامج اجلديد من خالل الصندوق لسنة 
السنوات الثالث ألف دوالر أمريكي، وهدف فرعي أال وهو زيادة األموال املتاحة تدرجيياً خالل  100مبدئي هو الوصول إيل مبلغ 

 أو األربع األوىل إىل أن يثبت الربنامج فعاليته.
وحىت يتولد الزخم املطلو  يكون من املهم تأمني وجود ثالثة مسامهني مهمني كاد أدىن قبل إطالق الصندوق رمسياً: وسيشكل 

إلدارة العليا ملكتب تنمية وسوف يتطلب هذا إسهامًا من جانب ا 2012هذا هدفًا مبدئيًا لألشهر الستة األوىل من عام 
 االتصاالت.

 التدابير المالية االنتقالية 6.4
إن هذا القسم الفرعي مع ي بتاقيق انتقال برنامج املراكز من وضعه احلايل إىل الربنامج اجلديد املعروض يف هذا التقرير. إن 

ألف دوالر أمريكي يف السنة كمسامهات مالية من االحتاد الدويل  500الربنامج على الناو املوضوع عليه اآلن حيتاج إىل 
وسيستخدم اجلزء األكرب من هذه األموال يف  لالتصاالت باإلضافة إىل مكافآت العاملني غري الدائمني واملوارد غري املالية األخرى.

تضمني التكاليف يف النفقات املطلو  اسرتدادها  من ال بدمتويل مشاركة خرباء من اخلارج يف أنشطة املراكز. ويف الربنامج اجلديد 
 من خالل متويل أنشطة نوعية سواء من خالل الرسوم أو مسامهة الرعاة.

ولكن مثة أمر مهم هو أنه سيكون من الصعب توفري أموال كافية من املصادر الثالثة، على األقل يف الفرتة االنتقالية من أجل 
ن املخاطر خطر التقييم وهذا وارد يف امللاق املرفق هبذا التقرير. واخلطران الرئيسيان من الناحية احلفاظ على حيوية الربنامج. وتتضم

 :املالية مها
 ؛عدم استعداد املشاركني ومنظماهتم لدفع رسوم ) أو رسوم عالية( (أ
شطة املراكز سواء من عدم استعداد أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت والوكاالت اخلارجية لإلسهام بشكل كاف يف أن ( 

 خالل إسهام الرعاة أو من خالل صندوق ناشئ لبناء القدرات.
ودة وستكون هذه املخاطر كبرية يف الفرتة االنتقالية بني الربنامج القائم والربنامج اجلديد. وعندما حيقق برنامج املراكز أداء عالياً وج

 لرعاة.ملاوظة سيصري أكثر جذباً للمشاركني املسددين للرسوم وا
وهذه الشواغل معروفة جيدًا وهناك حاجة للتخطيط ملزيد من التدرج االنتقايل يف التدابري املالية. ومن أهم أهداف االحتاد الدويل 
لالتصاالت حتسني برنامج املراكز بشكل كبري لتعطي قيمة أفضل لالحتاد وأعضائه وحتقق االستدامة املالية يف األجلني املتوسط 

حتسني الربنامج لن يتم بني عشية وضااها. ورمبا حيتاج إىل استثمار مايل إضايف من جانب االحتاد الدويل  والطويل. لكن
أن يتخذ االحتاد  ال بدوقد تكون الرسوم والعائد من الرعاة غري كاف يف الفرتة االنتقالية. و  ،لالتصاالت على املدى القصري

املزيد من النجاح يف املستقبل. ولكن جيب أن تكون  من الربنامج احلايل إىل نسياباً احتياطاته هلذا االحتمال لكي يتيح انتقااًل ا
على املدى الطويل  قصرية األجل مع حتقيق االستدامة املالية على أساس اسرتداد التكلفة فذلك ميثل هدفاً جوهرياً  اسرتاتيجيةهناك 

اعتماد مايل إضايف من جانب االحتاد  أيغه منذ البداية. إن من العمل حبسم على بلو  ال بدو  ،من أجل سالمة وحيوية املراكز
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ال جيب أن مينح إال يف حالة الضرورة وال جيب  –غري متويل األنشطة النوعية من امليزانيات التشغيلية لالحتاد  –الدويل لالتصاالت 
 مستمراً. اعتباره مورداً مالياً 

 :الربنامج اجلديد على الناو التايل احلايل إىل االنتقال من الربنامج ويكون النهج املقرتح لتمويل
أن حيدد الربنامج اجلديد بكل وضوح هدف االنتهاء من التمويل الذايت املايل من خالل اسرتداد التكلفة بأسرع  ال بد 1.

تقام وال  اليت. وجيب أن يتضمن اسرتداد التكلفة كافة تكاليف األنشطة 2015وقت ممكن وبالضرورة حبلول عام 
يشمل الدعم اإلداري الذي يقدمه جهاز العاملني باالحتاد الدويل لالتصاالت للربنامج. وجيب أن تعد كل األنشطة 
لتاقيق اسرتداد التكاليف على هذا األساس وذلك من خالل الرسوم و/أو الرعاية كما أسلفنا. وعندما ال يتوفر الرعاة 

ترتتب على مشاركة خرباء  اليتة تكاليف األنشطة ككل مبا يف ذلك تلك من حتديد رسوم تكون كافية لتغطي ال بد
 ؛خارجيني

األنشطة تصاالت على اجياد رعاة للربامج/جيب أن يعمل مكتب تنمية اال 2014و 2013و 2012وخالل األعوام  2.
مالية إضافية للربنامج ومسامهات يف صندوق بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما يوفر موارد 

على أساس أن  القطاع ومنظمات أخرى بشكل منهجي،اجلديد. ويتعني كذلك زيادة فرص إسهام األعضاء وأعضاء 
الربنامج اجلديد سيقيم أنشطة عالية اجلودة أكثر مما هي عليه اآلن وبالتايل حيقق أهداف املمولني احملتملني يف حتقيق 

 ؛قيمة قطاعية وتنموية مهمة

 2014و 2013و 2012وجيب أن تعمل شعبة بناء القدرات البشرية على زيادة فرص استخدام املراكز خالل أعوام  3.
لتنفيذ الربامج الواردة يف امليزانيات التشغيلية للمكاتب األخرى التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت. وجيب أن تبدأ 

 ؛2012املناقشات مع هذه املكاتب األخرى يف بداية 

ألف دوالر أمريكي كل عام كدعم مادي لربنامج  500يف الوقت احلايل يوفر االحتاد الدويل لالتصاالت ما يقر  من  4.
وردت يف صلب هذا التقرير ال  اليتاملراكز تغطي يف معظمها اخلربة اخلارجية اليت تقدم ألنشطة املراكز. ولألسبا  

نامج. وخالل ما تبقي من الدورة احلالية للمؤمتر العاملي لتنمية جيب أن يتخذ هذا األمر على أنه مؤشر لتكاليف الرب 
االتصاالت جيب أن تعمل شعبة بناء القدرات البشرية على حتريك الربنامج بأسرع ما ميكن حنو نظام اسرتداد التكلفة. 

 .2014و 2013و 2012تيات لتنفيذ اسرتداد تكلفة أنشطة املراكز خالل األعوام من اغتنام الفرصة إذا ما أ ال بدف
 ؛يتعامل هبا املزودون التجاريون جزءاً رئيسياً يف هذا املنهج اليتأن يكون التدرج يف زيادة الرسوم باملعدالت  ال بدو 

قد يكون األمر دقيقًا بالنسبة لشعبة بناء القدرات البشرية يف ما يتعلق بتاديد احلد األدىن من أهداف تأسيس نظام  5.
اطار التدابري املالية اجلديدة. ومن املقرتح أن يتم اسرتداد نصف هذه األرقام من  يفاسرتداد التكلفة على هذه األرقام 

من  امهات املالية يف الصندوق ما تبقىودة على أن تغطى الرعاية واملسخالل حتديد رسوم أعلى لألنشطة األعلى ج
مبا يف ذلك التمويل من  –تكاليف. ولذلك جيب أن يكون املستهدف من الرعاية اخلارجية واملسامهة يف الصندوق 

دوالر  ألف 250ويرتفع إىل  2013ألف دوالر أمريكي يف عام  100حتقيق حد أدىن يبلغ  –برامج أخرى لالحتاد 
ثبات عمل من أجل حتقيق هذا اهلدف على إ. وستعتمد قدرة شعبة بناء القدرات البشرية على ال2015أمريكي يف عام 

ستبذل  اليتعلى اجلهود  وأيضاً  2014و 2013و 2012تقوم هبا املراكز خالل السنوات  اليتحتسن جودة األنشطة 
 ؛لتوفري التمويل من هذه املصادر

ولن يكون هذا االنتقال سهاًل وسيكون متدرجًا ال حمالة. وستمثل مهمة تنفيذ نظام التمويل الذايت على أساس  6.
. وقد يتطلب هذا استمرار االحتاد يف تقدمي 2014و 2013 عامياسرتداد التكلفة بالنسبة جلزء من املراكز حتديًا يف 

املوصي به أن يقدم االحتاد الدويل لالتصاالت اعتمادًا مالياً  . ومن2015الدعم املايل خالل الفرتة املمتدة حىت عام 
ألف  200و 2013ألف دوالر أمريكي يف عام  400مؤقتاً لدعم برنامج املراكز خالل تلك املرحلة االنتقالية، يصل إىل 

 ؛2014دوالر أمريكي يف عام 

قصري األجل حىت يتم إبرام اتفاقات الرعاية وإنشاء صندوق بناء  وجيب أن يكون هذا االعتماد إجراء استدراكياً  7.
مثة حاجة للقيام به. وال جيب  نالقدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال جيب أن يتم ذلك إذ مل تك

ه احلايل ال يقدم بطبيعة احلال اعتبار ذلك فرصة الستمرار قاعدة "األعمال كاملعتاد". فمن الواضح أن الربنامج بوضع
احلد األقصى من القيمة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت وأعضائه ويفشل يف حتقيق التميز املوعود وحيتاج إىل إعداد 
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جديد على أساس حتقيق قيمة مالية حقيقية )أن يقوم على اجلودة أكثر من رخص السعر( وأن يكون قادرًا على 
 ؛ذلك حىت يتم بلوغ حقيقياً  حتدياً  6و 5شكل األهداف الواردة يف البندين أن ت ال بدالتمويل الذايت املستدام. و 

تبدأ يف  اليتقبل الدورة القادمة من الربنامج  6و 5إذا ما ثبت أنه من غري املمكن حتقيق األهداف الواردة يف البندين  8.
وجود طلب كاف على برنامج  فسوف يتأكد عندئذ أن الربنامج ذاته بغري ذي جدوى على املدى الطويل لعدم 2015

قراراً  2014ويف هذه احلالة جيب أن يتخذ املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت الذي يعقد يف  من هذا النوع بشكل عام.
بشأن إمكانية استمرار هذا الربنامج. وجيب أن حيدد هذا القرار إذا ما كان االحتاد الدويل لالتصاالت مستعداً 

لدعم املايل للربنامج خالل الدورة التالية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بداًل من االعتماد على لالستمرار يف تقدمي ا
نظام اسرتداد التكلفة لضمان االستدامة التمويلية. وهذا يقتضى تقييم قيمة برنامج املراكز بالنسبة جملاالت أخرى يقوم 

 التقرير. قات. لكن يتجاوز التقييم نطاق هذافيها االحتاد الدويل لالتصاالت بأنشطة وخيصص هلا نف
 

 

 



 ������� ����� �����(ITU) 

 ����������� �����(BDT)  

 ��������� 
Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 

Email: mailto:bdtdirector@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5035/5435 

Fax:  +41 22 730 5484 
  

����� ����  ������ ����� �����

�������� ������ (DDR) 

Email: bdtdeputydir@itu.int  

Tel.:   +41 22 730 5784 

Fax:   +41 22 730 5484 

 ��������� ������� ������� ������ �����

���������� ���������� (IEE) 
Email: bdtiee@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5421 

Fax:   +41 22 730 5484 

��������� ��������� �����(IP)    

 
Email: bdtip@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5900 

Fax:   +41 22 730 5484 

 ��� ����������� ������ ������� 
(PKM)  

Email: bdtpkm@itu.int 

Tel.:   +41 22 730 5447 

Fax:   +41 22 730 5484   
�������

������� 
����� ������� ����� 

P.O. Box 60 005 

Gambia Rd., Leghar ETC Building 

3rd floor 

Addis Ababa – Ethiopia a 

 

 

E-mail: itu-addis@itu.int 

Tel.:    +251 11 551 49 77 

Tel.:    +251 11 551 48 55 

Tel.:    +251 11 551 83 28 

Fax:    +251 11 551 72 99 

�������� 
����� ������ ���� 

Immeuble CAMPOST, 3e étage 

Boulevard du 20 mai 

Boîte postale 11017 

Yaoundé – Cameroun 

 

 

E-mail: itu-yaounde@itu.int 

Tel.:      + 237 22 22 92 92 

Tel.:      + 237 22 22 92 91 

Fax:     + 237 22 22 92 97
 

������� 
����� ������ ���� 

19, Rue Parchappe x Amadou  

Assane Ndoye  

Immeuble Fayçal, 4e étage 

B.P. 50202 Dakar RP  

Dakar – Sénégal 

 

E-mail: itu-dakar@itu.int 

Tel.:     +221 33 849 77 20 

Fax:     +221 33 822 80 13 

������ 
����� ������ ���� 

TelOne Centre for Learning 

Corner Samora Machel and  

Hampton Road 

P.O. Box BE 792 Belvedere  

Harare – Zimbabwe  

 

 E-mail: itu-harare@itu.int   

Tel.:     +263 4 77 59 41 

Tel.:     +263 4 77 59 39 

Fax:     +263 4 77 12 57 

    
���������

������� 
����� ������� �����  

SAUS Quadra 06 Bloco “E” 

11 andar – Ala Sul 

Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel) 

70070-940  – Brasilia, DF – Brasil 

 

 

E-mail: itubrasilia@itu.int 

Tel.:     +55 61 2312 2730-1 

Tel.:     +55 61 2312 2733-5 

Fax:    +55 61 2312 2738 

������� 
����� ������ ���� 

United Nations House 

Marine Gardens 

Hastings – Christ Church 

P.O. Box 1047 

Bridgetown – Barbados 

 

E-mail: itubridgetown@itu.int 

Tel.:     +1 246 431 0343/4 

Fax:     +1 246 437 7403
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Merced 753, Piso 4 

Casilla 50484, Plaza de Armas 

Santiago de Chile – Chile 

 

 

 

E-mail: itusantiago@itu.int 

Tel.:     +56 2 632 6134/6147 

Fax:     +56 2 632 6154
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Colonia Palmira, Avenida Brasil 

Ed. COMTELCA/UIT 4 Piso 

P.O. Box 976 
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Smart Village, Building B 147, 3rd floor 

Km 28 Cairo – Alexandria Desert Road 

Giza Governorate 

Cairo – Egypt  
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Tel.:    +20 2 35 37 17 77 

Fax:     +20 2 35 37 18 88 
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Thailand Post Training Center, 5th floor, 

111 Chaengwattana Road, Laksi 

Bangkok 10210 – Thailand 

 

 

Mailing address  

P.O. Box 178, Laksi Post Office 

Laksi, Bangkok 10210 – Thailand 

 

E-mail: itubangkok@itu.int 

Tel.:     +66 2 574 8565/9 

Tel.:     +66 2 574 9326/7 

Fax:     +66 2 574 9328 
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Sapta Pesona Building, 13th floor 

JI. Merdan Merdeka Barat No. 17 

Jakarta 10001 – Indonesia 

 

 

Mailing address: 

c/o UNDP – P.O. Box 2338 

Jakarta 10001 – Indonesia 

 

E-mail: itujakarta@itu.int 

Tel.:     +62 21 381 35 72 

Tel.:     +62 21 380 23 22 

Tel.:     +62 21 380 23 24 

Fax:     +62 21 389 05 521 
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4, Building 1 

Sergiy Radonezhsky Str. 

Moscow 105120 

Russian Federation 

 

Mailing address: 

P.O. Box 25 – Moscow 105120 

Russian Federation  

 

E-mail: itumoskow@itu.int 

Tel.:     +7 495 926 60 70 

Fax:     +7 495 926 60 73 
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CH-1211 Geneva 20 – Switzerland 

E-mail: eurregion@itu.int 
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P.O. Box 60 005 

Gambia Rd., Leghar ETC Building 

3rd floor 

Addis Ababa – Ethiopia a 

 

 

E-mail: itu-addis@itu.int 

Tel.:    +251 11 551 49 77 

Tel.:    +251 11 551 48 55 

Tel.:    +251 11 551 83 28 

Fax:    +251 11 551 72 99 
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Immeuble CAMPOST, 3e étage 

Boulevard du 20 mai 

Boîte postale 11017 

Yaoundé – Cameroun 

 

 

E-mail: itu-yaounde@itu.int 

Tel.:      + 237 22 22 92 92 

Tel.:      + 237 22 22 92 91 

Fax:     + 237 22 22 92 97
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19, Rue Parchappe x Amadou  

Assane Ndoye  

Immeuble Fayçal, 4e étage 

B.P. 50202 Dakar RP  

Dakar – Sénégal 

 

E-mail: itu-dakar@itu.int 

Tel.:     +221 33 849 77 20 

Fax:     +221 33 822 80 13 
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TelOne Centre for Learning 

Corner Samora Machel and  

Hampton Road 

P.O. Box BE 792 Belvedere  

Harare – Zimbabwe  

 

 E-mail: itu-harare@itu.int   

Tel.:     +263 4 77 59 41 

Tel.:     +263 4 77 59 39 

Fax:     +263 4 77 12 57 
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SAUS Quadra 06 Bloco “E” 

11 andar – Ala Sul 

Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel) 

70070-940  – Brasilia, DF – Brasil 
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مـــراجـــعــــة اســتــراتــيــجــيـــة 
وتـوصـيـات للـمستـقبـل
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