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 أساسیة ومقدمةمعلومات  1

ضین المندوبین مؤتمر) ل1998 ،سینیابولیم في(المراَجع  11 بالقرار عمالً  التمیُّز مراكز مشروع أنشئ  المفوَّ
 تنمیةل محددة مشاریع ألغراض تلیكوم فوائض من جزءاً كبیراً  االتحاد یستعمل أنالذي ینص على  لالتحاد

 كمبادرة 1997 عام في التمیُّز مراكز مشروع وانطلق. األول المقام في نمواً  البلدان أقل في وذلك االتصاالت،
 .C97/59 المجلس وثیقة خالل من عالمیة
 الدولي االتحاد بین والمؤسسیة البشریة القدرات لبناء شراكة باعتبارھا (CoE) التمیُّز مراكز فكرة ونشأت

 يف التدریب ومؤسسات التنمیة ومؤسسات االتصاالت صناعة في الخاص القطاع وشركات لالتصاالت
ً  وستكون التدریب تنفیذ أدوات ھي ستكون التي المتلقیة المناطق  .المؤسسي للدعم متلقیا

 لسمعةا ذات المستوى الرفیع التدریب مؤسسات من شبكة شكل في تعمل أن المراكز ھذه من المنتظر من وكان
 لتيا األنشطة عن تتولَّد إیرادات على معتمدةً  الذاتیة االستدامة لتحقیق دعمھا المقرر من وكان. بھا المعترف

 .تدیرھا
رت 2000 عام في التمیُّز مراكز مبادرةتفعیل  وبدأ  الرئیسیة االتحاد آلیات من واحدة لتصبح السنوات مع وتطوَّ

تحاد جمیع مناطق اال فيوتحّولت إلى شبكة عالمیة توفر التدریب  نمواً  المبادرة ھذه وشھدت. التدریب لتنفیذ
 .(CIS) منولث الدول المستقلةالست، وھي إفریقیا واألمریكتان والدول العربیة وآسیا والمحیط الھادئ وأوروبا وكو

 ضوء في ھتاستراتیجی استعراض الضروري من أصبح فقد وشعبیتھ لمشروعل األولي نجاحال ورغم ذلك، ومع
 .المھارات من مختلفةجدیدة و مجموعة تتطلب تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي قطاع بیئة تغیُّر

 تأكیدال االتحاد أعضاء أعاد بالھند، آباد حیدر في 2010لعام  (WTDC) االتصاالت لتنمیة العالمي المؤتمر وأثناء
 االتحاد أعضاء طلب نفسھ، القرار ھذا وفي. 73 القرار خالل من التمیُّز، مراكز أنشطة مواصلة ضرورةعلى 

ً . (CoE) التمیُّز مراكز استراتیجیة الستعراض دراسة إجراء االتصاالت تنمیة مكتب مدیر من  القرار، لذلك ووفقا
على الفریق االستشاري لتنمیة  وعُرضت 2012 عام في التمیُّز مراكزلشبكة جدیدة  استراتیجیة وضع تم

 .1(GCBI)الفریق المعني بمبادرات بناء القدرات وعلى  (TDAG)االتصاالت 
 :ھي االستراتیجیة شملتھا التي الرئیسیة والعناصر

 لتنمیة ةمیالعال اتللمؤتمرمراكز التمیّز لفترة زمنیة محدّدة تتماشى مع دورات التخطیط  اختیاریتم  •
 ؛االتصاالت

 یتم اختیار مراكز التمیّز على أساس تمیّزھا في مجاالت محددة ذات أولویة؛ •
ثمة حاجة إلى الحفاظ على عدد قابل لإلدارة من مراكز التمیّز لضمان جودة التدریب وتسھیل  •

 عملیة الرصد؛
 ینبغي أن تعمل مراكز التمیّز على أساس التمویل الذاتي؛ •
ینبغي أن یقوم البرنامج المقبل على أساس شراكة بین االتحاد الدولي لالتصاالت وأصحاب  •

 مراكز التمیّز لبرامج التدریب. المصلحة اآلخرین لدعم تنفیذ
ال أنھا وأھدافھ الرئیسیة وسماتھ األساسیة، إلبرنامج مراكز التمیّز ومع أن وثیقة االستراتیجیة تقدم التوّجھ العام 

 تتناول المعلومات التفصیلیة لكیفیة تنفیذ االستراتیجیة. ال
لذلك أُعدّت ھذه الوثیقة التي تقدم معلومات تفصیلیة ومبادئ توجیھیة بشأن العملیات واإلجراءات التشغیلیة في 

نفیذ االستراتیجیة. وھي تغطي مجاالت من قبیل عملیة تقدیم الطلبات إلى مراكز التمیّز الواجب اتباعھا لت
المراكز واختیارھا، والرسوم والتمویل، وإدارة شبكة مراكز التمیّز، ورصد المراكز وتقییمھا. والغرض من 

 الشبكة بكاملھا. ھذه الوثیقة ضمان الشفافیة واالتساق في تنفیذ أنشطة مراكز التمیّز في
الذي  (WTDC) استناداً إلى نتائج المؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت 2015ھذه االستراتیجیة في ینایر  بدأ تفعیل

(من  سنواتأربع خالل فترة . وجرى تنفیذ الدورة األولى من البرنامج الجدید لمراكز التمیّز 2014 عام عقد في
                                                           

 .http://academy.itu.intیمكن االطالع على وثیقة ھذه االستراتیجیة في الموقع اإللكتروني  1

http://academy.itu.int/
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، اعتمدت الدول (WTDC-17) 2017التصاالت لعام ). وخالل المؤتمر العالمي لتنمیة ا2018إلى دیسمبر  2015ینایر 
األعضاء في االتحاد خطة عمل بوینس آیرس التي تحدّد األولویات لعمل قطاع تنمیة االتصاالت خالل السنوات 

في المجاالت ذات األولویة التي ُحدّدت للدورة القادمة لبرنامج  WTDC-17األربع القادمة. وستظھر نتائج المؤتمر 
 ).2022إلى دیسمبر  2019(من ینایر یّز مراكز التم

، وتحضیراً للدورة الجدیدة التي تبدأ في عام 2018ومع قرب انتھاء الدورة األولى لمراكز التمیّز في نھایة عام 
، كان من الضروري إجراء استعراض للعملیات واإلجراءات التشغیلیة یأخذ في االعتبار التجارب 2019

استفاد االستعراض من المساھمات الواردة من أصحاب  المستفادة خالل الدورة األولى. وقدالمكتسبة والدروس 
المصلحة الرئیسیین، مثل مراكز التمیّز، وكذلك من المقترحات المقدمة من المشاركین في إدارة وتنفیذ 

تعراض، ملیة االساستراتیجیة مراكز التمیّز. وسوف تشكل ھذه الوثیقة، التي توضح التعدیالت الناجمة عن ع
 .2019-2022األساس لعملیات الدورة الجدیدة لمراكز التمیّز في الفترة 

لبرنامج مراكز التمیّز في بناء شراكة قویة بین االتحاد الدولي لالتصاالت  وتتمثل إحدى السمات الرئیسیة
تحاد لمستوى ألعضاء االومراكز التمیّز التي یتم اختیارھا واألطراف األخرى المعنیة بتوفیر تدریب رفیع ا

األولویة. ومن المنتظر أن تقوم مراكز التمیّز بدور قیادي في  الدولي لالتصاالت في المجاالت المحددة ذات
قائھا الدعم اللوجستي للمراكز للتأكد من ب في حین یوفر االتحاد الدولي لالتصاالتتوفیر ھذا التدریب الممتاز 

 عضاء االتحاد.المراكز المفضلة لتوفیر التدریب أل
میة تحت مظلة أكادیوفي ھذا الصدد، من المتوقع أن تكون مراكز التمیّز ذاتیة التمویل. وسوف یوفر االتحاد 

د دعماً كریماً، كجعل منصة أكادیمیة االتحاد متاحة لتوفیر التدریب، وإعداد وتوفیر مواد موّحدة للتدریب، االتحا
 ز، وتسھیل إنشاء شراكات إقلیمیة وعالمیة.حیثما أمكن، وتعزیز أنشطة مراكز التمیّ 

 واالختیار الطلبات تقدیم عملیة 2

 دمةمقـ 1.2
. 2018. وتبقى مراكز التمیّز قید التشغیل خالل عام 2019في ینایر  التمیُّز تبدأ الدورة القادمة لبرنامج مراكز

ویجب أن تعمل مراكز التمیّز التي یتم اختیارھا  2018الجدیدة خالل عام  مراكز التمیزوستجري عملیة اختیار 
 .2022 إلى 2019 سنوات، من 4للدورة القادمة لفترة تستمر 

مویجب على المؤسسات التي تھتم بأن تصبح من مراكز التمیّز في االتحاد أن  ً  تقدِّ أن تثبت و لالنضمام طلبا
ویة طنیین والدولیین في أحد المجاالت ذات األولكفاءاتھا في مجال توفیر تدریب رفیع المستوى إلى العمالء الو

 المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
 

 االختیار معاییر 2.2
م التي المؤسسات جمیعیتم تقییم  ً  تقدِّ  باستخدامحاد التابعة لالت التمیُّز مراكز من جدیداً  مركزاً  تصبح لكي طلبا
 القدرات بناءو التدریب وفیرت في المؤسسات كفاءات إلى المعاییر ھذه وتستند. أدناه الموضَّحة المعتمدة المعاییر

 دورات من زمنیة دورة لكل حددةالم األولویة مجاالت فيسیما  السواء، ال للجمھور الوطني والدولي على
 .االتصاالت لتنمیة العالمي المؤتمر

توفیر التدریب في المجاالت ذات األولویة التي یتم تتناول المجموعة األولى من المعاییر قدرة المؤسسات على 
اختیارھا. وتقوم المجموعة الثانیة من المعاییر بتقییم الجودة المؤسسیة المتعلقة بتوفیر التدریب باإلضافة إلى 

 القدرات المادیة واإلداریة واللوجستیة للمؤسسة.
 والكفاءة بھا واالعتراف الفنیة الخبرة‘ 1’ي، في الدورة السابقة، جرى تطبیق ثالث مجموعات من المعاییر، وھ

مقترح  ‘3’، واألولویة ذات مجاالتال في تدریبیة كمؤسسة واألداء المؤسسیة الجودة ‘2’، واألولویة مجال في
وإعادة ‘3’و ‘2’بشأن تنفیذ أنشطة مراكز التمیّز. وبسبب التداخل بین عدة معاییر، تّم دمج المجموعتین 

 ) و ب) أدناه من أجل ھذه الدورة. في الفقرتین أ تنظیمھما
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 :المعاییر ھذه یلي وفیما
 :المجاالت ذات األولویة في والكفاءة بھا واالعتراف الفنیة الخبرة )أ  

 التي یتم اختیارھا األولویةذات  مجاالتبال اإللمام •
 الموظفون المدربون الذین یتمتعون بخبرة في المجاالت ذات األولویة •
 األولویةذات  تمجاالبال الدولي االعتراف •
 .األولویةذات  تمجاالالمرافق المتصلة بال •

 القدرة على تنفیذ أنشطة مراكز التمیّز:و المؤسسیة الجودة )ب
 جودة مواد التدریب •
 جودة التقدیم •
 جودة المعلمین •
 أسالیب التقدیم •
 في توفیر التدریب الدولیة والوكاالت الدولیین الشركاء مع العملعلى  القدرة •
 الخبرة في توفیر التدریب إلى المشاركین الدولیین •
 تعزیز أنشطة التدریب (خطة التسویق والترویج، بما في ذلك التسویق الرقمي) •
 الموارد المالیة والبشریة المتاحة لتنفیذ أنشطة مراكز التمیّز •
الدولیین وإدارتھا وعلى إجراء من المشاركین الوطنیین و الرسوم جمع على القدرة •

 تحویالت مصرفیة دولیة
 الرعایة •
 القدرة على تعیین خبراء دولیین •
 .المقر بلد خارج التدریب أنشطة إجراء القدرة على •

 .الحاضرو الماضي في المؤسسة بأداءمتصلة  مؤشرات كمیة ونوعیة على السواءتشمل جمیع معاییر االختیار 
المھتمة أن تقّدم أدلة تدعم جمیع المعاییر الواردة أعاله كجزء من مواد تقدیم الطلبات ویجب على المؤسسات 

 الخاصة بھم.
-2022) أن تتقدم بطلبات للدورة الثانیة (2015-2018)یمكن لمراكز التمیّز التي تعمل في إطار الدورة األولى و

 لدورة األولى في االعتبار.للنظر فیھا، ویتعین في ھذه الحالة أن یؤخذ أداؤھا خالل ا (2019

 التمیُّز مراكز اختیار 3.2
 :التالیة العملیات على التمیز مراكز اختیار ینطوي

 اتالطلب تقدیم عملیة •
 الطلبات تقییم •
 .االختیار عملیة •

 اتالطلب تقدیم عملیة 1.3.2
. وبھذا 2018سوف تبدأ عملیة تقدیم الطلبات للدورة القادمة لمراكز التمیّز في الربع الثاني من عام  •

الخصوص، یقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بإبالغ الدول األعضاء وأعضاء القطاع وأعضاء 
 تحاد.الالھیئات األكادیمیة وینشر الدعوة إلى تقدیم الطلبات في الموقع اإللكتروني ألكادیمیة ا

 لطلبا استمارة تستكمل یجب على المؤسسات التي ترغب في أن یتّم اختیارھا كمركز للتمیّز أن •
 .)1 (الملحق
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یتعین على المؤسسات التي تقدّم استمارة الطلب أن تذكر بوضوح المجال أو المجاالت ذات  •
 بھا. من أجل القیام بالطلبالتي سیُنظر األولویة 

تختار خمسة مجاالت ذات أولویة كحد أقصى. ومن أصل ھذه المجاالت،  یمكن لكل مؤسسة أن •
 ولویة.ثالثة مجاالت ذات أیجوز منح المؤسسة الواحدة حتى 

 للك منفصلة استمارة تمأل أنیطلب من أي مؤسسة تقرر اختیار أكثر من مجال واحد ذي أولویة  •
 بالنسبة للمجموعة األولى من المعاییر، كما ھو مبین في استمارة الطلب. مجال

. لیھاع للتوقیع والتصدیق المعنیة الحكومة إلى الواجب النحو على استكمالھا بعد االستمارة تقدَّم •
 باشرةم تقدیمھ ویتم الطلب یلزم التصدیق على فال األطراف متعددة منظمة المؤسسة ھذه كانت وإذا
 لالتصاالت. الدولي االتحاد إلى

 االتحاد يف االتصاالت تنمیة مكتب مدیر إلى المعنیة حكومةال تصدق علیھا التي الطلب استمارة تقدَّم •
 .لالتصاالت الدولي

 في التفاصیل وتظھر(قبل الموعد النھائي المحدّد  اإللكتروني البرید طریق عن االستمارة تقدَّم •
 .الحقة مرحلة في العادي بالبرید األصل إرسالمع ) الطلب استمارة

 لن تُقبل أي استمارة طلب مرسلة إلى االتحاد بدون تصدیق الحكومة المعنیة علیھا. •
 .المحدَّد النھائي الموعد بعد طلبات أي تُقبل ال •
 .المؤسسات تقدمھا التي المعلومات سریة االتحاد یكفل •

 اتالطلب تقییم 2.3.2
 .طلباتھا وصول بعد المتقدمة المؤسسات جمیع تُبلَّغ •
لة وتعتبر الطلبات مؤھ .الدرجات تحدید إطار على بناءً  طلب كل لالتصاالت الدولي االتحاد یقیِّم •

 إذا كانت درجاتھا أعلى من عتبة یحددھا االتحاد الدولي لالتصاالت.
 جب أن یكون في كل منطقة ستة من مراكز التمیّز كحد أقصى.ی •
الت التي یتجاوز فیھا عدد المتقدمین الذین یسجلون درجات أعلى من نقطة القطع عدد افي الح •

 .األمكنة المتوفرة لمراكز التمیّز، یكون االختیار على أساس تحقیق القیمة األعلى من الدرجات
 تجري عملیة التقییم في مقر االتحاد الدولي لالتصاالت بالتشاور مع المكاتب اإلقلیمیة. •
 .الطلبات تقدیم انتھاء من ثالثة أشھر غضون في العملیة لتكتم •

 االختیار عملیة 3.3.2
والمجاالت  اختیارھا یتم التي التمیُّز مراكز بشأن النھائي القرار االتصاالت تنمیة مكتب مدیر خذیتّ  •

 إلیھا. ذات األولویة بالنسبة
 لالتحاد رونياإللكت الموقع في النتائج وتُنشر. االختیار بنتائج مباشرةً  مینالمتقدّ  جمیع إبالغ یتم •

 .االتحاد ألكادیمیة اإللكتروني والموقع
 .2018بحلول دیسمبر  اختیارھا یتم التي التمیُّز ومراكز االتحاد بین تعاون اتفاق إبرام یتم •
إذا لم یكن في وسع أحد مراكز التمیّز التي یتّم اختیارھا توقیع اتفاق تعاون في غضون ستة أشھر  •

، یجوز لمدیر مكتب تنمیة االتصاالت أن یختار مركز 2019بعد الموعد النھائي المحدد، أي یولیو 
ومع  الطلبات استناداً إلى مقدمي الطلبات المؤھلین من بین الذین قدمواتمیّز آخر لتلك المنطقة، 

 أخذ المجاالت ذات األولویة في االعتبار.
یحصل كّل مركز تمیّز یتم اختیاره على لوحة رسمیة من االتحاد الدولي لالتصاالت. ویجب إعادة  •

 صفة المؤسسة كمركز تمیّز لالتحاد.ھذه اللوحة إلى االتحاد عند انتھاء الدورة أو قبل ذلك إذا انتھت 



9 

 

 التمیُّز مراكز عملیات 3
تتألف العملیات األساسیة لمراكز التمیّز التابعة لالتحاد من تقدیم أنشطة التدریب إلى قاعدة من العمالء الوطنیین 

 مجاالت ذات أولویة تم اختیارھم من أجل القیام بھا. والدولیین في
 نة التالیة في موعدومن المتوقع أن یقوم كل مركز من مراكز التمیّز بإعداد فھرس التدریب الخاص بھ للس

(انظر  میةاإلقلی یةالتوجیھ نةلجالاجتماع أقصاه دیسمبر من السنة السابقة. ویُقدَّم مشروع فھرس التدریب إلى 
). ویُنتظر أن یقوم كل مركز من مراكز التمیّز سنویاً بتنفیذ نشاطین من أنشطة التدریب كحد أدنى في 1.5القسم 

 األولویة.كل مجال من المجاالت ذات 
 التدریب إلى الموقع اإللكتروني ألكادیمیة االتحاد في بدایة كل عام. فھرسویُرفع 

 تقدیم التدریب 1.3
اللجنة ا التدریب وقائمة الدورات التي وافقت علیھ لفھرسمن المتوقع أن تقوم مراكز التمیّز بتقدیم التدریب وفقاً 

 التمیّز. اإلقلیمیة لمراكز التوجیھیة
 ة التوجیھیةاللجنرسال الدورات التي قد یرغب مركز التمیّز في تنظیمھا خالل السنة ولم توافق علیھا وینبغي إ

 في البدایة عبر رئیس أعضاء اللجنة عن طریق البرید اإللكتروني للموافقة علیھا.
مخصصة وإذا رغب أحد مراكز التمیز في تنظیم دورة عن موضوع ال یندرج في مجال أو مجاالت األولویة ال

نبغي أن یتقدم مركز التمیز بمقترح الدورة كجزء من قائمة الدورات لكي توافق علیھا اللجنة التوجیھیة یلھ، 
 شرط أال یكون الموضوع مغطى من أحد مراكز التمیز األخرى في المنطقة.، اإلقلیمیة لمراكز التمیز

 .الوطني والدوليى الجمھور ومن المتوقّع أن تقوم مراكز التمیّز بترویج التدریب وتقدیمھ إل
 وتطبق المبادئ التوجیھیة التالیة المتعلقة بتقدیم التدریب.

 اإلعالن عن الدورات في منصة أكادیمیة االتحاد 1.1.3
یجب على مراكز التمیّز أن تقوم بإعداد وثائق داعمة الستخدامھا في الترویج لدوراتھا في أكادیمیة  •

الدعوة والخطوط العامة للدورة واستمارات التسجیل ومذكرة االتحاد. وتشمل الوثائق رسالة 
 إعالمیة. وتستعمل مراكز التمیّز النماذج المعیاریة التي یقدمھا االتحاد إلعداد الوثائق الداعمة.

 تُرسل الوثائق الداعمة إلى االتحاد قبل شھرین على األقل من الموعد المقرر لبدء الدورة. •
 لتقییمأسالیب التدریب وا 2.1.3

 تجري دورات التدریب من خالل التعلّم المباشر (الحضوري) أو اإللكتروني أو مزیج من االثنین. •
 یمكن لمراكز التمیّز أن تستخدم مواد التدریب التي أعدھا االتحاد أو مواد التدریب الخاصة بھا. •
رض شبكة اإلنترنت. وال یُف الدورات عبر تتاح منصة أكادیمیة االتحاد لمراكز التمیّز من أجل تقدیم •

 على مراكز التمیّز أي رسوم لقاء استخدام المنصة.
من المتوقّع أن تتقید مراكز التمیّز بالمبادئ التوجیھیة للتقییم التي یوفرھا االتحاد عند إدارة التقییم  •

 عند انتھائھ. الذي یجري أثناء التدریب أو
 تقییم نشاط التدریب 3.1.3

 وتقییم ریبالتد ھذا عملیة في الداخلة العناصر مختلف تقییم بعملیة تدریب أي في المشاركون یقوم •
دة تقییم استمارة استكمال المشاركین على ویتعیَّن. التدریس ھیئة  .مباشرةً  بیةتدری دورة كل بعد موحَّ

 ستمارةاال استكمال المشاركین على یتعیَّن ،التي تجري عبر شبكة اإلنترنت الدورات حالة وفي •
 ً  .إلكترونیا

 مشارك كل قیام تمیُّزمن مراكز ال مركز كل یكفل ،المباشرة (الحضوریة) الدورات حالة في •
 .االستمارة باستكمال
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تُِعدّ مراكز التمیّز تقریراً جامعاً لكل استمارات التقییم وتقدّمھ إلى المكاتب اإلقلیمیة لالتحاد مشفوعاً  •
 بتقریر نھایة التدریب.

 تقاریر التدریب 4.1.3
ً مصحتقریراً شامالً عند نھایة كل تدریب، ویتعین تقدیمھ إلى االتحاد یُِعدّ كل مركز من مراكز التمیّز  بتقریر  وبا

 لى مراكزإالتقییم. ویتم تجمیع ھذا التقریر باستخدام النموذج المعیاري لتقاریر التدریب الذي یوفره االتحاد 
 التمیّز.

 والتمویل الرسوم 2.3
 .التمیُّز مراكز ةأنشط لتنفیذ المیزانیة في اعتمادات تُدرج أن التمیُّز مراكزالمؤسسات التي تستضیف  من یُنتظر

 ویجب أن تكون ھذه االعتمادات مثبتة بوضوح في طلباتھا المقدمة.
 :كنةممال التمویل مصادر قد تكونو. التمویل ذاتي تشغیلي نموذج نسق على التمیُّز مراكز أنشطة رسیّ تُ 
 التدریب رسوم •
 الشركاء من المالیة المساھمة •
 .األخرى المنظمات أو حكوماتال من المقدَّمة عاتالتبرّ  •

 التدریب رسوم 1.2.3
، یتم تقاسم الرسوم المتحّصلة بین االتحاد ومركز التمیّز. التدریبمقابل  رسومال التمیُّز مراكز تفرضحین 

ً  التوجیھیة اللجان تحددكما . رسوم التدریب المقرر فرضھا التوجیھیة اللجان وتحدّد  على نطبقی للرسوم نطاقا
 اإللكتروني. التعلم ودورات الحضوریة الدورات

 وتوزیعھا التدریب رسوم تحصیل 2.2.3
ل  ویودعھا التمیُّز مراكز بھ تقوم يتدریب نشاط أي مقابل الرسوم جمیععادةً  لالتصاالت الدولي االتحاد یحّصِ

 ویحّول االتحاد حصة مركز التمیّز من الرسوم المتحّصلة إلى مركز التمیّز المعني. .االتحاد حساب في
د  :التالیة العریضة التوجیھیة المبادئ إطار في التدریب رسوم توزیعمعنیة  توجیھیة لجنة كل وتحدِّ

 نشاط لكل لةالمتحصّ  الرسوم من المائة في 30و المائة في 20 بین تتراوح بنسبة االتحاد یحتفظ •
 :مثل ،التمیُّز مراكز شبكة أنشطة دعم ألغراض النسبة ھذه وتستخدم التمیُّز، لمراكز يتدریب

 المحتوى صیاغة 
 المحتوى لمراجعة خبراء تعیین( الجودة ضمان( 
 التمیُّز لمراكز العام الدعم 

د •  الحدود ارإط في بھا االحتفاظ یتم التي الفعلیة المئویة النسبة المعنیة التوجیھیة اللجان وتحدِّ
 .علیھا المنصوص

 من المائة في 80و المائة في 70 بین ویتراوح المتبقي الرصید التمیُّز مراكز إلى االتحاد یُرسل •
 .أشھر ستة غضون في المتحّصلة الرسوم

مع  دیلةوضع ترتیبات بحاالت االستثنائیة التي یحددھا االتحاد، یحتفظ االتحاد بحقھ في الفي  •
 ما یلي:بعلق تمركز التمیز فیما ی

 إلى االتحاد بموجب ھذا القسم في حالة تدریب مشمول  التمیُّز كزالمساھمة التي یقدمھا مر
 برعایة كاملة؛

  تحصیل رسوم التدریب إذا لم یكن التحصیل بواسطة االتحاد ممكناً او عملیاً.وسیلة 
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 الشھادات منح 3.3
 الشھادات 1.3.3

 وفي. تھنھای فيأثناء كل تدریب و تجري التي التقییم اختبارات أساس على النجاح شھادات التمیُّز مراكز منحتَ 
 وتشمل. لبرنامجا إطار في بتنفیذه تقوم تدریب لكل التقییم أدوات تضع أن التمیُّز مراكز على یتعیَّن الصدد، ھذا
 :یلي ما األدوات ھذه
 منتظمة عملیات تقییم •
 االقتضاء حسب عملیة تمارین •
 )اإللكتروني التعلم دورات حالة في) (دردشة( ومحادثات قصیرة اختبارات •
 نھائي تقییم •

 ّحدالمو الشھادة نموذج باستعمال لالتصاالت الدولي االتحاد أكادیمیة شعار تحت شھاداتال االتحاد صدرویُ 
وتصدر الشھادات بعد أن یقدّم مركز التمیّز  .المشاركین في كل دورةیقدمھ مركز التمیّز ذي الصلة إلى  الذي

 تقریر التدریب مصحوباً بقائمة بالمشاركین الذین ستمنح لھم الشھادات وجدول بنتائج االختبارات.
وحین تتطلب الشھادات وجود تواقیع أخرى إلى جانب توقیع االتحاد، ترسل نسخ رقمیة عن التواقیع األخرى 

 الدورة. حاد قبل بدایةإلى االت
خرى ألتصدر الشھادات إلى المشاركین الناجحین بعد تقدیم إثبات تسدید الرسوم أو اتباع بعض ترتیبات الدفع ا

 االتحاد. المقبولة من جانب
 الشعارات 2.3.3

 انك وإذا .نص أي فوق األعلى وفي منتصفھا في كونی أن فینبغي على الشھادة وحده االتحاد شعار ظھر إذا
كون یو الشھادة من األعلى األیسر الركن في الشركاء یوضع شعار آخرین، شركاء یشمل التدریبي البرنامج

 .األعلى األیمن الركن في االتحاد شعار وضعوی. االتحاد شعار مع أفقیاً بالتوازي
ً  الشركاء شعارات توزیع یتم شریكین، من أكثر وجود حالة وفي  ھذه وفي .الشھادة أسفل في بالتوازي أفقیا

 .نص أي وفوق الشھادة أعلى في المنتصف في االتحاد شعار ظھری الحالة
 التوقیعات 3.3.3

 .الصفحة فلأس في األیمن الركن في التوقیع یكون الشھادة على یوقِّع الذي ھو لالتصاالت الدولي االتحاد كان إذا
 مستوى نفس في اآلخرین الشركاء توقیع مستوى یكون الشھادة على موقِّعة أخرى جھات ھناك كانت وإذا

ً  التوقیعات وتتوازى. االتحاد توقیع ً  وتتوازى عینبالموقّ  الخاصة الشارات مع أفقیا  .االتحاد عتوقی مع أفقیا
یة األرصدة الدراس تقبل التي الشریكة المؤسسات تقوم ،المجّمعة الدراسیة رصدةاأل نظام تطبیق حالة وفي

ً ات المؤسسات تُبرم ذلك، ومع. نظام األرصدة فیھا إجراءات متطلبات حسب برنامجال بتكییف المجّمعة  مع فاقا
 اجبالو النحو على باالتحاد االعتراف مع المعنیة المجاالت في العلمیة الدرجات أو الدبلومات لمنح االتحاد

 .الدبلومات ھذه منح عند

 األداء تقییم 4
 دمةـمق 1.4

 لرصدا ھذا نتیجة وتمثل. أعمالھا وسیر التمیُّز مراكز ألنشطة منتظم برصد القیام عن مسؤوالً  االتحاد یكون
 .سنة كل نھایة في وأدائھا المراكز تقییم في مدخالت
میُّز" استناداً إلى "الت ھذا معاییر لتقییم واضحة معاییر تطبیق یتم "التمیُّز"، بتحقیق المراكز قیام من وللتأكد

 الرئیسیة. مجموعة من مؤشرات األداء
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 :التالیة العناصر والتقییم الرصد عملیة وتشمل
 الرئیسیة األداء مؤشراتجمع  •
 الرصد والتقییم: •

 المشاركین من تقییم 
 لالتصاالت الدولي االتحاد من وتقییم رصد. 

 (KPI) الرئیسیة األداء مؤشرات 2.4
 :المراكزكّل من  أداءتقییم ل السنوي الرصد في التالیة المؤشرات تُستعمل

 التمیُّز كزمر التي ینفذھا التدریب أنشطة عدد •
 دورة كل في المشاركین عدد •
 في كل دورة الدولیین المشاركین عدد •
 مستوى رضا المتدربین على النحو المبین في استمارات التقییم التي تمأل بعد كل تدریب •
 المناسب.تقدیم مراكز التدریب تقاریر التدریب في الوقت  •

ل تصااالجھات الرئیسیة. وتقوم  األداء مؤشرات ویحدد االتحاد األھداف النوعیة المطبقة على كل مؤشر من
 في كل منطقة. البیانات من مراكز التمیزبجمع في االتحاد 

 والتقییم الرصد عملیة 3.4
 میدان يف "التمیُّز" تحقیق على والمحتملة الحالیة قدرتھا إلى استناداً  مؤسسة ألي التمیُّز مركز صفة تُمنح
 .األداء معاییر أعلى إلى ترتفع المراكز جمیع أنمن  التأكد المھم من ولذلك. محدد
 .واألھداف المرتبطة بھا الرئیسیة األداء مؤشرات إلى أدائھا استناداً  أساس على التمیُّز مراكز تقییم ویتم

. التصاالتل الدولي لالتحاد المعني اإلقلیمي المكتبتصال في االجھات وتجریھ  السنة في مرة تقییمال یتمو
ویستند التقییم إلى تحلیل البیانات المجّمعة من كل مركز من مراكز التمیّز. ویُقدّم تقریر موجز مشفوعاً بالوثائق 

احد شھر و ذات الصلة الواردة من مراكز التمیّز إلى مقر االتحاد بواسطة جھات االتصال اإلقلیمیة، وذلك قبل
التصال جھات ا على األقل من اجتماع اللجنة التوجیھیة للسنة المعنیة. ویتضمن التقریر مالحظات وتوصیات

 اإلقلیمیة فیما یتعلق بأداء مركز التمیز المعني.
ل  یُّزالتم زمراك بأداء المتعلقة التوصیات وتقدَّم. التوجیھیة اللجان اجتماع أعمال جدول من جزءاً  التقریر ویشّكِ

 .االتصاالت تنمیة مكتب مدیر إلى
وفي الحالة التي یكون فیھا أداء أحد مراكز التمیّز متدنیاً كما تحدده عملیة التقییم السنویة الواردة أعاله، یعرض 
مدیر مكتب تنمیة االتصاالت، بالتشاور مع اللجنة التوجیھیة، المسألة على مركز التمیّز المعني ویطلب منھ 

 ت بھذا الشأن.تقدیم إیضاحا
 ویبذل االتحاد قصارى جھده لدعم مركز التمیّز الذي یواجھ تحدیات بغیة التأكد من تحّسن أدائھ.

ومع ذلك، إذا أخفق مركز التمیّز في تحسین أدائھ رغم الدعم المقدّم لھ، فقد یؤدي ذلك إلى إنھاء صفة المؤسسة 
 كمركز للتمیّز. 

 اإلدارة 5
ً  ھیكالً  التمیُّز مراكزتملك شبكة   ویتألف. التمیُّز مراكز سیر عمل على اإلشراف في األساسي دوره یتمثل إداریا

   اإلقلیمیة التي یدعمھا االتحاد الدولي لالتصاالت. التوجیھیة اللجان من اإلدارة ھیكل
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 التوجیھیة اللجان 1.5
 االتحاد إلى یاتتوص تقدیم الرئیسیة مسؤولیتھا وتكون منطقة لكل توجیھیة لجنة ، تُنشأالتالیةالدورة  بدایةقبل 

 ولكفالة االستمراریة، تعمل اللجان .أدائھا تحسین وطرق التمیُّز مراكز عملیات بشأن لالتصاالت الدولي
 التوجیھیة خالل الدورة بكاملھا الممتدة ألربع سنوات.

 التوجیھیة اللجان تشكیل 1.1.5
 :أدناه المذكورین صلحةالم أصحاب من التوجیھیة اللجان أعضاء اختیار یتم
الدول األعضاء: كل دولة عضو أو حكومة تستضیف أحد مراكز التمیّز تكون تلقائیاً من أعضاء اللجنة  •

 اإلقلیمیة التوجیھیة
 مراكز التمیّز: یكون كل مركز تمیّز تلقائیاً من أعضاء اللجنة التوجیھیة اإلقلیمیة •
 االتحاد الدولي لالتصاالت •
قة إضافیین في اللجنة التوجیھیة لكل منطاختیار ممثّلین  یمكنأعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت:  •

من العضویة األوسع لالتحاد، بما في ذلك الحكومات وأعضاء القطاع والھیئات األكادیمیة. وتشمل 
 لتمیّز.ا معاییر االختیار التمثیل اإلقلیمي والتمثیل المؤسسي واالرتباط السابق بشبكة مراكز

 التوجیھیة اللجان اختیار عملیة 2.1.5
 :من الخطوات التالیة التوجیھیة اللجان اختیارتألف ی
بعد اختیار مراكز التمیّز، یقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بإبالغ الدول األعضاء التي تستضیف  •

 التوجیھیةأحد مراكز التمیّز وأصبحت بالتالي مؤھلة لتكون من أعضاء اللجان 
 تخِطر الدولة العضو االتحاد بممثل اللجنة التوجیھیة •
یدعو االتحاد جمیع الدول األعضاء األخرى وأعضاء القطاع وأعضاء الھیئات األكادیمیة إلبداء  •

 اھتمامھا بأن تكون من أعضاء اللجان التوجیھیة
 التوجیھیة للجانیتم اإلعالن عن التشكیلة النھائیة  •
 غیر التوجیھیة اللجنة في مؤھل عضو أي محل المھتمین المصلحة أصحاب بین نم عضو یحل •

 .كان سبب ألي منھا ینسحب عضو محل أو اللجنة أنشطة في للمشاركة مستعد
 التوجیھیة اناللج وظائف 3.1.5
 :یلي بما التوجیھیة اللجان تقوم

 التمیُّز مراكز عملیات بشأن لالتصاالت الدولي االتحاد إلى المشورة وإعطاء توصیات إصدار •
 استراتیجیة توصیات ذلك في بما التمیُّز، مراكز برنامج تحسین سبلو

خالل السنة الماضیة وإصدار توصیة بشأن كیفیة تحسینھا، عند  التمیُّز مراكزمناقشة وتقییم أداء  •
 االقتضاء

 أعاله 2.3 الفقرة في ةالوارد علماتالم في إطار التدریب رسوم توزیع تحدید •
 مناقشة خطة التدریب السنویة والبّت بشأنھا •
 بالتسعیر المتعلقة التوجیھیة والمبادئ السیاساتب توصیةال •
 تمیّزال مراكز بین التعاون تسھیل •
 .التمیُّز مراكز أنشطة ترویج في والمساعدة ُجدد شركاء اجتذاب •

 .التوجیھیة اللجان أمانة بمثابة لالتصاالت الدولي االتحاد ویعمل
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 التوجیھیة اللجان اجتماعات عقد إلى الدعوة 4.1.5
 من عالراب الربع أثناء التوجیھیة اللجان اجتماع عقد إلى الدعوة لالتصاالت الدولي االتحاد ھیوجّ  •

 السنة.
 االجتماعات السنویة. التوجیھیة اللجانمن المتوقّع أن یحضر جمیع أعضاء  •
 یومین. عن االجتماع انعقاد مدة تزید ال •
یمكن ألصحاب المصلحة الذین لم یتم اختیارھم أعضاء في اللجان التوجیھیة أن یحضروا  •

اجتماعات اللجان التوجیھیة بوصفھم جزءاً من مندوبي الدول األعضاء أو أعضاء القطاع أو بصفة 
 مراقب.

د القرارات والتوصیات من بالرغم من أن االجتماع مفتوح أمام أصحاب المصلحة اآلخرین، تُعتم •
 جانب أعضاء اللجان التوجیھیة الحاضرین.

 أحد ھمعضویتعلى  تأكیدیكون ال خالل االجتماع األول للجنة التوجیھیة التي تم اختیارھا حدیثاً، •
 .االجتماع أعمال جدول بنود أھم

ً  التوجیھیة اللجنة رئاسة تناوب یتم •  التوجیھیة. اللجنة أعضاء بین سنویا
ً  توجیھیةألول اجتماع للجنة ال المضیف بلدال صبحی •  ،التالیة السنة يف التوجیھیة اللجنة رئیس تلقائیا

 .االجتماع ھذا في الصفة ھذه لھ وتتأكد
یھیة ویضطلع التوج اللجنةفي  عضاءالبلدان األ بین التوجیھیة اللجنة استضافة اجتماعات تناوب یتم •

 .التالیة السنة في البلد المضیف برئاسة اللجنة
في الحالة التي یتولى فیھا أحد البلدان رئاسة االجتماع ألكثر من مرة واحدة، تسري القاعدة التي  •

 تنص على تولي البلد المضیف الرئاسة.
حین تستضیف اجتماعات اللجنة التوجیھیة منظمةٌ لیست عضواً في اللجنة التوجیھیة، تقترح  •

 .لتالیةاجنة التوجیھیة رئیساً لالجتماع یصبح بدوره الرئیس للسنة األمانة بالتشاور مع أعضاء الل
 أعضاء اللجان التوجیھیة بتغطیة نفقاتھم الخاصة لحضور اجتماعات اللجان التوجیھیة. یتكفل •

 وسیر عملھا التوجیھیة جدول أعمال اجتماعات اللجان 5.1.5
 ادانعق قبل التوجیھیة نااللج أعضاء إلى االجتماعات إخطاراالتحاد الدولي لالتصاالت  یُرسل •

 بشھرین؛ االجتماعات
 :یلي مااالجتماع الذي یشمل  أعمال جدولمشروع  اإلخطار یتضمن •

 انتخاب الرئیس 
 (عند االقتضاء) تقریر الرئیس المغادر 
 التوجیھیة للجنة األخیر االجتماع محضر 
 السابقة السنة عن التمیُّز مراكزشبكة  أداءاالتحاد عن  تقریر 
 التمیُّز مراكز أداء عن ریراتق 
 التالیة للسنةالتدریب في مراكز التمیّز  خطط 

 وینتظر من مراكز التمیّز أن تقدم عرضاً لألنشطة التي اضطلعت بھا أثناء السنة السابقة •
 .یدعى أعضاء اللجان التوجیھیة إلى اقتراح بنود جدول األعمال •

 التوجیھیة اللجنة دور رئیس 6.1.5
 الرئاسة في السنة التي تعقب تعیینھ. التوجیھیة اللجنة یتولى رئیس

یتخلى الرئیس عن المنصب في االجتماع التالي للجنة التوجیھیة الذي تضطلع خاللھ بالرئاسة الجھة المضیفة 
 اللجنة التوجیھیة.
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لقادم الذي ایس المغادر الرئاسة إلى الرئیس یكون تغییر الرئاسة أول بند في جدول أعمال ھذا االجتماع، ویسلّم الرئ
 یسیّر أعمال االجتماع.

وقبل أن یسلّم الرئاسة، یقدم الرئیس المغادر إلى اللجنة التوجیھیة تقریراً بشأن المسائل الرئیسیة المتعلقة بأداء 
 الشبكة أثناء فترة رئاستھ.

 وخالل السنة یكون الرئیس مسؤوالً عن جملة أمور من بینھا:
 متابعة تنفیذ القرارات والتوصیات التي اعتمدت في اجتماع اللجنة التوجیھیة األخیر؛ •
 تقدیم الطلبات إلى االتحاد الدولي لالتصاالت بالنیابة عن شبكة مراكز التمیّز ومتابعة تنفیذھا؛ •
 تسھیل االجتماعات اإللكترونیة للجنة التوجیھیة ورئاستھا أثناء السنة؛ •
االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن عقد االجتماع التالي للجنة التوجیھیة (بالتشاور مع التواصل مع  •

 ؛التالي) الجھة المضیفة لالجتماع
 مناقشة جدول أعمال اجتماع اللجنة التوجیھیة التالي وسیر عملھ مع أمانة االتحاد واالتفاق بشأنھ؛ •
 االقتضاء.تمثیل اللجنة التوجیھیة في االجتماعات األخرى، عند  •

وخالل اجتماع اللجنة التوجیھیة، یكون الرئیس مسؤوالً عن سالسة سیر أعمال االجتماع. ویضمن اعتماد 
النھایة، ویدرج توصیات وقرارات واضحة وقابلة للتنفیذ لمتابعتھا خالل السنة. ویكون  تقریر االجتماع في

 تنفیذ ھذه المسائل جزءاً من تقریره الصادر.
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