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  تقرير من األمني العام

 تقوية احلضور اإلقليمي

  

  

  ملخص

املراجع يف أنطاليا، ( 25الغرض من هذه الوثيقة هو تزويد الس بتقرير عن حالة تنفيذ القرار 
  .بشأن تقوية احلضور اإلقليمي) 2006

  

  اإلجراء املطلوب

) 2006املراجع يف أنطاليا،  (25 بالتقدم احملرز يف تنفيذ القرار حييط علماًيرجى من الس أن 
  ).PP-06 (2006 بشأن إجراء التقييم الذي طلبه مؤمتر املندوبني املفوضني لعام وتقدمي توجيهات

  ـــــــ

  املراجع

  )2006املراجع يف أنطاليا،  (25القرار 

  

  خلفية 1
؛ واملراجع يف 1994كيوتو، ( سابقاً 25، استناداً إىل نتائج تنفيذ القرار 2006)املراجع يف أنطاليا،  (25يدعو القرار  1.1

 أعضائه وحتسني نشر ، إىل زيادة تعزيز احلضور اإلقليمي لتمكني االحتاد من العمل بشكل أوثق مع2002) ويف 1998
  . املعلومات املتعلقة بأنشطته وتوطيد الروابط مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

ت يف إطار امالك املوظفني يف املكاتب امليدانية ومتكني املكاتب اإلقليمية من اختاذ القرار ويؤكد القرار على تعزيز 2.1
جراءاته وزيادة االضطالع بأنشطة األمانة العامة والقطاعات الثالثة يف املكاتب الوالية املنوطة ا، وحتسني أساليب العمل وإ

  .اإلقليمية

  

 2008لـس ا
  2008  نوفمرب12-21 جنيف، 

  

  

 C08/28(Rev.1)-Aثيقـة ولا
 2008 يونيو 26

 PL 4.4: بند جدول األعمال

 باإلنكليزية: األصل
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  توفري املوظفني للحضور اإلقليمي  2
 نظراً إىل ،واصل مدير مكتب تنمية االتصاالت اختاذ إجراءات لشغل الوظائف الشاغرة يف املكاتب امليدانية  1.2

وللتمكن . ئة املتغرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووفقاً للموارد املخصصة يف امليزانيةاملتطلبات اجلديدة اليت تقتضيها البي
من القيام بأعباء احلضور اإلقليمي وتلبية االحتياجات امللحة من القدرات البشرية يف املناطق، مت شغل وظيفتني من الفئة الفنية 

 ، وينتظر قرار شغل وظيفتني إضافيتني من الفئة2008 الفئة الفنية يف أوائل ومت تعيني موظفني اثنني من. 2007العليا يف أواخر 
  .الفنية يف املستقبل القريب

وعالوة على ذلك، . وقد تالحظ أيضاً أن املوظفني يف املكاتب اإلقليمية يشغلون نفس الوظائف منذ وقت طويل  2.2
وتدرس اإلدارة حالياً إجراء تنقالت فيما بني املكاتب . ىل هذا اإلقليميعين يف املكتب اإلقليمي إال األفراد الذين ينتمون إ ال

وبالطبع، سيتم إدراج هذا األمر يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة . اإلقليمية وكذلك بني املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية
(JIU)املوظفني، وإن كانت اإلدارة تنظر يف الوقت الراهن يف عمليات تنقل طوعية فيما بني .  

  :، كان مالك املوظفني يف املكاتب امليدانية كالتايل2008 يونيو 30ويف   •
  

  2007اإلنفاق   املوظفون  املكاتب امليدانية
 D  

  )املديرون(
P  

  )املهنيون(
G  

  بآالف الفرنكات السويسرية )اخلدمات العامة(

  إفريقيا
   أديس أبابا- املكتب اإلقليمي
   داكار-مكتب منطقة 

   هراري-نطقة مكتب م
  ياوندي-مكتب منطقة 

 
1 
 
 

 
2 
3 
2 
1 

 
3 
2 
1 
1 

 
789 
793 
540 
285 

  األمريكتان
  برازيليا - املكتب اإلقليمي
  بريدجتاون -مكتب منطقة 
   سانتياغو-مكتب منطقة 
  تيغوسيغالبا-مكتب منطقة 

 
1 

 
2 
1  
*..  
1 

 
2 
1 
1 
1 

 
864 
377 
196 
275 

  الدول العربية
 لقاهرة ا-املكتب اإلقليمي 

 
1 

 
**3 

 
4 

 
983 

  آسيا واحمليط اهلادئ
   بانكوك-املكتب اإلقليمي 

  جاكارتا-مكتب منطقة 

 
1 
 

 
***3 

1 

 
3 
1 

 
540 
302 

  كومنولث الدول املستقلة
   موسكو-مكتب منطقة 

  
2 

 
1 

 
283 

 6227 21 21 4 وعـام

  :مالحظة
  لوظيفة الشاغرة والتعيني متوقع قريباً؛مت اإلعالن عن او، 2007 يف منتصف P5  برتبةتقاعد موظف  ∗

  .2008 إىل التقاعد يف عام تني الوظيفي شاغرتني بعد إحالة شاغلَا أصبحتP5سيتم شغل وظيفتني برتبة   ∗∗
  . بعقد قصريP3 برتبة موظف، هناك P4 وP5 برتبة تعيني موظفني اثنني مؤخراًباإلضافة إىل   ∗∗∗
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  متكني املكاتب اإلقليمية  3
  :مكتب تنمية االتصاالت عدة إجراءات دف متكني املكاتب اإلقليمية أمههااختذ  1.3
عند إعادة تنظيم مكتب تنمية االتصاالت مت التركيز على زيادة املسامهات املباشرة والكبرية للمناطق يف األنشطة   ) أ 

ر واملكاتب امليدانية وتوزيع املهام اليت يضطلع ا مكتب تنمية االتصاالت وزيادة أواصر التعاون بني املوظفني يف املق
وقد شجع اهليكل اجلديد للمكتب وعالقات العمل اجلديدة على استعمال كامل اخلربة املهنية . بشكل أفضل

  .للموظفني امليدانيني ألداء وظائف التنسيق والتمثيل نيابة عن املقر
مكاتب املنطقة الدعم الالزم /م املكاتب اإلقليميةوتقد. استمر تعزيز والية االحتاد وكفاءته بصفته وكالة تنفيذية  )ب

وتعمل املكاتب اإلقليمية أيضاً بالتعاون مع وحدة . لتطوير املشاريع الصغرية والكبرية، فضالً عن مراقبتها وتقييمها
  .املشاريع التابعة ملكتب تنمية االتصاالت بشأن إعداد وثائق املشاريع حتت مظلة املبادرات اإلقليمية

مل املقر، بالتعاون الوثيق مع املكاتب اإلقليمية، مع اهليئات املاحنة احملتملة والشركاء اآلخرين للمساعدة على سد يع  )ج
الفجوات الرئيسية يف النفاذ إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماا يف كل منطقة، فضالً عن 

  ".لعاملتوصيل ا"املبادرات اجلديدة مثل مبادرات 
قام مكتب تنمية االتصاالت، بالتعاون مع دائرة املؤمترات واملنشورات، بتنسيق إمداد املكاتب اإلقليمية بنسخ من   )د 

مجيع منشورات االحتاد دف تعزيز قدرات املكاتب بوصفها عامالً هاماً لصورة االحتاد ولنشر املعلومات الصادرة 
يز اهتمام القطاع اخلاص يف االنضمام إىل عضوية قطاعات االحتاد، وإذكاء وتشمل بعض الفوائد املتوقعة حتف. عنه

بصورة  ، وتعزيز صورة االحتاد على املستوى امليداينةالوعي بأنشطة االحتاد باستعمال الشبكات احمللية األكادميي
  .كفاءة هذه الشبكةومن املخطط توسيع هذه املمارسة لتشمل مكاتب املنطقة لتعزيز املشاركة امليدانية و. عامة

مكاتب املنطقة حلضور اجتماعات جلان الدراسات لقطاع /وقد أتيحت فرص للموظفني الفنيني يف املكاتب اإلقليمية  )ه 
. تنمية االتصاالت حبيث يفسح هلم اال لتقدمي خربم واستعمال هذه االجتماعات كمحافل للتمرس الشخصي

ديد متطلبات التدريب اليت جيري استعراضها بشكل فعال كجزء من خطة ومت توجيه نداء إىل مجيع املناطق لتح
  .التدريب اليت يعدها املكتب لفترة السنتني

يسهم إنشاء مراكز التميز يف مجيع املناطق يف تنوع احلضور اإلقليمي لالحتاد وتعزيزه وإن كانت هذه املراكز غري   )و 
  .تابعة إىل املكاتب امليدانية

  حتسني أساليب العمل وإجراءاته  4
يضطلع مكتب تنمية االتصاالت بعدة أنشطة يف إطار تنفيذ ج املشاريع القائم على روح عمل الفريق، دف   ) أ 

  :إعادة النظر يف اإلجراءات اإلدارية وتنفيذ أساليب عمل جديدة كاآليت
 تعزيز نفاذ املكاتب اإلقليمية لتمكينها من التعامل يف ظل أساليب العمل واإلجراءات املستحدثة يف املكتب، جيري  )ب

وجيري أيضاً استعراض إجراءات وعمليات أخرى . بشكل مباشر مع وحدات املكتب وخدمات الدعم يف املقر
  .بشكل فعال مع مراعاة تعليقات املستعملني يف امليدان

ومتت مضاعفة عرض النطاق يف العديد . دانيةجرى حتسني قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املكاتب املي  )ج
املؤمترات البعدية ولتحسني مرافق /من املكاتب، كما خصصت موارد إضافية لتوفري املعدات اخلاصة خبدمات الويب

  .االجتماعات التفاعلية والتعاونية القائمة على الويب
واستحدثت بوابة داخلية جديدة لقطاع . املة األخرىجرى أيضاً حتسني النفاذ امليداين إىل املعلومات واألنظمة املتك  )د 

تنمية االتصاالت على الويب لتوفري نفاذ مجيع املكاتب وموظفي مكتب تنمية االتصاالت يف املقر إىل معلومات 
" اإلجراءات اإللكترونية"تفاصيل جهات االتصال الداخلية و: وحتتوي البوابة على. وأدوات العمل يف املكتب

 ونافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووصالت إىل (DAP)ليل العاملي ونظام اخلطة التشغيلية للمكتب والد



- 4 - 
C08/028(Rev.1)-A 

C:\Documents and Settings\Gerlier\Desktop\docs\S08-CL-C-0028!R1!MSW-A.doc (260690) 23.10.08 13.01.09

األمن وبدالت اإلقامة ( فضالً عن وصالت إىل معلومات منظومة األمم املتحدة ،صفحات الويب اإلقليمية لالحتاد
واستحدثت ). ئي لألمم املتحدة، إخل ومعدالت الصرف وقائمة جهات االتصال يف الربنامج اإلمنا(DSA)اليومية 

بوابة جديدة ملشاريع قطاع تنمية االتصاالت لتزويد املكاتب اإلقليمية بقدرة أوتوماتية لإلشراف على تنفيذ 
واهلدف من هذه . املشاريع املمولة من الصناديق االستئمانية وصندوق تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 بدوره DAPوقد خضع النظام . ابة للترويج ملشاريع قطاع تنمية االتصاالت على الويباألداة كذلك هو توفري بو
إىل اإلصالح إلتاحة إدخال البيانات واستعراضها من امليدان، وأدخلت حتسينات أوتوماتية هامة على عملية تعيني 

نظيم دورات تدريبية تكميلية  وتDAP وجتري إعادة النظر يف إجراءات النظام .لتصبح جاً يتم على اخلطاخلرباء 
 اجلديد لرؤساء SAP-SRMومت عرض نبذة شاملة عن نظام املشتريات . للموظفني امليدانيني واملوظفني يف املقر

وتتمتع مجيع املكاتب اإلقليمية . ومن املقرر تنظيم دورات تدريبية للمساعدين يف املناطق. املكاتب اإلقليمية
  .وابة االحتادومكاتب املنطقة بالنفاذ إىل ب

وتعقد حالياً بانتظام مؤمترات بعدية لتقييم األنشطة وغريها من أشكال التنسيق دف حتسني تبادل املعلومات بني   )ه 
  .املقر واملكاتب امليدانية وتعزيز التنسيق الداخلي

  التعاون مع األمانة العامة والقطاعات األخرى  5
  .ألمني العام لالحتاد يف أحداث مهمة جتري يف املناطق اخلاصة م عند احلاجةيقوم املوظفون امليدانيون بتمثيل ا  ) أ 
، اشترك مكتب تنمية االتصاالت مع مكتب 2007-2008ويف إطار اخلطة التشغيلية لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد   )ب

إقليمية، يف حني سيجري دون /تقييس االتصاالت أو مكتب االتصاالت الراديوية يف تنظيم عدة اجتماعات إقليمية
  .2009تنسيق اجتماعات أخرى والتخطيط هلا لعام 

وبناًء على الروح التعاونية بني مكتب تنمية االتصاالت ومكتب تقييس االتصاالت ومكتب االتصاالت الراديوية   )ج
وكُرست . طقةواملكاتب اإلقليمية، بادر االحتاد بتنظيم املنتدى اإلقليمي للتنمية كحدث سنوي خاص يف كل من

سد الفجوة التقييسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان "املنتديات اخلمسة اليت نظمت إىل اليوم ملوضوع 
للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ونظمت هذه املنتديات باالقتران مع االجتماعات اإلقليمية التحضريية " النامية
 بالتعاون 2009وسيتم حتديد املواضيع الرئيسية اليت ستتناوهلا املنتديات اإلقليمية للتنمية املزمع عقدها يف عام . 20081

  .الوثيق مع املكاتب اإلقليمية وستركز على ااالت ذات األولوية يف كل منطقة
ولالطالع . تمرار إىل تعزيز التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميةيسعى مكتب تنمية االتصاالت باس  ) د

على أي أعمال حمددة ومعلومات مفصلة ذا الشأن، يرجى الرجوع إىل مشروع اخلطة التشغيلية لقطاع 
 البيانات املتعلقة باخلطة على مجيعوميكن احلصول على . 2009-2012تنمية االتصاالت باالحتاد للفترة 

  .PDF.2012-2009OP/op/pdf/D-ITU/int.itu.www://http: لعنوان التايلا

  تقييم احلضور اإلقليمي  6.
ن جانب هيئة ، يتم إجراء تقييم بشأن فعالية احلضور اإلقليمي لالحتاد م)2006املراجع يف أنطاليا،  (25طبقاً للقرار   ) أ 

وقد طلبت وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدة إدراج هذا التقييم ضمن برنامج عملها يف أسرع وقت . مستقلة
 لكي يتمكن بدوره من رفع تقرير يف هذا الشأن إىل 2009ممكن حبيث يتسىن هلا تقدمي تقرير إىل دورة الس لعام 

أكدت وحدة التفتيش املشتركة على أن التقييم أُدرج ضمن برنامج وقد . 2010مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
  .2009عملها لعام 

  ــــــــــ
__________________ 

1   html.indexevents/tech/D-ITU/int.itu.www://http.  
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