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 :الموضوع
إعداد رأس المال : الشمول الرقمي: "المنتدى العالمي بشأن تنمية القدرات البشرية

 2522، كيب تاون، جمهورية جنوب إفريقيا، "البشري من أجل اقتصاد قائم على المعرفة
 2012 أكتوبر

 

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،
، يسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في منتدى عالمي ُيعقد كل (ITU) بالنيابة عن االتحاد الدولي لالتصاالت

تاون، جمهورية جنوب إفريقيا، في الفترة  عامين بشأن بناء القدرات والمهارات البشرية، المقرر عقده في كيب
وتستضيف المنتدى إدارة االتصاالت بالتعاون مع مركز تليكوم ألغراض التعلم . 2012 أكتوبر 25 إلى 22 من
تاون الدولي  وسُيعقد المنتدى في مركز كيب. جنوب إفريقيا ادرة الوطنية للمهارات اإللكترونية فيوالمب

 .للمؤتمرات
إعداد رأس المال البشري من أجل اقتصاد قائم على : الشمول الرقمي"وسيكون موضوع الحدث هذا العام 

هائي لالنتقال إلى اإلذاعة التلفزيونية ، الموعد الن2015 يونيو 17 نحن نقترب سريعًا من يوم وها". المعرفة
والفترة من اآلن حتى هذا التاريخ تتسم بقدر كبير من األهمية من أجل . الرقمية لألرض بالنسبة لمعظم البلدان

تحويل المجموعات الحالية من المهارات التماثلية إلى مجموعات من المهارات الرقمية على مختلف المستويات 
وكل . المجتمعات ومن أجل االستعداد لالستفادة الكاملة من إمكانات هذا العصر الرقمي داخل المنظمات وعبر

أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أطراف حكومية إلى صانعي سياسات 
 وهيئات تنظيمية وشركات تشغيل ومؤسسات أكاديمية ومعاهد تدريبية ومستعملين لتكنولوجيا المعلومات



واالتصاالت، في حاجة إلى المشاركة في حوار يزيد من الوعي بالتحديات التي يفرضها هذا االنتقال والدور 
 .الرقمي الذي يتعين على كل منهم وجميعهم القيام به لضمان استفادة البشرية من االقتصاد

الرقمية وكيفية مواجهة هذه  ويهدف المنتدى إلى مناقشة تحديات بناء القدرات المتعلقة باالنتقال إلى اإلذاعة
سيركز المنتدى على الفرص الضخمة التي يوفرها أي اقتصاد رقمي وكيف يمكنه أن يكون  كما. التحديات

مجال بناء القدرات، سيقوم المنتدى باستكشاف فرص التعلم المتاحة عبر  وفي. مصدرًا لتمكين الشعوب
وكيف يمكن لذلك أن يغير من أسلوبنا في النفاذ إلى  االتصاالت المتنقلة المنصات واألجهزة القائمة على

وسيمثل المنتدى فرصة للبلدان . المعلومات المعلومات والتعلم وكيف يمكنه أن يقلل من الفجوة الحالية في
والمنظمات لعرض المبادرات الجارية في هذا الصدد، مثل مبادرة المهارات اإللكترونية في جنوب إفريقيا ومبادرة 

 .االتحاد لتنقلية التي يقوم بإطالقها حاليًا مدير مكتب تنمية االتصاالت فيتعزيز ا
 :يلي مامن بين موضوعات أخرى وتشمل بعض الموضوعات الرئيسية المقرر مناقشتها في المنتدى، 

 .اتجاهات اإلذاعة وضرورة االنتقال إلى اإلذاعة الرقمية •

 .والتنظيمية والتقنية التي تواجه عملية االنتقال إلى اإلذاعة الرقمية التحديات السياساتية •

 .رؤى متعددة القطاعات: تنمية رأس المال البشري في بيئة متنقلة •

 .االرتقاء بالتعلم والتنمية من خالل أجهزة تقوم على االتصاالت المتنقلة •

 .لومات واالتصاالتالتنمية االجتماعية ومحو األمية في مجال تكنولوجيا المع •

 .دراسات حالة قطرية بشأن خارطة طريق لالنتقال •

 .سياسات وتجارب قطرية في مجال مبادرات المهارات اإللكترونية •

 .تطوير ريادة بشأن االقتصاد القائم على المعرفة •

 .استعداد معاهد التعلم العليا من أجل مجتمع رقمي •

 المجموعات المستهدفة
يستهدف هذا المنتدى رفيع المستوى التنفيذيين وصانعي القرارات والمديرين من اإلدارات الوطنية ووكاالت 

التنظيم وشركات تشغيل االتصاالت وموردي الخدمات، فضاًل عن معاهد تدريب المدراء التنفيذيين والهيئات 
. شأن التجهيز لالقتصاد الرقمياألكاديمية في مجال االتصاالت الضالعة في تحديات متعددة األبعاد ب

ويستهدف المنتدى بوجه خاص الموظفين المسؤولين عن بناء القدرات البشرية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة 
 .الرقمي باالقتصاد



وبناًء على ذلك، ُيرجى . وستتاح الترجمة الفورية طبقًا لطلبات المشاركين. وستعقد جلسات المنتدى باإلنكليزية
وبناًء على الطلبات المقدمة . إذا كنتم تحتاجون لغات أخرى غير اإلنكليزية استمارة التسجيل ما إلفادة فيمنكم ا
 .اللغة طلبات على األقل ألي لغة، ستتاح خدمة الترجمة الفورية لهذه 5وشريطة وجود  2012 سبتمبر 22 حتى

 الوثائق
ل والتسجيل وبالدعوة لتقديم مساهمات وطلبات ويمكن الحصول على الوثائق المتعلقة بمشروع جدول األعما

 ./http://academy.itu.int: المنح من على الموقع اإللكتروني للحدث على

 مشروع جدول األعمال •
يرد الهيكل التنظيمي للمنتدى في مشروع جدول األعمال الذي سيخضع للتحديث طبقًا  

 .المنتقاة للعروض

 دعوة لتقديم مساهمات •
وفي هذا الصدد، يمكن للمشاركين ذوي . يمثل تبادل الخبرات جزءًا هامًا في أي منتدى عالمي كهذا 

دعوة الخبرات التي يرغبون في النظر في إدراجها ضمن جدول أعمال المنتدى استكمال استمارة  التجارب أو
رسالها إلى السي لتقديم مساهمات  31 بالبريد اإللكتروني قبل )mike.nxele@itu.int(د مايك نيكسيل وا 

 .إدراجها لكي يتسنى 2012 أغسطس

 التسجيل •
وللتسجيل، ينبغي للمشاركين استكمال التسجيل من . يتم التسجيل في هذا الحدث على الخط حصراً  

التسجيل وتقديم طلب عدا طالبي المنح الذين يتعين عليهم  ، فيما2012 سبتمبر 22 أقصاهموعد  على الخط في
 .على أقصى تقدير 2012 أغسطس 31 على المنحة في الحصول

بيد أن كافة المصروفات المتعلقة بالسفر واإلقامة في الفنادق . بالمجانتسجيل المشاركين في المنتدى  
 .ظمتكموالوجبات والتأمين للمشاركين تتحملها من

 المنح •
لكل إدارة من ( تغطي بدل اإلعاشة اليومي فقط)رهنًا بتوفر االعتمادات، سيوفر االتحاد منحة واحدة جزئية 

وكذلك البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والتي يقل فيها الناتج المحلي  (LDCs)إدارات أقل البلدان نموًا 
ون هناك أفضلية لمقدمي المساهمات أو العروض المختارة وستك. يكيدوالر أمر  000 2اإلجمالي للفرد عن 

توجد قيود على عدد المندوبين من كل بلد، سيكون على البلدان  وبينما ال. إلدراجها ضمن جدول األعمال
التقدم بطلب منحة استكمال استمارة طلب المنحة  وعلى الذين يرغبون في. تحمل نفقات المندوبين اإلضافيين

http://academy.itu.int/
mailto:mike.nxele@itu.int


عادتها في موعد غايتهالمتاحة على ال  .2012 أغسطس 31 موقع اإللكتروني للحدث وا 

 المعلومات واللوجيستيات الخاصة بالمندوبين
يمكن االطالع على مجموعة من المعلومات واللوجيستيات الخاصة بالمندوبين تضم قائمة بالفنادق الموصى 

 .للمنتدى ومتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى جمهورية جنوب إفريقيا، على الموقع اإللكتروني بها
عبر البريد  أو 5983 730 22 41 +: ولمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالسيد مايك نيكسيل على الهاتف رقم

أو  20/18 77 849 33 221+: أو بالسيد ديادييه توريه على الهاتف رقم mike.nxele@itu.int: اإللكتروني على العنوان
 .diadie.toure@itu.int: عبر البريد اإللكتروني على العنوان

 .قدراتونحن نتطلع إلى االستجابة والمشاركة النشطة في هذا المنتدى العالمي لبناء ال

 .واالحترام التقدير فائق بقبول وتفضلوا

 األصل عليه توقيع[

 سانو براهيماا

 المدير
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 .المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا
 2012.التعلم

 المنتدى العالمي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 بشأن تنمية القدرات البشرية

 

 إعداد رأس المال البشري من أجل: الشمول الرقمي"
 "اقتصاد قائم على المعرفة
 كيب تاون، جنوب إفريقيا

2522  2012أكتوبر 
 :مشروع البرنامج المقترح

 
 

 أكتوبر 23 الثالثاء 

 التسجيل 07:15

08:15 

 

 

 سانو مالحظات افتتاحية لمدير مكتب تنمية االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت، السيد براهيما

 

 بولىإفريقيا، السيدة دينا  جنوب نائب وزير االتصاالت في جمهورية/الترحيب واالفتتاح الرسمي للحدث يقوم به وزير

  اتجاهات التكنولوجيا العالمية وأثرها على جدول األعمال اإلنمائي، أي االنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية: 1 الجلسة العامة 08:30

 تأثيرات النطاق العريض بالنسبة لمجتمع قائم على المعرفة: 2 الجلسة العامة 09:30

 استراحة لتناول الشاي 10:30

  االتحاد الدولي لالتصاالت: مدى التأهب لالنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية، رؤية عالمية: 3الجلسة العامة  11:00

 محاور تنشيطية 12:00

12:10 

 Aالمحور 

 تنمية القيادات
استراتيجيات لضمان توفر القدرات الكافية لدى 

 جدول األعمال اإلنمائي للغد المنظمات لتنفيذ

 Bالمحور 
 االنتقال من اإلذاعة التماثلية إلى اإلذاعة الرقمية

 الغرض واألهمية االستراتيجية لعملية االنتقال
 خرائط طريق ومعالم بارزة؛  •
آثار بناء القدرات السياساتية والتنظيمية  •

 والتقنية والبشرية؛
 .فعالة لالتصاالت من أجل االنتقال استراتيجية •

 Cالمحور 
 كفالة االستعداد التشغيلي

بالنسبة لمعاهد التعلم المخصصة لتنفيذ جدول 
األعمال اإلنمائي في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

 غداءال 13:10

  أكتوبر 22اإلثنين 

 ما قبل المنتدى  

 التسجيل 12:30

 ورش عمل ما قبل المنتدى  

17:0013:00 
A البشرية مجال الموارد وواضعي السياسات والعاملين فياستعراض شامل من أجل هيئات التنظيم : فهم النظام اإليكولوجي للنطاق العريض 

B فهم منصة التعلم االجتماعي : أنظمة التعلم مفتوحة المصدرWEB3 

C التنمية من أجل اقتصاد المستقبل. قاطرة استراتيجية لتعزيز الكفاءات القائمة على المعرفة: احترافية تنمية الموارد البشرية  
 وتناول المشروبات وفرص للتواصلحفل ترحيب  18:00



14:00 

 ورشة عمل صغيرة

 Aالمحور 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعلم 

 البلدان النامية في
 تعليم تقوده التكنولوجيا •
 استراتيجيات التعلم اإللكتروني •

 Bالمحور 
 :التعلم المتنقل

 االتجاهات ودراسات حالة عالمية •
 استراتيجيات للتنفيذ •

 Cالمحور 
دور الهيئات األكاديمية في تنمية رأس المال 

البشري الالزم من أجل اقتصاد قائم على 
 المعرفة

 استراحة لتناول الشاي 15:15

15:45 
 ورشة عمل صغيرة

  محتوى ألجهزة متعددة • األنظمة مفتوحة المصدر إلدارة التعلم •

  تناول الجبن والنبيذ قبل العشاء 18:00
 

 أكتوبر 24 األربعاء

08:30 

 جلسة نقاش: 4الجلسة العامة 
 :المال البشري في بيئة تعليم متنقلة رأستنمية 
 المشغلينرؤية  •
 رؤية هيئات التنظيم •
 التعليم/االتصاالت: رؤية القطاع العام •
 رؤية المجتمع المدني •

 استخدام الحوسبة السحابية وآثارها على المعاهد التعليمية: 5الجلسة العامة  09:30

 استراحة لتناول الشاي 10:30

11:00 
رؤية من . ألصحاب المصلحة المتعددين من أجل تعزيز المهارات اإللكترونية في أي دولةاستراتيجيات لتصميم شبكة تعاونية : 6الجلسة العامة 

 معهد المهارات اإللكترونية، جمهورية جنوب إفريقيا

 رؤية عالمية بشأن كيفية تعزيز المهارات اإللكترونية لألمم 12:00

 

دروس مستفادة من أمريكا الالتينية 
 العربية والدول

منطقة آسيا والمحيط دروس مستفادة من 
 أوروبا وكومنولث الدول المستقلة/الهادئ

 دروس مستقاة من إفريقيا

 غداءال 13:10

14:00 

 ورشة عمل صغيرة

استراتيجيات تصميم المناهج لمواجهة العجز  التأهيل وتأهيل المهارات اإللكترونية الوطنية
 الوطني في مجال المهارات اإللكترونية

ومراقبة استعداد المهارات مؤشر تقييم البحوث 
 اإللكترونية

 استراحة لتناول الشاي 15:15

15:45 

 ورشة عمل صغيرة

استراتيجيات تصميم المناهج لمواجهة العجز  التأهيل وتأهيل المهارات اإللكترونية الوطنية 
 الوطني في مجال المهارات اإللكترونية

مؤشر تقييم البحوث ومراقبة استعداد المهارات 
 اإللكترونية

17:30  
 حفل عشاء 19:30

 

 أكتوبر 25 الخميس

08:30 
أكاديمية االتحاد : مبادرات إلنشاء منصات من أجل التعاون العالمي في مجال بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 7الجلسة العامة 

 الدولي لالتصاالت

 الذي ينبغي للمديرين معرفته التحول الرقمي، ماتغير اإلدارة أثناء : 8الجلسة العامة  09:15

 دور جهات تقديم التدريب: تنمية القدرات من أجل االقتصاد الرقمي: 9 الجلسة العامة 10:00

 استراحة لتناول الشاي 11:00

 وضع خارطة طريق لتنفيذ الدروس المستفادة: جلسة مجمعة 11:30

  االختتام 12:15
 



 

 .المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا
 2012.التعلم

 المنتدى العالمي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 بشأن تنمية القدرات البشرية

 

 إعداد رأس المال البشري من أجل: الشمول الرقمي"
 "اقتصاد قائم على المعرفة
 كيب تاون، جنوب إفريقيا

2522  2012أكتوبر 

 دعوة لتقديم مساهمات
، يسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في منتدى عالمي ُيعقد كل عامين (ITU)بالنيابة عن االتحاد الدولي لالتصاالت 

 22 منالفترة  تاون، جمهورية جنوب إفريقيا، في بشأن بناء القدرات والمهارات البشرية، المقرر عقده في كيب
 .2012 أكتوبر 25 إلى

 دعوة لتقديم مساهمات
كبار المسؤولين التنفيذيين وصانعي القرارات ومديري تنمية الموارد البشرية والعاملين في مجال التعلم هذه دعوة إلى 

مجال  والتنمية باإلدارات الوطنية وجهات وضع السياسات وهيئات التنظيم وشركات التشغيل ومعاهد التدريب في
ي يتقدموا بموضوعاتهم لكي يتم عرض في هذا المنتدى، لك/االتصاالت الذين يرغبون في تقديم مساهمة

 .فيها النظر
ونرحب بشكل خاص بدراسات . العرض أن يتناوال أي من المجاالت الموضوعية المبينة أدناه/ويمكن للمساهمة

 .الحالة طالما كانت تقدم تجارب عملية للنجاحات والتحديات المتعلقة بالتنفيذ
 :الموضوعات الرئيسية

 :أخرى يسية المقرر مناقشتها في المنتدى، وذلك ضمن موضوعاتيلي بعض الموضوعات الرئ فيما

 • اتجاهات اإلذاعة وضرورة االنتقال إلى اإلذاعة الرقمية. 

 • التحديات السياساتية والتنظيمية والتقنية التي تواجه عملية االنتقال إلى اإلذاعة الرقمية. 



 • اعاترؤى متعددة القط: تنمية رأس المال البشري في بيئة متنقلة. 

 • االرتقاء بالتعلم والتنمية من خالل أجهزة تقوم على االتصاالت المتنقلة. 

 • التنمية االجتماعية ومحو األمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 • سياسات وتجارب قطرية في مجال مبادرات المهارات اإللكترونية. 

 • بشأن االقتصاد القائم على المعرفة تطوير ريادة. 

موعد  في mike.nxele@itu.int: عرضكم بالبريد اإللكتروني على العنوان/عنوان مساهمتكم/ُيرجى إرسال موضوع
 .2012 أغسطس 31 غايته

 .ونحن نتطلع لتلقي مساهماتكم ومشاركتكم في هذا المنتدى
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 .المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا
 2012.التعلم

 المنتدى العالمي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 بشأن تنمية القدرات البشرية

 

 

 مساهمة مقترحة إلى

 إعداد رأس المال البشري: الشمول الرقمي: "المنتدى العالمي بشأن بناء القدرات
 "من أجل اقتصاد قائم على المعرفة

 

  :االسم

  :الوظيفة

  :المنظمة

  :البلد

: بيانات االتصال
البريد اإللكتروني 

 ورقم الهاتف

 

  :عنوان المساهمة

 

 :مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال كالتاليول. mike.nxele@itu.int: ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى

 البشريةشعبة بناء القدرات 

ITU / PKM / BDT 

Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

Tel: +41 22 730 5983 

Fax: + 41 22 730 5527 
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