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املاء والكهرباء خدمات  مثلها مثلدمات االتصاالت من ضروريات احلياة املعاصرة لقد باتت خ

 خدماتاملبادرات الرامية لزيادة نسبة انتشار تشجيع تنظيم االتصاالت والغاز ، وتهدف هيئة 

حتقيق العديد من  سيما وأن أمنائيًا على كافة املستويات احلياتية، ملا هلا من أثراإلتصاالت 

األهداف االقتصادية والتعليمية يعتمد اآلن على توفر البنية التحتية لالتصاالت وخدماتها ، 

فعلى سبيل املثال أصبح التعليم قبل اجلامعي يعتمد اليوم على استخدام خدمات االتصاالت 

رى مثل التعلم أخ وتقنية املعلومات للنفاذ ملصادر املعرفة وإجراء البحوث ، وهناك تطبيقات

 .عن بعد والتجارة اإللكرتونية عن بعد والتطبيب

 

ب موقعه أو جنسه أو فيما يتعلق بالنفاذ إىل خدمات االتصاالت بسب املنتفعيتضرر حتى ال و

لضمان توفري احلد األدنى من خدمات ، فإن مبادرة مراكز االتصال تأتي مستوى دخله 

 .ن موقعهماالتصاالت جلميع املواطنني بغض النظر ع

  

من خالله النفاذ إىل خدمات االتصاالت )مثل ميكن يعّرف مركز االتصال بأنه موقع عام 

املكاملات الصوتية والنفاذ إىل خدمة اإلنرتنت( وخدمات تقنية املعلومات األخرى )الطباعة ، 

ميكن  االتصال بأنه مكان عامف مركز عرَُّيكما  التصوير ، الفاكس ، استخراج املستندات( 

للناس من خالله النفاذ إىل أجهزة احلاسوب واإلنرتنت والتقنيات الرقمية األخرى اليت 

متكنهم من مجع املعلومات والتعلم والتواصل مع اآلخرين ويف نفس الوقت تطوير مهاراتهم 

م خمتلفة ويتم من فإن مركز االتصال ميكن أن تكون له أحجا بناء عليه الرقمية األساسية ، و

خالله تقديم خدمات متنوعة وميكن أن يكون مبسطًا وبه عدد قليل من أجهزة احلاسوب 

حيث ميكن ان  الطرفية للنفاذ إىل خدمة اإلنرتنت فقط ، كما ميكن أن يكون متطورًا أكثر 

أجهزة هواتف عمومية وطابعات وآالت تصوير وأجهزة فاكس وكبائن للخدمات يشتمل على 

 .ى ، وإمكانية النفاذ إىل خدمات احلكومة اإللكرتونية ومكاتب ختليص املعامالتاألخر

  

 تهدف مراكز االتصال إىل حتقيق اآلتي:

التغلب على معوقات التطور االقتصادي والتعليمي الذي يعتمد على خدمات  -1

 .االتصاالت

 .جتماعيةإلقتصادية واإلدفع عجلة التنمية ا -2
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للخدمات الضرورية لكافة الشرائح السكانية بالبالد ،  ضمان النفاذ املتساوي -3

النفاذ إىل املعلومات والنفاذ إىل خدمات احلكومة  :وتشمل هذه اخلدمات

باررة على ربكة املاإللكرتونية والتواصل مع اآلخرين والنفاذ إىل اخلدمات 

اإلنرتنت واليت تقدمها اجلهات األخرى مثل البنوك ودفع فواتري اخلدمات 

 .اررة على اإلنرتنت وحجز تذاكر الطريان وغريهامب

 .املناطق الريفية بعض تعاني منها رمبا تقليل وطأة العزلة اليت -4

 .تصاالتإلحتفيز وتلبية الطلب على خدمات املعلومات وا -5

 

 :على سبيل املثال ال احلصر تشمل اخلدمات املقدمة بواسطة مراكز االتصال

 .املكاملات الصوتية 
  النفاذ إىل اإلنرتنت.خدمة 
 .التدريب على استخدام احلاسوب 
 .خدمة املؤمترات عن بعد 
 .التعليم عن بعد 
 .طباعة املستندات 
 .تصوير املستندات 
 .إرسال واستقبال رسائل الفاكس 
 .خدمات احلكومة اإللكرتونية 
 .مكاتب ختليص املعامالت 
 .الطباعة على الشارة 
 ب السفر.خدمات مكات 
 .إعادة تعبئة الرصيد خلدمات االتصاالت وبطاقات االتصال 
 مكتبة. 
 خدمات بيع الكتب واألسطوانات املدجمة وبيع املشروبات والوجبات اخلفيفة. 
 )خدمات مراكز سند )االستمارات الذكية. 
 )املكتبة اإللكرتونية )كتب وجمالت وصحف إلكرتونية. 
 ألعاب الكومبيوتر. 
 حتويل األموال  
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الذي تتم خدمته ، فإن مركز االتصال  ةالسكاني اتوحسب موقع مركز االتصال والتجمع

 ميكن أن تتوفر به بعض أو كل هذه اخلدمات املذكورة أعاله أو حتى أكثر ، وعلى الرغم من

 املرافقة فإن اخلدمات األخرىخدمات اإلتصاالت نسبة انتشار توجهات اهليئة يف زيادة 

الوفرة املالية  للمركز حتى يتسنى له القيام مبهامه على رية لضمان املقرتحة تعترب ضرو

  الوجه األكمل. 

  

 ميكن النظر بشأن املزايا التالية لتصميم مراكز االتصال )املوقع واخلدمات( :

  تلك اليت من التجمعات السكنية وبالذات كز االتصال خلدمة جزء حمدد امرتنشأ

 نسمة(. 111على يزيد عددها 

  من تلك  كلم مثاًل( 2.5أن يكون مركز االتصال على بعد مسافة قريبة )يف حدود

 .التجمعات

   جماورًا للسوق أو لشارع رئيسي وأن كان املركز يقع يف موقع مركز االتصال أن يكون

العمالء )مثل أي حمل حتى جيتذب  يف الطابق األرضي من األنسب أن يكونبناية فأنه 

  .للبيع بالتجزئة(

  مكتب رمسي أستخدام جزأء من  أو  ي مبنىمن أ علويالطابق الاستخدام ال يستحسن

 (. نيللمستخدم عامل ُمنّفرحتى ال يكون )

  وجود مركز االتصال الذي يدعم النطاق العريض عالي السرعة يف كافة مراكز

لى الطريق وتقع يف وسط التجمعات الواليات ويف قرية مناسبة املوقع تكون ع

 نسمة تقريبا. 111يكون عدد قاطنيها يف حدود  أن القروية على 

 صباحًا وحتى الساعة  ثامنةيكون مركز االتصال مفتوحًا للجمهور من الساعة ال

لياًل يف مجيع أيام األسبوع ، ومن الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة  سابعةال

   .العاررة لياًل يف أيام العطالت

 ذوي لجمهزة  وصحية و مكيفة اهلواء و تكون جيب أن تكون مراكز االتصال آمنة

 .اإلعاقات اجلسدية

 وعلى اليت نظمتها اهليئة جودة اخلدمة  ؤرراتمب جيب أن تدعم مراكز االتصال

الوقت املستغرق يف إصالح األعطال ، و )اعتمادية الشبكة ،  سبيل املثال ال احلصر

واحلد   خلدمة اإلنرتنتالبيانات حتميل وتنزيل ومعدالت  ،وجودة املكاملة الصوتية 

 .(األدنى لسرعة النفاذ خلدمة اإلنرتنت
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  الدفع )نقدًا  ميع طرقجب يف نطاق التعامل معها مراكز االتصال تعمل مجيعجيب أن

أو ببطاقات االئتمان( إىل جانب توفري البطاقات املدفوعة القيمة مقدمًا ملوفري 

 اخلدمة املرخصني.

  تقدم مراكز االتصال الدعم الشخصي لألرخاص غري املتعلمني الذين يرغبون يف

 .استخدام اخلدمات املتوفرة

  جانب خدمات الدعم تقدم مراكز االتصال الدعم خلدمات الدليل واالستفسار إىل

 .ملستخدمي اإلنرتنت )مثاًل خطوط املساعدة والتدريب(

 : جتهيز مراكز االتصال بكل أو بعض األجهزة واخلدمات التالية 
 أجهزة التلفاز/ أجهزة العرض 
 مشغل األسطوانات الرقمية املدجمة 
 أجهزة احلاسوب املوصلة خبدمة النفاذ إىل اإلنرتنت 
 الطابعات 
 أجهزة الفاكس 
 كينات التصويرما 
 الناسخات. 
 أجهزة اهلاتف. 
  اإلمداد الكهربائي غري القابل لالنقطاع لتشغيل أجهزة احلاسوب أثناء

 .االنقطاع القصري للتيار الكهربائي )حلوالي نصف ساعة(
 مولد كهربائي لالنقطاعات الطويلة. 

 

املطبق يف كل منها ، يقدم اجلدول أدناه ميكن تصنيف مراكز االتصال حسب منوذج اإلدارة 

 ملخصًا لنماذج مراكز االتصال اليت استخدمت يف خمتلف أحناء العامل :

 اإلدارة اخلدمات النوع

 جتاري

خدمة النفاذ إلنرتنت و  معتقدم اخلدمات االساسية: جهاز احلاسوب 

 .الكافترييا

 .بسيطًا من الدخلوحتقق اخلدمات األخرى غري املتعلقة باالتصاالت جزءًا 

 عمل جتاري 

 صاحب االمتياز

يسعى لاللتزام بتحسني جودة اخلدمة وسرعة التوصيل وتقديم خدمات 

 .أكثر وأفضل وتوفري بيئة جيدة ومرحية

 عمل جتاري 
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املنظمات غري 

 احلكومية

تشكيلة متنوعة من اخلدمات والتوجهات واجملموعات املستهدفة اليت 

املؤسسة املروجة ، وتشمل اخلدمات : اإلنرتنت  تعتمد على املوقع وتوجه

مع أنشطة التدريب والتطوير ، وميكن أن ختضع ساعات اإلنرتنت 

الستخدام األجهزة ألغراض أخرى من قبل موظفي هذه املنظمات غري 

 .احلكومية

املنظمات غري 

احلكومية أو املشاريع 

التنموية )تعتمد على 

املنح املقدمة من 

ية املؤسسات التجار

اخلاصة  من أجهزة 

 حاسوب وبرامج(

 اجلامعات

( بصورة رئيسية للطلبة ولكنها 111إىل  31) أجهزة احلاسوبالعديد من 

متوفرة أيضًا للجمهور ، الدعم الفين املتخصص متوفر ومن السهل تنظيم 

 دورات أكادميية يف احلاسوب وإعداد احملتوى.

 اجلامعات

 املدارس

لفئات اجملتمع بعد انتهاء اليوم الدراسي ، وتتعدد تفتح املدارس أبوابها 

اخلدمات وتتنوع )اإلنرتنت ، الربيد اإللكرتوني ، إعداد احملتوى( وهي 

  .مناسبة أكثر لربامج التعليم اإللكرتوني والتعليم املستمر

 املدارس

البلديات 

 والواليات

ة ميكن من حيث املبدأ أن تشمل تشكيلة واسعة من اخلدمات )العام

 .واخلاصة(

البلديات اإلقليمية 

بالشراكة مع غريها 

من املنشآت أو ميكن 

إسنادها للمؤسسات 

 اخلاصة 

املنظمات 

متعددة 

 األغراض

يف املناطق الريفية بوجه عام ولديها إمكانية النفاذ خلدمة اإلنرتنت 

والربيد اإللكرتوني واخلدمات ذات الصلة واستضافة الشبكات التجارية 

اجملتمع وكبائن اهلواتف ومبيعات مواد وقرطاسية العمل ومقاهي ملصلحة 

 .اإلنرتنت والدورات التدريبية

جملس إدارة ميثل 

املاحنني وموفري 

اخلدمة وأفراد 

 اجملتمع

  

عند تصميم مركز االتصال جيب أن يؤخذ يف االعتبار التكاليف الرأمسالية وأيضًا تكاليف 

، علمًا بأن التكاليف الرأمسالية تشمل االستثمار املبدئي املطلوب للحصول على املوقع  التشغيل

ورراء األجهزة الطرفية والطابعات والطاوالت واملقاعد وتكييف اهلواء وأنظمة التهوية 

واألنظمة الصحية والتوصيالت الكهربائية ، وتتضمن تكاليف التشغيل ربط خدمات 

زة واستخدام العمالة املاهرة يف التشغيل والصيانة ، يف حني حيتاج االتصاالت وصيانة األجه

ختطيط مراكز االتصال أن يأخذ يف االعتبار عددًا من خيارات التمويل املمكنة والنماذج اليت 

 حتقق أهداف اجلهات الراعية :

  مراكز االتصال الصغرية أو مقاهي اإلنرتنت اجملدية جتاريًا ميكن أن تعتمد على دعم

وميكن تشغيلها بواسطة مواطنني حمليني ومن املمكن أن تتوسع وتنمو من  الغريمن 

 .البدايات املتواضعة عندما يسمح الطلب واألسعار املعقولة بذلك 

  الرعاية من الشركات أو املؤسساتالتخطيط إلنشاء مراكز اتصال تعمل بنظام 

ليني قادرين على تطوير وتشغيلها على أساس جتاري وإدارتها بواسطة رجال أعمال حم

خطط العمل التجارية واألنظمة اإلدارية ، وميكن للمشغلني التجاريني إنشاء ربكة من 
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مراكز االتصال عن طريق إرراك منشآت االتصاالت وموفري خدمة اإلنرتنت أو غريها 

 .من اجلهات الفنية املختصة

 على متويل أولي احلصول ميكن مراكز االتصال عن طريق القروض الصغرية و متول

ميكن تقديم القروض الصغرية لرجال كما خريية أو صندوق مالي ،  جهاتمن أي 

األعمال احملليني أو مشغلي حمالت اهلواتف الذي يرغبون يف بدء عمل جتاري بفتح 

مراكز لالتصال وذلك لشراء أجهزة حاسوب وغريها من أجهزة االتصاالت وتقنية 

ميكن  كماز اتصال صغرية مملوكة بصفة خاصة هلم ، املعلومات إلقامة وتشغيل مراك

توفري التمويل األولي يف البداية على أساس املواءمة وذلك لتأهيل رركات القطاع 

اخلاص احمللية واإلقليمية الراغبة يف إنشاء أو توسعة تشغيل مراكز االتصال على 

 .نطاق واسع باملناطق الريفية

  لتسهيالت  ة واملؤسسات من الداعمني الرئيسينيتكون الوكاالت التنموية الوطنيقد

إذا مت استخدام مراكز االتصال لنشر التعليم ، والتنمية وخدمات مراكز االتصال 

تصال االكز امع مر هذه اجلهات تعاقدوذلك عند  .الريفية أو الربامج الصحية وغريها

التكلفة ويف  ءةوفر هلذه اجلهات مكاسب بناًء على كفالتقديم خدمات عامة حمددة ت

 .إيرادات إضافية نفس الوقت يوفر ملراكز االتصال

  

 أن  والذي ميكن.اخل( .احلالية )احملالت ، املكتبات اجلهاتيف  تضمني مراكز االتصال

 .ميثل أحد خيارات إدارة التكاليف وتأمني االستدامة
 يبدأ التطبيق بالقرى اليت بها : ويفضل أن 

 .املدارس طلبةمن  نسبة عالية -1

     .كثافة سكانية عالية -2
  ، إىل  قد ارار اإلمنائي لألمم املتحدةسيما وأن برنامج توفري احملتوى احمللي ذي الصلة

 .أن أهم سبب لفشل مراكز االتصال يعزى الفتقارها للمحتوى املالئم
  تكون مراكز االتصال مراكز للرتفيه قادرة على اجتذاب اجلمهور عن طريق عرض

 .األفالم السينمائية يف عطلة نهاية األسبوع وتقديم ألعاب الفيديو
  استخدام الكبائن املتنقلة  إلنشاء مراكز االتصال. 

 


