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تضطلع االتصاالت بدور هائل 
يف حياتنا اليومية، ولوال املعايري 

اليت أرساها االحتاد الدويل 
لالتصاالت، ملا أمكن إجناز أي 

شكل من أشكال االتصاالت، مبا 
يف ذلك املهاتفة الثابتة واملتنقلة، 

والربق، وخطوط املشتركني 
الرقمية، واإلنترنت القائم 

على املودمي. وينبغي أال نقلل 
من مغزى ذلك كله. فبدون 
االتصاالت سيتوقف النشاط 

التجاري، ولن تتمكن املصارف 
من حتويل األموال، وسيتعذر 

تقدمي الطلبات، وستتوقف أنظمة 
املراقبة اجلوية عن أداء املهام 

املنوطة ا.

وتوضع املعايري يف االحتاد مع 
مراعاة احتياجات أصحاب 

املصلحة مجيعًا. ويضطلع القطاع 
اخلاص بنسبة كبرية من أنشطة 

االحتاد، وتلك مسة ينفرد ا 
االحتاد كوكالة يف منظومة األمم 
املتحدة. وحنن حنرص يف عملنا 

صوب تأمني التوصيل بني أرجاء 
العامل، على إيالء عناية خاصة 

الحتياجات البلدان النامية، 
باعتبارها حمورًا رئيسيًا من حماور 

نشاطنا.

ولالتصاالت دور حيوي أيضًا 
يف حاالت الطوارئ واإلغاثة 

من الكوارث، كما كانت 
االتصاالت وال تزال أداة فائقة 

األمهية يف جمال الديبلوماسية 
الدولية. وخالصة القول، إنه 
ال ميكن تصور احلياة بدون 

اتصاالت. ومثلما تقدمنا من 
املهاتفة الثابتة إىل املهاتفة 

املتنقلة واإلنترنت، تطور العمل 
يف االحتاد أيضًا ملواكبة هذه 

التكنولوجيات ودعمها، وهي 
تكنولوجيات تتزايد أمهيتها 

لالقتصاد العاملي يومًا بعد يوم.

تقديـم

www.itu.int
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ويعّد نظام املهاتفة إحدى العجائب اهلندسية اليت أبدعها البشر على مر العصور، ونشهد اآلن حتوًال كان له 
وقع الزلزال يف االتصاالت العاملية - هو ما يسمى شبكات اجليل التايل - مما يتطلب 

معايري جديدة من شأا أن تعزز نشرها بنجاح. وإين أشعر بالفخر إذ أقول إن 
االحتاد يقوم بدور الريادة يف هذا املجال، وإنه اهليئة العاملية الوحيدة القادرة على 

تيسري التقاء مجيع أصحاب املصلحة.

إن االنضمام إىل االحتاد يتيح فرصة غري مسبوقة لإلسهام يف تشكيل 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت العاملية. وإنين أرحب بكم وأشجعكم 

على اكتشاف عامل زاخر بالفرص واإلمكانات.

دكتور محدون إ. توريه
األمني العام

االحتاد الدويل لالتصاالت
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أهًال بكم يف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد

تلعب املعايري دورًا استراتيجيًا 
يف تعزيز روح االبتكار واملنافسة 

يف األسواق. وتستخدم 
األعمال التجارية واحلكومات 

واملؤسسات األكادميية املعايري اليت 
وضعها االحتاد جللب املنتجات 

واخلدمات إىل األسواق على حنو 
سريع، وبناء النظام يف السوق، 

وخلق الثقة وتعزيز السالمة. 
ويستفيد املصنعون ومشغلو 
الشبكات واملستهلكون من 

اخنفاض األسعار وزيادة التيسر 
عن طريق خفض العراقيل التقنية 

وتعزيز التوافق بني األنظمة.

ويفخر االحتاد بكونه اجلهة 
الرائدة يف العامل يف جمال وضع 

املعايري اخلاصة بتكنولوجيا 
 .(ICT) املعلومات واالتصاالت

ويعد وضع هذه املعايري أقدم 

سنويًا. ويوافق املشاركون من 
دوائر الصناعة من الناحية الفعلية 

على أكثر من 90 يف املائة من 
هذه املعايري، بينما يبلغ متوسط 
املدة اليت تستغرقها املوافقة على 
املعايري حاليًا تسعة أسابيع فقط.

ومن شأن املسامهة يف عملية 
وضع معايري االحتاد أن تؤثر 

بشكل مباشر على القوى 
التكنولوجية اليت تشكل 

يف الوقت احلاضر مالمح 
صناعة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وأن تتيح النفاذ 
املبكر إىل كثري من املوارد التقنية 

واملعايري اليت جيري وضعها. 
وستكفل املشاركة يف هذه 

العملية أن تكون نواجتكم مأمونة 
وموثوقة، ومتوافقة على املستوى 

العاملي.

نشاط يضطلع به االحتاد، يرجع 
إىل تاريخ تأسيسه عام 1865، 
كما نتيح ألعضائنا توفري أرقى 

أنواع الدعم التقين الفائق 
وقاعات عقد االجتماعات 
القادرة على توفري اخلدمات 

ملجموعات يتراوح عددها من 
50 إىل 2000 شخص.

وجيري وضع معايري االحتاد يف 
بيئة فريدة مستندة إىل اإلسهام 

وتوافق اآلراء من قبل رجال 
احلكومة والصناعة. وتعزز 

أكثر من 3000 معيار خاص 
بقطاع تقييس االتصاالت 

معظم تطبيقات جماالت 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت حاليًا، باإلضافة 
إىل املوافقة على أكثر من 250 
من املعايري اجلديدة أو املراجعة 

www.itu.int/itu-t
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وتيسر العضوية فرص بناء شبكات ال نظري هلا مع أفضل املهارات يف جمال الصناعة ومع ممثلني ألكثر من 700 كيان 
للقطاع اخلاص باإلضافة إىل 191 حكومة واهليئات التنظيمية التابعة هلا.

ويسمح النهج املرن لقطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق بوضع املعايري مبراعاة مصاحل شركات 
األعمال التجارية الكبرية واملتوسطة والصغرية يف األسواق الناضجة والناشئة على حد 

سواء. ويسر أمانة قطاع تقييس االتصاالت أن جتيب على استفساراتكم بشأن كيفية 
تلبية احتياجاتكم. وحنن نتطلع إىل مساع آرائكم.

مالكومل جونسون
مدير

مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد
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سد الفجوة يف جمال التقييس

يعد تقدمي مثار أعمال القطاع إىل مجهور أوسع أحد 
الشواغل الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت، وال 
سيما يف العامل النامي، وهو جزء هام يف جمال ما 

يسمى بسد فجوة التقييس.

ويف الوقت الذي نبحث فيه عن وسائل جديدة 
تتيح املشاركة عن بعد، وتشكيل أفرقة إقليمية، 

وعقد مزيد من االجتماعات يف املناطق املختلفة، 
ينظم قطاع تقييس االتصاالت سلسلة من املنتديات 

يف البلدان النامية تتناول مواضيع ساخنة يف جمال 
التقييس. ويروج هذا النشاط لرسالة مفادها أن 
عملية التقييس مفتوحة أمام البلدان النامية وأن 

من الضروري هلذه البلدان املسامهة فيها.

ومن شأن املشاركة يف عملية التقييس للتكنولوجيات 
احلديثة أن تتيح للبلدان النامية اإلسراع بنشر 

الشبكات واخلدمات اجلديدة. ومع شبكات اجليل 
التايل (NGN)، على سبيل املثال، ختفض أعمال 

التقييس من تكلفة رأمسال النشر يف الشبكة الرئيسية. 

وتعترب تكلفة التشغيل يف شبكات اجليل التايل 
أقل بكثري مما هي عليه يف تكنولوجيات التبديل 

بالدارات األمر الذي ييسر توسعًا سريعًا لقدرات 
الشبكات. وتوفر شبكات اجليل التايل للبلدان النامية 

الفرصة لكي تقفز إىل األمام متجاوزة عدة أجيال 
من التكنولوجيا. ومراعاة الحتياجات هذه البلدان 

يف وضع املعايري اخلاصة ا، يسعى قطاع تقييس 
االتصاالت إىل تقدمي املساعدة يف نشر هذه املعايري.

وتعد املعايري أداة ضرورية لسد الفجوة الرقمية 
وتقدمي املساعدة احليوية للبلدان النامية يف بناء بنيتها 

التحتية وتشجيع تنميتها االقتصادية.



8

عهدت القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات إىل االحتاد مبهمة 
بناء الثقة واألمن يف 

استعمال تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت. وال 

ميكن سوى الستراتيجية ذات 
اهتمامات عاملية أن تواجه 

حتديات األمن السيرباين حيث 
تلعب املعايري يف هذا الصدد دورًا 

حامسًا.

وحيشد تقييس االتصاالت 
موارد على صعيد العامل لتأمني 

أصول تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت - سواء كانت 

افتراضية أم مادية. وجيمع 
التقييس أيضًا مجيع األطراف 
املهتمة من أجل العمل لبلوغ 

هدف مشترك.

وحتظى إدارة املخاطر بفهم جيد، 
يف العامل الواقعي، غري االفتراضي. 
إذ أنشئت البنية التحتية - آليات 

املراقبة املادية واملالية والقانونية 
- من أجل احلماية من السرقة، 

والتحايل، وأنواع اهلجمات 
األخرى. وينبغي أّال يكون العامل 

وببساطة تامة، توفر 
املعايري لألعمال 
التجارية جًا 

نظاميًا إزاء أمن املعلومات 
الضروري لإلبقاء على سالمة 
أصول الشبكة. وحيتل قطاع 
تقييس االتصاالت يف االحتاد 

موقعًا فريدًا من منطلق نشاطه 
الدويل ومجعه للقطاع اخلاص 
واحلكومات من أجل تنسيق 

العمل بشأن املعايري والتأثري على 
اتساق السياسة األمنية على 

صعيد العامل. 
www.itu.int/ITU-T/

studygroups/com17/ict/

االفتراضي خمتلفًا. وبوسع املعايري 
أن توفر العمود الفقري للبنية 

التحتية اخلاصة بإدارة املخاطر. 

ويعترب املعيار X.509 أحد أهم 
معايري األمن 

املستعملة 
حاليًا، وهو 

توصية وضعها 
قطاع تقييس االتصاالت يف 
االحتاد لالستيقان اإللكتروين 
عرب الشبكات العامة. وبدون 

القبول الواسع هلذا املعيار، لكان 
من املستحيل أن تنمو األعمال 

التجارية اإللكترونية.

إن االستثمار يف جمال األمن هو 
مبثابة أموال مودعة يف املصرف. 
ويعين االستثمار يف وضع املعايري 

األمنية أن بوسع املصنعني 
وموردي اخلدمات وأصحاب 

املصلحة اآلخرين االطمئنان إىل 
أن احتياجام ووجهات نظرهم 

تؤخذ بعني االعتبار.

األمن السيرباين
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نوعية اخلدمة

تطرح شبكات اجليل التايل حتديات جديدة بالنسبة 
للتخطيط وحتقيق مستويات األداء الالزمة لتوفري 

الدعم الكايف ملجموعة واسعة وجديدة من تطبيقات 
املستعمل. وتتيح معايري االحتاد اخلاصة بنوعية اخلدمة 
(QoS) ملشغلي االتصاالت احلصول على املعلومات 

املهمة اليت من شأا أن تساعد يف تشكيل مالمح 
اخلدمات احلالية واملستقبلية. وينظر إىل نوعية اخلدمة 

بوصفها جماًال رئيسيًا ملعاجلة شبكات اجليل التايل 
املستندة إىل بروتوكول اإلنترنت.

ويعتمد مشغلو الشبكات وموردو اخلدمات يف كافة 
أحناء العامل على معايري قطاع تقييس االتصاالت من 

أجل توفري املعلمات الضرورية لتقدمي اخلدمات حاليًا 
ويف املستقبل. 

www.itu.int/ITU-T/lighthouse/sg12

الوسائط املتعددة

منذ صدور أول كودك (مشفر/مفكك) فيديوي 
1984، هيمنت معايري  لقطاع تقييس االتصاالت عام

االحتاد على ساحة حمتوى الفيديو الرقمية. ويتعلق 
 ،H.264/AVC ،آخر معيار تشفري فيديوي لالحتاد
بأول كودك فيديوي مرن يقدم نوعية ممتازة عرب 

عرض نطاق الطيف بأكمله - من التلفزيون عايل 
الوضوح إىل املؤمترات الفيديوية والوسائط املتعددة 

املتنقلة للجيل الثالث. وقد اعتمد هذا املعيار بشكل 

واسع من قبل دوائر الصناعة، على سبيل املثال، 
يف تطبيقات األقراص الفيديوية الرقمية DVD من 

اجليل التايل وتطبيقات املهاتفة املتنقلة. ويعد تلفزيون 
بروتوكول اإلنترنت حاليًا موضوعًا ساخنًا حيث 

يدرس اخلرباء املعايري الضرورية اليت من شأا حتقيق 
النجاح يف نشر هذه اخلدمة اجلديدة على النطاق 

العاملي.
www.itu.int/ITU-T/lighthouse/sg16
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االتصاالت يف حاالت الطوارئ 
واعتبارات السالمة

عند وقوع الكوارث، تصبح االتصاالت الوظيفية 
مسألة أساسية ملواجهة الطوارئ الناشئة عن هذا 

الوضع. وتدعم املواصفات اخلاصة بتحديد أولوية 
النداء أنظمة اإلنذار املبكر املوّحدة، مما يساعد 

على ضمان االستجابة للطوارئ بصورة فعالة ويف 
الوقت املناسب. وتتناول معايري كثرية لالحتاد ترميم 

الشبكات وإدارا أثناء الطوارئ.

ومتخض نشاط االحتاد املتعلق بالسالمة عن وضع 
معايري حلماية منشآت االتصاالت من األضرار وسوء 
االستخدام بسبب االضطرابات الكهرمغنطيسية، مثل 

تلك اليت تنشأ عن الربق. كما وضع االحتاد معايري 
حلماية العاملني يف االتصاالت ومستعملي شبكات 

االتصاالت.
www.itu.int/ITU-T/emergencytelecoms/

www.itu.int/ITU-T/lighthouse/sg05

إمكانية النفاذ
ال يتوافر لكل منا املهارات أو القدرات ذاا يف 

جمال االتصال - وقد يعزى ذلك لعوائق مادية أو 
ألسباب ناشئة عن الثقافة أو املوقع. وقد اضطلع 
االحتاد بدور قيادي لكي يستجيب تصميم أنظمة 

االتصاالت ملتطلبات النفاذ. وقدم االحتاد مواصفات 

تتعلق بالعوامل البشرية، ووضع خطوطًا توجيهية 
بشأن سبل النفاذ إىل االتصاالت، مما يساعد 

على تزويد مصممي األنظمة ومشغِّلي الشبكات 
باإلرشادات الالزمة إلتاحة اتصاالت شاملة.

www.itu.int/ITU-T/studygroups/

com16/accessibility/
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E.164 بشأن  لعبت توصية قطاع تقييس االتصاالت
معيار الترقيم دورًا رئيسيًا يف رسم مالمح شبكات 

االتصاالت احلالية. وتوفر التوصية املذكورة البنية 
والعناصر الوظيفية اخلاصة بأرقام اهلاتف، ومن دوا 

مل نكن لنستطيع االتصال دوليًا.

وحيظى معيار E.212 بأمهية مساوية حيث يتيح 
حتديد موقع املطاريف املتنقلة اجلوالة يف شبكات 

أخرى، وبالتايل، االستفسار من الشبكة املنـزلية 
عن املعلومات املتصلة باالشتراك والفوترة.

كما يضطلع قطاع تقييس االتصاالت باملهمة املعقدة 
املتمثلة يف التوصية ببعض املبادئ لتنسيق معدالت 
التوصيل البيين الدولية. ومعدالت التوصيل البيين 

هي التكاليف بني موردي خدمات االتصاالت عند 
الربط بني الشبكات لتبادل احلركة.

ويهدف قطاع تقييس االتصاالت إىل احلفاظ على 
معدالت منصفة ومنخفضة بقدر اإلمكان بدون النيل 

من مستوى اخلدمة. وتعد معدالت التوصيل البيين 
شاغًال رئيسيًا ألعضائنا وال سيما للعامل النامي.

www.itu.int/ITU-T/lighthouse/sg02

www.itu.int/ITU-T/lighthouse/sg03

الترقيم والتوصيل البيين

مع تزايد تعقيد عروض اخلدمات والشبكات، 
تزداد احلاجة إىل إطار عمل أكثر توجهًا حنو العمل 

التجاري، إطار يشمل تطبيقات من مثل العناية 
بالزبون، وإجناز اخلدمات، وتأمني اخلدمات، 

والترسيم والفوترة دعمًا إلدارة عنصر أو شبكة 

أو خدمة أو عمل جتاري. وتنفيذ املعايري يف هذا 
املجال أمر حاسم. فاملعايري اليت ينتجها قطاع تقييس 
االتصاالت يف االحتاد تساعد املشغلني يف كافة أحناء 
العامل على تنفيذ احللول بشكل سريع وفعال بالقياس 

إىل التكلفة يف البيئة التشغيلية.
www.itu.int/ITU-T/lighthouse/sg04

عمليات التشغيل
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(NGN) شبكات اجليل التايل

تدل الطبيعة الشاملة لجميع شبكات الجيل التالي على أن أعضاء قطاع تقييس 
االتصاالت قد كرسوا طاقة كبيرة لهذا الموضوع منذ عام 2003. ومن الواضح أن 
شبكات الجيل التالي ستواصل الهيمنة على جدول أعمال قطاع تقييس االتصاالت 

لفترة من الزمن.

كما أن االنتقال من شبكات تبديل الدارات التقليدية إىل بنية حتتية خمتلفة متامًا يشكل 
حتديًا كبريًا لصناعة االتصاالت. وهي إحدى عمليات االنتقال األكثر تعقيدًا اليت 

حدثت يف هذه الصناعة على اإلطالق.

وكما هو احلال يف السابق، عندما حولت تغيريات هائلة عامل التلغراف البسيط لتنشئ 
مهاتفة خبط سلكي، أعقبتها أنظمة ساتلية، ورقمنة، وشبكات ألياف بصرية، وأجهزة 
متنقلة عريضة النطاق وخلوية، سيلعب قطاع تقييس االتصاالت دورًا حامسًا ومركزيًا 

يف إرشاد بيئة التقارب اجلديدة هذه. وسيبقى االحتاد، بوصفه الوكالة التابعة لألمم 
املتحدة املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف صدارة عملية تنسيق 

اجلهود العاملية يف هذا املجال، وتشجيع التميُّز التقين والنـزاهة يف وضع املعايري ويف 
بناء توافق اآلراء الالزم لضمان تقبل التكنولوجيات والتجهيزات اجلديدة على النطاق 

العاملي.

ويسبق عمل قطاع تقييس االتصاالت يف جمال تكنولوجيات التبديل بالرزم عمله
املتصل بشبكات اجليل التايل بسنوات عديدة. ويعد نظام التشوير SS7 يف قلب

الشبكة من أبرز أعمال قطاع تقييس االتصاالت وقد مهَّد هذا النظام السبيل أمام 
تشغيل شبكات االتصاالت الدولية على حنو تتوافر فيه الكفاءة. 

www.itu.int/ITU-T/ngn/
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النفاذ والنقل

 (SDH) والتراتب الرقمي املتزامن ،(ISDN) تعد الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات
وخط املشترك الرقمي (DSL) مبثابة خمتصرات مألوفة للمهتمني يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، وهي حمل إقرار من قبل قطاع تقييس االتصاالت 
باعتبارها معايري دولية.

وبدون معايري قطاع تقييس االتصاالت اخلاصة باملودم، رمبا مل تكن اإلنترنت 
لتتمتع حبالة انتشارها الراهنة يف كل مكان. وقبل جميء الشبكة الرقمية متكاملة 
اخلدمات وتكنولوجيا النطاق العريض، كان ميكن أن يكون النفاذ إىل اإلنترنت 
ب وفقًا ملواصفات االحتاد. ولو مت تبين معايري  مبثابة مراقمة باستعمال مودم مركَّ
تسجيل امللكية، لكان تطور اإلنترنت قد واجه عقبات كبرية. وقد منح النطاق 
العريض وخط املشترك الرقمي الالتناظري (ADSL) الناس يف كافة أحناء العامل 

أول متتع بالنطاق العريض وخط املشترك الرقمي VDSL 2 الذي يدفع تراث 
الشبكات النحاسية إىل حدود جديدة، والذي ينشر من قبل املشغلني على نطاق 

واسع يف العامل.

وحيتل قطاع تقييس االتصاالت أيضًا موقع الصدارة يف العمل اخلاص جبلب 
اإليثرنت وتبديل الوسوم متعددة الربوتوكوالت (MPLS) إىل الشبكات الرئيسية. 

ويوفر عمله بشأن الشبكات البصرية املنفعلة أسلوبًا فعاًال لتنفيذ األلياف وهي 
خطوة حامسة جتاه مجيع الشبكات البصرية. وتعد تكنولوجيا تعدد اإلرسال 
بتقسيم طول املوجة مثاًال آخر على التكنولوجيا اليت أدت فيها معايري قطاع 

تقييس االتصاالت دورًا رئيسيًا.
www.itu.int/ITU-T/lighthouse/sg15
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العضوية

وباإلضافة إىل جلان الدراسات، حتدد اجلمعية 
العاملية لتقييس االتصاالت السياسة العامة، 

وتعتمد أساليب العمل وإجراءاته يف القطاع. 
وتنعقد اجلمعية كل أربع سنوات، وحتدد 
فترة الدراسات التالية للقطاع. أما الفريق 

االستشاري لتقييس االتصاالت الذي ينعقد 
على حنو أكثر انتظامًا، فإنه ميارس مهامه 

كهيئة استشارية للجان االتصاالت واألعضاء 
واملوظفني يف القطاع، واضعًا يف اعتباره 

احتياجات األعضاء كافة، من البلدان املتقدمة 
والنامية، ومن الصناعة واحلكومات. وهو 

مسؤول عن إجراءات العمل املقررة، وتنظيم 
برنامج عمل القطاع. ويضطلع بوظيفة فائقة 
األمهية داخل القطاع من خالل متابعة تنفيذ 

برنامج العمل، وإسداء املشورة إىل مدير أمانة 
.(TSB - مكتب تقييس االتصاالت) القطاع

تتيح العضوية يف قطاع تقييس االتصاالت فرصة للقطاع 
اخلاص لالنضمام إىل األنشطة الدولية لإلدارات يف 

تشكيل مستقبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
بيئة شفافة ومنصفة ومتفتحة. كما توفر فرصًا للشبكات 

وتؤثر يف عملية وضع معايري عاملية النطاق. وبوسع 
األعضاء احلصول على عائدات استثمار منقطعة النظري 

من خالل املقدرة على تنفيذ تكنولوجيات طليعية، 
والوصول باملنتجات واخلدمات إىل السوق بشكل أسرع 

من املنافسني اآلخرين. كما أن الظهور يف حمفل دويل 
يوفر فرص تسويق ال تضاهى.

وتتسق املكانة العاملية لقطاع تقييس االتصاالت مع 
وسام اجلودة والكفاءة الذي مينحه االحتاد بوصفه وكالة 

متخصصة لألمم املتحدة إىل القطاع.

وينفذ العمل يف القطاع من خالل جلان الدراسات، 
وحيق لألعضاء املشاركة غري املقيدة يف أي من جلان 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت. وبوسع األعضاء 

املنتسبني املسامهة يف جلنة دراسات حمددة واحدة فقط.
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طرق أخرى للمشاركة

يبذل قطاع تقييس االتصاالت جهوده لكي يأخذ بعني االعتبار احتياجات مجيع أصحاب املصلحة فيما يتعلق بوضع 
املعايري. وقد مت التوصل إىل عدد من السبل إلتاحة مسامهات غري األعضاء يف عمل قطاع تقييس االتصاالت.

وكانت ورش عمل قطاع تقييس االتصاالت لفترة طويلة سبيًال مفضًال لدفع جماالت العمل القائمة قدمًا واستكشاف 
جماالت جديدة. وتزيد هذه النشاطات املجانية من عبء عمل جلان الدراسات من خالل اقتراح مواضيع جديدة 

والتماس وجهات نظر غري األعضاء وغريهم من واضعي املعايري.

وقد ركزت ورش العمل جهودها على طائفة واسعة متنوعة من املواضيع مبا فيها الطب عن بعد، السيارات املوصولة 
كليًا بالشبكة، وشبكات اجليل التايل، والشبكة العاملية ملوارد املعلومات وجماالت عديدة أخرى. وميكن عقد اللقاءات 

يف أي مكان يف العامل وينظر إليها بشكل متزايد على أا وسيلة للتوعية يف البلدان النامية.

وتوفر األفرفة املتخصصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت طريقة عملية لإلسهام يف أعمال التقييس. وهي تتيح مشاركة 
مجيع أصحاب املصلحة وبإمكاا اعتماد أساليب عملها اخلاصة من أجل تقدمي إسهامات يف أعمال جلان الدراسات 

التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ويف نشرها يف آخر املطاف بوصفها توصيات لقطاع تقييس االتصاالت.
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www.itu.int/ITU-T/lighthouse/ :مركز االتصاالت
www.itu.int/ITU-T/membership/ :األعضاء
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