
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت منتدًى 
حيادياً للحكومات والصناعة ملعاجلة املسائل ذات 
األولوية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ويتصل عملها مباشرة مبختلف برامج قطاع تنمية 

االتصاالت الستحداث أوجه تآزر تفيد األعضاء من 
حيث املوارد واخلربة.

لجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت

 االحتــــاد الــــدويل لالتصــــاالت
Places des Nations

CH-1211 Geneva 20
Switzerland
www.itu.int

تستخدم النواتج اليت يتفق عليها يف جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت واملواد املرجعية ذات الصلة 
كمدخالت لتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واملشاريع واملبادرات اخلاصة يف الدول األعضاء يف 
االحتاد البالغة 193 دولة. وتعمل هذه األنشطة أيضاً على تعزيز قاعدة املعارف املشرتكة لألعضاء.

منصة المعارف

جيري تقاسم املعلومات بشأن املواضيع ذات االهتمام املشرتك من خالل اجتماعات وجهاً لوجه 
واملنتديات اإللكرتونية واملشاركة عن بُعد يف جو يشجع احلوار املفتوح وتبادل املعلومات.

محور تبادل المعلومات وتقاسم المعارف

تعد التقارير واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات والتوصيات استناداً إىل املدخالت املقدمة من أعضاء 
اللجان الستعراضها. وجتمع املعلومات عن طريق دراسات استقصائية ومسامهات ودراسات حالة وتتاح 

إلطالع األعضاء عليها بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر على الويب.

مستودع المعلومات

جيري جزء كبري من العمل يف االحتاد داخل جلان دراسات تتألف من خربة متنوعة. ولكل جلنة 
دراسات موضوع خاص تركز عليه ويعمل املشاركون معاً على حتديد اإلطار الذي حيقق أمثل تشغيل 

جلميع اخلدمات احلالية واملستقبلية.
وميثل عدد كبري من خرباء جلان الدراسات مصاحل جتارية متنافسة - ومع ذلك، توضع االختالفات 

جانباً داخل أروقة االحتاد من أجل التعاون يف إعداد أنظمة وتقاسم أفضل املمارسات وصياغة مبادئ 
ومبادئ توجيهية تعمل ملصلحة الصناعة ككل. وعن طريق توفري منصة حيادية لتحقيق توافق عاملي 

يف اآلراء، فإن االحتاد يوفر خدمة حيوية وفّعالة لصناعة هي بالفعل من احملركات الرئيسية للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية.

ومن خالل جلان الدراسات لالحتاد، ميكن لصناعة االتصاالت أن تنسق هنوجها وتصمم تكنولوجيات 
وخدمات املستقبل وتستعد لتنفيذها.

www.itu.int/ITU-D/study_groups :املوقع اإللكرتوين
www.itu.int/net4/ITU-D/forums/studygroups :املنتدى اإللكرتوين

devsg@itu.int :الربيد اإللكرتوين
اهلاتف: 5999 730 22 41+

كيفية المشاركة
تكون جلان الدراسات مفتوحة أمام مشاركة الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع 

تنمية االتصاالت واملنتسبني وكذلك اهليئات األكادميية.
حيق لكم كعضو يف قطاع تنمية االتصاالت املشاركة يف جلان دراسات قطاع تنمية 

االتصاالت فضالً عن مجيع مؤمترات وأحداث القطاع األخرى.
حيق لكم كمنتسب لقطاع تنمية االتصاالت املشاركة يف جلنة دراسات واحدة من جلان 

دراسات قطاع تنمية االتصاالت.
ميكنكم كهيئة أكادميية املسامهة يف أعمال جلنيت الدراسات.

وخيتلف احلد األدىن للرسوم السنوية حسب البلد الذي يتبع له الكيان:
أعضاء قطاع تنمية االتصاالت

من البلدان النامية 975 3 فرنكاً سويسريا
من البلدان املتقدمة 950 7 فرنكاً سويسريًا

املنتسبون إىل قطاع تنمية االتصاالت واهليئات األكادميية املنضمة إليه
 من البلدان النامية 987,50 1 فرنكاً سويسريًا

من البلدان املتقدمة 975 3 فرنكاً سويسريًا
للمشاركة واالنضمام يف قطاع تنمية االتصاالت كعضو يف القطاع أو منتسب إليه أو 

هيئة أكادميية منضمة إليه، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين املخصص لعضوية قطاع تنمية 
 االتصاالت يف:

www.itu.int/ITU-D/membership

لالتصال بنا

لماذا لجان الدراسات؟

دعماً جلدول أعمال تقاسم املعارف وبناء القدرات ملكتب تنمية االتصاالت، تقوم جلان دراسات 
قطاع تنمية االتصاالت بدعم البلدان يف حتقيق أهدافها اإلمنائية. وعن طريق العمل كعامل حفز من 
خالل استحداث وتقاسم وتطبيق معارف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحد من الفقر وحتقيق 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، تسهم جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت يف هتيئة الظروف املؤاتية 
لكي تستخدم الدول األعضاء املعارف لتحقيق أهدافها اإلمنائية بشكل أفضل.

لجان  دراسات  قطاع تنمية االتصاالت
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لجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت
1 قضايا البيئة التمكينية، واألمن السيرباين وتطبيقات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وقضايا اإلنرتنت ذات الصلة*
* تنظم جلنتا الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية االتصاالت أعماهلما وفقاً ملختلف املسائل.2 البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتطوير التكنولوجيا واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ*

 الصحــة
 المسألة 14-3/2: 

 املعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية

 الحـكـومـــة
 المسألة 17-3/2: 

 التقدم املـُحرز يف أنشطة احلكومة 
اإللكرتونية وحتديد جماالت تطبيق 

احلكومة اإللكرتونية لفائدة البلدان النامية

 المسألة 19-2/1: 
تنفيذ خدمات االتصاالت 

القائمة على بروتوكول اإلنرتنت 
يف البلدان النامية

 المسألة 22-1/1: 
تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أفضل 
املمارسات من أجل بناء ثقافة األمن السيرباين

 المسألة 12-3/1: 
سياسات ومناذج التعريفات وطرائق حتديد تكلفة 

خدمات شبكات االتصاالت الوطنية، مبا يف ذلك 
شبكات اجليل التايل

 المسألة 7-3/1: 
تنفيذ النفاذ الشامل إىل اخلدمات 

عريضة النطاق

 المسألة 20-1/1:
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 

وذوي االحتياجات اخلاصة إىل 
خدمات االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

 المسألة 23/1: 
االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بالتعرض 

البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

 المسألة 10-3/2: 
االتصاالت/تكنولوجيا  توفري 

املعلومات واالتصاالت للمناطق 
النائية الريفية واملناطق 

 المسألة 22-1/2: 
استعمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 

أجل التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي هلا

 المسألة 10-3/1: 
أثر نظام منح الرتاخيص والتصاريح وغري ذلك من التدابري التنظيمية ذات الصلة على 

املنافسة يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقاربة

 المسألة 18-2/1: 
إنفاذ السياسات واللوائح الوطنية املتعلقة حبماية املستهلك، 

وخاصة يف بيئة التقارب

 المسألة 25/2: 
 تكنولوجيا النفاذ اخلاصة باالتصاالت عريضة النطاق 

مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية من أجل 
البلدان النامية

 المسألة 26/2: 
االنتقال من الشبكات احلالية إىل شبكات 

اجليل التايل يف البلدان النامية: اجلوانب 
التقنية والتنظيمية والسياساتية

 المسألة 24/2: 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وتغري املناخ

 المسألة 24/1: 
اسرتاتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص 
من مواد خملفات االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وإعادة استخدامها

 المسألة 9-3/2: 
تعيني مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان 

دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع 
تقييس االتصاالت واليت تتسم بأمهية خاصة 

للبلدان النامية

 الـقـرار 9 
مشاركة البلدان، ال سيما البلدان النامية، 

يف إدارة الطيف الرتددي

 المسألة 11-3/2: 
 فحص تكنولوجيات اإلذاعة الصوتية 
والتلفزيونية الرقمية لألرض وأنظمتها، 

والتشغيل البيين لألنظمة الرقمية لألرض مع 
الشبكات التماثلية القائمة، واسرتاتيجيات 

وطرائق االنتقال من التقنيات التماثلية 
لألرض إىل التقنيات الرقمية

إدارة الطيـف

الخدمات التماثلية

الخدمات الرقمية

التـعــريـفــات

 تكـنــولــوجـيــا
 للبلدانالـنـفــاذ

النامية

الـمنـافـســـة

إمكـانـيــة النفــاذ
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