دليل قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت من أجل المشاركين الجدد

يقدم هذا الدليل حملة عن مقر االحتاد يف جنيف
ويوفر إرشادات ملن يشاركون يف اجتماع ألول مرة
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الوصول إلى مقر االتحاد الدولي لالتصاالت
إذا كنت تقيم يف فندق أو نُزل شباب أو معسكر يف جنيف ،فإن أياً منها ميكن أن يقدم لك بطاقة النقل العام جبنيف
"  "Geneva Transport Cardتتيح لك استعمال وسائل ا لنقل العام جماناً .وميكنك احلصول على مزيد من املعلومات من
املوقع  Genève Tourismeأو من مكان إقامتك.
تقوم مؤسسة النقل العام يف جنيف ) (TPGبتشغيل شبكة النقل العامة يف جنيف .وميكنك زيارة موقع املؤسسة لالطالع على
املواعيد واألسعار واملسارات بالتفصيل وما إىل ذلك .إن مل يكن لديك بطاقة اشرتاك مالئمة يف املواصالت ،يتعني عليك شراء
التذاكر من جهاز إصدار التذاكر املوجود عند موقف السيارات العمومية أو الرتام ،ومن األفضل أن يكون لديك املبلغ احملدد
بالضبط .وال تباع أي تذاكر على منت احلافلة .وتقبل أجهزة إصدار التذاكر الفرنكات السويسرية ) (CHFواليورو ).(EUR
وميكنك احلصول على البطاقات املدفوعة سلفاً ) (Cart@bonusواليت ميكنك استعماهلا بدالً من النقود لشراء التذاكر من
املاكينات املوجودة عند موقف السيارات العمومية أو الرتام  -وذلك من عدة أماكن  -مبا فيها وكاالت النقل العام )(TPG
وحمال بيع الصحف.

من مطار جنيف

)(Cointrin

كل من يصل إىل مطار جنيف ميكنه احلصول على تذكرة جمانية (صاحلة لالستخدام الفوري) للتنقل ملدة  80دقيقة باستخدام
وسائل النقل العام يف جنيف .وتوجد ماكينة بيع التذاكر قبل منطقة الرقابة اجلمركية مباشرةً يف منطقة استالم احلقائب.

تغادر احلافالت املطار قاصد ًة االحتاد على فرتات ترتاوح بني  15و 20دقيقة حىت الساعة  ،1900مث تطول هذه الفرتة بعد ذلك؛
ويستغرق الطريق  17دقيقة .مزيد من املعلومات:
الحافلة رقم  :5اجتاه " ،"Thônex-Vallardانزل عند موقف "."Nations

الحافلة رقم  :28اجتاه " ،"Jardin Botaniqueانزل عند موقف "."Nations

من مركز مدينة جنيف  /محطة القطار

""Cornavin

اخلدمة متوفرة طوال اليوم صباحاً ومساءً ،ويستغرق الطريق  10دقائق .مثن التذكرة من وسط املدينة  3فرنكات سويسرية (اخرت
تذكرة " "Tout Genèveيف لوحة التذاكر ،صاحلة ملدة ساعة).
الحافلة رقم  :5اجتاه " ،"Aéroportانزل عند موقف "."Nations

الحافلة رقم  :8اجتاه " ،"OMSانزل عند موقف"."UIT

الحافلة رقم  :11اجتاه " ،"Jardin Botaniqueانزل عند موقف "."UIT

الحافلة رقم  :22اجتاه " ،"Nationsانزل عند موقف "."UIT

الترام رقم  :15اجتاه " ،"Nationsانزل عند موقف "."Nations


استئجار السيارات وموقف السيارات
معظم كربيات شركات تأجري السيارات هلا وكيل يف املطار .ويوجد موقف السيارات  Parking des Nationsجبوار االحتاد الدويل
لالتصاالت.
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سيارات األجرة
ميكن طلب سيارات األجرة (التاكسي) على اخلط أو باهلاتف ) (+41 22 331 4133أو التوجه إىل واحد من  60موقفاً تقريباً هلا
منتشرة يف أحناء املدينة ويف املطار.
وترتاوح أجرة التاكسي من املطار إىل وسط املدينة بني  30و 35فرنكاً سويسرياً تبعاً حلركة املرور والوقت من اليوم وعدد الركاب.
وداخل جنيف ،مبا فيها املطار ،يُدفع املبلغ احملدد يف الع ّداد ،ويضيف السائق مبلغاً إضافياً لقاء احلقائب .واخلدمة وضريبة القيمة
املضافة حمسوبتان يف األجر ،ومع ذلك جرت العادة على إضافة فرنك أو فرنكني جملموع احلساب.

مقر االتحاد
مقر االحتاد الدويل لالتصاالت ،جنيف ،سويسرا
مبىن الربج
مبىن فارامبيه

مبىن مونربيان
(االستقبال)

مقر االتحاد ،يظهر مركز مدينة جنيف والنافورة في الخلفية

مكتب التسجيل لالجتماع
جيب على املشاركني عند الوصول احلصول على شارات اهلوية اخلاصة هبم من مبىن مونربيان .تسمح شارات املندوبني بالدخول إىل
مقر االحتاد طوال فرتة االجتماع من مبىن مونربيان فقط؛ وبإمكان املندوبني املغادرة من مبىن الربج أو مبىن فارامبيه.

مبنى مونبريان ،يظهر ميدان األمم في الخلفية
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حضور االجتماع



وصلة الكهرباء والمقبس المستعمالن في سويسرا :تستعمل سويسرا وصلة كهرباء ومقبس ( SEV 1011النوع  )Jكما
يظهران يف الصورة التالية:



الشارات :بعد التسجيل على اخلط ،ميكن احلصول على شارات تعرف اهلوية من مكتب االستقبال يف مبىن مونربيان.
شبكة  :WiFiميكن التوصيل بشبكة االحتاد الالسلكية " "ITUwifiبإدخال الرمز التايلitu@GVA1211 :
الوصول إلى قاعات االجتماع :خمطط املبىن :يف نسق  PDFأو جولة افرتاضية (يلزم وصلة الكمبيوتر )( )(Flashتوزيع
قاعات االجتماع)
شاشات عرض المعلومات :تتوزع الشاشات يف مباين االحتاد لعرض معلومات يومية عن مواعيد االجتماعات
وتوزيع القاعات .كما ميكن االطالع على توزيع قاعات االجتماع يف املوقع اإللكرتوين املوجود يف الصفحة الرئيسية
للجنة الدراسات.
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خدمة المطاعم :يتوفر مقصفان ،يقع األول بني مبىن مونربيان ومبىن فارامبيه ويقع األخر الذي يشرف على مناظر
خالبة جلنيف يف أعلى طابق ملبىن الربج.
طرق الدفع :الدفع النقدي وبطاقة االئتمان كالمها مقبوالن يف مقصف فارامبيه يف االحتاد ويف متجر االحتاد للهدايا
التذكارية عند منطقة االستقبال يف مبىن مونربيان.

معلومات أولية لحضور اجتماعات لجان الدراسات
من الضروري احلصول على حساب خدمة تبادل معلومات االتصاالت لالحتاد ) (TIESمن أجل النفاذ إىل وثائق االجتماع
واخلدمات .وننصحكم بإنشاء حساب إلكرتوين لدى االحتاد يف أسرع وقت ممكن إذا مل يكن لديكم حساب يف هذه اخلدمة.
تتم أعمال التقييس اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت من خالل جلان الدراسات التقنية .ويوفر املوقع إلكرتوين لكل جلنة
دراسات تفاصيل املهام اليت تقع يف إطار مسؤوليتها ،كاجلدول الزمين لالجتماعات ومراحل العمل ،باإلضافة إىل النفاذ اآلمن إىل
وثائق االجتماع واخلدمات.

معلومات عن االجتماع
ميكن احلصول على إعالنات االجتماع والتسجيل على اخلط واملعلومات اللوجستية من خالل املوقع اإللكرتوين للجنة الدراسات.
ويف حال احتياجكم إىل مساعدة خاصة من أجل املشاركة (طلبات حمددة مثالً) يرجى االتصال بالفريق املعين بالتسجيل أو أمانة
جلنة الدراسات.

النفاذ إلى الوثائق والخدمات
توفر املواقع اإللكرتونية للجان الدراسات النفاذ إىل املعايري الدولية (تدعى التوصيات) ووثائق االجتماع الرمسية والتقارير ومنشورات
أخرى؛ ومعلومات عن خدمات أساليب العمل اإللكرتونية ،مبا فيها:
القوائم البريدية :االنضمام إىل املواضيع اليت حتظى باالهتمام ،أو تصفح احملفوظات.

تبادل الوثائق غير الرسمية :االطالع على أعمال التقييس الدولية واإلسهام فيها.

عمليات الموافقة :رصد التقدم احملرز وإبداء الرأي.

قواعد البيانات :النفاذ الكامل إىل مشاريع املعايري/املعايري املوافق عليها وأنشطة االتصال وإشارات االختبار وغري ذلك.


تقديم المساهمات
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد منظومة قائمة على املسامهات؛ ويشجع األعضاء على تقدمي املقرتحات إىل جلنة الدراسات اليت
خيتاروهنا باستخدام آلية النشر املباشر للوثائق .وينبغي ملقدمي املقرتحات التأكد من اتباع مجيع اإلجراءات الوطنية أو إجراءات
املنظمة قبل تقدمي املسامهات.
ويرجى االتصال بأمانة جلان الدراسات يف حال واجهتم أي مشاكل.
ولالطالع على إجراءاتنا بشأن تقدمي الوثائق نوصي بزيارة صفحتنا اإللكرتونية املتعلقة مبوارد املندوبني.
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الدعم الدولي
يستخدم قطاع تقييس االتصاالت اللغة اإلنكليزية عموماً يف أعماله ،ولكن تتوفر بعض خدمات الرتمجة التحريرية والشفوية باللغات
الرمسية اخلمس األخرى لالحتاد (العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية).
ويقدم قطاع تقييس االتصاالت دعماً إضافياً إىل املشاركني من أقل البلدان منواً .وملزيد من املعلومات يرجى االتصال بأمانة جلان
الدراسات.

هل لديكم تساؤالت؟
بإمكاننا املساعدة إذا كنتم حباجة إىل مزيد من املعلومات أو اإلرشادات:


العضوية:

itu-tmembership@itu.int



التسجيل:

tsbreg@itu.int

لجان الدراسات الحالية لقطاع تقييس االتصاالت
اجلوانب التشغيلية

إطاللة على جلنة

الدراسات 2

القضايا االقتصادية وقضايا السياسات

إطاللة على جلنة

الدراسات 3

البيئة وتغري املناخ

إطاللة على جلنة

الدراسات 5

الشبكات الكبلية والتلفزيونية عريضة النطاق

إطاللة على جلنة

الدراسات 9

الربوتوكوالت ومواصفات االختبار

إطاللة على جلنة

الدراسات 11

األداء وجودة اخلدمة وجودة التجربة

إطاللة على جلنة

الدراسات 12

شبكات املستقبل (مبا يف ذلك احلوسبة السحابية والشبكات املتنقلة)

إطاللة على جلنة

الدراسات 13

النقل والنفاذ واملنشآت املنزلية

إطاللة على جلنة الدراسات

15

الوسائط املتعددة

إطاللة على جلنة الدراسات

16

األمن

إطاللة على جلنة الدراسات

17

إنرتنت األشياء والتطبيقات واملدن واجملتمعات الذكية

إطاللة على جلنة الدراسات

20

___________

