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العضوية ال متطورة لالت حاد الدولي لالتصاالت
ج مع قطاع شامل من صناعة تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت معًا

االحتاد الدويل لالتصاالت، كمنظمة قائمة على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص منذ نشأته يف 
1865، ينفرد بني عائلة األمم املتحدة يف أنه جيمع يف عضويته 193 دولة عضواً وأكثر من 700 كيان 

من القطاع اخلاص وأكثر من 60 مؤسسة أكادميية.
وميثل أعضاء االحتاد جمموعة واسعة من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل، من أكرب 

شركات التصنيع وشركات التشغيل يف العامل إىل األطراف الفاعلة الصغرية املبتكرة اليت تستعمل 
تكنولوجيات جديدة وناشئة إىل جانب مؤسسات البحوث والتطوير الرائدة واهليئات األكادميية.
وتنضم احلكومات الوطنية إىل عضوية االحتاد كدول أعضاء. فيما تنضم كيانات القطاع اخلاص 
إىل هذه العضوية إما كأعضاء قطاعات أو منتسبني مبا يتيح هلا املسامهة يف وضع املعايري وأفضل 

املمارسات العاملية؛ واملشاركة يف املناقشات العاملية واإلقليمية؛ وإطالق شراكات مبتكرة بني القطاعني 
العام واخلاص؛ والتواصل مع هيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وواضعي السياسات 

واخلرباء من الصناعة ومن اهليئات األكادميية.
وقد قام أعضاء القطاعات واملنتسبون إليها بدور حيوي يف عمل االحتاد، مبساعدة الدول األعضاء يف 

التصدي للقضايا الناشئة والتغريات السريعة يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويعد االحتاد الذي أنشئ على أساس مبدأ التعاون الدولي، احملفل العاملي الرئيسي الذي ميكن من 

خالله لألطراف املختلفة العمل على حتقيق التوافق يف اآلراء حول طائفة واسعة من املسائل اليت تؤثر 
على اجتاه صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املستقبل.

شرح هيكل عضوية ال حكومات
ينخرط يف عضوية االحتاد ما إمجاليه 193 دولة. وكانت الدول األعضاء املؤسسة لالحتاد 20 بلداً 

أوروبياً وقعت على أول اتفاقية دولية للربق يوم 17 مايو 1865 يف باريس. وأحدث عضو بني البلدان، 
جنوب السودان، اليت انضمت إىل عضوية االحتاد يف 3 أكتوبر 2011.

وتدفع الدول األعضاء مسامهة طوعية لتسيري أعمال االحتاد من خالل االختيار حبرية لفئة املسامهة 
اليت تقابل مبلغاً من املال.

2012-2015. واجلدول  318.000 فرنك سويسري للفرتة  وتبلغ وحدة املسامهة للدول األعضاء 
الذي ختتار منه كل دولة عضو فئة املسامهة اخلاصة هبا يرتاوح من 40 وحدة نزواًل إىل  من 

الوحدة ألقل البلدان منواً حسب تصنيف األمم املتحدة. ومل تطرأ أي زيادة على مبلغ وحدة 
.2006 املسامهة منذ عام 

وميكنكم االطالع على قائمة كاملة بفئات املسامهة مع شرح لكيفية انضمام البلدان إىل االحتاد هنا.

يعد االحتاد الذي أنشئ على 
أساس مبدأ التعاون الدويل، 
احملفل العاملي الرئيسي الذي 
ميكن من خالله لألطراف 
املختلفة العمل على حتقيق 
التوافق يف اآلراء حول طائفة 
واسعة من املسائل اليت تؤثر 
على اجتاه صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف 
املستقبل.

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت
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شرح هيكل عضوية القطاع ال خاص والهيئات األكادي مية
 )ITU-R( باب العضوية يف قطاعات االحتاد الثالثة مفتوح للقطاع اخلاص: قطاع االتصاالت الراديوية

.)ITU-D( وقطاع تنمية االتصاالت )ITU-T( وقطاع تقييس االتصاالت
ولكل قطاع من قطاعات االحتاد عدد من جلان الدراسات ذات الصلة باجملال احملدد للقطاع. 

وميكن ألي منظمة/كيان االنضمام لعضوية أي من القطاعات الثالثة أو لعضويتها مجيعاً. وأعضاء 
القطاعات ذوو العضوية الكاملة مؤهلون للمشاركة يف مجيع جلان الدراسات، فيما ميكن للمنظمات/

الكيانات اليت هلا جمال تركيز حمدد أن ختتار املشاركة يف جلنة دراسات واحدة كمنتسب.
وتستفيد اهليئات األكادميية واجلامعات واملؤسسات البحثية املرتبطة هبا من أسعار تفضيلية، كما هو 

احلال مع أعضاء القطاعات من البلدان النامية.

مبالغ ال مساه مة السنوية - القطـاع ال خـاص
قـطـاع تقييس االتصاالت / قـطـاع االتصاالت الراديوية

31.800أعضاء القطاع

 أعضاء القطاع من البلدان النامية
3.975*)ال يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي 2.000 دوالر أمريكي(

10,600املنتسبون

3,975اهليئات األكادميية ومؤسسات البحث

1,987.50اهليئات األكادميية ومؤسسات البحث من البلدان النامية

قـطـاع تـنمـيـة االتصاالت
7,950أعضاء القطاع

3,975أعضاء القطاع من البلدان النامية

3,975املنتسبون

1,987.50املنتسبون من البلدان النامية

3,975اهليئات األكادميية ومؤسسات البحث

1,987.50اهليئات األكادميية ومؤسسات البحث من البلدان النامية

ج ميع املبالغ بالفرنك السويسري
* ليس عضواً يف القطاع بعد وال هيئة فرعية تابعة لشركة متعددة اجلنسيات يوجد مقرها يف بلد متقدم

منفـتحـة وشـامـلــة
عضوية الهيئات األكادي مية

انضمت 63 مؤسسة أكادميية إمجااًل إىل عضوية االحتاد منذ مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد 
لعام 2010 الذي ُعقد يف غواداالخارا، املكسيك والذي فتحت فيه الدول األعضاء الباب أمام 
اهليئات األكادميية للمشاركة يف أعمال االحتاد على أساس جتريب ي. ومتكن فئة العضوية اجلديدة 

“اهليئات األكادميية واجلامعات واملؤسسات البحثية املرتبطة هبا” املؤسسات األكادميية من االضطالع 

ينفرد االحتاد الدويل 
لالتصاالت بني عائلة األمم 
املتحدة يف أنه جيمع يف 
عضويته 193 دولة عضواً 
وأكثر من 700 كيان من 
القطاع اخلاص وأكثر من 
60 مؤسسة أكادميية.
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بدور هام يف وضع املعايري والتوصيات مع االعرتاف خبرباهتم يف جماالهتم. ومشاركتها يف جلان 
الدراسات ذات اجملاالت ذات الصلة، تتيح الفرصة للدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني 

جلمع اخلربات واملشورة األكادميية بشأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويتسىن يف 
نفس الوقت لألساتذة وطالهبم النفاذ إىل اإلحصاءات والدراسات العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
وسيتم يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 استعراض مقرتحات لزيادة تطوير إشراك اهليئات 

األكادميية.

nمشاركة ال منظمات غير ال حكومية
املنظمات غري احلكومية مرحب هبا لالنضمام يف عضوية االحتاد كأعضاء قطاعات أو منتسبني 

واملشاركة يف جلان الدراسات وورش العمل العاملية واإلقليمية وغريها من الفعاليات. ويف بعض األوقات 
يتم التنازل عن رسوم العضوية عندما يتعلق األمر بأطراف فاعلة رئيسية هلا طابع دويل فيما يتعلق 

مبجال رئيسي من جماالت عمل االحتاد - ومن األمثلة على ذلك، مجعية اإلنرتنت اليت تتمتع بعضوية 
االحتاد بدون رسوم منذ عام 1995.

ومن بني 112 منظمة غري رحبية دولية وإقليمية متتعت باإلعفاء من رسوم العضوية، هناك %50 
منها تقريباً منظمات غري حكومية. وتقوم معايري اإلعفاء على مبدأ املعاملة باملثل. حيث توافق 

املنظمات املعفاة على أن تتيح لالحتاد نفس الفرص حلضور اجتماعاهتا واحلصول على منشوراهتا 
وغري ذلك من فوائد.

وبناًء على مشورة من فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية، سينظر مؤمتر 
املندوبني املفوضني لعام 2014 يف جدوى استحداث فئة جديدة للعضوية للمنظمات غري احلكومية، 

على أن يراجع يف نفس الوقت املعايري احلالية لإلعفاء من الرسوم.

لكل قطاع من قطاعات 
االحتاد عدد من جلان 
الدراسات ذات الصلة باجملال 
احملدد للقطاع.

http://itu4u.wordpress.com

