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 االتحاد الدولي لالتصاالت: التزام بتوصيل العالم
باسم االحتاد الدويل  1865مايو  17وقد تأسس يف  .بتوصيل العالمعاماً  145ن لالتصاالت منذ أكثر م االحتاد الدويل يلتزم

 نراها اليتاملمتدة املتصلة و ، ولعب دوراً رئيسياً يف بناء شبكات االتصاالت املعلوماتية دولية في العالمأقدم منظمة  للربق وهو
قد اليوم واليت تشمل تكنولوجيات اهلاتف والراديو والتلفزيون واألنظمة الساتلية واالتصاالت املتنقلة والالسلكية واإلنرتنت. و 

، واختارته مؤسسة بوز ألني هاميلتون العاملية يف عام 1947يف عام  ألمم املتحدةوكالة متخصصة من وكاالت ااالحتاد أصبح 
 .في العالم استمرارا  عشرة مؤسسات باعتباره مؤسسة من أكثر  2004

الذين يعملون  ،األعضاء من القطاعين العام والخاص خليط من ناحيةاالحتاد فريدًا من بني وكاالت األمم املتحدة  عد  وي  
معًا للتوصل إىل توافق عاملي يف اآلراء بشأن تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرها حول العامل. ويف الفرتة 

 مرحلتني على اليت ن ظمتجملتمع املعلومات الرائدة لقمة األمم املتحدة العاملية  الوكالة، عمل االحتاد بوصفه 2005/2003
 .2015وصول فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل مجيع البشر حبلول عام ب بلداً  175وشهدت تعهد 

عضو من  700 وأكثر من بلداً  193 االحتاد حالياً  أعضاء عدد يبلغ
واملنتسبني، مبا يف ذلك مجيع كبار مقدمي أجهزة  اخلاص القطاع

 العامل. يف وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 -عيد اكتشاف نفسها مرة تلو األخرى للمؤسسات "اليت ت   تون اليت حصل عليها االحتادجائزة بوز ألني هاميل نحت  
عرض إشادة اللجنة بتدفق معلومات ويف م . الظروف الفريدة اليت أدت إىل إنشائها"بسبب تغّي  - رائدة في السوق وتظل
البنية التحتية  أي تسهيل -عرب داخليًا عما ميثله خارجيًا إن االحتاد "ي   اللجنة بشكل فعال جداً، قالت االحتاد

 .واالتصاالت" للمعلومات
 واليته المتمثلة في توصيل العالم من خالل ثالثة قطاعات تنظيمية. وتقوم هذه القطاعات بما يلي:باالتحاد  ويضطلع
 معايير تقنية عالمية تشمل وظائف أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالسلكية وتشغيلها  صياغة

قطاع االتصاالت  -البيني وإدارة االستعمال العالمي لطيف الترددات الراديوية والموارد المدارية الساتلية 
 (ITU-R) الراديوية لالتحاد

 سلكية لاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أجهزة  وخدمة معايير تقنية عالمية تشمل وظائف صياغة
 (ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد -وتشغيلها البيني، 

 مبادرات للتنمية وشراكات مع القطاعين العام والخاص تستهدف تشجيع نفاذ تكنولوجيا  إطالق وتنفيذ
قطاع  -تنفيذهاو حول العالم  محدود بشكل الخدمة فيها تتوفرالمعلومات واالتصاالت إلى المجتمعات التي 

 (ITU-D) تنمية االتصاالت لالتحاد
 

 واتخاذ القرار والتعاون والتوصيل الحوار: االتحادتيليكوم التي ينظمها  أحداث
احلكومات والصناعة واملبتكرين والباحثني  قادةمنصة فريدة إلقامة الشبكات بني  االحتاد تيليكوم اليت ينظمها أحداثتثل 

 املعارفلتواصل والتعاون وإعداد حلول للتحديات العاملية من خالل نقل من أجل اوغيهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني 
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عملية التغيي ويرمسون خرائط مستقبل صناعة تكنولوجيا  االحتاد أحداث تيليكوموتبادل األفكار. ويقود املشاركون يف 
 املعلومات واالتصاالت ويتخذون قرارات ذات أثر عاملي كبي.

حدث ما توصلت إليه األجهزة وأفضلها ألمعرض  ومجع بني كخدمة ألعضاء االحتاد 1971يف عام لالحتاد  تيليكومأول  وأقيم
لالحتاد يف عام  تيليكوم ملناسباتمم ملساعدة املشاركني يف التنبؤ باجتاهات الصناعة. واحتفااًل بالسنوية األربعني ومنتدى ص  

تصميم ال مت تغييوجيا واجملتمع ككل على مدار هذه العقود األربعة، والتكنولالتغي اهلائل يف الصناعة  ةافًا بوتي رت واع 2011
ليكز على إقامة الشبكات وتقاسم املعارف والبحث التعاوين على حلول واقعية  2012لعام  تيليكوم العاملياالسرتاتيجي ل

يسر للمداوالت على أرفع ه الفريد كم  مع احملافظة على دور  -اليت تؤثر على املواطنني يف مجيع أحناء العامل  الفعليةللمسائل 
 املستويات بني احلكومات والصناعة يف القطاع اخلاص واالستثمار واجملتمعات التنظيمية.

 .2011أكتوبر  27إىل  24يف جنيف، سويسرا من  2011العاملي لعام  تيليكومعقد 

http://world2011.itu.int/

