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 نشرة إخبارية

االتحاد الدولي لالتصاالت يفتح أبوابه أمام هيئات أكاديمية كجامعات أولى تم قبولها 
 للمشاركة في أعمال القطاعات

تم  رحب االتحاد الدولي لالتصاالت اليوم بالمؤسسات األكاديمية االثنتي عشرة األولى التي – 2011يناير  14جنيف، 
قبولها للمشاركة في أنشطة القطاعات بموجب قرار جديد يشجع إشراك الجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها في 

 .أعمال االتحاد

-ITU)وقطاع تقييس االتصاالت  (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية  –وقد انضم إلى أعمال القطاعات الثالثة لالتحاد 

T)  وقطاع تنمية االتصاالت(ITU-D) المعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالجزائر ،
(INTTIC)  والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس(ENIT). 

وانضمت إلى أعمال قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت، جامعة نانجينغ للبريد واالتصاالت بالصين 
(NUPT)  وانضمت إلى أعمال قطاع تقييس االتصاالت جامعة واسيدا، اليابان،  .في بيجينوجامعة تشينغوا التي يوجد مقرها

وجامعة صفاقس بتونس والمدرسة العليا لالتصاالت بتونس، ومعهد سنهغاد للتعليم التقني بالهند ومركز البنية التحتية 
 .ركابالدانم Aalborgلالتصاالت التابع لجامعة 

جامعة وانضم إلى أعمال قطاع تنمية االتصاالت معهد كيغالي للعلوم والتكنولوجيا برواندا، والجامعة المفتوحة بتنزانيا، و 
Bucks New University بالمملكة المتحدة. 

دد، إن متحدثًا في حفل خاص للترحيب بالوافدين الج الدكتور حمدون توريه، وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
وأردف قائًال . الهيئات األكاديمية ستجلب صوتًا يحمل أفكارًا جديدة لألعمال التي تضطلع بها القطاعات الثالثة لالتحاد

إننا نتطلع بحماس للمساهمة الهامة التي ستقدمها لنا المؤسسات األكاديمية مما سيؤدي إلى إثراء أفق المعرفة لدى "
النجوم  التربة الخصبة التي تترعرع فيهاإن هذه المؤسسات هي "، وأضاف قائًال "لناشئةاالتحاد في المجاالت الرئيسية ا

ومن . الصاعدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المستقبل، سواء أكانوا مهندسين أو قادة أعمال تجارية
 ."مهامساعدة االتحاد في أن يبقى في طليعة الصناعة التي يخد ةالفريد أفكارهمشأن 

، البروفيسور أوبي من جامعة واسيدا، اليابان والبروفيسور المرموقينوحضر حفل الترحيب أيضًا أستاذان من األساتذة 
 جديديناللذان عّينهما الدكتور توريه بصفة مبعوثين خاصين  (UKTA)ميلور من أكاديمية االتصاالت بالمملكة المتحدة 

 .لالتحاد من أجل الهيئات األكاديمية

الذي ) السماح للهيئات األكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها بالمشاركة في أعمال االتحاد( 169القرار و 
، ينص بوجه خاص على تخفيض تكاليف العضوية بالنسبة في االتحاديمثل خطوة كبيرة نحو توسيع قاعدة العضوية 

 فرنكًا سويسريًا أو 975 3وتحدد الرسوم بمبلغ . للهيئات األكاديمية
16

من قيمة وحدة المساهمة المستحقة على أعضاء  1

 فرنكًا سويسريًا أو 987,50 1القطاعات بالنسبة للمؤسسات من البلدان المتقدمة؛ و
32

من قيمة وحدة المساهمة  1
 .البلدان الناميةالمستحقة على أعضاء القطاعات بالنسبة للمؤسسات من 

والخبرات مع  والمعارففرصة لتبادل اآلراء الوستتيح المشاركة في أعمال االتحاد للهيئات األكاديمية ومؤسسات البحوث 
كما أنها توفر فرصًا جديدة . أطراف فاعلة متعددة من البلدان المتقدمة والبلدان النامية ومن القطاعين العام والخاص

مؤسسات  ت تعود بمنفعة متبادلة مع الجهات المصنعة والمشغلين والمؤسسات المالية وغيرها منللمؤسسات إلقامة شراكا
 .دولة عضواً  192البحوث والسلطات العامة من جميع الدول األعضاء في االتحاد البالغ عددها 
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حاد والمساهمة فرصة للمشاركة بشكل فعال في األنشطة الجارية في قطاعات االتالوستتاح للمؤسسات األكاديمية 
كما أن مشاركتها في االجتماعات والحلقات الدراسية وورش العمل التي ينظمها . إيجاد تكنولوجيات ومعايير جديدة في

التقنية والتجارية ليشمل قضايا أوسع في مجال  مجرد المسائلاالتحاد ستمكنها من توسيع مجال عملها إلى أبعد من 
 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالسياسة العامة واإلطار التنظيمي 

للمؤسسات األكاديمية بالمشاركة في أعمال أي قطاع من القطاعات الثالثة إلى حين انعقاد مؤتمر  169ويسمح القرار 
 .تجربة أولية تستغرق أربع سنوات أي بعد انقضاء فترة 2014المندوبين المفوضين لعام 

قطاعات  سسات األكاديمية التي ترغب في االنضمام إلى قطاع أو أكثر منوبموجب أحكام هذا القرار، يتعين على المؤ 
االتحاد أن تكون مدعومة من الدولة العضو في االتحاد التي تنتمي إليها، وينبغي أال تحل محل الهيئات المنضمة حاليًا 

 .إلى االتحاد بصفة عضو قطاع أو منتسب

بناء على تقييم األفرقة  2014حاد، إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام وسُيقدم تقرير من المجلس، الهيئة اإلدارية لالت
 .االستشارية التابعة للقطاعات الثالثة للتمكن من اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة الهيئات األكاديمية في أعمال االتحاد

 # # # 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال كالتالي

 العالقات مع وسائل اإلعالمرئيسة قسم ، سارة باركس
 6135 730 22 41+ :الهاتف

 1439 599 79 41+ :الهاتف المحمول
 sarah.parkes@itu.int :بريد اإللكترونيال

 .www.flickr.com/photos/itupictures: لالتحاد Flickrالملتقطة أثناء الحدث في موقع  الصورويمكن االطالع على 

 ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟

وقد ظل االتحاد . االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  عامًا، ينّسق 145على مدى 

المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 
من الشبكات عريضة النطاق إلى : يل العالمويلتزم االتحاد بتوص. البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت

أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية 
 .والتلفزيونية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

 
www.itu.int 

mailto:sarah.parkes@itu.int�
http://www.flickr.com/photos/itupictures�

