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مرحباً بكم
في االتحاد الدولي لالتصاالت

االحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة األمم املتحدة 
املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ذه الصفة، فهو مسؤول عن توزيع الطيف الراديوي  و
واملدارات الساتلية، وعن تقييس تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتنميتها يف مجيع أحناء العامل. وهو ملتزم 
التزاماً راسخاً بتوصيل مجيع سكان العامل   أينما كانوا 

ومهما كانت وسائلهم - وضمان احلق األساسي 
للجميع يف االتصال.

تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كل شيء 
نقوم به يف العامل احلديث، وكل واحد منا اليوم يعتمد 

على شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ا. فهي تساعد على إدارة كل شيء ومراقبته  وتطبيقا

بدءاً من خدمات الطوارئ، وإمدادات املياه، وشبكات 
الكهرباء، وسالسل توزيع الغذاء، إىل خدمات الرعاية 

الصحية، والتعليم، واخلدمات احلكومية، واألسواق 
املالية والنقل احمللي والدويل.

وقد ُأحرز تقدم هائل بالفعل، إذ هناك ما يزيد عن 
مخسة مليارات اشرتاك يف اهلاتف اخللوي املتنقل يف 
العامل، وأكثر من مليارين من سكان العامل يتمتعون 

اآلن بالنفاذ إىل اإلنرتنت.

ومبساعدة أعضائنا، جنلب منافع تكنولوجيات 
االتصاالت احلديثة إىل اجلميع بطريقة فّعالة وآمنة 

وسهلة وبأسعار معقولة.

وجنمع بني مجيع األطراف الفاعلة يف هذه الصناعة 
املتنوعة للغاية – من الشركات الراسخة إىل الوافدين 

اجلدد إىل السوق واملؤسسات األكادميية - لكي 
ذا العمل على أفضل وجه ممكن. والعضوية يف  نقوم 

االحتاد تفيد كل املعنيني، وتؤدي إىل زيادة أمهية االحتاد 
وفائدته للجميع، مما يساعدنا على بلوغ ليس فقط 

أهدافنا وإمنا األهداف األمشل لإلنسانية مجعاء.

وتسمح العضوية أيضاً بتحقيق عوائد واضحة وسريعة 
على االستثمار لفائدة أعضائنا الذين يستفيدون من 
االحتاد بوصفه منظمة فريدة من نوعها وحمايدة وذات 
طابع عاملي. فاالنضمام إىل عضوية االحتاد يتيح لكم 

فرصاً ال مثيل هلا للتواصل مع أبرز مواهب وممثلي 
الصناعة من 192 حكومة، ومن اهليئات التنظيمية، 

واملؤسسات األكادميية الرائدة وحنو 700 كيان 
من القطاع اخلاص. وهذا مينحكم فرصة فريدة من 

نوعها إلقامة عالقات مباشرة مع صانعي القرار من 
دوائر الصناعة للتأثري على مستقبل قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، واالتفاق بشأن معايري جديدة 
ا متكينكم من حتقيق انتشار أوسع يف األسواق  من شأ

وجعل صوتكم مسموعاً يف مجيع أحناء العامل.

إننا نرحب بانضمامكم إلينا.

الدكتور حمدون إ. توريه

األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
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تشهد صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تغريات سريعة. ويكون التعاون والتفاهم االسرتاتيجي 
بني مجيع أصحاب املصلحة أمراً حيوياً عندما ميكن 

لقرارات أن تؤدي إىل عواقب سياسية واجتماعية 
ومالية كبرية. ويوفر االحتاد حمفًال فريداً من نوعه وحمايداً 

وذا طابع عاملي لاللتقاء من أجل:

تبادل األفكار واملعارف وتبادل أفضل املمارسات؛• 

االتفاق حول املعايري يف بيئة تقوم على توافق اآلراء • 
والشفافية والن زاهة؛

إقامة عالقات مباشرة مع احلكومات واهليئات • 
التنظيمية ورواد الصناعة؛

إقامة شراكات؛• 

التأثري املباشر يف تشكيل الصناعة واملستقبل؛• 

ضمان سالمة منتجاتكم وموثوقيتها وتوافقها على • 
مستوى العامل واستدامتها؛

االستفادة من البيانات اإلحصائية األكثر مشوًال يف • 
العامل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

احلصول على منشورات ذات جودة عالية؛• 

االستفادة من الدعم املقدم من موظفني دوليني • 
على درجة عالية من التعليم ومتعددي اللغات؛

االطالع على املعارف احمللية من خالل املكاتب • 
اإلقليمية ومكاتب املناطق التابعة لالحتاد.

لم االنضمام    
إلى االتحاد الدولي لالتصاالت؟ 
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واالحتاد، إذ يواصل تلبية احتياجات األطراف الفاعلة 
القائمة، يعرتف أيضاً بالوافدين اجلدد إىل السوق ويليب 

م. احتياجا

االنضمام إىل املنظمة احلكومية الدولية العاملية • 
الوحيدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ميّكنك من إمساع صوتك يف مجيع أرجاء العامل.

االنضمام إىل االحتاد يتيح لك فرصة الوصول إىل • 
ممثلني من أعلى املستوليات من احلكومة ودوائر 

الصناعة.

االنضمام إىل االحتاد يسمح لك باالستفادة من • 
خربته االستثنائية يف بناء توافق اآلراء - خربة متتد 

على مدى 150 عاماً.
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تشمل أنشطة االحتاد ثالثة جماالت رئيسية منظمة يف إطار 
”قطاعات“ تعمل من خالل مؤمترات واجتماعات:

 توزيع الترددات الراديوية وإدارة المدارات الساتلية . 1
وتكنولوجيات النفاذ

تستخدم السواتل من أجل املكاملات اهلاتفية والربامج التلفزيونية 
وأنظمة املالحة الساتلية واخلرائط اإللكرتونية. وتعترب اخلدمات 

الفضائية ذات أمهية حيوية لرصد التغريات يف بيانات مثل 
درجة حرارة احمليطات وأنواع الغطاء النبايت وانبعاثات غازات 
االحتباس احلراري وإرسال هذه البيانات - مما يساعد على 
التنبؤ باجملاعات ومسار اإلعصارات أو تغري املناخ العاملي. 

وإن النمو اهلائل يف االتصاالت الالسلكية، ال سيما من أجل 
توفري اخلدمات عريضة النطاق، يشدد على ضرورة إجياد حلول 
عاملية ملعاجلة احلاجة إىل توزيعات إضافية من الطيف الراديوي 
ومعايري منسقة لتحسني إمكانية التشغيل البيين. ويقوم قطاع 

االتصاالت الراديوية يف االحتاد (ITU R) بتنسيق جمموعة واسعة 
ومتنامية من خدمات االتصاالت الراديوية، فضالً عن اإلدارة 
الدولية لطيف الرتدد الراديوي واملدارات الساتلية. وهناك عدد 

متزايد من األطراف الفاعلة اليت حتتاج إىل استعمال هذه املوارد 
احملدودة، وأصبحت املشاركة يف مؤمترات قطاع االتصاالت 

الراديوية وجلان الدراسات – حيث جتري أعمال مهمة بشأن 
االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق والتكنولوجيات اإلذاعية 

مثل التلفزيون فائق الوضوح والتلفزيون ثالثي األبعاد - حتظى 
بأولوية عالية أكثر من أي وقت مضى لدى احلكومات وقادة 

الصناعة. 

 تقييس االتصاالت. 2

تعد معايري االحتاد (اليت تسمى ”التوصيات“) أساسية 
لتشغيل شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم. 
وبدون معايري االحتاد، ال ميكنك إجراء مكاملة أو تصفح 
اإلنرتنت. وفيما يتعلق بالنفاذ إىل اإلنرتنت وبروتوكوالت 

النقل والضغط الصويت والفيديوي والشبكات املن زلية وعدد 
ال حيصى من اجلوانب املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، هناك مئات من معايري االحتاد اليت تسمح 
بتشغيل األنظمة على املستويني احمللي والعاملي. فعلى سبيل 

املثال، تعترب التوصية ITU-T H.264 اليت فازت جبائزة ”إميي“ 
أحد املعايري األكثر شعبية بشأن الضغط الفيديوي. ويف 
األحوال العادية، ينتج االحتاد سنوياً ويراجع ما يصل إىل 

150 من املعايري اليت تغطي كل شيء من وظائف الشبكات 

األساسية إىل خدمات اجليل التايل مثل التلفزيون القائم 
على بروتوكول اإلنرتنت. وإذا كانت منتجاتك أو خدماتك 

حتتاج إىل أي نوع من القبول الدويل، ما عليك إال أن 
تشارك يف مناقشات وضع املعايري اليت تدور يف قطاع تقييس 

االتصاالت باالحتاد.

تنمية االتصاالت. 3  

يتيح لكم قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد (ITU D) برناجماً 
تمون بالدخول إىل األسواق الناشئة  مالئماً سواء أكنتم 
أو تعزيز حضوركم فيها، أو إثبات الريادة العاملية يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو تعلم كيفية تنفيذ مبادئ 
السياسة الرشيدة، أو مواصلة تعزيز املسؤولية االجتماعية 

ملؤسستكم. ومن مصلحة اجلميع، يف عامل يقوم على التوصيل 
الشبكي بشكل متزايد، توسيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

المبادرات الرئيسية

يضطلع االحتاد بعدد من املبادرات اهلامة اليت تشمل الوالية 
اليت ُعهدت إليه دولياً من أجل «سد الفجوة الرقمية» مثل 

أحداث االحتاد بشأن التوصيل أو مبادرة « توصيل مدرسة، 
توصيل جمتمع». وينشر االحتاد أيضاً بصورة منتظمة البيانات 
اإلحصائية األمشل واألكثر موثوقية بشأن صناعة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

ما هي األنشطة
التي يضطلع بها االتحاد؟
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تغير المناخ • 
ييؤدي االحتاد دوراً حيوياً يف استخدام السواتل لرصد التغريات 
ا تزويد  الرئيسية يف البيئة. ويعمل االحتاد على منهجية من شأ

صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة موحدة لتقدمي 
تقارير عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت تنتجها. 

وباإلضافة إىل تشجيع اعتماد شبكات أكثر فعالية من اجليل 
التايل وحلول فّعالة مثل الشاحن العاملي لألجهزة املتنقلة، يعمل 

االحتاد على أن يكون مثاالً يُقتدى به من خالل اعتماده 
التكنولوجيات الذكية للحد من أثر الكربون الذي ينتجه.

اتصاالت الطوارئ• 

يقوم االحتاد بتعبئة الشركاء واملوارد لتقدمي مساعدة فورية 
على أرض الواقع عند وقوع الكوارث. ويوفر االحتاد أجهزة 

اتصاالت لالستعاضة عن البنية التحتية احمللية املتضررة، 
ويساعد البلدان على إعادة بناء شبكات وخدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل املستقبل. وقام 
االحتاد أيضاً بنشر العديد من املعايري لدعم االستجابة 

السريعة يف أعقاب الكوارث. كما أن التزام االحتاد الراسخ 
يف هذا اجملال يساهم يف إنقاذ األرواح.

األمن السيبراني• 

يلتزم االحتاد ليس فقط بتوصيل العامل وإمنا بتوصيله بأمان 
يئة بيئة آمنة ومأمونة على  وبروح من املسؤولية. وهذا يعين 

اخلط جلميع املستعملني.

إمكانية النفاذ• 

لكي يتحقق بالفعل سد الفجوة الرقمية، ينبغي أن 
يتمكن مجيع الناس من الوصول بسهولة إىل تكنولوجيات 

االتصاالت وبتكلفة معقولة وعلى أساس عادل، بغض 
النظر عن املوقع اجلغرايف أو الظروف االجتماعية أو اإلعاقة 

اجلسدية. ويشجع االحتاد هذا املبدأ يف مجيع جماالت 
أعماله.

النطاق العريض• 

لن تتحقق العديد من األهداف الرامية إىل جمتمع أفضل، 
ج ابتكارية  مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، بدون 

يف جماالت مثل الصحة والتعليم وإنتاج املواد الغذائية 
وتوزيعها والطاقة والنقل. وستعتمد هذه النهج بصورة 

متزايدة على البىن التحتية وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املتقدمة. ويعمل االحتاد مع جمموعة من 

الشركاء لتوسيع شبكات وخدمات النطاق العريض الثابتة 
واملتنقلة اليت ستعزز التقدم االجتماعي واالقتصادي يف كل 

بلد يف القرن احلادي والعشرين. ويف 2010، أطلق 
االحتاد باالشرتاك مع اليونسكو جلنة النطاق العريض املعنية 

بالتنمية الرقمية.
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العضويــــة
يشمل 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 أو ناشئة. وباب العضوية مفتوح 

اآلن أمام املؤسسات األكادميية أيضاً.

ويعد االحتاد الذي أنشئ على أساس مبدأ التعاون 
الدويل بني احلكومات (الدول األعضاء) والقطاع 
اخلاص (أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات 

األكاديمية)، احملفل العاملي الرئيسي حيث ميكن 
لألطراف العمل على حتقيق التوافق يف اآلراء حول 

طائفة واسعة من املسائل اليت تؤثر على اجتاه 
الصناعة يف املستقبل.

واعتباراً من أكتوبر 2010، فتح االحتاد باب املشاركة 
يف أعماله رمسياً أمام الهيئات األكاديمية والجامعات 

ا، وذلك لفرتة جتريبية  والمؤسسات البحثية املرتبطة 
تبلغ أربع سنوات

كم يكلف االنضمام إلى عضوية االتحاد؟

تدفع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات وحدات 
مسامهة وميكن هلم اختيار مسامهتهم املالية السنوية 
حبرية فوق حد أدىن. وميكن للمنظمات املتخصصة 

أن تشارك أيضاً بصفة منتسب يف أعمال إحدى 
جلان الدراسات. أما اهليئات األكادميية واجلامعات 

ا، فتتمتع بشروط  واملؤسسات البحثية املرتبطة 
تفضيلية لالنضمام، كما هو احلال بالنسبة ألعضاء 

القطاعات من بعض البلدان النامية.



مبالغ المساهمة السنوية الدنيامبالغ المساهمة السنوية الدنيا

قطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية

31 800* أعضاء القطاع

3 975** أعضاء القطاعات من البلدان النامية 
(ال يتجاوز نصيب الفرد من الدخل

000 2  دوالر أمريكي)

10 600 املنتسبون

3 975 اهليئات األكادميية ومؤسسات البحث

1 987,50 اهليئات األكادميية ومؤسسات البحث 
من البلدان النامية

قطاع تنمية االتصاالت

7 950 أعضاء القطاع

3 975 أعضاء القطاع من البلدان النامية

3 975 املنتسبون

1 987,50 املنتسبون من البلدان النامية

3 975 اهليئات األكادميية ومؤسسات البحث

1 987,50 اهليئات األكادميية واملؤسسات البحثية 
من البلدان النامية

* مجيع املبالغ بالفرنك السويسري

**ليس عضواً يف القطاع بعد وال هيئة فرعية تابعة لشركة متعددة اجلنسيات يوجد 

مقرها يف بلد متقدم.

التواصل وااللتزام والتوصيل.
  membership@itu.int ،www.itu.int/members :انضم إلى عضوية االتحاد

9      www.itu.int 
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جيري جزء كبري من أعمال االحتاد يف إطار جلان 
دراسات تشمل خربات متنوعة. ولكل جلنة دراسات 
ا ويعمل املشاركون معاً لتحديد  حمور تركيز خاص 
األطر اليت تضمن األداء األمثل جلميع اخلدمات، 

اجلديدة منها والقائمة. وتتمثل النتيجة الرئيسية ألعمال 
جلان الدراسات يف وضع معايري تقنية أو مبادئ توجيهية 

(التوصيات).

ميثل العديد من هؤالء اخلرباء مصاحل جتارية تقوم على 
املنافسة – ولكنهم داخل االحتاد، يتغاضون عن املنافسة 
من أجل التعاون يف سبيل تطوير األنظمة، وتبادل أفضل 

املمارسات، وصياغة مبادئ وخطوط توجيهية ختدم 
مصاحل الصناعة ككل. ويقدم االحتاد، من خالل توفري 
منصة حمايدة للتوصل إىل توافق يف اآلراء على الصعيد 
العاملي، خدمة حيوية وفعالة لصناعة تعد حمركاً رئيسياً 

بالفعل للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

تعد األفرقة املتخصصة مبثابة حمفل فّعال لألعضاء وغري 
األعضاء ملعاجلة قضايا الصناعة العاجلة املوجهة حنو 

السوق واليت ال تشملها والية جلان الدراسات القائمة.

وجتلب احللقات الدراسية اليت ينظمها االحتاد متحدثني 
رفيعي املستوى وتتيح فرصة لالطالع على مواضيع 

حمددة، بينما توفر ورش العمل اليت ينظمها االحتاد حمفًال 
فّعاالً لتبادل األفكار بني النظراء. وميكن أن تستند 

أعمال جلان الدراسات إىل نتائج ورش العمل.

وهذه األحداث اليت ينظمها االحتاد يف العامل أمجع ميكن 
أن تكون وسيلة فّعالة لالطالع على أعمال االحتاد.

األفرقة المتخصصة 
واجتماعات أخرى

لجان الدراسات
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إضافة إىل األحداث واالجتماعات املفتوحة أمام 
األعضاء فقط، يستضيف االحتاد بانتظام أحداثاً وورش 

عمل عاملية وإقليمية تكون مفتوحة لغري األعضاء. 
ويشتهر االحتاد الذي يعتربه الكثريون حمفالً عاملياً لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بأحداث مثل تليكوم 

العاملي لالحتاد الذي جيمع بني أكثر ممثلي احلكومات 
والصناعة نفوذاً لتبادل األفكار واملعارف من أجل حتقيق 

مصلحة اجلميع. 

وإننا، من خالل توصيل العالم والوفاء بالحق األساسي 
للجميع في االتصال، نسعى جاهدين لجعل العالم 

مكاناً أفضل وأكثر أمناً.

تطوير المهارات 
والمعارف

إن ”توصيل غري املوصلني“ ليس جمرد مسألة إنشاء بنية 
حتتية، بل ينبغي أن تكون هذه البينة التحتية مدعومة 

باسرتاتيجيات وسياسات تنظيمية فّعالة وفهم الجتاهات 
املستقبل: التقنية واالجتماعية واالقتصادية. وجيمع االحتاد 
الشركاء معاً ملناقشة هذه القضايا، وتبادل الرؤى، وأفضل 

املمارسات، وبالتايل وضع األسس لنمو الصناعة على 
املدى الطويل. وينشر االحتاد بانتظام تقارير تربز التطورات 

اهلامة كما أن لديه برناجماً خاصاً تابعاً ألكادميية االحتاد 
يعىن بتدريب التقنيني واملنظمني واإلداريني واجملتمعات 

احمللية على أفضل السبل لالستفادة من إمكانات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

محفــل عــالمـي لاللتقــــاء
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يوجد اليوم مليارات من املشرتكني يف اهلواتف احملمولة، 
وما يقرب من مخسة مليارات من السكان لديهم 

تلفزيون، ويوجد عشرات املاليني من مستعملي اإلنرتنت 
اجلدد كل عام. ويستعمل مئات املاليني من الناس يف 

العامل خدمات ساتلية   سواء من خالل احلصول على 
معلومات إرشادية من نظام مالحة ساتلية أو االطالع 
على التنبؤات اجلوية أو مشاهدة التلفزيون من مناطق 
منعزلة. وماليني آخرون يستعملون الضغط الفيديوي 
كل يوم يف اهلواتف احملمولة وأجهزة املوسيقى وآالت 

التصوير.

وكل جانب تقريباً من جوانب احلياة احلديثة – سواء يف 
جمال األعمال التجارية أو الرتفيه، يف العمل أو يف املن زل 

– يعتمد على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 
وتعد شبكة االتصاالت الدولية العاملية أكرب إجناز 

هندسي مت حتقيقه يف العامل بل واإلجناز األكثر تطوراً. 
إنك تستعملها يف كل مرة حتاول النفاذ إىل شبكة 

اإلنرتنت، أو إرسال بريد إلكرتوين أو رسالة قصرية أو 
االستماع إىل الراديو، أو مشاهدة التلفزيون، أو القيام 

بطلب على اخلط، أو السفر بالطائرة أو السفينة، 
وبالطبع كلما حتاول استعمال اهلاتف احملمول أو اهلاتف 

الذكي أو احلاسوب اللوحي.

وكل هذه األنشطة جتري بفضل االحتاد الدويل 
لالتصاالت وأعضائه.

بفضل االحتاد ميكنك إجراء مكاملة هاتفية: سواء • 
إىل مكتب جماور لك أو إىل صديق يف بلد آخر. 
وتشكل معايري االحتاد والربوتوكوالت واالتفاقات 

الدولية األساس الذي يقوم عليه النظام العاملي 
لالتصاالت.

التزام بتوصيل العالم ... 
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ينسق االحتاد إدارة شؤون السواتل على الصعيد • 
العاملي من خالل إدارة الطيف واملدارات مما يوفر 

النفاذ إىل التلفزيون، واجتاهات أنظمة املالحة 
الساتلية، واملعلومات اجلوية واخلرائط اإللكرتونية، 

وجيعل االتصاالت ممكنة حىت يف أبعد املناطق 
يف العامل.

جيعل االحتاد النفاذ إىل اإلنرتنت ممكناً، فمعظم • 
التوصيالت بشبكة اإلنرتنت تيسرها املعايري اليت 

يضعها االحتاد.

يسمح االحتاد باستمرار تشغيل االتصاالت أثناء • 
الكوارث وحاالت الطوارئ.

يدعم االحتاد صناعة تكنولوجيا املعلومات • 
واالتصاالت ويوجهها يف بناء شبكات الغد.

يعزز االحتاد ثورة اهلاتف احملمول. جتعل معايري • 
شبكات النقل وغريها االتصاالت املتنقلة وعريضة 

النطاق ممكنة.

يتعاون االحتاد مع شركاء من القطاعني العام • 
واخلاص لضمان النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

ا بأسعار معقولة وعلى أساس  واالتصاالت وخدما
منصف وعاملي.

يعمل االحتاد على تعزيز قدرات الناس يف مجيع • 
أحناء العامل من خالل التعليم والتدريب يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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أنشئ االحتاد الدويل لالتصاالت يف 1865 يف باريس 
حتت اسم االحتاد الدويل للربق. ويرجع امسه احلايل 

إىل 1934، ويف 1947 أصبح وكالة متخصصة 
تابعة لألمم املتحدة. وعلى الرغم من أن جمال 
خربته األوىل كانت هي خدمة الربق، أصبحت 

أعمال االحتاد تغطي اليوم كامل قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بدءاً من اإلذاعة الرقمية إىل 

اإلنرتنت ومن التكنولوجيات املتنقلة إىل التلفزيون 
ثالثي األبعاد. ومنذ إنشائه كان االحتاد منظمة 
تقوم على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 

ويشمل أعضاؤه حالياً 192 بلداً وحوايل 700 من 
كيانات القطاع اخلاص. ويوجد مقر االحتاد يف 

من املكاتب  جنيف، سويسرا، ولديه اثنا عشر مكتباً 
اإلقليمية ومكاتب املناطق يف العامل.

لمحة تاريخية عن االتحاد
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االتصال:
International Telecommunication Union (ITU)

Place des Nations
1211 Geneva 20 - Switzerland

membership@itu.int - www.itu.int/members

األمم المتحدة ومكتب االتصال:
االتحاد الدولي لالتصاالت وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ولديه مكتب اتصال في مقر األمم المتحدة بنيويورك.

Office DC2-2525, 
2 United Nations Plaza  - New York, NY, 10017 

Tel.: +1 917 367 2992  - E-mail: fowlie@un.org, gary.fowlie@itu.int

 إثيوبيا
المكتب اإلقليمي لالتحاد

P.O. Box 60 005
Gambia Rd. Leghar ETC Bldg 3rd Floor 

Addis Ababa - Ethiopia
E-mail: itu-addis@itu.int

Tel.:   (+251 11) 551 49 77
Tel.:   (+251 11) 551 48 55
Tel.:   (+251 11) 551 83 28
Fax.   (+251 11) 551 72 99

 البرازيل
المكتب اإلقليمي لالتحاد

SAUS Quadra 06 Bloco “E”
11 andar – Ala Sul 

Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel.) - CEP 
70070-940

Brasilia – DF
E-mail: itubrasilia@itu.int
Tel.:   (+55 61) 2312 2730
Tel.:   (+55 61) 2312 2733
Tel.:   (+55 61) 2312 2735
Tel.:   (+55 61) 2312 2736 
Fax.   (+55 61) 2312 2738

مصر
المكتب اإلقليمي لالتحاد

c/o National Telecommunications 
Institute Bldg (B 147)  
Smart Village - Km 28

Cairo -Alexandria Desert Road
6th October Governorate - Egypt

E-mail: ITU-RO-ArabStates@itu.int 
E-mail: itucairo@itu.int

Tel.:    (+202) 35 37 17 77
Fax.   (+202) 35 37 18 88

االتحاد الروسي
مكتب المنطقة لالتحاد

4, building 1 
Sergiy Radonezhsky Str.  

Moscow 105120
Russian Federation

Mailing address:
P.O. Box 25 - Moscow 105120

Russian Federation
E-mail: itumoskow@itu.int 

Tel.:   (+7 495) 926 60 70
Fax.   (+7 495) 926 60 73

 تايالند
المكتب اإلقليمي لالتحاد

3rd Floor Building 6, 
TOT Public Co., Ltd

89/2 Chaengwattana Road, Laksi  
Bangkok 10210 - Thailand

Mailing address:
P.O. Box 178, Laksi Post Office

Bangkok 10210, Thailand
E-mail: itubangkok@itu.int

Tel.:   (+66 2) 574 8565/9
Tel.:   (+66 2) 574 9326/7
Fax.       (+66 2) 574 9328

 إندونيسيا
مكتب المنطقة لالتحاد

Sapta Pesona Building, 13th floor 
JI. Merdeka Barat No. 17

Jakarta 10001 - Indonesia 
Mailing address:

c/o UNDP - P.O. Box 2338
Jakarta 10001 - Indonesia
E-mail: itujakarta@itu.int

Tel.:      (+62 21) 381 35 72
Tel.:      (+62 21) 380 23 22
Tel.:      (+62 21) 380 23 24
Fax.   (+62 21) 389 05 521

زيمبابوي
مكتب المنطقة لالتحاد

Corner Samora Machel 
and Hampton Road

P.O. Box BE 792 
Belvedere Harare 

Zimbabwe
E-mail: itu-harare@itu.int 

Tel.:   (+263 4) 77 59 41
Tel.:   (+263 4) 77 59 39
Fax.   (+2634) 77 12 57

الكاميرون
مكتب المنطقة لالتحاد

Immeuble CAMPOST, 3ème étage
Boulevard du 20 mai
Boîte postale 11017
Yaoundé - Cameroun

E-mail: itu-yaounde@itu.int 
Tel.:   (+ 237) 22 22 92 92
Tel.:   (+ 237) 22 22 92 91
Fax.   (+ 237) 22 22 92 97

بربادوس
مكتب المنطقة لالتحاد

United Nations House
Marine Gardens

Hastings - Christ Church
P.O. Box 1047

Bridgetown - Barbados
E-mail: itubridgetown@itu.int  

Tel.:   (+1 246) 431 0343/4
Fax.   (+1 246) 437 7403

شيلي
(UIT) مكتب المنطقة لالتحاد
Oficina de Representación de Area 

Merced 753, Piso 4
Casilla 50484 - Plaza de Armas

Santiago de Chile - Chile
E-mail: itusantiago@itu.int 

Tel.:   (+56 2) 632 6134/6147
Fax.   (+56 2) 632 6154

هندوراس
(UIT) مكتب المنطقة لالتحاد
Oficina de Representación de Area

Colonia Palmira, Avenida Brasil
Edificio COMTELCA/UIT 4 Piso

P.O. Box 976
Tegucigalpa - Honduras

E-mail: itutegucigalpa@itu.int   
Tel.:   (+504) 2 201 074
Fax.   (+504) 2 201 075

 السنغال
مكتب المنطقة لالتحاد

Immeuble Fayçal, 4ème Etage
19, Rue Parchappe x Amadou Assane

Ndoye 
Boîte postale 50202 Dakar RP

Dakar - Sénégal
E-mail: itu-dakar@itu.int

Tel.:   (+221) 33 849 77 20
Fax.   (+221) 33 822 80 13

إ فريقيـــا

األمريكتان

كومنولث الدول المستقلةآسيا - المحيط الهادئالدول العربية

المكاتب اإلقليمية لالتحاد:
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