إن هنج االحتاد الدويل
لالتصاالت اخلاص بالعمل
بعناية فائقة وحبس مرهف
مع التميز التقين من أجل
التنسيق مع مجيع البلدان فيما
يتعلق بطريقة استعمال الطيف
الرتددي ،سامهت يف التطور
اهلائل للخدمات يف جمال
االتصاالت الالسلكية.

بول ميتشيل،
مدير ورئيس شركة ميكروسوفت

االنضمام لعضوية قطاع
تقييس االتصاالت جيلب
لنا قيمة عظيمةكشركة من
شركات تشغيل االتصاالت؛
حيث إنه مع التغري السريع يف
هذه السوق ،ينبغي لنا دائماً
حماولة التكيف مع أحدث
التكنولوجياتوالربوتوكوالت.

رشيد األحمد،
مدير  -الشؤون اخلارجية
والشؤون املؤسسية
شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة

ميكنك من خالل االنضمام
إىل عضوية قطاع تنمية
االتصاالت النفاذ إىل آخر
املعلومات واالجتاهات يف جمال
تنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

السيد شميتيدبالجيت نارانتونغاالغ،
نائب مدير
شركة شبكة اتصاالت املعلومات

يشرف شركة هواوي أن
تكون عضواً يف قطاع تقييس
االتصاالت منذ عام .2001
ومن النظام الدويل لالتصاالت
املتنقلة إىل الصحة اإللكرتونية
ومن الرتميزات السمعية
والفيديوية إىل األمن ،سيوفر
قطاع تقييس االتصاالت معايري
أكثر تفرداً ستساعد يف بناء
صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت احلديثة .وستواصل
الشركة املشاركة يف أنشطة وضع
املعايري بقطاع تقييس االتصاالت
وحتقيق فائدة أكرب من أجل
حتسني جمتمع املعلومات .وذلك
بتبين رؤية “إثراء حياة الشعوب
عن طريق االتصاالت”.

السيد وانغ زيومين،
مدير إدارة معايري الصناعة
شركة هواوي
يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت
بالتعاون مع شركائه من
املنظمات املعنية بوضع املعايري
(مثل مشروع شراكة اجليل
الثالث ( )3GPPومعهد مهندسي
الكهرباء واإللكرتونيات ()IEEE
وفريق مهام هندسة اإلنرتنت
( ))IETFجبلب تغلغل هذه
املنظمات و ارائها على الصعيد
العاملي يف عملية وضع املعايري
اخلاصة بتكنولوجيا الشبكات
وأدائها و توصيالهتا واليت تعد
أحد العوامل املسامهة يف حتقيق
رؤية شركة إريكسون املتمثلة يف
إقامة جمتمع موصول.

الدكتور غاني عباس،
استشاري معايري االتصاالت الدولية،
إريكسون

انضم اليوم! وساعدنا يف حتديد مالمح مستقبل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
اتصل بنا على:

membership@itu.int

توصيـل العـالم

www.itu.int/en/join

االتحاد الدولي لالتصاالت
جنيف ،سويسرا

بـرنـامج العضـويـة
في قـطـاعــات
االتحاد الدولي لالتصاالت

التواصل مع هيئات تنظيم
تكنولوجيا املعلومات
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تقدمي املشورة للحكومات بشأن
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 االحتاد الدويل لالتصاالت طرف رئيسي و دويل يف تقدم عاملاالتصاالت ,فمن خالل االنضمام إىل االحتاد ،ستتاح لكم فرصة
التأثري يف القوانني واملعايري املستقبلية بالتعاون مع أعضاء آخرين
4
من مجيع أحناء العامل:
1




أكثر من  700شركة ورابطة أعمال ومنظمة غري حكومية



أكثر من  80جامعة ومؤسسة احباث

املشاركة خبرباتكم واالستفادة
 5من احللقات الدراسية التدريبية
5
2املتخصصة

النفاذ اىل اإلحصاءات والدراسات
العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيا
5
8
املعلومات واالتصاالت

4
4
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2
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46

التمتع بتخفيض بنسبة
على املنشورات و %20على
التليكوم
 7بطاقات الدخول اىل
4
 9العاملي لالحتاد 6ITU Telecom World
%15

املشاركة يف املناقشات
العاملية واإلقليمية
1

يشجع االحتاد الدويل على التعاون بني احلكومات وهيئات
بوصفه اجلهة العاملية الرئيسيىة اليت يقوم
التنظيم والقطاع اخلاص
5
2
فيها األعضاء بصياغة وحتديد جمموعة واسعة من املسائل اليت تؤثر
يف مستقبل صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 193دولة وهيئة تنظيمية
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74

املشاركة يف جلان الدراسات
جمال
 6املعنية بالقضايا الناشئة يف
3
3
3 6تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إطالق شراكات مبتكرة بني
7القطاعني العام واخلاص

1
1

قطاعات االتحاد الدولي لالتصاالت تسمح قطاعات االحتاد
الثالثة لألعضاء باملشاركة يف اجملاالت اليت تتالءم بصورة أفضل مع
خرباهتم واهتماماهتم وميكن االنضمام ألي عدد من القطاعات.
ويتيح ذلك لكل عضو االنضمام إىل االحتاد بالشكل األكثر مالئمة
الحتياجاهتم واهتماماهتم.
قطاع االتصاالت الراديوية :يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بدور
حيوي يف إدارة موارد طيف الرتددات الراديوية ومدارات الستااليت على
الصعيد العاملي ووضع املعايري الدولية ألنظمة االتصاالت الراديوية.
قطاع تقييس االتصاالت :يقوم قطاع تقييس االتصاالت جبمع
اخلرباء من مجيع أحناء العامل لوضع معايري دولية تعرف بتوصيات
قطاع تقييس االتصاالت،اليت تعمل كعناصر حمددة يف البنية التحتية
العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
قطاع تنمية االتصاالت :يعمل قطاع التنمية على نشر النفاذ إىل
وسائل االتصاالت بصورة عادلة وميسورة التكلفة ،كوسيلة لتحفيز
التنمية االجتماعية واالقتصادية.

لجان الدراسات يوجد يف كل قطاع عدد من جلان
الدراسات .وتتاح لألعضاء فرصة فريدة لاللتقاء ومناقشة
5
القضايا ذات الصلة يف 8
جماهلم  .ويف هذه اللجان الدراسية  ،يتم
التوصل إىل توافق بني مجيع األعضاء بشأن موضوعات متعددة
كالقوانني واملعايريوالتنمية يف عامل االتصاالت.
تـكـاليـف الـعـضـويــة تستنـد رســوم العضـويــة إىل العضـويــة
اليت تناسبك
ملزيد من املعلومات ،يرجى ز7يارة املوقع4www.itu.int/en/ioin :

أو التواصل عرب الربيد اإللكرتوين.membership@itu.int :

