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 األساسيالنظام  

 

 وتكنولوجيا المعلومات تالعربي لالتصااللالتحاد 
 

 

 مقدمة
مع االعرتاف الكامل باحلق السيادي لكل دولة يف تنظيم اتصاالهتا، ونظرًا إىل أمهية االتصاالت املتزايدة يف التنمية 

، باعتباره الصك النظام األساسي، فإن الدول األطراف يف هذا 1االجتماعية واالقتصادية جلميع الدول العربية
، سعيًا منها إىل تسهيل العالقات والتعاون الدويل والتنمية وتكنولوجيا املعلومات األساسي لالحتاد العريب لالتصاالت

 صاالت، قد اتفقت على ما يلي:االقتصادية واالجتماعية عن طريق ُحسن تشغيل االت

 

 1لمـادة ا

 أهـداف االتحـاد
، استعماهلانظيم لتحسني االتصاالت جبميع أنواعها وت وتوسيعه، احلفاظ على التعاون بني الدول األعضاء ( أ

ها تعزيز التعاون املثمر والشراكة بينو  يف أنشطة االحتاد، من املنطقة العربية أعضاء القطاعتشجيع مشاركة و 
 الدول األعضاء بغية بلوغ الغايات اإلمجالية املنصوص عليها ضمن أهداف االحتاد؛ بني و 
يف ميدان االتصاالت، فضاًل عن تشجيع حشد املوارد املادية  تبادل اخلربات والتجارباملساعدة التقنية و  ( ب

 ؛ذات االحتياجات اخلاصةالعربية ملساعدة الدول  والبشرية واملالية الالزمة

                                                           
1
 الدول العربية هي الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية  
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لوسائل التقنية وتشغيلها أفضل تشغيل، بغية حتسني مردودية خدمات االتصاالت وزيادة تشجيع تنمية ا ( ج
إىل السعي إىل توصيل مزايا التكنولوجيات  باإلضافةفائدهتا، وإتاحتها للجمهور إىل أقصى حد ممكن 

 الناشئة إىل مجيع سكان الدول العربية؛و اجلديدة 

وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون ليمي والدويل على املستوى اإلقتنسيق جهود الدول األعضاء  ( د
 ؛يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وشراكة بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

 ،التنسيق والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية والشبه إقليمية يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ( ه
 ؛العربية يف هذه املنظماتمبا خيدم مصاحل الدول 

   ؛املنطقة العربية ةصلحملإجراء الدراسات والبحوث املختلفة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ( و

  ،وضع سياسات ولوائح تنظيمية ومعايري ومبادئ توجيهية للمنطقة العربية ( ي
 

 2لمـادة ا

 االتحـاد تكوين
تتعاون فيها الدول األعضاء وأعضاء تتبع جلامعة الدول العربية و حكومية  إقليميةلالتصاالت هو منظمة  عريباالحتاد ال

 من:االحتاد يتكون و القطاعات لبلوغ أهداف االحتاد، 

  ؛الدول األعضاء: الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية أ(

يف املنطقة  واملنظمات ذات العالقة والشركات واجلهات األكادميية أعضاء القطاع: مشغلي االتصاالت ب(
 ؛العربية

رسوم االنضمام لالحتاد بناًء على موافقة جملس االحتاد غري الرحبية من  الكياناتبعض  ءمراقبني: يتم استثنا ج(
  وتكون مشاركة هذه الكيانات بصفة مراقب،  
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 3المـادة 

 هيكل االتحاد
 يتألف االحتاد من:

 ؛اهليئة العليا لالحتاد اجلمعية العمومية، وهي أ(

 ؛اجلمعيات العمومية لالحتادلالحتاد يف الفرتات اليت تقع بني  اإلداريةاهليئة اجمللس، وهو  ب(

 ؛اد ويوجد اها مكتب األمني العاماألمانة العامة، وهي مسؤولة عن تسيري أعمال االحت ج(

، مبا يف ذلك الفرق ةواإلقليمي ةالدولياالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ويتضمن إدارة الشؤون قطاع شؤون  د(
، مبا يف ذلك الدراسات واملشاريع وبناء القدرات الشؤون العربية والتنمية، وإدارة التحضريية للمؤمترات واجلمعيات

 ؛يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للمنطقة العربية
 ؛، مبا يف ذلك الفرق التحضريية ملؤمترات الربيد واللجان والفرق الدراسية املختلفةقطاع شؤون الربيد (ه

 4املـادة 
 اجلمعية العمومية

، وتقوم سنوات مرة كل أربعإىل االنعقاد  اجلمعية دعىوتمن وفود متثل الدول األعضاء.  اجلمعية العموميةتكون ت
 بالتايل: العمومية اجلمعية 

 يف االجتماع ينعقد وعندما االجتماع، فيه ينعقد الذي البلد حكومة تسميه شخص عموميةمعية الاجل يرتأس أ(
 ؛ ذاهتا اجلمعية تنتخبه شخص يرتأسها االحتاد مقر
، وعن السياسة العامة والتخطيط آخر مجعية عمومية نظر يف تقارير اجمللس عن أنشطة االحتاد منذت ب(

 ؛صدق عليهالالحتاد وت نظر يف التقارير املاليةوت، االسرتاتيجي لالحتاد
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اجلمعية للفرتة املمتدة إىل موعد انعقاد  تضع اخلطة املالية لالحتاد، كما الحتادالسرتاتيجية لاخلطة اضع ت (ج
 ؛ةالتالي العمومية

 ؛األساسية، وجداول الرواتبدد الرواتب قة مبوظفي االحتاد، وعند اللزوم حتضع مجيع التوجيهات العامة املتعلت (د
 ونظام البدالت جلميع موظفي االحتاد؛

 ؛من خالل التصويت السري 2مني العاماأل نتخبت (ه

النظام هذا  مبا يف ذلك مقرتحات إلدخال تعديالت على ما تقدمه الدول األعضاء من مقرتحاتتنظر في (و
 ؛األساسي

االحتاد واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، ويتخذ ما يراه يربم أو يراجع، عند االقتضاء، االتفاقات بني  (ي
 بشأنه؛ مناسباً من إجراءات

 5املـادة 
 اجمللس

 

باسم اجلمعية  لالحتاد اإلداريةاهليئة يعمل اجمللس بصفته اجلمعيات العمومية لالحتاد، يف الفرتات اليت تقع بني  أ(
، وميكن للمجلس أن باستثناء العام الذي تقام فيه اجتماعات اجلمعية العمومية وجيتمع مرة واحدة يف العام العمومية

 ؛ينعقد بصورة استثنائية إن دعت احلاجة إىل ذلك

أو من  يتكون جملس االحتاد من الدول األعضاء يف االحتاد ويكون التمثيل على مستوى وزير أو وكيل وزارة ب(
، مع مراعاة مبدأ ل دورة عادية، رئيسه ونائب رئيسهس، يف بداية كينتخب اجملل، و يكون مبقامهم أو ينوب عنهم

. وحيتفظ الرئيس ونائب الرئيس مبنصبيهما إىل حني افتتاح الدورة العادية الالحقة، وحيل العربية التناوب بني املناطق
 ؛ غيابه نائب الرئيس حمل الرئيس يف

 .نظام األساسيالاجمللس مجيع التدابري الالزمة كي يسهل على الدول األعضاء تنفيذ أحكام هذا  يتخذ ج(

 ؛ يهاينظر اجمللس يف مجيع التقارير والتوصيات الصادرة من األمانة العامة وقطاع د(

                                                           
أن ُينتخب األمين العام من بين المرشحين الذين تقترحهم الدول األعضاء من رعاياها، وأن يراعى عند انتخابهم التوزيع الجغرافي   2

 المنصف في المنطقة العربية؛
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اجلمعية  تعطيهااليت العامة االتصاالت طبقًا للتوجيهات  اتاملتعلقة بسياسمجيع املسائل يدرس اجمللس  ه(
 ؛وتكنولوجيا املعلومات يب سياسات االحتاد واسرتاتيجيته استجابة كاملة للتطور يف بيئة االتصاالتالعمومية وجي

كما ميكنه حل أو دمج الفرق واللجان  ميكن للمجلس أن يشكل فرق أو جلان دراسية عند االقتضاء و(
 الدراسية؛   

 ؛يهيؤمن اجمللس تنسيقاً فعاالً بني أنشطة االحتاد، وميارس مراقبة مالية فعلية على األمانة العامة وقطاع ز(

، كما يقوم بتحديد موعد يعد اجمللس تقريرًا حول أنشطة االحتاد ويرفع تقريره وتوصياته إىل اجلمعية العمومية ط(
  ؛ومكان انعقاد اجلمعيات العمومية لالحتاد

 ؛مسودة اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية لالحتاد ويرفعها إىل اجلمعية العمومية لالحتاديعد  ي(

 ويراجعه إن دعت احلاجة إىل ذلك،  الداخلي نظامه اجمللس يضع ك(

 6املـادة 
 األمانة العامة

االحتاد العريب تسيري أعمال االحتاد، وتنسيق أعمال وأنشطة واجتماعات األمانة العامة مبهمة تقوم  أ(
لالتصاالت مبا يف ذلك إعداد تقارير اجتماعات الفرق واللجان املختلفة بالتنسيق مع رئيس الفريق أو اللجنة ذات 

 الصلة؛

 ام اإلدارية والتنسيقية لالحتاد؛األمانة العامة باألمور املالية والقانونية واملوارد البشرية وغريها من املهتقوم  ب(

 حتاد إىل األمانة العامة وتقوم األمانة العامة بتنسيق أعمال وأنشطة قطاعي االحتاد؛ يتبع قطاعي اال (ج

ث وتكون مسؤولة عن حتدي arab)ictu(www.a. تقوم األمانة العامة بإدارة املوقع اإللكرتوين لالحتاد د(
 الوثائق واملعلومات بشكل دوري؛

 االحتياجات اخلاصة،تقدمي املساعدة والدعم للدول العربية ذات  ه(
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 7املـادة 
 األمني العام

عام منتخب، ويتصرف األمني العام بصفته املمثل القانوين ( أمني هاة العامة وقطاعييدير االحتاد )األمان أ(
 لالحتاد؛ 

موارد االحتاد  لضمان استخداميتخذ مجيع التدابري الالزمة يقوم األمني العام بتنسيق أنشطة االحتاد، و  ب(
 والقانونية عن مجيع اجلوانب اإلدارية واملالية واجلمعية العمومية اقتصادياً، ويكون مسؤواًل أمام اجمللس استخداماً 

 ألنشطة االحتاد؛

إعداد تقرير عن يقدم األمني العام إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، املعلومات احملددة اليت قد يتطلبها  ج(
ويقدم تقريرًا سنويًا مفصاًل إىل جملس  سرتاتيجية لالحتاد، وينسق تنفيذ هذه اخلطة؛العامة واخلطة اال اتالسياس
 ؛االحتاد

 ، ويشارك يف مداوالت اجمللس؛  اجمللس أمني بوظائف العام األمني يضطلع د(

 اجمللس؛ يضعها اليت والقواعد اجلمعية العموميةموظفيه، وفقاً لتوجيهات  ويعني االحتاد عمل ينظم ه(

لنفس  األمني العام وال جيوز أن يعاد انتخابيتم انتخاب األمني العام يف اجلمعيات العمومية لالحتاد،  ( و
املنصب إال مرة واحدة. وتعين عبارة إعادة االنتخاب أهنا ممكنة لوالية ثانية فقط، سواء كانت الواليتان متعاقبتني أم 

 ؛ال

، واملوظف الذي يعينه اجمللس على هذا النحو عام أمني بتعيني إذا شغر منصب األمني العام يقوم اجمللس (ي
ال األمني العام إن مدة اخلدمة اليت يقضيها موظف معني يف منصب ، و يظل يف اخلدمة للمدة املتبقية من والية سلفه

 ؛ 3حتول دون تقدمه برتشيح نفسه النتخابه أو إعادة انتخابه هلذا املنصب

 الالزمة يف حال التقصري؛  اإلجراءاتء موظفي االحتاد مبا يف ذلك األمني العام، واختاذ يقوم اجمللس بتقييم أدا ط(

 8املـادة 
 االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتقطاع 

                                                           
ال تحتسب المدة التي قضاها في الخدمة كأمين عام من والية سلفه.  
3
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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من إدارة الشؤون الدولية واإلقليمية وإدارة الشؤون العربية والتنمية،  تكوني
 الدولية واإلقليمية بالتايل:  وتقوم إدارة الشؤون

 املنظمات الدولية واإلقليمية يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛ التعاون والتنسيق مع  أ(

التنسيق والتحضري للمؤمترات واألحداث الدولية والدفاع عن مصاحل الدول العربية واملنطقة العربية يف املؤمترات  ب(
 ؛واألحداث الدولية

 الدولية واإلقليمية؛ مجيع االتفاقيات تنسيق ب (ج

 بالتايل:  العربية والتنميةوتقوم إدارة الشؤون 

الشؤون العربية والتنمية جبميع الدراسات والبحوث اخلاصة باملنطقة العربية بناًء على املقرتحات  إدارةقوم ت أ(
 ؛املقدمة من أعضاء االحتاد

 ؛ومبادئ توجيهية للمنطقة العربية وضع سياسات ولوائح تنظيمية ومعايري ب(

  إتاحة الدراسات وأفضل املمارسات والتجارب للدول العربية؛ (ج

  ؛االت اليت حتددها الدول األعضاءعقد دورات تدريبية وورش عمل ومنتديات يف اجمل ه(

 التعاون مع املنظمات األخرى عند عقد الدورات التدريبية وورش العمل واملنتديات وغريها،  و(

 

 9املـادة 
 شؤون الربيدقطاع 

 قطاع شؤون الربيد مبهمة التعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية واإلقليمية يف جمال الربيد؛  يقوم أ(

واألحداث الدولية والدفاع عن مصاحل الدول العربية واملنطقة يكون مسؤوالً على التنسيق والتحضري للمؤمترات  ب(
 العربية يف املؤمترات واألحداث الدولية؛

 يقوم بتنسيق مجيع االتفاقيات الدولية واإلقليمية؛ ج(
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 يكون مسؤوالً عن مجيع األعمال والدراسات اخلاصة بالربيد،   د(

 

 10املـادة 
 مالية االحتاد 

 على التكاليف املخصصة: تشتمل نفقات االحتاد أ(

 للمجلس  .1

 لألمانة العامة وقطاعي االحتاد  .2

 للجمعية العمومية  .3

 تغطى نفقات االحتاد من:  ب(

 قطاع لمسامهات الدول األعضاء وأعضاء ا .1

 اإليرادات األخرى مثل الدورات التدريبية وغريها .2

جيب على كل عضو من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات أن يدفع مبلغًا يعادل عدد الوحدات املقابلة  (ج
كل عضو من الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ل، و النظام األساسيللملحق )أ( هلذا  وفقاً  اخيتاره اليتلفئة املسامهة 

 ؛يف نفقات االحتاد ايريد املشاركة اه اليتاختيار فئة املسامهة  حرية

وأية تعديالت مستقبلية على وحدات املسامهة ويقدم األمني العام  وحدة املسامهةقيمة  اجلمعية العموميةدد حت د(
 ؛للجمعية العموميةو  للمجلس حتليالً تفصيلياً مليزانية االحتاد

قبل انعقاد اجلمعية العمومية من حتدد الدول األعضاء فئة وحدة مسامهاهتا النهائية يف دورة اجمللس األخري  ه(
كانت قد   اليتبفئة املسامهة   ال تبل  األمني العام بقرارهاالدول األعضاء اليت حتتفظ، و خالل إخطار األمني العام كتابياً 

 ؛سابقاً  ااختارهت

 خالل الشهر األول من كل عامدفع وحدات مسامهاهتا  الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتعلى  جيب و(
إن مل  خالل اجلمعية العمومية لتصويتتتأخر يف مدفوعاهتا لالحتاد تفقد حقها يف االيت الدول األعضاء و  ،ميالدي

 ؛تدفع مستحقاهتا لسنتني
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 12املـادة 
 اللغات

اللغة الرمسية لالحتاد هي اللغة العربية وميكن استعمال اللغتني اإلجنليزية والفرنسية يف بعض االجتماعات ووثائق 
 .االحتاد

 

 12املـادة 
 مقر االحتاد

 يكون مقر االحتاد يف .......

 13املـادة 
 أهلية االحتاد القانونية

 يتمتع االحتاد، يف أراضي كل دولة من الدول األعضاء فيه، باألهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفه وبلوغ أهدافه.

 14املـادة 
 النظام األساسيأحكام تتعلق بتعديل هذا 

خالل اجلمعية العمومية األعضاء أن تقرتح أي تعديل على النظام األساسي وز لكل دولة من الدول جي أ(
ولكي ميكن إرسال مثل هذا االقرتاح إىل مجيع الدول األعضاء ومتكينها من دراسته يف وقت مناسب، جيب لالحتاد، 

. وينشر األمني العام االقرتاح اجلمعية العمومية بأسبوعنيأن يرد االقرتاح إىل األمني العام قبل التاريخ احملدد الفتتاح 
 ؛دول األعضاء للعلم بأسرع ما ميكنعلى مجيع ال
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أكثر من نصف النظام األساسي لتعديل هذا للجمعية العمومية يتألف النصاب املطلوب يف أي جلسة عامة  ب(
 الدول األعضاء احلاضرة واليت هلا حق التصويت،عدد 

 

 

 

 

 

 

 )أ(امللحق 
 قيمة وحدات املسامهة

 ؛أو ما يعادله من عملة الدولة املستضيفة ملقر االحتاد ألف دوالر أمريكي 50تكون قيمة وحدة املسامهة  .1

قيمة وحدة من  1/16 ن للدول األعضاء ذات االحتياجات اخلاصة اختيار فئات مسامهة تصل إىلميك .2
 ؛املسامهة

وميكن للمجلس إعادة النظر يف مسامهة  وحدة مسامهة ½تكون أقل قيمة لوحدة املسامهة ألعضاء القطاع  .3
 ؛ أعضاء القطاع من الدول ذات االحتياجات اخلاصة

 من قيمة وحدة املسامهة؛  1/40تكون مسامهة اجلهات األكادميية والشركات الصغرية واملتوسطة  .4

من رسوم عضوية االحتاد، وتشارك بصفة مراقب  غري الرحبيةواجلهات الكيانات ميكن للمجلس إعفاء بعض  .5
 يف اعمال االحتاد. 

  


