
 

 

 ITUR 155القـرار 
 تعيين رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية ولجنة تنسيق المفردات

 والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ونوابهم،
 وأقصى مدة لشغلهم مناصبهم

 
(2012-2007-2000-1997-1995-1993) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

 84 الرقمني مبا يف ذلك اإلشارة يف حتدد وظائف وهيكل قطاع االتصاالت الراديوية، االحتاد من دستور 12أن املادة  أ ( 
 ؛لالتصاالت الراديوية خالل جلان الدراسات والفريق االستشاري أعمال ُيضطلع هبا من إىل 84Aو

ينص على إنشاء جلان دراسات لالتصاالت اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت  من 148والرقم  133أن كاًل من الرقم  (ب
 الراديوية؛

 من االتفاقية وأحكاماً أخرى متصلة بذلك تبني طبيعة عمل جلان الدراسات؛ 149أن الرقم  (ج
يطلب إىل مجعية االتصاالت الراديوية أن تعني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم، مراعية  تفاقيةاالمن  242أن الرقم  ( د

 الكفاءة والتوزيع اجلغرايف املنصف واحلاجة إىل تشجيع املشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية؛
ري وأن يتيح أن من شأن وضع حد زمين معني لشغل املناصب أن يسمح بإدخال أفكار جديدة على أساس دو  ( ه
 الوقت نفسه الفرصة لتعيني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم من خمتلف الدول األعضاء؛  يف
من االتفاقية ينص على إجراء يتعلق بانتخاب جلنة الدراسات لرئيس هلا يف الفرتة الواقعة بني مجعيتني أو  244أن الرقم  ( و

 فه؛مؤمترين عندما يتعذر على الرئيس القيام مبهام وظائ
 ؛تفاقيةاالمن  11Aقد أدجمت يف املادة  (RAG) أن األحكام املتعلقة بالفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ( ز
إجراءات العمل اخلاصة به "من االتفاقية ينص على أن يعتمد الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  160Gأن الرقم  (ح

 ،"مجعية االتصاالت الراديويةمبا يتفق مع اإلجراءات اليت تعتمدها 
 عمالً و 

( ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة 2010 )غواداالخارا، 166 بالقرار
 األخرى التابعة للقطاعات،

 وإذ تالحظ
 رات يف أنشطة االحتاد"؛من االتفاقية "مشاركة كيانات ومنظمات أخرى غري اإلدا 19 املادة أ ( 

املنظمات و  بني االحتادتوطيد العالقات ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن  (2010 )املراجع يف غواداالخارا، 58 القرار (ب
 ؛واألعمال التحضريية اإلقليمية ملؤمتر املندوبني املفوضني، اإلقليمية لالتصاالت
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 (؛2010)املراجع يف غواداالخارا،  58، بوجه خاص، من القرار يقررمن  2الفقرة  ج(
 بشأن تقوية احلضور اإلقليمي يف أعمال جلان دراسات االتصاالت الراديوية،  ITU-R 48-1القرار د (

 االعتبار بعنيوإذ تأخذ 
ونواهبم يف جلان الدراسات وجلنة تنسيق املفردات لرؤساء إىل ابالنسبة مدتني أن فرتة زمنية قصوى لشغل املنصب تبلغ  أ ( 

من االستقرار يف الوقت الذي توفر فيه الفرصة  معقوالً  توفر قدراً والفريق االستشاري )يسمون فيما بعد الرؤساء ونواب الرؤساء( 
 يف هذه املناصب، ملختلف األفراد للعمل

ذلك  (، فيما يتعلق بتطبيق املبادئ التوجهية املذكورة يف2010)غواداالخارا،  166من القرار  يقررحتت فقرة  6)البند  ب(
واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية/اإلجرائية  (CPM)عملياً، على االجتماع التحضريي للمؤمتر  قدر اإلمكانالقرار، 

(SC-RPM) ،يف قطاع االتصاالت الراديوية 
 تقـرر

ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء من قبل الدول األعضاء يف االحتاد الدويل أنه ينبغي أن يكون حتديد املرشحني  1
امللحق  لالتصاالت، وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية، ؛ وأنه ينبغي أن تكون اإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن كما هو وارد يف

 العدد األمثلالتوجيهية لتعيني  املبادئترد و ؛ 2 مللحقعلمًا بأن املؤهالت املطلوبة لتلك املناصب واردة يف ا ؛3، وخاصة الفقرة 1
التصاالت الراديوية وجلنة التنسيق املعنية باملفردات والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية لجلان الدراسات رؤساء من نواب 

 ؛3امللحق  يف
تراه  عية ستعني لكل منصب رئيسًا وماأنه ينبغي حتديد املرشحني ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء مع مراعاة أن اجلم 2

 ضرورياً من نواب الرئيس؛
أنه ينبغي أن تكون الرتشيحات ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء مصحوبة بنبذة عن سرية حياة األفراد املقرتحني تربز  3

ني على رؤساء الوفود احلاضرين يف ويقوم املدير بتعميم سرية حياة املرشح ؛2 ، مبا يف ذلك املعلومات املطلوبة يف امللحقمؤهالهتم
 اجلمعية؛

 ؛عن فرتتني بني مجعيتني متتاليتنينواب الرؤساء أو رؤساء إىل المدة شغل املنصب بالنسبة أال تزيد أنه ينبغي  4
فرتة  من االتفاقية يف 244أال حتسب الفرتة بني مجعيتني واليت يتم خالهلا انتخاب رئيس أو نائب رئيس طبقًا للرقم  5

 شغل املنصب؛
أال حتسب فرتة شغل منصب ما )كنائب للرئيس مثالً( يف فرتة شغل منصب آخر )كرئيس مثاًل(، وأنه ينبغي اختاذ  6

 اخلطوات الالزمة لضمان قدر من االستمرارية بني الرؤساء ونواب الرؤساء.

 1ق ـامللح
 اإلجراءات الخاصة بتعيين رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية

 جنة تنسيق المفردات والفريق االستشاريول
 لالتصاالت الراديوية ونوابهم

يطلب مدير مكتب االتصاالت الراديوية من الدول األعضاء وأعضاء القطاع تقدمي اقرتاحات بأمساء مرشحني  1
 وية.ملناصب رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات وجلنة تنسيق املفردات والفريق االستشاري لالتصاالت الرادي
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الدول األعضاء وأعضاء قطاع على تيسريًا ملهمة مجعية االتصاالت الراديوية يف تعيني الرؤساء/نواب الرؤساء،  2
االتصاالت الراديوية تزويد مدير مكتب االتصاالت الراديوية بأمساء املرشحني املناسبني ويفضل أن يكون ذلك قبل ثالثة أشهر 

 تاح مجعية االتصاالت الراديوية.من افت أسبوعنيولكن مبا ال يقل عن 
اإلدارة/الدولة  ينبغي ألعضاء قطاع االتصاالت الراديوية عند تسمية املرشحني املناسبني، إجراء مشاورات مسبقة مع 3

 ة، تفادياً الحتمال رفض هؤالء املرشحني.يالعضو املعن

استنادًا إىل املقرتحات الواردة يعمم املدير على األعضاء قائمة املرشحني. وينبغي أن تكون قائمة املرشحني مصحوبة  4
 .2ببيان مؤهالت كل منهم على النحو الوارد يف امللحق 

اجلمعية، إىل استنادًا إىل هذه الوثيقة وأي تعليقات ذات صلة ترد بشأهنا، يدعى رؤساء الوفود، يف وقت مناسب أثناء  5
القيام، بالتشاور مع املدير، بإعداد قائمة موحدة برؤساء جلان الدراسات املعنية ونواهبم لتقدميها يف وثيقة إىل مجعية االتصاالت 

 الراديوية إلقرارها بشكل هنائي.

 2ق ـامللح
 مؤهالت الرؤساء ونوابهم

 مجلة أمور، على درجة من األمهية عند تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء:فيما يتعلق مبعايري الكفاءة، يبدو أن املؤهالت التالية، من 
 املعرفة واخلربة؛ -
الفريق االستشاري املفردات و املعنية بتنسيق الجلنة  استمرار املشاركة يف جلنة الدراسات املعنية أو استمرار مشاركة رؤساء -

 لالتصاالت الراديوية ونواهبم؛
 املهارات اإلدارية؛ -
 التفرغ.مدى  -

 وينبغي إدراج إشارة معينة إىل املؤهالت آنفة الذكر يف بيان سرية احلياة الذي يقوم املدير بتعميمه.

 3ق ـامللح
  العدد األمثلمبادئ توجيهية بشأن تعيين 

  رؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديويةنواب  من
 لالتصاالت الراديوية ونوابهمالمفردات والفريق االستشاري المعنية ب تنسيقالولجنة 

بني  التوزيع اجلغرايف املنصف فيماينبغي أن يُراعى  من االتفاقية، 242( والرقم 2010)غواداالخارا،  166 وفقًا للقرار 1
 .1والتوازن بني اجلنسني واخلربات فعالية،واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر  ،مناطق االحتاد

                                                      
اليت تضم عددًا كبرياً من اإلدارات وتتباين فيها مستويات التنمية االقتصادية والتكنولوجية، جيوز زيادة عدد ممثلي هذه املناطق  املناطقبالنسبة إىل  1

 إىل أقصى قدر ممكن، حسب االقتضاء.
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مجيع  أنه ينبغي حلجم العمل أن يكون عاماًل يف حتديد العدد املناسب من نواب الرؤساء لضمان سري األعمال يف 2
 جلنة الدراسات بشكل واف.الفريق االستشاري وجلنة التنسيق املعنية باملفردات و جوانب اختصاصات 

يراعي مبدأ التوزيع اجلغرايف املنصف  مبا معقوالً الرؤساء املقرتحني من أي إدارة نواب ينبغي أن يكون جمموع عدد  3
 .بني الدول األعضاء املعنية للمناصب فيما

املناصب لفرادى املهنيني ذوي اخلربة، على أن  تقرتحعندما  ،من مناطق االحتاد 2كل منطقةالدول األعضاء يف  تشجَّع  4
حتاد واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو بني مناطق اال تراعي متامًا مبدأ التوزيع اجلغرايف املنصف فيما

 .فعالية أكثر
ينبغي أن يُراعى التمثيل اإلقليمي يف األفرقة االستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األخرى التابعة للقطاعات الثالثة،  5

، ه األفرقة واللجان يف أي قطاع من القطاعاتجيوز بالتايل لفرد واحد أن يشغل أكثر من منصب واحد كنائب رئيس يف هذ وال
 .3استثنائية حاالت يف إالا قطاع  يف أكثر منال جيوز ألي فرد أن يشغل منصب نائب رئيس و 

 

                                                      
وهي اإلقليمية الرئيسية الست لالتصاالت،  باملنظمات( ملؤمتر املندوبني املفوضني فيما يتعلق 2010)املراجع يف غواداالخارا،  58يؤخذ يف االعتبار القرار  2

، وجلنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CEPT) ، واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت(APT) جمموعة االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ
(CITEL)واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت ، (ATU)ملعلومات الذي متثله األمانة العامة جلامعة الدول ، وجملس الوزراء العرب لالتصاالت وا

 .(RCC) والكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت (LAS) العربية

مينع املعيار املذكور يف هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معني أو للجنة معينة من جلان الدراسات من شغل منصب الرئيس  ينبغي أالا  3
 قة عمل أو منصب املقرر أو مساعد املقرر ألي فريق ضمن والية هذا الفريق أو هذه اللجنة التابعني للقطاع.أو نائب الرئيس لفر 


