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 نشرة صحفية

 نتائج الكاملة لالنتخابات التي جرت في مؤتمر المندوبينال
 المفوضين التاسع عشر لالتحاد الدولي لالتصاالت

 عنوان هذه االنتخابات حيث اختار المندوبون وجوهًا مألوفة االستمرارية" هي"
 لقيادة المنظمة في السنوات األربع القادمة

الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت عملية االنتخابات التي تثبت المرشحين أنهت  – 2014أكتوبر  27بوسان، 
عضوًا وأعضاء  12إضافة إلى أعضاء لجنة لوائح الراديو البالغ عددهم  ،لمناصب المسؤولين المنتخبين الخمس للمنظمة

اد في فترة السنوات األربع التي تتخلل عضوًا، والمجلس هو الهيئة اإلدارية التي تدير االتح 48المجلس البالغ عددهم 
 .مؤتمرات المندوبين المفوضين

لألمين  ، بعد ثمانية أعوام كنائباألمين العام المقبل لالتحادبمنصب  لين جاو من الصين في مسعاه للفوزوقد نجح السيد هو 
 152صوتًا لعدد  152العام وثمانية أعوام أخرى كمدير لمكتب تقييس االتصاالت، أحد المسؤولين المنتخبين. ولقد حصل على 

 بلدًا حضرت وصوتت في االنتخابات
له ي االقتراع الرابع، بحصو وتم اإلعالن عن فوز السيد مالكوم جونسون من المملكة المتحدة كنائب عام جديد لالتحاد ف

بلدًا حضرت وصوتت في االنتخابات. وفي كلمته للمندوبين المجتمعين بالجلسة العامة التي  168أصوات من  104على 
جرت مساء الجمعة، أشاد السيد جونسون بالمستوى الرفيع للمرشحين وهو ما أعلنت عنه المنافسة األكثر سخونة في هذا 

ب: "يشهد وجود هذه المجموعة الرفيعة والمتنوعة من المرشحين على التزامنا تجاه االتحاد ويبشر المؤتمر على هذا المنص
بمستقبل واعد له. وأتمنى أن نتمكن من االعتماد على استمرار مشاركتهم في أعمال االتحاد وأتطلع إلى العمل معهم 

 .السنوات األربع المقبلة" في
ي وقت فوبدأت االنتخابات لمناصب مديري مكاتب االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت باالتحاد 

 .أكتوبر. وقد جرت االنتخابات للمناصب الثالثة بالتزامن 24متأخر من يوم العمل مساء 
ب للمنصب رانسوا رانسي لوالية ثانية. وقد انتخباالتحاد، السيد ف الراديويةوقد تم تثبيت المدير الحالي لمكتب االتصاالت 

وصوتت في االنتخابات. وفي كلمته للمندوبين بعد  حضرت بلداً  166صوتًا لعدد  166بإجماع كامل، حيث حصل على 
 انتخابه، أكد السيد رانسي على الدور المحوري لالتحاد في تنسيق االستعمال العالمي المنصف لموارد الطيف.

دارة طيف الترددات على  وقال "لقد حقق قطاع االتصاالت الراديوية خالل هذه السنوات األربع نتائج مبهرة في توفير وا 
الصعيد العالمي، وفي اعتماد المعايير وأفضل الممارسات وفي نشر المعلومات والدراية الفنية على جميع أعضاء االتحاد. 

في دعم تطوير  طيف والمداررار إدارة االتحاد للموارد من التأكد من استمبيد أنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لل
 ة لجميع مواطني العالم".ياالتصاالت الراديوية وتوفير التوصيل

كما نجح السيد براهيما سانو، المدير الحالي لمكتب تنمية االتصاالت في الفوز بوالية ثانية باإلجماع، حيث أعيد انتخابه 
بلدًا حضرت وصوتت في االنتخابات. وقال السيد سانو، موجهًا حديثه إلى المؤتمر  166ًا لعدد صوت 166وحصل على 

و مكتب فذي قام به موظبعد إعالن نتائج االنتخابات: "لقد صوتت الدول األعضاء لالستمرارية، وهذا اعتراف بالعمل ال
لعمل إن إعادة انتخابي تعد بمثابة تجديد اللتزام لم في السنوات األربع الماضية. هتنمية االتصاالت الذين شرفت بقيادت

نني أستطيع االعتماد على فريق العمل بمكتب تنمية االتصاالت الذي إلألعضاء وبهم وأنا أتعهد بذلك ألني على ثقة من 
 يتسم بدينامية كبيرة".
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، لمنصب مرشح كوريا، السيد تشايسوب ليوبالنسبة لوسائل اإلعالم الكورية المحلية، كان الخبر األبرز في المؤتمر هو نجاح 
االقتراع  مدير مكتب تقييس االتصاالت، في الحصول على المنصب. ولقد حصل السيد لي على األغلبية اإلجمالية الالزمة من

بلدًا حضرت وصوتت في االنتخابات. وقال السيد لي في معرض حديثه إلى  169صوتًا من  87األول، حيث حصل على 
صفي مديرًا منتخبًا جديدًا، سأعمل على تعزيز قيم أنشطة قطاع تقييس االتصاالت ومنتجاته فضاًل عن الكفاءة المؤتمر "بو 

بة على أعتاب واحدة من أهم لحظاته الفارقة بالنسوالفعالية بالتعاون داخل القطاع وخارجه. ويقف قطاع تقييس االتصاالت 
 ت واالتصاالت في المستقبل".للتطوير المستمر لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوما

 .هناويمكن االطالع على ملخص كامل لنتائج االنتخابات لكل اقتراع 
عشر، الهيئة المسؤولة عن التعامل مع مسائل االتصاالت الراديوية  االثني لجنة لوائح الراديوكما انتخب المؤتمر أعضاء 

 العالمية التي تقع ضمن والية االتحاد.
 وفيما يلي أسماء المرشحين الفائزين من كل منطقة:

 .المتحدةريكاردو لويس تيران، األرجنتين؛ جوان ويلسون، الواليات األمريكتان:  
 ماجينتا، إيطاليا.ليليان جينتي، هولندا؛ ألفريدو أوروبا الغربية:  
 فيكتور سترليتيس، االتحاد الروسي. يفجين خيروف، أوكرانيا؛: أوروبا الشرقية/شمال آسيا 
 مصطفى بيسي، المغرب؛ ستانلي ك. كبيه، كينيا؛ سيمون كوفي، كوت ديفوار. إفريقيا: 
 ابان.؛ دوان كوانغ هوان، فيتنام؛ ياسو هيكو إيتو، اليحماد، اإلمارات العربية المتحدةناصر بن ستراالسيا: شرق آسيا وأ 

 مقعدًا، البلدان التالية: 48ت لمقاعد المجلس البالغ عددها حشبلدًا تر  60ومن بين 
 ال.الواليات المتحدة األمريكية، فنزوي، كندا، كوستاريكا، كوبا، المكسيك، باراغواي، ، البرازيلاألرجنتيناألمريكتان:  
 .، تركيافرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، ليتوانيا، إسبانيا، سويسرا أوروبا الغربية: 
 .أذربيجان، بلغاريا، بولندا، رومانيا، االتحاد الروسيأوروبا الشرقية/شمال آسيا:  
 .ااندا، السنغال، تنزانيا، تونس، أوغندو ر كينيا، مالي، المغرب، نيجيريا،  الجزائر، بوركينا فاصو، مصر، غانا، فريقيا:إ 
المملكة كستان، الفلبين، ، باالكويت، اليابان، جمهورية كوريا، اإندونيسيالهند،  ،أستراليا، بنغالدش، الصينآسيا وأستراالسيا: شرق  

 ، تايالند، اإلمارات العربية المتحدة.السعوديةالعربية 
. ويمكن االطالع على وثيقة معلومات أساسية تشرح هناعن العملية االنتخابية لالتحاد ويمكن االطالع على وثيقة معلومات أساسية 

 .هناكيفية تسيير أعمال االتحاد 
لوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبلي بكوريا وتنعقد في وزارة الع 2014وتستضيف مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

 نوفمبر. 7أكتوبر إلى  20مركز بيكسو للمعارض والمؤتمرات بمدينة بوسان في الفترة من 
االت، إذ تبوأت تصوتحظى جمهورية كوريا باعتراف على نطاق واسع بأنها أكثر بلدان العالم تقدمًا في مجال تكنولوجيا المعلومات واال
 .مركز الصدارة بحسب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتحاد في السنوات األربع المتتالية الماضية
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 لالطالع على آخر المستجدات. قوموا بزيارة قنوات التواصل االجتماعي Plenipot14#ورمز المؤتمر  ITU@تابعوا 
14-www.itu.int/pp14/social to access all PP. 

 .www.itu.int/pp14/photosتنزيل صور المؤتمر في 

 .www.itu.int/pp14/videoمشاهدة المواد الفيديوية للمؤتمر في 
 www.itu.int/pp14/socialالتواصل االجتماعي: 
 www.itu.int/pp14/webcastالبث عبر اإلنترنت: 

  تابع البرنامج/الخطة الزمنية يوميًا:
www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/schedule.aspx 

  على المعلومات األساسية بشأن مواضيع المؤتمر:يمكن االطالع 
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx 

 PP :http://newslog.itu.int/archives/652-14ُأحصل على تطبيق المؤتمر 
 .هناويمكن االطالع على الطبعة الخاصة بالمؤتمر من مجلة أخبار االتحاد التي تصدر كل شهرين 

 PP-14مركز أخبار المؤتمر يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في 

 .مركز األخبار الخاص بهعبر  PP)-(10 2010ويمكن االطالع على معلومات عن مؤتمر المندوبين المفوضين السابق لعام 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالفريق الموجود في الموقع في كوريا:
 اعتماد وسائل اإلعالم:

 ثريا أبينو كينتانا

 pressreg@itu.int  البريد اإللكتروني:

 9112 6884 10 82+ الهاتف:

 :استفسارات أخرى لوسائل اإلعالم

 سارة باركس
 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة، االتحاد الدولي لالتصاالت

 sarah.parkes@itu.int  البريد اإللكتروني:

 9085 6884 10 82+ الهاتف:

 بول كونيلي

 االتصاالت المؤسسية، االتحاد الدولي لالتصاالترئيس شعبة 
 paul.conneally@itu.int البريد اإللكتروني:

 9119 6884 10 82+ الهاتف:
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 بالنسبة للصحفيين المتحدثين باللغة الكورية

 هايونغ كيم
 (MSIP)  جمهورية كورياإدارة مسؤول االتصال بوسائل اإلعالم الكورية، 

 7393 7810 82+ الهاتف:
 www.itu.int/facebook فيسبوك:
 Plenipot14#الرمز:  www.itu.int/twitter تويتر:

              تابعونا

 لالتصاالتنبذة عن االتحاد الدولي 
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات  150مدى 
حسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس الساتلية ويعمل على ت

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث أجيال 
ب لى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقار التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إ

 www.itu.int. في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية
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