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 شرح عملية االنتخاب
االنتخابات في االت حاد الدولي لالتصاالت

مع اقرتاب االحتاد من ذكراه اخلمسني بعد املائة، سيقوم مؤمتر املندوبني املفوضني يف بوسان، مجهورية 
كوريا (PP14) بانتخاب فريق قيادة االحتاد للسنوات األربع القادمة.

وخالفاً لوكاالت األمم املتحدة األخرى، اليت تنتخب رئيساً واحداً فقط، يقوم مؤمتر املندوبني املفوضني 
 (BR) بانتخاب املسؤولني اخلمسة الكبار: األمني العام ونائب األمني العام ومديرو مكاتب االتصاالت الراديوية

.(BDT) وتنمية االتصاالت (TSB) وتقييس االتصاالت
وطبقاً للقواعد املنصوص عليها يف دستور االحتاد، ميكن للمسؤولني املنتخبني شغل المنصب لمدتين كل منها 

أربع سنوات كحد أقصى. وال توجد قيود على من شغل وظيفة منتخبة من الرتشح لوظيفة منتخبة أخرى.
وسعياً إىل توخي الشفافية يف احلمالت وتفادي صفقات اللحظة األخرية، سيغلق باب الرتشح للوظائف اخلمس 

الساعة 23:59 (بتوقيت جنيف) يف اليوم الثامن والعشرين قبل افتتاح املؤمتر: اإلثنين، 22 سبتمبر 2014.
وستبدأ عملية االنتخاب يف اليوم التقوميي الرابع من املؤمتر: الخميس، 23 أكتوبر، بالبدء بانتخاب األمني العام.

المرشحون لوظائف المسؤولين المنتخبين
واألمني العام احلايل الدكتور محدون إ. توريه، الذي شغل املنصب ملدتني كاملتني منذ انتخابه للمرة األوىل 

يف 2006، سيرتك وراءه إرثاً مشرفاً.
وميكن االطالع على قائمة كاملة باملرشحني للوظائف املنتخبة يف العنوان:

www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/candidates.aspx، وميكن االطالع على السرية الذاتية 

https://itunews.itu.int/en/ :ومقابالت مع مجيع املرشحني يف

االنتخابات األخرى
سيقوم مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 أيضاً بانتخاب الدول األعضاء مبجلس االحتاد وأعضاء جلنة 

لوائح الراديو.
يعمل جملس االحتاد الذي يتألف من 48 دولة عضواً كهيئة إدارية لالحتاد يف الفرتة الواقعة بني مؤمترين من 

مؤمترات املندوبني املفوضني اليت تنعقد كل أربع سنوات، وجيتمع سنوياً يف جنيف، حىت يف السنوات اليت يعقد 
فيها مؤمتر للمندوبني املفوضني.

ويضمن اجمللس اإلشراف الدائم على أنشطة االحتاد وسياساته واسرتاتيجياته ويدير أفرقة عمل تعىن مبوضوعات 
حمددة حتددها مؤمترات املندوبني املفوضني أو اجمللس نفسه ويضع اخلطتني االسرتاتيجية واملالية لالحتاد لكي 

تعرض على املندوبني املفوضني.
ولكل منطقة من املناطق اإلدارية اخلمس لالحتاد احلق يف عدد من مقاعد اجمللس على النحو التايل:

املنطقة ألف - األمريكتان (9 مقاعد)• 
املنطقة باء - أوروبا الغربية (8 مقاعد)• 
املنطقة جيم - أوروبا الشرقية (5 مقاعد)• 

خالفاً لوكاالت األمم 
املتحدة األخرى، اليت 
تنتخب رئيساً واحداً 
فقط، يقوم مؤمتر املندوبني 
املفوضني بانتخاب 
املسؤولني اخلمسة الكبار.

معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت
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املنطقة دال - إفريقيا (13 مقعداً)• 
املنطقة هاء - آسيا وأسرتاالسيا (13 مقعداً).• 

ويعتمد العدد اإلمجايل ملقاعد اجمللس على نسبة 25 % من عدد الدول األعضاء يف االحتاد، مع ختصيص 
املقاعد لكل منطقة حسب إمجايل عدد الدول األعضاء يف االحتاد من كل منطقة من املناطق اخلمس. وقد زاد 
مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2010 عدد مقاعد اجمللس من 46 إىل 48، لكي يعكس الزيادة يف أعضاء االحتاد 

(193 دولة عضواً حالياً).
وال توجد قيود على عدد البلدان اليت جيوز هلا الرتشح جمللس االحتاد، كما ال توجد قيود على عدد املرات اليت 

ميكن لبلد ما أن يشغل مقعداً يف جملس االحتاد. والبلدان اليت شغلت مقاعد يف معظم دورات اجمللس منذ 
عام 1947 (عندما شكل مؤمتر املندوبني املفوضني يف أتالنتيك سييت جملس االحتاد رمسياً) هي: الربازيل والصني 

وفرنسا وإيطاليا واليابان وروسيا وسويسرا والواليات املتحدة.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن جملس االحتاد، مبا يف ذلك قائمة باألعضاء احلاليني هنا:

www.itu.int/council

تعد جلنة لوائح الراديو (RRB) هيئة غري متفرغة تتألف من 12 عضواً ميثلون مناطق االحتاد اخلمس (األمريكتان 
وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية ومشال آسيا وإفريقيا وآسيا/أسرتاالسيا).

وتتمثل وظيفة اللجنة يف املوافقة على القواعد اإلجرائية لتطبيق لوائح الراديو، مبا يف ذلك القواعد 
اللجنة  تقدم  الساتلية. كما  املدارات  واستعمال  واستعماهلا  الراديوية  الرتددات  بتخصيص  املتعلقة 

الراديوية. ومجعيات االتصاالت  الراديوية  لالتصاالت  العاملية  املؤمترات  إىل  املشورة 
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن جلنة لوائح الراديو هنا:

http://www.itu.int/en/ITUR/conferences/ RRB/Pages/default.aspx

حق التصويت
من أجل التمتع حبق التصويت، جيب أن تكون الدول األعضاء أطرافاً يف دستور االحتاد واتفاقيته وجيب أالّ 

يكون عليها متأخرات لالحتاد.
وجيب كذلك أن تكون ”أوراق اعتماد“ الدول األعضاء مستوفاة. وأوراق االعتماد عبارة عن وثائق ختول ممثل 
الدولة العضو يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 مجيع السلطات للتصويت وتوقيع الوثائق اخلتامية للمؤمتر. 
وجيب أن توقع أوراق اعتماد الدول األعضاء من رؤساء الدول أو رؤساء احلكومات أو وزراء الشؤون اخلارجية.

عملية التصويت للمسؤولين المنتخبين
جترى انتخابات املسؤولني املنتخبني لالحتاد باالقرتاع السري. وجترى االنتخابات عادة على ثالث مراحل: 

األوىل، انتخاب األمني العام، والثانية انتخاب نائب األمني العام، والثالثة، انتخاب مديري املكاتب الثالثة. ويف 
حالة وجود مرشح واحد ملنصب األمني العام أو منصب نائب األمني العام، جترى االنتخابات على مرحلتني 

فقط: األوىل، انتخاب األمني العام ونائب األمني العام؛ والثانية، انتخاب مديري املكاتب الثالثة. وجترى 
االنتخابات ملناصب مديري املكاتب الثالثة يف وقت واحد.

وجيب أن حيصل املرشح على األغلبية الالزمة لكي يتم انتخابه. وطبقاً للنظام الداخلي لالحتاد، تبلغ األغلبية 
الالزمة أكثر من نصف عدد الوفود الحاضرة التي لها حق التصويت. ال تدخل بطاقات االقرتاع الباطلة 
واخلالية يف حساب األغلبية. وتعد بطاقة االقرتاع الغية إذا مت ومسها بأي عالمة خالف بيان اختيار املرشح 

بوضع عالمة X يف املربع املقصود.

تجرى انتخابات المسؤولين 
المنتخبين لالتحاد
باالقتراع السري.
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يف حالة عدم حصول أي مرشح يف االقرتاع األول على األغلبية الالزمة، جيرى اقرتاع آخر أو اثنان 
(عند االقتضاء) بعد انقضاء فرتة ست ساعات على األقل بني االقرتاعني اعتباراً من إعالن النتائج، ما ل م يقرر 

املؤمتر خالف ذلك.
يف حالة عدم حصول أي مرشح بعد االقرتاع الثالث على األغلبية الالزمة، جيرى اقرتاع رابع بعد انقضاء اثنيت 
عشرة ساعة على إعالن النتائج (ما ل م يقرر املؤمتر خالف ذلك) وذلك بني المرشحين اللذين حصال على 

أكبر عدد من األصوات في االقتراع الثالث.
يف حالة تساوي األصوات بني مرشحني يف االقرتاع الرابع، يتم انتخاب أكربمها سناً.

تاريخ تولي المنصب
يتوىل األمني العام ونائب األمني العام ومديرو املكاتب وظائفهم يف التواريخ اليت حيددها مؤمتر املندوبني 

م، ويظلون يف وظائفهم حىت التواريخ اليت حيددها مؤمتر املندوبني املفوضني التايل. ويتوقع  املفوضني عند انتخا
أن يتوىل فريق اإلدارة اجلديد لالحتاد مهامه اعتباراً من 1 يناير 2015، ما ل م يقرر املؤمتر خالف ذلك. وطبقاً 

م لدورة واحدة فقط يف أي منصب. للقواعد احلالية، حيق جلميع املسؤولني املنتخبني أن يعاد انتخا

عملية التصويت ألعضاء لجنة لوائح الراديو
جيرى التصويت ألعضاء جلنة لوائح الراديو عادة على مرحلة واحدة، حيث ينتخب أعضاء اللجنة على أساس 
توزيع إقليمي للمقاعد: مقعدان لكل منطقة من املناطق ألف وباء وجيم وثالثة مقاعد لكل من املنطقتني دال 
وهاء. وت م حتديد عدد املقاعد (12) طبقاً لنسبة 6% من جمموع عدد الدول األعضاء يف االحتاد، وحتدد عدد 

املقاعد لكل منطقة حسب العدد اإلمجايل للدول األعضاء يف االحتاد من هذه املنطقة.
وجيرى التصويت يف بطاقة اقرتاع واحدة، على أساس األغلبية النسبية، أي أن من حيصل على أعلى عدد من 

األصوات يف حدود عدد املقاعد اليت يتعني شغلها لكل منطقة يتم انتخابه للفرتة 2018-2015.
وجيرى اقرتاع خاص بعد ست ساعات على األقل من إعالن النتائج (ما ل م حيدد املؤمتر خالف ذلك) وذلك 

فقط عند تساوي عدد األصوات بني عدة مرشحني من نفس املنطقة اإلدارية وعندما يزيد عدد املرشحني 
احلاصلني على نفس العدد من األصوات على عدد املقاعد الباقية املطلوب شغلها للمنطقة املعنية. وجيرى 

االقرتاع اخلاص بني املرشحني املتساويني فقط.
وإذا ظلت النتيجة متساوية، يعلن الرئيس انتخاب أكرب املرشحني سناً.

عملية التصويت لعضوية مجلس االتحاد
جيرى التصويت لعضوية جملس االحتاد عادة خالل جولة واحدة من التصويت. وتنتخب البلدان اليت حتصل 

على أعلى عدد من األصوات يف كل توزيع إقليمي (أي أعلى مثانية بلدان بالنسبة ألوروبا وأعلى 13 بلداً 
بالنسبة إلفريقيا، وهكذا) للفرتة 2018-2015.

ويف حالة وجود تساوي يف األصوات للمقاعد اخلاصة بكل توزيع إقليمي، جترى جولة ثانية من التصويت 
(اقرتاع خاص) تشمل البلدان املتساوية فقط، وذلك بعد ست ساعات على األقل من االقرتاع األول، ما ل م 
يقرر املؤمتر خالف ذلك. وإذا ظل التصويت متساوياً بعد اجلولة الثانية، يقوم رئيس مؤمتر املندوبني املفوضني 

لعام 2014 بسحب قرعة لتحديد البلد أو البلدان الفائزة يف االنتخاب.

يتوقع أن يتوىل فريق اإلدارة 
اجلديد لالحتاد مهامه 
اعتباراً من 1 يناير 2015، 
ما ل م يقرر املؤمتر
خالف ذلك.


