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كيف يُدار االتحاد الدولي لالتصاالت؟
مؤمتر املندوبني املفوَّضني، الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات، هو هيئة اإلدارة العليا لالحتاد الدويل 

لالتصاالت وهو احلَدث الذي تُقرِّر فيه الدول األعضاء يف االحتاد دور املنظمة يف املستقبل. وسوف ينعقد 
مؤمتر املندوبني املفوَّضني لعام PP-14( 2014( يف بوسان، جبمهورية كوريا، من 20 أكتوبر إىل 7 نوفمرب.

ويشري مصطََلح ’املندوب املفوَّض‘ إىل السلطات الكاملة اليت جيب منحها ملمثّلي الدول األعضاء الذين 
يرأسون الوفود الوطنية من أجل متكينهم من التوقيع على الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوَّضني نيابة عن 
حكوماهتم. واجلزء الذي يتضمَّن تعديالت دستور االحتاد واتفاقيته من الوثائق اخلتامية ميثِّل معاهدة دولية.

وينَتِخب مؤمتر املندوبني املفوَّضني األمني العام ونائب األمني العام ومديري مكاتب قطاع االتصاالت 
الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت وأعضاء جلنة لوائح الراديو. ويوافق املؤمتر 
أيضاً على وثيقتني رئيسيتني: مها اخلطتان االسرتاتيجية واملالية اللتان حتكمان أنشطة االحتاد وميزانيته 

يف فرتة السنوات األربع التالية.

ومتثِّل الوفود الوطنية للدول األعضاء يف االحتاد دوهلا يف مؤمترات املندوبني املفوَّضني. وال يوجد أي 
تقييد على حجم وفود الدول األعضاء أو تشكيلها، حيث يشجِّع االحتاد الدول األعضاء على ضم 

جمموعة من أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين والعمل على كفالة توازن 
جّيد بني اجلنسني.

وباإلضافة إىل انتخاب املديرين اخلمسة الكبار لالحتاد ينَتِخب مؤمتر املندوبني املفوَّضني أيضاً الدول 
األعضاء )48 دولة يف الوقت احلاضر( اليت ستشكِّل جملس االحتاد التايل، الذي يعمل بصفته هيئة 

إدارة االحتاد يف الفرتات بني مؤمترات املندوبني املفوَّضني.

وجيتمع جملس االحتاد عادة مرة يف السنة، حيث ينظر ممثلو الدول الثمانية واألربعني األعضاء يف 
اجمللس يف قضايا سياسة االتصاالت العريضة من أجل كفالة استجابة أنشطة االحتاد وسياساته 

واسرتاتيجياته بصورة كاملة لبيئة االتصاالت احلالية الدينامية وسريعة التغريُّ وكذلك يف القضايا اإلدارية.

وينشئ جملس االحتاد أفرقة عمل متخصصة تتناول قضايا حمدَّدة حسب احلاجة. ويتخذ اجمللس أيضاً 
مجيع اخلطوات لتسهيل تنفيذ أحكام دستور االحتاد واتفاقيته ولوائحه اإلدارية )لوائح االتصاالت الدولية 
ولوائح الراديو( ومقررات وقرارات مؤمترات املندوبني املفوَّضني واملؤمترات واالجتماعات األخرى لالحتاد.

وتتألف عضوية جملس االحتاد من بلدان ممثِّلة للمناطق اخلمس، حيث تأخذ كل منطقة عدداً من 
املقاعد يتفق مع جمموع عدد الدول األعضاء يف االحتاد من هذه املنطقة. ويستند عدد مقاعد اجمللس 
إىل نسبة 25 يف املائة من جمموع عدد الدول األعضاء يف االحتاد من كل منطقة. وقام مؤمتر املندوبني 
املفوَّضني لعام 2010 بزيادة عدد مقاعد اجمللس من 46 إىل 48 مقعداً كتعبري عن تنامي عدد أعضاء 

االحتاد الذين يبلغ جمموعهم اآلن 193 دولة عضواً.

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

مؤمتر املندوبني املفوَّضني، 
الذي ينعقد مرة كل أربع 
سنوات، هو هيئة اإلدارة 
العليا لالحتاد الدويل 
لالتصاالت وهو احلَدث 
الذي تُقرِّر فيه الدول 
األعضاء يف االحتاد دور 
املنظمة يف املستقبل. 
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أعضاء المجلس في الوقت الحاضر )2014-2011(
•    المنطقة ألف - األمريكتان )9 مقاعد(، األرجنتني، الربازيل، كندا، كوستاريكا، كوبا، 

املكسيك، باراغواي، الواليات املتحدة، فن زويال

•    المنطقة باء - أوروبا الغربية )8 مقاعد(، فرنسا، أملانيا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، السويد، 
سويسرا، تركيا

•    المنطقة جيم - أوروبا الشرقية )5 مقاعد(، بلغاريا، اجلمهورية التشيكية، بولندا، رومانيا، 
االحتاد الروسي

•    المنطقة دال - إفريقيا )13 مقعدًا(، اجلزائر، بوركينا فاصو، الكامريون، مصر، غانا، كينيا، 
مايل، املغرب، نيجرييا، السنغال، رواندا، جنوب إفريقيا، تونس

•    المنطقة هاء - آسيا وأستراالسيا )13 مقعدًا(، أسرتاليا، بنغالديش، الصني، اهلند، إندونيسيا، 
اليابان، مجهورية كوريا، الكويت، ماليزيا، الفلبني، اململكة العربية السعودية، تايالند، اإلمارات 

العربية املتحدة

وأنشئت اهليئة الثالثية للمجلس يف عام 2001 على أساس توصية من فريق العمل التابع للمجلس 
واملعين باإلصالح ووفقاً للقرار 1181 الصادر عن اجمللس. وتتألَّف هذه اهليئة من رؤساء اجمللس السابق 

واحلايل واملقبل. وتكفل اهليئة الثالثية االنتقال السلس بني القائمني بأعمال الرئاسة.

وتتألف اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة )IMAC(، وهي هيئة فرعية تابعة جمللس االحتاد، من خرباء 
يعملون بصفة استشارية، وهي تساعد اجمللس واألمني العام يف أداء مسؤولياهتما يف إدارة االحتاد، مبا 
يف ذلك كفاءة فعالية نُُظم الرقابة الداخلية وعمليات إدارة التصدي للمخاطر واإلدارة. ويتم اختيار 
اللجنة من قائمة تشمل مخسة خرباء كاًل من األمريكتني وأوروبا وكومنولث الدول املستقلة وإفريقيا 

وآسيا وأسرتاالسيا حسب االختصاصات احملدَّدة يف ملحق القرار 162 ملؤمتر املندوبني املفوضني 
لعام 2010. ويعمل أعضاء اللجنة ملدة أربع سنوات.

َمن يستطيع التصويت في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014؟
نظراً لثقافة توافق اآلراء القوية - والطويلة - يف االحتاد الدويل لالتصاالت، جيري التصويت بصورة 

نادرة نسبياً يف مؤمترات االحتاد، باستثناء انتخاب وظائف اإلدارة العليا يف االحتاد وأعضاء جلنة الراديو 
وأعضاء جملس االحتاد.

ومع ذلك، ميكن طلب إجراء التصويت يف أي اجتماع ملؤمتر املندوبني املفوَّضني، بدءاً من األفرقة 
املخصصة الصغرية إىل اللجان الفنية )ويف مؤمتر املندوبني املفوَّضني لعام 2014 ستكون هناك جلنتان 

فنيتان مها اللجنة 5 واللجنة 6( وفريق العمل التابع للجلسة العامة واجتماعات اجللسة العامة 
الكاملة. وميكن إجراء تصويت إمَّا يف شكل طلب رفع األيدي )تقوم الوفود اليت هلا حق التصويت 

برفع ’لوحة‘ بيضاء بنقطة محراء( أو طلب التصويت بنداء األمساء )جتري قراءة أمساء البلدان 
اليت حيق هلا التصويت وتوّضح البلدان ما إن كانت تصوِّت باملوافقة أو االعرتاض أو االمتناع( 

وينَتِخب مؤمتر املندوبني 
املفوَّضني األمني العام 
ونائب األمني العام ومديري 
مكاتب قطاع االتصاالت 
الراديوية وقطاع تقييس 
االتصاالت وقطاع تنمية 
االتصاالت وأعضاء جلنة 
لوائح الراديو. 
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أو باالقرتاع السّري )يتم ‘إغالق’ القاعة أثناء التصويت ويُطَلب من البلدان واحداً تلو اآلخر أن 
م بطاقة اقرتاع واحدة ال حتمل امساً(. تقدِّ

والدول األعضاء وحدها هي اليت حيق هلا التصويت - وال حيق ألعضاء القطاعات واملراقبني املشاركة 
يف التصويت.

وللحصول على حق التصويت يتعنيَّ أن تكون للدول األعضاء ‘أوراق اعتماد’ سليمة )مبعىن أن 
يتم منح الوفد سلطات كاملة الختاذ القرار من إدارة الدولة اليت ميثّلها( ويتعنيَّ التصديق على دستور 

االحتاد واتفاقيته وجيب أالّ تكون الدولة متأخرة عن سداد مسامهتها املالية لالحتاد إذا كان املبلغ املعين 
يساوي أو يزيد عن مبلغ املسامهة املستحقة على الدولة العضو املعنية طوال السنتني السابقتني. وجيوز 
للبلدان أن تصوِّت نيابة عن دول أخرى )تصويت بالوكالة( إذا كانت متلك أوراق االعتماد الصحيحة 

اليت ختوِّهلا القيام بذلك.

وجيوز للبلدان أن ختتار التصويت أو عدم التصويت. فالبلدان اليت ختتار التصويت تستطيع أن تصوِّت 
باملوافقة أو االعرتاض أو االمتناع. واختيار عدم التصويت ال حُيَسب امتناعاً عن التصويت - إذ يتعنيَّ 

أن متتنع البلدان رمسياً عن التصويت.

وأي بلد ال يوافق على نتيجة التصويت يستطيع أن يقدِّم حتفُّظاً/تصرحياً رمسياً على القرار عند التوقيع 
على الوثائق اخلتامية للمؤمتر.

وتتألف عضوية جملس 
االحتاد من بلدان ممثِّلة 
للمناطق اخلمس، حيث 
تأخذ كل منطقة عدداً من 
املقاعد يتفق مع جمموع عدد 
الدول األعضاء يف االحتاد 
من هذه املنطقة. 
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