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الموظفون المنتَخبون 
يق إدارة االتحاد( )ف

أعضاء لجنة لوائح 
 (RRB)الراديو 

أعضاء
المجلس

مناصب

الهيئة العليا لالتحاد 
)من الدستور 7المادة (

 ً ً مقعدا عضوا

مؤتمر المندوبين المفوضين

المناصب االنتخابية
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األمين العام

نائب األمين العام

(BR)مدير مكتب االتصاالت الراديوية 

(TSB)ت تقييس االتصاالمدير مكتب 

(BDT)مدير مكتب تنمية االتصاالت 
مناصب

الموظفون المنتَخبون

المناصب االنتخابية
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دولة
 ً عضوا

أعضاء
المجلس

Aالمنطقة مقاعد 9
يكتان األم

Bالمنطقة 
بية أوروبا الغ

Cالمنطقة 
اأوروبا الشرقية وشمال آسي

Dالمنطقة 
يقيا إف

Eالمنطقة 
وأستراالسياآسيا 

مقاعد 8

مقاعد 5

13  ً مقعدا

13  ً مقعدا

المناصب االنتخابية
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عضواً 

أعضاء لجنة
(RRB)لوائح الراديو 

 A المنطقة(2)مقعدان 
يكتان األم

 B المنطقة
بية أوروبا الغ

 C المنطقة
آسيا وشمال الشرقية أوروبا

 D المنطقة
يقيا إف

 E المنطقة
وأستراالسيا آسيا

(2)مقعدان 

(2)مقعدان 

مقاعد 3

مقاعد 3

المناصب االنتخابية
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مدة الوالية

بع مدتها لوالية المنتَخبون ينمؤت بين( سنوات أ  م
  )المفوضين للمندوبين عاديين

 تتاليتانم( واليتان :المنتَخبين الموظفين يخص فيما
 نم منصب أي  أقصى كحد )متتاليتين غير أو

الخمسةاالنتخابية المناصب

 أو يتانمتتال( واليتان :الراديو لوائح لجنة يخص فيما
أقصى كحد )متتاليتين غير

 قابلة الواليات :المجلس  األعضاء الدول يخص فيما
معين حد دون للتجديد

المناصب االنتخابية
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لترشيحات ا لتقديم المواعيد النهائية

موقع ُتنشر جميع الترشيحات  ال
مندوبين اإللكترو كوثيقة لمؤتمر ال

العام  المفوضين فور استالم األمين
ً (للترشيحات الكاملة   إ استنادا

)من القواعد العامة 171الرقم 

ابية فيما يخص المناصب االنتخ
ولجنة لوائح الراديو، ينبغي 
م إرسال الترشيح مصحوباً باس

ورته المرشح وسيرته الذاتية وص
الفوتوغرافية وبيان الرؤية 

من  169استناداً إ الرقم (
قرار مجلس والقواعد العامة 

)  2018االتحاد  دورته لعام 

حات يجب أن تصل جميع الترشي
إ األمين العام  موعد 

  23:59  يتجاوز الساعة  ال
ثنين من يوم اإل) بتوقيت جنيف(

 استناداً إ( 2022أغسطس  29
/https://www.itu.int/pp22/elections/candidates)من القواعد العامة 170الرقم 

المواعيد النهائية لتقديم الترشيحات
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اء يتألف الناخبون من جميع الدول األعض

  الحاضرة؛ •
  والتي تتمتع بالحق  التصويت؛ •
.  دهاوالتي تقر الجلسة العامة بصحة أوراق اعتما•

هيئة الناخبين والحق  التصويت
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الحق  التصويت

ً  األعضاء الدول تكون أن يجب أطرافا
ينالصا واتفاقيته االتحاد دستور  د

  .)الدستور من 210 الرقم( جنيف 

 األعضاء للدول يكون أال يجب
 حادلالت مدفوعات سداد  متأخرات

 اتالمساهم يعادل أو يكا بمبلغ
  قتينالساب السنتين عن المستحقة

.)الدستور من 169 الرقم(

 أن وينبغي .سليمة االعتماد أوراق تكون أن يجب
  :اليةالت المعايير من واحداً  االعتماد أوراق تستو

  الصالحيات؛ مطلق للوفد تخّول أن•

  قيد؛ دون حكومته بتمثيل للوفد تأذن أن•

  ؛ختاميةال الوثائق توقيع حق أعضائه، بعض أو الوفد، تمنح أن•

 الدول رؤساء من موقعة االعتماد أوراق تكون أن ينبغي•
  ؛الخارجية الشؤون وزراء أو الحكومات رؤساء أو

 رلمؤتم اإللكترو الموقع  معياري نموذج يتاح•
  .2022 لعام المفوضين المندوبين

هيئة الناخبين والحق  التصويت
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األمين العام

الترتيب

المجلسلجنة لوائح الراديومديرو المكاتبمنائب المدير العا

يخ البدءاالقتراع السري تا

29
سبتمبر

  .األبواب غلق

عدم السماح بالدخول أو الخروج 
.أثناء االنتخابات

إجراء االنتخابات
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 - الموظفون المنتخبون
المرشح

حة بطاقة االقتراع الصحي

بع واحد فق ط توضع العالمة  م
بع" X"توضع عالمة  فقط داخل الم

بع ال يوضع أي شيء خارج الم

.يُنتخب أي مرشح يحصل ع األغلبية

األغلبية المطلوبة 
كثر .والمصوتة الحاضرة الوفود نصف من أ

كثر يمارس أن لوفد يجوز ال  دواح تصويت من أ
  .)االتفاقية من 337 الرقم( بالوكالة

ً  البيضاء االقتراع بطاقات تُعتبر   .لتصويتا عن امتناعا
  .ويتالتص عن الممتنعة الوفود أصوات ُتحسب ال

إجراء االنتخابات
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ح األعضاء المنتَخبون  لجنة لوائ
 و المجلس الراديو

حة بطاقة االقتراع الصحي
بع  فقط "X" عالمة توضع  )نالمرشحي( المرشح )أسماء( اسم بجانب الم

  .)األعضاء الدول( العضو الدولة/الراديو لوائح لجنة لعضوية

ً  تحمل التي االقتراع بطاقات تعتبر كثر "X" العالمات من عددا  عدد من أ
  .المعنية )المناطق( للمنطقة تُحسب وال باطلةً  منطقة لكل المخصصة المقاعد

بع داخل"X" عالمة غير أخرى عالمة أي تحمل التي االقتراع بطاقات تعتبر  الم
بع خارج كانت كيفما عالمة أي تحمل أو   .تُحسب  وال باطلةً  الم

األغلبية المطلوبة

ية المناطق من منطقة لكل :الراديو لوائح لجنة  حونالمرش يُنتخب الخمس، اإلدا
كبر ع يحصلون الذين  لكل هاشغل المقرر المقاعد عدد حدود  األصوات من عدد أ

.)العامة القواعد من 204 الرقم( منطقة

ية المناطق من منطقة لكل :المجلس  يالت األعضاء الدول تُنتخب الخمس، اإلدا
كبر ع تحصل   قةمنط لكل شغلها المقرر المقاعد حدود  األصوات من عدد أ

.)العامة القواعد من 216 الرقم(

األغلبية النسبية

كثر يمارس أن لوفد يجوز ال  واحد تصويت من أ
)االتفاقية من 337 الرقم( بالوكالة

ً  البيضاء االقتراع بطاقات تعتبر تصويتال عن امتناعا

تالتصوي عن الممتنعة الوفود أصوات تُحسب  ال

إجراء االنتخابات



www.itu.int15

ين فيما يخص الموظفين المنتَخب

جميع المرشحين جميع المرشحين 

إذا لم ينسحب أي منهم

اثنان فقط

االقتراع الرابع االقتراع الثالث االقتراع الثا االقتراع األول

داخ داخ داخ

6
ساعات أو أقل من ذلك 

إذا قررت الجلسة العامة

أو أقل من ذلك ةساع

إذا قررت الجلسة العامة

12
ساعات أو أقل من ذلك 

إذا قررت الجلسة العامة

 حالة تساوي 
عدد األصوات

يُنتخب المرشح 
األكبر سناً 

6

جميع المرشحين 

إذا لم ينسحب أي منهم

إجراء االنتخابات
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فيما يخص انتخابات أعضاء لجنة لوائح الراديو

اقتراع خاص االقتراع األول

6
ساعات أو أقل من ذلك 

إذا قررت الجلسة العامة

 حالة تساوي
عدد األصوات

يُنتخب المرشح 
 ً األكبر سنا

 حالة تساوي 
عدد األصوات

إجراء االنتخابات
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فيما يخص انتخابات أعضاء المجلس 

اقتراع خاص االقتراع األول

6
ساعات أو أقل من ذلك 

إذا قررت الجلسة العامة

 حالة تساوي 
عدد األصوات

إجراء القرعة 

 حالة تساوي 
عدد األصوات

إجراء االنتخابات
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 رزف عن المسؤولين أفرقة تُرشح
  .اباتاالنتخ ع لإلشراف األصوات

يق كل يتألف  5 من ف
  األصوات فرز عن مسؤولين

 فرز عن واحد مسؤول(
ية منطقة لكل األصوات   :إدا

A وB وC وD وE(

 نالمسؤولي المؤتمر رئيس يعين
 ع بناءً  األصوات فرز عن

 المناطق مع رسمية غير مشاورات
.)العامة القواعد من 176 الرقم(

 بتسليم المؤتمر رئيس يقوم
 مةقائ األصوات فرز عن المسؤولين

 تالتصوي لها يحق التي الوفود
.المرشحين وقائمة

المسؤولون عن فرز األصوات  االنتخابات
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يخ تو الموظ فين يحدد المؤتمر توا
لراديو المنتَخبين وأعضاء لجنة لوائح ا

بع األول من (مهامهم  عادًة  ال
)العام التا

س تتو الدول األعضاء  المجل
يخ انتخابه امهامها اعتباراً من تا

ة تنظم مراسم أداء القسم  جلسة عام
ن فقط خالل المؤتمر للموظفين المنتَخبي

ة فضال عن تنظيم مراسم ألعضاء لجن
.لوائح الراديو المنتهية واليتهم

يخ تو المهام ومراسم أداء القسم تا
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  2023ستعقد دورة المجلس االستثنائية لعام 

 ً مع الدول األعضاء المنتَخبة حديثا

كتوبر  14  بوخارست 2022أ

.  سترَسل الدعوات بعد االنتخابات

يخ تو المهام ومراسم أداء القسم تا
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!  شكراً لكم
يد من المعلومات، يرجى توجيه رسالة إ :  لم

gbs@itu.int


