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 تقدیم
 

ً  بصفتھا جھازاً  ،"التعاونیة") ده بـ��ـ��ار إلیھا بعـ��وماتیة (الُمشـ��االت المعلـ��تعمل تعاونیة االتص -1 لھ  فرعیا یمّوِ
 ع التقاریر إلیھ.رفَ تحت رعایة مجلس االستثمار البریدي وتَ  ،المستخدمون

 
تلتزم التعاونیة، في إطار أعمالھا، بوثائق االتحاد البریدي العالمي والقرارات ذات الص�������لة التي تتخذھا  -2

شارة ستراتیجیات" و"خطط أعمال" أجھزتھ اإلداریة. ومنھ، تُفَھم أي إ  النظامھذا في ترد التعاونیة تتعلق ب إلى "ا
ً الداخلي  ً  وممتثلة امتثاالً  كامالً  على أنھا خاض��عة خض��وعا الس��تراتیجیة االتحاد وخطة األعمال ذات الص��لة  تاما

 كما اعتمدھما مؤتمر االتحاد البریدي العالمي ومجلس اإلدارة على التوالي.
 

الداخلي لمجلس االس������تثمار البریدي على التعاونیة،  النظامووینطبق النظام العام لالتحاد البریدي العالمي  -3
 الداخلي.  النظاملھا ھذا  ق، في جمیع الحاالت التي ال یتطربالقیاس

 
في  الرئیسي القانوني اسھاأس التعاونیة أنشطة ستجدمن تاریخ الموافقة على ھذا النظام الداخلي،  واعتباراً  -4

 إنش�اء على، 1996 لعام دورتھ في وافق، الذي الص�لة ذي البریدي االس�تثمار مجلس وقرار C 27/1994 الحكم
ً  اعتُِمدت الصدد، ھذا وفي. ھیكلھ إطار في المعلوماتیة االتصاالت تعاونیة  رـؤتمـم امـأحك نـعدة أحكام م الحقا

) C 5/2016و C 59/2012و C 53/2008و C 66/2004و C 52/1999االتحاد البریدي العالمي (مثل األحكام 
 .الصلة ذات والمسائل العالمي البریدي لالتحاد المعلوماتیة االتصاالت تعاونیة أنشطة بتنظیم تتعلق

 
 التعاریف

 
ُف المصطلحات التالیة   ، ألغراض ھذا النظام الداخلي، كما یلي:تُعَرَّ

من  6-1-2المنص������وص علیھ في المادة المس������تثمرون المعیَّنون وفق التعریف  عضو كامل العضویة
 .دستور االتحاد البریدي العالمي

 النحو على" المعیَّن المستثمر" تعریف ضمن یدخل ال -1 بریدي قطاع كیان أي عضو منتسب
 األخرى المنظمات مثل( العالمي البریدي االتحاد دس����تور في علیھ المنص����وص

 البض������ائع مزودي: وأھدافھ االتحاد مھمة تدعم التي الحكومیة غیر أو الحكومیة
 على الواجب النحو على أنِشئ -2و ؛)النقل وكیانات البریدي؛ للقطاع والخدمات

 االتحاد أجھزة لھ ص�����رحت -3و العالمي؛ البریدي االتحاد في عض�����و بلد إقلیم
 .بعده معرفة ھي كما االتحاد حلول إلى بالوصول الصلة ذات اإلداریة

م نفسھا للمشاركة  فریق ذو اھتمام مشترك مجموعة من أعضاء التعاونیة تتشارك في أھداف مماثلة وتُنّظِ
 في تطویر منتوجات وخدمات تقنیة في إطار التعاونیة. 

عمل غیر متوقع أو ال یُقاوم بطبیعتھ، أو أي عمل حربي (س������واء أُعلن عنھ أي  قوة قاھرة
خرى لھا نفس الطبیعة أم ال) أو غزو أو ثورة أو تمرد أو إرھاب أو أي أعمال أ

أو قوة مماثلة، بش�������رط أن تكون ھذه األعمال ناجمة عن أس�������باب تخرج عن 
س�������یطرة المس�������تخدم ولیس�������ت ناتجة عن خطأ أو إھمال من جانبھ. وال تدخل 

  اإلضرابات ضمن ھذا التعریف.الحوادث المتصلة باالضطرابات المدنیة أو 
العض���ویة واألعض���اء المنتس���بین  یجوز أیض���اً اإلش���ارة إلى األعض���اء الكاملي عضو

 "األعضاء".ـ جماعیاً ب
المكتب الدولي بوص����فھ أمانة تعاونیة االتص����االت المعلوماتیة (وال س����یما عبر  األمانة

 مركز التكنولوجیا البریدیة التابع لھ أو وحدة مناظرة یحددھا المدیر العام).
بری����دي  ل حلول االتح����اد ا

 العالمي
یدعمھا أو  ھا أوینش�������رو أ ھاطوری قد)والخدمات التي (التطبیقات والمنتوجات 

ص����یانتھا ض����من نطاق التعاونیة مركز التكنولوجیا البریدیة التابع للمكتب ب قومی
 الدولي (أو الوحدة التي تقابلھ على النحو الذي یقرره المدیر العام).
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 األھداف والمبادئ والعضویة ومبادئ التصویت - الفصل األول
 

 1المادة 
 العضویة

 
للبلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي  ینمعیَّنعضویة التعاونیة طوعیة، وھي مفتوحة أمام المستثمرین ال

كیانات  وأمام ،")ھم فیما بعد بعبارة "أعض���اء كاملي العض���ویة(المش���ار إلی (بص���فة أعض���اء كاملي العض���ویة)
ً أعضاء منتسبین) األخرى (بصفة القطاع البریدي  باألحكام المحددة ھاھنا. ، رھنا

 
 

 2المادة 
 وأھدافھا االتصاالت المعلوماتیة تعاونیة یاتغا

 
 ھي: تعاونیةالغایات  -1
إلكترونیة  ووس������ائل اتص������الالنھوض بالتعاون بین أعض������ائھا لتمكینھم من تطویر وتنفیذ نظم معلومات  1-1

 ؛متوافقةمشتركة أو 
 ؛إلكترونیة مشتركة ألعضائھا تحتیة إقامة بنیة 1-2
خدمات التجارة في الدفع اإللكتروني و عملیات فيو تبادل البیانات اإللكترونیة األمن في تنفیذ نظم تضمن 1-3

 ؛وزبائنھم األعضاءوبین  األعضاءاإللكترونیة بین 
ً  تنفیذ النظم التشغیلیة واإلداریة 1-4  ؛للخدمات البریدیة المحددة في وثائق االتحاد تحسینا
لقیمة تنمیة الخدمات ذات ا بفض����لعلى االرتقاء بقدرتھم على المنافس����ة  األعض����اءنظم تس����اعد  وض����ع 1-5

 ؛األساسیة الدولیة الخدمات البریدیةالمضافة المتعلقة ب
ً تمویالً توافق علیھا التعاونیة المعھودة إلى األمانة  التي یةضمان تمویل مشاریع االتصاالت المعلومات 1-6  ثابتا

 ً  .ودعمھا وصونھااألنشطة المنجزة في ھذا المیدان  استدامة، لضمان ومالئما
 

المتكبدة التكالیف واالس���تثمارات  توزیعتعاونیة إلى التھدف ، یةالربح غیر غایاتوال األھدافعلى أس���اس  -2
جمیع أعض���ائھا من  وتمكینالحجم وفورات  وبالتالي تحقیقلغایات المذكورة أعاله، لبلوغ ابین جمیع أعض���ائھا 

(المش�ار إلیھا بعده بعبارة "حلول  المطورة في إطار التعاونیة ھخدماتو ھمنتجاتتطبیقات االتحاد و الحص�ول على
 ھا.واستخدامَ  )االتحاد البریدي العالمي"

 
 :، بما یلي1 البندالمشار إلیھا في  ھدافبغرض بلوغ األ ،تقوم التعاونیة -3
 ؛تحقیق غایاتھااتباعھا لالتي تعتزم  والصكوك واإلجراءات وضع االستراتیجیات 3-1
ً مجتمع االتحاد البریدي العالمي  بین االتحاد البریدي العالمي حلولض�������مان العدل في النفاذ إلى  3-2 ، عموما

 ؛تحدیداً  عضاءاألو
بالتعاون بین  3-3 قة من خدمات النھوض  قدموا إلى زبائنھم مجموعة متس������� األعض��������اء بحیث یمكنھم أن ی

 ؛المعلومات المتكاملة على الصعید العالمي
في تقدیم ودعم منتجات االتص���االت المعلوماتیة وخدماتھا تحت مظلة االتحاد البریدي  األعض���اءإش���راك  3-4

 ؛العالمي
 ؛األمثل على الدواما وضمان التنظیم تقدیم خدمة بأعلى مستوى من النوعیة إلى أعضائھ 3-5
 ؛في شتى ربوع العالم التحاد البریدي العالميصورة ا تحسینالمساعدة على  3-6
 الحصول علیھا. التشجیع على االبتكار من خالل تطویر تكنولوجیا جدیدة أو إدماجھا أو  3-7
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 3المادة 
 التوجیھیةالمبادئ 

 
 ما یلي:في أنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة  جمیع التي توجھالمبادئ التوجیھیة الرئیسیة تتمثل  -1
 ؛البعض بعضھم ثقة أعضائھا في 1-1
 ؛نجاعة العمل المنجز في إطار ھیاكلھا 1-2
 ؛المبادئ االقتصادیة السلیمةاإلدارة الرشیدة و 1-3
 .الشفافیة في جمیع القرارات واإلجراءات المتخذة 1-4
 

 المبتكرة االتص���االت المعلوماتیةخدمات من إدارة تنمیة تمّكنھا  مالیة متینة أس���سالتعاونیة األمانة ب تزود -2
ً ودعمھا وصیانتھا وتعمیمھا  ً بفعالیة لفائدة جمیع  تقنیا أن یختار األعضاء  األعضاء. وفي ھذا الصدد، یجوز أیضا

تمكین األمانة من تقدیم دعم بغیة  دھا األمانة،، من أجل تس�������دید كامل التكالیف التي تتكبتمویل موارد إض�������افیة
 ة.معیَّنمستویات خدمة على مخصص لحلول االتحاد البریدي العالمي 

 
، بفض��ل عض��ویتھم فیھا، بامتیازات محددة تش��مل على س��بیل مثال ال الحص��ر عض��اءاأل یتمتعویجوز أن  -3

 . حلول االتحاد البریدي العالميمجموعة  استخدامإمكانیة 
 

ألعض�������اء تعاونیة االتص�������االت المعلوماتیة إمكانیة التعبیر عن آرائھم، عبر المش�������اورات أو عملیات  تتاح -4
 التعاونیة أو المشاریع المنفذة في إطار ھیاكلھا. تخصالتصویت الرسمیة، في المسائل االستراتیجیة والتجاریة التي 

 
بكل فئة من فئات  ةمرتبط ةس���نوی رس���ومالتزامات أعض���اء تعاونیة االتص���االت المعلوماتیة س���داد  تش���مل -5

االتحاد البریدي  حلولل من أعضاء التعاونیة الذین یستخدمون المحددة التي تحصَّ الرسوم العضویة إضافة إلى 
 ".األسعارالعالمي والمبینة في "جدول 

 
 

 4المادة 
 التصویت وقحقوفئات العضویة 

 
وحقوق  ةحریة اختیار فئة عض���ویتھ التي تش���مل رس���وم العض���ویة الس���نویالعض���ویة  عض���و كامللكل  -1

 التصویت (عدد األصوات) المقابلة.
 

حقھم في التص��ویت (التص��ویت المرجح) في الجلس��ات العامة للجمعیة  كاملو العض��ویة یمارس األعض��اء -2
 العامة وأفرقة المستخدمین. 

 
 :یة وعدد األصوات المقابل لكل فئة من فئات العضویةلجدول التالي رسوم العضویة السنوترد في ا -3

 عدد األصوات الرسم السنوي (بالفرنكات السویسریة) فئة العضویة
A ال ینطبق 10 000 سبون فقط)ت(األعضاء المن 
L 1 2500 1 
1 5000 1 
2 000 10 2 
3 000 25 5 
4 000 50 10 
5 000 75 15 

____________ 
 أقل البلدان نمواً وفقاً لتصنیف األمم المتحدة. 1
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، ةالمحدداآلجال لسداد رسوم العضویة السنویة في  التصویت المقابلة وحقوقالعضویة تخضع امتیازات  -4
 .32المادة  فيكما ھو مشار إلیھ 

 
، عقب حدوث تغییرات في Lفئة العضویة لمكوث في ل لم یعد مؤھالً الذي العضویة یُخَطر العضو الكامل  -5

ً نمواً تصنیف األمم المتحدة ألقل البلدان   عند بدایة السنة الموالیة.  1في فئة العضویة  ، ویوضع تلقائیا
 
 

 5المادة 
 النصاب القانوني

 
 للتعاونیة یلزم اكتمال النص����اب القانوني التخاذ القرارات في اجتماعات الجمعیة العامة والمجلس اإلداري -1

 المستخدمین. ألفرقة واألفرقة التوجیھیة
العامة، یكتمل النص������اب القانوني الالزم النعقاد االجتماع وإجراء التص������ویت إذا الجمعیة اجتماعات في  1-1

أصوات الممثلون نصف عدد  الكاملو العضویة الحاضرون واألعضاء الكاملو العضویة شكل األعضاء
 ؛الذین یحق لھم التصویت التعاونیةأعضاء 

المستخدمین، یكتمل النصاب القانوني  ألفرقة واألفرقة التوجیھیة للتعاونیة في اجتماعات المجلس اإلداري 1-2
 الحاض��رون واألعض��اء الكاملو العض��ویة الالزم النعقاد االجتماع وإجراء التص��ویت إذا ش��كل األعض��اء

كاملو العض�������ویة یة الممثلون نص�������ف أعض��������اء المجلس اإلداري ال لفریق  الفریق التوجیھيأو  للتعاون
 .المعني المستخدمین

 
للتصویت  منحھ توكیالً الذي  الكاملعضو الباسم  األمانةً  إذا أخطر ممثَّالً  كامل العضویة عضو أي یُعتبر -2

 التوكیل.ھذا . وتتولى األمانة المسؤولیة عن التحقق من صحة بالنیابة عنھ
 
كاملو  إذا ش��كل األعض��اءھذا النظام الداخلي ني الالزم إلجراء أي تص��ویت لتعدیل والنص��اب القان یكتمل -3

 .الذین یحق لھم التصویت عضاءاأل أصواتي عدد الممثلون ثلثَ والحاضرون  العضویة
 
یعلنون عدم  ، أو الذینمعیَّنفي تصویت  الذین ال یشاركونالحاضرون  كاملو العضویة األعضاءیعتبر ال  -4

 2و 1في المش�اركة فیھ، غائبین ألغراض اكتمال النص�اب القانوني الالزم المنص�وص علیھ في البندین  رغبتھم
 .أعاله

 
" أو "یشغل المكان" أو تُفَھم أي إشارة في ھذا النظام الداخلي إلى "حضور" أو "المشاركة في" أو "ممثالً  -5

ش��خص��ي والمش��اركة عد أو عبر الحض��ور البُ  "التص��ویت" على أنھ یش��مل كذلك إمكانیة الحض��ور أو التمثیل عن
(وكذلك األعض�����اء المنتس�����بین والمراقبین) في اجتماعات الجمعیة العامة  لي العض�����ویةكاملألعض�����اء بُعد عن 
عقد  یق وس����ائلاإلدارة ولجان إدارة الفرق التي یمولھا المس����تخدمون بأس����الیب إلكترونیة، أي عن طر سومجل

ض��مان للمش��اركة النش��طة ل تتیحھا األمانةمؤتمرات البص��ریة والس��معیة التي المؤتمرات عن طریق اإلنترنت وال
 في االجتماعات، بما في ذلك التصویت.

اقتراع س���ري،  إجراء أي فیما تقدم في حال 5 البندعد المش���ار إلیھ في وال یس���ري إمكان المش���اركة عن بُ  5-1
عد ألغراض العض���ویة الذین ال یمكنھم إال المش���اركة عن بُ  ال یُحس���ب األعض���اء الكاملووفي ھذه الحالة 

النصاب القانوني، وال یحق لھم التصویت ما لم یُقدَّم اإلخطار المناسب بالتمثیل إلى عضو كامل العضویة 
 .1-6-6آخر یشارك حضوریاً وفقاً للمادة 

 
ً  یعتبر -6 حاضرین  5 البندالذي یشاركون من خالل الوسائل المشار إلیھا في  كاملو العضویةاألعضاء  أیضا

 ألغراض تحدید النصاب والتصویت.
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 6المادة 
 التصویتقواعد 

 
القرارات بتوافق اآلراء كلما أمكن. وعند الض�������رورة یجري التص�������ویت، بما في ذلك التص�������ویت  تتخذ -1

 . الیدبالوكالة، باالقتراع السري أو برفع 
 
إجراء عملیات  عندالتص�������ویت بالمراس�������لة (االقتراع البریدي أو البرید اإللكتروني)  اللجوء إلىویجوز  -2

 المس��ائل في نطاق ال یتعدى ولكن ،التي تقع ض��من اختص��اص الجمعیة العامة القرارات اتخاذ تص��ویت من أجل
 لتعاونیة.ل اإلداريالمجلس  وألجمعیة العامة االتي تعتبر ملحة بطبیعتھا على النحو الذي تقرره 

 
عد أو عن طریق الحضور الشخصي على االجتماعات المعقودة عن بُ  بصرف النظر عما سبق واقتصاراً  -3

من النظام الداخلي)، ال ینطبق التص������ویت برفع األیدي؛ وال  5(كما ھو معرف في المادة بُعد والمش������اركة عن 
التقنیة بعقد اقتراعات إلكترونیة و/أو بالحض�����ور یس�����مح س�����وى بالتص�����ویت باالقتراع (إذا س�����محت الظروف 

 الشخصي) أو بمناداة األسماء.
 
 4البند الذین ال تس��تحق علیھم دیون متأخرة، كما ھي معرفة في  الكاملي العض��ویة ال یحق إال لألعض��اء -4

 .بالوكالة، المشاركة في أي تصویت، سواء مباشرة أو 32المادة من 
 
یجب أن . وكاملي العضویة ة إال نیابة عن ثالثة أعضاءأن یصوت بالوكال كامل العضویة ال یجوز لعضو -5
 تسجلھا.فخطر األمانة باألصوات المدلى بھا بالوكالة تُ 
 
بغض النظر عن النظام المستخدم في التصویت، تكون لالقتراع السري األسبقیة على أي إجراء تصویت  -6

 آخر.
من ھذه المادة، یتمتع عض����و كامل العض����ویة  6 البندوفي حال إجراء اقتراع س����ري وفق ما تنص علیھ  6-1

عد بإمكان أن یعلم رئیس تعاونیة االتص��االت المعلوماتیة (ش��فھیاً أو كتابیاً)، قبل إجراء مثل یش��ارك عن بُ 
ھذا االقتراع الس����ري، بأنھ یود أن یمثلھ عض����و كامل العض����ویة آخر یش����ارك حض����وریاً ألغراض ھذا 

 االقتراع. 
 
 .المصاغة صیاغة واضحةالقتراحات إال اتُطرح للتصویت ال  -7
 
مص��وت في ورقة االقتراع، بما في ذلك  كامل العض��ویة الص��وت الذي یدلي بھ كل عض��و مانةاألتس��جل  -8

لحساب نتائج التصویت المرجحة وفقاً لحقوق التصویت التي معلوماتي األصوات المدلى بھا بالوكالة، في نظام 
 (عدد األصوات). كامل العضویة یتمتع بھا كل عضو

 
 أحد األعضاء متى قدمأو صراحة الرئیس ذلك  متى طلباجتماعات الجمعیة العامة  في یجري التصویت -9

 كاملي العض����ویة ما ال یقل عن خمس����ة أعض����اء ودعمھطلباً محدداً للتص����ویت إلى الرئیس  الكاملي العض����ویة
 آخرین.

 
 باألغلبیة البس���یطةھذا النظام الداخلي عند التص���ویت تتخذ جمیع قرارات الجمعیة العامة التي ال تؤثر في  -10

 .اإلدالء بھاالحاضرین والممثلین  الكاملي العضویة ألعضاءل التي یجوز لألصوات
 

 الكامليعضاء لأل التي یحق األصوات يبأغلبیة ثلثَ الداخلي نص النظام تتعلق بتعدیل تتخذ القرارات التي  -11
 .اإلدالء بھاالحاضرین والممثلین  العضویة
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 األصوات، یعتبر االقتراح محل التصویت مرفوضاً. متى تعادلت -12
 

 الممتنعون عن التصویت في عد األصوات الالزمة لتكوین األغلبیة. ال یؤخذ في االعتبار  -13
 

 .فارغة أو الباطلة عند عد األصواتأیضاً بطاقات االقتراع الوال تؤخذ في االعتبار  -14
 

اجتماعات فریق مس��تخدمي تعاونیة االتص��االت المعلوماتیة یجوز أن یحض��ر األعض��اء المنتس��بون جمیع  -15
 والجمعیة العامة دون أن یكون لھم الحق في التصویت.

 
 

 7المادة 
 القبولشروط 

 
تعاونیة ویتعھد رسمیاً بدفع رسوم العضویة الإلى  ینضم یرغب في أن كیان تتوفر فیھ الشروط یجوز ألي -1

. وتقر الجمعیة إلى التعاونیة یوجھھ إلى أمانتھا قبول طلبیتقدم بالمختارة أن لفئة المس������اھمة الس������نویة المقابلة 
 العامة قبول ھذا العضو.

 
، تعاونیةاللیس ش���رطاً مس���بقاً لالنض���مام إلى  حاد البریدي العالمياالت حلولعلى الرغم من أن اس���تخدام  -2

 االنضمام إلى التعاونیة.على العالمي غیر األعضاء االتحاد البریدي حلول ستخدمو مع یشجَّ 
 
والتعھدات االلتزامات المالیة بأن یؤدي عدم وفاء عضو من أعضاء تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة یمكن  -3

ً  المرتبطة بصفتھ كعضو مالیةال متیازاتاالفقدان استبعاده و إلىاألخرى  في  كامالً  على النحو الموصوف وصفا
 .32المادة 

 
المنتس��بون عض��ویتھم للترویج لمنتجاتھم وخدماتھم كما ال یس��تخدمون ش��عار االتحاد ال یس��تخدم األعض��اء  -4

 البریدي العالمي أو اسمھ أو اختصار اسمھ ألغراض تجاریة.
 
 

 ھیكل تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة وإجراءاتھا -الفصل الثاني 
 

  8المادة 
 ھیكل تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة

 
 وتتألف من جمیع أعضائھا. اإلشرافیة ئتھاھیلتعاونیة لتُعد الجمعیة العامة  -1
 
 یتولى إدارة عمل تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة مجلُسھا اإلداري. -2
 
 ، أال وھي:تعاونیةالثالثة أفرقة مستخدمین متخصصة ضمن  تُنشأ -3
 فریق مستخدمي خدمات البرید الدولي؛ 3-1
 الخدمات المالیة الدولیة؛فریق مستخدمي  3-2
 .فریق مستخدمي الخدمات اإللكترونیة المتقدمة 3-3
 
 .یجوز أن تقرر الجمعیة العامة إنشاء فرق مستخدمین إضافیة ضمن التعاونیة -4
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 9المادة 
 األمانة

 
  تُسند الوظائف التالیة إلى األمانة: -1
 ؛واستشارة لفائدة التعاونیة وألعضائھاالعمل بصفتھا جھاز تنفیذ ودعم واتصال وإعالم  1-1
 ؛دعم التعاونیة في صیاغة خطط األعمال التقنیة المحددة الخاصة بھا 1-2
 یحدده الذي النحو على أعمالھا وخطط واس��تراتیجیاتھا بالتعاونیة الخاص��ة الس��یاس��ات تطبیق عملیة إجراء 1-3

 أو العامة والجمعیة البریدي االس�������تثمار ومجلس اإلدارة ومجلس العالمي البرید االتحاد مؤتمر ویقرره
 .اختصاصاتھم نطاقات ضمن التعاونیة عمل إدارة

 
 

  10المادة 
 واالنسحاب منھا االتصاالت المعلوماتیة تعاونیةإلجراءات الخاصة باالنضمام إلى ا
 

 كتابیاً بما یلي:  المكتب الدولي كیان مؤھلیخطر كل یتعین أن  -1
 ؛تعاونیةالفي  یصبح عضواً رغبتھ في أن  1-1
 اسم ممثلھ الرسمي لدى تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛ 1-2
 أي طلب لتغییر فئة العضویة؛ 1-3
 االنسحاب من التعاونیة.رغبتھ في  1-4
 

مانة اإلخطار الرس���مي األمن الس���نة التي تتس���لم فیھا  الثانيكانون /ینایر 1في  یص���بح قبول العض���و نافذاً  -2
 إلى عضویتھا. باالنضمام

 
من السنة التي تلي السنة التي اُخِطر  كانون الثاني/ینایر 1یدخل أي تغییر في فئة العضویة حیز النفاذ في  -3

 بالتغییر رسمیاً.خاللھا 
 

أمانة من الس��نة التي تس��لمت فیھا  كانون األول/دیس��مبر 31تعاونیة حیز النفاذ في الیدخل االنس��حاب من  -4
تُخَطر األمانة باالنس���حاب من التعاونیة قبل تاریخ االنس���حاب الفعلي واإلخطار الرس���مي باالنس���حاب. التعاونیة 

بس��تة أش��ھر على األقل. ویُرجأ تاریخ االنس��حاب الفعلي لعض��و لم یخطر األمانة بنیتھ االنس��حاب قبل ھذا األجل 
لحقوق وااللتزامات المرتبطة بعض��ویة ظ على امن الس��نة التالیة. ویُحافَ  كانون االول/من ش��ھر دیس��مبر 31إلى 

 تعاونیة، بما فیھا دفع رسوم العضویة، حتى تاریخ االنسحاب الفعلي.ال
 

، أو االنس�����حاب من المس�����اھمة، أو تغییر فئة تعاونیةالإلى  لإلعالن عن االنض�����مام نماذج رس�����میةھناك  -5
ممثٌل لھذا العض��و مرخص لھ على یجب أن یقوم ض��من التعاونیة،  عض��والتعاونیة. ولالعتراف رس��میاً بوض��ع 

 النحو الواجب بملء ھذه النماذج والتوقیع علیھا.
 
 

  11المادة 
 األساسیة لألعضاء االمتیازات

 
المشار  ةالعضویة السنوی رسوم، فیترتب على دفع 32ما مشموالً بأحكام المادة عضو وضع  یكنإذا لم  -1

 التالیة: االمتیازاتمنح كل عضو في التعاونیة  4في المادة  اإلیھ
 المشاركة في تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة بصفة العضو الكامل العضویة؛ 1-1
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 حق االنضمام إلى أحد أفرقة المستخدمین التي أُنشئت ضمن التعاونیة أو إلى جمیعھا؛ 1-2
على القرارات أو  بالموافقة أو الرفض التص�������ویت حق، فیما یخص األعض�������اء الكاملي العض�������ویة فقط 1-3

 للعضو؛تحق  يالتاألحكام التي تتخذھا التعاونیة على أساس عدد األصوات 
حق ترش��یح مرش��حین لش��غل مناص��ب في المجلس اإلداري فیما یخص األعض��اء الكاملي العض��ویة فقط،  1-4

 ألفرقة المستخدمین التابعة لھا؛ األفرقة التوجیھیةللتعاونیة أو 
 تكون ال - االتحاد البریدي العالمي حلولأو تخفیض�����ات محددة تُمنح فیما یخص  امتیازاتب إمكانیة التمتع 1-5

 الممنوحة تلك من أعلى المنتس�����بین، لألعض�����اء تُمنح قد ما بقدر القبیل، ھذا من تخفیض�����ات أو مزایا ةأی
 ؛ العضویة كاملي لألعضاء

 من دعمال یكون ال - حلول االتحاد البریدي العالميالتمتع باألولویة للحص����ول على الدعم الخاص بنش����ر  1-6
 لألعض����اءمن الدعم الممنوح  ولویةاأل مس����توىمن حیث  علىأ المنتس����بین لألعض����اءالممنوح  القبیل ھذا

 ؛العضویة كاملي
 على شكل رسائل ونشرات إخباریة. المستجداتعلى بانتظام الحصول  1-7
 
 

 12المادة 
 اجتماع الجمعیة العامة

 
 تعاونیة اجتماعاً سنویاً لجمعیتھا العامة بغیة:التعقد  -1
ً مراجعة نظامھا ا 1-1 ً بتأیید مجلس االستثمار البریدي، و لداخلي (رھنا   ؛والموافقة علیھ للحالة، مجلس اإلدارة) تبعا
تي بش����أن األنش����طة ال األمانةالواردة من المجلس اإلداري للتعاونیة ومن  المس����تجداتآخر االطالع على  1-2

 أفرقة المستخدمین التابعة لھا؛مختلف التعاونیة و ضطلع بھات
لموافقة الرسمیة على دون المساس بالصالحیات ذات الصلة لمجلس االستثمار البریدي ومجلس اإلدارة، ا 1-3

، بما فیھا المیزانیات، من أجل مواصلة استحداث أنشطة یُضطلع المقترحة االستراتیجیات وخطط األعمال
 ودعمھا؛ وصونھابھا ضمن التعاونیة أو فریق مستخدمین محدد تابع لھا 

یر االتحاد البریدي العالمي الموافقة، حسب االقتضاء وبالتنسیق مع األمانة، على تطبیق المعاییر التقنیة لغ 1-4
 ؛شطة التعاونیة وحلول االتحاد البریدي العالميترتبط بأنقد  بقدر ما

 تأدیة دور المنتدى الذي یتیح تبادل األفكار والمعلومات؛ 1-5
 .انتخاب الرئیس ونواب الرئیس الثالثة والتصدیق على انتخاب رؤساء أفرقة المستخدمین الثالثة 1-6
 

 :التالي النحو على المدعویین والمراقبین التعاونیة أعضاء على العامة الجمعیة اجتماعات حضور یقتصر -2
حُ  2-1  ؛مناصبھم بحكم منھما كل ممثل أو اإلدارة مجلس ورئیس البریدي االستثمار مجلس لرئیس بالحضور یَُصرَّ
دعوة أیة منظمة دولیة أو أي ، بعد التش��اور مع األمین العام، المعلوماتیة االتص��االت تعاونیةلرئیس ویجوز  2-2

تعاونیة. الش�خص مؤھل إلى المش�اركة في االجتماعات بص�فة مراقب، إذا رأى أن ذلك یص�ب في مص�لحة 
في القطاع البریدي  الجھات الفاعلةین ومعیَّنالمستثمرین الویجوز لھ أیضاً أن یدعو، بموجب نفس الشروط، 

فض�������الً عن ، تعاونیةالریدي العالمي التي ال تنتمي إلى للبلدان األعض�������اء في االتحاد الب بنطاقھ الواس�������ع
 تعاونیة في التشاور معھا فیما یتعلق بعملھا.الأیة جمعیة أو شركة ترغب  وأاالتحادات المحدودة، 

 
 تعاونیة وجمعیتھا العامة.لمنصب رئیس المجلس اإلداري ل بحكم الواقعتعاونیة ھو من یشغل الرئیس  -3
 

بجمیع المس���ائل المعروض���ة على الجمعیة العامة قبل افتتاح الجمعیة العامة بأربعة أس���ابیع تُخَطر األمانة  -4
 على األقل وتكون موضوع مستند رسمي.
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اجتماع الجمعیة یُنظر في التعدیالت أو األسئلة الناجمة مباشرةً عن مناقشات الجمعیة العامة وتُبَحث خالل  -5
 .العامة

 
التعبیر عن آرائھم بحریة مطلقة بش���أن المس���ائل المناقش���ة خالل الجمعیة یتیح الرئیس لألعض���اء فرص���ة  -6

بأي حال  تتجاوز مدة المالحظات أو التص����ریحات التي یدلي بھا عض����و في مداخلة واحدةیجوز أن العامة. وال 
بس��بب  ثالث دقائق. ویعد الرئیس قائمة المتحدثین ویحدد ترتیب المداخالت، إذا كان ھناك داع لذلك من األحوال

المناقش����ة بعد  انتھاءقائمة المتحدثین بعد قراءتھا. ویعلن الرئیس عن  انتھاءعدد طلبات المداخلة. ویعلن الرئیس 
 انتھاء القائمة.

 
التص�������دیق على ثم خالل الجمعیة العامة، یجري انتخاب الرئیس أوالً، یلیھ انتخاب نواب الرئیس الثالثة،  -7

 رؤساء أفرقة المستخدمین. مھامالذین یؤدون نواب الرئیس الثالثة 
 
 

 13المادة 
 اتاللغ

 
 اإلنكلیزیة والفرنسیة.تعاونیة ھما اللغتا العمل في  -1
 

ي االتحاد البریدي العالمي، ما دامت اجتماعات الجمعیة العامة معقودة خالل الدورات الرس������میة لمجلس������َ  -2
لدولي لدورات  مناالجتماعات یجب أن تس�������تفید ھذه  نفس خدمات الترجمة الش�������فھیة التي یتیحھا المكتب ا

ع التكالیف المرتبطة بخدمات الترجمة الش��فھیة ھذه، تماش��یاً مع األحكام ذات الص��لة من النظام  المجلس��ین. وتُوزَّ
في تعاونیة ، على األعضاء الذین یستخدمون نفس اللغة بما یتناسب مع مساھماتھم العام لالتحاد البریدي العالمي

 االتصاالت المعلوماتیة.
 

ماعات أفرقة  -3 یة واجت عاون ماعات المجلس اإلداري للت ما اجت ماعات األخرى، وال س�������ی قد جمیع االجت تُع
أن تختار األجھزة المس���تندات الخاص���ة بھا باإلنكلیزیة. غیر أنھ یجوز لھذه وتص���در المس���تخدمین، باإلنكلیزیة، 
 إضافة لغات عمل أخرى.

 
 

 إدارة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة -الثالث الفصل 
 

 14المادة 
 المجلس اإلداري للتعاونیة

 
 .تعاونیةالاإلداري الرسمي المسؤول عن اإلشراف على أنشطة الجھاز المجلس اإلداري للتعاونیة ھو  -1
 

 تقع على عاتق المجلس اإلداري للتعاونیة األدوار والمسؤولیات التالیة: -2
تعریف االس��تراتیجیات المرتبطة بأنش��طة االتحاد البریدي العالمي في مجال االتص��االت المعلوماتیة باالس��تناد  2-1

 ؛البریدیة نشطةاالتصاالت المعلوماتیة في األإلى فھمھ الحتیاجات األعضاء ومتطلباتھم وتقدیره لتأثیر 
 ؛عضاءاألأولویات من أجل تنفیذ ھذه االستراتیجیات لصالح تحدید وضع خطط أعمال و 2-2
 ؛وضع خطط التمویل الالزمة لوضع أنشطة التعاونیة ومشاریعھا ودعمھما 2-3
 ؛األمانةتعاونیة فیما یخص األنشطة المعھود بھا إلى لتأدیة وظائف اللجنة التوجیھیة ل 2-4
ونش�����رھا وص�����ونھا ودعمھا  البریدي العالميحلول االتحاد اس�����تحداث  س�����یاس�����ات عامة بش�����أنوض�����ع  2-5

 ؛واستخدامھا
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 ؛وتوقعاتھم عضاءاأللمتطلبات  حلول االتحاد البریدي العالمي ضمان امتثال 2-6
أفرقة  المضطلع بھا ضمنالتعاونیة أنشطة بشأن التقدم المحرز في  مستجداتاالطالع بانتظام على آخر ال 2-7

 ؛مانةالمستخدمین واأل
ستحداث  2-8 الجمعیة العامة بھذه ثم إعالم  حلول جدیدة لالتحاد البریدي العالمياتخاذ القرارات ذات الصلة با

 ؛القرارات
 ؛تقدیم تقاریر إلى مجلس االستثمار البریدي بشأن التقدم المحرز في عمل التعاونیة 2-9
یواجھ حین  المس��ائل التي تتطلب اتخاذ قرار عاجل االض��طالع بدور الجمعیة العامة ومس��ؤولیاتھا فیما یخص 2-10

 ؛أي اقتراحات لتعدیل ھذا النظام الداخلي مشكالت مرتبطة بالنصاب خالل اجتماعاتھ، باستثناء ھذا الجھاز
 .صندوق الطوعي للتعاونیةإدارة ال 2-11
 
یة اقتراح إدخال تعدیالت على  -3 لداخلي النظامھذا یجوز للمجلس اإلداري للتعاون وعرض ھذه االقتراحات  ا

ً  على الجمعیة العامة لطلب الموافقة علیھا  . بموافقة مجلس االستثمار البریدي، وحسب الحالة، مجلس اإلدارة) (رھنا
 
یتولى المجلس اإلداري للتعاونیة إدارة أعمالھا ویتخذ قراراً بش�����أن الوس�����ائل المناس�����بة إلعالم أعض�����اء  -4

 التعاونیة بھا.
 
عض��������اء ویح��دد م��دى ف��ائ��دتھ��ا األالمجلس اإلداري للتع��اونی��ة االقتراح��ات أو الطلب��ات التي یق��دمھ��ا  یقیم -5

 واستخدامھا. حلول االتحاد البریدي العالمياقتراحات جدیدة لتحسین  الستخدامھا في صیاغة
 
 األخیرة ھذه إلى اقتراحات لتقدیم العامة الجمعیة إیاھا منحتھ بس�������لطة للتعاونیة اإلداري المجلس یتمتع -6

 .الصلة ذات التصویت وحقوق السنویة الرسوم تغییر وكذلك التعاونیة، أعضاء مساھمة فئات تغییر بشأن
 
ً ، األمانةالتش��اور مع ، بیجوز للمجلس اإلداري للتعاونیة -7 اعتماد تغییرات على الرس��وم المطبقة على  أیض��ا

أو التخفیض��ات  االمتیازات عدیلت حلول االتحاد البریدي العالمي الواردة في جدول األس��عار ذي الص��لة، وكذلك
 تكون مؤھلة لمراجعتھا. وھذه التغییرات جمیع بتُعلم الجمعیة العامة عضاء. وأللالممنوحة المالیة 

 
 

 15المادة 
 اإلداري للتعاونیةھیكل المجلس 

 
بصفة  یتمتعون بحق التصویت،یتألف المجلس اإلداري لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیة من سبعة أعضاء  -1

إلى التعاونیة عدة  انضموا إلى التعاونیة. وإذا انضمالذین  األعضاء كاملي العضویةیُختارون من بین  ،شخصیة
تمكن ی، فیجب أن عض����اء في االتحاد البریدي العالميالبلدان األمن البلد العض����و نفس����ھ من ین معیَّنمس����تثمرین 

في المجلس  ممن ممارس��ة مھامھ المختارون الذین رش��حھم ھذا البلد العض��و للتعاونیة أعض��اء المجلس اإلداري
 األمانة، من خالل مدیر مركز التكنولوجیا البریدیة (أو المس�ؤول الذي تحض�رداري للتعاونیة في اآلن ذاتھ. واإل

العام  لألمینویجوز  .تمتع بحق التص�����ویتاجتماعات المجلس اإلداري للتعاونیة دون أن ت یفوض�����ھ/تفوض�����ھ)،
ً ، ممثلتھا/للمكتب الدولي، أو ممثلھ  في المداوالت. اإلداري والمشاركة حضور اجتماعات المجلس أیضا

 
 التالیة:القواعد یُنتخب األعضاء المصوتون في المجلس اإلداري للتعاونیة أو یعیَّنون بناء على  -2
ً  یتولون الذین ونوابھ للتعاونیة اإلداري المجلس رئیس العامة الجمعیة تنتخب 2-1  األسواق عن المسؤولیة تباعا

 ثم رئیس��ھ المس��تخدمین أفرقة من فریق كل وینتخب. القانونیة والش��ؤون المالیة والش��ؤون واالس��تراتیجیة
 ؛انتخابھ على العامة الجمعیة تصدق
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. ویجوز لكل عض��و من أعض��اء مناص��بھم ألربع س��نواتیتولى أعض��اء المجلس اإلداري للتعاونیة مھام  2-2
 ؛المجلس اإلداري للتعاونیة الترشح لفترة والیة ثانیة

وعمل أفرقة المس��تخدمین الثالثة المنش��أة في إطار لض��مان االتس��اق بین عمل المجلس اإلداري للتعاونیة  2-3
ن الرؤس����اء المنتخبون ألفرقة المس����تخدمین ھذه نواباً لرئیس المجلس اإلداري للتعاونیة كٌل التعاونیة، یُعیَّ 

  ؛اختصاصھفي مجال 
 الذاتیة تھیُنتخب على أس��اس س��یریقدم عض��و كامل العض��ویة طلب عض��ویة المجلس اإلداري للتعاونیة و 2-4

 في الجغرافي العادل التمثیل أن من الرغم وعلى. المطلوبة منھ بالمھامالتي تبرز قدرتھ على االض���طالع 
 إلیھ الموكلة بالمس����ؤولیات االض����طالع على وقدرتھ الفرد مھارات فإن محبذ، للتعاونیة اإلداري المجلس

 للعضویة؛ األساسیان المعیاران ھما
 المجلس في مھ��امھم على للتع��اونی��ة المجلس اإلداريفي  الج��دد المنتخبین األعض���������اء األم��ان��ة تُطِلع 2-5

  .التعاونیة تجاه والتزاماتھم
 

 لمناص���ب أو للتعاونیة اإلداري المجلس رئیس لمنص���ب المرش���حون یس���توفي أن یجب ذلك، عن وفض���الً  -3
 :التالیة المعاییر القانونیة والشؤون المالیة والشؤون واالستراتیجیة األسواق عن المسؤولیة یتولون الذین نوابھ

 ؛تعاونیةالفي  كامل العضویة تمثیل عضو 3-1
 القدرة على االضطالع بمھامھم (مثل السفر دون قیود والدرایة بمجال تخصصھم وما إلى ذلك)؛ 3-2
في المیزانیة أو س��اھم في تقدم عمل  مس��اھمة كبیرة، مالیة أو غیرھا،س��اھم  عض��و كامل العض��ویةتمثیل  3-3

 التعاونیة.
 

4-  ً  ، تكون تشكیلة المجلس اإلداري للتعاونیة كما یلي:2و 1البندین  ألحكام طبقا
 ؛تعاونیةالرئیس  4-1
 واالستراتیجیة؛ األسواق - الرئیس نائب 4-2
 ؛الشؤون المالیة -نائب الرئیس  4-3
 ؛الشؤون القانونیة -نائب الرئیس  4-4
 خدمات البرید الدولي؛ -نائب الرئیس  4-5
 ؛الخدمات المالیة الدولیة -نائب الرئیس  4-6
 ؛الخدمات اإللكترونیة المتقدمة -نائب الرئیس  4-7
 .غیر مصوت)ممثل األمانة، المكتب الدولي ( -مركز التكنولوجیا البریدیة  مدیر 4-8
 
 

 16المادة 
 مھام أعضاء المجلس اإلداري للتعاونیة

 
 بالمھام الرئیسیة التالیة:الرئیس یضطلع  -1
 ؛على التقریر الختامي للجمعیة العامةوالموافقة المناقشات دعوة األعضاء إلى االجتماع وتوجیھ  1-1
 ؛تولي المسؤولیة العامة عن اإلشراف على أعمال التعاونیة 1-2
 ؛المجلس اإلداريتحدید الغایات الرئیسیة للتعاونیة، بالتشاور مع سائر أعضاء  1-3
بین األولویات المس��ندة إلى المش��اریع المنفذة في ، التوفیق، بالتش��اور مع س��ائر أعض��اء المجلس اإلداري 1-4

 ؛إطار التعاونیة
 رئاسة اجتماعات المجلس اإلداري للتعاونیة والجمعیة العامة. 1-5
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 :فیما یلينواب رئیس المجلس اإلداري للتعاونیة في إطار مجاالت مسؤولیاتھم تتمثل المھام الرئیسیة ل -2
  االستراتیجیة:األسواق و 2-1
 ، وذلك بالتنسیق مع األمانة؛على المجلس اإلداري والجمعیة العامة وعرضھاتعاونیة الوضع خطة أعمال  2-1-1
 ؛على المجلس اإلداري للتعاونیةعرض نتائج استقصاءات المستخدمین ودراسة السوق السنویة  2-1-2
  الشؤون المالیة: 2-2
، اس�����تعراض المیزانیة واس�����تخدامھا وتحض�����یر المعلومات الالزم إبالغ المجلس اإلداري للتعاونیة بھا 2-2-1

 ؛مع األمانةوذلك بالتنسیق 
 ؛مع األمانة نسیقألعضاء، وذلك بالتل إعداد جدول األسعار والشروط التفضیلیة الممنوحة 2-2-2
 الشؤون القانونیة: 2-3
واقتراح تحیینات إلدخالھا على ھذا النظام الداخلي، تعاونیة الاس�������تعراض الجوانب القانونیة المتعلقة ب 2-3-1

 وذلك بالتنسیق مع األمانة؛
 استعراض أوجھ اإلدارة الرشیدة واالمتثال ألمن البیانات المتصلة بأنشطة التعاونیة. 2-3-2
 
، یض����طلع نواب رئیس المجلس اإلداري للتعاونیة 24باإلض����افة إلى المس����ؤولیات المذكورة في المادة  -3

 الذین یرأسون أفرقة المستخدمین بالمھام الرئیسیة التالیة:
 ؛تمثیل مصالح أفرقة المستخدمین وغایاتھا وأولویاتھا ومشاریعھا في المجلس اإلداري للتعاونیة 3-1
 ؛تمویل المشاریع التي تنفذھا أفرقة المستخدمینتقدیم اقتراحات ل 3-2
رفع تقاریر إلى فریق المس�������تخدمین بمجمل الغایات واالس�������تراتیجیات والقرارات التي یوافق علیھا  3-3

 ؛المجلس اإلداري للتعاونیة
3-4  ً وخدمة واحدة على األقل في  واحداً  رفع تقاریر بشأن أنشطة األعضاء المنتسبین الذین یستخدمون منتجا

 إطار إدارة فرق المستخدمین لدیھا. 
 
 

 17المادة 
 االستقالة واالستبدال

 
 الش��ؤون أو المالیة الش��ؤون أو واالس��تراتیجیة األس��واق عن المس��ؤولین نوابھ أحد أو رئیسال اس��تقال إذا -1

 .15ذات الصلة المحددة في المادة  خلفھ لوالیة كاملة جدیدة طبقاً لإلجراءات ینتخب منصبھ، من القانونیة
 
إذا تقدم أي نائب من نواب رئیس المجلس اإلداري یرأس فریق مس����تخدمین باس����تقالتھ من منص����بھ في  -2

المجلس اإلداري فإنھ یستقیل أیضاً من منصبھ كرئیس لفریق المستخدمین. ویخلفھ في المجلس اإلداري للتعاونیة 
 المنتخب.رئیس فریق المستخدمین الجدید 

 
یة من عن حض�����ور ثالثة اجتماعات متتال إذا عجزوامقاعدھم أعض�����اء المجلس اإلداري للتعاونیة  فقدی -3

آخر  مرش��ح ي. وال یحق لھؤالء األعض��اء وال أل، أو إذا قررت ذلك الجمعیة العامةاجتماعات المجلس اإلداري
 .إلعادة انتخابھ لى األقل، الترشح، خالل فترة سنة واحدة علعضوھم كامل العضویة

 
إذا انطبقت علیھ الوض����عیة المحددة في  أو للتعاونیة اإلداري المجلس أعض����اء من عض����و اس����تقال إذا -4

ً  بدیالً  للتعاونیة اإلداري المجلس یعین والیتھ، فترة نھایة قبل أعاله 3 البند  إلى التعاونیة أعضاء بین من لھ مؤقتا
 .جدید عضو انتخاب حین
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 18المادة 
 تعاونیة لاجتماعات المجلس اإلداري ل

 
ن یاجتماع حبَّذ عقدأربع مرات في الس����نة، ویُ  من حیث المبدأ، ،تعاونیةلاجتماعات المجلس اإلداري لتُعقد  -1
 .أو قبلھا أو بعدھا مباشرة ْي االتحاد البریدي العالمين منھا خالل دورات مجلسَ یاثن
 
ال یقل  أو طلب ما رئیسالإض�������افیة بناًء على طلب  تعاونیة اجتماعاتلاإلداري ل المجلسیجوز أن یعقد  -2

 عن أربعة أعضاء من المجلس اإلداري.
 
 أعمال جدول في إلدراجھا محددة مس����ائل أو أس����ئلة أي عرض التعاونیة أعض����اء من عض����و ألي یجوز -3

ً  أمانتھ، خالل من اإلداري، المجلس ویُعِلم. المعلوماتیة االتصاالت لتعاونیة اإلداري المجلس اجتماع  ذلك رسمیا
 ذلك في المش����اركة المعني للعض����و ویُرخَّص المس����ائل، أو األس����ئلة تلك فیھ س����تُعالج الذي باالجتماع العض����و

 .ذلك في رغب إذا االجتماع،
 
 المجلس اإلداري تكالیف الس������فر والنفقات األخرى الالزمة ألعض������اءاألعض������اء المعنیون كامل یتكبد  -4
الذین یحض�����رون اجتماعات المجلس اإلداري  عض�����اءاأل. ویُطبق ھذا المبدأ نفس�����ھ على المنتمین إلیھتعاونیة لل

 ً  .أعاله 3لألحكام الواردة في البند  للتعاونیة، وفقا
 
یجوز ألي عض���و منتخب من أعض���اء ، 17دون اإلخالل بش���رط الحض���ور المنص���وص علیھ في المادة  -5

ً  اجتماعات المجلس اإلداريمحدد من لتعاونیة یتعذر علیھ حض����ور اجتماع لالمجلس اإلداري  إرس����ال  اس����تثنائیا
ً  لعضوه كامل العضویةممثل   عنھ. عوضا

 
في المجلس اإلداري للتعاونیة یتعذّر علیھ حض���ور اجتماع ما، توكیل عض���و آخر في  عض���و یجوز ألي -6

 .فقط إال توكیل واحدألي عضو في المجلس اإلداري وال یكون اإلداري.  المجلس
 
 

 19المادة 
 المجلس اإلداري لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیة التصویت أثناء اجتماعات

 
ناء اجتماع للمجلس مع ذلك، ما أمكن ذلك. و بتوافق اآلراءتُتخذ القرارات  -1 عندما یجري التص�������ویت أث

 الحاض�������رین الكاملي العض�������ویة القرارات باألغلبیة البس�������یطة من األعض�������اءاإلداري للتعاونیة، تُتخذ جمیع 
 .المصوتین

 
یكتمل النصاب القانوني الضروري لعقد اجتماعات المجلس اإلداري للتعاونیة وإلجراء أي تصویت أثناء  -2

 .صوت واحد اإلداري االجتماعات بحضور أربعة أعضاء. ولكل عضو في المجلس تلك
 
 

 أفرقة المستخدمین -الفصل الرابع 
 

 20المادة 
 المستخدمینأفرقة دور 

 
أعض���اء التعاونیة،  متطلبات المس���تخدمین في إدارة متطلبات المس���تخدمین وتنس���یقھا، ال س���یماأفرقة دور  یكمن -1

  .ووضع استراتیجیات وخطط تھدف إلى تلبیة متطلبات ھؤالء المستخدمین ومتطلبات األعمال في مؤسساتھم البریدیة
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تنس��ق أفرقة المس��تخدمین أنش��طتھا مع المس��تخدمین من أجل توحید متطلبات المس��تخدمین وض��مان تقاس��م  -2
حلول االتحاد تحدید متطلبات المستخدمین فیما یخص بھدف مساعدة األعضاء في المعارف بین المستخدمین. و

لحلول االتحاد ثر فعالیة وض��مان االس��تخدام األفض��ل واألك على نحو أفض��ل، وعرض��ھا البریدي العالمي الجدیدة
 .استخدامھایعتزمون التي یستخدمونھا أو  البریدي العالمي

 
فریق المس�������تخدمین منتدى أوحد ألعض�������ائھ بغیة تبادل اآلراء والمتطلبات والخبرات. واألمثل أن یكون  -3

 .في نطاق مسؤولیتھ المحددة، في بناء ثقافة بریدیة مشتركةكل كل فریق مستخدمین،  یساھم
 
أحد األھداف الرئیس��یة لفریق المس��تخدمین في مباش��رة تنفیذ مش��اریع مش��تركة من المحتمل أن تھم  یكمن -4

حلول االتحاد البریدي  المتبادل الناتج عن اس��تخدام آزراألعض��اء من االس��تفادة من الت أعض��اءه، ومن ثمة تمكین
 .الحجموما ُحقق من وفورات التكالیف  مبأقل سعر ممكن بفضل تقاس العالمي، وكذلك إمكانیة نشر ھذه الحلول

 
 یجوز لألعضاء تكوین فرق ذات اھتمام مشترك لإلشراف على المشاریع وتمویلھا. -5
 
 

 21المادة 
 اإلجراءات الخاصة بالعضویة

 
یكون وضع ھذا العضو أال ألي عضو أن یصبح عضواً في فریق من أفرقة المستخدمین، شریطة یجوز  -1

 .32بأحكام المادة  مشموالً 
 
مانة بعزمھ االنضمام إلى فریق مستخدمین واحد أو أكثر وبأنھ یستوفي الشروط واألحكام األیُعِلم العضو  -2

 .أو أفرقة المستخدمین المعنیة المطبقة على عضویة فریق المستخدمین المعني
 
األعض��اء أي رس��وم لالنض��مام إلى فریق مس��تخدمین واحد أو أكثر عالوة على رس��وم العض��ویة  یدفعال  -3

 تعاونیة.الالتي یدفعونھا إلى  السنویة األساسیة
 
أعض���اء فریق المس���تخدمین تكالیف س���فر ممثلیھم الذین یحض���رون اجتماعات فریق المس���تخدمین  یتحمل -4

 المعني وما یرتبط بھا من نفقات.
 
 

 22المادة 
 دور أعضاء فریق المستخدمین

 
 األعضاء في فریق المستخدمین في عمل ھذا الفریق مشاركةً فعالةً. یشارك -1
 
والتص���ویت على تنفیذ  المعروض���ة ألعض���اء فریق المس���تخدمین تقدیم اقتراحات وتقییم االقتراحات یحق -2

 مشاریع محددة.
 
 

 23المادة 
 األفرقة التوجیھیة ألفرقة المستخدمین

 
 .بفریق توجیھيیُمثَّل كل فریق من أفرقة المستخدمین  -1
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 األعض���اء قائمة بین من مختارین التص���ویت بحق یتمتعون أعض���اء خمس���ة من التوجیھي الفریق یتكون -2
 .المستخدمین فریق في العضویة كاملي

 
لوالیة مدتھا  الفریق التوجیھيالتص���ویت في  یتمتعون بحقینتخب كل فریق مس���تخدمین األعض���اَء الذین  -3

 أربع سنوات.
 
 الفریق التوجیھيرئیَس فریق المس������تخدمین. وإذا واجھ  الفریق التوجیھيیعیّن األعض������اء المنتخبون في  -4

النتخاب الرئیس بتأیید األغلبیة البس���یطة  الفریق التوجیھيص���عوبات في تعیین الرئیس، یجري تص���ویت داخل 
 من أعضائھ.

 
 لفریق المستخدمین عضواً في المجلس اإلداري لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیة. فریق توجیھيیصبح رئیس كل  -5
 
 لكل فریق مستخدمین المعاییر التالیة: الفریق التوجیھيینبغي أن یستوفي المرشحون لشغل مقعد في  -6
 في فریق المستخدمین المعني؛كامل العضویة  عضواً یمثل كل مرشح على حدة  6-1
بمج��ال ، یكون ب��إمك��انھم الس�������فر بحری��ة ویكون لھم إلم��ام االض�������طالع بمھ��امھم (مثالً  یكون ب��إمك��انھم 6-2

 ، وما إلى ذلك)؛االختصاص
 ؛لفریق المستخدمین الفریق التوجیھيیكون بإمكانھم تنسیق األنشطة اإلقلیمیة نیابةً عن  6-3
 .المعني المستخدمین فریق إدارة إطار في األقل على واحدة خدمة أو واحد لمنتج مستخدمین یكونون 6-4
 
 

 24المادة 
 ةالتوجیھی األفرقةدور 

 
 یلي: فیما لألفرقة التوجیھیةتتمثل األنشطة الرئیسیة  -1
 ؛تحدید أھداف العمل الرئیسیة 1-1
 ؛تنسیق المتطلبات المشتركة 1-2
 ؛تحدید األولویات في مجال التنمیة وتحدید استراتیجیة المنتجات والخدمات 1-3
 ؛عند االقتضاء في تنفیذ ھذه االستراتیجیةللمشاركة أي طرف ثالث وتحدید اقتراح استراتیجیة التنمیة  1-4
 ؛لحلول االتحاد البریدي العالميالموافقة على الخصائص الوظیفیة  1-5
 ؛وإعداد خطط التمویل حسب االقتضاء لحلول االتحاد البریدي العالميالترویج  1-6
 ؛األعضاء الذین یكونون فرق ذات اھتمام مشتركاستعراض أنشطة  1-7
 العمل مع المجلس اإلداري للتعاونیة.وخطط تنسیق وتوحید االستراتیجیات  1-8
 
 

 25 المادة
 االستقالة واالستبدال

 
 لفریق المستخدمین، یُنتخب عضو خلف في االجتماع التالي الفریق التوجیھيأحد األعضاء من  حال استقالةفي 

الفریق یعیّن ، إیاه أو تنحیة فریق المس�����تخدمین الفریق التوجیھيرئیس  ةاس�����تقالحال . وفي لوالیة كاملة المعني
ً  التوجیھي ً  ذاتھ رئیسا  .الجمعیة العامة المقبلةإلى غایة ألداء مھامھ  مؤقتا
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 26المادة 
 المستخدمینأفرقة اجتماعات 

 
1-  ً ً  یعقد كل فریق مستخدمین اجتماعا ً  سنویا  إلى: أو ینظم مشاورات بالمراسلة وذلك سعیا
األنشطة المنفذة في وضع ومن األمانة بشأن  الفریق التوجیھيالمستجدات الرسمیة من االطالع على آخر  1-1

 إطار فریق المستخدمین؛
1-2  ً  على استراتیجیات وضع األنشطة المنفذة في إطار فریق المستخدمین وصونھا ودعمھا؛ الموافقة رسمیا
 المسؤولة عن تمثیل المصلحة المشتركة لفریق المستخدمین. الفریق التوجیھيانتخاب  1-3
 

یجوز لممثلي سائر أجھزة االتحاد البریدي العالمي الذین یعالجون مسائل محددة ذات صلة بأنشطة فریق  -2
مدعوین، في المس�����تخدمین، المش�����اركة بناًء على دعوة من رؤس�����اء فریق المس�����تخدمین، بص�����فة مراقبین أو 

 االجتماعات التي تُعقد لمناقشة تلك المسائل التي تعنیھم.
 
 

 27المادة 
 الفریق التوجیھياجتماعات 

 
ً  أربع مراتفریق توجیھي كل یجتمع  -1  :وذلك من أجل على األقل سنویا
فریق األنش��طة المنفذة نیابة عن وض��ع المس��تجدات بص��ورة منتظمة من األمانة بش��أن االطالع على آخر  1-1

 مستخدمین محدد؛
1-2  ً تحدید تسعیرتھا األنشطة المنفذة في إطار فریق المستخدمین المحدد وتنمیة على اقتراحات  الموافقة رسمیا

 صونھا ودعمھا؛و
وتبادل  حلول االتحاد البریدي العالميالتعاون مع األمانة في جمیع المس�����ائل التي لھا تأثیر على إص�����دار  1-3

في ذلك ، بما الفاعلین في القطاع البریدي بنطاقھ الواسعغیر ذلك من و البیانات بین المستثمرین البریدیین
 ؛یةركجمسلطات الشركات النقل الجوي وشركات النقل األخرى وال على سبیل المثال

1-4  ً ً  إنجاز أي عمل لھ تأثیر مباش�����ر أو غیر مباش�����ر، كلیا أنش�����طة فریق المس�����تخدمین  تنمیة، على أو جزئیا
 .وصونھا ودعمھا

 
المس����تخدمین مباش����رة قبل اجتماعات  ةفرقتوجیھیة ألال ةفرقاأل عقد اجتماعاتومن حیث المبدأ، یُحبَّذ أن تُ  -2

 ھا.بعدأو  المجلس اإلداري للتعاونیة
 
 
 28مادة ال

 التصویت
 

بقة على الجمعیة التصویت واألسالیب المط مبادئالتابعة لھا  واألفرقة التوجیھیةأفرقة المستخدمین  تُطبِّق -1
 .ة على التواليإلداري للتعاونیوالمجلس االعامة 

 
 التص��ویت على اقتراح ما بالمراس��لة (االقتراع بالبرید العادي أو اإللكتروني)، تُطبّق اإلجراءات التالیة عند -2

 :)32(دون المساس بالعقوبات المحددة في المادة 
سبوعین لتمكین  2-1 من النظر في االقتراح الذي یخطرون  الكاملي العضویة األعضاءتُمنح فترة ال تقل عن أ

 ؛تعممھ األمانة إشعاربھ من خالل 
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 ؛إلى التصویت بقبول االقتراح أو رفضھ الكاملي العضویة األعضاءتدعو األمانة  2-2
بالبرید أو بالفاكس أو بالبرید اإللكتروني؛ والتاریخ یجوز إرس�������ال بطاقات االقتراع من األمانة أو إلیھا  2-3

(وفق ما تحدده  المأخوذ في االعتبار ھو تاریخ اإلرس��ال من البلد أو تاریخ اس��تالم األمانة لبطاقة االقتراع
 ؛بنتائج االقتراع العضویة ياألعضاء الكامل جمیع ویُخطر؛ األمانة في كل حالة)

 ؛أي مالحظات إلى األمانة؛ وال یجوز إدخال أي تعدیالت على االقتراح العضویة الكاملو األعضاءیرسل  2-4
الذین لم یرسلوا بطاقات االقتراع خالل المدة المحددة لالقتراع ممتنعین  الكاملو العضویة األعضاءیُعتبر  2-5

 ؛المعني شعارمن تاریخ إرسال اإل عن التصویت؛ وتحسب ھذه المدة اعتباراً 
یة بس��یطة أو غالبیة الثلثین في إطار باإلجمالي لألص��وات التي س��تُفرز لتحدید ما إذا كانت بُلغت غالالعدد  2-6

بحق  المتمتعینأمكن لألعض����اء الكاملي العض����ویة عدد األص����وات التي  تص����ویت یُجرى بالتراس����ل ھو
 . التصویت اإلدالء بھا

 
 

 المالیة والمیزانیةالشؤون  -الفصل الخامس 
 
 29مادة ال

 التوجیھیة في مجال الشؤون المالیةالمبادئ 
 
ل -1 المیزانیة المخصصة ألنشطة تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة لالتحاد البریدي العالمي والتي یدیرھا  تموَّ

ً المدیر العام للمكتب الدولي  :من المصادر الخمسة الرئیسیة التالیة مجلس اإلدارة ذات الصلة، بقرارات ، رھنا
 ؛عضاءاألرسوم العضویة السنویة التي یدفعھا  1-1
التي اس��تُحدثت  حلول االتحاد البریدي العالمي اإلیرادات التي تتأتى من الرس��وم المفروض��ة على اس��تخدام 1-2

 تعاونیة؛الفي إطار 
 ؛لعادیة لالتحاد البریدي العالميالمیزانیة ا 1-3
 المساھمات الطوعیة اإلضافیة؛ 1-4
 .طوعي للتعاونیةالصندوق ال 1-5
 
 :والمتعلقة بما یليتي تنفذھا األمانة یة لدعم جمیع األنشطة التُستخدم المیزان -2
 ؛حلول االتحاد البریدي العالميإنشاء  2-1
 ؛نشر حلول االتحاد البریدي العالمي 2-2
 وتقدیم الدعم التقني ذي الصلة؛ حلول االتحاد البریدي العالميصون  2-3
  ؛تعاونیةالالتنظیم واإلدارة والدعم التقني ألنشطة  2-4
 االبتكار. ، ودراسة السوق واالستثمار في أنشطةللمستخدمین سنویة إجراء استقصاءات 2-5
 
إجراء استقصاءات سنویة للمستخدمین ودراسة  عضاء فياألتساھم رسوم العضویة السنویة التي یدفعھا  -3

 السوق واالستثمار في أنشطة االبتكار في األمانة.
 
تخص���یص مس���اھمات طوعیة إض���افیة لتنفیذ مش���اریع محددة أو لتغطیة تكالیف محددة، أو إتاحتھا  یجوز -4

 ً  .العالميمن النظام المالي لالتحاد البریدي لألحكام ذات الصلة  لدعم األنشطة العامة وفقا
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 30المادة 
 تمویل األنشطة

 
 تمویل األنش�����طة أو المش�����اریع الجدیدة التي تنفذ في إطار المس�����اھمة فيعض�����اء األیُطلب من یجوز أن  -1

 سع.واأل بنطاقھا التعاونیة وبرامج المكتب الدولي وعضویة االتحاد البریدي العالمي
 

2-  ً  .لنظام المالي لالتحاد البریدي العالميل یُوافَق على األنشطة أو المشاریع الجدیدة وفقا
 

 تبیّن خطة العمل السنویة التكلفة وسبل التمویل لكل نشاط أو مشروع.  -3
 

 یقرر كل عضو، طوعاً، ما إذا كان یرغب في المشاركة في تمویل مشروع ما. -4
 

على  یوضع جدول أنصبةتحدد حصة كل عضو في التمویل، بالنسبة إلى كل مشروع جدید، على أساس  -5
 .أساس كل مشروع على حدة

 
، خالل الفترة الفاص�������لة بین جمعیتین عامتین عندما تقرر الجمعیة العامة، أو المجلس اإلداري للتعاونیة -6

  .عضاءاأل اآلنفة الذكر على جمیع 5إلى  1البدء في تنفیذ مشروع ما، تسري القواعد الواردة في البنود من 
 

ً  المعني المس��تخدمینفریق  أعض��اء تُطبق على ،مس��تخدمین بدء مش��روع ماعندما یقرر فریق  -7 نفس  أیض��ا
 فیما یتعلق بتقاسم التمویل.  5و 4المبادئ الواردة في البندین 

 
ً المش����اریع التي  جمیعب تض����طلع األمانة، ةتعاونیال أنش����طة في إطار -8 ل مس����بقا  ھایدفع من األموال التي تُموَّ

 .دفعھاأو یتعھدون ب األعضاء
 

مش��روع محدد، على أس��اس كل مش��روع على حدة، أن یقرروا بش��أن یجوز لألعض��اء الذین قاموا بتمویل  -9
 ذلك المشروع، بما في ذلك استخدام األموال المخصصة لھ. أولویات

 
 

 31المادة 
 طوعي لتعاونیة االتصاالت المعلوماتیةالصندوق ال

 
ً اً عضاء صندوقاأل ئیُنش -1  . لتعاونیةل طوعیا
 

 :في طوعي للتعاونیةالصندوق ال ستخدمیُ  -2
 ؛تغطیة تكالیف النفقات الرئیسیة وغیر المتوقعة 2-1
 دعم األعضاء الذین یواجھون حاالت قوة قاھرة؛  2-2
 إجراء دراسة السوق واالستثمار في األنشطة االبتكاریة؛ 2-3
 تمویل المشاریع التي یوافق علیھا المجلس اإلداري للتعاونیة.  2-4
 

 على الصندوق الطوعي للتعاونیة من خالل: یحافظ -3
 ؛اإلیرادات الفائضة من الرسوم التي یدفعھا األعضاء المنتسبون 3-1
 .المساھمات الطوعیة 3-2
 

 استخدام الصندوق الطوعي للتعاونیة. یرفع المجلس اإلداري للتعاونیة إلى الجمعیة العامة تقریراً عن -4
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  32المادة 
 الدیون

 
برس��وم العض��ویة، ومس��اھمات األعض��اء في التمویل،  تُس��دد تتص��للم  مبالغتتض��من الدیون المتأخرة أي  -1

یوماً من  90خالل  ھاس���ددی، التي لم التراخیصوالرس���وم المفروض���ة على أس���اس "جدول األس���عار"، ورس���وم 
ستخدمون حلول االتحاد البریدي العالمي الفواتیرتاریخ إصدار  وبعد تلك الفترة، تُفرض فائدة  .األعضاء الذین ی

ل مبالغھا على كل الدیون المتأخرة.  لص������الح میزانیة وإذا لم تُس������دد المبالغ المس������تحقة تفرض علیھا فوائد تحوَّ
ً في المائة  3 معدلب ،تعاونیة االتص�������االت المعلوماتیة محدد في النظام العام لالتحاد البریدي كما ھو  س�������نویا

 النظام المالي لالتحاد البریدي العالمي. في أو بطریقة فرعیة، ،لعالميا
 
كما ھو موض�����ح في  س�����نةاللفترة تزید عن  قائمة بجمیع األعض�����اء الذین لدیھم دیون متأخرة األمانةعّد ت -2

الجمعیة  في اجتماعاتكذلك الس����نویة و اجتماع من اجتماعاتھ يمجلَس اإلداري بھذه القائمة فخطر التُ ، و1 البند
ً  وتُِعد. العامة ي الذین تخلفوا عن حلول االتحاد البریدي العالم الذین یستخدمونغیر األعضاء قائمة ب األمانة أیضا

فرض تخاذ قرار بشأن خیص ذات الصلة، لتتمكن التعاونیة من اسداد مدفوعاتھم المستحقة بموجب اتفاقات التر
 حلول االتحاد البریدي العالمي.أي من غیر األعضاء ھؤالء إلى  قیود على نفاذ

 
 القائمةبأنھم قد أُدرجوا ب حلول االتحاد البریدي العالمي یستخدمونالذین  رسمیاً األعضاء األمانةخطر تُ و -3

، بما في وغیرھا من العقوبات المعمول بھا علمھم بأثر ذلك على حقھم في التص��ویتوت، 2المش��ار إلیھا في البند 
 ذلك القیود المفروضة على مسألة النفاذ إلى حلول االتحاد البریدي العالمي.

 
ً  الذین علیھم دیون متأخرة كاملي العض��ویة األعض��اء تُبلَغ األمانة -4 حقھم  بأنھم فقدوا ألكثر من س��نة رس��میا

  .في التصویت
 
5-  ً سنة أنھم فقدوا الوصول إلى  تبِلغ األمانة رسمیا سبین الذین علیھم دیون متأخرة ألكثر من  األعضاء المنت

 حلول االتحاد البریدي العالمي.
 
تأخرة، بما فیھا استرداد حقھ في التصویت عندما یدفع بالكامل دیونھ المكامل العضویة بإمكان أي عضو  -6

 أو عندما یقبل جدول السداد. الفائدة المطبقة
 
من تاریخ إص����دار  س����نتیناللفترة تفوق  األعض����اء الذین تراكمت علیھم دیون متأخرة یخض����ع یجوز أن -7

عن النفاذ إلى حلول  فض�����الً  11لفقدان بعض المزایا األس�����اس�����یة للعض�����ویة الواردة في المادة الفاتورة المعنیة 
 االتحاد البریدي العالمي.

 
المتأخرة قبل نھایة سنة تقویمیة واحدة من تاریخ إدراجھم  األعضاء الذین یتخلفون عن تسویة دیونھم یفقد -8

في قائمة من علیھم دیون متأخرة، تلقائیاً عض�������ویتھم في التعاونیة. ویتوقف تراكم الفوائد المترتبة على الدیون 
 المتأخرة وقت الفقدان التلقائي للعضویة.

 
ً  أنھم للتعاونیة اإلداري المجلس یعتبر الذین األعضاء عن العضویة تُسقَط ال -9  .قاھرة قوة وضع في حالیا
 

باتباع  اً لكي یس���تعید عض���و س���ابق عض���ویتھ بعد أن فقدھا تلقائیاً، یجب علیھ أن یقدم طلب عض���ویة جدید -10
. ولكن، في ھذه الحالة، ال تسري العضویة علیھا في ھذا النظام الداخليذات الصلة المنصوص  القبول إجراءات

 تعاونیة والمتعلقة بسنوات العضویة السابقة.الإال بعد أن یسدد كل الدیون والفوائد التي یدین بھا إلى 
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 33المادة 
 جدول األسعار

 
ض��اء حلول االتحاد البریدي العالمي المتاحة أمام أعض��اء التعاونیة وغیر األعجدول أس��عار  تنش��ر األمانة -1

 ً  . فیھا، ویجوز أن تنقح التعاونیة الجدول دوریا
 
 :حلول االتحاد البریدي العالمي المشار إلیھ آنفا ما یليمل جدول أسعار یش -2
 التخفیضات الممنوحة ألعضاء تعاونیة االتصاالت المعلوماتیة؛ 2-1
 العالمي؛مستخدمي حلول االتحاد البریدي الرسوم السنویة المطبقة على جمیع  2-2
 . مستخدمي حلول االتحاد البریدي العالمي غیر األعضاء في التعاونیةالرسوم المحددة المطبقة  2-3
 
 

 34المادة 
 سنویةرسوم الال
 

 التص��االت المعلوماتیة لرس��ومالتي تس��تحدث في نطاق تعاونیة ا حلول االتحاد البریدي العالميیخض��ع اس��تخدام 
الحلول س�����نویة على النحو المبین في جدول األس�����عار. والغرض من ھذه الرس�����وم ھو تغطیة تكلفة اس�����تحداث 

 . بشأنھاوصیانتھا وتقدیم الدعم 
 
 

 الفكریة والسریة حقوق الملكیة -الفصل السادس 
 

 35المادة 
 الملكیة حقوق

 
عالمي، بغض النظر عن  حاد البریدي ال عل ممنوحة ألطراف غیر االت بالف مة  قائ یة فكریة  یة حقوق ملك  تُمنحأ

جمیع حقوق الملكیة، بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة وغیرھا من الحقوق  لالتحاد البریدي العالمي حص�������راً 
 .عنھا مي تنشأالتحاد البریدي العالأي حلول ل الناشئة عن أنشطة التعاونیة، وكذلك

 
 

 36المادة 
 السّریة

 
ً  حساسة أو/و سریة معلومات یتلقون قد التعاونیة إلى بانضمامھم بأنھم األعضاء یقر -1  األعضاء من تجاریا

 .التعاونیة أنشطة نطاق في الدولي المكتب من أو اآلخرین
 
 العالمي البریدي لالتحاد العام النظام في الواردة الصلة ذات باألحكام اإلخالل ودون سبق، ما ضوء وفي -2

 الس��ریة المعلومات بھذه لالحتفاظ جھوداً معقولةً  األعض��اء یبذل البریدي، االس��تثمار لمجلس الداخلي النظام وفي
ً  الحساسة أو/و  أطراف إلى المعلومات ھذه عن اإلفصاح عدم المثال سبیل على یشمل بما السریة، بكامل تجاریا

 .المعلوماتیة االتصاالت تعاونیة أنشطة في مباشرة یشاركون ال أشخاص أو أخرى كیانات أو ثالثة
 
ً  2و 1 البندین احترام التعاونیة في عض���ویتھم تنتھي الذین األعض���اء یواص���ل -3  بالمعلومات یتعلق فیما آنفا

ً  الحساسة أو/و السریة  .عضویتھم انتھاء من سنوات خمس غایة إلى لھم عنھا المفصوح تجاریا
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 أحكام ختامیة - الفصل السابع
 
 

 37المادة 
 الدخول حیز التنفیذ

 
الداخلي حیز التنفیذ فور موافقة مجلس االس���تثمار البریدي علیھ، دون المس���اس بموافقة مجلس  النظامیدخل ھذا 

 ً ً  في إطار اإلدارة الحقا  لألحكام الواردة في النظام العام لالتحاد البریدي العالمي. اختصاصھ، ووفقا
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