قــرارات
مؤتمر أديس أبابا االستثنائي
لعام 2018
Décisions
du Congrès extraordinaire
d’Addis-Abeba 2018
النص وص الن هائ ية للو ثائق الموق عة في أديس أ با با،
والقرارات غير تلك التي تعدل الوثائق والن سخ الموحدة
من هذه الوثائق

برن 2018
االتحاد البريدي العالمي

يجب أن يحمل هذا المجلد المرجع التالي:

قرارات مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام 2018

مالحظة تخص طباعة النصوووولص التي اعتمدؤا مؤتمر أديس أبابا االسووووتثنائي لعام  2018لالتي تُعتبر جزءا ً
من ؤذه الكراسة.
تدل الحرلف السوووميكة الواردة في نص وص البروتوكول اإلض افي العال ر لدس تور االتحاد البريدي العالمي،
ودس تور االتحاد البريدي العالمي ،والبروتوكول اإلض افي الثاني للنعام العام لاتحاد البريدي العالمي ،والنعام
العام لاتحاد البريدي العالمي ،والنعام الداخلي للمؤتمرات ،والبروتوكول اإلض افي لاتااقية البريدية العالمية،
والبروتوكول الختامي للبروتوكول اإلض افي لاتااقية البريدية العالمية ،واالتااقية البريدية العالمية كذلك ،ل
التعديات التي ا تمدها مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام .2018
لم يطرأ أي تغيير ل االتااق الخاص بخدمات الدفع البريدية خال مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام .2018
ومن باب التذكير ،يرد كل من التص ريحات المدل بها ند التوقيع ل الوثائق ،والنعام الداخلي للمؤتمرات،
فضا ن النسخ الموحدة من الوثائق المذكورة ،في الجزء الثاني من هذه الكراسة؛ وتجدر اإللارة إل أنه وفقا
للمادة  22من دس تور االتحاد البريدي العالمي ال تعتبر هذه النص وص ،بالمعن الدقيق ،جزءا ً من الوثائق التي
ا تمدها مؤتمر أديس أبابا االستثنائي الثاني.
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البروتوكول اإلضافي العاشر
لدستور االتحاد البريدي العالمي
فهرس المحتويات
المادة
األولى

(المادة األولى ال ُمعدَّلة)

مدى االتحاد وهدفه

الثانية

(المادة  8ال ُمعدَّلة)

االتحادات المحدودة .االتفاقات الخاصة

الثالثة

(المادة  18ال ُمعدَّلة)

مجلس االستثمار البريدي

الرابعة

تنفيذ البروتوكول اإلضافي لدستور االتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به
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البروتوكول اإلضافي العاشر
إلى دستور االتحاد البريدي العالمي
بعد االطالع على البند  2من المادة  30من دستتتتتتتتور االتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10
يوليو  ، 1964اعتمد مندوبو حكومات البلدان األعضتتاف في االتحاد البريدي العالمي المفوضتتون المجتمعون
في مؤتمر أديس أبابا االستثنائي ،التعديالت اآلتية على الدستور المذكور شريطة التصديق عليها.

المادة األولى
(المادة األولى المعدَّلة)
مدى االتحاد وهدفه
تشكككككك البلدان التي تقر هذا الدستتتتتتتور في إطار المنظمة الح ومية الدولية التي تحم اسكككككك "االتحاد
-1
البر يدي ال عالمي" ،إقلي ما ً بر يد يا ً وا حدا ً لت بادل الب عا ئث البر يد ية في ما بين ها .وتُك فل حر ية العبور في كل إقليم
االتحاد ،رهنا ً بالشروط المحددة في وثائق االتحاد.
-2

هدف االتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار.

-3

يسهم االتحاد في حدود إمكانياته فـي المعونة التقنية البريدية التي تُطلب إليه من قبل البلدان األعضاف.

المادة الثانية
(المادة  8المعدَّلة)
االتحادات المحدودة  -االتفاقات الخاصة
يجوز للبلدان األعضتتاف ،أو لمستتتثمريها المعيَّنين ،إنشتتاف اتحادات محدودة ،وإبرام اتفاقات خاصتتة تتعلق
-1
بالخدمة البريدية الدولية ،إذا سمح بذلك ت شريع هذه البلدان األع ضاف ،وي شترط دائما ً أال تعتمد أحكاما ً أقل مواتاة
للجمهور من األحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلدان األعضاف المعنية أطرافا ً فيها.
يجوز لالتحتتادات المحتتدودة أن ترستتتتتتتتل مراقبين إلى المؤتمرات واجتمككاتكاج مجاإل اردارم ومجاإل
-2
االستثمار البريدي وسائر المؤتمرات واالجتماعات التي ينظمها االتحاد.
-3

يجوز لالتحاد أن يرسل مراقبين إلى مؤتمرات االتحادات المحدودة واجتماعاتها.
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المادة الثالثة
(المادة  18المعدَّلة)
مجلس االستثمار البريدي
يتولى مجلس االستتتثمار البريدي المستتؤولية عن المستتائل التشتتليلية والتجارية والتقنية واالقتصتتادية التي
-1
تهم الخدمة البريدية.
-2

يضطاع أتضاء مجاإل االستثمار البريدي بمهامه باس االتحاد ولصالحه.

المادة الرابعة
تنفيذ البروتوكول اإلضافي لدستور االتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به
-1

يوضع هذا البروتوكول اإلضافي موضع التنفيذ في  1يوليو  2019ويظل معموال به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذاَ ،ح َّرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعضاف هذا البروتوكول اإلضافي ،الذي تكون له نفس
القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نَص النظام العام نفسه ،ووقَّعوا عليه من نسخة واحدة تظل ُمو َدعة
لدى مدير عام المكتب الدولي .ويُسلم المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

ُح ِّرر في أديإل أبابا ،في  7سبتمبر .2018
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البروتوكول اإلضافي الثاني للنظام العام لالتحاد البريدي العالمي
فهرس المحتويات
المادة
األولى

(المادة  103المعدَّلة)

اختصاصات المؤتمر

الثانية

(المادة  104المعدَّلة)

النظام الداخلي للمؤتمرات

الثالثة

(المادة  105المعدَّلة)

المراقبون في أجهزة االتحاد

الرابعة

(المادة  106المعدَّلة)

تكوين مجلس اإلدارة وسير عمله

الخامسة

(المادة  107المعدَّلة)

اختصاصات مجلس اإلدارة

السادسة

(المادة  108المعدَّلة)

تنظيم دورات مجلس اإلدارة

السابعة

(المادة  109المعدَّلة)

المراقبون

الثامنة

(المادة  110المعدَّلة)

استرداد نفقات السفر

التاسعة

(المادة  112المعدَّلة)

تكوين مجلس االستثمار البريدي وسير عمله

العاشرة

(المادة  113المعدَّلة)

اختصاصات مجلس االستثمار البريدي

الحادية عشرة

(المادة  114المعدَّلة)

تنظيم دورات مجلس االستثمار البريدي

الثانية عشرة

(المادة  115المعدَّلة)

المراقبون

الثالثة عشرة

(المادة  116المعدَّلة)

استرداد نفقات السفر

الرابعة عشرة

(المادة 117مكررا ً ال ُمضافة)

لجنة تنسيق أجهزة االتحاد الدائمة

الخامسة عشرة

(المادة  123المعدَّلة)

ممثلو اللج نة االستتتتتتتتشتتتتتتتتار ية في كل من مجلس اإلدارة
ومجلس االستثمار البريدي والمؤتمر

السادسة عشرة

(المادة  127المعدَّلة)

مهام المدير العام

السابعة عشرة

(المادة  130المعدَّلة)

إعداد مستندات أجهزة االتحاد وتوزيعها

الثامنة عشرة

(المادة  138المعدَّلة)

إجراءات تقديم االقتراحات إلى المؤتمر

التاسعة عشرة

(المادة  144المعدَّلة)

دخول األنظمتتتتة والقرارات األخرى التي تتختتتت بين
مؤتمرين حيز التنفي

العشرون

(المادة  146المعدَّلة)

تسوية مساهمات البلدان األعضاء

الحادية والعشرون

(المادة  150المعدَّلة)

مراتب المساهمة

الثانية والعشرون

(المادة  152المعدَّلة)

تنظيم األجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون

الثالثة والعشرون

تنفي البروتوكول اإلضتتتتتتتافي للنظام العام لالتحاد البريدي
العالمي ومدة العمل به
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البروتوكول اإلضافي الثاني للنظام العام لالتحاد البريدي العالمي
عمالا بالبند  2من المادة  22من دستتتتتور االتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في  10يوليو ،1964
اعتمد مندوبو حكومات البلدان األعضتتتتتتتاء في االتحاد المفوضتتتتتتتون المجتمعون في مؤتمر أديس أبابا
االستتتتتتثنا ي ،باالتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند  4من المادة  25من ه ا الدستتتتتتور ،التعديالت التالية
للنظام العام.

المادة األولى
(المادة  103المعدَّلة)
اختصاصات المؤتمر
-1

بناء على االقتراحات التي قدمتها بلدان أعضاء ومجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي ،يتولى المؤتمر:

1-1

تحديد المبادئ العامة إلنجاز هدف وغاية االتحاد المبينين في ديباجة دستوره وفي المادة األولى من الدستور؛

2-1

النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظام العام واالتفاقية واألنظمة التي تقدمها البلدان األعضاء والمجلسان،
طبقا ا للمادة  29من الدستور والمادة  138من النظام العام واعتماد ه ه االقتراحات ،عند االقتضاء؛

3-1

تحديد تاريخ بدء دخول الوثا ق حيز التنفي ؛

4-1

اعتماد قواعد النظام الداخلي والتعديالت المقترحة عليها؛

5-1

النظر في التقارير الشتتتتتتاملة عن األنشتتتتتتطة ،التي يقدمها مجلس اإلدارة ومجلس االستتتتتتتثمار البريدي واللجنة
االستتتتتشتتتتارية على التوالي ،والتي تغطي الفترة الممتدة من المؤتمر الستتتتابق ،تمشتتتتيا ا مع المواد  111و117
و 125من النظام العام؛

6-1

اعتماد استراتيجية االتحاد؛

6-1مكررا ا الموافقة على مشروع خطة أنشطة االتحاد الرباعية؛
تحديد الحد األقصى لمصاريف االتحاد ،طبقا ا للمادة  21من الدستور؛
7-1
8-1

انتخاب البلدان األعضتتتتتتتاء في مجلس اإلدارة ومجلس االستتتتتتتتثمار البريدي ،وفقاً ،من جملة أمور،
لإلجراءات االنتخابية المنصوص عليها في أحكام المؤتمرات ذات الصلة بهذه المسألة؛

9-1

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونا به؛

10-1

تحديد الحد األقصى للنفقات التي يتحملها االتحاد إلصدار المستندات بالصينية واأللمانية والتتتتبتتتترتتتتتغتتتتالتتتتيتتتتة
والروسية بإصدار حكم في شأنها.

-2

يُعالج المؤتمر ،بصفته السلطة العليا لالتحاد أي مسا ل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.
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المادة الثانية
(المادة  104المعدَّلة)
النظام الداخلي للمؤتمرات
-1

يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداوالته ،نظامه الداخلي.

-2

يجوز لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخلي بالشروط المحددة في ه ا النظام الداخلي.

-3

يُطبَّق البندان  1و 2أيضا ً بالقياس على المؤتمرات االستثنائية.

المادة الثالثة
(المادة  105المعدَّلة)
المراقبون في أجهزة االتحاد
تُدعى الكيانات التالية إلى المشتتتتتتتاركة في الجلستتتتتتتات العامة واجتماعات لجان المؤتمر ومجلس اإلدارة
-1
ومجلس االستثمار البريدي بصفة مراقب:
1 -1

منظمة األمم المتحدة؛

2 -1

االتحادات المحدودة؛

3 -1

أعضاء اللجنة االستشارية؛

4 -1

الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات االتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.

تُدعى الكيانات التالية ،إ ا عينها مجلس اإلدارة حستتتتب األصتتتتول وفقا ا للبند  12-1من المادة  ،107إلى
-2
حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب مؤقت:
1 -2

وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية؛

2 -2

ممثلو أية هي ة دولية أخرى أو أية جمعية أو شركة أو أي شخص مؤهل.

إضتتتتتتتافة إلى المراقبين المحددين في البند  1من ه ه المادة ،يجوز لمجلس اإلدارة ومجلس االستتتتتتتتثمار
-3
ا
البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضتتتتتتتور اجتماعاتهما وفقا لنظاميهما الداخليين ،عندما يكون لك في خدمة
مصلحة االتحاد وأجهزته.

المادة الرابعة
(المادة  106المعدَّلة)
تكوين مجلس اإلدارة وسير عمله
يتكون مجلس اإلدارة من وا حد وأربعين عضتتتتتتتوا يزاولون و ظا فهم خالل ال مدة التي تفصتتتتتتتتل بين
-1
مؤتمرين متتابعين.
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تكون الر استتة من حق البلد العضتتو المضتتيف للمؤتمر ،فإ ا تنازل ه ا البلد العضتتو عن ه ا الحق ،يصتتب
-2
عضتوا بحكم القانون ،وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضتافي ال تطبق عليه قيود البند .3
وفي ه ه الحالة ينتخب مجلس اإلدارة للر استتة أحد األعضتتاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي ينتستتب إليها البلد
العضو المضيف.
ينتخب المؤتمر أعضتتتتتتتاء مجلس اإلدارة األربعين اآلخرين على أستتتتتتتاس توزيع جغرافي عادل .ويُجدَّد
-3
نصف األعضاء على األقل في كل مؤتمر؛ وال يجوز اختيار أي بلد عضو من قبل ثالثة مؤتمرات متتابعة.
-4

يعين كل عضو في مجلس اإلدارة ممثله أو ممثليه .ويشارك أعضاء مجلس اإلدارة بفعالية في أعماله.

-5

وظا ف عضو مجلس اإلدارة مجانية .ويتحمل االتحاد النفقات التشغيلية له ا المجلس.

يُحدِّد مجلس اإلدارة األفرقة الدائمة وفرق العمل أو األجهزة األخرى التي يتعين إنشااؤاا ضامن ايكله
-6
و/أو يضفي عليها الطابع الرسمي و/أو يُنشئها ،مع إيالء االعتبار الواجب الستراتيجية االتحاد وخطة أعماله
اللتين يعتمداما المؤتمر.

المادة الخامسة
(المادة  107المعدَّلة)
اختصاصات مجلس اإلدارة
-1

لمجلس اإلدارة االختصاصات التالية:

1 -1

اإلشتتتتتتراف على كافة أنشتتتتتتطة االتحاد في الفترة الفاصتتتتتتلة بين مؤتمرين ،ضتتتتتتامنا االمتثال لقرارات
المؤتمر ،ودارستتا للمستتا ل التي تتعلق بالستتياستتات الحكومية في المجال البريدي ،ومراعيا الستتياستتات
التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة؛
تشجيع كافة أنواع المساعدة التقنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها واإلشراف عليها؛

3 -1

بحث مشتتتتتروع خطة األعمال الرباعية لالتحاد البريدي العالمي ال ي يوافق عليه المؤتمر ووضتتتتتعه في
صتتتتتتتيغته النها ية بحيث تتوافق األنشتتتتتتتطة المقترحة في ه ه الخطة مع الموارد الفعلية المتاحة لألعوام
األربعة .وينبغي أيضتا ا أن تتماشتتى الخطة ،عند االقتضتتاء ،مع نتا ج عملية تحديد األولويات التي يجريها
المؤتمر .ومن ثم ستتتشتتكل خطة األعمال الرباعية لالتحاد البريدي العالمي النها ية التي يستتتكملها مجلس
اإلدارة ويوافق عليها أساسا إلعداد برنامج وميزانية االتحاد البريدي العالمي السنويين ،فضال عن خطط
االستثمار السنوية الواجب أن يضعها وينف ها كل من مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي؛

4 -1

النظر في برنامج وميزانية االتحاد الستتتتنويين وفي حستتتتاباته والموافقة على البرنامج والميزانية وعلى
ه ه الحستتتتتتابات ،مع مراعاة النستتتتتتخة النها ية لخطة األعمال الرباعية لالتحاد البريدي العالمي ،على
النحو المبين في البند  3-1من المادة 107؛

5 -1

الترخيص بتجـاوز سقف المصاريف ،إ ا ما اقتضت الظروف لك ،وفقا للبنود من  3إلى  5من المادة 145؛

6 -1

الترخيص ،بنا اء على الطلب ،باختيار مرتبة مستتاهمة أقل طبقا للشتتروط المنصتتوص عليها في البند 6
من المادة 150؛

7 -1

الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية ،إن طلب لك أحد البلدان األعضتتتتتتتاء ،مع مراعاة اآلراء التي
تعرب عنها البلدان األعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية؛

2 -1
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8 -1

مولة من الميزانية العادية في المكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة
إنشتتتتاء أو إلغاء الوظا ف ال ُم َّ
بسقف المصاريف المحدد؛

9 -1

البت في االتصاالت الواجب إجراؤها مع البلدان األعضاء للقيام باختصاصاته؛

10-1

البت ،بعد التشاور مع مجلس االستثمار البريدي ،في العالقات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست
لها صفة مراقب بحكم القانون في إطار معنى البند  1من المادة  105والبند  1-2من المادة 105؛

11-1

النظر في تقارير المكتب الدولي حول عالقات االتحاد البريدي العالمي بالهي ات الدولية األخرى واتخا
القرارات التي يراها مال مة حول إقامة ه ه العالقات واإلجراءات التي تتخ بشأنها؛

12-1

القيام في الوقت المناستتتب ،وبعد استتتتشتتتارة مجلس االستتتتثمار البريدي واألمين العام ،بتعيين الوكاالت
المتخصتتتتصتتتتة في منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات والمؤستتتتستتتتات واألشتتتتخاص
المؤهلين لدعوتهم كمراقبين مؤقتين إلى جلستتتتات محددة من جلستتتتات المؤتمر ولجانه ،حين يخدم لك
مصلحة االتحاد أو أعمال المؤتمر ،وتكليف المدير العام للمكتب الدولي بإرسال الدعوات الالزمة؛
تعيين البلد العضو ال ي يعقد فيه المؤتمر التالي في الحالة المنصوص عليها في البند  3من المادة 101؛

14-1

القيام ،في الوقت المناستتتتب وبعد التشتتتتاور مع مجلس االستتتتتثمار البريدي ،بتحديد عدد اللجان الالزمة
إلنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛

15-1

القيام ،بعد التشاور مع مجلس االستثمار البريدي ورهنا بموافقة المؤتمر ،بتعيين البلدان األعضاء التي يمكنها:

13-1

 1-15-1أن تتولى نيابات ر اسة المؤتمر وك لك ر اسات ونيابات ر اسة اللجان ،مع مراعاة التوزيع الجغرافي
العادل للبلدان األعضاء بقدر اإلمكان؛
 2-15-1أن تكون أطرافا في لجان المؤتمر المحدودة؛
16-1

تعيين أعضا ه ال ين سيكونون أعضاء في اللجنة االستشارية؛

17-1

النظر في أي إجراء يعد الزما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث ه ه
الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته؛

18-1

دراستتة المشتتاكل اإلدارية والتشتتريعية والقانونية التي تهم االتحاد أو الخدمة البريدية الدولية ،بناء على
طلب من المؤتمر أو مجلس االستتتتثمار البريدي أو البلدان األعضتتتاء؛ ويرجع لمجلس اإلدارة أن يقرر
في المجاالت الستتالفة ال كر ما إ ا كان من المال م أم ال إجراء الدراستتات التي تطلبها البلدان األعضتتاء
في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين؛

19-1

إعداد اقتراحات تقدم إلى المؤتمر أو البلدان األعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة 140؛

20-1

عرض مواضيع دراسة على مجلس االستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للبند  6-1من المادة 113؛

21-1

استتتعراض مشتتروع االستتتراتيجية الواجب عرضتته على المؤتمر ،والموافقة عليه بالتشتتاور مع مجلس
االستثمار البريدي.

22-1
23-1

تلقي تقارير وتوصيات اللجنة االستشارية ومناقشتها والنظر في توصيات ه ه اللجنة لتقديمها إلى المؤتمر؛
تولي اإلشراف على أنشطة المكتب الدولي؛

24-1

الموافقة على التقرير الستتتتتتتنوي عن عمل االتحاد واإلدارة المالية التي يعدها المكتب الدولي وتقديم
المالحظات بشأنها ،إن دعت الحاجة إلى لك؛

25-1

إقرار المبادئ التي يجب أن يراعيها مجلس االستتتتتتتثمار البريدي عندما يدرس مستتتتتتتا ل لها آثار مالية هامة
(األجور ،والنفقات الختامية ،ونفقات العبور ،واألستتتتتعار األستتتتتاستتتتتية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعا ث بريد
الرسا ل بالخارج) ،إ ا اعتبر لك ضروريا ،ومتابعة دراسة ه ه المسا ل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس
االستثمار البريدي التي تتناول المواضيع نفسها والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ السالفة ال كر؛
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26-1

الموافقة ،في نطاق اختصاصاته ،على توصيات مجلس االستثمار البريدي بخصوص إقرار أنظمة أو
إجراء جديد ،عند الضرورة ،ريثما يتخ المؤتمر قرارا في ه ا المجال؛

27-1

النظر في التقرير السنوي ال ي يعده مجلس االستثمار البريدي وفي أية اقتراحات يقدمها ه ا المجلس؛

28-1

الموافقة على التقرير الرباعي ال ي يعده المكتب الدولي ،بالتشاور مع مجلس االستثمار البريدي ،حول
أداء البلدان األعضتتتاء بخصتتتوص تنفي استتتتراتيجية االتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر
السابق ،لتقديمه إلى المؤتمر التالي؛

29-1

وضع اإلطار لتنظيم اللجنة االستشارية والموافقة على تنظيمها ،وفقا ألحكام المادة 122؛

30-1

و ضع معايير االن ضمام إلى اللجنة االستشارية والموافقة على طلبات االن ضمام أو رف ضها ،وفقا له ه
المعايير ،مع ضمان معالجة تلك الطلبات وفق إجراءات سريعة ،فيما بين دورتي مجلس اإلدارة؛

31-1

وضع النظام المالي لالتحاد؛

32-1

وضع القواعد التي تنظم صندوق االحتياطي؛

33-1

وضع القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛

34-1

وضع القواعد التي تنظم صندوق األنشطة الخاصة؛

35-1

وضع القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛

36-1

وضع النظام األساسي للموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين؛

37-1

وضع نظام الصندوق االجتماعي؛

38-1

ممارسة اإلشراف العام ،في نطاق المادة  ،152على إنشاء األجهزة الفرعية الممولة من المستخدميـتتن
وعلى أنشطتها؛

 39-1اعتماد نظامه الداخلي وتعديالت اذا النظام.

المادة السادسة
(المادة  108المعدَّلة)
تنظيم دورات مجلس اإلدارة
في االجتماع التأستتتتتيستتتتتي ال ي يدعو إلى عقده ويفتتحه ر يس المؤتمر ،ينتخب مجلس اإلدارة من بين
-1
أعضا ه أربعة نواب للر يس ويضع نظامه الداخلي .ويكون الرئيس ونواب الرئيس من البلدان األعضاء في كل
مجموعة من المجموعات الجغرافية الخمس في االتحاد.
يجتمع مجلس اإلدارة مرتين ،أو أكثر ا ستثنائياً ،في كل عام في مقر االتحاد ،وفقا ً لإلجراءات المعنية
-2
المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
 -3تتألف اللجنة اإلدارية من ر يس مجلس اإلدارة ونوابه ،والرؤستتتاء والرؤسااااء المشااااركين للجانه ونوابهم.
وتتولى ه ه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس اإلدارة .وتوافق ،باسم مجلس اإلدارة ،على
التقرير الستتتتنوي ال ي يعده المكتب الدولي عن أعمال االتحاد ،وتضتتتتطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس اإلدارة
أن يعهد بها إليها أو تتض ضرورتها خالل عملية التخطيط االستراتيجي.
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يمثل ر يس مجلس االستتتتتثمار البريدي المجلس في جلستتتتات مجلس اإلدارة متى انطوى جدول أعماله
-4
على مسا ل تهم مجلس االستثمار البريدي.
يمثل ر يس اللجنة االستتتتشتتتارية ه ه اللجنة في جلستتتات مجلس اإلدارة متى انطوى جدول أعماله على
-5
مسا ل تهم اللجنة االستشارية.
المادة السابعة
(المادة  109المعدَّلة)
المراقبون
-1

المراقبون

1 -1

يجوز لمجلس االستتتتثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضتتتور اجتماعات مجلس اإلدارة بصتتتفة مراقبين
و لك لضمان ربط فعال بين أعمال الجهازين.
يجوز للبلدان األعضتتتاء في االتحاد غير األعضتتتاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشتتتار إليهم
في المادة  ،105االشتراك ،دون حق التصويت ،في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس اإلدارة.

-2
1 -2

المبادئ
ألسباب تتعلق باللوازميات ،يجوز لمجلس اإلدارة أن يحد من عدد المشتركين عن كل مراقب ومراقب
مؤقت .ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يستتتتتتاهموا ،بناء على طلبهم ،في الدراستتتتتتات التي
تجرى ،رهنا ا بالشروط التي قد ي ضعها المجلس ل ضمان مردودية وفعالية عمله .ويجوز دعوتهم أيضا ا
إلى تولي ر استتة األفرقة الدائمة وفرق العمل عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم لك .وال يتحمل االتحاد
نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.
في ظروف استتتتثنا ية ،يجوز استتتتبعاد أعضتتتاء اللجنة االستتتتشتتتارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو
جزء من اجتماع .كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستتندات إ ا ما اقتضتت لك سترية مو ضوع
االجتماع أو المستتتند .ويجوز لكل جهاز معني أو ر يستته أن يتخ القرار الخاص بوضتتع ه ا القيد تبعا
لكل حالة .وتبلـتتتتتتال الحاالت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االستثمار البريدي إ ا تعلق األمر
بمستتتا ل تهم ه ين الجهازين .ويجوز بعد لك لمجلس اإلدارة أن يعيد النظر في تلك القيود ،بالتشتتتاور
مع مجلس االستثمار البريدي ،إ ا رأى ضرورة ل لك وعندما يكون لك مال ما.

2-1

2 -2

3 -2

المادة الثامنة
(المادة  110المعدَّلة)
استرداد نفقات السفر
تقع نفقات سفر ممثل كل بلد عضو في مجلس اإلدارة يشترك في دورات اجتماع ه ا الجهاز على عاتق بلده
-1
العضتتتو .غير أنه ُّ
يحق لممثل واحد عن كل بلد عضتتتو وارد في قا مة البلدان النامية أو أقل البلدان نموا ا وفقا ا لتصتتتنيف
مجلس اإلدارة واألمم المتحدة على التوالي ،أن يستتتتتترد ثمن ت كرة طا رة هابا ا وإيابا ا في الدرجة الستتتتتياحية أو ت كرة
قطار في الدرجة األولى ،أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط أال يتجاوز ه ا المبلال ثمن ت كرة طا رة هابا ا وإيابا ا
في الدرجة الستتتياحية ،و لك باستتتتثناء االجتماعات التي تعقد خالل المؤتمر .ويمن الحق نفستتته لممثل كل عضتتتو من
أعضاء لجان مجلس اإلدارة أو أجهزته األخرى عندما تجتمع ه ه األخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.
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المادة التاسعة
(المادة  112المعدَّلة)
تكوين مجلس االستثمار البريدي وسير عمله
يتكون مجلس االستتتتتثمار البريدي من ثمانية وأربعين عضتتتتوا يزاولون اختصتتتتاصتتتتاتهم خالل الفترة
-1
الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين.
ينتخب المؤتمر أعضتتتتتتتاء مجلس االستتتتتتتتثمار البريدي وفقا ا لتوزيع جغرافي يؤالهم لذلك .ويُج َّدد ثلث
-2
األعضاء على األقل من كل مجموعة جغرافية في كل مؤتمر.
يعين كل عضتتتو في مجلس االستتتتثمار البريدي ممثله أو ممثليه .ويضتتتطلع أعضتتتاء مجلس االستتتتثمار
-3
البريدي بدور فعَّال في عمله.
-4

يتحمل االتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس االستثمار البريدي وال يتقاضى أعضاؤه أي أجر.

مو َلة من
-5
يُ حدِّد مجلس االساااااااتثمار البريد األفرقة الدائمة أو فرق العمل أو األجهزة الفرعية ال ُم َّ
المساااتخدمين أو األجهزة األخرى التي يتعين إنشااااؤاا ضااامن ايكله و/أو يضااافي عليها الطابع الرسااامي و/أو
يُنشئها ،مع إيالء االعتبار الواجب الستراتيجية االتحاد وخطة أعماله اللتين يعتمداما المؤتمر.

المادة العاشرة
(المادة  113المعدَّلة)
اختصاصات مجلس االستثمار البريدي
-1

لمجلس االستثمار البريدي االختصاصات التالية:

1 -1

تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية الخدمات البريدية الدولية وتحسينها؛

2 -1

القيام بأي إجراء يعتبر الزما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث ه ه
الخدمة ،بشرط موافقة مجلس اإلدارة في نطاق اختصاصاته؛

3-1

البت في االتصاالت الواجب إجراؤها مع البلدان األعضاء ومستثمريها المعيَّنين للقيام باختصاصاته؛

4 -1

اتخا التدابير الضتتتتتترورية من أجل دراستتتتتتة ونشتتتتتتر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان
األعضتتتتاء ومستتتتتثمريها المعيَّنين في المجاالت التقنية واالستتتتتثمارية واالقتصتتتتادية والمتعلقة بالتأهيل
المهني التي تهم بلدانا ا أخرى من البلدان األعضاء ومستثمريها المعيَّنين؛

5 -1

اتخا التدابير المناستتتتبة في مجال التعاون التقني مع جميع البلدان األعضتتتتاء في االتحاد ومستتتتتثمريها
المعيَّنين وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعيَّنين ،بعد التشاور مع مجلس اإلدارة؛

6 -1

بحث جميع المستتتتا ل األخرى التي يعرضتتتتها عليه أحد أعضتتتتاء مجلس االستتتتتثمار البريدي أو مجلس
اإلدارة أو أي بلد عضو أو مستثمر معيَّن؛

7 -1

تسلم تقارير اللجنة االستشارية وتوصياتها ومناقشتها ،وفيما يخص المسا ل التي تهم مجلس االستثمار
البريدي ،بحث توصيات اللجنة االستشارية وإبداء مالحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛

8 -1

تعيين أعضا ه ال ين سيكونون أعضاء في اللجنة االستشارية؛
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دراستتة أهم المستتا ل االستتتثمارية والتجارية التقنية واالقتصتتادية وتلك المتعلقة بالتعاون التقني والمفيدة
9 -1
لجميع البلدان األعضاء في االتحـتتتتـتتتتاد أو مسـتتتتـتتتتتثمريها المعيَّنين ،ال سيما المسا ل التي لها آثار مالية
هامة (األجور ،والنفقات الختامية ،ونفقات العبور ،واألجور األستتاستتية للنقل الجوي للبريد ،وحصتتص
الطرود البريدية ،وإيداع بعا ث بريد الرستتتتا ل بالخارج) وإعداد البيانات واآلراء بشتتتتأنها والتوصتتتتية
بالتدابير الواجب اتخا ها بخصوصها؛
 10-1تزويد مجلس اإلدارة بالعناصر الضرورية إلعداد مشروع استراتيجية االتحاد ومشروع خطة األعمال
الرباعية لالتحاد المطلوب تقديمهما إلى المؤتمر؛
 11-1دراستتتة مشتتتاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان األعضتتتاء ومستتتتثمريها المعيَّنين ،فضتتتالا عن
البلدان الفتية والنامية؛
 12-1دراستتتة الوضتتتع الحالي واالحتياجات الحالية للبلدان الفتية والنامية وإعداد توصتتتيات مواتية عن طرق
ووسا ل تحسين خدماتها البريدية؛
 13-1مراجعة أنظمة االتحاد خالل األشتتتتهر الستتتتتة التي تلي اختتام المؤتمر ،إال إ ا قرر ه ا األخير خالف لك؛
ويجوز أيضتتا لمجلس االستتتثمار البريدي تعديل األنظمة الم كورة خالل دورات أخرى؛ وفي كلتا الحالتين،
يظل مجلس االستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛
 14-1إعداد اقتراحات تُقدم إلى المؤتمر أو البلدان األعضتتاء للموافقة عليها طبقا للمادة 140؛ ويلزم الحصتتول
على موافقة مجلس اإلدارة عندما تتناول ه ه االقتراحات مسا ل تدخل في اختصاص ه ا األخير؛
 15-1بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان األعضتتتتتتتاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة ،139
وإعداد التعليقات عليه ،وتكليف المكتب بإرفاق ه ه التعليقات باالقتراح الم كور قبل تقديمه إلى البلدان
األعضاء للموافقة عليه؛
 16-1التوصتتتية ،عند االقتضتتتاء وعندما يكون مناستتتبا ا وبعد موافقة مجلس اإلدارة وبعد استتتتطالع رأي كافة
البلدان األعضاء ،بإقرار أنظمة أو إجراء جديد ،ريثما يتخ المؤتمر قرارا في ه ا الشأن؛
 17-1إعداد وإصتتدار معايير ،للبلدان األعضتتاء ومستتتثمريها المعيَّنين ،على هي ة توصتتيات (أو أحكام ُم ِّلز َمة
إذا نصاااات وثائق االتحاد على ذلك) في المجـتتتتتتتتتتتال التقني والتشتتتتغيلي وفي مجاالت أخرى تدخل في
اختصتتتاصتتته حيث يكون توحيد الممارستتتة ضتتتروريا ا؛ كمـتتتتتتتتتا يُدخل ،عند الضتتترورة ،التعديالت على
المعايير التي وضعها من قبل؛
 18-1وضتتتع إطار لتنظيم األجهزة الفرعية الممولة من المستتتتخدمين والموافقة على تنظيم ه ه األجهزة وفقا ا
ألحكام المادة 152؛
 19-1تلقي التقارير الواردة سنويا من األجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين ومناقشتها.
 20-1اعتماد نظامه الداخلي وتعديالت اذا النظام.

المادة الحادية عشرة
(المادة  114المعدَّلة)
تنظيم دورات مجلس االستثمار البريدي
في االجتماع التأستتتتيستتتتي األول لمجلس االستتتتتثمار البريدي ،ال ي يدعو إليه ويفتتحه ر يس المؤتمر،
-1
يختار المجلس من بين أعضا ه ر يسا ا وأربعة نواب للرئيس ورؤساء اللجان/نوابهم/رؤساء اللجان المتشاركين،
ك ما ي عد ن ظامه الداخلي .ويكون الرئيس ونواب الرئيس األربعة من البلدان األعضااااااااء في كل مجموعة من
المجموعات الجغرافية الخمس في االتحاد.
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يجتمع مجلس االستثمار البريدي مرتين ،أو أكثر استثنائياً ،كل سنة في مقر االتحاد ،وفقا ً لإلجراءات
-2
المعنية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
تتألف اللجنة اإلدارية من ر يس مجلس االستثمار البريدي ونوابه ورؤساء لجانه ورؤسائها المتشاركين
-3
ونوابهم .وتتولى ه ه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس االستثمار البريدي .وتضطلع بجميع
المهام التي يقرر ه ا األخير أن يعهد بها إليها أو التي تتض ضرورتها خالل عملية التخطيط االستراتيجي.
استتتتنادا ا إلى استتتتراتيجية االتحاد التي يقرها المؤتمر ،وال ستتتيما الجانب المتعلق باستتتتراتيجيات األجهزة
-4
الدا مة لالتحاد ،يضع مجلس االستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج عمل أساسي يشمل عددا
من الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز االستتتراتيجيات .وبرنامج العمل األستتاستتي ه ا ،ال ي يتضتتمن عددا محدودا
من األنشطة حول مواضيع مستجدة و ات فا دة مشتركة ،يُراجع كل عام وفقا ا للوقا ع واألولويات الجديدة.
يمثل ر يس اللجنة االستشارية ه ه اللجنة في اجتماعات مجلس االستثمار البريدي متى انطوى جدول
-5
أعماله على مسا ل تهم اللجنة االستشارية.

المادة الثانية عشرة
(المادة  115المعدَّلة)
المراقبون
-1

المراقبون

1 -1

يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين ممثلين لحضتتتور اجتماعات مجلس االستتتتثمار البريدي بصتتتفة مراقبين
و لك لضمان تنسيق فعال بين أعمال الجهازين.

2 -1

يجوز للبلدان األعضاء في االتحاد غير األعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم
في المادة  105المشتتتتتتتاركة ،دون حق التصتتتتتتتويت ،في الجلستتتتتتتات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس
االستثمار البريدي.

-2

المبادئ

1 -2

ألستتتتتباب تتعلق باللوازميات ،يجوز لمجلس االستتتتتتثمار البريدي أن يحد من عدد المشتتتتتاركين عن كل
مراقب ومراقب مؤقت .ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

2 -2

يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يستتتتتتاهموا ،بناء على طلبهم ،في الدراستتتتتتات التي
تجرى ،رهنا بال شروط التي قد ي ضعها المجلس ل ضمان مردودية وفعالية عمله .ويجوز دعوتهم أيضا ا
إلى تولي ر استتة األفرقة الدائمة وفرق العمل عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم لك .وال يتحمل االتحاد
نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.

3 -2

في ظروف استتتثنا ية ،يجوز استتتبعاد أعضتتاء اللجنة االستتتشتتارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو
جزء من اجتماع .كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستتندات إ ا ما اقتضتت لك سترية مو ضوع
االجتماع أو المستتتند .ويجوز لكل جهاز معني أو ر يستته أن يتخ القرار الخاص بوضتتع ه ا القيد تبعا
لكل حالة .وتبلال الحاالت المختلفة إلى مجلس اإلدارة وإلى مجلس االستتتتتتتتثمار البريدي إ ا تعلق األمر
بمستتا ل تهم ه ين الجهازين .ويجوز بعد لك لمجلس اإلدارة أن يعيد النظر في تلك القيود ،بالتشتتاور مع
مجلس االستثمار البريدي ،إ ا رأي ضرورة ل لك وعندما يكون لك مال ما ا.
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المادة الثالثة عشرة
(المادة  116المعدَّلة)
استرداد نفقات السفر
تقع نفقات ستتتفر وإقامة ممثلي البلدان األعضتتتاء المشتتتاركين في مجلس االستتتتثمار البريدي على عاتق
-1
ُّ
ه ه البلدان األعضتتتتتاء .غير أنه يحق ،لممثل واحد عن كل بلد من البلدان األعضتتتتتاء التي تعتبر من أقل البلدان
نموا ً ،وفقا للقائمة التي تعداا األمم المتحدة ،أن يستتتتتترد ثمن ت كرة طا رة هابا ا وإيابا ا في الدرجة الستتتتتياحية أو
ت كرة قطار في الدرجة األولى أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى ،بشرط أال يتجاوز ه ا المبلال ثمن ت كرة طا رة
هابا ا وإيابا ا في الدرجة السياحية ،و لك باستثناء االجتماعات التي تُعقد خالل المؤتمر.
المادة الرابعة عشرة
(المادة 117مكررا ً ال ُمضافة)
لجنة التنسيق بين أجهزة االتحاد الدائمة
تتألف لجنة التنسااايق بين أجهزة االتحاد الدائمة من رئيس مجلس اإلدارة ورئيس مجلس االساااتثمار
-1
البريد والمدير العام للمكتب الدولي.
-2
1 -2
2 -2
3 -2

مهام واختصاصات لجنة التنسيق اي:
اإلسهام في تنسيق أعمال أجهزة االتحاد الدائمة؛
االجتماع  ،عند الضاااااارورة ،من أجل مناقشااااااة المسااااااائل المهمة المتعلقة باالتحاد والخدمة البريدية
وتزويد أجهزة االتحاد بتقييم لهذه المسائل؛
ضمان تنفيذ عملية التخطيط االستراتيجي تنفيذا ً سليما ً بحيث تتخذ األجهزة المناسبة جميع القرارات
المتعلقة بأنشطة االتحاد وفقا ً للمسؤوليات المحددة لكل جهاز منها في وثائق االتحاد.

تجتمع لج نة التنسااااااايق ،بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة ،مرتين كل عام في مقر االتحاد .ويحدد
-3
رئيس مجلس اإلدارة تاريخ ومكان انعقاد االجتماع بعد االتفاق مع رئيس مجلس االساااااتثمار البريد والمدير
العام للمكتب الدولي.
المادة الخامسة عشرة
(المادة  123المعدَّلة)
ممثلو اللجنة االستشارية في كل من مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي والمؤتمر
من أجل ضتتتمان تواصتتتل فعال مع أجهزة االتحاد ،يجوز للجنة االستتتتشتتتارية أن تعين ممثلين لحضتتتور
-1
اجتماعات المؤتمر ومجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة مراقبين دون حق التصويت.
يُدعى أعضاء اللجنة االستشارية إلى حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس اإلدارة ومجلس
-2
االستتتتتتتتثمار البريدي وفقا ا للمادة  .105ويجوز لهم ك لك االشتتتتتتتتراك في أعمال األفرقة الدائمة وفرق العمل وفقا ا
للشروط المنصوص عليها في البند  2-2من المادة 109والبند  2-2من المادة .115
يمثل كل من ر يس مجلس اإلدارة ور يس مجلس االستتتتتتتتثمار البريدي ه ين الجهازين في اجتماعات
-3
اللجنة االستشارية متى انطوى جدول أعمال ه ه االجتماعات على مسا ل تهم ه ين الجهازين.
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المادة السادسة عشرة
(المادة  127المعدَّلة)
مهام المدير العام
صفرمكررا ً المدير العام او الممثل القانوني لالتحاد.
-1

ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره.

-2

فيما يتعلق بتصنيف الوظا ف وبالتعيينات والترقيات:

1 -2

المدير العام مختص بتصتتتتتتتنيف وظا ف الرتب من خ ع )G 1( 1-إلى مد )D 2( 2-وتعيين وترقية
الموظفين في ه ه الرتب؛

2-2

بالنستتتتتتتبة إلى التعيينات في الرتب من ف )P 1(1-إلى مد ،)D 2( 2-يأخ المدير العام في االعتبار
المؤهالت المهنية للمرشتتحين ال ين توصتتي بهم البلدان األعضتتاء التي يحمل المرشتتحون جنستتيتها أو
التي يمارستتتتتتتون فيها نشتتتتتتتاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات
واللغات .ويَ شغل وظا ف الرتب مد )D 2( 2-بقدر اإلمكان ،مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن
مناطق خالف تلك التي ينتمي إليها المدير العام ونا ب المدير العام ،مع إيالء االعتبار لفعالية المكتب
الدولي في المقام األول  .وفي حالة الوظا ف التي تقتضتتتتتتتي مؤهالت خاصتتتتتتتة يجوز للمدير العام أن
يُوظف أشخاصا ا من الخارج؛

3 -2

يراعى ك لك ،عند تعيين موظف جديد ،أن يكـون األش ـخاص ال ين يشغلــون وظا ف من الرتب مد2-
( )D 2ومد )D 1( 1-وف ،)P 5( 5-من حيث المبدأ ،من رعايا بلدان مختلفة أعضاء في االتحاد؛

4 -2

عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد )D 2( 2-و مد )D 1( 1-وف ،)P 5( 5-ال يلتزم
المدير العام بتطبيق المبدأ نفسه الم كور في البند 3-2؛

5 -2

تأتي ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدأ االستحقاق في عملية التعيين؛

6 -2

يُطلع المدير العام مجلس اإلدارة مرة كل عام على التعيينات والترقيات إلى الرتب من ف)P 4( 4-
إلى مد.)D 2( 2-

-3

وعالوة على لك ،يضطلع المدير العام بالمهام اآلتية:

1 -3

القيام بوظيفتي وديع وثا ق االتحاد والوستتتيط في اإلجراءات الخاصتتتة باالنضتتتمام إلى االتحاد والقبول
فيه وك ا االنسحاب منه؛

2 -3

إخطار جميع حكومات البلدان األعضاء بالقرارات التي يتخ ها المؤتمر؛

3 -3

إخطار جميع البلدان األعضاء ومستثمريها المعيَّنين باألنظمة التي يضعها أو يراجعها مجلس االستثمار البريدي؛

4 -3

إعداد مشتتتتتروع الميزانية الستتتتتنوية لالتحاد بأقل مستتتتتتوى ممكن يتفق ومتطلبات االتحاد ،وتقديمه في
الوقت المناستتب إلى مجلس اإلدارة للنظر فيه؛ وإرستتال الميزانية إلى البلدان األعضتتاء في االتحاد بعد
موافقة مجلس اإلدارة عليها والقيام بتنفي ها؛
تنفي األنشطة المحدُّدة التي تطلبها أجهزة االتحاد ،وتلك التي تُسند إليه بموجب وثا ق االتحاد؛

6 -3

اتخا المبادرات الرامية إلى تحقيق األهداف التي تحددها أجهزة االتحاد ،في إطار الستتتتياستتتتة المطبقة
واألموال المتوفرة؛

5 -3
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7 -3

تقديم مقترحات واقتراحات إلى مجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البريدي؛

8 -3

تقديم اقتراحات إلى مجلس االستتتثمار البريدي تخص التعديالت على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر
تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس االستثمار البريدي ،و لك بعد اختتام المؤتمر؛

9 -3

إعداد مشتتروع استتتراتيجية االتحاد ومشتتروع خطة األعمال الرباعية لالتحاد الل ين ستتيُعرضتتان على
المؤتمر ،و لك من أجل مجلس اإلدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛

10-3

إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان األعضتتتتتتتاء في تنفي استتتتتتتتراتيجية االتحاد البريدي العالمي التي
وافق عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي ،وتقديمه إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليه؛

11-3

( ُحذف؛)

12-3

العمل كوسيط في العالقات بين:

 1-12-3االتحاد البريدي العالمي واالتحادات المحدودة؛
 2-12-3االتحاد البريدي العالمي واألمم المتحدة؛
 3-12-3االتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فا دة بالنسبة لالتحاد؛
 4-12-3االتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية أو الجمعيات أو المؤستتتتستتتتات التجارية التي ترغب أجهزة
االتحاد في استطالع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛
13-3

االضتتتطالع بمهام األمين العام ألجهزة االتحاد واإلشتتتراف به ه الصتتتفة على ما يلي بوجه خاص ،مع
مراعاة األحكام الخاصة من ه ا النظام:

 1-13-3إعداد وتنظيم أعمال أجهزة االتحاد؛
 2-13-3إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدارها وتوزيعها؛
 3-13-3اإلشراف على عمل األمانة خالل اجتماعات أجهزة االتحاد؛
14-3

حضور جلسات أجهزة االتحاد واالشتراك في المداوالت دون حق التصويت مع إمكانية إيفاد من يمثله.

المادة السابعة عشرة
(المادة  130المعدَّلة)
إعداد مستندات أجهزة االتحاد وتوزيعها
يُعد المكتب الدولي ويتي عبر الموقع الشتتتبكي لالتحاد كافة المستتتتندات التي تنشتتتر في الصتتتيال اللغوية
-1
المحددة في المادة  ،155وفقا ً للنظام الداخلي لكل من مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريد  .ويُعلم المكتب
الدولي أيضتتتتا ا ممثلي البلدان األعضاااااء بوجه خاص بنشتتتتر المسااااتندات اإللكترونية الصااااادرة حديثا ً في الموقع
الشبكي لالتحاد عن طريق نظام إخطار شبكي فعال ُمعَد له ا الغرض.
إضتتتتافة إلى لك ،ال يوزع المكتب الدولي منشتتتتورات االتحاد مادياا ،من قبيل مناشتتتتير المكتب الدولي
-2
والتقارير التحليلية لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي ،إال بطلب كل بلد على حدة.
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المادة الثامنة عشرة
(المادة  138المعدَّلة)
إجراءات تقديم االقتراحات إلى المؤتمر
رهنا باالستتتتثناءات المنصتتتوص عليها في البندين  2و ،5تنظم اإلجراءات اآلتية تقديم االقتراحات من
-1
البلدان األعضاء إلى المؤتمر:
تقبل االقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة أشهر على األقل؛
1 -1
ال يقبل أي اقتراح ي طابع صياغي خالل مدة األشهر الستة التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛
2 -1
ال تقبل االقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خالل فترة ما بين ستة وأربعة أشهر قبل
3 -1
التاريخ المحدد للمؤتمر إال إ ا أيدها بلدان عضوان على األقل؛
ال تقبل االقتراحات الجوهرية التي تصتتل إلى المكتب الدولي خالل فترة ما بين أربعة أشتتهر وشتتهرين
4 -1
قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إال إ ا أيدها ثمانية بلدان أعضتتاء على األقل ،أما االقتراحات التي ترد بعد
لك فال تقبل؛
يجب أن تصل إقرارات التأييد إلى المكتب الدولي خالل المدة نفسها المقررة لالقتراحات المتعلقة بها.
5 -1
يجب أن تصتتتل االقتراحات المتعلقة بالدستتتتور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستتتتة
-2
أشتتهر على األقل؛ وأية اقتراحات تصتتل بعد ه ا التاريخ ،ولكن قبل افتتاح المؤتمر ،ال تؤخ في االعتبار إال إ ا قرر
المؤتمر لك بأغلبية ثلثي البلدان ال ُممثلة في المؤتمر ،وإ ا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند .1
يجب ،كقاعدة ،أال يكون ألي اقتراح إالَّ غرض واحد وأال يحتوي إال على التعديالت التي يبررها ه ا
-3
الغرض .وك لك ،يكون كل اقتراح قد تترتب عليه تكاليف كبيرة لالتحاد مشتتفوعا ببيان أثره المالي ال ي يُعده البلد
العضو صاحب االقتراح ،بالتشاور مع المكتب الدولي ،بغية تحديد الموارد المالية الالزمة لتنفي ه.
تضتتتتع البلدان التي تقدم اقتراحات ات طابع صتتتتياغي عبارة ذاقتراح و طابع صتتتتياغيذ في أعالها
-4
وينشــرها المكتب الدولـي تحت رقــم يعقبه حرف  .Rوتنشر االقتراحات التي ال تحمل ه ه العبارة ولكنها ،في
رأي المكتب الدولي ،ال تتناول ستتتوى نقاطا ات طابع صتتتياغي مشتتتفوعة بشتتترح مناستتتب؛ ويعد المكتب الدولي
قا مة به ه االقتراحات لعرضها على المؤتمر.
ال تستتتري اإلجراءات المنصتتتوص عليها في البندين  1و 4ال على االقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي
-5
َ
للمؤتمرات وال على االقتراحات التي تُقدَّم إلى مجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البريد .

المادة التاسعة عشرة
(المادة  144المعدَّلة)
دخول األنظمة والقرارات األخرى التي تتخ بين مؤتمرين حيز التنفي
تدخل األنظمة حيز التنفي في التاريخ نفستتتتتتته ال ي تدخل فيه الوثا ق المنبثقة عن المؤتمر حيز التنفي ،
-1
ومدة سريانها هي مدة سريان ه ه الوثا ق نفسها.
رهنا ا بأحكام البند  ،1ال تصتتتتتتب القرارات الخاصتتتتتتة بتعديل وثا ق االتحاد والتي تُعتمد بين مؤتمرين،
-2
ناف ة إال بعد ثالثة أشتتتتتتتهر على األقل من اإلخطار بها .ومع ذلك ،ال ينطبق اذا الحد الزمني على أية تعديالت
للنظام تُعت َ َمد عقب وضع النظام الجديد ولكن تُعت َ َمد قبل أن يدخل النظام حيز التنفيذ بحسب البند .1
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المادة العشرون
(المادة  146المعدَّلة)
تسوية مساهمات البلدان األعضاء
تستتدد البلدان التي تنضتتم إلى االتحاد أو التي ت ُقبل بصتتفة أعضتتاء في االتحاد وك ا البلدان التي تنستتحب
-1
من االتحاد حصتها عن السنة كلها التي يصب فيها قبولها أو انسحابها ناف ا.
تدفع البلدان األعضتتاء مقدما حصتتة مستتاهمتها في النفقات الستتنوية لالتحاد على أستتاس الميزانية التي
-2
يقررها مجلس اإلدارة .ويجب دفع ه ه الحصتتص في اليوم األول من الستتنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على
أقصى تقدير .فإ ا ما انقضى ه ا األجل ،ترتبت على المبالال المستحقة فا دة لصال االتحاد بنسبة  ٪5في السنة
اعتبارا ا من الشهر الرابع.
عندما تساوي المبالال المتأخرة على بلد عضو من المساهمات اإلجبارية ،عدا الفوا د المستحقة لالتحاد،
-3
مجموع مساهمات ه ا البلد العضو عن السنتين الماليتين السابقتين أو تتجاوزها ،يجوز للبلد العضو الم كور أن
يتنازل نها يا لالتحاد عن كامل المبالال المستتتحقة له من قبل بلدان أعضتتاء أخرى أو عن جزء من تلك المبالال ،وفقا
للطرا ق التي يحددها مجلس اإلدارة ،وتُحدد شتتتتتروط التنازل عن االستتتتتتحقاقات وفقا التفاق يُبرم بين البلد العضتتتتتو
والمدينين/الدا نين له واالتحاد.
يجب أن تتعهد البلدان األعضتتتاء التي يتع ر عليها ألستتتباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالال،
-4
بإبرام خطة الستهالك حساباتها المتأخرة.
فيما عدا ظروف استتتتتتتثنا ية ،ال يجوز أن يمتد تحصتتتتتتيل المبالال المتأخرة من المستتتتتتاهمات اإلجبارية
-5
المستحقة لالتحاد ،ألكثر من عشر سنوات.
في ظروف استثنا ية ،يجوز لمجلس اإلدارة أن يعفي أحد البلدان األعضاء من كل الفوا د المستحقة أو
-6
جزء منها إ ا كان ه ا األخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.
يجوز أيضا إعفاء بلد عضو ،في إطار خطة الستهالك حساباته المتأخرة يوافق عليها مجلس اإلدارة،
-7
من كل الفوا د المتراكمة أو المرتقبة ،أو من جزء منها .غير أن ه ا اإلعفاء يخضع لتنفي خطة االستهالك تنفي ا ا
كامالا مع احترام المواعيد المقررة ،في مهلة متفق عليها ال تتجاوز عشر سنوات.
تنطبق أحكام البنود من  3إلى  7قياستتتتا ا على تكاليف الترجمة التي يُعد المكتب الدولي فواتيرها للبلدان
-8
األعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.
يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البلدان األعضاء قبل موعد تسويتها بثالثة أشهر على أقصى تقدير.
-9
وترسل الفواتير األصلية إلى العنوان الصحي ال ي قدمه البلد العضو المعني .وترسل النسخ اإللكترونية من
الفواتير عبر البريد اإللكتروني كإخطار مسبق أو كتنبيه.
إضافة إلى لك ،يقدم المكتب الدولي معلومات واضحة إلى البلدان األعضاء كلما فوتر فوا د لقاء التأخر
-10
في سداد فواتير معيَّنة ،بحيث يمكن للبلدان األعضاء أن تتحقق بسهولة من الفواتير التي تقابلها الفا دة.
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المادة الحادية العشرون
(المادة  150المعدَّلة)
مراتب المساهمة
-1

تساهم البلدان األعضاء في تغطية نفقات االتحاد وفقا ا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها .وه ه المراتب هي التالية:

-

مرتبة مكونة من  50وحدة.

-

مرتبة مكونة من  47وحدة.

-

مرتبة مكونة من  45وحدة.

-

مرتبة مكونة من  43وحدة.

-

مرتبة مكونة من  40وحدة.

-

مرتبة مكونة من  37وحدة.

-

مرتبة مكونة من  35وحدة.

-

مرتبة مكونة من  33وحدة.

-

مرتبة مكونة من  30وحدة.

-

مرتبة مكونة من  27وحدة.

-

مرتبة مكونة من  25وحدة.

-

مرتبة مكونة من  23وحدة.

-

مرتبة مكونة من  20وحدة.

-

مرتبة مكونة من  17وحدة.

-

مرتبة مكونة من  15وحدة.

-

مرتبة مكونة من  13وحدة.

-

مرتبة مكونة من  10وحدات.

-

مرتبة مكونة من  7وحدات.

-

مرتبة مكونة من  5وحدات.

-

مرتبة مكونة من  3وحدات.

-

مرتبة مكونة من وحدة واحدة.

-

مرتبة مكونة من  0.5وحدة مخصصة ألقل البلدان نموا ً التي تحددها األمم المتحدة ولبلدان أخرى يعينها
مجلس اإلدارة.

-

مرتبة مكونة من  0.1وحدة ،مخصااااااصاااااااة للبلدان التي تعترف األمم المتحدة بأنها من الدول الجزرية
الصغيرة النامية التي ال يتجاوز عدد سكانها  200 000نسمة (بحسب أحدث المعلومات اإلحصائية التي
ينشرها مكتب األمم المتحدة المعني).

بغض النظر عن مراتب المستتاهمة الواردة في البند  ،1يجوز ألي بلد عضتتو أن يختار دفع عدد من وحدات
-2
المساهمة يتجاوز مرتبة المساهمة التي ينتمي إليها خالل فترة دُنيا تُعادل الفترة الواقعة بين مؤتمرين .ويُعلن عن ه ا
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التغيير في موعد أقصاه فترة انعقاد المؤتمر .وفي نهاية الفترة الواقعة بين مؤتمرين ،يعود البلد العضو تلقا يا إلى دفع
العدد األصلي لوحدات مساهمته إال إ ا قرر االستمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات .وتزيد المساهمات اإلضافية
بمقدار الزيادة في المصاريف.
ت ُدرج البلدان األعضتتاء في إحدى مراتب المستتاهمة الستتالفة ال كر وقت قبولها في االتحاد أو انضتتمامها
-3
إليه ،و لك وفقا لإلجراء الم كور في البند  4من المادة  21من الدستور.
يجوز للبلدان األعضتتاء أن تصتتنف نفستتها الحقا ا في مرتبة مستتاهمة أدنى خالل فترة تعادل الفترة الفاصتتلة
-4
بين مؤتمرين ،شريطة أن يرسل طلب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على األقل .ويصدر
المؤتمر رأيا ا غير ملزم بخصتتتتتتتوص طلبات تغيير مراتب المستتتتتتتاهمة ه ه .وللبلد الخيار في إتباع رأي المؤتمر.
ويُرسل القرار النها ي للبلد العضو إلى أمانة المكتب الدولي قبل نهاية المؤتمر .ويبدأ العمل بطلب التغيير ه ا ،في
تاريخ بدء العمل باألحكام المالية التي يضتتتتتعها المؤتمر .وتبقى البلدان األعضتتتتتاء التي لم تفصتتتتت عن رغبتها في
تغيير مرتبة المساهمة خالل المهل المقررة في مرتبة المساهمة نفسها التي تنتمي إليها حتى لك الحين.
-5

ال يجوز للبلدان األعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.

غير أ نه في ظروف استتتتتتتتثنا ية ،مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمستتتتتتتاعدة الدولية ،يجوز
-6
لمجلس اإلدارة أن يستتتتم بتخفيض مؤقت لمرتبة المستتتتاهمة بواقع مرتبة واحدة ،مرة واحدة فيما بين مؤتمرين،
بناء على طلب أحد البلدان األعضتتاء إ ا قدم ه ا األخير الدليل على أنه لم يعد باستتتطاعته اإلبقاء على مستتاهمته
حستتتتب المرتبة التي اختارها أصتتتتال .وفي الظروف نفستتتتها ،يجوز أيضتتتتا لمجلس اإلدارة أن يرخص بتخفيض
مؤقت في مرتبة البلدان األعضاء التي ال تنتمي إلى ف ة أقل البلدان نموا والتي صنفت من قبل في مرتبة الوحدة
الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.
تطبيقا للبند  ،6يجوز لمجلس اإلدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المستتتاهمة لفترة أقصتتتاها
-7
عامان اثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر التالي ،أيهما أقرب .وعند انقضتتتتتتتاء الفترة المحددة ،يعود البلد المعني
تلقا يا إلى مرتبته األصلية.
-8

بغض النظر عن البندين  4و ،5ال يخضع االنتقال الى ف ة أعلى إلى أي قيد.

المادة الثانية العشرون
(المادة  152المعدَّلة)
تنظيم األجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون
رهنا ا بموافقة مجلس اإلدارة ،يجوز لمجلس االستتتتتثمار البريدي أن ينشتتتت عددا ا من األجهزة الفرعية التي
-1
يمولها المستتتتتتخدمون على أستتتتتاس طوعي بهدف تنظيم األنشتتتتتطة ات الطابع التشتتتتتغيلي والتجـتتتتتتتتتتتاري والتقني
واالقتصادي التي تدخل ضمن اختصاصه وفقا ا للمادة  18من الدستور ،إال أنه يتع ر تمويلها من الميزانية العادية.
بعد إنشاء مثل ه ا الجهاز التابع لمجلس االستثمار البريديُّ ،
يبت ه ا المجلس في اإلطار المرجعي للنظام
-2
يراعي على النحو الواجب القواعد والمبادئ األستتتاستتتية لالتحاد البريدي العالمي بصتتتفته
الداخلي للجهاز ،على أن
َ
منظمة حكومية دولية ،ويعرضه على مجلس اإلدارة للموافقة عليه .ويتضمن اإلطار المرجعي العناصر التالية:
 1-2الوالية؛
 2-2التكوين ،بما في لك ف ات األعضاء المشاركين في الجهاز المعني؛
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3 -2
4 -2
5 -2
6 -2

قواعد اتخا القرارات ،بما في لك هيكله الداخلي وعالقته بأجهزة االتحاد األخرى؛
مبادئ التصويت والتمثيل؛
التمويل (االشتراك ،ورسوم االستخدام ،وما إلى لك).؛
أعضاء األمانة والهيكل اإلداري.

ممول من المستتتتخدمين أنشتتتطته على نحو مستتتتقل ضتتتمن اإلطار المرجعي ال ي
-3
ينظم كل جهاز فرعي َّ
يقرره مجلس االستتتتتتثمار البريدي ويوافق عليه مجلس اإلدارة ،كما يعد تقريرا ا ستتتتتنويا ا عن أنشتتتتتطته لينظر فيه
مجلس االستثمار البريدي.
يضتتتتع مجلس اإلدارة القواعد الخاصتتتتة بتكاليف الدعم التي ينبغي أن تستتتتاهم بها األجهزة الممولة من
-4
المستخدمين فـي الميزانية العادية ،وينشر تلك القواعد في النظام المالي لالتحاد البريدي العالمي.
الممولة من المستتتخدمين وفقا ا للمواد ذات
يتولى المدير العام للمكتب الدولي إدارة أمانة األجهزة الفرعية
-5
َّ
الصاااالة من النظامين األساااااسااااي واإلدار للموظفين بحسااااب انطباقها على الموظفين ال ين يُعيَّنون للعمل في
الممولة من المستتتتخدمين جزء ال يتجزأ من
الممولة من المستتتتخدمين .وأمانة األجهزة الفرعية
األجهزة الفرعية
َّ
َّ
المكتب الدولي.
-6

يُبلَال المؤتمر بالمعلومات المتعلقة باألجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين المنشأة وفقا له ه المادة.

المادة الثالثة والعشرون
تنفي البروتوكول اإلضافي للنظام العام لالتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به
-1

يوضع ه ا البروتوكول اإلضافي موضع التنفي في  1يوليو  2019ويظل معموال به لمدة غير محددة.

بمقتضى ه اَ ،ح َّرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعضاء ه ا البروتوكول اإلضافي ،ال ي تكون له نفس
القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نَص النظام العام نفسه ،ووقَّعوا عليه من نسخة واحدة تظل ُمو َدعة
لدى مدير عام المكتب الدولي .ويُسلم المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

ُحرر في أديس أبابا ،في  7سبتمبر .2018
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البروتوكول اإلضافي لالتفاقية البريدية العالمية
فهرس المحتويات
المادة
األولى

(المادة  17المعدَّلة)

الخدمات األساسية

الثانية

(المادة  18المعدَّلة)

الخدمات اإلضافية

الثالثة

تنفيذ البروتوكول اإلضافي لالتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به
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البروتوكول اإلضافي لالتفاقية البريدية العالمية
بعد االطالع على البند  3من المادة  22من دستتتتتتور االتحاد البريدا العالمي المبرف في فيينا بتاري  10يوليو ،1964
أقر مندوبو حكومات البلدان األعضتتتتتاا في االتحاد البريدا العالمي المفوضتتتتتون الموقعون أدناه في هذا البروتوكول
اإلضتتتتافي ،باالتفاق فيما بينهف ومع مراعاة البند  4من المادة  25من هذا الدستتتتتور ،التعديالت اآلتية على
االتفاقية البريدية العالمية المذكورة ال ُمعت َمدة في إسطنبول في  6أكتوبر .2016
فهرس المحتويات
األولى

(المادة  17المعدَّلة)

الخدمات األساسية

الثانية

(المادة  18المعدَّلة)

الخدمات اإلضافية
تنفيذ البروتوكول اإلضافي لالتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به

الثالثة

المادة األولى
(المادة  17المعدَّلة)
الخدمات األساسية
ينبغي أن تحرص البلدان األعضتتتتتتاا على أن يكفل مستتتتتتتثمروها المعيَّنون قبول بعاد بريد الرستتتتتتادل
-1
ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.
-2

بعاد بريد الرسادل المحتوية على مستندات فقط هي:

1 -2
2 -2

بعاد ذات أولوية وبعاد غير ذات أولوية لغاية  2كيلوغراف؛
رسادل وبطاقات بريدية ومطبوعات لغاية  2كيلوغرامات؛

3 -2

بعاد المكفوفين لغاية  7كيلوغرامات؛

4 -2

األكياس الخاصتتتتتة التي تحتوا على جرادد ومكتوبات دورية وكتت ومستتتتتتندات مطبوعة مماثلة مو َّجهة
لنفس المرسل إليه ونفس المقصد ،والتي تسمى "أكياس  "Mلغاية  30كيلوغراف.

-3

بعاد بريد الرسادل المحتوية على بضادع فقط ،هي:

 1-3الرزف الصغيرة ذات األولوية وغير ذات األولوية ،لغاية  2كيلوغراف.
 2-3بعائث المكفوفين ،لغاية  7كيلوغرامات ،كما هي ُم َع َّر َفة في النظام.
 3-3األكياس الخاصةةا ال ت تو ع ى ج ائا و كتو تاد ركة ا كك و كتنة واد تة ىا تةام ا ت لانا ل
الةئسل إليه كن الةقصو ،كال ت تنةج "أكياس  "Mلغا ا  30كي غئاتا" ،كةا هت توورة فت ال ظام.
تصنف بعاد بريد الرسادل تبعا لسرعة معالجتها ومحتواها ،وفقا للنظاف.
-4
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في إطار أنظمة التصتتنيف المشتتار إليها في البند  ،3يجوز أيضتتا أن تص تنَّف بعاد بريد الرستتادل بحستتت
-5
مقاسها باعتبارها رسادل صغيرة ) ،(Pأو رسادل كبيرة ) ،(Gأو رسادل ُمزحمة ) (Eأو رزف صغيرة ) .(Eوت ُبيَّن
حدود الحجف والوزن في النظاف.
تطبق حدود أبعاد أوزان أعلى من تلك الموضتتتتتتتحة في البند بصتتتتتتتورة اختيارية على بعب فدات بريد
-6
الرسادل ،وفقا للشروط الموضحة في النظاف.
يجب أيضتتتتتتا أن تحرص البلدان األعضتتتتتتاا على أن يكفل مستتتتتتتثمروها المعيَّنون قبول الطرود البريدية
-7
ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية  20كيلوغراما.
تطبق حدود أوزان أعلى من  20كيلوغراما بصورة اختيارية على بعب الطرود البريدية ،وفقا للشروط
-8
الموضحة في النظاف.

المادة الثانية
(المادة  18المعدَّلة)
الخدمات اإلضافية
-1

تضمن البلدان األعضاا أداا الخدمات اإلضافية اإللزامية التالية:

1 -1

خدمة التسجيل لبعاد البريد الجوا وبعاد بريد الرسادل الصادرة ذات األولوية؛

2 -1

خدمة التسجيل لكافة بعاد بريد الرسادل الواردة المسجلة.

ج ز ل وان األىضةةةةةةا ضمممممم ت فيئ الخدم ت اإلضمممممم
-2
ال ستث رين ال ع َّن ن الذين اتفقوا على تو ر هذه الخدم ت:

االخت ري الت ل

ي إط ر العالق ت ب ن

1 -2

خدمة البعاد بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعاد بريد الرسادل والطرود؛

2 -2

خدمة البعاد مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعاد بريد الرسادل والطرود؛

3 -2

خدمة البعاد بالتوزيع بالتتبع بالنسبة لبعاد بريد الرسادل؛

4 -2

خدمة تستتليف بعاد بريد الرستتادل المستت َّجلة والبعاد بالتستتليف المثبت أو البعاد بقيمة مصتترح بها إلى
الطرف الموجهة إليه يدا بيد؛

5 -2

خدمة توزيع البعاد المعافاة من األجور والرسوف بالنسبة لبعاد بريد الرسادل والطرود؛

6 -2

خوتا الطرود ال زح ؛

7 -2

خدمة التجميع " "Consignmentبالنسبة للبعاد المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج؛

8 -2

خدمة إعادة البضتتتتتتادع ،وهي عبارة عن إعادة البضتتتتتتادع من جانت المرستتتتتتل إليه إلى البادع ال ُمرستتتتتتل
األصلي بناا على تصريح من هذا األخير.

-3

تشتمل الخدمات اإلضافية الثال التالية في آن واحد على جوانت إجبارية وجوانت اختيارية:
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1 -3

خدمة المراستتالت التجارية الجوابية الدولية ( )CCRIالتي تعتبر اختيارية أستتاستتا ،غير أن جميع البلدان
األعضاا أو مستثمريها المعيَّنين ملزمون بأداا خدمة إعادة بعاد CCRI؛

2 -3

خدمة قسادف المجاوبة الدولية ،يجوز تداول هذه القسادف في أا بلد عضو ،غير أن بيعها اختيارا؛

3 -3

اإلشعار باستالف بعاد بريد الرسادل المسجلة والطرود والبعاد ذات القيمة المصرح بها .وعلى جميع
البلدان األع ضاا أو م ستثمريها المعيَّنين أن يقبلوا إ شعارات اال ستالف المتعلقة بالبعاد الواردة؛ غير أن
تقديف خدمة اإلشعار باالستالف للبعا الصادرة يظل اختياريا.

-4

يرد وصف لهذه الخدمات ولألجور المتعلقة بها في النظاف.

إذا كانت عناصتتتر الخدمة المبينة فيما يلي موضتتتوع أجور خاصتتتة في النظاف الداخلي ،يرخص للمستتتتثمرين
-5
المعيَّنين أن يحصلّوا نفس األجور بالنسبة للبعاد الدولية ،وفقا للشروط المنصوص عليها في النظاف:
1 -5

توزيع الرزف الصغيرة التي تزيد عن  500غراف؛

2 -5

إيداع بعاد بريد الرسادل في آخر وقت؛

3 -5

إيداع البعاد خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛

4 -5

التجميع من محل إقامة ال ُمرسل؛

5 -5

سحت بعيثة من بعاد بريد الرسادل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛

6 -5

البريد الماك ؛

7-5

تخزين بعاد بريد الرسادل التي يتجاوز وزنها  500غراف (باستثناا بعاد المكفوفين) والطرود البريدية؛

8 -5

تسليف الطرود ردا على إشعار الورود؛

9 -5

تغطية أخطار حاالت القوة القاهرة؛

 10-5توزيع بعاد بريد الرسادل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك.

المادة الثالثة
تنفيذ البروتوكول اإلضافي لالتفاقية البريدية العالمية ومدة العمل به
-1

يوضع هذا البروتوكول اإلضافي موضع التنفيذ في  1يوليو  2019ويظل معموال به لمدة غير محددة.

بمقتضى هذاَ ،ح َّرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان األعضاا هذا البروتوكول اإلضافي ،الذا تكون له نفس
القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نَص النظاف العاف نفستتتتتتته ،ووقَّعوا عليه من نستتتتتتتخة واحدة تظل
ُمو َدعة لدى مدير عاف المكتت الدولي .ويُسلف المكتت الدولي لالتحاد البريدا العالمي نسخة منه إلى كل طرف.
ُح ِّ ّرر في أديس أبابا ،في  7سبتمبر .2018
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البروتوكول الختامي للبروتوكول اإلضافي
لالتفاقية البريدية العالمية
فهرس المحتويات
المادة
األولى

(المادة السادسة المعدَّلة)

الخدمات األساسية
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البروتوكول الختامي للبروتوكول اإلضافي
لالتفاقية البريدية العالمية
مفوضوا حكومات البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي عندد الردروف فدي توقيدت االتفاقيدة البريديدة
اتفق َّ
العالمية السارية إلى هذا اليوم على ما يلي:

المادة األولى
(المادة السادسة ال ُمعدَّلة)
الخدمات األساسية
-1

بالرغم من أحكام المادة  ،17ال توافق استراليا على تعميم الخدمات األساسية على الطرود البريدية.

ال تطبق أحكام المادة  4-2-17على المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الردمالية التدي يتطلد
-2
ترددريعها الددداخلي حدددا أدنددى مددن هددذا الددورن ،إذ أن الترددريت الخدداب بالةددحة والسددالمة فددي المملكددة المتحدددة
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الرمالية يحد من ورن األكياس البريدية إلى  20كيلو غراما.
يةر ح لكل من أذربيجدان وكاراخسدتان وقيرغيرسدتان وأوربكسدتان بد ن
خروجا عن المادة 4-2-17
-3
َّ
يحد من الورن األقةى لألكياس » «Mالواردة والةادرة بمقدار  20كغ.
بغض النظر عن المادة  ،17تقبل آيسلندا البعائث المجهةثإ ىلثل المفيثجفين فثد الاثدجد المن ثج
-4
عليةا فد تشريعاتةا.
ُح ِّرر في أديس أبابا ،فد  7سبتمبر .2018
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التصريحات ال ُمدلى بها لدى التوقيع على الوثائق

تصريحات

التصريحات ال ُمدلى بها لدى التوقيع على الوثائق
لً -باسمًجمهوريةًتركيا ً
أو اً
يُدلي وفد جمهورية تركيا بالبيان التالي فيما يتصل بمشاركة وفد اإلدارة القبرصية اليونانية لقبرص الجنوبية في
المؤتمر االستثنائي الثاني لالتحاد البريدي العالمي بالنيابة عن "جمهورية قبرص" بحسب ما يدَّعيه.
لًتوجددسًسددواةًو مددسةًبحكمددةًبنوددمً بحددااومًأوًبنوددمً ثبددرً بو لددرًبكملددكً باددعبً بح ر د ً بكرك د ًو باددعبً
بح ر د ً بيوادداا ًف د ً مًو مددسً،وبددثً ددمًبكملددكًل ددرً.بربكهددا ًوتددرتًتركيدداً بسددواااً بح ر دديةً بيوااايددةً
باعك ارهاً بسواااً بك ًتمارسًسواكهاًوسيارتهاًو خكما هاً بحااوا ًفحطًعوىً إللويمً بو لرًجنوبً بمناحدةً
بعازبةً،كماًهوً بنالًف ً بولتً بر هثً،وبيستًباعك ارهاًتملِّكً باعبً بح ر ً بكرك ً،وسككعابكًتركيداًبدرً
أفعالًتوكً بسواااًبثًهذ ً بمناوق ً
وتعوثًتركياًف ًضوءًباًتحسمًأمًوجودهداًوبادارككهاًفد ًأعمدالً لتندادً ب ريدسلً بعدابم ًوتوليعهداًعودىً بو دا قً
بحكابيةً،وبو فحكهاًعوىً سكر تيجيةًإسان ولً ب ريسيةً بعابميةًلًترتح ًإبىًألًشوكًبثًأشدوالً لعكدر بًبادعداءً
إلد رةً بح ر يةً بيوااايةًتمليكًباًياوقًعويهاً سمً"جمهوريةًل رً،".ولًتكرتبًبس هاًأيةً بكز بااًعوىًتركياً
بابسخولًف ًأيةًبعابالاًبرًباًياوقًعويهاً سمً"جمهوريةًل رً".ف ًإطارًأاااةً لتنادً ب ريسلً بعابم ً
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )1

ثانيا -باسمًجمهوريةً ثرجنكيث ً
بدذلًو ِّلدرً
تُذكرًجمهوريةً ثرجنكيثًبابكنفظً بذلًتحسبتًبهًولتً بكمسيقًعوىًدسكورً لتنادً ب ريسلً بعابم ً
ُ
ف ًفييناًبابنمساًف ًً10يوبيوًً1964وتؤكدسًبدثًجسيدسًسديادتهاًعودىًجدزرًبابفينداسًوجورجيداً بجنوبيدةًوجدزرً
سااسويكشً بجنوبيةًولااعً ثرجنكيثً بحا ً بجنوب ً بك ًتعسًجزء اًلًيكجزأًبثًإلويمهاً بوطن ً
وًت ُذكرًأيضااً،فيماًيكعوقً"بمسأبةًجدزرًبابفينداس"ًبدأمً بجمعيدةً بعابدةًبلبدمً بمكندسةً عكمدساً بحدر ر اً(ً2065دً)20-
و(ً3160دً)28-وً49/31وً9/37وً12/38وً6/39وً21/40وً40/41وً19/42و ً25/43بكدددد ًتحددددرًفيهدددداً
بوجودًاز عًمولً بسيادةًوتاوبًبثًمووبااًجمهوريةً ثرجنكيثًو بممووةً بمكنسةًب رياااياً بعظمىًوإيربندس ً
بامابيةً سكئنابً بمفاوضااًبهسبًمكًهذ ً بنز ع ً
وتشير جمهوريةة اررجنتةين يضةا للةى ن لجنةة ارمةم المتحةدة الااصةة المعنيةة بالنهةاا االسةتعمار قةد صةدرت
مرارا وتكرارا قرارات تصب فةي نسةا االتجةاوآ وهاراةا القةرار المعتمةد فةي  21يونيةو 2018آ كمةا اعتمةدت
الجمعية العامة لمنظمة الدول ارمريكية من نسا المنطلق قرارا جديدا بشأن المسألة في  5يونيو .2018
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )2
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ثالثا-

باسم جمهورية فييت نام االشتراكية

يصرح وفد جمهورية فييت نام االشتراكية بما يلي:
ِّ
تحتسظ فييت نام بحقها في اتااذ ي لجراا و تدابيرآ عند االقتضااآ من جل صون الحقوق والمصالح الوطنيةة
لذا ما لم يمتثل ي بلد من البلدان ارعضاا في االتحاد البريدي العالمي بأي طريقةة كانةت حكةام وثةائق االتحةاد
البريدي العالمي و لذا تسببت تصريحات تُدلي بها بلدان عضاا ارى في االتحاد البريدي العالمي و تحسظات
تبديها في تعريض سيادة جمهورية فييت نام االشتراكية وحقوقها ومصالحها وادماتها البريدية للاطر.
وتحتسظ فييت نام لحكومتها بحقهـا في لبداا تحسظات عند الضرورةآ لدى التصديق/الموافقة على وثائق االتحةاد
البريدي العالمي.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )3

رابعا -باسم جمهورية قبرص
يؤكد وفد جمهورية قبرص للى المؤتمر االستثنائي الثاني لالتحاد البريدي العالمي مجددا التصةريح الةذي دلةى
به في مؤتمرات االتحاد البريدي العالمي السابقة ويرفض من دون تحسظ التصريح والتحسظ اللذين صةدرا عةن
جمهورية تركيا في  3سبتمبر ( 2018المؤتمر -المستند  -11اإلضةافة  )1فةي المةؤتمر االسةتثنائي الثةاني فةي
ديا بابا بشأن مشاركة جمهورية قبرص وحقوقها ووضعها بصستها عضوا في االتحاد البريدي العالمي.
فالمواقف التركية تتعارض تعارضا تاما ًّ مع حكام القةانون الةدولي ذات الصةلة ومةع ارحكةام الااصةة ال ُمل ِّ مةة
الصادرة ضمن قرارات مجلا ارمن التابع لألمم المتحدة بشأن قبرص .وتجدر اإلشةارة للةى ن مجلةا ارمةن
التةةابع لألمةةم المتحةةدة دانآ مةةن بةةةين مةةور اةةرىآ فةةي قراريةةه  )1983( 541و )1984( 550االنسصةةةال
الم عوم لج ا من جمهورية قبرص واعتبر "لعالن االستقالل من جانب واحد" لعالنةا "ييةر صةحيح قانونةا"
ودعا للى سحبه .وعالوة على ذلكآ دعا جميةع الةدول للةى عةدم االعتةراف بةأي دولةة قبرصةية ييةر جمهوريةة
قبةةرص و" ال تقةةدم يةةة تسةةهيالت للةةى الكيةةان االنسصةةالي السةةالف الةةذكر و تمةةد لةةه يةةد المسةةاعدة بةةأي حةةال مةةن
ارحوال" .ودعا يضا جميع الدول للى احترام سيادة جمهورية قبرص واستقاللها وسالمة ووحدة راضيها.
لن جمهوريةةة قبةةرص دولةةة عضةةو فةةي ارمةةم المتحةةدة منةةذ اسةةتقاللها فةةي  1960ودولةةة عضةةو فةةي االتحةةاد
اروروبةةي منةةذ ارول مةةن مةةايو  . 2004كمةةا نهةةا عضةةو فةةي االتحةةاد البريةةدي العةةالمي منةةذ نةةوفمبر 1961آ
وبصستها اذوآ تشارك في جميع نشطة المنظمة .وحكومة جمهورية قبرص اي الحكومة المعترف بها دوليا
في قبرصآ مع صالحية وسلطة تمثيل الدولة بغض النظر عن تقسةيم الج يةرة المسةروض فةي الواقةع نتيجةة
الغ و التركي في عام .1974
و صبحت جمهورية قبرص اعتبارا من ارول من مايو  2004عضةوا كةامال فةي االتحةاد اروروبةيآ واةو مةا
يدل على وجود دولة واحدة فقط في قبرص .ولدراكا للمشاكل الناجمة عن احتالل ج ا من راضي قبرص فةي
تنسيةذ قةوانين االتحةاد اروروبةيآ يةنص البروتوكةول العاشةر مةن وثيقةة انضةمام جمهوريةة قبةرص للةى االتحةاد
اروروبي على ن تنسيذ تشةريعات االتحةاد اروروبةي معلةق فةي منطقةة جمهوريةة قبةرص التةي ال تمةارا عليهةا
حكومة جمهورية قبرص مراقبة فعلية.
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وبناا على ما تقدمآ فالن تصريح وتحسةظ جمهوريةة تركيةا يتعارضةان مةع كةل مةن نةص وروح دسةتور االتحةاد
البريدي العالمي واتساقيته واتساقاته .وبناا على ذلكآ يعتبر وفد جمهورية قبرص ي تصريح و تحسظ مةن اةذا
النوع يير مشروع وباطال ويحتسظ بحقوقه وفقا لذلك.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )4

اامسا -باسم كندا
تصرح كنداآ لدى توقيعها على الوثائق النهائية للمؤتمر االستثنائي الثاني لالتحةاد البريةدي العةالمي ( ديةا بابةا
لعام  )2018بأنها سةتُطبق الوثةائق وبقيةة القةرارات التةي اعتمةداا اةذا المةؤتمر بمةا يتوافةق مةع جميةع القةوانين
ال ُمنطبقة واالتساقات الدولية التي تكون طرفا فيها.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )5

سادسا -باسم الجمهورية العربية السورية
تكرر الجمهورية العربية السورية التأكيد على التصريح الوارد في وثائق المؤتمر الااما والعشةرين وتصةرح
بأن التوقيع على وثائق االتحاد البريدي العالمي (المؤتمر االستثنائي الثاني) و ي تصديق الحق لهذو الوثائق من
قبل حكومتها ال يعنيان االلت ام بها ل اا العضو المسةمى بالسةرائيل كمةا نهمةا ال يعنيةان بةأي حةال مةن ارحةوال
االعتراف به.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )6

سابعا -باسم نيو يلندا
لن تطبق نيو يلندا الوثائق التي اعتمداا اذا المؤتمر والقرارات الصادرة عنه لال بقدر ما تكون متسقة مع
حقوقها والت اماتها الدولية ارارىآ وبااصة مع االتساق العام المتعلق بالتجارة في الادمات المبرم في لطار
منظمة التجارة العالمية.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )7

ثامنا -باسم جمهورية هيسلندا ولمارة لياتنشتاين ومملكة النرويج
تعلن وفود جمهورية هيسلندا ولمارة لياتنشةتاين ومملكةة النةرويج ن بلةدانها سةتطبق الوثةائق التةي اعتمةداا اةذا
المؤتمر عمال بااللت امات التي تتقيد بها بموجب االتساق الذي نشأ المنطقة االقتصادية اروروبية واالتساق العام
المتعلق بالتجارة في الادمات المبرم في لطار منظمة التجارة العالمية.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )8
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تاسعا -باسةةم جمهوريةةة النمسةةا ومملكةةة بلجيكةةا وجمهوريةةة بلغاريةةا وجمهوريةةة كرواتيةةا وجمهوريةةة قبةةرص
والجمهوريةةة التشةةيكية ومملكةةة الةةدانمرك وجمهوريةةة لسةةتونيا وجمهوريةةة فنلنةةدا والجمهوريةةة السرنسةةية
وجمهوريةةة لمانيةةا االتحاديةةة والجمهوريةةة الهيلينيةةة وجمهوريةةة انغاريةةا و يرلنةةدا وجمهوريةةة ليطالي ةا
وجمهوريةةة التسيةةا وجمهوريةةة ليتوانيةةا ودوقيةةة لكسةةمبره الكبةةرى وجمهوريةةة مالطةةة ومملكةةة اولنةةدا
وجمهورية بولندا وجمهورية البرتغةال ورومانيةا والجمهوريةة السةلوفاكية وجمهوريةة سةلوفينيا ومملكةة
لسبانيا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و يرلندا الشمالية
تعلن وفود البلدان ارعضاا في االتحاد اروروبةي ن بلةدانها سةتطبق الوثةائق التةي اعتمةداا اةذا المةؤتمر عمةال
بااللت امةةات التةةي تتقيةةد بهةةا بموجةةب معااةةدة االتحةةاد اروروبةةيآ والمعااةةدة ال ُمن ِّظمةةة لعمةةل االتحةةاد اروروبةةيآ
واالتساق العام المتعلق بالتجارة في الادمات المبرم في لطار منظمة التجارة العالمية.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )9

عاشرا -باسم ستراليا
لن تطبق ستراليا وثائق االتحاد التي اعتمداا اذا المؤتمر والقرارات الصادرة عنه لال بقدر ما تكون متسقة مع
حقوقها والت اماتها الدولية ارارىآ وبااصة مع االتساق العام المتعلق بالتجةارة فةي الاةدمات المبةرم فةي لطةار
منظمة التجارة العالمية.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )10

حادي عشر -باسم لسرائيل
يدعم وفد لسرائيل في المةؤتمر االسةتثنائي الثةاني لالتحةاد البريةدي العةالمي تصةريح رئةيا مجلةا اإلدارة فيمةا
يتعلق بالتوقيع على وثائق االتحاد:
"تدلي بعض البلدان ارعضاا بتصريحات حادية الجانب كرد فعل على وضع سياسي معيَّن و لتحديد عالقاتهةا
مع بلد عضو هار .وال تشير اذو التصريحات للى تطبيق حكم من حكام وثائق االتحادآ لنما تنشأ عن اعتبارات
سياسية اارجة عن نطاق االتحاد البريدي العالمي .ومن ث َّمآ فالنها ال تاضةع ري لجةراا محةدد ويمكةن ن تُقةدم
للى مانة الجلسة العامة في ي وقت االل المؤتمر االستثنائي الثاني".
ويؤكد وفد لسرائيل على التصريحات والتحسظات التي بدااا في مؤتمرات االتحاد البريدي العةالمي السةابقة ويةرفض
دون تحسظ ي تصريح و تحسظ دلى به ي بلد عضو هار في االتحةاد اةالل اةذا المةؤتمر االسةتثنائي الثةاني ( ديةا
بابا) بغرض لنكار حقوق لسرائيل ووضعها كعضو في االتحاد البريدي العالمي .وعالوة علةى ذلةكآ فةـالن مثةل اةـذا
التصـريـح و التحسظ يتعـارض مـع نص وروح دسـتور واتساقيـة واتساقـات االتحـاد البريدي العالمي.
وبناا عليه يعتبِّر وفد لسرائيل تلك التصريحات و التحسظات يير شرعية وملغاة ويحتسظ بحقوقه وفقا لذلك.
وتذكر حكومة دولة لسرائيل بموقسها بةأن تسسةير وتطبيةق ي حكةم و تصةريح صةادر عةن كةل معنةي ن ينبغةي ن
تسسر لسرائيل وتطبق
يكون وفقا ري اتساقات و ترتيبات ثنائية قائمة و مستقبلية و رانا بها .وفضال عن ذلكآ ِّ
ي حكم و تصريح وفقا للقانون اإلسرائيلي الواجب التطبيق.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )11
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ثاني عشر -باسمًجمهوريةًأذربيجام ً
الاًويندقًبهداًتحدسيمً بحدسبااً
جمهوريةًأذربيجام ه ًأمسًأعضاءً لتنادً ب ريسلً بعابم ً بمعكمسيثً عكمادً اًكداب ً
الاً بالتفاليددةً ب ريسيددةً بعابميددةًو بمددوونً بحااوايددةً بسوبيددةً
ب ريسيددةًفد ً إللودديمً بمعكددربًبددهًدوبيدًا اًبهددذ ً ب وددسًعمد ً
ثخرت ًبيسًأاهًتحضرًاس ةًً٪20بثًإلويمً ذربيجدامً بمعكدربًبدهًدوبيدًا اً،بمداًفد ًذبدكًإلوديمًادا ورا ًكار بدا ً
و بمناطقً إلد ريةً بس رً بمنياةًبهًبالمكاللً ثربيند ًوبابكداب ًفهد ًبناحدةًتو جدهًعح دااًفيمداًيكمدكًبكدوفيرً
بحسبااً ب ريسيةًفيها ً
وبمًتنفذً بحر ر اًرلمًً30(ً822أبريكًً)1993وً29(ً853يوايوًً)1993وً14(ً874أككوبرًً)1993وً884
(ً12نوفمبر  )1993الصادرة عن مجلا ارمن التابع لألمةم المتحةدة حالهةا حةال ارحكةام والقةرارات الصةادرة
عن منظمات دولية ارى دعت فيها للةى تحريةر ارراضةي ارذربيجانيةة مةن المحتةل اررمينةي بصةورة فوريةة
وكاملة ويير مشروطة.
وتسبب اذا االحتالل بأضرار بالغة لحقت باقتصاد ذربيجانآ بما في ذلك قطاع البريدآ كما يقوم السريق العامل
الذي استحدث بغية تقييم الاسائر وارضرار التي لحقت بجمهورية ذربيجان حاليا بالنجةا عمالةه التقييميةة فةي
اذا المجال.
ويتعذر على جمهورية ذربيجان االمتثال رحكام المةادة  6مةن االتساقيةة البريديةة العالميةة بشةأن تةداول الطوابةع
البريدية في ارقاليم التي تحتلها جمهورية رمينيا مةن جمهوريةة ذربيجةان .ومةا ال يسةتمر فةي ارراضةي التةي
تحتلها رمينيا لصدار الطوابع البريدية بـاسم ما يسمى "جمهورية نايورني كارابةا"" وتنسيةذ العمليةات البريديةة
يير الشرعية على اذو ارراضي من جانب اذا النظام يير الشرعي واو مةا ياةالف المةادة الةواردة عةالو مةن
االتساقية البريدية العالمية.
وبالنظر للى ما ورد عالو تعلن جمهورية ذربيجان مرة ارى نه عمال بالقواعد ذات الصلة الااصة باالتحةاد
البريدي العالمي فالن حكومة جمهورية ذربيجان اي الهيئة الشرعية الوحيدة الماولة إلصدار الطوابع البريديةة
وطرحها للتداول فضال عن تنسيذ العمليات البريدية علةى كامةل راضةي ذربيجةان المعتةرف بهةا دوليةاآ بمةا فةي
ذلةةك ارقةةاليم المحتلةةة .وال يمكةةن تنسيةةذ ي عمليةةات بريديةةة علةةى ارراضةةي المحتلةةة دون ن تصةةرح حكومةةة
جمهورية ذربيجان بذلك .وال ت تمتع اذو العمليات بأي سلطة قانونية كما تتعارض والتشريع الوطني لجمهورية
ذربيجان فضال عن المعايير القانونية الدولية المتوفرة في اذا المجال.
ويؤسةةسنا ن ناطةةركم بأنةةه سةةيتعذر علينةةا التقيةةد بأحكةةام االتساقيةةة البريديةةة العالميةةة وبروتوكولهةةا الاتةةامي لغايةةة
تحرير راضينا من جمهورية رمينيا والقضاا على هثار اذو االحتالل.
ولن حكومة ذربيجان تحتسظ لنسسها بحق عدم تطبيق حقةوق وواجبةات االتساقيةة البريديةة العالميةة وبروتوكولهةا
الاتامي ل اا جمهورية رمينيا.
(المؤتمر -المستند  -11اإلضافة )12
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فهرس المحتويات
المادة
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-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28

أحكام عامة
الوفود
وثائق تفويض المندوبين
ترتيب األماكن
المراقبون والمراقبون المؤقتون
رئاسة ونيابة رئاسة المؤتمر واللجان
مكتب المؤتمر
أعضاء اللجان
فرق العمل
أمانة المؤتمر واللجان
لغات المداوالت
لغات تحرير مستندات المؤتمر
االقتراحات
النظر في االقتراحات في المؤتمر واللجان
المداوالت
االقتراحات النظامية واالقتراحات اإلجرائية
النصاب القانوني
مبدأ التصويت وإجراءاته
شروط الموافقة على االقتراحات
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي
انتخاب المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي
التقارير
االستئناف ضد القرارات التي تتخذها اللجان والمؤتمر
موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق ،واألحكام ،وما إلى ذلك)
إسناد الدراسات إلى مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي
التحفظات على الوثائق
التوقيع على الوثائق
التعديالت على النظام
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المادة 1
أحكام عامة
يوضععععع هذا النظام الداخلي المسععععمى فيما يلي "النظام" تطبيقا لوثائق االتحاد وهو يخضععععع لهاي وفي حالة وجود
تضارب بين أحد أحكامه وحكم من أحكام الوثائق ،يؤخذ بهذا األخيري
المادة 2
الوفود
 -1يُقصععد بمصععطل "وفد" الشععخأ أو مجموا األشععخاأ الذين يعينهم أحد البلدان األعضععاء للمشععاركة في
المؤتمري ويتكون الوفد من رئيس للوفد وكذلك ،عند االقتضاء ،من نائب لرئيس الوفد ومندوب أو عدة مندوبين،
وعند اللزوم ،موظف أو عـدة موظفين ملحقين (بما في ذلك الخبراء ،واألمناء ،وما إلى ذلك)ي
 -2يكون رؤسعععععععاء الوفود ون ّوابهم وكذا المندوبون ممث ّلين للبلدان األعضعععععععاء وفقا للبند  2من المادة  14من
الدستور ،إذا كانوا مزودين بوثائق تفويض تستوفي الشروط المحددة في المادة  3من هذا النظامي
 -3يسعععم للموظفين الملحقين بحضعععور الجلسعععات ولهم الحق في االشعععتراك في المداوالت ،ولكن ال يتمتّعون
عادة بحق التصعععويت ،ير أنه يمكن لرئيس وفدهم أن ير ّخأ لهم بالتصعععويت باسعععم بلدهم في جلسعععات اللجاني
ويجب أن تسلم مثل هذه التراخيأ ،كتابة ،قبل بدء الجلسة ،إلى رئيس اللجنة المعنيةي
المادة 3
وثائق تفويض المندوبين
 -1تُحرر وثائق تفويض المندوبين بشكل سليم وحسب األصول ويُوقّع عليها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة
أو وزير الخارجية للبلد المعني ،أو أي مسؤول حكومي آخر ترخص له سلطة من هذه السلطات كتابة وحسب
وتُشووووو وااتف الت وي بمسوووووخة من هذا الترخيص وت ُ م وااتف
األصوووووول بالتولي ثلئ وااتف الت وي
الت وي في مسختها األصلية وحبذا لو كان ذلك بلغة من لغت َ ْي العمل في المكتب ال ولي أما وااتف الت وي
التي تُحرر بلغة غير لغت َ ْي العمل في المكتب ال ولي (وال يكون المكتب ال ولي ي م خ مة ترجمة لها) ،فيجب
أن ت ُش بترجمة إلئ اللغة اإلمكليزية أو اللغة ال رمسية وببيان يؤك أن هذه الترجمة تعكس ثلئ محو صحيح
فحوى المسوووووووت م األصووووووولي وتبين و ثائق تفويض الم ندوبين ا لذين يحق لهم التوقيع على الو ثائق (الم ندوبين
المفوضين) نطاق هذا التوقيع (توقيع رهنا ً بالتصديق أو الموافقة ،أو توقيع بشرط تأكيد السلطات المختصة ،أو
توقيع نهائي)ي وفي حالة عدم وجود هذه المعلومة المحددة ،يعتبر التوقيع مرهونا ً بالتصديق أو الموافقةي وتشتمل
و ُ
ثائق التفويض التي ترخأ لحاملها بالتوقيع على الوثائق ضمنا ً على حق المشاركة في المداوالت والتصويتي
وير َّخأ للمندوبين الذين منحتهم السلطات المختصة تفويضا ً كامالً دون توضي نطاق هذا التفويض بالمشاركة
في المداوالت والتصععععويت والتوقيع على الوثائق ،ما لم يتضعععع خالف ذلك صععععراحة من نأ وثائق التفويضي
وت شتمل وثائق التفويض التي ترخأ لحاملها الم شاركة با سم البلد المعني أو تمثيله ،ضمنا ً على حق الم شاركة
في المداوالت والتصويت فحسبي
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ت ُودا وثائق التفويض عند افتتاح المؤتمر لدى السلطة المعيَّنة لهذا الغرضي

 -3يجوز للمندوبين ير المزودين بوثائق التفويض أو الذين لم يودعوا وثائق تفويضعععععععهم المشععععععععاركة في
المداوالت والتصويت منذ اللحظة التي يبدؤون فيها االشتراك في أعمال المؤتمر ،بشرط أن تكون حكوماتهم قد
أبلغت المكتب الدولي بأسععمائهمي وينطبق ذلك أيض عا ً على المندوبين الذين اعتبرت وثائق تفويضععهم ير سععليمةي
وال يرخأ لهؤالء المندوبين بعد ذلك بالتصعععععويت ،اعتبارا ً من الوقت الذي يوافق فيه المؤتمر على آخر تقرير
للجنة وثائق التفويض يالحظ فيه أن وثائقهم لم ترد أو ير سليمة إلى أن يُسو الموقفي ويجب أن يوافق المؤتمر
على آخر تقرير قبل أي انتخابات ير انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاريع الوثائقي
 -4تتخذ وثائق تفويض بلد عضععو ،يمثله في المؤتمر وفد بلد عضععو آخر( ،توكيل) الشععكل نفسععه الذي تتخذه
وثائق التفويض المذكورة في البند 1ي
 -5ال تقبل وثائق التفويض والتوكيالت المرسعععععععلة بطريق البرقي لكن تُقبل البرقيات التي تجيب على طلب
معلومات خاأ بمسألة وثائق التفويضي
 -6يكون للوفد الذي يمنع من حضعععور جلسعععة أو عدة جلسعععات ،بعد إيداا وثائق تفويضعععه ،الحق في أن يمثله
وفد بلد عضععععو آخر بشععععرط أن يخطر بذلك كتابة رئيس االجتماا المعنيي ير أنه ال يجوز لوفد واحد أن يمثل
سوى بلد عضو واحد ير بلدهي
 -7يجوز لمندوبي البلدان األعضعععاء التي ليسعععت أطرافا ً في أحد االتفاقات أن يشعععتركوا في مداوالت المؤتمر
الخاصة بهذا االتفاق ،دون أن يكون لهم حق التصويتي
المادة 4
ترتيب األماكن
-1

ترتب الوفود في جلسات المؤتمر واللجان تبعا للترتيب األبجدي الفرنسي للبلدان األعضاء الممثلةي

يسععععحب رئيس مجلس اإلدارة بطريق القرعة ،في الوقت المناسععععب ،اسععععم البلد الذي سععععيأخذ مكانه في
-2
المقدمة أمام منصة الرئاسة خالل جلسات المؤتمر واللجاني
المادة 5
المراقبون والمراقبون المؤقتون
 -1يُدعى المراقبون المشعععععار إليهم في البند  1من المادة  105من النظام العام إلى المشعععععاركة في الجلسعععععات
العامة واجتماعات لجان المؤتمري
 -2يجوز دعوة المراقبين المؤقتين المشعععععععار إليهم في البند  2من المادة  105من النظام العام إلى حضعععععععور
اجتماعات معيَّنة من اجتماعات المؤتمر ولجانه ،عندما يخدم ذلك مصلحة االتحاد أو أعمال المؤتمري
 -3ال يتمتع المراقبون والمراقبون المؤقتون بحق التصععويت ،لكن يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصععول على
إذن بذلك من رئيس الجلسةي
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 -4في ظروف استثنائية ،يجوز تقييد حق المراقبين والمراقبين المؤقتين في المشاركة في بعض االجتماعات
أو في أجزاء معيَّنة من االجتماعات ،إذا ما اقتضععت ذلك سععرية الموضععواي ويجب في هذه الحالة إعالمهم بذلك
قرار الخاأ بوضععععع هذا القيد تبعا لكل حالةي
بأسععععرا ما يمكني ويجوز لكل جهاز معيَّن أو لرئيسععععه أن يتخذ ال ٍ
وينظر مكتب المؤتمر في هذه القرارات ،وله سلطة تأكيدها أو نقضها بإجراء اقتراا بأ لبية األصواتي
المادة 6
رئاسة ونيابة رئاسة المؤتمر واللجان
 -1ينتخب المؤتمر في أولى جلساته العامة ،بنا ًء على اقتراح البلد العضو المستضيف للمؤتمر ،رئيس المؤتمر
ثم يوافق بناء على اقتراح مجلس اإلدارة على تعيين البلدان األعضاء التي ستولى نيابة رئاسة المؤتمر وكذا رئاسة
ونيابة رئاسة اللجاني وتسند هذه المهام مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلدان األعضاء بقدر اإلمكاني
 -2يفتت الرؤسعععاء الجلسعععات التي يرأسعععونها كما يختتمون أعمالها ،ويتولون إدارة المداوالت وإعطاء الكلمة
للمتحدثين وطرح االقتراحات للتصععويت وإيضععاح األ لبية الالزمة العتمادها وإعالن القرارات وإعطاء تفسععير
لها عند االقتضاء ،بشرط موافقة المؤتمري
-3

يعمل الرؤساء على احترام هذا النظام الداخلي والمحافظة على النظام خالل الجلساتي

 -4يجوز ألي وفد أن يسععععتأنف أمام المؤتمر أو اللجنة قرارا اتخذه الرئيس وذلك اسععععتنادا إلى حكم في النظام
صوتيني
أو تفسير للقواعد ،ير أن قرار الرئيس يظل معموال به إذا لم تلغه أ لبية األعضاء الحاضرين والم ّ
 -5إذا تعذّر على البلد العضععععععو المعهود إليه بالرئاسععععععة أن يؤدي وظيفته ،يعين المؤتمر أو اللجنة أحد نواب
الرئيس بدال منهي
المادة 7
مكتب المؤتمر
 -1المكتب هو الجهاز المركزي المكلّف بإدارة أعمال المؤتمري وهو يتكون من رئيس المؤتمر ونوابه ،وكذا
من رؤسعععععاء اللجاني ويجتمع بصعععععفة دورية السعععععتعراض التقدم المحرز في أعمال المؤتمر ولجانه ولصعععععيا ة
توصعععيات بغية تيسعععير هذا التقدمي وهو يسعععاعد الرئيس في إعداد جدول األعمال لكل جلسعععة عامة وفي تنسعععيق
أعمال اللجاني ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمري
-2

ُ
األمين العام للمؤتمر واألمين العام المساعد الوارد ذكرهما في البند  1من المادة 10ي
يحضر اجتماعات المكتب

المادة 8
أعضاء اللجان
 -1البلدان األعضععععاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم القانون أعضععععاء في اللجان المكلفة بدراسععععة االقتراحات
الخاصة بالدستور والنظام العام واالتفاقيةي
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 -2البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تكون أطرافا في اتفاق أو عدة اتفاقات من االتفاقات االختيارية
المخول
هي بحكم القانون أعضعععععاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة هذه االتفاقاتي ويكون حق التصعععععويت
ّ
ألعضاء هذه اللجنة أو اللجان مقصورا على االتفاق أو االتفاقات التي تكون أطرافا فيهاي
 -3تتمتع الوفود ير األعضععاء في لجان تعالا االتفاقات بالحق في حضععور جلسععات هذه اللجان واالشععتراك
في المداوالت دون أن يكون لها حق التصويتي
المادة 9
فرق العمل
يجوز للمؤتمر ولكل لجنة تشكيل فرق عمل لدراسة مسائل خاصةي
المادة 10
أمانة المؤتمر واللجان
 -1يتولى المدير ال عام و نا ئب المدير ال عام للمك تب الدولي على التوالي وظيفتي األمين ال عام واألمين ال عام
المساعد للمؤتمري
 -2يحضععععععر األمين العام واألمين العام المسععععععاعد جلسععععععات المؤتمر ومكتب المؤتمر ،حي يشععععععتركان في
المداوالت دون أن يكون لهما حق التصعععويتي كما يجوز لهما أن يحضعععرا ،بنفس الشعععروط ،جلسعععات اللجان أو
يكونا ممث َّلين فيها بأحد كبار موظفي المكتب الدوليي
 -3يؤدي موظفو المك تب ا لدولي أع مال أ ما نة المؤتمر ومك تب المؤتمر والل جان ،وذ لك بالت عاون مع الب لد
العضو الداعيي
 -4يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما يعاونون الرئيس
خالل الجلسات ويكونون مسؤولين عن تحرير التقاريري
-5

يعاون أمناء المؤتمر واللجان أمنا ُء مساعدوني

المادة 11
لغات المداوالت
 -1رهنا باألحكام الواردة في البند  ،2يجوز اسععتخدام اللغات الفرنسععية واإلنجليزية واإلسععبانية والروسععية في
المداوالت بواسطة نظام للترجمة الفورية أو التتابعيةي
-2
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 -3يجوز أيضععععا اسععععتخدام لغات أخرى في المداوالت المذكورة في البند  ،1وتتمتع لغة البلد المضععععيف بحق
األولوية في هذا الشعععععععأني وتتخذ الوفود التي تسعععععععتخدم لغات أخرى الترتيبات الالزمة لتقديم خدمات الترجمة
الفورية إلى إحدى اللغات المذكورة في البند  ،1سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية ،متى أمكن إدخال تعديالت
تقنية عليه ،أو بواسطة مترجمين فوريين خصوصييني
-4

تقع على عاتق االتحاد تكاليف تركيب المعدات التقنية وصيانتهاي

 -5توزا نفقات خدمات الترجمة الفورية على البلدان األعضاء التي تستخدم اللغة نفسها بنسبة مساهمتها في
مصاريف االتحادي
المادة 12
لغات تحرير مستندات المؤتمر
 -1تنشعععععر أمانة المؤتمر باللغة الفرنسعععععية المسعععععتندات التي يتم إعدادها خالل المؤتمر بما في ذلك مشعععععاريع
القرارات التي تقدم إلى المؤتمر إلقرارهاي
 -2لهذا الغرض تقدم المسععتندات الصععادرة عن وفود البلدان األعضععاء بهذه اللغة ،سععواء مباشععرة أو بواسععطة
خدمات الترجمة الملحقة بأمانة المؤتمري
 -3يجوز لهذه الخدمات ،التي يتم تنظيمها على نفقة المجموعات اللغوية ال ُمش َّكلة وفقا لألحكام ذات الصلة من
النظام العام ،أن تترجم أيضا مستندات المؤتمر إلى لغة كل منهماي
المادة 13
االقتراحات
-1

تكون كافة المسائل المعروضة على المؤتمر ،موضوا اقتراحاتي

-2

تعتبر كافة االقتراحات التي ينشرها المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر معروضةً على المؤتمري

ي اقتراح ،فيما عدا االقتراحات التي تسعععتهدف تعديل
 -3قبل افتتاح المؤتمر بشعععهرين ،ال يؤخذ في االعتبار أ ّ
اقتراحات سابقةي
 -4في الحالة الخاصععععة المتعلقة باالقتراحات التي يقدمها مجلس اإلدارة أو مجلس االسععععتثمار البريدي ،يتعين
أن ترد التعديالت إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشعععععهرين على األقلي وبعد انقضعععععاء هذه المدة ،يجوز
للبلدان األعضاء عرض تعديالتها خالل جلسات المؤتمري
 -5يعتبر بمثابة تعديل ك ّل اقتراح تعديل يتضععمن حذفا أو إضععافةً إلى جزء من االقتراح األصععلي أو مراجعة
ي تغيير مقترح بمثابة تعديل إذا كان مخالفا
لجزء من هذا االقتراح ،بدون تغيير جوهر االقتراحي وال يعتبر أ ّ
لمعنى االقتراح األصلي أو لقصدهي وفي حاالت الشك ،يبت المؤتمر أو اللجنة في المسألةي
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 -6تسععلم التعديالت المقدمة إلى المؤتمر بشععأن اقتراحات سععبق تقديمها إلى األمانة كتابةً باللغة الفرنسععية ،قبل
ظهر اليوم قبل السابق ليوم طرحها للمداولة بحي يمكن توزيعها في اليوم نفسه على المندوبيني وال تنطبق هذه
المهلة على التعديالت الناتجة مباشعععرة عن مناقشعععات جرت في المؤتمر أو في لجنة من اللجاني وفي هذه الحالة
يتيس عر ذلك ،فبأية لغة
األخيرة ،يقدم صععاحب التعديل ،إذا كان ذلك مطلوبا ،نصععه كتابة باللغة الفرنسععية أو إن لم
ّ
أخرى مستخدمة في المناقشةي ويقرأه الرئيس المعني أو يكلف شخصا آخر بقراءتهي
 -7ينطبق كذلك اإلجراء المنصعععععععوأ عليه في البند  6على تقديم االقتراحات التي تسعععععععتهدف تعديل نأ
الوثائق (مشاريع أحكام ،ومشاريع توصيات ،ومشاريع آراء رسمية ،وما إلى ذلك) حينما تكون هذه االقتراحات
ناجمة عن أعمال المؤتمري
 -8يتخذ كل اقتراح أو تعديل الشكل النهائي للنأ المطلوب إدراجه في وثائق االتحاد مع مراعاة وضعه في
صيغته النهائية من قبل لجنة الصيا ة بطبيعة الحالي
المادة 14
النظر في االقتراحات في المؤتمر واللجان
 -1تحال االقتراحات ذات الطابع الصيا ي (التي يلي رقمها حرف  )Rإلى لجنة الصيا ة سواء مباشرة ،إذا لم
يكن لدى المكتب الدولي أدنى شك في طبيعتها (يضع المكتب الدولي قائمة بها تعرض على لجنة الصيا ة) ،أو إذا
كان هناك شععععك في رأي المكتب الدولي في طبيعتها ،فبعد أن تؤكد اللجان األخرى أنها ذات طابع صععععيا ي بحت
(توضع أيضا قائمة بها تعرض على اللجان المعنية)ي ير أنه إذا كانت هذه االقتراحات مرتبطة باقتراحات أخرى
جوهرية يتعين أن ينظر فيها المؤتمر أو لجان أخرى ،ال تبدأ لجنة الصععععععيا ة النظر فيها إال بعد أن يكون المؤتمر
أو اللجان األخرى قد أبدت رأيها في االقتراحات الجوهرية المقابلةي أما االقتراحات التي ال يكون رقمها متبوعا
بحرف  ،Rولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات ذات طابع صععععيا ي ،فتحال مباشععععرة إلى اللجان المعنية
ببح االقتراحات الجوهرية المقابلةي وتقرر هذه اللجان ،فور افتتاح أعمالها ،االقتراحات التي ستحال مباشرة إلى
لجنة الصيا ةي ويضع المكتب الدولي قائمة بهذه االقتراحات تعرض على اللجان المعنيةي
 -2إذا كانت مسألة واحدة موضوا عدة اقتراحات ،يقرر الرئيس ترتيب مناقشتها بأن يبدأ ،كقاعدة ،باالقتراح
األبعد عن النأ األساسي والذي يؤدي إلى أعمق تغيير مقارنةً بالوضع الحاليي
 -3إذا أمكن تقسععععيم اقتراح واحد إلى عدة أجزاء ،يجوز النظر فيكل منها وطرحه للتصععععويت على حدة وذلك
بموافقة صاحب االقتراح أو المجتمعيَّني
 -4يجوز إعادة تقديم أي اقتراح يسععععععحبه صععععععاحبه في المؤتمر أو في اللجنة ،من قبل وفد بلد عضععععععو آخري
وكذلك إذا قبل صاحب االقتراح تعديال له فيجوز لوفد آخر أن يستأنف االقتراح األصلي ير المعدّلي
 -5أي تعديل القتراح يقبله الوفد الذي يقدم هذا االقتراح ،يدخل في الحال على نأ االقتراحي وإذا لم يقبل
صععععععاحب االقتراح األصععععععلي التعديل ،فإن الرئيس يقرر ما إذا كان يجب التصععععععويت أوال على التعديل أو على
االقتراح ،وذلك على أسععععاس النأ األبعد عن معنى النأ األسععععاسععععي أو الغرض منه ،والذي يؤدي إلى أعمق
تغيير مقارنة بالوضع الحاليي
-6

يطبق اإلجراء الموض في البند  5أيضا عندما تقدم عدة تعديالت على االقتراح نفسهي

 -7يسععععلم رئيس المؤتمر ورؤسعععععاء اللجان للجنة الصعععععيا ة ،بعد كل جلسعععععة ،النأ المكتوب لالقتراحات أو
التعديالت أو القرارات التي تم إقرارهاي
98

النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة 15
المداوالت
ال يجوز للمندوبين تناول الكلمة إال بعد أن يأذن لهم رئيس االجتماا بذلك ،ويُوصععععون بالتكلم على مهل
-1
وبوضعععععوحي ويتي الرئيس للمندوبين إمكانية التعبير بحرية وعلى نحو تام عن رأيهم في الموضعععععوا المطروح
للمناقشة بشرط أن يكون ذلك متفقا مع السير العادي للمداوالتي
قررت أ لبيةُ األعضععاء الحاضععرين والمصع ّعوتين خالف
-2
ال يجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق ،إال إذا ّ
ذلكي ويصعععععععرح للرئيس بأن يقاطع أي متحد يتجاوز الوقت المصعععععععرح به المذكور ،كما يجوز له أن يدعو
المندوب إلى عدم االبتعاد عن الموضواي
صوتين ،أن يعلن خالل مناقشة ما إ الق قائمة
-3
يجوز للرئيس ،بموافقة أ لبية األعضاء الحاضريـن والم ّ
المتحدثين بعد أن يقوم بقراءتهاي وعندما تنتهي القائمة ،يعلن انتهاء المناقشعععععععة ،إال أنه يجوز له من صعععععععاحب
االقتراح موضع المناقشة حق الرد على أية كلمة ألقيت ،حتى بعد إ الق القائمةي
يجوز للرئيس أيضععا ،بموافقة أ لبية األعضععاء الحاضععرين والمصع ّعوتين ،أن يحدد عدد مداخالت أي وفد
-4
حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معيَّنة؛ ير أنه يجب أن تمن لصعععععععاحب االقتراح إمكانية عرض اقتراحه
والتدخل فيما بعد إذا طلب ذلك ،للرد بعناصعععععععر جديدة على مداخالت الوفود األخرى ،بحي يجوز له أن يكون
آخر من يتناول الكلمة إذا ر ب ذلكي
يجوز للرئيس ،بموافقة أ لبية األعضععاء الحاضععرين والمصع ّعوتين ،أن يحدد عدد المداخالت حول اقتراح
-5
أو مجموعة اقتراحات معيَّنة ،وال يجوز أن يقل هذا التحديد عن خمس كلمات مؤيدة لالقتراح المطروح للمناقشة
وخمس كلمات معارضة له
المادة 16
االقتراحات النظامية واالقتراحات اإلجرائية
خالل مناقشععة أي مسععألة ،بل وحتى بعد إ الق باب المناقشععة عند االقتضععاء ،يجوز لوفد من الوفود أن
-1
يطرح اقتراحا نظاميا بقصد طلب:
1 -1

إيضاحات حول سير المداوالت؛

2 -1

مراعاة النظام الداخلي؛

3 -1

تعديل ترتيب مناقشة االقتراحات الذي اقترحه الرئيسي

وتولى األولوية لالقتراح النظامي من بين كافة المسائل ،بما في ذلك االقتراحات اإلجرائية المذكورة في البند 3ي
يقدم الرئيس فورا اإليضعععععععاحات المطلوبة أو يتخذ القرار الذي يراه مناسعععععععبا في موضعععععععوا االقتراح
-2
النظاميي وفي حالة االعتراض ،يطرح قرار الرئيس فورا للتصويتي
-3

وعالوة على ذلك ،يجوز لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحا إجرائيا خالل مناقشة إحدى المسائل بهدف ما يلي:

1 -3

تعليق الجلسة؛

2 -3

رفع الجلسة؛
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3 -3

تأجيل المداوالت حول المسألة المطروحة؛

4 -3

إ الق باب النقاش حول المسألة المطروحةي

وتولى األولوية لالقتراحات اإلجرائية حسعععععععب الترتيب الموضعععععععوا أعاله من بين جميع االقتراحات األخرى،
باستثناء االقتراحات النظامية المبينة في البند 1ي
-4

ال تناقش االقتراحات التي تستهدف تعليق الجلسة أو رفعها ولكن تطرح فورا للتصويتي

عندما يقترح وفد تأجيل أو إ الق باب النقاش حول مسعععععععألة مطروحة للمناقشعععععععة ،ال تعطى الكلمة إال
-5
الثنين من المتحدثين المعارضين للتأجيل أو إل الق باب النقاش ،وبعد ذلك يطرح االقتراح للتصويتي
ال يجوز ل لوفد الذي يقدم اقتراحا نظاميا أو إجرائيا أن يعالا أثناء تدخله جوهر المسعععععععألة المطروحة
-6
للمناقشععة؛ ويجوز لصععاحب االقتراح اإلجرائي أن يسععحبه قبل أن يطرح للتصععويتي ويجوز لوفد آخر من الوفود
إعادة طرح كل اقتراح من هذا النوا يتم سحبه ،سواء كان معدال أو ير معدلي
المادة 17
النصاب القانوني
رهنا بما ورد في البندين  2و ،3يتكون الن صاب القانوني الالزم الفتتاح الجل سات ولعمليات الت صويت،
-1
من نصف البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر والتي لها حــق التصويتي
النصععاب القانوني المطلوب ،عند عمليات التصععويت على تعديل الدسععتور والنظام العام ،هو ثلثا البلدان
-2
األعضاء في االتحاد التي لها حق التصويتي
 -3أما فيما يتعلق باالتفاقات ،فالنصععاب القانوني المطلوب الفتتاح الجلسععات ولعمليات التصععويت هو نصععف
البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر التي هي أطراف في االتفاق المعنى والتي لها حق التصويتي
ال تعتبر ائبة الوفود الحاضععععرة التي ال تشععععترك في تصععععويت معيَّن أو التي تعلن عن عدم ر بتها في
-4
االشتراك فيه ،وذلك من أجل تحديد النصاب القانوني المنصوأ عليه في البنود  1و 2و3ي
المادة 18
مبدأ التصويت وإجراءاته
-1

يُبت بالتصويت في المسائل التي ال يمكن أن تسوى باالتفاقي

تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي أو بالجهاز اإللكتروني للتصويتي وهي تتم ،من حي
-2
المبدأ ،بواسطة الجهاز اإللكتروني عندما يكون متاحا أمام المجتمعيَّن؛ ير أنه يجوز اللجوء إلى النظام التقليدي
صوتة الطلب المقدم من أحد الوفود في هذا الشأني
للتصويت السري إذا ما أيدت أ لبية الوفود الحاضرة والم ّ
-3
1 -3
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برفع األيديي وإذا كانت نتيجة هذا التصعععويت موضعععع شعععك ،يجوز للرئيس ،بناء على ر بته أو بطلب
من أحد الوفود ،أن يتخذ الترتيبات إلجراء تصويت فورا بمناداة األسماء حول نفس المسألة؛
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2 -3

بمناداة األسعععععععماء ،بناء على طلب أحد الوفود أو قرار الرئيسي وتتم المناداة باتباا الترتيب األبجدي
الفرنسي للبلدان الممثلة مع االبتداء بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه بالقرعة؛ وتدرج في تقارير الجلسة
نتيجة التصويت وقائمة البلدان مقسمة بحسب طريقة التصويت؛
باالقتراا السععري ،بواسععطة بطاقات التصععويت ،بناء على طلب وفدين ،ويعيّن رئيس االجتماا ،في هذه
الحالة ،ثالثة موظفين لعد األ صوات لهذا االقتراا مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل وم ستوى التنمية
االقتصادية للبلدان األعضاء ويتخذ الترتيبات الالزمة لضمان سرية االقترااي

-4
1 -4
2 -4

عند استعمال الجهاز اإللكتروني ،تتم إجراءات التصويت على النحو التالي:
تصويت ير مسجل :يحل محل التصويت برفع األيدي؛
ت صويت م سجل :يحل محل الت صويت بمناداة األ سماء ،ير أنه ال تتم مناداة أ سماء البلدان إال إذا طلب
صوتة؛
ذلك أحد الوفود وأيدته أ لبية الوفود الحاضرة والم ّ
اقتراا سري :يحل محل االقتراا السري ببطاقات التصويتي

-5

أيَّا ً كان النظام المستخدم ،فإن االقتراا السري تكون له األولوية على أي إجراء تصويت آخري

-6

عندما يبدأ التصويت ،ال يجوز ألي وفد أن يقاطعه ،إال لتقديم اقتراح نظامي يتعلق بالطريقة التي يتم بها التصويتي

-7

يجوز للرئيس بعد التصويت أن يأذن للمندوبين بتفسير التصويت الذي أدلوا بهي

3 -3

3 -4

المادة 19
شروط الموافقة على االقتراحات
-1
1 -1
2 -1
3 -1
4 -1

العتماد االقتراحات التي تهدف إلى تعديل الوثائق ،يجب أن يوافق عليها:
فيما يتعلق بالدستور ،ثلثا البلدان األعضاء في االتحاد على األقل والتي لها حق التصويت؛
فيما يتعلق بالنظام العام ،أ لبية البلدان األعضاء الممثلة في المؤتمر والتي لها حق التصويت؛
صوتة والتي لها حق التصويت؛
فيما يتعلق باالتفاقية ،أ لبية البلدان األعضاء الحاضرة والم ّ
صععععوتة التي تكون أطرافا في االتفاقات
فيما يتعلق باالتفاقات ،أ لبية البلدان األعضععععاء الحاضععععرة والم
ّ
والتي لها حق التصويتي

تبت أ لبية البلدان األعضععاء الحاضععرة والمصع ّعوتة والتي لها حق التصععويت في المسععائل اإلجرائية التي
-2
ال يمكن تسعععععععويتها باال تفاقي ويكون األمر كذلك بالنسعععععععبة للقرارات التي ال تتعلق بتعديل الوثائق ،ما لم يقرر
والمصوتة والتي لها حق التصويتي
المؤتمر ير ذلك بأ لبية البلدان األعضاء الحاضرة
ّ
والمصوتة ،البلدان األعضاء التي لها حق التصويت
رهنا ً بنأ البند  ،5يقصد بالبلدان األعضاء الحاضرة
-3
ّ
ععوت "بالتأييد" أو "بالمعارضعععة" ،وال تؤخذ في االعتبار حاالت االمتناا عند احتسعععاب األصعععوات الالزمة
والتي تصع ّ
لتكوين األ لبية ،كما ال تحتسب البطاقات البيضاء أو الملغاة في حالة التصويت باالقتراا السريي
-4

في حالة تعادل األصوات ،يعتبر االقتراح مرفوضاي

عندما يتجاوز عدد حاالت االمتناا والبطاقات البيضعععاء أو الملغاة نصعععف عدد األصعععوات التي أدلى بها
-5
(تأييد ،ومعارضععععة ،وامتناا) ،يرجأ النظر في المسععععألة إلى جلسععععة الحقة ال تحتسععععب فيها حاالت االمتناا وال
البطاقات البيضاء أو الملغاةي
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المادة 20
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي
يقوم الرئيس بسعععحب القرعة من أجل الفصعععل بين البلدان التي حصعععلت على عدد األصعععوات نفسعععه في
-1
انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البريديي
المادة 21
انتخاب المدير العام ونائب المدير عام للمكتب الدولي
يُنتخب المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي على التوالي باالقتراا السعععري في جلسعععة أو عدة
-1
جلسات تعقد في اليوم نفسهي وينتخب المرش الذي يحصل على أ لبية األصوات التي تدلي بها البلدان األعضاء
المرات الالزمة لكي يحصل المرش على هذه األ لبيةي
الحاضرة
والمصوتةي ويُجرى االقتراا عدد ّ
ّ
ُ
تصوت لصال أحد المرشحين المعلن عنهم
البلدان التي
المصوتة"
يقصد "بالبلدان األعضاء الحاضرة و
-2
ّ
ّ
في الوقت وبالشكل المناسبين ،وال تؤخذ في االعتبار حاالت االمتناا والبطاقات البي ضاء أو الملغاة عند ح ساب
األصوات الالزمة لتكوين األ لبيةي
عندما يتجاوز عدد حاالت االمتناا والبطاقات البيضاء أو الملغاة نصف عدد األصوات المدلى بها طبقا ً للبند ،2
-3
يرجأ االنتخاب إلى جلسة الحقة ال تؤخذ خاللها حاالت االمتناا وكذلك البطاقات البيضاء أو الملغاة في الحسباني
-4

يستبعد المرش الذي يحصل في إحدى جوالت االقتراا على أقل األصواتي

في حالة تساوي األصوات يجرى اقتراا أول ثم اقتراا ثان إضافي ،إذا لزم األمر ،لمحاولة الحسم بين
-5
المرشععععحين المتعادلين ،ويدور التصععععويت حول هؤالء المرشععععحين فقط ،وإذا كانت النتيجة سععععلبية يحسععععم األمر
بالقرعة ويتولى الرئيس سحب القرعةي
عنـعععد ع ّد األصـعععوات ،يجوز تمثيل المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي،
-6
بناء على طلبهمي
المادة 22
التقارير
تسعع ّجل تقارير الجلسععات العامة للمؤتمر سععير الجلسععات وتلخأ بإيجاز المداخالت ،وتذكر االقتراحات
-1
ونتيجة المداوالتي
تكون مداوالت جلسعععات اللجان موضعععوا تقارير تعرض على المؤتمري وكقاعدة عامة ،تعد فرق العمل
-2
تقريرا يعرض على الجهاز الذي أنشأهاي
ي تصري يدلي به إما في شكل موجز تحليلي أو بنصه
-3
ير أنه لكل مندوب الحق في أن يطلب إدراج أ ّ
الكامل في التقارير أو في التقرير ،بشعععععرط تسعععععليم النأ الفرنسعععععي أو اإلنجليزي للتصعععععري لألمانة بعد انتهاء
الجلسة بساعتين على األكثري
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اعتبارا من وقت توزيع م شروا التقارير ،تحد ّد للمندوبين مهلة أربع وع شرين ساعة لتقديم مالحظاتهم
-4
إلى األ مانة التي تقوم ،عند االقتضاء ،بدور الوسيط بين صاحب الشأن ورئيس الجلسة المعنيةي
كقاعدة عامة ورهنا بأحكام البند  ،4يعرض الرئيس في بداية جلسععععات المؤتمر تقرير الجلسععععة السععععابقة
-5
للموافقة عليه ،وينطبق األمر ذاته على تقارير اللجاني أ ّما تقارير الجلسععات األخيرة التي لم تتسععن الموافقة عليها
في المؤتمر أو اللجنة ،فيعتمدها رؤساء هذه االجتماعاتي ويأخذ المكتب الدولي أيضا في االعتبار أية مالحظات
قد يرسلها مندوبو البلدان األعضاء في مهلة مدتها أربعون يوما من إرسال التقارير المذكورةي
يرخأ للمكتب الدولي بأن يصعععح ما يرد في محاضعععر جلسعععات المؤتمر واللجان من أخطاء مادية لم
-6
تكتشف عند الموافقة عليها طبقا للبند 5ي
المادة 23
االستئناف ضد القرارات التي تتخذها اللجان والمؤتمر
يجوز ألي وفد أن يسعععععععتأنف ضعععععععد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق ،وأحكام ،وما إلى ذلك) أقرت أو
-1
ً
رفضت في إحدى اللجاني ويتعين إبالغ االستئناف إلى رئيس المؤتمر كتابة خـــالل مهــلة مدتها ثمان وأربعون
ساعة بعد اختتام جلسة اللجنة التي أ ُقر فيها االقتراح أو ُرفضي وينظر في االستئناف في الجلسة العامة التاليةي
عندما يعتمد المؤتمر أو يرفض اقتراحا ،فإنه ال يمكن أن يعيد المؤتمر نفسعععععععه النظر فيه إال إذا أيدت
-2
ععوتين م ّمن لهم حق
االسعععتئناف  10وفود على األقل ووافقت عليه أ لبية من ثلثي األعضعععاء الحاضعععرين والمصع ّ
ً
التصويتي ويقتصر هذا الحق على االقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة ،علما بأنه ال يمكن أن
تخضع مسألة واحدة ألكثر من استئناف واحد
المادة 24
موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق ،واألحكام ،وما إلى ذلك)
كقاعدة عامة ،يُدرس كل مشروا وثيقة تقدمه لجنة الصيا ة ،المادة تلو المادةي ويجوز للرئيس ،بموافقة
-1
األ لبية ،إتباا إجراء أسرا كالفصل تلو الفصل ،على سبيل المثالي وال يمكن اعتبار ذلك المشروا معتمدا ،إال
بعد أن يؤيده تصويت شاملي وينطبق البند  1من المادة  19على هذا التصويتي
يرخأ للمكتب الدولي بأن يصععععح في الوثائق النهائية األخطاء المادية التي لم تكتشععععف عند دراسععععة
-2
مشاريع الوثائق وترقيم المواد والبنود وكذا اإلحاالتي
كقاعدة عامة ،ت ُبح إجماال مشعععاري ُع القرارات ير تلك التي تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة الصعععيا ةي
-3
وتُطبّق أحكام البند  2أيضا على مشاريع هذه القراراتي
المادة 25
إسناد الدراسات إلى مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي
يسعععععند المؤتمر ،بناء على توصعععععية مكتبه ،الدراسعععععات إلى مجلس اإلدارة ومجلس االسعععععتثمار البريدي تبعا
-1
لتكوين واختصاصات كل من هذين الجهازين كما ورد بيانها في المواد  106و 107و 112و 113من النظام العامي
103

النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة 26
التحفظات على الوثائق
يجب تقديم التحفظات في شععععكل اقتراح إلى األمانة كتابةً بإحدى لغتي عمل المكتب الدولي (االقتراحات
-1
الخاصة بالبروتوكول الختامي) بأسرا ما يمكن عقب اعتماد االقتراح الخاأ بالمادة موضوا التحفظي
لكي يُتععاح لألمععانععة توزيع اقتراح عات التحفظععات على كععافععة البلععدان األعضععععععععاء قبععل اعتمععاد المؤتمر
-2
للبروتوكول الختامي ،ت ُح ّدد مهلة لعرض التحفظات وت ُبلغها إلى البلدان األعضاءي
-3

ال تأخذ األمانة وال المؤتمر بعين االعتبار التحفظات على وثائق االتحاد المقدمة بعد المهلة التي تحددها األمانةي

المادة 27
التوقيع على الوثائق
-1

تعرض الوثائق التي وافق عليها المؤتمر موافقة نهائية على المندوبين المفوضين للتوقيع عليهاي

المادة 28
التعديالت على النظام
يجوز لكل مؤتمر أن يعدل النظام الداخليي ولكي تطرح اقتراحات تعديل هذا النظام للمناقشعععة ،يجب أن
-1
يؤ يد ها في المؤتمر  10وفود على األقل ،ما لم تكن م قد مة من أ حد أجهزة االت حاد البر يدي ال عالمي التي ل ها
صالحية تقديم اقتراحاتي
إلقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام ،يجب أن يوافق عليها ثلثا البلدان األعضععععععععاء الممثلة في
-2
المؤتمر على األقل والتي لها حق التصويتي
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قرارات مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام 2018
غير تلك التي تُعدِّل الوثائق
(األحكام ،والقرارات والتوصيات ،واألماني ،وما إلى ذلك)

القرارات غير تلك التي تُعدِّل الوثائق

عدل الوثائق
قرارات مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام  2018غير تلك التي ت ُ ِّ
(األحكام ،والقرارات ،والتوصيات ،واألماني ،وما إلى ذلك)
مفتاح التصنيف
-1
1 -1
2 -1

عموميات تخص االتحاد
المسائل السياسية
االستراتيجية البريدية

-2
1 -2
2 -2
3 -2
4 -2
1 -4 -2
1 - 1 -4 -2
2 - 1 -4 -2
3 - 1 -4 -2
4 - 1 -4 -2
5 - 1 -4 -2
6 - 1 -4 -2
2 -4 -2
1 - 2 -4 -2
2 - 2 -4 -2
3 - 2 -4 -2
4 - 2 -4 -2
5 - 2 -4 -2
6 - 2 -4 -2
3 -4 -2
4 -4 -2
5 -2

وثائق االتحاد
عموميات
الدستور
النظام العام
االتفاقية
مسائل مشتركة تنطبق على الخدمة البريدية الدولية
المحاسبة
البيئة
األمن
النماذج
األسواق والعالقات مع الزبائن
الطوابع البريدية وهواية جمع طوابع البريد
مسائل مشتركة تنطبق على بريد الرسائل وعلى الطرود البريدية
البريد الجوي
المراقبة الجمركية
االستعالمات والمسؤولية والتعويضات
دفع األجور
نوعية الخدمة
خدمة البريد العاجل الدولي
مسائل خاصة ببريد الرسائل
مسائل خاصة بالطرود البريدية
الخدمات المالية البريدية
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-3
1 -3
2 -3
3 -3
4 -3
5 -3
6 -3
1 -6 -3
2 -6 -3

أجهزة االتحاد
عموميات
المؤتمر
المجلس التنفيذي/مجلس اإلدارة
المجلس االستشاري للدراسات البريدية/مجلس االستثمار البريدي
اللجنة االستشارية
المكتب الدولي
الموظفون
المستندات والنشرات

-4

الشؤون المالية

-5

التعاون من أجل التنمية

-6
1 -6
2 -6
3 -6
4 -6
5 -6

العالقات الخارجية
االتحادات المحدودة
منظمة األمم المتحدة
المؤسسات المتخصصة
المنظمات األخرى
اإلعالم العام
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فهرس المحتويات من أحكام ،وقرارات ،وتوصيات ،وأماني ،وما إلى ذلك،
الصادرة عن مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام 2018
مفتاح التصنيف

الموضوع

1
1-1
2-1

عموميات تخص االتحاد
المسائل السياسية
االستراتيجية البريدية

2
1-2
2-2
3-2
4-2
1-4-2

وثائق االتحاد
عموميات
الدستور
النظام العام
االتفاقية
مس ائل مش تركة تنطبق تنفيذ خطة المنتجات المتكاملة ال ُم َحيَّنَة
على الخدمة البريدية الدولية
المحاسبة
البيئة
األمن
النماذج
األس واق والعالقات مع
الزبائن
الطوابع البريدية وهواية
جمع طوابع البريدية
مس ائل مش تركة تنطبق
على بري د الرس ائ ل
وعلى الطرود البريدية
البريد الجوي
المراقبة الجمركية
االستعالمات والمسؤولية
والتعويضات
خطة األجور المتكاملة ()2020-2019
دفع األجور
نوعية الخدمة
خدمة البريد العاجل الدولي
مسائل خاصة ببريد الرسائل
مس ائل خاص ة بالطرود
البريدية
الخدمات المالية البريدية

1-1-4-2
2-1-4-2
3-1-4-2
4-1-4-2
5-1-4-2
6-1-4-2
2-4-2

1-2-4-2
2-2-4-2
3-2-4-2
4-2-4-2
5-2-4-2
6-2-4-2
3-4-2
4-4-2
5-2

طبيع ة ورقم
القرار

الحكم C 5

الحكم C 6

الصفحة

70

72
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مفتاح التصنيف
3
1-3
2-3

أجهزة االتحاد
عموميات
المؤتمر

3-3

المجلس التنفي ذي/مجلس
اإلدارة

4-3

5-3
6-3
1-6-3
2-6-3

المجلس االس تش اري
ات
ل ل دراس
ال ب ري دي ة/م ج ل س
االستثمار البريدي
اللجنة االستشارية
المكتب الدولي
الموظفون
المستندات والنشرات

4

الشؤون المالية

5

التعاون من أجل التنمية

6
1-6
2-6
3-6
4-6
5-6

العالقات الخارجية
االتحادات المحدودة
منظمة األمم المتحدة
المؤسسات المتخصصة
المنظمات األخرى
اإلعالم العام
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الموضوع

طبيع ة ورقم
القرار

نطاق االقتراحات التي ستعر ضها البلدان القرار C 1

األعضاء على المؤتمر االستثنائي
تعيين البلدان األعض اء المس تعدة لتولي
مهام الرؤس اء ونواب الرؤس اء ومديري
المناقشات في المؤتمر االستثنائي
إجراءات إض افية تتعلق بانتخاب البلدان
األعض اء في مجلس اإلدارة ومجلس
االستثمار البريدي
إجراءات إض افية تتعلق بانتخاب البلدان
األعض اء في مجلس اإلدارة ومجلس
االستثمار البريدي
إجراءات إض افية تتعلق بانتخاب البلدان
األعض اء في مجلس اإلدارة ومجلس
االستثمار البريدي

الصفحة

65

القرار C 2

66

الحكم C 3

67

الحكم C 3

67

الحكم C 3

67

إص الح النظام المطبَّق على مس اهمات الحكم C 4

68

البلدان األعضاء في االتحاد
استدامة صندوق االتحاد البريدي العالمي الحكم C 7
لتأمين المعاشات

75

القرارات غير تلك التي تُعدِّل الوثائق

القائمة العددية لألحكام ،والقرارات ،والتوصيات ،واألماني ،وما إلى ذلك،
(بالترتيب العددي)
طبيع ة الرقم
القرار

العنوان والمراجع

رقم الصفحة

قرار

C1

نطاق االقتراحات التي س تعرض ها البلدان األعض اء على المؤتمر 65
االستثنائي

قرار

C2

تعيين البلدان األعض اء المس تعدة لتولي مهام الرؤس اء ونواب الرؤس اء 66
ومديري المناقشات في المؤتمر االستثنائي

حكم

C3

إجراءات إض افية تتعلق بانتخاب البلدان األعض اء في مجلس اإلدارة 67
ومجلس االستثمار البريدي

حكم

C4
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عدل الوثائق
قرارات مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام  2018غير تلك التي ت ُ ِّ
(األحكام ،والقرارات ،والتوصيات ،واألماني ،وما إلى ذلك)

القرار 2018/C 1
نطاق االقتراحات التي ستعرضها البلدان األعضاء على المؤتمر االستثنائي
َّ
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في اعتباره
المخول بمعالجة المواض يع الواردة فقط في أحكام مؤتمر
المهمة المحدودة للمؤتمر االس تثنائي لعام ،2018
َّ
إسطنبول  2016/C 15و 2016/C 24و 2016/C 27و 2016/C 28و 2016/C 29و،2016/C 31
وإذ يحيط علما
أن مؤتمر إس طنبول قرر أن تقتص ر فترة المؤتمر االس تثنائي لعام  2018على خمس ة أيام عمل في الحد
األقصى،

يقرر
ِّ
-

-

أن ال يناقش إال االقتراحات التي تعرض ها عليه أجهزة االتحاد البريدي العالمي والبلدان األعض اء وأن ال
يتخذ قرارا إال بشأن هذه االقتراحات والمتعلقة تحديدا بالمواضيع التي تعالجها أحكام المؤتمر التالية:


الحكم  :2016/C 15تنفيذ خطة المنتجات المتكاملة؛



الحكم  :2016/C 24مشروع خطة أعمال إسطنبول (اقتراح العمل )024؛



الحكم  :2016/C 27إدارة أعمال االتحاد  -إصالح االتحاد البريدي العالمي؛



الحكم  :2016/C 28تنظيم المؤتمر االستثنائي في عام 2018؛



الحكم  :2016/C 29إصالح النظام المطبَّق على مساهمات البلدان األعضاء في االتحاد؛



الحكم  :2016/C 31استدامة صندوق االتحاد لتأمين المعاشات مستقبال؛

وأن أي اقتراح متعلق بمواضيع أخرى ال يؤخذ في االعتبار إال إذا قرر المؤتمر بأغلبية البلدان األعضاء
ال ُممثلة فيه التي لها حق التصويت أن االقتراح يتعلق بمسألة عاجلة ذات صلة بالقطاع البريدي.

(االقتراح  ،01الجلسة األولى من الجلسة العامة)
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القرار 2018/C 2
لتولي مهام الرؤساء ونواب الرؤساء ومديري المناقشات في المؤتمر االستثنائي
تعيين البلدان األعضاء المستعدة ِّ
َّ
إن المؤتمر،

يقرر
ِّ
لتولي رئاسة المؤتمر،
الموافقة على قائمة البلدان األعضاء التالية أسماؤها التي عيَّنها مجلس اإلدارة والمستعدة ِّ
فضال عن مهام نواب الرؤساء/مديري المناقشات:

أ)

رئاسة المؤتمر

إثيوبيا (البلد ال ُمضيف) ()5

ب) نواب الرؤساء ومديرو المناقشات
الموضوع

البلد (المنطقة الجغرافية)

الشؤون المالية (نظام المساهمة)

كينيا ()5

اإلصالح

جمهورية الصين الشعبية ()4

خط ة المنتج ات المتك امل ة وخط ة األجور المتك امل ة فرنسا ()3
وتعديالت وثائق االتحاد
وجمهورية الصين الشعبية ()4
استقرار صندوق تأمين المعاشات واستدامته

ج)

الواليات المتحدة األمريكية ()1

اللجنتان المحدودتان

اسم اللجنة

البلد (المنطقة الجغرافية)

اللجنة ( 1وثائق التفويض)

الرئيس :تونس ()5
نائب الرئيس :نيوزيلندا ()4
األعضاء :إندونيسيا ورومانيا وسلوفاكيا وتركيا

اللجنة ( 2الصياغة)

الرئيس :بولندا ()2
نائب الرئيس :كندا ()1
األعضاء :الجزائر والكاميرون وفرنسا والواليات
المتحدة األمريكية

(االقتراح  ،07.Rev 1الجلسة األولى من الجلسة العامة)
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الحكم 2018/C 3
إجراءات إضافية تتعلق بانتخاب البلدان األعضاء في مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي
َّ
إن المؤتمر،
إذ يحيط علما
بالقرار الذي اتخذه مؤتمر إس طنبول في الحكم ( 2016/C 27إدارة أعمال االتحاد -إص الح االتحاد البريدي
العالمي) بتأجيل النظر في المسائل المتعلقة باإلصالح إلى غاية انعقاد مؤتمر استثنائي في عام ،2018
وإذ يحيط علما أيضا
بالعمل الذي اض طلع به الفريق التابع لمجلس اإلدارة والمخص ص إلص الح االتحاد البريدي العالمي (كما أنش
ض ت توص ياته على مجلس اإلدارة وقُ ِّد َمت بعد ذلك في هيئة اقتراحات
بموجب الحكم المذكور أعاله) ،الذي ُ
ع ِّر َ
رسمية إلى المؤتمر االستثنائي،
يؤكد
وإذ ِّ
أن مؤتمر إس طنبول لعام  2016ش هد التوص ل إلى توافق في اوراء حول الس بل المقترحة للمض ي قدما بغية
االرتقاء بأهمية االتحاد وفعاليته من خالل عدد من الخطوات اإلص الحية ،وال س يما بغية مواكبة االحتياجات
التي ما فتئت تتغير سريعا في البيئة البريدية،
س ِّلم
وإذ يُ َ
بأ ن االتحاد البريدي العالمي ينبغي أن يظل منظمة حكومية دولية ووكالة متخص ص ة تابعة لألمم المتحدة تهدف
إلى ضمان تنظيم الخدمات البريدية وتحسينها وتعزيز تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار،
س ِّلم أيضا
وإذ يُ َ
بمختلف القرارات التي يعتمدها هذا المؤتمر االس تثنائي فيما يخص إص الح االتحاد وما يتعلق بها من تعديالت
تدخل على وثائقه،
وإذ يضع في اعتباره
أحكام النظام العام ذات الصلة فيما يتعلق بانتخاب البلدان األعضاء في مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي،

يقرر
أن يطبق من اون فص اعدا اإلجراءات ومعايير التوزيع الجغرافي اإلض افية التالية في انتخاب البلدان األعض اء
في مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي:

مجلس اإلدارة

-

دون اإلخالل بتخصيص مقعد محدد للبلد العضو المضيف للمؤتمر (كما هو مبين بمزيد من التفصيل في
النظام العام) ،يجرى توزيع المقاعد في مجلس اإلدارة على األسس التالية:
المجموعة ( 1نصف الكرة الغربي) :ثمانية مقاعد؛

المجموعة ( 2شرق أوروبا وشمال آسيا) :خمسة مقاعد؛

المجموعة ( 3أوروبا الغربية) :ستة مقاعد؛

المجموعة ( 4جنوب آسيا وأوقيانوسيا) 10 :مقاعد؛

المجموعة ( 5أفريقيا) 11 :مقعدا؛
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-

حص ل عليها في كل منطقة
يس تند انتخاب أعض اء مجلس اإلدارة إلى الترتيب بحس ب عدد األص وات ال ُم َّ
جغرافية ،رهنا بشروط تجديد العضوية وحدود فترة الوالية المنصوص عليها في النظام العام،

مجلس االستثمار البريدي

-

يجرى توزيع المقاعد في مجلس االستثمار البريدي على األساس التالي (التوزيع الجغرافي المحدد):
المجموعة ( 1نصف الكرة الغربي) :ثمانية مقاعد؛

المجموعة ( 2شرق أوروبا وشمال آسيا) :ستة مقاعد؛

المجموعة ( 3أوروبا الغربية) 12 :مقعدا؛

المجموعة ( 4جنوب آسيا وأوقيانوسيا) 11 :مقعدا؛

المجموعة ( 5أفريقيا) 11 :مقعدا؛


-

حص ل عليها في
يس تند انتخاب أعض اء مجلس االس تثمار البريدي إلى الترتيب بحس ب عدد األص وات ال ُم َّ
كل منطقة جغرافية ،رهنا بشروط تجديد العضوية المنصوص عليها في النظام العام،

ويقرر أيضا
أن يلغي بأثر فوري ودون اإلخالل بتش كيلة المجلس ين الحالية أي قرارات س ابقة اتخذها المؤتمر بش أن انتخاب
البلدان األعض اء في مجلس اإلدارة ومجلس االس تثمار البريدي ،بما في ذلك على س بيل الذكر ال الحص ر حكما
المؤتمر  1994/C 19و.1999/C 5
(االقتراح  ،05الجلسة الثانية من الجلسة العامة)
الحكم 2018/C 4
إصالح النظام المطبَّق على مساهمات البلدان األعضاء في االتحاد
َّ
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في اعتباره
أن البلدان األعض اء في االتحاد تتحمل معا مص اريف االتحاد وفقا للمادة  21من دس تور االتحاد البريدي
اس طوعي ،مرتبة المس اهمة التي يرغب في أن ينتمي إليها وفقا
العالمي ،وأن كل بلد عض و يختار ،على أس م
للنظام العام لالتحاد البريدي العالمي،
وإذ يأخذ في اعتباره أيضا
ع ِّق َد في
أن عدد الوحدات التي تُساهِّم بها البلدان األعضاء في االتحاد شهد تراجعا كبيرا منذ مؤتمر الدوحة الذي ُ
س جلت في الوقت ذاته في عدد البلدان األعض اء التي تس ري عليها عقوبات
عام  2012وأن زيادة كبيرة قد ُ
بسبب عدم دفعها للمساهمات،
وإذ يحيط علما
ُ
بأن إعداد نموذج الس تدامة المس اهمات يش كل أولوية وركيزة في س ياق إص الح االتحاد ،الذي أنش أ من أجله
مجلس اإلدارة فرقةَ عمل بموجب الحكم  ،2016/C 29بهدف البحث عن مص ادر تمويل مبتكرة من خالل
ُ
والمنظمين والمستثمرين المعيَّنين ،بما في ذلك موضوع التعويض العادل
الحوار مع حكومات البلدان األعضاء،
ِّ
مقابل استخدام الحلول واألدوات المتنوعة التي يبتكرها االتحاد ويديرها،
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وإذ يحيط علما أيضا
بالجهود الكثيرة التي بذلتها فرقة العمل في السعي إلى تحقيق الهدف المبين في الحكم  2016/C 29الصادر عن
مؤتمر إسطنبول،
وإذ يقر
بضرورة القيام بالمزيد من العمل من أجل تقييم خيارات وضع نموذج للمساهمات في المستقبل يمكن أن يحظى
بتأييد من جميع البلدان األعضاء ويكفل استدامة تمويل االتحاد على المدى البعيد،
وإذ يقر
بأن المبادرات المذكورة أعاله والتي اتخذت في مجال التمويل المستدام لالتحاد لم تحقق حتى اون نتائج كافية،
وإذ يقر أيضا
بضرورة استناد اقتراح نموذج المساهمات إلى توافق اوراء،
وإذ يدرك
أنه ينبغي للبلدان األع ضاء ،في إطار ممار ستها الكاملة ل سيادتها ،خ صو صا من خالل مجلس اإلدارة ،أن تضع
نموذج تمويل عادل ومستدام يهدف إلى ضمان تحقيق مهمة االتحاد الدستورية ونطاقه وأهدافه،
واقتناعا منه
بأن تمويل االتحاد البريدي العالمي على أس اس طوعي وتحديد حد أدنى مقبول للمس اهمات ينبغي أن يش كال
محورين رئيسين في نظام المساهمات الجديد،
واقتناعا منه أيضا
بأن الممارسات المعتمدة في منظومة األمم المتحدة ،وال سيما في الوكاالت المتخصصة ،التي تستند أساسا إلى
االش تراكات المقررة بناء على القدرة النس بية لكل بلد عض و على الدفع (مع مراعاة الناتج القومي اإلجمالي
باالقتران مع عناص ر أخرى مثل مس تويات الدين الخارجي والتنمية) ،ينبغي أن تحلل تحليال مفص ال لتكون
أساسا ممكنا القتراحات المؤتمر في المستقبل،

يُ َك ِّلف
مجلس اإلدارة بإعداد اقتراح نموذج للمس اهمات يكفل اس تدامة تمويل االتحاد على المدى البعيد ،لكي يعرض ه
على المؤتمر السابع والعشرين في عام ،2020

ويُ َك ِّلف أيضا
مجلس اإلدارة ،بدعم من المكتب الدولي ،بما يلي:
-

تحديد ووصف المسائل الرئيسية المتعلقة باستدامة تمويل االتحاد على المدى البعيد (بما في ذلك استرداد
المتأخرات وعمليات تحس ين كفاءة االتحاد المالية إلى جانب تحليل مختلف نماذج المس اهمات المطبقة في
منظومة األمم المتحدة) ،بهدف إعداد االقتراح المذكور أعاله لتقديمه إلى المؤتمر؛

-

بحث إمكانيات إيجاد مصادر إيرادات إضافية لالتحاد ،بما في ذلك:
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-

تطبيق اس ترداد التكاليف على فئات محددة من الخد مات التي يقدمها المكتب الدولي إلى البلدان
األعضاء؛
استحداث أشكال جديدة للعضوية مقابل دفع اشتراكات في الميزانية العادية؛

إعداد نهج جديد يتيح لالتحاد استرداد المدفوعات غير المسددة المستحقة على أعضائه.

(االقتراح  ،06.Rev 1الجلسة الثالثة من الجلسة العامة)

الحكم 2018/C 5
تنفيذ خطة المنتجات المتكاملة ال ُم َحيَّنةَ
َّ
إن المؤتمر،
إذ يحيط علما
بما اضطلع مجلس االستثمار البريدي من عمل منذ عام  2016بغية إعداد خطة المنتجات المتكاملة ال ُم َحيَّنَة،
وإذ يؤيد تماما
تنفيذ التوص يات الواردة في خطة المنتجات المتكاملة المعروض ة في مس تند مؤتمر إس طنبول (المؤتمر-
المستند  -39المراجعة  ) 1ومستند المؤتمر االستثنائي (المؤتمر -المستند ،)8
وإذ يأخذ في اعتباره
أن المس تثمرين المعيَّنين في أفض ل مكان الس تغالل قدرة التجارة اإللكترونية ،لكن عليهم أن يض طلعوا بعملهم
على نحو موثوق ويواص ل وا االبتكار لكي يواكبوا احتياجات المس تهلكين والبائعين على اإلنترنت التي ال تفتأ
تتغير ولكي يتمكنوا من المنافسة بنجاح في السوق،
وإذ يحيط علما
بأن المنافسة في السوق البريدية ،وال سيما في مجال توزيع بعائث التجارة اإللكترونية ،ضارية وتتطور سريعا،
واقتناعا منه
بفرص النمو المتاحة للمستثمرين المعيَّنين في مجال األعمال التجارية التي تنشأ من خالل التجارة اإللكترونية،
وإذ يُ ِّقر
بأن النمو وفرصه متاحة في جميع أنحاء العالم،
وإذ يُ ِّقر مع ذلك أيضا
بأن التطور والنمو الجاريين في الشبكات البديلة يبعثان إشارة واضحة على أن شبكة االتحاد البريدي العالمي ال
تلبي االحتياجات ،وأن االتحاد البريدي العالمي إن لم يتكيف مع البيئة المحيطة به ،فس يتزايد عدد المس تثمرين
المعيَّنين الذين سينقلون حركة البريد إلى خارج شبكته تزايدا مستمرا،
س ِّلم
وإذ يُ َ
ُ
طرح في االتحاد البريدي العالمي فيما يخص احتياجات الزبائن وخص ائص المنتجات
بأن إحدى المس ائل التي ت َ
يتمثل في تحديد طريقة لتلبية متطلبات السوق عن طريق ترشيد إطار الخدمات القائم وتحديثه وتحقيق تكامله،
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يُ َك ِّلف
مجلس اإلدارة بض مان تناول المس ائل المتعلقة بالس ياس ات الحكومية والمس ائل التنظيمية ومناقش تها والبت فيها
على النحو المناسب أثناء مواصلة تطوير خطة المنتجات المتكاملة وتنفيذها،

ويُ َك ِّلف أيضا
مجلس االستثمار البريدي بالتأكد من أن االتحاد البريدي العالمي يواكب ما يحدث من تغيرات عن طريق تحديث
خدمات بريد الرس ائل والطرود البريدية والبريد العاجل الدولي باتِّ باع نهج متكامل حيال تطوير المنتجات
وبضمان تسريع وتيرة اتخاذ القرارات استجابة الحتياجات السوق عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة في خطة
المنتجات المتكاملة ال ُم َحيَّنَة والمعروضة في مستند (المؤتمر -المستند  )8وهي تحديدا:
-

التوصية  3من المجموعة  2انظر المستند (المؤتمر -المستند  ،)8الفقرة  9والجدول  4المتعلق بالخدمات
ذات القيمة المضافة) المزمع عرضها على مؤتمر عام  2020للموافقة عليها على أن يحدد تاريخ تنفيذها
في  1يناير  2022في حال الموافقة؛

-

التوصيات  4و 5و 6و 7و 8من المجموعة  3انظر المس تند (المؤتمر -المس تند  ،)8الفقرة  9والجدول 5
المتعلق بالخدمات المض افة) واالقتراحات المترتبة على ذلك المزمع عرض ها على مؤتمر عام 2020
للموافقة عليها على أن يحدد تاريخ تنفيذها في  1يناير 2022؛
التوصيات المتعلقة بمجال البيانات اإللكترونية المسبقة المنصوص عليها في الفقرة  17من المستند )المؤتمر-
المستند )8؛

-

أنش طة ومواعيد اإلعداد (المنص وص عليها في الجدول الوارد في الفقرة  18من المس تند (المؤتمر-
المس تند  ،)8الواجب التقيد بها للتأكد من أن تنفيذ خطة المنتجات المتكاملة ال ُم َحيَّ َنة يلبي رغبات البلدان
األعضاء في االتحاد البريدي العالمي،

-

ويكلف أيضا
مجلس االستثمار البريدي بمواصلة ما يلي:
-

تطوير أنش طته وتنفيذها اس تنادا إلى تعريف المنتجات وتطويرها ،بغية مواص لة ترش يد المنتجات
والخدمات وتحديثها ،مع اإلقرار ،في اون ذاته ،باحتياجات الزبون والسوق وسلسلة اإلمدادات؛

-

ض مان التنس يق الوثيق بين جهاز االتحاد البريدي العالمي المس ؤول عن رس م خارطة طريق لتبادل
البيانات اإللكترونية المسبقة والجهاز المسؤول عن تنفيذ خطة المنتجات المتكاملة؛

-

ض مان مراجعة خطة المنتجات المتكاملة مراجعة مس تمرة من أجل عرض نس خة ُم َحيَّنَة منها على
المؤتمر السابع والعشرين في عام ،2020

يدعو
البلدان األعضاء إلى ما يلي:
-

اتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين المس تثمرين المعيَّنين من تقديم منتجات مادية جيدة النوعية في إطار الخدمة
الشمولية ،وتحفيز االقتصاد وتعزيز تماسك النسيج االجتماعي؛

-

االعتراف بالدور الذي تؤديه أنش طة تطوير المنتجات المادية التي يقدمها االتحاد البريدي العالمي في
تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمنشآت التجارية ،والسيما الصغيرة والمتوسطة منها؛
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-

اتخاذ التدابير الكفيلة بض مان حرص المس تثمرين المعيَّنين على حس ن إدارة عالقاتهم مع زبائنهم لكي
يصبحوا في معامالتهم تجاريين وقادرين على المنافسة وفعالين؛
ض مان تركيز المس تثمرين المعيَّنين ليس فقط على التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير المنتجات المادية
الدولية ،بل وأيضا على االستراتيجيات الضرورية للتصدي لهذه التحديات؛
المشار كة بفاعلية في عملية تطوير المنتجات المادية التي يقدمها االتحاد البريدي العالمي؛
االضطالع بأنشطة ترمي إلى زيادة األعمال عن طريق استغالل الفرص التي تتيحها التجارة اإللكترونية،

ويدعو أيضا
االتحادات المحدودة إلى تقديم دعمها من أجل تطوير التجارة اإللكترونية في مناطقها.
(االقتراح  ،03الجلسة الرابعة من الجلسة العامة)

الحكم 2018/C 6
خطة األجور المتكاملة ()2020-2019
َّ
إن المؤتمر،
إذ يحيط علما
بما اض طلع به مجلس اإلدارة ومجلس االس تثمار البريدي من عمل منذ عام  2017إلعداد خطة األجور
المتكاملة،
يذكر
وإذ ِّ
بم بادئ األجور المت كام لة الواردة في اقتراح الع مل  024في إ طار خ طة أع مال إس طنبول ،التي وافق علي ها
المؤتمر السادس والعشرون في الحكم ،2016/C 24
وإذ يذكر أيضا
ف مجلس اإلدارة ومجلس االس تثمار البريدي ،من خالل اقتراحات العمل 024
بأن المؤتمر الس ادس والعش رين َكلَّ َ
و 026و ،027باإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحديث نظم األجور في االتحاد البريدي العالمي وتحقيق تكاملها،
وإذ يُ ِّقر
بض رورة التقليل إلى الحد األدنى من آثار الخلل الناجمة عن اس تخدام النظم الحالية ،وض مان إعداد االقتراحات
بحيث يوض ع نظام أجور متكامل تتناغم فيه نظم األجور في االتحاد البريدي العالمي وت ُ َر َّ
ش د على نحو أفض ل،
ويس تجيب ألي تعديالت تش هدها مجموعة المنتجات المادية التي يقدمها االتحاد البريدي العالمي (الرس ائل
والطرود والبريد العاجل الدولي) وال ُمعَدَّة في خطة المنتجات المتكاملة،
ُشد ُد
وإذ ي ِّ
على أهم ية تحديث نظام األجور الخاص باالتحاد البريدي العالمي وترش يده وتحقيق تكامله إلطالق العنان
للخدمات التي يقدمها االتحاد البريدي العالمي لتحقق النمو في سوق التجارة اإللكترونية،
س ِّلم
وإذ يُ َ
بأن تحليال ش امال خض عت له نظم األجور الحالية أظهر الحاجة إلى تعديل األجور المطبَّقة على البعائث التي
تحتوي على بضائع،
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وإذ شجعه
حرزَ  ،منذ انعقاد المؤتمر السادس والعشرين ،من تقدم كبير تمخض عن إعداد خطة لألجور المتكاملة ُح ِّد َدت
ما أ ُ ِّ
سن تكاملها وترشيدها،
سن فيها المواءمة بين نظم األجور ويُح َّ
فيها مجاالت ملموسة يمكن أن تُح َّ
واقتناعا منه
بأن تنفيذ خطة األجور المتكاملة في المرحلة الثالثة (في عا َم ْي  2019و )2020س يس فر عن إعداد اقتراحات مفيدة
تُعرض على المؤتمر السابع والعشرين بغية تحقيق الهدف الرامي إلى وضع نظام أجور متكامل وحديث واستشرافي،

يقرر
ِّ
اعتماد خطة األجور المتكاملة ،إلتاحة االس تمرار في العمل والدراس ات بغية إعداد اقتراح بنظام أجور متكامل
يُعرض على المؤتمر الذي سيُعقَد في عام ،2020

يُ َك ِّلف
-

مجلس االس تثمار البريدي ومجلس اإلدارة بأن يض منا أن يس تمر إنجاز العمل في س بيل تحديث نظم
األجور في االتحاد البريدي العالمي وترشيدها وتحقيق تكاملها بوتيرة سريعة عن طريق ما يلي:


تنفيذ جميع األنش طة المدرجة في خطة األجور المتكاملة المعروض ة في الجزء الثاني من مس تند
(المؤتمر -المس تند  ،)8وتحديدا في الفقرات من  30إلى  35ووفقا للجدول الزمني المحدد في
الفقرة  36لض مان أن يس فر تنفيذ خط ة األجور المتكاملة عن إعداد اقتراحات من أجل وض ع نظام
أجور متكامل يُعرض على المؤتمر السابع والعشرين الذي سيُعقَد في عام 2020؛



إعداد اقتراحات تتماش ى مع مجموعة المنتجات وباالس تناد إلى مواص فات المنتجات الخاص ة بجميع
الخدمات األس اس ية والخدمات اإلض افية ،فض ال عن إعداد اقتراحات بش أن الخدمات التي يمكن
إضافتها (الخدمات المضافة) إلى الخدمات األساسية أو الخدمات اإلضافية؛



الحرص على تقي د جميع االقتراح ات الرامي ة إلى وض ع نظ ام أجور متك ام ل بمب ادئ األجور
المتكاملة التي اعتمدها المؤتمر السادس والعشرون والواردة في اقتراح العمل  024في إطار خطة
أعمال إسطنبول؛



إعداد والية تتمثل في تنفيذ جميع االقتراحات الرامية إلى وض ع نظام أجور متكامل في دورة العمل
المقبلة ،بما في ذلك تطبيق المنهجية وحساب األسعار الفعلية واالستمرار في تطبيق األدلة والكتيبات
واإلجراءات المحاسبية؛
إعداد اقتراحات عمل تُعرض على المؤتمر الس ابع والعش رين الذي س يُع َقد في عام  2020بغية
اس تص دار والية تتمثل في مواص لة العكوف على تطوير خطة األجور المتكاملة ونظام األجور
المتكامل من خالل إجراءات التحديث والترشيد وتحقيق التكامل؛



-

يكلف مجلس اإلدارة بما يلي:




مراقبة ما يض طلع به مجلس االس تثمار البريدي من عمل من أجل إعداد نظام األجور المتكامل،
وض مان تماش ي االقتراحات المرتبطة بهذا النظام التي س ت ُعرض على المؤتمر الذي س يُعقَد في
عام  2020مع مبادئ األجور المتكاملة التي اعتمدها المؤتمر الس ادس والعش رون والواردة في
اقتراح العمل  024في إطار خطة أعمال إس طنبول وذلك وفقا للمهام الموكلة بمجلس اإلدارة
المنصوص عليها في المادة  107من النظام العام؛
استعراض مبادئ األجور المتكاملة التي من المزمع اقتراحها على المؤتمر السابع والعشرين الذي سيُعقَد في
عام  2020وتطويرها لتوجيه ما سيُن َجز من عمل بغية إعداد نظم األجور خالل دورة عمل المؤتمر المقبل؛
121

القرارات غير تلك التي تُعدِّل الوثائق
-

يكلف مجلس االستثمار البريدي بما يلي:


إعداد اقتراحات بغية وض ع نظام أجور متكامل ،بما في ذلك إعداد اقتراحات ترتبط بهذا النظام
وترمي إلى تعديل االتفاقية ونظامها ،لعرض ها على المؤتمر الس ابع والعش رين الذي س يُعقَد في
عام 2020؛



التأكد من أن هذه االقتراحات تستوفي متطلبات مجموعة المنتجات ومواصفات المنتجات المحددة في
خطة المنتجات المتكاملة؛



إعادة النظر في األجور ال ُمطبَّقة على الخدمات األس اس ية للبعائث التي تحتوي على مس تندات وإعداد
اقتراحات بشأن مدة سريان وثائق مؤتمر أبيدجان ()2025-2022؛



إعادة النظر في األجور المطبَّقة على البعائث التي تحتوي على بض ائع ،فيما يخص جميع حركات البريد،
وإعداد اقتراحات بغية تحسين االتساق بين نظا َمي األجور وترشيدهما أثناء مدة سريان وثائق أبيدجان؛



اس تطالع الخيارات التي من ش أنها أن تتيح وض ع نموذج قائم على التكاليف يحقق المزيد من
اإلنص اف ويكون أكثر قدرة على المنافس ة ،وال س يما ض من ش ريحة البعائث الخفيفة التي ال يتجاوز
وزنها كيلوغرامين؛



إجراء اس تعراض ش امل لألجور المطبَّقة على الخدمات ذات القيمة المض افة (خدمات البعائث
الخاض عة للتتبع والبعائث المس َّجلة والبعائث المؤ َّمن عليها) باالس تناد إلى مواص فات المنتجات
المرتبطة بمجموعة المنتجات الجديدة ،وإعداد اقتراحات لتحديد أجور مناس بة خالل مدة س ريان
وثائق أبيدجان؛



إعداد اقتراحات ،باالستناد إلى استنتاجات الدراسة التي أجريت بشأن تكاليف معالجة بعائث بريد الرسائل
المعادة التي يتعذر توزيعها ،من أجل تحديد أجور تُطبَّق على هذه الخدمات ،وعرض هذه االقتراحات
على المؤتمر السابع والعشرين الذي سيُعقَد في عام 2020؛
االس تمرار فيما يض طلع به من عمل بخص وص انتقال بلدان مص نَّفة ض من المجموعة الرابعة
ألغراض النفق ات الخت امي ة وص ن دوق نوعي ة الخ دم ة ،بم ا في ذل ك إع داد اقتراح لتجني ب بل دان
المجموعة الرابعة آثارا سلبية؛





إعادة النظر في األحكام التي تنظم الص لة بين النفقات الختامية وتقييم األداء ونوعية الخدمة فيما
يتعلق بالعالوات والعقوبات ،فضال عن المعايير واألهداف المطبقة؛



بحث وإعداد اقتراحات ترمي إلى مواص لة تحس ين الص لة بين األجور المطبَّقة على البعائث التي
تحتوي على بض ائع أو إرس اء نظام إلدارتها وتقييم األداء من حيث نوعية الخدمة ألغراض تحديد
العالوات والعقوبات؛ فضال عن المعايير واألهداف المطبقَّة؛



مراجعة جميع اإلجراءات التش غيلية واإلحص ائية والمحاس بية المتعلقة بالتعديالت المقترح إدخالها
على نظم األجور في االتحاد البريدي العالمي،

يكلف أيضا
المكتب الدولي بما يلي:
تنفيذ خطة األجور المتكاملة؛
ع ِّه َد به إليهما من عمل؛
إجراء الدراسات التي ُك ِّلف بها مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي فيما ُ
ع ِّه َد به إليهما من عمل؛
دعم مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي في االضطالع ما ُ
تنظيم اجتماعات موائد مس تديرة إقليمية ،بالتنس يق مع االتحادات المحدودة ،لتعريف جميع البلدان و/أو
المناطق باالقتراحات الرامية إلى وضع نظام أجور متكامل،
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يدعو
البلدان األعضاء إلى ما يلي:
-

دعم تنفيذ خطة األجور المتكاملة ،وال سيما عن طريق الرد على الدراسات دعما لالقتراحات الرامية إلى
وض ع نظام أجور متكامل وحديث واس تش رافي انظر الجدول  3من الجزء الثاني من مس تند (المؤتمر-
المستند  ،)8وعن طريق تقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب؛

-

المشاركة بفعالية في إعداد اقتراحات لوضع نظام أجور متكامل؛

-

اتخاذ إجراءات فعالة لالستثمار في نظام أجور ُم َح َّدث و ُم َر َّ
شد ومتكامل،

يدعو أيضا
االتحادات المحدودة إلى تقديم دعمها من أجل تطوير التجارة اإللكترونية في مناطقها.
(االقتراح  ،11الجلسة الخامسة من الجلسة العامة)

الحكم 2018/C 7
استدامة صندوق االتحاد البريدي العالمي لتأمين المعاشات
إن المؤتمر االستثنائي،
إذ يحيط علما
بالعمل الذي أنجزه مجلس اإلدارة منذ عام  2017بش أن اس تدامة ص ندوق االتحاد البريدي العالمي لتأمين
المعاشات مستقبال ،تطبيقا لما نص عليه حكم المؤتمر ،2016/C 31
وبعد النظر في
نص مستند المؤتمر (المؤتمر -المستند  )7والتوصيات المقترنة به،
وإذ يعترف
بحالة الوهن المزمن الذي تعاني منه طبيعة عض وية ص ندوق تأمين المعاش ات وعدد المس اهمين فيه فض ال عن
ركود األسواق المالية المستمر ،مما تسبب في تسجيل عائد استثمار أقل مما كان مرتقبا من الصندوق،
وإذ يدرك
أن الس يناريو الذي يص ور الوض ع الص عب المش ار إليه أعاله ،يش كل خطرا كبيرا على قدرة االتحاد التش غيلية
وعلى استدامة قاعدة تمويله بوجه عام على المدى الطويل،
واقتناعا منه
بأن تمويل ص ندوق تأمين المعاش ات تمويال ثابتا ومس تداما هو أمر أس اس ي لض مان س ير أعمال االتحاد س يرا
فعاال وناجعا،
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يُ َك ِّلف
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام ،بوصفهما عضوين من أعضاء المجلس اإلداري لصندوق تأمين المعاشات،
وتنفذ التوصيات التالية في أقرب اوجال:
بأن يقترحا أن تعتمد اللجنة ِّ
-

تخفيض عتبة الض مانات لتغطية ص ندوق االتحاد البريدي العالمي لتأمين المعاش ات من نس بة  ٪85إلى
نسبة ٪80؛

-

بدء مفاوضات مع الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ( ،)UNJSPFبهدف إشراك
االتحاد في هذا الصندوق المشترك ،وتحويل ما أمكن من أعضاء في صندوق تأمين المعاشات العاملين حاليا
والمتقاعدين إلى هذا الصندوق المشترك ،دون اإلخالل بما اكتسبه هؤالء األعضاء من حقوق ،وال بمسؤولية
المدير العام فيما يخص إجراء هذه المفاوضات رسميا باسم االتحاد،

ويكلف أيضا
مجلس اإلدارة بإنشاء فرقة عمل تتولى دراسة مختلف الخيارات ،وتقديم المشورة خالل المفاوضات مع الصندوق
المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة وعرض استنتاجاته وتوصياته على مؤتمر ،2020

ويكلف أيضا
مجلس اإلدارة بالحرص على تطبيق ض مانات االتحاد المتعلقة بص ندوق تأمين المعاش ات عن طريق اعتماد نهج
"ممرات" يتألف من  )1آلية تفعيل فوري للض مان بنس بة ( ٪2أي آلية تطبَّق في حالة انخفاض مس توى التغطية
بنقطة أو نقطتين مئويتين دون عتبة الض مانات القانونية المقترحة المحددة بنس بة  )2 ،)٪80وفترة مدتها ثالث
سنوات الستهالك هذه الضمانات المدفوعة عند تجاوز هذه العتبة وقد يتحقق هذا االستهالك من خالل  )1استخدام
أموال الخزينة وفقا للتكليف الذي ُك ِّلف به المدير العام للمكتب الدولي على النحو الوارد أدناه و/أو  )2قيام مجلس
اإلدارة ،في إطار برنامج وميزانية االتحاد ،بتخص يص أموال لتغطية الض مانات الض رورية من خالل اعتماد كل
التعديالت الواجب إدخالها على ص ندوق تأمين المعاش ات خالل الس نوات التي يس جل فيها عجز على ص عيد
الحسابات السنوية الرسمية للصندوق .وتجدر اإلشارة في هذا الصدد ،أن مبلغ المدفوعات يُعاد تقييمه وتعديله سنويا
لتغطية التقلبات على مستوى تغطية صندوق تأمين المعاشات .وبصرف النظر عما سبق ،ال يمكن أن تتجاوز نسبة
إعادة تخصيص موارد الميزانية لصندوق تأمين المعاشات نسبة  ٪10من سقف نفقات االتحاد السنوية،

ويكلف أيضا
المدير العام بما يلي:
-

عدم اس تخدام موارد خزينة االتحاد إال إذا كانت هذه الموارد متوافرة ودون اإلخالل بتنفيذ برنامج االتحاد
وميزانيته كما وافق عليهما مجلس اإلدارة ،من قبيل الفوائد المترتبة على استثمار أ صول االتحاد ،لتغطية
الضمان المشار إليه آنفا أو تقليص مبلغ أموال الميزانية العادية الضرورية لتطبيق هذا الضمان؛

-

إسداء تو صيات لمجلس اإلدارة بخ صوص التدابير اإل ضافية الرامية إلى ضبط الميزانية على نحو أمثل،
مع مراعاة أية قرارات يتخذها المؤتمر أو مجلس اإلدارة بشأن عمليات ترتيب األولويات ،ودون المساس
باختص اص ات المدير العام المتص لة بتنفيذ برنامج االتحاد وميزانيته ،وكل األنش طة التي تطلبها أجهزة
االتحاد وفقا لما ينص عليه البندان  4-3و 5-3من المادة  127من النظام العام لالتحاد البريدي العالمي.

(االقتراح  ،13الجلسة الخامسة من الجلسة العامة)
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الجزء الثاني  -وثائق االتحاد التي عدَّلها مؤتمر أديس أبابا االستتتتتتتثنائي
الموحدد مل الد ول حيز التنبير اعتبارا م 1
لعام ( 2018النستتتتتتتَّ
َّ
يوليو )2019
دستور االتحاد البريدي العالمي
النظام العام لالتحاد البريدي العالمي
االتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي لالتفاقية البريدية العالمية

دستور االتحاد البريدي العالمي

الدستور

دستور االتحاد البريدي العالمي
مؤتمرات طوكيو لعام  ،1969ولوزا لعام ،1974
(م عدل بموجب البروتوكوالت اإلضاااااااا ي الصاااااااادر
وهامبورغ لعـاام  ،1984وواشـااـانط لعـاام  ،1989وسـااـايول لعـاام  ،1994وبيجي لعـاام  ،1999وبوخارسـات
لعـام  ،2004والمؤتمر الرابع والعشري  ،2008 -وإسطنبول لعام  ،2016وأديس أبابا لعام )12018

هرس المحتويات
ديباج

الباب األول
أحكام تنظيمي
الفصل األول
موميات
الماد
-1
1مكررا-
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

نطاق االتحاد وهد ه
تعاريف
أ ضاء االتحاد
اختصاص االتحاد
العالقات االستثنائي
مقر االتحاد
اللغ الرسمي لالتحاد
الوحد النقدي
االتحادات المحدود  -االتفاقات الخاص
العالقات مـع منظمـ األمـم المتحد
العالقات مع المنظمات الدولي

مؤتمر طوكيو لعام  ،1969تنظر مستندات هذا المؤتمر ،المجلد الثالث ،الصفحات م  9إلى .12
 1بالنسب للبروتوكول اإلضا ي الصادر
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي الثاني (لوزا  ،)1974تنظر مستندات هذا المؤتمر ،المجلد الثالث ،الصفحات م  23إلى .25
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي الثالث (هامبورغ  )1984تنظر مستندات هذا المؤتمر ،المجلد الثالث ،الصفحات م  25إلى .28
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي الرابع (واشنط  )1989تنظر مستندات هذا المؤتمر ،المجلد الثالث ،الجزء األول ،الصفحات م  27إلى .32
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي الخامس (سيول  )1994تنظر مستندات هذا المؤتمر ،المجلد الثالث ،الصفحات م  25إلى .29
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي السادس (بيجي  )1999تنظر الصفحات م ألف  3إلى ألف  6م الكراس الصادر ي بر ي ام .1999
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي السابع (بوخارست  )2004تنظر الصفحات م  3إلى  7م الكراس الصادر ي بر ي ام .2004
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي الثام (المؤتمر الرابع والعشرو  )2008 -تنظر الصفحات م  3إلى  9م الكراس الصادر ي بر ي ام .2008
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي التاسع (إسطنبول  ،)2016تنظر الصفحات م  5إلى  10م الكراس الصادر ي بر ي ام .2016
وبالنسب للبروتوكول اإلضا ي العاشر (أديس أبابا  ،)2018تنظر الصفحات م  5إلى  8م هذه الكراس الصادر ي بر ي ام .2018
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الدستور

الفصل الثاني
االنضمام إلى االتحاد أو القبول يه  -االنسحاب م االتحاد
 -11االنضمام إلى االتحاد أو القبول يه  -اإلجراءات
 -12االنسحاب م االتحاد  -اإلجراءات

الفصل الثالث
تنظيم االتحاد
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

أجهز االتحاد
المؤتمر
المؤتمرات غير العادي
االجتما ات اإلداري (حذ ت)
مجلس اإلدار
مجلس االستثمار البريدي
اللجا الخاص (حذ ت)
المكتب الدولي

الفصل الرابع
الجوانب التمويلي لالتحاد
 -21مصاريف االتحاد  -مساهمات البلدا األ ضاء

الباب الثاني
وثائق االتحاد
الفصل األول
موميات
 -22وثائق االتحاد
 -23تطبيق وثائق االتحاد لى األقاليم التي يتولى بلد ضو القاتها الدولي
 -24التشريعات الوطني
130

الدستور

الفصل الثاني
قبول وثائق االتحاد ونقضها
-25
-26
-27
-28

التوقيع لى وثائق االتحاد وتوثيقها والتصديق ليها وأشكال الموا ق األخرى ليها
اإلخطار بالتصديق لى وثائق االتحاد وأشكال الموا ق األخرى ليها
االنضمام إلى االتفاقات
نقض اتفاق ما

الفصل الثالث
تعديل وثائق االتحاد
 -29تقديم االقتراحات
 -30تعديل الدستور
 -31تعديل النظام العام واالتفاقي واالتفاقات

الفصل الرابع
تسوي الخال ات
 -32التحكيم

الباب الثالث
أحكام ختامي
 -33تنفيذ الدستور ومد العمل به

131

الدستور

دستور االتحاد البريدي العالمي
مؤتمرات طوكيو لعام  ،1969ولوزا لعام ،1974
(معدل بموجب البروتوكوالت اإلضاااااااا ي الصاااااااادر
وهامبورغ لعام  ،1984وواشااااااانط لعام  ،1989وسااااااايول لعام  ،1994وبيجي لعام  ،1999وبوخارسااااااات
لعام  ،2004والمؤتمر الرابع والعشري  ،2008 -وإسطنبول لعام  ،2016وأديس أبابا لعام )2018

ديباج

2

رغب ي تنمي االتصاااالت بي الشااعوب بفضاال سااير الخدمات البريدي بطريق عال  ،ورغب ي المساااهم ي
بلوغ األهداف السامي للتعاو الدولي ي المجاالت الثقا ي واالجتما ي واالقتصادي  ،أقر المندوبو المفوضو
م حكومات البلدا المتعاقد هذا الدستور ،رهنا بالتصديق ليه.
تكم رسااال االتحاد ي تحفيز التنمي المسااتدام للخدمات البريدي الشاامولي الجيد والفعال وسااهل المنال ،بغي
طريق:
تيسير االتصاالت بي سكا العالم ،وذلك
-

ضما حري تنقل البعائث البريدي ي إقليم بريدي واحد مؤلف م شبكات مترابط ؛

-

التشجيع لى ا تماد معايير مشترك

-

ضما التعاو والتفا ل بي أصحاب المصالح؛

-

النهوض بالتعاو التقني الفعال؛

-

الحرص لى تلبي احتياجات الزبائ المتغير .

2

ادل و لى استخدام التكنولوجيا؛

دلها مؤتمر بوخارست لعام .2004
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الباب األول
أحكام تنظيمي

الفصل األول
موميات
الماد 1
نطاق االتحاد وهد ه
شكل البلدا التي تقر هذا الدستور في إطار المنظمة الحكومية الدولية التي تحمل اسم "االتحاد البريدي
 -1ت ِّ
العالمي" ،3إقليما بريديا واحدا لتبادل البعائث البريدي يما بينها .وتكفل حري العبور ي كل إقليم االتحاد ،رهنا
بالشروط المحدد ي وثائق االتحاد.4
-2

هدف االتحاد هو ضما تنظيم الخدمات البريدي وتحسينها والنهوض بالتعاو الدولي ي هذا المضمار.

-3

يسهم االتحاد ،ي حدود إمكانياته ،ـي المعون التقني البريدي التي تطلبها منه البلدا األ ضاء.

الماد 1مكررا
تعاريف
-1

5

لغرض وثائق االتحاد البريدي العالمي ،سيكو للمصطلحات التالي المعاني المعر أدناه:

 1-1الخاادما البريااديا  :كاال الخاادمااات البريااديا الاادوليا التي تحاادد نطاااقهااا وتنظمهااا وثااائق االتحاااد .وتتمثاال
االلتزامات الرئيساااااااي للخدمات البريدي ي اساااااااتيفاء بعض األهداف االجتما ي واالقتصاااااااادي للبلدا
األ ضاء بضما جمع البعائث البريدي ومعالجتها 6وإرسالها وتوزيعها.
 2-1البلد العضو :بلد يستو ي شروط الماد  2م الدستور.
 3-1إقليم بر يدي وا حد (نفس اإلقليم البر يدي الوا حد) :التزام األطراف المت عا قد ي و ثائق االت حاد البر يدي
العالمي بأ تهيئ الظروف لتبادل البعائث البريدي يما بينها ،بما ي ذلك حري العبور ،وبأ تعامل
البعائث البريدي العابر م بلدا أخرى وكأنها بعائثها البريدي الخاصاااااا  ،دو تمييز ،رهنا بالشااااااروط
المحدد ي وثائق االتحاد.7
 4-1حري العبور :التزام أحد البلدا األ ضاااء الوساايط بضااما نقل البعائث البريدي التي تساالم إليه بالعبور
إلى بلد ضو آخر ،8مع معاملتها كما يعامل بعائثه الداخلي  ،رهنا بالشروط المحدد ي وثائق االتحاد.9
 3عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام .2018
 4عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 5أدخله مؤتمر بوخارست لعام .2004
 6عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 7عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 8عدَّله المؤتمر الرابع والعشرون .2008 -
 9عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
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بعائث بريد الرسائل :البعائث التي يرد وصفها ي االتفاقي .
5 -1
10
(ح ِّذف)
6 -1
6-1مكررا البعيث البريدي  :هو مصااطلح ام يشااير إلى أي شاايء يرسااله مسااتثمر معي ي بلد ضااو (رسااال
بريدي  ،أو طرد بريدي ،أو حوال بريدي  ،أو ما إلى ذلك) لى النحو المنصااااااوص ليه ي االتفاقي
البريدي العالمي واالتفاق الخاص بخدمات الد ع البريدي ونظاميهما.11
عينه رسااااميا البلد العضااااو السااااتثمار الخدمات
7 -1
المسااااتثمر المعي  :كل كيا حكومي أو غير حكومي ي ِّ
12
البريدي والو اء بااللتزامات ذات الصل التي تنص ليها وثائق االتحاد داخل أراضيه.
التحفظ :هو بند إ فاء يساااتهدف بلد ضاااو م خالله اساااتبعاد األثر القانوني ألحد بنود وثيق ما أو تعديله،
8 -1
باسااتثناء الدسااتور والنظام العام ،لدى تطبيق ذلك البند لى هذا البلد العضااو .ويجب أ يتالءم أي تحفظ مع
هدف االتحاد وغرضه لى النحو المحدد ي ديباج الدستور ومادته األولى .كما يجب أ يكو مبررا وأ
توا ق ليه و ق األصول األغلبي المطلوب ال تماد الوثيق المعني وأ يدرج ي بروتوكولها الختامي.13
الماد 2
أ ضاء االتحاد
-1
1 -1
2 -1

البلدا األ ضاء ي االتحاد هي:
البلدا التي لها صف العضو ي التاريخ المحدد لدخول هذا الدستور حيِّز التنفيذ؛
البلدا التي قبلت ضويتها و قا للماد .11

الماد 3
اختصاص االتحاد
-1
1 -1
2 -1
3 -1

يشمل اختصاص االتحاد:
أقاليم البلدا األ ضاء؛
مكاتب البريد التي تنشئها بلدا أ ضاء ي أقاليم غير داخل ي االتحاد؛
األقاليم التي تدخل ضاام اختصاااص االتحاد ،دو أ تكو أ ضاااء يه ،ألنها م المنظور البريدي
تتبع بلدانا أ ضاء يه.

الماد 4
العالقات االستثنائي
تلتزم البلدا األ ضااااء التي يخدم مساااتثمروها المعينو أقاليم غير داخل ضااام اختصااااص االتحاد بأ
-1
14
تكو وسيط نها لدى البلدا األ ضاء األخرى  .وتطبق لى هذه العالقات االستثنائي أحكام االتفاقي ونظامها.
 10حذ ه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 11أدخله مؤتمر إسطنبول .2016
 12دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
 13دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
 14دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
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الماد 5
مقر االتحاد
-1

مقر االتحاد وأجهزته الدائم هو بر .

الماد 6
اللغ الرسمي لالتحاد
-1

اللغ الرسمي لالتحاد هي اللغ الفرنسي .
15

الماد 7
الوحد النقدي
-1

الوحد النقدي المستخدم ي وثائق االتحاد هي وحد حساب صندوق النقد الدولي.

الماد 8
االتحادات المحدود  -االتفاقات الخاص
 -1يجوز للبلدا األ ضاء ،16أو لم ستثمريها المعيني  ،إن شاء اتحادات محدود  ،وإبرام اتفاقات خا ص تتعلق
بالخدم البريدي الدولي  ،إذا سمح بذلك ت شريع هذه البلدا األ ضاء ،وي شترط دائما أال تعتمد أحكاما أقل مواتا
للجمهور م األحكام الوارد ي الوثائق التي تكو البلدا األ ضاء المعني أطرا ا يها.
 -2يجوز لالتحااادات المحاادود أ ترسااااااااال مراقبي إلى المؤتمرات واجتماااتااال مجل
18
االستثمار البريدي وسائر 17المؤتمرات واالجتما ات التي ينظمها االتحاد.
-3

اإدارة ومجل

يجوز لالتحاد أ يرسل مراقبي إلى مؤتمرات االتحادات المحدود واجتما اتها.

الماد 9
العالقات مع منظم األمم المتحد
-1

تنظـم االتفاقات المر ق نصوصها بهذا الدستور العالقات بي االتحاد ومنظم األمم المتحد .

الماد 10
العالقات مع المنظمات الدولي
 -1يجوز أ يتعاو االتحاد مع المنظمات الدولي ذات الم صالح واألن شط الم شترك م أجل ضما تعاو
وثيق ي المجال البريدي الدولي.
15
16

17
18

دله مؤتمر واشنط لعام .1989
دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام .2018
دله مؤتمرات طوكيو لعام  1969وسيول لعام  1994ومؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام .2018
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الفصل الثاني
االنضمام إلى االتحاد أو القبول يه  -االنسحاب م االتحاد
19

الماد 11
االنضمام إلى االتحاد أو القبول يه  -اإلجراءات
-1

يجوز لكل ضو ي منظم األمم المتحد أ ينضم إلى االتحاد.

-2

يجوز لكل بلد ذي سياد ليس ضوا ي منظم األمم المتحد أ يطلب قبوله بصف بلد ضو ي االتحاد.

 -3يساااتلزم االنضااامام إلى االتحاد أو طلب القبول يه بيانا رساااميا يفيد باالنضااامام إلى الدساااتور وإلى وثائق
االتحاد اإللزامي  ،تو ِّجهه حكوم البلد المعني إلى المدير العام للمكتب الدولي الذي يقوم ،تبعا للحال  ،باإلخطار
باالنضمام أو استطالع رأي البلدا األ ضاء بخصوص طلب القبول.
 -4تعتبر صاااف البلد العضاااو مقبول ألي بلد ليس ضاااوا ي منظم األمم المتحد إذا حاز طلبه موا ق ثلثي
البلدا األ ضاء ي االتحاد لى األقل .وتعتبر ممتنع البلدا األ ضاء التي لم تجب ي خالل أربع أشهر م
تاريخ االستشار .20
 -5يخطر المدير العام للمكتب الدولي حكومات البلدا األ ضاء باالنضمام أو بالقبول بصف
ذلك نا ذا ا تبارا م تاريخ هذا اإلخطار.

ضو .ويصبح

21

الماد 12
االنسحاب م االتحاد  -اإلجراءات
 -1يحق لكل بلد ضااو االنسااحاب م االتحاد م خالل إرسااال حكوم البلد المعني إشااعارا بنقض الدسااتور
إلى المدير العام للمكتب الدولي الذي يتولى بدوره إرساله إلى حكومات البلدا األ ضاء.
 -2يصاااابح االنسااااحاب م االتحاد نا ذا بعد انقضاااااء ام ابتداء م اليوم الذي يتلقى يه المدير العام للمكتب
الدولي إشعار النقض المنصوص ليه ي البند .1

19

20
21

دله مؤتمرا طوكيو لعام  1969وواشنط لعام .1989
دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دلها مؤتمر واشنط لعام .1989
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الفصل الثالث
تنظيم االتحاد
22

الماد 13
أجهز االتحاد
-1

أجهز االتحاد هي المؤتمر ومجلس اإلدار ومجلس االستثمار البريدي والمكتب الدولي.

-2

أجهز االتحاد الدائم هي مجلس اإلدار ومجلس االستثمار البريدي والمكتب الدولي.

الماد 14
المؤتمر
-1

المؤتمر هو الجهاز األ لى لالتحاد.

-2

يتكو المؤتمر م ممثلي البلدا األ ضاء.

الماد 15
المؤتمرات غير العادي
-1

يجوز قد مؤتمر غير ادي بناء لى طلب أو بموا ق ثلثي البلدا األ ضاء ي االتحاد لى األقل.

الماد 16
االجتما ات اإلداري
(ح ِّذ ت).

23

24

الماد 17
مجلس اإلدار
-1

يضم مجلس اإلدار يما بي مؤتمري استمرار أ مال االتحاد و قا ألحكام وثائق االتحاد.

-2

يباشر أ ضاء مجلس اإلدار وظائفهم باسم االتحاد ولصالحه.

22

23
24

دلتها مؤتمرات طوكيو لعام  1969وهامبورغ لعام  1984وسيول لعام .1994
حذ ها مؤتمر هامبورغ لعام .1984
دلها مؤتمر سيول لعام .1994
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25

الماد 18
مجلس االستثمار البريدي
يتولى مجلس االسااتثمار البريدي المسااؤولي
-1
الخدم البريدي .
-2

يضطلع أتضاء مجل

المسااائل التشااغيلي والتجاري والتقني واالقتصااادي التي تهم

االستثمار البريدي بمهامهم باسم االتحاد ولصالحه.

26

الماد 19
اللجا الخاص
(ح ِّذ ت).

27

28

الماد 20
المكتب الدولي
يعمل ي مقر االتحاد مكتب مركزي باساااام المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي ويتولى إدارته مدير
-1
ام ويوضع تحت رقاب مجلس اإلدار ويقوم بوظيف جهاز تنفيذ ود م واتصال وإ الم واستشار .

الفصل الرابع
الجوانب التمويلي لالتحاد
29

الماد 21
مصاريف االتحاد  -مساهمات البلدا األ ضاء
-1

يحدد كل مؤتمر القيم القصوى التي يجوز أ تبلغها:

1 -1

مصاريف االتحاد سنويا؛

2 -1

مصاريف تنظيم المؤتمر التالي.

يجوز تجاوز القيم القصااااااوى للمصاااااااريف المنصااااااوص ليها ي البند  1متى حتمت الظروف ذلك
-2
وبشرط مرا ا األحكام الخاص بذلك والوارد ي النظام العام.
 25دلها مؤتمرا طوكيو لعام  1969وسيول لعام .1994
 26أدخله مؤتمر أديس أبابا االستثنائي لعام .2018
 27حذ ها مؤتمر هامبورغ لعام .1984
 28دلها مؤتمرا هامبورغ لعام  1984وسيول لعام .1994
 29دلتها مؤتمرات طوكيو لعام  1969ولوزا لعام  1974وواشنط لعام .1989
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تتحمل البلدا األ ضاااااء ي االتحاد معا مصاااااريف االتحاد ،بما ي ذلك ند االقتضاااااء المصاااااريف
-3
المنصااوص ليها ي البند  .2ولهذا الغرض ،يختار كل بلد ضااو مرتب المساااهم التي يعتزم أ يوضااع يها.
وتحدد مراتب المساهم ي النظام العام.
ي حال االنضااااااامام إلى االتحاد أو القبول يه بموجب الماد  ،11يختار البلد المعني بحري مرتب
-4
المساهم التي يرغب ي أ يوضع يها ألغراض توزيع مصاريف االتحاد.

الباب الثاني
وثائق االتحاد
الفصل األول
موميات
الماد 22
وثائق االتحاد
الدستور هو الوثيق األساسي لالتحاد .وهو يشمل القوا د التنظيمي لالتحاد وال يخضع ألي تحفظات.30

-1

 -2يضام النظام العام األحكام التي تضام تنفيذ الدساتور و مل االتحاد .وهي ملزم لجميع البلدا األ ضااء
31
وال تخضع ألي تحفظات.
 -3تتضاام االتفاقي البريدي العالمي ونظامها 32القوا د المشااترك التي تسااري لى الخدم البريدي الدولي
وكذا األحكام الخا ص بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدي  .وهذه الوثائق ملزم لجميع البلدا األ ضاء.33
االتفاقي ونظامها.34
وتحرص البلدا األ ضاء لى أ يفي مستثمروها المعينو بااللتزامات الناجم
 -4تنظم اتفاقات االتحاد وأنظمتها الخدمات األخرى خالف خدمات بريد الرساااائل والطرود البريدي يما بي
البلدا األ ضااااااء األطراف يها .وهي ليسااااات ملزم إال لهذه البلدا األ ضااااااء .وتحرص البلدا األ ضااااااء
االتفاقات وأنظمتها.35
الموقع لى أ يفي مستثمروها المعينو بااللتزامات الناجم
ِّ
 -5يضااع مجلس االسااتثمار البريدي النظم التي تتضاام إجراءات التطبيق الالزم لتنفيذ االتفاقي واالتفاقات،
وذلك مع مرا ا القرارات التي يتخذها المؤتمر.36
 -6تتضاااااام البروتوكوالت الختامي التي تلحق بوثائق االتحاد المشااااااار إليها ي البنود  3و 4و 5التحفظات
الخاص بهذه الوثائق.
30

31
32
33

34
35
36

دله مؤتمر بوخارست لعام .2004
دله مؤتمر بوخارست لعام .2004
دله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
دلها مؤتمر بيجي لعام .1999
دله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
دلها المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دلته مؤتمرات واشنط لعام  1989وسيول لعام  1994وبيجي لعام .1999
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37

الماد 23
تطبيق وثائق االتحاد لى األقاليم التي يتولى بلد ضو القاتها الدولي
 -1يجوز ألي بلد أ يعل ي أي وقت أ قبوله وثائق االتحاد يشااااااامل جميع األقاليم التي يتولى القاتها
الدولي أو بعض هذه األقاليم قط.
-2

يوجه اإل ال المنصوص ليه ي البند  1إلى المدير العام للمكتب الدولي.

 -3يجوز ألي بلـد ضـو أ يخطـر ـي أي وقــت شـاء المديـر العـام للمكتـب الدولـي بنيته نقض تطبيق
وثائق االتحاد التي أصدر بشـاااـاااأنها إ النه المنصوص ليه ي البند  .1ويصبح هذا اإلخطار نا ذا بعد ام م
تاريخ وصوله إلى المدير العام للمكتب الدولي.
 -4ويبلغ المدير العـ ـام للمكتب الـــدولي البلدا األ ضاء باإل النـ ـات واإلخطارات المنصـوص ليها ي
البندي  1و.3
 -5ال تسري أحكام البنـاااااـاااااود م  1إلى  4لى األقاليـااااام التي لها صف العضو ي االتحاد والتي يتولى بلد
ضو القاتها الدولي .
الماد 24
التشريعات الوطني
-1

ال تمس أحكام وثائق االتحاد تشريع كل بلد ضو ي كل ما لم ينص ليه صراح ي هذه الوثائق.

الفصل الثاني
قبول وثائق االتحاد ونقضها
38

الماد 25
التوقيع لى وثائق االتحاد وتوثيقها والتصديق ليها وأشكال الموا ق األخرى ليها
-1

يوقِّع المندوبو المفوضو م البلدا األ ضاء لى وثائق االتحاد المنبثق

-2

يوثق رئيس مجلس االستثمار البريدي 39وأمينه العام األنظم .

-3

37
38
39

تصدق لى الدستور البلدا الموقِّع
ِّ

المؤتمر.

ليه بأسرع ما يمك .

دلها مؤتمر واشنط لعام .1989
دلها مؤتمرا واشنط لعام  1989وسيول لعام .1994
دله مؤتمر بيجي لعام .1999
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تتم الموا ق

-4

لى وثائق االتحاد األخرى خالف الدستور و قا للقوا د الدستوري لكل بلد موقِّع ليها.

ندما ال يصا ِّادق بلد ضااو 40لى الدسااتور أو ال يوا ق لى الوثائق األخرى التي وقع ليها إ هذا ال
-5
41
يحول دو سريا الدستور والوثائق األخرى بالنسب إلى البلدا األ ضاء األخرى التي صدقت أو وا قت ليها.
42

الماد 26
اإلخطار بالتصديق لى وثائق االتحاد وأشكال الموا ق األخرى ليها
 -1تودع صااكوك التصااديق لى الدسااتور و لى بروتوكوالته اإلضااا ي  ،و ند االقتضاااء صااكوك الموا ق
لى وثائق االتحاد األخرى ،بأسااااااارع ما يمك لدى ال مدير ال عام للمكتب الدولي الذي يخطر حكومات البلدا
األ ضاء بإيداع تلك الصكوك.
الماد 27
االنضمام إلى االتفاقات
 -1يج ــوز للبل ــدا األ ض ــاء أ تنضم ي أي وقت إلى اتف ــاق أو ــدد م ــ االتفاقات المنصوص ليها
ي البند  4م الماد .22
يرسل ،و قا للبند  3م الماد  ،11إخطار بانضمام البلدا األ ضاء إلى االتفاقات.

-2

الماد 28
نقض اتفاق ما
 -1يحق لكل بلد ضاااو ،بالشاااروط المنصاااوص ليها ي الماد  ،12أ يكف
واحد أو أكثر.

40

41
42

دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دلها مؤتمرا طوكيو لعام  1969وواشنط لعام .1989
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الفصل الثالث
تعديل وثائق االتحاد
الماد 29
تقديم االقتراحات
يحق ألي 43بلد ضو أ يقدم ،سواء إلى المؤتمر أو يما بي مؤتمري  ،اقتراحـاااااـاااااات تتعلـاااااق بوثائق
-1
االتحاد التي يكو طر ا يها.
-2

ومع ذلك ،ال يجوز رض االقتراحات المتعلق بالدستور وبالنظام العام إال لى المؤتمر.

ذلك ،تعرض االقتراحات الخاص باألنظم مباشر لى مجلس االستثمار البريدي ،غير أنه
ضال
-3
45،44
.
يجب أ يرسلها المكتب الدولي أوال إلى جميع البلدا األ ضاء وجميع المستثمري المعيني
الماد 30
تعديل الدستور
ال بد م موا ق ثلثي البلدا األ ضااااااااء ي االتحاد لى األقل والتي لها حق التصاااااااويت 46ال تماد
-1
االقتراحات المعروض لى المؤتمر والخاص بهذا الدستور.
توضع التعديالت التـاااااي يقرها المؤتمر ي بروتوكول إضا ي ويبدأ تطبيقها ي الوقت نفسه مع الوثائق
-2
وتصدق ليها البلدا األ ضاء بأسرع ما يمك
التي تجدد خالل المؤتمر نفسه ،ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك.
ِّ
وتعامل مستندات هذا التصديق و قا للقا د المنصوص ليها ي الماد .26
47

الماد 31
تعديل النظام العام واالتفاقي واالتفاقات
-1

يحدد النظام العام واالتفاقي واالتفاقات الشروط الالزم استيفاؤها للموا قـ
ِّ

لى االقتراحات الخاص بها.

تدخل االتفاقي واالتفاقات المشااااااار إليها ي البند  1حيِّز التنفيذ ي الوقت نفسااااااه وتدوم المد نفسااااااها.
-2
48
يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق .
وتلغى ،وثائق المؤتمر السابق المقابل  ،ي اليوم الذي ِّ

43

44
45
46
47
48

دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دله مؤتمر بيجي لعام  1999والمؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دله مؤتمر بوخارست لعام .2004
دلها مؤتمر هامبورغ لعام .1984
دله مؤتمر بوخارست لعام .2004
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الفصل الرابع
تسوي الخال ات
الماد 32
التحكيم
 -1ي حال الخالف بي بلدي ضااااوي  49أو أكثر لى تفسااااير وثائق االتحاد أو لى المسااااؤولي التي تقع
لى بلد ضو 50م جراء تطبيق هذه الوثائق ،تسوى المسأل المتنازع ليها بالتحكيم.

الباب الثالث
أحكام ختامي
الماد 33
تنفيذ الدستور ومد العمل به
ينفذ هذا الدستور ي  1يناير  1966ويظل معموال به إلى أجل غير مسمى.

-1

إثباتا لما تقدم ،وقع المندوبو المفوضااااو م حكومات البلدا المتعاقد لى هذا الدسااااتور ي نسااااخ أصاااالي
ويرسااال المكتب الدولي لالتحاد البريدي
واحد  ،تودع ي محفوظات حكوم البلد الذي يساااتضااايف مقر االتحاد.
ِّ
العالمي نسخ منه إلى كل طرف.51
ح ِّرر ي يينا ،ي  10يوليو .1964

49

50
51

دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دله المؤتمر الرابع والعشرو .2008 -
دله مؤتمر بوخارست لعام .2004
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النظام العام لالتحاد البريدي العالمي

النظام العام

النظام العام لالتحاد البريدي العالمي
( ُمعدَّل بموجب البروتوكوالن اإلضافيان الصادران عن مؤتمر إسطنبول لعام  2016ومؤتمر أديس أبابا لعام )2018

فهرس المحتويات

الفصل األول
تنظيم كلللل من المؤتمرات ومجاس اإلدارم ومجاس االسلللللللتدملللار البريلللدي والاجنللل
االستشاري واختصاصات كل من هذه األجهزم وسير عماها
الباب 1
المؤتمرات
المادم
101
102
103
104
105

تنظيم المؤتمرات العادي والمؤتمرات االستدنائي وعقدها
حق التصويت في المؤتمرات
اختصاصات المؤتمر
النظام الداخاي لامؤتمرات
المراقبون في أجهزم االتحاد

الباب 2
مجاس اإلدارم
106
107
108
109
110
111

تكوين مجاس اإلدارم وسير عماه
اختصاصات مجاس اإلدارم
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النظام العام لالتحاد البريدي العالمي
( ُمعدَّل بموجب البروتوكوالن اإلضافيان الصادران عن مؤتمر إسطنبول لعام  2016ومؤتمر أديس أبابا لعام )12018

بعد االطالع عاى البند  2من المادم  22من دسللللتور االتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في  10يوليو 1964
قرر المندوبون المفوضلللللللون لحكومات البادان األعضلللللللاء في االتحاد والموقعون أدناه ،باالتفاق فيما بينهم ومع
مراعام البند  4من المادم  25من الدسلللللتور ،األحكام اآلتي في هذا النظام العام والتي تضلللللمن تطبيق الدسلللللتور
وسير عمل االتحاد.

الفصل األول
تنظيم كل من المؤتمرات ومجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي والاجن االستشاري واختصاصات
كل من هذه األجهزم وسير عماها
الباب 1
المؤتمرات
المادم 101
تنظيم المؤتمرات العادي والمؤتمرات االستدنائي وعقدها (الدستور ،المادتان  14و)15
يجتمع ممداو البادان األعضاء في مؤتمر بعد  4سنوات عاى األكدر من انتهاء السن التي انعقد خاللها
-1
المؤتمر السابق.
يتخذ كل باد عضو الترتيبات الالزم ليمداه في المؤتمر مندوب مفـوض أو أكدـر تزودهــم حكوماتهــم
-2
بودائق التفويض الالزم  .ويجوز ،عند االقتضلللللاء ،أن يتخذ الترتيبات الالزم ليمداه وفد باد عضلللللو آخر .ومع
ذلك فمن المفهوم أنه ال يجوز لوفد ما أن يمدل سوى باد عضو واحد غير باده.
يعين كل مؤتمر ،من حيث المبدأ ،الباد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي ،فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ هذا
-3
التعيين ،يرخص لمجاس اإلدارم أن يعين الباد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد االتفاق مع هذا الباد.
تحدد الحكوم الداعيـللـ ل  ،بعد التشاور مع المكتب الدولي ،التاريـللـ ل النهائي لامؤتمر ومكانه بالضبط.
-4
وترسلللللل الحكوم الداعي الدعوم ،من حيث المبدأ ،قبل هذا التاري بعام إلى حكوم كل باد عضلللللو في االتحاد.
ويجوز توجيه هذه الدعوم إما مباشرم وإما عن طريق حكوم أخرى وإما بواسط المدير العام لامكتب الدولي.

1

بالنسب إلى البروتوكول اإلضافي األول (مؤتمر إسطنبول لعام  )2016انظر الصفحات من  27إلى  39من الكراس الصادرم في برن في عام .2016
بالنسب إلى البروتوكول اإلضافي الداني (مؤتمر أديس أبابا لعام  )2018انظر الصفحات من  9إلى  27من الكراس الصادرم في برن في عام .2018
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إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود حكوم داعي يتخذ المكتب الدولي ،باالتفاق مع مجاس اإلدارم وبعد
-5
التفاهم مع حكوم االتحاد السويسري ،اإلجراءات الالزمـلللللللل لادعوم إلى المؤتمر وتنظيمه في باد مقر االتحاد.
وفي هذه الحال  ،يمارس المكتب الدولي وظائف الحكوم الداعي .
-6

تحدد البادان األعضاء التي دعت الجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده ،بعد التشاور مع المكتب الدولي.

-7

تطبق بطريق القياس البنود من  2إلى  5من هذه المادم ومن المادم 102عاى المؤتمرات غير العادي .

المادم 102
حق التصويت في المؤتمرات
-1

لكل باد عضو صوت واحد ،بشرط مراعام العقوبات المنصوص عايها في المادم .149

المادم 103
اختصاصات المؤتمر
بناء عاى االقتراحات التي تقدمها البادان األعضلللللللاء ومجاس اإلدارم ومجاس االسلللللللتدمار البريدي،
-1
يتولى المؤتمر:
تحديد المبادئ العام إلنجاز هدف وغاي االتحاد المبينين في ديباج دستوره وفي المادم األولى من الدستور؛
1-1
النظر في اقتراحات تعديل الدسللللتور والنظام العام واالتفاقي واألنظم التي تقدمها البادان األعضللللاء
2 -1
والمجاسان ،طبقا ً لامادم  29من الدستور والمادم  138من النظام العام واعتماد هذه االقللتللراحللللات،
عند االقتضاء؛
تحديد تاري دخول الودائق حيز التنفيذ؛
3 -1
اعتماد قواعد نظامه الداخاي والتعديالت المقترح عايها؛
4 -1
النظر في التقارير الشللللللاما عن أعمال كل من مجاس اإلدارم ومجاس االسللللللتدمار البريدي والاجن
5 -1
االسلللللللتشلللللللاري  ،والتي تغطي الفترم الممتدم منذ المؤتمر السلللللللابق ،والتي يقدمها كل جهاز من هذه
األجهزم تمشيا ً مع المواد  111و 117و 125من النظام العام؛
اعتماد استراتيجي االتحاد؛
6 -1
2
6-1مكررا ً الموافق عاى مشروع خط األعمال الرباعي لالتحاد البريدي العالمي؛
تحديد الحد األقصى لمصاريف االتحاد ،طبقا ً لامادم  21من الدستور؛
7 -1
انتخاب البادان األعضلللللللاء في مجاس اإلدارم ومجاس االسلللللللتدمار البريدي ،وفقا ،من جملة أمور،
8 -1
3
لإلجراءات االنتخابية المنصوص عليها في أحكام المؤتمرات ذات الصلة بهذه المسألة ؛
انتخاب المدير العام لامكتب الدولي ونائبه؛
9 -1
تحديد سلللللقف التكاليف التي يتحماها االتحاد إلصلللللدار المسلللللتندات بالصللللليني واأللماني والبرتغالي
10-1
والروسي  ،في حكم يصدره المؤتمر.
-2

يُعالج المؤتمر ،بصفته الجهاز األعاى لالتحاد ،أي مسائل أخرى تتعاق بالخدمات البريدي .

 2أدخاه مؤتمر إسطنبول .2016
 3عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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المادم 104
النظام الداخاي لامؤتمرات (الدستور ،المادم )14
-1

يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداوالته ،نظامه الداخاي.

-2

يجوز لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخاي بالشروط المحددم في هذا النظام الداخاي.

-3

يُطبَّق البندان  1و 2أيضا بالقياس على المؤتمرات االستثنائية.

4

المادم 105
المراقبون في أجهزم االتحاد
تُدعى الكيانات التالي إلى المشلللللارك في الجاسلللللات العام واجتماعات لجان المؤتمر ومجاس اإلدارم
-1
ومجاس االستدمار البريدي بصف مراقب:
1 -1

منظمة 5األمم المتحدم؛

2 -1

االتحادات المحدودم؛

3 -1

أعضاء الاجن االستشاري ؛

4 -1

الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات االتحاد بصف مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.

تُدعى الكيانات التالي  ،إذا عينها مجاس اإلدارم حسللب األصللول وفقا ً لابند  12-1من المادم  ،107إلى
-2
حضور اجتماعات محددم من اجتماعات المؤتمر بصف مراقب مؤقت:
1 -2

وكاالت األمم المتحدم المتخصص وغيرها من المنظمات الحكومي الدولي ؛

2 -2

ممداو أي هيئ دولي أخرى أو أي جمعي أو شرك أو أي شخص مؤهل.

إضلللللاف إلى المراقبين المحددين في البند  1من هذه المادم ،يجوز لمجاس اإلدارم ومجاس االسلللللتدمار
-3
ً
البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضلللللللور اجتماعاتهما وفقا لنظاميهما الداخايين ،عندما يكون ذلك في خدم
مصاح االتحاد وأجهزته.

 4أدخاه مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 5عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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الباب 2
مجاس اإلدارم
المادم 106
تكوين مجاس اإلدارم وسير عماه (الدستور ،المادم )17
يتكون مجاس اإلدارم من واحلد وأربعين عضلللللللوا يزاولون وظلائفهم خالل الملدم التي تفصللللللللل بين
-1
مؤتمرين متتابعين.
تكون الرئاسلللل من حق الباد العضللللو المضلللليف لامؤتمر ،فإذا تنازل هذا الباد العضللللو عن هذا الحق،
-2
يصبح عضوا بحكم القانون ،وعايه تتمتع المجموع الجغرافي التي ينتمي إليها بمقعد إضافي ال تطبق عايه قيود
البند  .3وفي هذه الحال ينتخب مجاس اإلدارم لارئا س أحد األع ضاء المنتمين لامجموع الجغرافي التي ينتسب
إليها الباد العضو المضيف.
ينتخب المؤتمر أعضلللللاء مجاس اإلدارم األربعين اآلخرين عاى أسلللللاس توزيع جغرافي عادل .ويُجدَّد
-3
نصف األعضاء عاى األقل في كل مؤتمر؛ وال يجوز اختيار أي باد عضو من قبل دالد مؤتمرات متتابع .
-4

يعين كل عضو في مجاس اإلدارم ممداه أو ممثليه .6ويشارك أعضاء مجاس اإلدارم بفعالي في أعماله.

-5

وظائف عضو مجاس اإلدارم مجاني  .ويتحمل االتحاد النفقات التشغياي لهذا المجاس.

يُحدِّد مجلس اإلدارة األفرقة الدائمة وفرق العمل أو األجهزة األخرى التي يتعين إنشااااااااؤ ا ضااااااامن
-6
يكله و/أو يضا ي عليها الطابا الرساامي و/أو يُنشاائها ،ما إيتء االعتبار الواجا السااتراتيجية االتحاد وخطة
7
أعماله اللتين يعتمد ما المؤتمر.
المادم 107
اختصاصات مجاس اإلدارم
-1
1 -1

2 -1
3 -1

لمجاس اإلدارم االختصاصات التالي :
اإلشللللللراف عاى كاف أنشللللللط االتحاد في الفترم الفاصللللللا بين مؤتمرين ،ضللللللامنا االمتدال لقرارات
المؤتمر ،ودارسللا لامسللائل التي تتعاق بالسللياسللات الحكومي في المجال البريدي ،ومراعيا السللياسللات
التنظيمي الدولي مدل تاك المتعاق بتجارم الخدمات وبالمنافس ؛
تشجيع كاف أنواع المساعدم التقني البريدي في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها واإلشراف عايها؛
بحث مشلللللللروع خط األعمال الرباعي لالتحاد البريدي العالمي الذي يوافق عايه المؤتمر ووضلللللللعه في
صللللللليغته النهائي بحيث تتوافق األنشلللللللط المقترح في هذه الخط مع الموارد الفعاي المتاح لألعوام
األربع  .وينبغي أيضلللا ً أن تتماشلللى الخط  ،عند االقتضلللاء ،مع نتائج عماي تحديد األولويات التي يجريها
المؤتمر .ومن دم سلللتشلللكل خط األعمال الرباعي لالتحاد البريدي العالمي النهائي التي يسلللتكماها مجاس
اإلدارم ويوافق عايها أسللاسللا إلعداد برنامج وميزاني االتحاد البريدي العالمي السللنويين ،فضللال عن خطط
االستدمار السنوي الواجب أن يضعها وينفذها كل من مجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي؛

 6عدَّله مؤتمر إسطنبول  2016ومؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 7عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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4 -1

النظر في برنامج وميزاني االتحاد السللللنويين وفي حسللللاباته والموافق عاى البرنامج والميزاني وعاى
هذه الحسللللللابات ،مع مراعام النسللللللخ النهائي لخط األعمال الرباعي لالتحاد البريدي العالمي ،عاى
النحو المبين في البند  3-1من المادم 107؛

5 -1

الترخيص بتجـاوز سقف المصاريف ،إذا ما اقتضت الظروف ذلك ،وفقا لابنود من  3إلى  5من المادم 145؛

6 -1

الترخيص ،بنا ًء عاى الطاب ،باختيار مرتب مسللاهم أقل طبقا لاشللروط المنصللوص عايها في البند 6
من المادم 150؛

7 -1

الترخيص بتغيير المجموع الجغرافي  ،إن طاب ذلك أحد البادان األعضلللللللاء ،مع مراعام اآلراء التي
تعرب عنها البادان األعضاء في المجموعات الجغرافي المعني ؛

8 -1

مولة من الميزانية العادية 8في المكتب الدولي مع مراعام القيود المرتبط
إنشللاء أو إلغاء الوظائف ال ُم َّ
بسقف المصاريف المحدد؛

9 -1

البت في االتصاالت الواجب إجراؤها مع البادان األعضاء لاقيام باختصاصاته؛

10-1

البت ،بعد التشلللاور مع مجاس االسلللتدمار البريدي ،في العالقات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليسلللت
لها صف مراقب بحكم القانون في إطار معنى البند  1من المادم  105والبند  1-2من المادة 9105؛

11-1

النظر في 10تقارير المكتب الدولي حول عالقات االتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولي األخرى والموافق
عايها واتخاذ القرارات التي يراها مالئم حول إقام هذه العالقات واإلجراءات التي تتخذ بشأنها؛

12-1

القيام في الوقت المناسلللب ،وبعد اسلللتشلللارم مجاس االسلللتدمار البريدي واألمين العام ،بتعيين الوكاالت
المتخصللللصلللل في منظوم األمم المتحدم والمنظمات الدولي والجمعيات والمؤسللللسللللات واألشللللخاص
المؤهاين لدعوتهم كمراقبين مؤقتين إلى جاسللللات محددم من جاسللللات المؤتمر ولجانه ،حين يخدم ذلك
مصاح االتحاد أو أعمال المؤتمر ،وتكايف المدير العام لامكتب الدولي بإرسال الدعوات الالزم ؛

13-1

تعيين الباد العضو الذي يعقد فيه المؤتمر التالي في الحال المنصوص عايها في البند  3من المادم 101؛

14-1

القيام ،في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجاس االستدمار البريـللللللللدي ،بتحديد عدد الاجان الالزم
إلنجاز أعمال المؤتمر عاى أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛

15-1

القيام ،بعد التشاور مع مجاس االستدمار البريدي ورهنا بموافق المؤتمر ،بتعيين البادان األعضاء التي يمكنها:

 1-15-1أن تتولى نيابات رئاس المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاس الاجان ،مع مراعام التوزيع الجغرافي
العادل لابادان األعضاء بقدر اإلمكان؛
 2-15-1أن تكون أطرافا في لجان المؤتمر المحدودم؛
16-1

تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في الاجن االستشاري ؛

17-1

النظر في أي إجراء ي عد الزما لامحافظ عاى نوعي الخدم البريدي الدولي وتدعيمها وتحديث هذه
الخدم والموافق عايه في نطاق اختصاصاته؛

18-1

دراس ل المشللاكل اإلداري والتشللريعي والقانوني التي تهم االتحاد أو الخدم البريدي الدولي  ،بناء عاى
طاب من المؤتمر أو مجاس االسلللتدمار البريدي أو البادان األعضلللاء؛ ويرجع لمجاس اإلدارم أن يقرر
في المجاالت السللالف الذكر ما إذا كان من المالئم أم ال إجراء الدراسللات التي تطابها البادان األعضللاء
في الفترم الفاصا بين مؤتمرين؛

 8عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 9عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 10عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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19-1

إعداد اقتراحات تقدم إلى المؤتمر أو البادان األعضاء لاموافق عايها طبقا لامادم 140؛

20-1

عرض مواضيع دراس عاى مجاس االستدمار البريدي من أجل بحدها طبقا لابند  6-1من المادم 113؛

21-1

اسللتعراض مشللروع االسللتراتيجي الواجب عرضلله عاى المؤتمر ،والموافق عايه بالتشللاور مع مجاس
االستدمار البريدي؛

22-1

تاقي تقارير وتوصللليات الاجن االسلللتشلللاري ومناقشلللتها والنظر في توصللليات هذه الاجن لتقديمها إلى
المؤتمر؛

23-1

تولي اإلشراف عاى أنشط المكتب الدولي؛

24-1

الموافق عاى التقرير السلللللللنوي عن عمل االتحاد واإلدارم المالي التي يعدها المكتب الدولي وتقديم
المالحظات بشأنها ،إن دعت الحاج إلى ذلك؛

25-1

إقرار المبادئ التي يجب أن يراعيها مجاس االسللللللتدمار البريدي عندما يدرس مسللللللائل لها آدار مالي هام
(األجور ،والنفقات الختامي  ،ونفقات العبور ،واألسللللعار األسللللاسللللي لانقل الجوي لابريد وإيداع بعائث بريد
الرسائل بالخارج) ،إذا اعتبر ذلك ضروريا ،ومتابع دراس هذه المسائل عن كدب وبحث اقتراحات مجاس
االستدمار البريدي التي تتناول المواضيع نفسها والموافق عايها لضمان مطابقتها مع المبادئ السالف الذكر؛

26-1

الموافق  ،في نطاق اختصاصاته ،عاى توصيات مجاس االستدمار البريدي بخصوص إقرار أنظم أو
إجراء جديد ،عند الضرورم ،ريدما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال؛

27-1

النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجاس االستدمار البريدي وفي أي اقتراحات يقدمها هذا المجاس؛

28-1

الموافق عاى التقرير الرباعي الذي يعده المكتب الدولي ،بالتشاور مع مجاس االستدمار البريدي ،حول
أداء البادان األعضلللاء بخصلللوص تنفيذ اسلللتراتيجي االتحاد البريدي العالمي التي وافق عايها المؤتمر
السابق ،لتقديمه إلى المؤتمر التالي؛

29-1

وضع اإلطار لتنظيم الاجن االستشاري والموافق عاى تنظيمها ،وفقا ألحكام المادم 122؛

30-1

و ضع معايير االن ضمام إلى الاجن االستشاري والموافق عاى طابات االن ضمام أو رف ضها ،وفقا لهذه
المعايير ،مع ضمان معالج تاك الطابات وفق إجراءات سريع  ،فيما بين دورتي مجاس اإلدارم؛

31-1

وضع النظام المالي لالتحاد؛

32-1

وضع القواعد التي تنظم صندوق االحتياطي؛

33-1

وضع القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛

34-1

وضع القواعد التي تنظم صندوق األنشط الخاص ؛

35-1

وضع القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛

36-1

وضع النظام األساسي لاموظفين وشروط خدم الموظفين المنتخبين؛

37-1

وضع نظام الصندوق االجتماعي؛

38-1

ممارس اإلشراف العام ،في نطاق المادم  ،152عاى إنشاء األجهزم الفرعي الممول من المستخدميـللن
وعاى أنشطتها؛

 39-1اعتماد نظامه الداخلي وتعديتت ذا النظام.

11

عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018

156

11

النظام العام
المادم 108
تنظيم دورات مجاس اإلدارم
في االجتماع التأسللللللليسلللللللي الذي يدعو إلى عقده ويفتتحه رئيس المؤتمر ،ينتخب مجاس اإلدارم من بين
-1
أعضلللائه أربع نواب لارئيس ويضلللع نظامه الداخاي .ويكون الرئيس ونواا الرئيس من البلدان األعضااااء في
12
كل مجموعة من المجموعات الجغرافية الخمس في االتحاد.
يجتمع مجاس اإلدارم مرتين ،أو أكثر اساااااتثنائيا ،في كل عام في مقر االتحاد ،وفقا لإلجراءات المعنية
-2
13
المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
 -3تتألف الاجن اإلداري من رئيس مجاس اإلدارم ونوابه ،والرؤساء والرؤساء المتشاركين 14لاجانه ونوابهم.
وتتولى هذه الاجن إعداد وتوجيه أعمال كل دورم من دورات مجاس اإلدارم .وتوافق ،باسم مجاس اإلدارم،
عاى التقرير السنوي الذي يعده المكتب الدولي عن أعمال االتحاد ،وتضطاع بأي مهم أخرى يقرر مجاس
اإلدارم أن يعهد بها إليها أو تتضح ضرورتها خالل عماي التخطيط االستراتيجي.
يمدل رئيس مجاس االسللللللتدمار البريدي المجاس في جاسللللللات مجاس اإلدارم متى انطوى جدول أعماله
-4
عاى مسائل تهم مجاس االستدمار البريدي.
يمدل رئيس الاجن االسللللتشللللاري هذه الاجن في جاسللللات مجاس اإلدارم متى انطوى جدول أعماله عاى
-5
مسائل تهم الاجن االستشاري .
المادم 109
المراقبون
-1

المراقبون

1 -1

يجوز لمجاس االسلللللتدمار البريدي أن يعين ممداين لحضلللللور اجتماعات مجاس اإلدارم بصلللللف مراقبين
وذلك لضمان ربط فعال بين أعمال الجهازين.
يجوز لابادان األعضللاء في االتحاد غير األعضللاء في المجاس ولامراقبين والمراقبين المؤقتين المشللار إليهم
في المادم  ،105االشتراك ،دون حق التصويت ،في الجاسات العام وفي اجتماعات لجان مجاس اإلدارم.

-2
1 -2

المبادئ
ألسللباب تتعاق بالاوازميات ،يجوز لمجاس اإلدارم أن يحد من عدد المشللتركين عن كل مراقب ومراقب
مؤقت .ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكام أدناء المناقشات.
يجوز الترخيص لامراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يسلللللللاهموا ،بناء عاى طابهم ،في الدراسلللللللات التي
تجرى ،رهنا ً بالشللروط التي قد يضللعها المجاس لضللمان مردودي وفعالي عماه .ويجوز دعوتهم أيض لا ً
إلى تولي رئاس األفرقة الدائمة وفرق العمل 15عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك .وال يتحمل االتحاد
نفقات إضافي من جراء مشارك المراقبين والمراقبين المؤقتين.

2-1

2 -2

 12عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 13عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 14عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 15عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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3 -2

في ظروف اسلللتدنائي  ،يجوز اسلللتبعاد أعضلللاء الاجن االسلللتشلللاري والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو
جزء من اجتماع .كما يجوز تقييد حقهم في تاقي بعض المسللتندات إذا ما اقتضللت ذلك سللري موضلوع
االجتماع أو المسللتند .ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسلله أن يتخذ القرار الخاص بوضللع هذا القيد تبعا
لكل حال  .وتباـللللللال الحاالت المختاف إلى مجاس اإلدارم وإلى مجاس االستدمار البريدي إذا تعاق األمر
بمسلللائل تهم هذين الجهازين .ويجوز بعد ذلك لمجاس اإلدارم أن يعيد النظر في تاك القيود ،بالتشلللاور
مع مجاس االستدمار البريدي ،إذا رأى ضرورم لذلك وعندما يكون ذلك مالئما.

المادم 110
استرداد نفقات السفر
تقع نفقات سللللفر ممدل كل باد عضللللو في مجاس اإلدارم يشللللترك في دورات اجتماع هذا الجهاز عاى
-1
يحق لممدل واحد عن كل باد عضو وارد في قائم البادان النامي أو أقل البادان نموا ً
ُّ
عاتق باده العضو .غير أنه
16
وفقا ً لتصنيف مجلس اإلدارة واألمم المتحدم على التوالي ،أن يسترد دمن تذكرم طائرم ذهابا ً وإيابا ً في الدرج
السياحي أو تذكرم قطار في الدرج األولى ،أو تكاف السفر بأي وسيا أخرى بشرط أال يتجاوز هذا المباال دمن
تذكرم طائرم ذهابا ً وإيابا ً في الدرج السياحي  ،وذلك باستدناء االجتماعات التي تعقد خالل المؤتمر .ويمنح الحق
نفس له لممدل كل عضللو من أعضللاء لجان مجلس اإلدارة 17أو أجهزته األخرى عندما تجتمع هذه األخيرم خارج
المؤتمر ودورات المجاس.
المادم 111
معاومات عن أنشط مجاس اإلدارم
بعد كل دورم ،يُوافي مجاس اإلدارم البادان األعضللللللاء في االتحاد ومسللللللتدمريها المعيَّنين واالتحادات
-1
المحدودم وأعضلللاء الاجن االسلللتشلللاري بمعاومات عن أنشلللطته ،وذلك بأن يرسلللل إليها ،في جما أمور ،تقريرا ً
تحايايا ً وكذلك األحكام والقرارات الصادرم عنه.
يرفع مجاس اإلدارم إلى المؤتمر تقريرا ً شلللامالً عن أعماله ويُرسلللاه إلى البادان األعضلللاء في االتحاد
-2
وإلى مستدمريها المعيَّنين وإلى أعضاء الاجن االستشاري قبل افتتاح المؤتمر بشهرين عاى األقل.

16
17
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الباب 3
مجاس االستدمار البريدي
المادم 112
تكوين مجاس االستدمار البريدي وسير عماه
يتكون مجاس االسلللتدمار البريدي من ثمانية وأربعين 18عضلللوا يزاولون اختصلللاصلللاتهم خالل الفترم
-1
الفاصا بين مؤتمرين متتاليين.
ينتخب المؤتمر أعضلللللللاء مجاس االسلللللللتدمار البريدي وفقا ً لتوزيع جغرافي يؤ لهم لذلك .ويُج َّدد داث
-2
19
األعضاء عاى األقل من كل مجموعة جغرافية في كل مؤتمر.
يعين كل عضلو في مجاس االسلتدمار البريدي ممداه أو ممثليه .20ويضلطاع أعضلاء مجاس االسلتدمار
-3
البريدي بدور فعَّال في عماه.
-4

يتحمل االتحاد النفقات المترتب عاى عمل مجاس االستدمار البريدي وال يتقاضى أعضاؤه أي أجر.

مو َلة من
-5
يُ حدِّد مجلس االساااااااتثمار البريد األفرقة الدائمة أو فرق العمل أو األجهزة ال رعية ال ُم َّ
المساااتخدمين أو األجهزة األخرى التي يتعين إنشااااؤ ا ضااامن يكله و/أو يضااا ي عليها الطابا الرسااامي و/أو
21
يُنشئها ،ما إيتء االعتبار الواجا الستراتيجية االتحاد وخطة أعماله اللتين يعتمد ما المؤتمر.
المادم 113
اختصاصات مجاس االستدمار البريدي
-1
1 -1
2 -1
3-1
4 -1

5 -1

لمجاس االستدمار البريدي االختصاصات التالي :
تنسيق التدابير العماي الرامي إلى تنمي الخدمات البريدي الدولي وتحسينها؛
القيام بأي إجراء يعتبر الزما لامحافظ عاى نوعي الخدم البريدي الدولي وتدعيمها وتحديث هذه
الخدم  ،بشرط موافق مجاس اإلدارم في نطاق اختصاصاته؛
البت في االتصاالت الواجب إجراؤها مع البادان األعضاء ومستدمريها المعيَّنين لاقيام باختصاصاته؛
اتخاذ التدابير الضللللللروري من أجل دراسلللللل ونشللللللر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البادان
األعضللللاء ومسللللتدمريها المعيَّنين في المجاالت التقني واالسللللتدماري واالقتصللللادي والمتعاق بالتأهيل
المهني التي تهم بادانا ً أخرى من البادان األعضاء ومستدمريها المعيَّنين22؛
اتخاذ التدابير المناسب في مجال التعاون التقني مع جميع البادان األعضاء في االتحاد ومستدمريها المعيَّنين
وخاص مع البادان الفتي والنامي ومع مستدمريها المعيَّنين ،بعد التشاور مع مجاس اإلدارم؛

 18عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 19عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 20عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام  2016ومؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 21أدخاه مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 22عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
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6 -1

بحث جميع المسللائل األخرى التي يعرضللها عايه أحد أعضللاء مجاس االسللتدمار البريدي أو مجاس اإلدارم
أو أ باد عضو أو مستدمر معيَّن؛

7 -1

تسللام تقارير الاجن االسللتشللاري وتوصللياتها ومناقش لتها ،وفيما يخص المسللائل التي تهم مجاس االسللتدمار
البريدي ،بحث توصيات الاجن االستشاري وإبداء مالحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛

8 -1

تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في الاجن االستشاري ؛

9-1

دراسللل أهم المسلللائل االسلللتدماري والتجاري التقني واالقتصلللادي وتاك المتعاق بالتعاون التقني والمفيدم لجميع
البادان األعضاء في االتحـللللـللللاد أو مسـللللـللللتدمريها المعيَّنين ،ال سيما المسائل التي لها آدار مالي هام (األجور،
والنفقات الختامي  ،ونفقات العبور ،واألجور األسللاسللي لانقل الجوي لابريد ،وحصللص الطرود البريدي  ،وإيداع
بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات واآلراء بشأنها والتوصي بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛

10-1

تزويد مجاس اإلدارم بالعناصللللر الضللللروري إلعداد مشللللروع اسللللتراتيجي االتحاد ومشللللروع خط األعمال
الرباعي لالتحاد 23المطاوب تقديمهما إلى المؤتمر؛
دراسللل مشلللاكل التعايم والتأهيل المهني التي تهم البادان األعضلللاء ومسلللتدمريها المعيَّنين ،فضلللالً عن
البادان الفتي والنامي ؛

12-1

دراسللل الوضلللع الحالي واالحتياجات الحالي لابادان الفتي والنامي وإعداد توصللليات مواتي عن طرق
ووسائل تحسين خدماتها البريدي 24؛

13-1

مراجع أنظم االتحاد خالل األشللللللهر السللللللت التي تاي اختتام المؤتمر ،إال إذا قرر هذا األخير خالف ذلك؛
ويجوز أيضللا لمجاس 25االسللتدمار البريدي تعديل األنظم المذكورم خالل دورات أخرى؛ وفي كاتا الحالتين،
يظل مجاس االستدمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجاس اإلدارم فيما يتعاق بالسياسات والمبادئ الجوهري ؛
إعداد اقتراحات تُقدم إلى المؤتمر أو البادان األعضلللللاء لاموافق عايها طبقا لامادم 140؛ ويازم الحصلللللول
عاى موافق مجاس اإلدارم عندما تتناول هذه االقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا األخير؛

15-1

بحث كل اقتراح يقدمه أحد البادان األعضلللللللاء إلى المكتب الدولي بناء عاى طابه وفقا لامادم ،139
وإعداد التعايقات عايه ،وتكايف المكتب بإرفاق هذه التعايقات باالقتراح المذكور قبل تقديمه إلى البادان
األعضاء لاموافق عايه؛
التوصلللي  ،عند االقتضلللاء وعندما يكون مناسلللبا ً وبعد موافق مجاس اإلدارم وبعد اسلللتطالع رأي كاف
البادان األعضاء ،بإقرار أنظم أو إجراء جديد ،ريدما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا الشأن؛

17-1

إعداد وإصدار معايير ،لابادان األعضاء ومستثمريها المعيَّنين ،عاى هيئ توصيات (أو أحكام ُم ِّلز َمة
إذا نصااات وثائق االتحاد على ذلك  26في المجـلللللللللال التقني والتشلللغياي وفي مجاالت أخرى تدخل في
اختصلللاصللله حيث يكون توحيد الممارسللل ضلللرورياً؛ كمـلللللللللا يُدخل ،عند الضلللرورم ،التعديالت عاى
المعايير التي وضعها من قبل؛

18-1

وضلللع إطار لتنظيم األجهزم الفرعي الممول من المسلللتخدمين والموافق عاى تنظيم هذه األجهزم وفقا ً
ألحكام المادم 152؛

19-1

تاقي التقارير الواردم سنويا من األجهزم الفرعي الممول من المستخدمين ومناقشتها.

11-1

14-1

16-1

20-1

اعتماد نظامه الداخلي وتعديتت ذا النظام.

 23عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 24عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 25عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 26عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 27عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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المادم 114
تنظيم دورات مجاس االستدمار البريدي
في االجتماع التأسلللليسللللي األول لمجاس االسللللتدمار البريدي ،الذي يدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر،
-1
يختار المجاس من بين أعضائه رئيسا ً وأربعة نواا للرئيس ورؤساء الاجان/نوابهم/رؤساء الاجان المتشاركين،
كما يعد نظامه الداخاي .ويكون الرئيس ونواا الرئيس األربعة من البلدان األعضااااااااء في كل مجموعة من
28
المجموعات الجغرافية الخمس في االتحاد.
يجتمع مجاس االستدمار البريدي مرتين ،أو أكثر استثنائيا ،كل سن في مقر االتحاد ،وفقا لإلجراءات
-2
29
المعنية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
30

تتألف الاجن اإلداري من رئيس مجاس االستدمار البريدي ونوابه ورؤساء لجانه ورؤسائها المتشاركين
-3
ونوابهم .وتتولى هذه الاجن إعداد وتوجيه أعمال كل دورم من دورات مجاس االسلللتدمار البريدي .وتضلللطاع بجميع
المهام التي يقرر هذا األخير أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خالل عماي التخطيط االستراتيجي.
اسللتنادا ً إلى اسللتراتيجي االتحاد التي يقرها المؤتمر ،وال سلليما الجانب المتعاق باسللتراتيجيات األجهزم الدائم
-4
لالتحاد ،يضع مجاس االستدمار البريدي في دورم اجتماعه التالي لامؤتمر برنامج عمل أساسي يشمل عددا من الخطط
الميداني الرامي إلى إنجاز االستراتيجيات .وبرنامج العمل األساسي هذا ،الذي يتضمن عددا محدودا من األنشط حول
مواضيع مستجدم وذات فائدم مشترك  ،يُراجع كل عام وفقا ً لاوقائع واألولويات الجديدم.

يمدل رئيس الاجن االستشاري هذه الاجن في اجتماعات مجاس االستدمار البريدي متى انطوى جدول
-5
أعماله عاى مسائل تهم الاجن االستشاري .
المادم 115
المراقبون
-1
1 -1

المراقبون
يجوز لمجاس اإلدارم أن يعين ممداين لحضلللور اجتماعات مجاس االسلللتدمار البريدي بصلللف مراقبين
وذلك لضمان تنسيق فعال بين أعمال الجهازين.
يجوز لابادان األعضاء في االتحاد غير األعضاء في المجاس ولامراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم
في المادم  105المشلللللللارك  ،دون حق التصلللللللويت ،في الجاسلللللللات العام وفي اجتماعات لجان مجاس
االستدمار البريدي.

-2
1 -2

المبادئ
ألسلللللباب تتعاق بالاوازميات ،يجوز لمجاس االسلللللتدمار البريدي أن يحد من عدد المشلللللاركين عن كل
مراقب ومراقب مؤقت .ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكام أدناء المناقشات.
يجوز الترخيص لامراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يسللللللاهموا ،بناء عاى طابهم ،في الدراسللللللات التي
تجرى ،رهنا بالشروط التي قد يضعها المجاس لضمان مردودي وفعالي عماه .ويجوز دعوتهم أيضا ً
إلى تولي رئاسللللللل األفرق الدائمة وفرق العمل 31عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك .وال يتحمل
االتحاد نفقات إضافي من جراء مشارك المراقبين والمراقبين المؤقتين.

2 -1

2 -2

 28عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 29عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 30عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 31عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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3 -2

في ظروف اسلللتدنائي  ،يجوز اسلللتبعاد أعضلللاء الاجن االسلللتشلللاري والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو
جزء من اجتماع .كما يجوز تقييد حقهم في تاقي بعض المسللتندات إذا ما اقتضللت ذلك سللري موضلوع
االجتماع أو المسللتند .ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسلله أن يتخذ القرار الخاص بوضللع هذا القيد تبعا
لكل حال  .وتباال الحاالت المختاف إلى مجاس اإلدارم وإلى مجاس االسلللللللتدمار البريدي إذا تعاق األمر
بمسلللائل تهم هذين الجهازين .ويجوز بعد ذلك لمجاس اإلدارم أن يعيد النظر في تاك القيود ،بالتشلللاور
مع مجاس االستدمار البريدي ،إذا رأي ضرورم لذلك وعندما يكون ذلك مالئما ً.

المادم 116
استرداد نفقات السفر
تقع نفقات سلللفر وإقام ممداي البادان األعضلللاء المشلللاركين في مجاس االسلللتدمار البريدي عاى عاتق
-1
ُّ
يحق ،لممدل واحد عن كل باد من البادان األعضلللللاء التي تعتبر من أقل البلدان
هذه البادان األعضلللللاء .غير أنه
نموا ،وفقا للقائمة التي تعد ا 32األمم المتحدم ،أن يسللترد دمن تذكرم طائرم ذهابا ً وإيابا ً في الدرج السللياحي أو
تذكرم قطار في الدرج األولى أو تكاف السفر بأي وسيا أخرى ،بشرط أال يتجاوز هذا المباال دمن تذكرم طائرم
ذهابا ً وإيابا ً في الدرج السياحي  ،وذلك باستدناء االجتماعات التي تُعقد خالل المؤتمر.
المادم 117
معاومات عن أنشط مجاس االستدمار البريدي
بعد كل دورم ،يُوافي مجاس االسلللللتدمار البريدي البادان األعضلللللاء في االتحاد ومسلللللتدمريها المعيَّنين
-1
واالتحادات المحدودم وأعضلللاء الاجن االسلللتشلللاري بمعاومات عن أنشلللطته ،وذلك بأن يرسلللل إليها ،في جما
أمور ،تقريرا ً تحايايا ً وكذلك األحكام والقرارات الصادرم عنه.
-2

يُعد مجاس االستدمار البريدي تقريرا سنويا عن أعماله لعرضه عاى مجاس اإلدارم.

يرفع مجاس االسللتدمار البريدي إلى المؤتمر تقريرا ً شللامالً عن أعماله ،يتضللمن التقارير عن األجهزم
-3
الفرعي الممول من المسلللتخدمين وفقا ً لامادم  ،152ويرسلللاه إلى البادان األعضلللاء في االتحاد وإلى مسلللتدمريها
المعيَّن ين وإلى أعضاء الاجن االستشاري قبل افتتاح المؤتمر بشهرين عاى األقل.
33

المادة 117مكررا
لجنة التنسيق بين أجهزة االتحاد الدائمة
تتألف لجنة التنسااايق بين أجهزة االتحاد الدائمة من رئيس مجلس اإلدارة ورئيس مجلس االساااتثمار
-1
البريد والمدير العام للمكتا الدولي.
-2
1 -2
2 -2
3 -2

مهام واختصاصات لجنة التنسيق ي:
اإلسهام في تنسيق أعمال أجهزة االتحاد الدائمة؛
االجتماع ،عند الضاااااارورة ،من أجل مناقشااااااة المسااااااائل المهمة المتعلقة باالتحاد والخدمة البريدية
وتزويد أجهزة االتحاد بتقييم لهذه المسائل؛
ضمان تن يذ عملية التخطيط االستراتيجي تن يذا سليما بحيث تتخذ األجهزة المناسبة جميا القرارات
المتعلقة بأنشطة االتحاد وفقا للمسؤوليات المحددة لكل جهاز منها في وثائق االتحاد.

تجتما لجنة التنسيق ،بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة ،مرتين كل عام في مقر االتحاد .ويحدد رئيس مجلس
-3
اإلدارة تاريخ ومكان انعقاد االجتماع بعد االت اق ما رئيس مجلس االستثمار البريد والمدير العام للمكتا الدولي.
 32عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
 33أدخاه مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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الباب 4
الاجن االستشاري
المادم 118
هدف الاجن االستشاري
تهدف الاجن االسلللتشلللاري إلى تمديل مصلللالح القطاع البريدي بنطاقه الواسلللع وإتاح إطار لاحوار
-1
الفعال بين األطراف المعني .
المادم 119
تكوين الاجن االستشاري
-1
1 -1
1-1مكررا ً
1-1دالدا ً

2 -1
3 -1
1مكررا ً

تضم الاجن االستشاري :
منظمات غير حكومي تمدل الزبائن وموردي خدمات التوزيع ،ومنظمات العمال وموردي السلللللللاع
والخدمات الذين يعماون لصللللالح قطاع الخدمات البريدي والمنظمات المشللللابه التي تضللللم األفراد
فضال عن المؤسسات التي لها مصاح في أن تساهم في تحقيق مهم االتحاد وأهدافه؛
شلللخصلللي ات رفيع المسلللتوى من القطاع البريدي توصلللي بها البادان األعضلللاء أو أجهزم االتحاد
34
المعني بما في ذلك الاجن االستشاري ؛
منظمللات المجتمع المللدني :المنظمللات البريللدي ل اإلقايمي ل وغيرهللا من المنظمللات غير الحكومي ل
البريللدي ل الللدولي ل  ،ومنظمللات توحيللد المقللاييس والمنظمللات المللالي ل وتاللك المعني ل بللالتنمي ل غير
35
المنصوص عايها في المادم 1-1؛
األعضاء الذين يعينهم مجاس اإلدارم ممن يختارهم من بين أعضائه؛
األعضاء الاذين يعينهم مجاس االستدمار البريدي ممن يختارهم من بين أعضائه.
إذا كانت أي منظم مسجا وجب أن تُس َّجل في أحد البادان األعضاء في االتحاد.

36

تُقسلللم النفقات المترتب عاى عمل الاجن االسلللتشلللاري بين االتحاد وأعضلللاء الاجن وفقا ل جراءات
-2
التي حددها مجاس اإلدارم.
-3

ال يتقاضى األعضاء في الاجن االستشاري أي أجر أو مكافأم أخرى.

المادم 120
العضوي في الاجن االستشاري
باستدناء األعضاء الذين يعينهم مجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي ،يُحدَّد انضمام األعضاء
-1
إلى الاجن االستشاري من خالل إجراء يقتضي إيداع طاب وقبول هذا الطاب ،يضعه مجاس اإلدارم وينجز وفقا
لابند  30-1من المادم .107
-2

يعين كل عضو في الاجن االستشاري ممداه الخاص.

 34أدخاه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 35أدخاه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 36أدخاه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
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المادم 121
اختصاصات الاجن االستشاري
-1
1 -1

2 -1
3 -1
4 -1
5 -1

لاجن االستشاري االختصاصات التالي :
بحث مستندات وتقارير مجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي .وفي ظروف استدنائي  ،يجوز تقييد
الحق في تاقي بعض الن صوص والم ستندات إذا ما اقت ضت ذلك سري مو ضوع االجتماع أو الم ستند.
ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسللللللله أن يتخذ القرار الخاص بوضلللللللع هذا القيد تبعا لكل حال  .وتباال
الحاالت المختاف إلى مجاس اإلدارم وإلى مجاس االسللتدمار البريدي إذا تعاق األمر بمسللائل تهم هذين
الجهازين .ويجوز بعد ذلك لمجاس اإلدارم أن يعيد النظر في تاك القيود ،بالتشلللاور مع مجاس االسلللتدمار
البريدي ،إذا رأى ضرورم لذلك وعندما يكون ذلك مالئما.
إجراء دراسات بشأن القضايا ذات األهمي بالنسب إلـى أعضــاء الاجنــ االستشاري واإلسهام في تاك الدراسات.
النظر في القضايا المؤدرم في قطاع الخدمات البريدي وإصدار تقارير عنها.
المسللللللاهم في أعمال مجاس اإلدارم ومجاس االسللللللتدمار البريدي ،بما فيها تقديم تقارير وتوصلللللليات
وعرض آراء بناء عاى طاب المجاسين.
تقديم توصيات إلى المؤتمر ،رهنا بموافق مجاس اإلدارم ،وإذا تعاق األمر بالمسائل التي تهم مجاـللـلس
االستدمار البريدي ،بعد فحص هذا األخير لها وتعايقه عايها.

المادم 122
تنظيم الاجن االستشاري
يعاد تنظيم الاجن االسلللللللتشلللللللاري بعد كل مؤتمر وفقا ل طار الذي يحدده مجاس اإلدارم .ويرأس رئيس
-1
مجاس اإلدارم االجتماع التنظيمي لاجن االستشاري الذي يجري خالله انتخاب رئيس الاجن المذكورم.
تحدد الاجن االسلللتشلللاري تنظيمها الداخاي وتضلللع النظام الداخاي الخاص بها مع مراعام المبادئ العام
-2
لالتحاد ورهنا بموافق مجاس اإلدارم وبعد استشارم مجاس االستدمار البريدي.
تجتمع الاجن االسلتشلاري مرم واحدم في السلن  .وتعقد االجتماعات من حيث المبدأ في مقر االتحاد وقت
-3
انعقاد اجتماعات مجاس االسللللللتدمار البريدي .ويحدد رئيس الاجن االسللللللتشللللللاري تاري كل اجتماع ومكان انعقاده
باالتفاق مع رئيسي مجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي والمدير العــام لامكتب الدولي.
المادم 123
ممداو الاجن االستشاري في كل من مجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي والمؤتمر
من أجل ضلللمان تواصلللل فعال مع أجهزم االتحاد ،يجوز لاجن االسلللتشلللاري أن تعين ممداين لحضلللور
-1
اجتماعات المؤتمر ومجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي ولجان كل منها بصف مراقبين دون حق التصويت.
يُدعى أعضاء الاجن االستشاري إلى حضور الجاسات العام واجتماعات لجان مجاس اإلدارم ومجاس
-2
37
االسلللللتدمار البريدي وفقا ً لامادم  .105ويجوز لهم كذلك االشلللللتراك في أعمال األفرقة الدائمة وفرق العمل وفقا ً
لاشروط المنصوص عايها في البند  2-2من المادم 109والبند  2-2من المادم .115
يمدل كل من رئيس مجاس اإلدارم ورئيس مجاس االسلللللللتدمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات
-3
الاجن االستشاري متى انطوى جدول أعمال هذه االجتماعات عاى مسائل تهم هذين الجهازين.
37
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المادم 124
المراقبون في الاجن االستشاري
يجوز لابادان األخرى األعضاء في االتحاد ولامراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم فـي المادم 105
-1
المشارك  ،دون حق التصويت ،في دورات الاجن االستشاري .
ألسباب تتعاق بالاوازميات ،يجوز لاجن االستشاري أن تحد من عدد المشاركين عن كل مراقب ومراقب
-2
مؤقت .ويجوز لها أيضا الحد من حقهم في تناول الكام أدناء المناقشات.
في ظروف استدنائي  ،يجوز استبعاد المراقبين والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع .كما
-3
يجوز تقييد حقهم في تاقي بعض المسللتندات إذا ما اقتضللت ذلك سللري موضللوع االجتماع أو المسللتند .ويجوز لكل
جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حال  .وتباـللللال الحاالت المختاف إلى مجاس
اإلدارم وإلى مجاس االسللللتدمار البريدي إذا تعاق األمر بمسللللائل تهم مجاس االسللللتدمار البريدي .ويجوز بعد ذلك
لمجاس اإلدارم أن يعيد النظر في تاك القيود ،بالتشلللللاور مع مجاس االسلللللتدمار البريدي ،إذا رأى ضلللللرورم لذلك
وعندما يكون ذلك مالئما.
المادم 125
معاومات عن أنشط الاجن االستشاري
بعد كل دورم ،تُوافي الاجن االسلللتشلللاري مجاس اإلدارم ومجاس االسلللتدمار البريدي بمعاومات عن أنشلللطتها،
-1
وذلك بأن ترسل إلى رئيسي هذين الجهازين ،في جما أمور ،تقريرا ً تحايايا ً عن اجتماعاتها وتوصياتها وآرائها.
ترفع الاجن االسللتشللاري إلى مجاس اإلدارم تقريرا عن نشللاطها السللنوي وترسللل نسللخ منه إلى مجاس
-2
االسللتدمار البريدي .ويدرج هذا التقرير في مسللتندات مجاس اإلدارم المقدم إلى البادان األعضللاء في االتحاد وإلى
مستدمريها المعيَّنين واالتحادات المحدودم وفقا لامادم .111
ترفع الاجن االستشاري إلى المؤتمر تقريرا ً شامالً عن أنشطتها ،وترسل نسخ منه إلى البادان األعضاء
-3
في االتحاد وإلى مستدمريها المعيَّنين قبل افتتاح المؤتمر بشهرين عاى األقل.
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الفصل الداني
المكتب الدولي
الباب 1
انتخاب المدير العام لامكتب الدولي ونائبه ومهامهما
المادم 126
انتخاب المدير العام لامكتب الدولي ونائبه
ينتخب المؤتمر المدير العام ونائب المدير العام لامكتب الدولي لافترم الفاصلللللللا بين مؤتمرين متتاليين
-1
وال تقل مدم تفويضللللللهما عن أربع سللللللنوات .قابا لاتجديد مرم واحدم .ويحدد تاري بدء عماهما في  1يناير من
السن التي تاي المؤتمر ،ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك.
يوجه المدير العام لامكتب الدولي مذكرم إلى حكومات البادان األعضلللللاء ،قبل افتتاح المؤتمر بسلللللبع
-2
أشللهر عاى األقل ،لدعوتها إلى تقديم الترشلليحات ،إن وجدت ،لوظيفتي المدير العام ونائب المدير العام ،عاى أن
يوضللح في الوقت نفسلله ما إذا كان المدير العام أو نائب المدير العام الاذان يباشللران وظائفهما يبديان اهتمامهما
بتجديد مدم تفويضللهما األصللاي عند االقتضللاء .ويجب أن تصللل الترشلليحات مشللفوع ً بنسللخ من السلليرم الذاتي
المهني لامرشللحين إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشللهرين عاى األقل .ويجب أن يكون المرشللحون من
رعايا البادان األعضلللللللاء التي تقدمهم .ويعد المكتب الدولي المسلللللللتندات الالزم لامؤتمر .ويُنتخب المدير العام
ونائب المدير العام باالقتراع السري ويتناول االنتخاب األول وظيف المدير العام.
في حال شلللللللغور وظيف المدير العام ،يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدم
-3
التفويض المقررم لهذا األخير ،ويمكن انتخابه لهذه الوظيف وقبوله تاقائيا كمرشح ،بشرط أال تكون مدم تفويضه
األصللاي بوصللفه نائب المدير العام قد سللبق أن جددت مرم من قبل المؤتمر السللابق وأن يعان عن رغبته في أن
يتم اعتباره مرشحا لوظيف المدير العام.
في حال شلللللللغور وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في آن واحد ،ينتخب مجاس اإلدارم نائب
-4
مدير عام لافترم الممتدم حتى المؤتمر القادم ،عاى أسلللللاس الترشللللليحات التي تقدم نتيج ل عالن عن مسلللللابق .
وبالنسب لتقديم الترشيحات يطبق البند  2بطريق القياس.
في حال شلللغور وظيف نائب المدير العام ،يكاف مجاس اإلدارم ،بناء عاى اقتراح من المدير العام ،مديرا ً من
-5
المديرين من رتب مد )D 2( 2-في المكتب الدولي باالضطالع بوظائف نائب المدير العام لغاي المؤتمر القادم.
المادم 127
مهام المدير العام
ص رمكررا المدير العام و الممثل القانوني لتتحاد.
-1
38
39

ينظم المدير العام المكتب الدولي 39ويديره ويوجهه وهو ممداه القانوني.
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-2

فيما يتعاق بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:

1 -2

المدير العام مختص بتصلللللللنيف وظائف الرتب من خ ع )G 1( 1-إلى مد )D 2( 2-وتعيين وترقي
الموظفين في هذه الرتب؛

2-2

بالنسلللللللب إلى التعيينات في الرتب من ف )P 1(1-إلى مد ،)D 2( 2-يأخذ المدير العام في االعتبار
المؤهالت المهني لامرشللحين الذين توصللي بهم البادان األعضللاء التي يحمل المرشللحون جنسلليتها أو
التي يمارسلللللللون فيها نشلللللللاطهم المهني مع مراعام مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات
والاغات .وي شغل وظائف الرتب مد )D 2( 2-بقدر اإلمكان ،مرشحون قادمون من مناطق مختاف ومن
مناطق خالف تاك التي ينتمي إليها المدير العام ونائب المدير العام ،مع إيالء االعتبار لفعالي المكتب
الدولي في المقام األول  .وفي حال الوظائف التي تقتضلللللللي مؤهالت خاصللللللل يجوز لامدير العام أن
يُوظف أشخاصا ً من الخارج؛

3 -2

يراعى كذلك ،عند تعيين موظف جديد ،أن يكـون األش ـخاص الذين يشغاــون وظائف من الرتب مد2-
( )D 2ومد )D 1( 1-وف ،)P 5( 5-من حيث المبدأ ،من رعايا بادان مختاف أعضاء في االتحاد؛

4 -2

عند ترقي أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد )D 2( 2-و مد )D 1( 1-وف ،)P 5( 5-ال ياتزم
المدير العام بتطبيق المبدأ نفسه المذكور في البند 3-2؛

5 -2

تأتي ضرورم مراعام مبدأي التوزيع الجغرافي العادل والاغات بعد مبدأ االستحقاق في عماي التعيين؛

6 -2

يُطاع المدير العام مجاس اإلدارم مرم كل عام عاى التعيينات والترقيات إلى الرتب من ف)P 4( 4-
إلى مد.)D 2( 2-

-3

وعالوم عاى ذلك ،يضطاع المدير العام بالمهام اآلتي :

1 -3

القيام بوظيفتي وديع ودائق االتحاد والوسللليط في اإلجراءات الخاصللل باالنضلللمام إلى االتحاد والقبول
فيه وكذا االنسحاب منه؛

2 -3

إخطار جميع حكومات البادان األعضاء بالقرارات التي يتخذها المؤتمر؛

3 -3

إخطار جميع البادان األعضاء ومستدمريها المعيَّنين باألنظم التي يضعها أو يراجعها مجاس االستدمار البريدي؛

4 -3

إعداد مشلللللروع الميزاني السلللللنوي لالتحاد بأقل مسلللللتوى ممكن يتفق ومتطابات االتحاد ،وتقديمه في
الوقت المناسللب إلى مجاس اإلدارم لانظر فيه؛ وإرسللال الميزاني إلى البادان األعضللاء في االتحاد بعد
موافق مجاس اإلدارم عايها والقيام بتنفيذها؛
تنفيذ األنشط المحدُّدم التي تطابها أجهزم االتحاد ،وتاك التي تُسند إليه بموجب ودائق االتحاد؛

6 -3

اتخاذ المبادرات الرامي إلى تحقيق األهداف التي تحددها أجهزم االتحاد ،في إطار السللللياسلللل المطبق
واألموال المتوفرم؛

7 -3

تقديم مقترحات واقتراحات إلى مجاس اإلدارم أو مجاس االستدمار البريدي؛

8 -3

تقديم اقتراحات إلى مجاس االسللتدمار البريدي تخص التعديالت عاى النظام المترتب عاى قرارات المؤتمر
تماشيا مع النظام الداخاي لمجاس االستدمار البريدي ،وذلك بعد اختتام المؤتمر؛

9 -3

إعداد مشللروع اسللتراتيجي االتحاد ومشللروع خط األعمال الرباعي لالتحاد البريدي العالمي 40الاذين
سللللليُعرضلللللان عاى المؤتمر ،وذلك من أجل مجاس اإلدارم وعاى ضلللللوء التوجيهات التي يصلللللدرها
المجاسان؛

5 -3
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10-3

إعداد تقرير رباعي حول أداء البادان األعضلللللللاء في تنفيذ اسلللللللتراتيجي االتحاد البريدي العالمي التي
وافق عايها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي ،وتقديمه إلى مجاس اإلدارم لاموافق عايه؛
41

11-3

( ُحذِّف؛

12-3

العمل كوسيط في العالقات بين:

 1-12-3االتحاد البريدي العالمي واالتحادات المحدودم؛
 2-12-3االتحاد البريدي العالمي واألمم المتحدم؛
 3-12-3االتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولي التي تنطوي أنشطتها عاى فائدم بالنسب لالتحاد؛
 4-12-3االتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولي أو الجمعيات أو المؤسللللسللللات التجاري التي ترغب أجهزم
االتحاد في استطالع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛
13-3

االضلللطالع بمهام األمين العام ألجهزم االتحاد واإلشلللراف بهذه الصلللف عاى ما ياي بوجه خاص ،مع
مراعام األحكام الخاص من هذا النظام:

 1-13-3إعداد وتنظيم أعمال أجهزم االتحاد؛
 2-13-3إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدارها وتوزيعها؛
 3-13-3اإلشراف عاى عمل األمان خالل اجتماعات أجهزم االتحاد؛
14-3

حضور جاسات أجهزم االتحاد واالشتراك في المداوالت دون حق التصويت مع إمكاني إيفاد من يمداه.

المادم 128
مهام نائب المدير العام
-1

نائب المدير العام هو المساعد لامدير العام ،وهو مسؤول أمامه.

في حال تعذر قيام المدير العام بمهامه فإن نائب المدير العام يمارس سلللللللاطات هذا األخير .و كذلك
-2
األمر في حال شغور وظيف المدير العام عاى النحو المذكور في البند  3من المادم .126

41
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الباب 2
أمان أجهزم االتحاد والاجن االستشاري
المادم 129
مالحظات عام
-1

يضطاع المكتب الدولي بمهام أمان أجهزم االتحاد والاجن االستشاري تحت مسؤولي المدير العام.

المادم 130
إعداد مستندات أجهزم االتحاد وتوزيعها
يُعد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشلللبكي لتتحاد كاف المسلللتندات التي تنشلللر في الصللليال الاغوي
-1
42
الم حددم في ال مادم  155وف قا للن ظام الداخلي ل كل من مجلس اإلدارة ومجلس االساااااااتث مار البريد  .ويُعام
المكتب الدولي أيضلللا ً ممثلي البلدان األعضااااء بوجه خاص بنشلللر المساااتندات اإللكترونية الصاااادرة حديثا في
الموقع الشبكي لتتحاد 43عن طريق نظام إخطار شبكي فعال ُمعد لهذا الغرض.
إضللللاف إلى ذلك ،ال يوزع المكتب الدولي منشللللورات االتحاد مادياً ،من قبيل مناشللللير المكتب الدولي
-2
44
والتقارير التحاياي لمجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي ،إال بطاب كل باد عاى حدم.
المادم 131
قائم البادان األعضاء (الدستور ،المادم )2
يضلللع المكتب الدولي قائم البادان األعضلللاء في االتحاد ويقوم بتحيينها أوال بأول بأن يبَّين فيها مرتب
-1
مساهمتها ،ومجموعتها الجغرافي ووضعها بالنسب إلى ودائق االتحاد.
المادم 132
المعاومات .اآلراء .طابات شرح الودائق وتعدياها .االستعالمات .الدور في تصفي الحسابات (الدستور -المادم 20؛
النظام العام -المواد  139و 140و)143
يضلللع المكتب الدولي نفسللله في كل وقت رهن إشلللارم مجاس اإلدارم ومجاس االسلللتدمار البريدي والبادان
-1
األعضاء ومستدمريها المعيَّنين ليمدهم بجميع المعاومات الضروري عن المسائل الخاص بالخدم .
يجمع المكتب الدولي بصللللللف خاصلللللل كل أنواع المعاومات التي تهم الخدم البريدي الدولي  ،ويُنسللللللقها
-2
وينشللللرها ويوزعها؛ ويصللللدر بنا ًء عاى طاب األطراف المتنازع رأيه في المسللللائل المتنازع عايها؛ ويُابي طابات
شلللرح ودائق االتحاد وتعدياها ،ويُجري ،بصلللف عام  ،الدراسلللات ويقوم بأعمال الصلللياغ أو إعداد المسلللتندات التي
يُكاف بها بموجب الودائق المذكورم أو التي تحال إليه لصالح االتحاد.
42
43
44

عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
أدخاه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
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يقوم أيضا بالتحريات التي تطابها البادان األعضاء ومستدمروها المعيَّنون من أجل معرف رأي البادان
-3
األعضللاء األخرى ومسللتدمريها المعيَّنين في مسللأل معيَّن  .وال تكون نتيج التحري بمداب تصللويت كما ال تكون
مازم ً بصف رسمي .
-4

يجوز أن يتدخل بوصفه مكتب مقاص في تصفي جميع أنواع الحسابات المتعاق بالخدم البريدي .

يضلللللمن المكتب الدولي سلللللري وأمن البيانات التجاري التي يُقدمها البادان األعضلللللاء ومسلللللتدمروها
-5
المعيَّنون من أجل تنفيذ مهامه النابع من ودائق االتحاد أو قراراته.
المادم 133
التعاون التقني (الدستور -المادم )1
-1

يطور المكتب الدولي في إطار المساعدم التقني الدولي المساعدم التقني البريدي بجميع أشكالها.

المادم 134
النماذج التي يقدمها المكتب الدولي (الدستور -المادم )20
يتولى المكتب الدولي المسؤولي عن ترتيب صنع قسائم المجاوب الدولي  ،ويزود بها البادان األعضاء
-1
أو مستدمريها المعيَّنين الذين يطابونها بسعر التكاف .
المادم 135
ودائق االتحادات المحدودم واالتفاقات الخاص (الدستور -المادم )8
تر سل مكاتب االتحادات المحدودم إلى المكتب الدولي ن سختين من ودائق االتحادات المحدودم واالتفاقات
-1
الخاص التي تُبرم تطبيقا لامادم  8من الدستور ،وفي حال تعذر ذلك ،يرساها أحد األطراف المتعاقدم.
يحرص المكتب الدولي عاى أال تتضلللمن ودائق االتحادات المحدودم واالتفاقات الخاصللل شلللروطا أقل
-2
مواتام لاجمهور من الشلللللروط المنصلللللوص عايها في ودائق االتحاد .ويخطر المكتب الدولي مجاس اإلدارم بكل
مخالف يتم اكتشافها عند تطبيق هذا الحكم.
يُخطر المكتب الدولي البادان األعضلللاء ومسلللتدمريها المعيَّنين بوجود االتحادات المحدودم وباالتفاقات
-3
الخاص المشار إليها أعاله.
المادم 136
مجا االتحاد
ين شر المكتب الدولي ،باال ستعان بالم ستندات التي تو ضع تحت ت صرفه ،مجا ت صدر بالاغات العربي
-1
والصيني واإلنجايزي والفرنسي واأللماني والروسي واإلسباني .
المادم 137
التقرير السنوي عن أعمال االتحاد (الدستور ،المادم 20؛ النظام العام ،المادم )24-1-107
يعد المكتب الدولي تقريرا سلللللنويا عن أعمال االتحاد ويرسلللللاه ،بعد موافق الاجن اإلداري لمجاس اإلدارم
-1
عايه ،إلى البادان األعضاء ومستدمريها المعيَّنين ،وإلى االتحادات المحدودم وإلى األمم المتحدم.
170

النظام العام

الفصل الدالث
تقلللديم االقتراحلللات والنظر فيهلللا واإلخطلللار بلللالقرارات المعتملللدم ودخول األنظمللل
والقرارات األخرى المعتمدم حيز التنفيذ

المادم 138
إجراءات تقديم االقتراحات إلى المؤتمر (الدستور -المادم )29
رهنا باالسلللتدناءات المنصلللوص عايها في البندين  2و ،5تنظم اإلجراءات اآلتي تقديم االقتراحات من
-1
البادان األعضاء إلى المؤتمر:
1 -1

تقبل االقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاري المحدد لامؤتمر بست أشهر عاى األقل؛

2 -1

ال يقبل أي اقتراح ذي طابع صياغي خالل مدم األشهر الست التي تسبق التاري المحدد لامؤتمر؛

3 -1

ال تقبل االقتراحات الجوهري التي تصل إلى المكتب الدولي خالل فترم ما بين ست وأربع أشهر قبل
التاري المحدد لامؤتمر إال إذا أيدها بادان عضوان عاى األقل؛

4 -1

ال تقبل االقتراحات الجوهري التي تصللل إلى المكتب الدولي خالل فترم ما بين أربع أشللهر وشللهرين
قبل التاري المحدد لامؤتمر إال إذا أيدها دماني بادان أعضللاء عاى األقل ،أما االقتراحات التي ترد بعد
ذلك فال تقبل؛

5 -1

يجب أن تصل إقرارات التأييد إلى المكتب الدولي خالل المدم نفسها المقررم لالقتراحات المتعاق بها.

يجب أن تصلللل االقتراحات المتعاق بالدسلللتور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بسلللت
-2
أشللهر عاى األقل؛ وأي اقتراحات تصللل بعد هذا التاري  ،ولكن قبل افتتاح المؤتمر ،ال تؤخذ في االعتبار إال إذا قرر
المؤتمر ذلك بأغابي دادي البادان ال ُممدا في المؤتمر ،وإذا تمت مراعام الشروط المنصوص عايها في البند .1
يجب ،كقاعدم ،أال يكون ألي اقتراح إالَّ غرض واحد وأال يحتوي إال عاى التعديالت التي يبررها هذا
-3
الغرض .وكذلك ،يكون كل اقتراح قد تترتب عايه تكاليف كبيرم لالتحاد مشللفوعا ببيان أدره المالي الذي يُعده الباد
العضو صاحب االقتراح ،بالتشاور مع المكتب الدولي ،بغي تحديد الموارد المالي الالزم لتنفيذه.
تضللللع البادان التي تقدم اقتراحات ذات طابع صللللياغي عبارم راقتراح ذو طابع صللللياغير في أعالها
-4
وينشــرها المكتب الدولـي تحت رقــم يعقبه حرف  .Rوتنشر االقتراحات التي ال تحمل هذه العبارم ولكنها ،في
رأي المكتب الدولي ،ال تتناول سلللوى نقاطا ذات طابع صلللياغي مشلللفوع بشلللرح مناسلللب؛ ويعد المكتب الدولي
قائم بهذه االقتراحات لعرضها عاى المؤتمر.
ال تسللري اإلجراءات المنصللوص عايها في البندين  1و 4ال عاى االقتراحات المتعاق بالنظام الداخاي
-5
45
َ
لامؤتمرات وال على االقتراحات التي تُقدَّم إلى مجلس اإلدارة أو مجلس االستثمار البريد .

 45عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام  2016ومؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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ً46

المادم 138مكررا
إجراءات تعديل االقتراحات المقدم طبقا لامادم 138
يجوز االسلللللللتمرار في عرض التعديالت القتراحات قُدمت بالفعل ،باسلللللللتدناء االقتراحات التي يقدمها
-1
مجاس اإلدارم أو مجاس االستدمار البريدي ،عاى المكتب الدولي وفقا ألحكام النظام الداخاي لامؤتمرات.
تصلللللللل تعديالت االقتراحات التي يقدمها مجاس اإلدارم أو مجاس االسلللللللتدمار البريدي ،إلى المكتب
-2
الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين عاى األقل .وبعد انقضاء هذه المدم ،يجوز لابادان األعضاء عرض تعديالتها
خالل جاسات المؤتمر.
المادم 139
إجراءات تقديم االقتراحات التي تُعدل االتفاقي أو االتفاقات في الفترم الفاصا بين مؤتمرين
لكي يكون كل اقتراح يُقدمه أحد البادان األعضاء في الفترم الفاصا بين مؤتمرين ويتعاق باالتفاقي أو
-1
االتفاقات مؤهالً لانظر فيه ،يجب أن يؤيده بادان ع ضوان آخران عاى األقل .ولن يُبت في هذه االقتراحات ما لم
يتاق المكتب الدولي إقرارات التأييد الالزم في الوقت نفسه.
-2

ترسل هذه االقتراحات إلى البادان األعضاء األخرى عن طريق المكتب الدولي.

المادم 140
ُ
بحث االقتراحات التي تعدل االتفاقي أو االتفاقات في الفترم الفاصا بين مؤتمرين
يخضع كل اقتراح يتعاق باالتفاقي وباالتفاقات وببروتوكوالتها الختامي ل جراءات التالي  :حين يرسل
-1
باد عضلللو اقتراحا إلى المكتب الدولي ،فإن المكتب الدولي يرسلللاه إلى جميع البادان األعضلللاء لانظر فيه .وتتاح
لهذه البادان مها  45يوما ً 47لبحث االقتراح وموافام المكتب الدولي بأي مالحظات بشلللللأنه عند االقتضلللللاء .وال
تقبل التعديالت .وعند انقضلللللللاء هذه المها ومدتها  45يوما ً ،48يباال المكتب الدولي البادان األعضلللللللاء بكاف
المالحظات التي وصاته ويدعو كل باد عضو إلى التصويت بقبول االقتراح أو رفضه .وتعتبر البادان األعضاء
التي ال تبعث بصللللوتها في مها  45يوما ً 49ممتنع ً عن التصللللويت .وتحسللللب المهل السللللالف الذكر اعتبارا من
تاري إرسال مناشير المكتب الدولي.
إذا كان االقتراح متعاقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فإن البادان األعضللللللللاء األطراف في هذا
-2
االتفاق هي وحدها التي لها الحق في المشارك في اإلجراءات المنصوص عايها في البند .1
المادم 141
إجراءات تقديم االقتراحات إلى مجاس االسلللللتدمار البريدي فيما يخص إعداد األنظم الجديدم عاى ضلللللوء القرارات
التي يتخذها المؤتمر
يضلللللللع مجاس االسلللللللتدمار البريدي نظامي االتفاقي البريدي العالمي واالتفاق الخاص بخدمات الدفع
-1
البريدي عاى ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.
 46أدخاه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 47عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام 2016
 48عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام 2016
 49عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام 2016
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فيما يتعاق باالقتراحات الناتج عن التعديالت التي اقترح إدخالها عاى االتفاقي أو عاى االتفاق الخاص
-2
بخدمات الدفع البريدي  ،ينبغي أن تقدم إلى المكتب الدولي في الوقت نفسللله الذي تقدم فيه اقتراحات المؤتمر المتصلللا
بها .ويجوز أن يقدمها باد عضو واحد دون تأييد من بادان أعضاء أخرى .وتُرسل هذه االقتراحات إلى جميع البادان
األعضاء قبل انعقاد المؤتمر بشهر عاى أقصى تقدير.
أما االقتراحات األخرى الخاصلللللل باألنظم والمفترض أن ينظر فيها مجاس االسللللللتدمار البريدي عند
-3
ُ
إعداد األنظم الجديدم في غضللللون األشللللهر السللللت التالي لامؤتمر ،فتقدَّم إلى المكتب الدولي قبل انعقاد المؤتمر
بشهرين عاى األقل.
يجب أن تصللللللللل االقتراحات المتعاق بإدخال تغييرات عاى األنظم نتيج لقرارات المؤتمر والتي
-4
تقدمها البادان األعضللللللاء ،إلى المكتب الدولي في مها ال تتجاوز شللللللهرين قبل افتتاح دورم مجاس االسللللللتدمار
البريـللللللللدي .وت ُوزع هذه االقتراحات عاى جميع البادان األعضللاء ومسللتدمريها المعيَّنين قبل انعقاد دورم مجاس
االستدمار البريدي بشهر عاى أقصى تقدير.
المادم 142
تعديل األنظم من قبل مجاس االستدمار البريدي
-1

يعالج مجاس االستدمار البريدي االقتراحات الرامي إلى تعديل األنظم .

-2

يجب الحصول عاى تأييد باد عضو واحد عاى األقل لتقديم أي اقتراح يستهدف تعديل األنظم .

-3

( ُحذف).

50

51

المادم 143
اإلخطار بالقرارات التي تعتمد بين مؤتمرين (الدستور -المادم 29؛ النظام العام  -المواد  139و 140و)142
تُكرس التعديالت التي تدخل عاى االتفاقي واالتفاقات والبروتوكوالت الختامي لهذه الودائق في إخطار
-1
يوجهه المدير العام لامكتب الدولي إلى حكومات البادان األعضاء.
يباال المكتب الدولي البادان األعضلللللللاء ومسلللللللتدمريها المعيَّنين بالتعديالت التي أدخاها مجاس االسلللللللتدمار
-2
البريدي عاى األنظم وعاى بروتوكوالتها الختامي  .وكذلك األمر فيما يتعاق بالتفسللليرات المشلللار إليها في البند 2-3
من المادم  38من االتفاقي وفي األحكام المقابا من االتفاقات.
المادم 144
دخول األنظم والقرارات األخرى التي تتخذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ
تدخل األنظم حيز التنفيذ في التاري نفسللللللله الذي تدخل فيه الودائق المنبدق عن المؤتمر حيز التنفيذ،
-1
ومدم سريانها هي مدم سريان هذه الودائق نفسها.
رهنا ً بأحكام البند  ،1ال تصللللللبح القرارات الخاصلللللل بتعديل ودائق االتحاد والتي تُعتمد بين مؤتمرين،
-2
نافذم إال بعد دالد أشلللللللهر عاى األقل من اإلخطار بها .وما ذلك ،ال ينطبق ذا الحد الزمني على أية تعديتت
52
للنظام تُعت َ َمد عقا وضا النظام الجديد ولكن تُعت َ َمد قبل أن يدخل النظام حيز التن يذ بحسا البند .1
 50عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 51حذفه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 52عدَّله مؤتمر أديس أبابا االستدنائي لعام .2018
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الفصل الرابع
الجوانب التموياي
المادم 145
تحديد مصاريف االتحاد (الدستور ،المادم )21
رهنا بأحكام البنود من  2إلى  ،6ال يجوز أن تتجاوز المصلللللاريف السلللللنوي المتعاق بأنشلللللط أجهزم
-1
االتحاد مباال  37 235 000فرنك سللويسللري لاسللنوات من  2017إلى  .2020وتنطبق هذه الحدود أيضللا عاى
53
الفترم التالي في حال إرجاء المؤتمر المقرر عقده في .2020
ال تتجاوز المصاريف المتعاق باجتماع المؤتمر القادم (انتقال األمان  ،وتكاليف النقل ،وتكاليف تركيب
-2
األجهزم التقني لاترجمـلللللللللل الفوري  ،وتكاليف طبع المسلللتندات خالل المؤتمر ،وما إلى ذلك) حد 2 900 000
فرنك سويسري.
يرخص لمجاس اإلدارم بتجللاوز الحللدود المقررم في البنللدين  1و 2لمراعللام الزيللادات في جللدول
-3
المرتبات والمساهمات الخاص بالمعاشات التقاعدي أو البدالت ،بما في ذلك تسويات مقر العمل التي تقبل األمم
المتحدم تطبيقها عاى موظفيها العاماين في جنيف.
يرخص لمجاس اإلدارم أيضلللا ً بأن يُعدل كل عام مباال المصلللاريف خالف تاك المتعاق بالموظفين وفقا
-4
لمؤشر أسعار االستهالك السويسري.
بغض النظر عن الب ند  ،1يجوز لمجاس اإلدارم ،أو لا مدير ال عام في حا ل الضلللللللرورم القصلللللللوى،
-5
الترخيص بتجاوز الحدود المقــررم لمواجه تكاليف اإلصالحات الهام وغير المتوقع في مبنى المكتب الدولي
عاى أالَّ يتعدى مباال التجاوز  125 000فرنك سويسري في السن .
إذا اتضلللللللح أن االعتمادات المرخص بها في البندين  1و 2غير كافي لضلللللللمان سلللللللير عمل االتحاد
-6
بسلللالسللل  ،فال يجوز تجاوز هذه الحدود إال بموافق أغابي البادان األعضلللاء في االتحاد .ويجب أن يتضلللمن أي
استطالع لارأي بيانا كامال بالوقائع التي تبرر هذا الطاب.
المادم 146
تسوي مساهمات البادان األعضاء
تسللدد البادان التي تنضللم إلى االتحاد أو التي ت ُقبل بصللف أعضللاء في االتحاد وكذا البادان التي تنسللحب
-1
من االتحاد حصتها عن السن كاها التي يصبح فيها قبولها أو انسحابها نافذا.
تدفع البادان األعضللاء مقدما حصلل مسللاهمتها في النفقات السللنوي لالتحاد عاى أسللاس الميزاني التي
-2
يقررها مجاس اإلدارم .ويجب دفع هذه الحصللص في اليوم األول من السللن المالي التي تتعاق بها الميزاني عاى
أقصلللى تقدير .فإذا ما انقضلللى هذا األجل ،ترتبت عاى المبالال المسلللتحق فائدم لصلللالح االتحاد بنسلللب  54٪5في
السن اعتبارا ً من الشهر الرابع.
53
54
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عندما تساوي المبالال المتأخرم عاى باد عضو من المساهمات اإلجباري  ،عدا الفوائد المستحق لالتحاد،
-3
مجموع مساهمات هذا الباد العضو عن السنتين الماليتين السابقتين أو تتجاوزها ،يجوز لاباد العضو المذكور أن
يتنازل نهائيا لالتحاد عن كامل المبالال المسللتحق له من قبل بادان أعضللاء أخرى أو عن جزء من تاك المبالال ،وفقا
لاطرائق التي يحددها مجاس اإلدارم ،وتُحدد شلللللروط التنازل عن االسلللللتحقاقات وفقا التفاق يُبرم بين الباد العضلللللو
والمدينين/الدائنين له واالتحاد.
يجب أن تتعهد البادان األعضلللاء التي يتعذر عايها ألسلللباب قانوني أو غيرها التنازل عن تاك المبالال،
-4
بإبرام خط الستهالك حساباتها المتأخرم.
فيما عدا ظروف اسللللللتدنائي  ،ال يجوز أن يمتد تحصلللللليل المبالال المتأخرم من المسللللللاهمات اإلجباري
-5
المستحق لالتحاد ،ألكدر من عشر سنوات.
في ظروف استدنائي  ،يجوز لمجاس اإلدارم أن يعفي أحد البادان األعضاء من كل الفوائد المستحق أو
-6
جزء منها إذا كان هذا األخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرم عايه.
يجوز أيضا إعفاء باد عضو ،في إطار خط الستهالك حساباته المتأخرم يوافق عايها مجاس اإلدارم،
-7
من كل الفوائد المتراكم أو المرتقب  ،أو من جزء منها .غير أن هذا اإلعفاء يخضع لتنفيذ خط االستهالك تنفيذا ً
كامالً مع احترام المواعيد المقررم ،في مها متفق عايها ال تتجاوز عشر سنوات.
تنطبق أحكام البنود من  3إلى  7قياسللللا ً عاى تكاليف الترجم التي يُعد المكتب الدولي فواتيرها لابادان
-8
األعضاء المنتمي إلى المجموعات الاغوي .
يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البادان األعضاء قبل موعد تسويتها بدالد أشهر عاى أقصى تقدير.
-9
وترسل الفواتير األصاي إلى العنوان الصحيح الذي قدمه الباد العضو المعني .وترسل النس اإللكتروني من
55
الفواتير عبر البريد اإللكتروني كإخطار مسبق أو كتنبيه.
إضاف إلى ذلك ،يقدم المكتب الدولي معاومات واضح إلى البادان األعضاء كاما فوتر فوائد لقاء التأخر
-10
56
في سداد فواتير معيَّن  ،بحيث يمكن لابادان األعضاء أن تتحقق بسهول من الفواتير التي تقاباها الفائدم.
المادم 147
العجز في التمويل
يُنشللللأ صللللندوق لالحتياطي لدى االتحاد بغي سللللد أوجه العجز في التمويل .ويحدد مجاس اإلدارم مباال
-1
هذه الصلللندوق .ويزود هذا الصلللندوق في المقام األول من فائض الميزاني  .ويجوز أن يُسلللتخدم كذلك في تحقيق
التوازن في الميزاني أو في تخفيض قيم مساهمات البادان األعضاء.
في حال حدوث عجز مؤقت في تمويل االتحاد ،تقدم حكوم االتحاد السويسري ألجل قصير السافيات
-2
الالزم وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك.

 55أدخاه مؤتمر إسطنبول لعام .2016
 56أدخاه مؤتمر إسطنبول لعام .2016

175

النظام العام
المادم 148
مراقب مسك الحسابات المالي والمحاسب
تشللرف حكوم االتحاد السللويسللري ،دون مقابل ،عاى مسللك الحسللابات المالي وكذلك عاى حسللابات
-1
المكتب الدولي في حدود االعتمادات التي يقررها المؤتمر.
المادم 149
العقوبات التاقائي
كل باد عضللو تعذر عايه التنازل المنصللوص عايه في البند  3من المادم  146وال يقبل الخضللوع لخط
-1
اسللللتهالك يقترحها المكتب الدولي وفقا لابند  4من المادم  146أو ال يراعيها ،يفقد تاقائيا حقه في التصللللويت في
المؤتمر وفي اجتماعات مجاس اإلدارم ومجاس االستدمار البريدي وال يعود مؤهال ليُنتخب في هذين المجاسين.
ترفع العقوبات التاقائي فورا بمجرد أن يدفع الباد العضلللللللو المعني بالكامل المبالال المتأخرم عايه من
-2
57
المسلللللاهمات اإلجباري المسلللللتحق لالتحاد ،األصلللللل والفوائد ،أو إذا اتفق مع االتحاد عاى الخضلللللوع لخط
استهالك لحساباته المتأخرم.
المادم 150
مراتب المساهم (الدستور -المادم 21؛ النظام العام -المواد  131و 145و 146و 147و)148
تساهم البادان األعضاء في تغطي نفقات االتحاد وفقا لمرتب المساهم التي تنتمي إليها .وهذه المراتب
-1
هي التالي :
مرتب مكون من  50وحدم؛
مرتبة مكونة من  47وحدة؛
مرتب مكون من  45وحدم؛
مرتبة مكونة من  43وحدة؛
مرتب مكون من  40وحدم؛
مرتبة مكونة من  37وحدة؛
مرتب مكون من  35وحدم؛
مرتبة مكونة من  33وحدة؛
مرتب مكون من  30وحدم؛
مرتبة مكونة من  27وحدة؛
مرتب مكون من  25وحدم؛
مرتبة مكونة من  23وحدة؛
مرتب مكون من  20وحدم؛
مرتبة مكونة من  17وحدة؛
مرتب مكون من  15وحدم؛
مرتبة مكونة من  13وحدة؛
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مرتب مكون من  10وحدات؛
مرتبة مكونة من  7وحدات؛
مرتب مكون من  5وحدات؛
مرتب مكون من  3وحدات؛
مرتب مكون من وحدم واحدم؛
مرتب مكون من  0.5وحدم مخصص ألقل البادان نموا التي تحددها األمم المتحدم ولبادان أخرى يعينها
مجاس اإلدارم؛
مرتبة مكونة من  0.1وحدة ،مخصاااااصاااااة للبلدان التي تعترف األمم المتحدة بأنها من الدول الجزرية
الصااغيرة النامية التي ال يتجاوز عدد سااكانها  200 000نساامة (بحسااا أحدث المعلومات اإلحصااائية
58
التي ينشر ا مكتا األمم المتحدة المعني .

-

بغض النظر عن مراتب المسلللللللاهم الواردم في البند  ،1يجوز ألي باد عضلللللللو أن يختار دفع عدد من
-2
ُ
وحدات المسللللاهم يتجاوز مرتب المسللللاهم التي ينتمي إليها خالل فترم دُنيا تعادل الفترم الواقع بين مؤتمرين.
ويُعان عن هذا التغيير في موعد أقصلللللاه فترم انعقاد المؤتمر .وفي نهاي الفترم الواقع بين مؤتمرين ،يعود الباد
العضللو تاقائيا إلى دفع العدد األصللاي لوحدات مسللاهمته إال إذا قرر االسللتمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات.
وتزيد المساهمات اإلضافي بمقدار الزيادم في المصاريف.
ت ُدرج البادان األعضللاء في إحدى مراتب المسللاهم السللالف الذكر وقت قبولها في االتحاد أو انضللمامها
-3
إليه ،وذلك وفقا ل جراء المذكور في البند  4من المادم  21من الدستور.
يجوز لابادان األعضللاء أن تصللنف نفسللها الحقا ً في مرتب مسللاهم أدنى خالل فترم تعادل الفترم الفاصللا
-4
بين مؤتمرين ،شريط أن يرسل طاب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين عاى األقل .ويصدر
المؤتمر رأيا ً غير مازم بخصلللللللوص طابات تغيير مراتب المسلللللللاهم هذه .ولاباد الخيار في إتباع رأي المؤتمر.
ويُرسل القرار النهائي لاباد العضو إلى أمان المكتب الدولي قبل نهاي المؤتمر .ويبدأ العمل بطاب التغيير هذا ،في
تاري بدء العمل باألحكام المالي التي يضلللللعها المؤتمر .وتبقى البادان األعضلللللاء التي لم تفصلللللح عن رغبتها في
تغيير مرتب المساهم خالل المهل المقررم في مرتب المساهم نفسها التي تنتمي إليها حتى ذلك الحين.
-5

ال يجوز لابادان األعضاء أن تطاب نزولها بأكدر من مرتب واحدم في آن واحد.

غير أنه في ظروف اسلللللللتدنائي  ،مدل الكوارث الطبيعي التي تتطاب برامج لامسلللللللاعدم الدولي  ،يجوز
-6
لمجاس اإلدارم أن يسللللمح بتخفيض مؤقت لمرتب المسللللاهم بواقع مرتب واحدم ،مرم واحدم فيما بين مؤتمرين،
بناء عاى طاب أحد البادان األعضللاء إذا قدم هذا األخير الدليل عاى أنه لم يعد باسللتطاعته اإلبقاء عاى مسللاهمته
ح سب المرتب التي اختارها أصال .وفي الظروف نفسها ،يجوز أيضا لمجاس اإلدارم أن يرخص بتخفيض مؤقت في
مرتب البادان األعضاء التي ال تنتمي إلى فئ أقل البادان نموا والتي صنفت من قبل في مرتب الوحدم الواحدم بأن تنتقل
إلى مرتب نصف الوحدم.
تطبيقا لابند  ،6يجوز لمجاس اإلدارم أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتب المسلللاهم لفترم أقصلللاها
-7
عامان ادنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر التالي ،أيهما أقرب .وعند انقضلللللللاء الفترم المحددم ،يعود الباد المعني
تاقائيا إلى مرتبته األصاي .
-8
58

بغض النظر عن البندين  4و ،5ال يخضع االنتقال الى فئ أعاى إلى أي قيد.
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المادم 151
دفع قيم توريدات المكتب الدولي (النظام العام -المادم )134
تسللدد قيم التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي إلى البادان األعضللاء ومسللتدمريها المعيَّنين لقاء دفع
-1
الدمن في أسرع وقت ممكن ،وفي غضون األشهر الست التي تبدأ من اليوم األول من الشهر التالي لشهر إرسال
الحسللللاب من قبل المكتب عاى أقصللللى تقدير .وتترتب عاى المبالال المسللللتحق فائدم لصللللالح االتحاد بنسللللب ٪5
سنويا ،تُحسب اعتبارا من يوم انتهاء المها المذكورم.
المادم 152
تنظيم األجهزم الفرعي التي يمولها المستخدمون
رهنا ً بموافق مجاس اإلدارم ،يجوز لمجاس االسلللللللتدمار البريدي أن ينشللللللل عددا ً من األجهزم الفرعي التي
-1
يمولها المستخدمون عاى أساس طوعي بهدف تنظيم األنشط ذات الطابع التشغياي والتجـللللاري والتقني واالقتصادي
التي تدخل ضمن اختصاصه وفقا ً لامادم  18من الدستور ،إال أنه يتعذر تموياها من الميزاني العادي .
بعد إنشللللللاء مدل هذا الجهاز التابع لمجاس االسللللللتدمار البريديُّ ،
يبت هذا المجاس في اإلطار المرجعي للنظام
-2
59
الداخلي لاجهاز ،عاى أن يراعي عاى النحو الواجب القواعد والمبادئ األسلللللاسلللللي لالتحاد البريدي العالمي بصلللللفته
منظم حكومي دولي  ،ويعرضه عاى مجاس اإلدارم لاموافق عايه .ويتضمن اإلطار المرجعي العناصر التالي :
 1-2الوالي .
 2-2التكوين ،بما في ذلك فئات األعضاء المشاركين في الجهاز المعني.
60
قواعد اتخاذ القرارات ،بما في ذلك هيكاه الداخاي وعالقته بأجهزم االتحاد األخرى.
3 -2
مبادئ التصويت والتمديل.
4 -2
التمويل (االشتراك ،ورسوم االستخدام ،وما إلى ذلك).
5 -2
أعضاء األمان والهيكل اإلداري.
6 -2
ممول من المسلللتخدمين أنشلللطته عاى نحو مسلللتقل ضلللمن اإلطار المرجعي الذي
-3
ينظم كل جهاز فرعي َّ
يقرره مجاس االسلللتدمار البريدي ويوافق عايه مجاس اإلدارم ،كما يعد تقريرا ً سلللنويا ً عن أنشلللطته لينظر فيه
مجاس االستدمار البريدي.

61

يضللللع مجاس اإلدارم القواعد الخاصلللل بتكاليف الدعم التي ينبغي أن تسللللاهم بها األجهزم الممول من
-4
المستخدمين فـي الميزاني العادي  ،وينشر تاك القواعد في النظام المالي لالتحاد البريدي العالمي.
الممول من المسلللتخدمين وفقا ً للمواد ذات
يتولى المدير العام لامكتب الدولي إدارم أمان األجهزم الفرعي
-5
َّ
62
الصااالة من النظامين األسااااساااي واإلدار للموظ ين بحساااا انطباقها عاى الموظفين الذين يُعيَّنون لاعمل في
الممول من المسلللتخدمين جزء ال يتجزأ من
الممول من المسلللتخدمين .وأمان األجهزم الفرعي
األجهزم الفرعي
َّ
َّ
المكتب الدولي.
-6

يُباال المؤتمر بالمعاومات المتعاق باألجهزم الفرعي الممول من المستخدمين المنشأم وفقا لهذه المادم.
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الفصل الخامس
التحكيم

المادم 153
إجراءات التحكيم (الدستور -المادم )32
 -1في حال نشوب نزاع بين البادان األعضاء تستدعي تسويته الاجوء إلى التحكيم ،يجب عاى كل باد عضو
أن يباال الطرف اآلخر خطيا بموضلللللللوع النزاع وأن يعامه ،عن طريق إشلللللللعار مباشلللللللرم التحكيم ،برغبته في
مباشــرم التحكيم.
 -2إذا تعاق النزاع بمسللائل ذات طابع تشللغياي أو تقني ،يجوز لكل باد عضللو أن يطاب من مسللتدمره المعيَّن
بأن يتدخل وفقا ً ل جراء المنصلللللللوص عايه في البنود التالي  ،وأن يمنح هذا التفويض لمسلللللللتدمره .ويُطاع الباد
العضللللو المعني عاى سللللير اإلجراءات وعاى نتيجتها .ويشللللار إلى البادان األعضللللاء أو المسللللتدمرين المعيَّنين
المعنيين فيما ياي بعبارم رطرفي التحكيمر.
-3

يختار طرفا التحكيم تعيين ُمح َّكم واحد أو دالد ُمح َّكمين.

 -4عندما يختار طرفا التحكيم تعيين دالد ُمح َّكمين ،فإن كل طرف يختار ،وفقا ألحكام البند  ،2بادا عضللللللوا
أو مستدمرا معيَّنا ،ال يعنيه النزاع مباشرم لاعمل ك ُمح َّكم .وعندما تتخذ عدم بادان أعضاء و/أو مستدمرين معيَّنين
موقفا مشتركا في النزاع ،فإنهم يعتبرون طرفا ً واحدا ً ألغراض هذه األحكام.
 -5عنلللدملللا يوافق الطرفلللان عاى تعيين دالدللل ُمح َّكمين ،يوافق الطرفلللان عاى المحكم الدلللاللللث ،وليس من
الضروري أن يكون هذا المحكم من باد عضو أو مستدمرا معيَّنا.
 -6إذا كللان النزاع متعاقللا بللاتفللاق مللا ،فال يجوز تعيين ال ُمح َّكمين إال من بين الباللدان األطراف في االتفللاق
المعني.
 -7يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقا عاى تعيين مح َّكم واحد وليس من الضلللللللروري أن يكون من أحد البادان
األعضاء أو من جه مستدمر معيَّن.
 -8إذا لم يعين أحد الطرفين أو كالهما محكما ً واحدا أو أكدر في غضلللللللون دالد أشلللللللهر اعتبارا ً من تاري
إ شعار مبا شرم التحكيم ،يوعز المكتب الدولي ،إذا ما طاب منه ذلك ،إلى الباد الع ضو المق صر بتعيين محك َّم ،أو
يعين المكتب الدولي بنفسللللله محكما ً تاقائياً .وال يتدخل المكتب الدولي في المداوالت إال إذا طاب الطرفين كايهما
ذلك.
 -9يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقا فيما بينهما عاى تسللللللوي النزاع في أي وقت قبل صللللللدور قرار المحكم أو
ال ُمح َّكمين .ويجب أن يُقدَّم إشللعار خطي باالنسللحاب إلى المكتب الدولي في غضللون  10أيام من اتفاق الطرفين
المعنيين عاى ذلك .وعندما يتفق الطرفان عاى االنسللحاب من عماي التحكيم ،تسللقط سللاط ال ُمح َّكم أو ال ُمح َّكمين
في البت في القضي .
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 -10يُطاب من ال ُمح َّكم أو ال ُمح َّكمين البت في النزاع عاى أسلللاس الوقائع واألدل المعروضللل عايهم .ويجب أن
يُباال الطرفان المعنيان إضاف إلى ال ُمح َّكم أو ال ُمح َّكمين بكاف المعاومات المتعاق بالنزاع.
 -11يُتخذ قرار ال ُمح َّكم أو ال ُمح َّكمين بأغابي األصوات ،ويُباال المكتب الدولي واألطراف المعني به في غضون
ست أشهر من تاري اإلشعار بمباشرم التحكيم.
 -12تكون إجراءات التحكيم سلري  ،وال يُرسلل إلى المكتب الدولي سلوى وصلف موجز لانزاع والقرار المتخذ
خطيا في غضون  10أيام من تاري إبالغ األطراف المعني بالقرار.
-13

قرار ال ُمح َّكم أو ال ُمح َّكمين قرار نهائي ومازم لاطرفين وغير قابل لالستئناف.

يتعهد طرفا التحكيم بتنفيذ قرار ال ُمح َّكم أو ال ُمح َّكمين دون تأخير .وفي الحاالت التي يفوض فيها باد
-14
عضللو لمسللتدمره المعيَّن سللاط مباشللرم التحكيم والمشللارك فيه ،يكون الباد العضللو مسللؤوالً عن ضللمان أن ينفذ
المستدمر المعيَّن قرار ال ُمح َّكم أو ال ُمح َّكمين.

الفصل السادس
استخدام الاغات داخل االتحاد
المادم 154
لغتا العمل في المكتب الدولي
-1

لغتا العمل في المكتب الدولي هما الفرنسي واإلنجايزي .

المادم 155
الاغات المستخدم في المستندات والمداوالت والمراسالت الرسمي
تسلللتخدم الاغات الفرنسلللي واإلنجايزي والعربي واإلسلللباني في المسلللتندات التي ينشلللرها االتحاد .كما
-1
تسللتخدم الاغات الصلليني واأللماني والبرتغالي والروسللي بشللرط أن يقتصللر اإلصللدار بهذه الاغات األخيرم عاى
أهم المسلللتندات األسلللاسلللي  .ويجوز أيضلللا اسلللتخدام لغات أخرى بشلللرط أن تتحمل البادان األعضلللاء التي تطاب
استخدامها كاف التكاليف الناجم عن ذلك.
-2

يشكل الباد أو البادان األعضاء التي طابت استخدام لغ أخرى غير الاغ الرسمي مجموع لغوي .

ينشلللللر المكتب الدولي المسلللللتندات بالاغ الرسلللللمي وباغات المجموعات الاغوي المشلللللكا عاى النحو
-3
الواجب ،سللللللواء مباشللللللرم أو عن طريق المكاتب اإلقايمي لهذه المجموعات ،طبقا لألسللللللاليب المتفق عايها مع
المكتب الدولي .وتنشر المستندات بالاغات المختاف وفقا لانموذج نفسه.
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توزع المسلللتندات التي ينشلللرها المكتب الدولي مباشلللرم في وقت واحد بالاغات المختاف المطاوب بقدر
-4
المستطاع.
يجوز تبادل المراسالت بين البادان األعضاء أو مستدمريها المعيَّنين والمكتب الدولي وبين هذا األخير
-5
وكيانات خارجي بأي لغ تتوفر لدى المكتب الدولي خدم ترجم لها.
تقع تكاليف الترجم إلى أي لغ كانت ،بما في ذلك النفقات الناجم عن تطبيق األحكام المقررم في
-6
البند  ،5عاى عاتق المجموع الاغوي التي طابت هذه الاغ  .وتدفع البادان األعضاء التي تستخدم الاغ الرسمي ،
ألغراض ترجم المستندات غير الرسمي  ،مساهم إجمالي يكون مباال وحدم المساهم فيها مساويا لامباال الذي
تتحماه البادان األعضلللللللاء التي تسلللللللتخدم لغ العمل األخرى في المكتب الدولي .ويتحمل االتحاد كاف التكاليف
األخرى المتعاق بتوفير المسللللتندات .ويُحدد سللللقف التكاليف الواجب عاى االتحاد تحماها إلصللللدار المسللللتندات
بالصيني واأللماني والبرتغالي والروسي  ،بموجب حكم صادر عن المؤتمر.
تُوزع التكاليف التي يجب أن تتحماها مجموع لغوي ما بين أعضلللللللاء هذه المجموع الاغوي بنسللللللب
-7
مساهمتهم في نفقات االتحاد .ويجوز توزيع هذه التكاليف بين أعضاء المجموع الاغوي طبقا لنظام آخر ،بشرط
أن تتفق البادان األعضاء المعني عاى هذا الموضوع وأن تُباال المكتب الدولي بقرارها عن طريق المتحدث باسم
المجموع .
-8

ينفذ المكتب الدولي كل طاب لتغيير الاغ التي يختارها باد عضو ،وذلك بعد مدم ال تتجاوز عامين.

فيما يخص مناقشات اجتماعات أجهزم االتحاد ،تُقبل الاغات الفرنسي واإلنجايزي واإلسباني والروسي
-9
والعربي  ،وذلك باتباع نظام لاترجم الفوري  -بواسللللط جهاز إلكتروني أو بدونه -يُترك اختياره لتقدير منظمي
االجتماع بعد استشارم المدير العام لامكتب الدولي والبادان األعضاء المعني .
-10

يقبل عاى النسق ذاته استخدام لغات أخرى في المناقشات واالجتماعات المذكورم في البند .9

تتخذ الوفود التي تسللتخدم لغات أخرى الترتيبات لتقديم خدم الترجم الفوري بإحدى الاغات المذكورم
-11
في البند  ،9إما بواسط النظام المبين في البند نفسه ،إذا أمكن إدخال التعديالت الالزم ذات الطابع التقني عايه،
أو بواسط مترجمين فوريين خصوصيين.
توزع تكاليف خدمات الترجم الفوري بين البادان األعضاء التي تستخدم الاغ نفسها بنسب مساهمتها
-12
في نفقات االتحاد .ومع ذلك ،يتحمل االتحاد تكاليف تركيب األجهزم التقني وصيانتها.
يجوز لابادان األعضاء و/أو مستدمريها المعيَّنين التفاهم عاى الاغ المطاوب استخدامها في المراسالت
-13
الرسمي المتبادل في عالقاتهم ببعضهم .وفي حال عدم التوصل إلى هذا التفاهم ،تُستخدم الاغ الفرنسي .
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الفصل السابع
أحكام ختامي
المادم 156
شروط الموافق عاى االقتراحات المتعاق بالنظام العام
 -1لكي تصبح االقتراحات المقدم إلى المؤتمر والمتعاق بهذا النظام العام نافذم ،يجب أن توافق عايها أغابي
البادان األعضللاء الممدا في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصللويت .ويجب أن يحضللر ،عند التصللويت دادا البادان
األعضاء في االتحاد ،التي لها حق التصويت ،عاى األقل عند التصويت.
المادم 157
االقتراحات المتعاق باالتفاقات المبرم مع األمم المتحدم (الدستور -المادم )9
 -1تسلللري أيضلللا شلللروط الموافق المنصلللوص عايها في المادم  156عاى االقتراحات التي ترمي إلى تعديل
االتفاقات المبرم بين االتحاد البريدي العالمي واألمم المتحدم وذلك بالقدر الذي ال تتضلللللللمن فيه هذه االتفاقات
شروطا لتعديل األحكام الواردم فيها.
المادم 158
تعديل النظام العام ودخوله حيز التنفيذ ومدم العمل به
 -1ت شكل التعديالت التي يعتمدها المؤتمر مو ضوع بروتوكول إ ضافي ،وتدخل حيز التنفيذ في اآلن نفسه الذي
تدخل فيه الودائق المجددم خالل المؤتمر عينه حيز التنفيذ ،ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك.
-2

يدخل هذا النظام العام حيز التنفيذ في  1يناير  2014ويظل معموال به لفترم غير محددم.

إدباتا لما تقدم ،وقع المندوبون المفوضللون من حكومات البادان األعضللاء عاى هذا النظام العام في نسللخ أصللاي
واحدم تودع لدى المدير العام لامكتب الدولي .ويرسل المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي نسخ منه إلى كل
طرف.
ُحرر في الدوح  ،في  11أكتوبر .2012
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االتفاقية البريدية العالمية
جدول المحتويات

الجزء األول
قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية
المادة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

تعاريف
تحديد الكيان المسؤؤؤؤؤؤؤاول او الكياسات المسؤؤؤؤؤؤؤاولة عن الت يد بااللتزامات السابعة من االس ؤؤؤؤؤؤؤما لى
االتفاقية
الخدمة البريدية الشمولية
حرية العبور
تبعية البعائث البريدية  -االسترداد  -تعديل او تصحيح العسـؤؤؤؤؤؤؤوان وماو االس العائلل للمرسل ليم او اسمم
الشخصل او اس ابيم ،ن ُوجد .استئساف اإلرسال  -عادة البعـائث التل ال يمكن توزيعها لى المر ِسل
طوابع البريد
التسمية المستدامة
األمن البريدي
المخالفات
معالجة البياسات الشخصية
تبادل اإلرساليات المغل ة مع الوحدات العسكرية
يداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
استعمال سماذج االتحاد البريدي العالمل

الجزء الثاسل
المعايير واألهداف فل مجال سوعية الخدمة
-14

المعايير واألهداف فل مجال سوعية الخدمة
185
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الجزء الثالث
الرسو و الرسو اإل افية واإلعفاء من الرسو البريدية
-15
-16

الرسو
اإلعفاء من الرسو البريدية

الجزء الرابع
الخدمات األساسية والخدمات اإل افية
-17
-18

الخدمات األساسية
الخدمات اإل افية

الجزء الخامس
الممسوعات والمسائل الجمركية
-19
-20

البعائث غير الم بولة  -الممسوعات
المراقبة الجمركية .الرسو الجمركية والرسو األخرى

الجزء السادس
المساولية
-21
-22
-23
-24
-25
-26

االستعالمات
مساولية المستثمرين المعيَّسين .التعوي ات
استفاء مساولية البلدان األع اء والمستثمرين المعيَّسين
مساولية المر ِسل
دفع التعويض
استرداد التعويض عسد االقت اء من المر ِسل او المرسل ليم

الجزء السابع
األجور
الف-

سف ات العبور

-27

سف ات العبور
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باء-

السف ات الختامية

-28
-29
-30

السف ات الختامية  -احكا عامة
السف ات الختامية  -احكا تطبق على تدف ات البريد بين المستثمرين المعيَّسين فل بلدان السظا المستهدف
السف ات الختامية  -األحكا المطب ة على تدف ات البريد من المسؤؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين فل بلدان السظا
االست الل و ليه وفيما بيسه
صسدوق سوعية الخدمة

جي -

حصص الطرود البريدية

-32

الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية

دال-

سف ات الس ل الجوي

-33

األسعار األساسية واألحكا المتعل ة بسف ات الس ل الجوي

هاء-

تسوية الحسابات

-34

احكا خاصة بتسوية الحسابات وتسديد المدفوعات المتصلة بتبادل البريد الدولل

واو-

تحديد مبلغ السف ات والحصص

-35

سلطة مجلس االستثمار البريدي فل تحديد مبلغ السف ات والحصص

-31

الجزء الثامن
الخدمات االختيارية
-36
-37

البريد العاجل الدولل واللوازميات المتكاملة
الخدمات البريدية اإللكتروسية

الجزء التاسع
احكا ختامية
-38
-39
-40

شروط المواف ة على االقتراحات المتعل ة باالتفاقية وسظامها
التحفظات المعرو ة على الماتمر
تسفيذ االتفاقية ومدة العمل بها
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االتفاقية البريدية العالمية
بعد االطالع على البسد  3من المادة  22من دسؤؤؤؤؤؤؤتور االتحاد البريدي العالمل المبر فل فييسا فل  10يوليو ،1964
حدد المسدوبون المفو ؤؤؤون لحكومات البلدان األع ؤؤؤاء فل االتحاد والموقعون ادسات ،باالتفاق فيما بيسه ومع مراعاة
البسد  4من المادة  25من الدستور المذكور ،ال واعد التل تسري على الخدمة البريدية الدولية فل هذت االتفاقية.

الجزء األول
قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية
المادة 1
تعاريف
-1
1 -1
2 -1
3 -1

لغرض االتفاقية البريدية العالمية ،سيكون للمصطلحات التالية المعاسل المعرفة ادسات:
بعيثة بريد الرسؤؤؤؤؤؤائل :البعائث التل تُس ل بموجب الشؤؤؤؤؤؤروط المحددة فل االتفاقية وفل األسظمة والمعرفة
فيها؛
بعيثة الطرود البريدية :البعائث التل تُس ل بموجب الشؤؤؤؤؤروط المحددة فل االتفاقية وفل األسظمة والمعرفة
فيها؛
بعيثة البريد العاجل الدولل :البعائث التل تُس ل بموجب الشؤؤؤؤروط المحددة فل االتفاقية وفل األسظمة وفل
وثائق البريد العاجل الدولل ذات الصلة والمعرفة فيها؛

4 -1

تتكون من اي م طع
المسؤؤؤتسدات :بعائث بريد الرسؤؤؤائل او الطرود البريدية او البريد العاجل الدولل التل َّ
مكتوب او رس ؤ او مطبوع او معلومات رقمية ،باسؤؤتثساء األشؤؤياء الموجهة لاتجار التل ت ع مواصؤؤفاتها
المادية من الحدود المحددة فل األسظمة؛

5 -1

الب ؤؤؤؤائع :بعائث بريد الرسؤؤؤؤائل او الطرود البريدية او البريد العاجل الدولل التل تتكون من اي شؤؤؤؤلء
ملموس او مس ول خالف الس ود ،بما فل ذلك األشؤؤؤؤؤؤؤياء الموجهة لاتِ جار والتل ال يسطبق عليها تعريف
"المسؤؤؤؤؤؤتسدات" وف ا ً للتعريف الوارد فل البسد  4-1اعالت والتل ت ع مواصؤؤؤؤؤؤفاتها المادية ؤؤؤؤؤؤمن الحدود
ال ُمحددة فل األسظمة؛

6 -1

اإلرسؤؤؤؤالية المغل ة :اوعية موسؤؤؤؤومة بلصؤؤؤؤي ة او مختومة برصؤؤؤؤاص او بدون رصؤؤؤؤاص ،تحتوي على
بعائث بريدية؛

7 -1

اإلرساليات الموجهة خطأ :األوعية الواردة لى مكتب تبادل غير ذلك المبين على لصي ة (الوعاء)؛

8 -1

البياسات الشخصية :البياسات الالزمة للتعرف على هوية مستخد الخدمة البريدية؛
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9 -1

البعائث المرسؤؤؤؤلة خطأ :بعائث تسؤؤؤؤلمها مكتب تبادل ،ولكسها كاست موجهة لى مكتب تبادل يوجد فل بلد
ع و آخر؛

 10-1سف ات العبور :دفع اجرة الخدمات التل ي دمها ساقل ما فل بلد العبور (مسؤؤؤؤؤؤؤتثمر معيَّن ،خدمة اخرى او
مزيج من االثسين) زاء عبور بعائث بريد الرسائل برا ً وماو بحرا ً وماو جواً؛
المرسؤؤؤؤل
 11-1السف ات الختامية :اجرة مسؤؤؤؤتح ة للمسؤؤؤؤتثمر المعيَّن لبلد الم صؤؤؤؤد على المسؤؤؤؤتثمر المعيَّن للبلد
ِ
تعوي ا ً عن التكاليف المتكبدة فل بلد الم صد عن بعائث بريد الرسائل المتسلمة؛
 12-1المستثمر المعيَّن :كل كيان حكومل او غير حكومل يعيسم رسميا ً البلد الع و ل مان استثمار الخدمات
البريدية والوفاء بااللتزامات ذات الصلة المترتبة على وثائق االتحاد داخل ارا يم؛
 13-1رزمة صغيرة :بعيثة تس ل بموجب شروط االتفاقية والسظا ؛
المرسؤل
 14-1الحصؤؤة البرية للوارد :اجرة مسؤؤتح ة للمسؤؤتثمر المعيَّن لبلد الم صؤؤد على المسؤؤتثمر المعيَّن للبلد
ِ
تعوي ا ً عن التكاليف المتكبدة فل بلد الم صد عن الطرود البريدية المتسلمة؛
 15-1الحصة البرية للعبور :األجرة المستح ة عن الخدمات التل ي دمها ساقل ما فل بلد العبور (مستثمر معيَّن،
خدمة اخرى او مزيج من االثسين) م ابل عبور طرد بريدي بأرا يم اإلقليمية برا ً وماو جواً؛
 16-1الحصؤؤة البحرية :األجرة المسؤؤتح ة عن الخدمات التل ي دمها ساقل ما (مسؤؤتثمر معيَّن او خدمة اخرى او
مزيج من االثسين) يشارك فل الس ل البحري لطرد بريدي؛
 17-1االسؤؤتعالمات -يمكن لزبون ما ان ي د شؤؤكوى او طلب تحر فيما يتصؤؤل بالخدمة البريدية الم دمة تماشؤؤيا ً
وشروط االتفاقية واألسظمة؛
 18-1الخدمة البريدية الشؤؤمولية :التوفير الدائ لخدمات بريدية اسؤؤاسؤؤية ذات سوعية فل كل شؤؤبر من األرا ؤؤل
اإلقليمية لبلد ،وذلك لجميع الزبائن وبأسعار فل المتساول؛
 19-1العبور بالمكشوف :عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث ال يبرر عددها او وزسها عداد بعائث بريدية مغل ؤؤؤة
لبلد الم صد.
المادة 2
تحديد الكيان المساول او الكياسات المساولة عن الت يد بااللتزامات السابعة من االس ما لى االتفاقية
يجب على البلدان األع اء ان تبلغ المكتب الدولل خالل مهلة ستة اشهر من استهاء الماتمر اس الهيئة
-1
الحكومية المسؤاولة عن اإلشؤراف على الشؤاون البريدية وعسواسها .وتبلغ البلدان األع ؤاء كذلك المكتب الدولل
خالل مهلة ستة اشهر بعد استهاء الماتمر اس وعسوان المستثمر المعيَّن او المستثمرين المعيَّسين رسميا الستثمار
ال خد مات البر يد ية وللت يد بااللتزا مات ال ساب عة من و ثائق االت حاد فل قليمه  .ما خالل الفترة ال فاصؤؤؤؤؤؤؤ لة بين
الماتمرات ،فيجب ان تبلغ البلدان األع اء المكتب الدولل بأي تغييرات تطرا على الهيئات الحكومية بأسرع ما
يمكن .ويجب ان تبلغ اي ؤؤا بأي تغييرات تطرا على المسؤؤتثمرين المعيَّسين رسؤؤميا لى المكتب الدولل بأسؤؤرع ما
يمكن ،ويف ل ان يكون ذلك قبل ثالثة اشهر على األقل من تسفيذ التغيير.
عسدما يعين بلد ع ؤؤو رسؤؤميا مسؤؤتثمرا جديدا ،فيجب تحديد سطاق الخدمات البريدية التل سؤؤيوفرها هذا
-2
األخير بموجب وثائق االتحاد ،ف ال عن التغطية الجغرافية التل ي و بها المستثمر فل قليمم.
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المادة 3
الخدمة البريدية الشمولية
 -1رغبؤؤة فل دع مفهو وحؤدة اإلقلي البريؤدي لالتحؤؤاد ،تحرص البلؤؤدان األع ؤؤؤؤؤؤؤؤاء على ان يتمتع جميع
المرتف ين/الزبائن بالحق فل خدمة بريدية شؤؤمولية ت ابل عرض خدمات بريدية اسؤؤاسؤؤية جيدة ،يت توفيرها بصؤؤفة
دائمة فل كل س طة من ارا يها وبأسعار مع ولة.
 -2ولهذت الغاية ،تحدد البلدان األع ؤؤؤؤؤاء فل طار تشؤؤؤؤؤريعها البريدي الوطسل او بوسؤؤؤؤؤائل معتادة اخرى ،مدى
الخدمات البريدية المعسية وكذا شؤؤؤروط السوعية واألسؤؤؤعار المع ولة ،مع مراعاة كل من احتياجات السؤؤؤكان وظروفها
الوطسية.
 -3تحرص البلدان األع ؤؤؤاء على ان يراعل المسؤؤؤتثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشؤؤؤمولية ،كالً من
عروض الخدمات البريدية ومعايير السوعية.
 -4تحرص البلدان األع ؤؤؤؤؤؤاء على ان ي ؤؤؤؤؤؤمن توفير الخدمة البريدية الشؤؤؤؤؤؤمولية بشؤؤؤؤؤؤكل ُمجد بحيث تكون
ديمومتها م موسة.
المادة 4
حرية العبور
 -1يو ؤؤؤؤح مبدا حرية العبور فل المادة األولى من الدسؤؤؤؤتور ،وهو يفرض على كل بلد ع ؤؤؤؤو ان ي ؤؤؤؤمن قيا
مستثمريم المعيَّسين بتوجيم اإلرساليات المغل ة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التل تسل ليه من قبل مستثمر معيَّن
آخر ،بشكل دائ وبأسرع الطرق وبالوسائل األكثر اماسا التل يستخدموسها فل س ل رسالياته المغل ة وبعائثه الخاصة
ببريد الرسـائل .ويسطبق هذا المبدا اي ا على البعائث المرسلة خطأ واإلرساليات الموجهة خطأ.
 -2للبلدان األع ؤؤاء التل ال تشؤؤترك فل تبادل البعائث البريدية المحتوية على مواد ُمعدية قابلة للتلف او مواد
مشؤؤعة الخيار فل اال ت بل هذت البعائث بالعبور المكشؤؤوف عبر ارا ؤؤيها .ويسطبق سفس الشؤؤلء على المطبوعات
والدوريات والمجالت والرز الصؤؤؤؤؤؤغيرة واألكياس  Mالتل ال تسؤؤؤؤؤؤتجيب محتوياتها لاحكا ال اسوسية التل تسظ
شروط سشرها او تداولها فل بلد العبور.
-3

حرية عبـور الطرود مكفولة فل كل قلي االتحاد.

 -4ذا ل يراع بلد ع ؤؤو األحكا الخاصؤؤة بحرية العبور ،فإسم يحق للبلدان األع ؤؤاء األخرى ان تلغل ت دي
الخدمات البريدية مع هذا البلد الع و.
المادة 5
تبعية البعائث البريدية  -االسؤؤؤترداد  -تعديل او تصؤؤؤحيح العسـؤؤؤؤؤؤؤؤؤوان وماو االسؤؤؤ العائلل للمرسؤؤؤل ليم او اسؤؤؤمم
الشخصل او اس ابيم ،ن ُوجد .استئساف اإلرسال  -عادة البعـائث التل ال يمكن توزيعها لى المر ِسل
 -1تظل كل بعيثة بريدية ُملكا للمرسؤؤؤؤؤؤؤل طالما اسها ل تسؤؤؤؤؤؤؤل لصؤؤؤؤؤؤؤاحب الحق ،ال ذا كاست البعيثة المذكورة قد
صودرت تطبي ا للتشريع الوطسل لبلد المصدر او الم صد ،وفل حالة تطبيق المادة  1-1-2-19او المادة  3-19وف ا
لما يسص عليم التشريع الوطسل لبلد العبور.
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لمرس ؤل اي بعيثة بريدية ان يسؤؤتردها من الخدمة او يعدل عسواسها او يصؤؤححم ،وماو يعدل او يصؤؤحح
-2
ِ
االس العائلل للمرسل ليم او ا سمم الشخ صل او اس ابيم ،ن ُوجد .اما األجور وال شروط األخرى فمس صوص
عليها فل السظا .
ت ؤؤؤمن البلدان األع ؤؤؤاء ان يسؤؤؤتأسف المسؤؤؤتثمرون المعيَّسون رسؤؤؤال البعائث البريدية فل حالة تغيير
-3
رسؤؤؤؤؤؤؤل .اما األجور والشؤؤؤؤؤؤؤروط األخرى
عسوان المرسؤؤؤؤؤؤؤل ليم و عادة البعائث التل ال يمكن توزيعها لى ال ُم ِ
فمسصوص عليها فل السظا .
المادة 6
طوابع البريد
يكون مصؤؤؤؤؤؤؤطلح "طابع بريد" محميا ً بموجب هذت االتفاقية ويخصؤؤؤؤؤؤؤص ف ط للطوابع التل تتطابق مع
-1
شروط هذت المادة والشروط الواردة فل السظا .
-2

طابع البريد:

1 -2

يُصدر ويُطرح للتداول بصفة حصرية تحت سلطة البلد الع و او اإلقلي طب ا ً لوثائق االتحاد؛
يكون من مظاهر السؤؤؤؤيادة ويشؤؤؤؤكل دليالً على دفع األجرة الم ابلة ل يمتها الح ي ية عسدما تو ؤؤؤؤع على
البعائث البريدية ،وف ا ً لوثائق االتحاد؛
ي جب ان يكون م تداوالً ألغراض الدفع المسؤؤؤؤؤؤؤبق البر يدي او هوا ية جمع الطوابع البر يد ية فل الب لد
الع و او اإلقلي األصلل إلدارة اإلصدار تبعا ً للتشريع الوطسل؛

4 -2

يجب ان تتيسر الطوابع البريدية لكل المواطسين فل البلد الع و او قلي اإلصدار.

-3

تت من طوابع البريد ما يلل:

1 -3

اس البلد الع و او اإلقلي المصدر ،بالحروف الالتيسية 1او ذا طلب البلد الع و او قلي اإلصدار لى
المكتب الدولل لالتحاد البريدي العالمل ،ان يت ؤؤؤؤؤؤؤمن طابع البريد الرمز او الحروف األولى اللذين
يمثالن بلد او قلي اإلصدار رسميا تماشيا ً والشروط المحددة فل سظا االتفاقية؛

2 -2
3 -2

ال يمة االسمية المعبر عسها:
2 -3
 1-2-3مبدئياً ،بالعملة الرسمية للبلد الع و او قلي اإلصدار او المبيَّسة على شكل حرف او رمز؛
 2-2-3بعالمات اخرى سوعية تحددها ماهيتها.
تكون شؤؤؤعارات الدولة وعالمات المراقبة الرسؤؤؤمية وشؤؤؤعارات المسظمات الحكومية الدولية التل تظهر
-4
على طوابع البريد محمية بموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصساعية.
-5

اما موا يع وتصامي طوابع البريد فيجب ان:

1 -5
2 -5

تكون متماشية مع روح ديباجة دستور االتحاد ومع ال رارات المتخذة من قبل اجهزة االتحاد؛
تكون على صؤؤؤؤؤلة وثي ة بالهوية الث افية للبلد الع ؤؤؤؤؤو او اإلقلي الذي تخ ؤؤؤؤؤع لم دارة اإلصؤؤؤؤؤدار ،او
تساه فل سشر الث افة او الحفاظ على السال ؛

 1يُمسح عفاء من هذا الحك لبريطاسيا العظمى باعتبارها البلد الذي اخترع طابع البريد.

192

االتفاقية
3 -5

عسدما تخلد ذكرى شؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤيات بارزة او احداث غريبة عن البلد الع ؤؤؤؤؤو او اإلقلي الذي تخ ؤؤؤؤؤع لم
دارة اإلصدار ،يجب ان تكون لها عالقة وثي ة بالبلد الع و او اإلقلي المعسل؛

4 -5

مجردة من اي طابع سياسل او اي مو وع يخدش شعور شخص او بلد ما؛
تكون
َّ

5 -5

تتس بداللة كبرى للبلد الع و او اإلقلي .

ال يجوز ان تسؤؤؤتعمل عالمات التخليص البريدي او بصؤؤؤمات آالت التخليص او بصؤؤؤمات الطابعات او
-6
غيرها من وسائل الطباعة او و ع بصمة الخت وف ا ً لوثائق االتحاد ال بترخيص من البلد الع و او اإلقلي .
قبل صؤؤؤؤؤدار طوابع بريدية باسؤؤؤؤؤتخدا مواد او ت سيات جديدة ،تزود البلدان األع ؤؤؤؤؤاء المكتب الدولل
-7
بالمعلومات ال ؤؤؤؤؤؤؤرورية عن مدى مواءمتها لطري ة عمل آالت معالجة البريد .ويبلغ المكتب الدولل كال من
البلدان األع اء والمستثمرين المعيَّسين اآلخرين بذلك.
المادة 7
التسمية المستدامة
تبادر البلدان األع ؤؤؤاء وماو مسؤؤؤتثمروها المعيَّسون بإقرار وتسفيذ اسؤؤؤتراتيجية فعالة للتسمية المسؤؤؤتدامة
-1
تسصب بصفة خاصة على اسشطة بيئية واجتماعية واقتصادية على جميع مستويات العمليات البريدية باإل افة
لى تشجيع اسشطة التوعية بمسائل مسائل التسمية المستدامة.
المادة 8
األمن البريدي
يلتز كل من البلدان األعضااااااتث رم اااااا يهت ال عيَّنين بتل طلبتت األمنية ال ع َّ فة في ال عتيي األمنية
-1
لالتحتد الب يدي العتل ي ريق رن رينفذرن اساااااا اتيلية ع ل في ملت األمن عل س يي م اااااا ريتت ا ساااااا ت
الب يدي للحفتظ عل ثقة عتمة الل هر في الخدمتت الب يدية ال ي يقدمهت ال اااااا رن ال عيَّنرن رتعزيز تلك
ال قة ،رذلك في صاااااتلا كل ال رظفين ال عنيين ر ت ضااااا ن الذت ا سااااا اتيلية األالداف ال حددة في النظتم ،ك ت
ت ضاا ن مبدأ ا م ت لل طلبتت القتنرنية ال علقة ب رفي بيتنتت إلك رنية م اابقة بناالن البعت الب يدية ال حددة
في أحكتم ال نفيذ (ب ت في ذلك نرع البعت الب يدية رمعتيي الت) ال ي اع دالت كل من مللس ا ساااااا ت الب يدي
رمللس اإلدا ة رفقت ل عتيي ال ساااايل ال قنية لالتحتد الب يدي العتل ي عل أن تناااا ل الذت ا ساااا اتيلية أيضاااات
يهت
تبتد ال علرمتت ال علقة بتلحفتظ عل أمن رسالمة نقل رعبر اإل ستليتت في ت بين البلدان األعضتث رم
المعيَّسين.
يجب ان يكون اي تدبير امسل يتخذ ؤؤمن سؤؤلسؤؤلة الس ل البريدي الدولل متساسؤؤبا ً مع الخطر او التهديد،
-2
كما يجب فر ؤؤم دون عاقة تدفق البريد او التجارة على المسؤؤتوى العالمل من خالل مراعاة خصؤؤوصؤؤية شؤؤبكة
البريد .ويجب فرض التدابير األمسية التل قد يكون لها اثر عالمل على العمليات البريدية بطري ة مسسؤؤؤؤؤؤؤ ة دوليا ً
ومتوازسة مع مشاركة الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة.
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المادة 9
المخالفات
-1

البعائث البريدية

1 -1

تتعهد البلدان األع ؤؤؤاء باتخاذ التدابير ال ؤؤؤرورية لمسع اي شؤؤؤخص اُدين بارتكاب ما يلل وم ا ؤؤؤاتم
ومعاقبتم:

ترخص
 1-1-1و ع المخدرات والماثرات الع لية فل البعائث البريدية ،ف ال عن الب ائع الخطرة ،التل ال ِ
االتفاقية والسظا صراحة بو عها؛
 2-1-1وو ؤؤؤؤؤع اشؤؤؤؤؤياء فل البعائث البريدية لها صؤؤؤؤؤلة باالسؤؤؤؤؤتغالل الجسسؤؤؤؤؤل لاطفال او ذات طابع باحل
تستخد األطفال.
-2

اجرة التخليص ووسائل التخليص بوجم خاص.
َ

1 -2

تتعهد البلدان األع ؤؤؤؤاء باتخاذ التدابير ال ؤؤؤؤرورية لمسع اي استهاكات تتعلق بوسؤؤؤؤائل التخليص التالية
المسصوص عليها فل هذت االتفاقية وم ا اة مرتكبيها ومعاقبته :

 1-1-2الطوابع البريدية المتداولة او المسحوبة من التداول؛
 2-1-2بصمات التخليص؛
 3-1-2بصمات آالت التخليص او آالت الطباعة؛
 4-1-2قسائ المجاوبة الدولية.
2 -2

ألغراض هذت االتفاقية ،يُ صؤؤؤؤؤد بالمخالفات المتعل ة بوسؤؤؤؤؤائل التخليص اي من األعمال المذكورة ادسات
التل تُرت َ َكب من اي شخص بغية الحصول على كسب شخصل غير مشروع او للحصول على كسب
لصالح طرف ثالث .ويسبغل المعاقبة على ارتكاب األعمال التالية:

 1-2-2اي عمل تزييف او ت ليد او تزوير لوسؤؤؤؤؤؤؤائل التخليص ،او اي عمل غير شؤؤؤؤؤؤؤرعل او غير قاسوسل لم
صلة بصساعة غير مرخص بها لمثل هذت الوسائل؛
 2-2-2تصؤؤؤسيع اي وسؤؤؤيلة من وسؤؤؤائل الدفع البريدي المسؤؤؤبق المزورة او الم لدة او المزيفة او اسؤؤؤتعمالها او
طالقها للتداول بها او االتجار بها او توزيعها او سشؤؤؤؤرها او س لها او عر ؤؤؤؤها او الدعاية لها (وكذلك
على شكل مسارد ولاغراض الدعائية)؛
 3-2-2استعمال او تداول اي وسيلة من وسائل التخليص كاست قد سبق استعمالها ،وذلك فل اغراض بريدية؛
 4-2-2المحاوالت الرامية لى ارتكاب اي من المخالفات المذكورة.
-3

المعاملة بالمثل.

1 -3

فيما يتعلق بالع وبات ،يجب عد التمييز بين األعمال المشؤؤؤؤؤار ليها فل المادة  ،2تعلق األمر بوسؤؤؤؤؤائل
تخليص وطسية او اجسبية للدفع البريدي المسؤؤؤؤبق؛ وال يجوز ان يكون هذا الحك خا ؤؤؤؤعا ً ألي شؤؤؤؤرط
سواء كان قاسوسيا ً او عرفيا ً يخص المعاملة بالمثل.
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المادة 10
معالجة البياسات الشخصية
-1

ال يجوز استخدا البياسات الشخصية للمستخدمين ال لاغراض التل ُجمعت من اجلها وف ا للتشريع الوطسل.

-2

ال يجوز سشاء البياسات الشخصية للمستخدمين الَّ لاجهزة المرخص لها بالسفاذ ليها بموجب التشريع الوطسل.

 -3يحرص كل من البلدان األع ؤؤؤؤاء ومسؤؤؤؤتثمريها المعيَّسين على ؤؤؤؤمان سؤؤؤؤرية وامن البياسات الشؤؤؤؤخصؤؤؤؤية
للمستخدمين ،وف ا لتشريعه الوطسل ووف ا للمعايير الدولية المعمول بها فل هذا المجال.
-4

يخطر المستثمرون المعيَّسون زبائسه بطري ة استخدا بياساته الشخصية وال سيما الغرض من تجميعها.

 -5دون اإلخالل بما سؤؤبق ،يجوز للمسؤؤتثمرين المعيَّسين رسؤؤال البياسات الشؤؤخصؤؤية لى المسؤؤتثمرين المعيَّسين
فل بلدان الم صد او فل بلدان العبور الذين يحتاجون لى تلك البياسات من اجل ت دي الخدمة.
المادة 11
تبادل اإلرساليات المغل ة مع الوحدات العسكرية
-1

يمكن تبادل رساليات مغل ة لبريد الرسائل بواسطة خدمات برية او بحرية او جوية تابعة لبلدان اخرى:

 1-1بين مكاتب بريد احد البلدان األع اء وقادة الوحدات العسكرية المو وعة تحت تصرف األم المتحدة؛
 2-1بين قادة تلك الوحدات العسكرية؛
 3-1بين مكاتب بريد احد البلدان األع ؤؤؤؤؤؤؤاء وقادة الفرق البحرية او الجوية او البرية والسؤؤؤؤؤؤؤفن الحربية او
الطائرات العسكرية التابعة لسفس هذا البلد والراسية فل الخارج؛
 4-1بين قادة الفرق البحرية او الجوية او البرية او السفن الحربية او الطائرات العسكرية التابعة لسفس البلد.
يجب ان تكون بعائث بريد الرسؤؤائل التل تشؤؤتمل عليها اإلرسؤؤاليات المشؤؤار ليها فل البسد  1مرسؤؤلة ف ط
-2
ُ
من او لى اع اء الوحدات العسكرية او هيئات اركان الحرب ومالحل السفن او الطائرات التل ترسل مسها او
ليها هذت اإلرسؤؤؤاليات .ويحدد المسؤؤؤتثمر المعيَّن للبلد الع ؤؤؤو الذي و ؤؤؤع تحت التصؤؤؤرف الوحدة العسؤؤؤكرية او
التابعة لم السفن او الطائرات ،التعرفات وشروط اإلرسال التل تطبق عليها حسب اسظمتم ال اسوسية.
ما ل يوجد اتفاق خاص ،يُعتبر المسؤؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن للبلد الع ؤؤؤؤؤؤو الذي و ؤؤؤؤؤؤع تحت التصؤؤؤؤؤؤرف الوحدة
-3
العسؤؤكرية او التابعة لم السؤؤفن الحربية او الطائرات العسؤؤكرية ،مديسا زاء المسؤؤتثمرين المعيَّسين المعسيين بسف ات
عبور اإلرساليات وبالسف ات الختامية وبسف ات الس ل الجوي.
المادة 12
يداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
ال يُلز اي مسؤؤؤتثمر معيَّن بأن يوجم لى المرسؤؤؤل ليه او يوزع عليه  ،بعائث بريد الرسؤؤؤائل التل ي و
-1
مرسلون ،ي يمون على ارض بلد ع و بإيداعها بأسفسه او بوساطة غيره فل بلد اجسبل ،ب صد االستفادة من
الشروط التعريفية األف ل المطب ة فل ذلك البلد.
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تطبق األحكا المسصؤؤؤؤؤوص عليها فل البسد  1بال تمييز سؤؤؤؤؤواء على بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤائل المعدة فل بلد
-2
قامة المرسل والتل تس ل بعد ذلك عبر الحدود او على بعائث بريد الرسائل المهيأة فل بلد اجسبل.
للمسؤؤؤتثمر المعيَّن فل الم صؤؤؤد الحق فل مطالبة المسؤؤؤتثمر المعيَّن فل المصؤؤؤدر بدفع التعريفات الداخلية.
-3
و ذا ل ي بل المسؤؤتثمر المعيَّن فل المصؤؤدر دفع هذت التعريفات خالل مهلة يحددها المسؤؤتثمر المعيَّن فل الم صؤؤد
فإسم يمكن لهذا األخير ،ما ان يعيد البعائث لى المستثمر المعيَّن فل المصدر مع تمتعم بحـؤؤؤؤؤؤق المطالبة بأن ترد
لم سف ات اإلعادة او ان يعالجها وف ا لتشريعم الوطسل.
ال يلز اي مسؤؤؤؤؤتثمر معيَّن بتوجيم بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤائل التل يودعها مرسؤؤؤؤؤلون او يودعوسها بواسؤؤؤؤؤطة
-4
غيره بكم يات كبيرة فل بلد آخر غير البلد الذي ي يمون ف يم ،ذا ات ؤؤؤؤؤؤؤح ان مبلغ السف ات الخ تام ية الواجب
تحصؤؤؤؤيلم اقل من المبلغ الذي كان سؤؤؤؤيحصؤؤؤؤل لو اودعت البعائث فل بلد قامة المرسؤؤؤؤلين .ويحق للمسؤؤؤؤتثمرين
المعيَّسين فل الم صؤؤؤد ان يطالبوا المسؤؤؤتثمر المعيَّن لايداع بدفع اجرة تتساسؤؤؤب مع التكاليف التل يت تحملها ،وال
يمكن ان تتجاوز هذت األجرة اعلى مبلغ من الصؤؤؤؤيغتين التاليتين :ما  80فل المائة من التعريفة الداخلية المطب ة
على بعائث مماثلة او األ سعار المطب ة وف ا ً للمواد  5-29لى  11-29او  12-29لى  15-29او  9-30ح سب
الحالة .و ذا ل ي بل المسؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن لايداع دفع المبلغ المطالب بم ،خالل مهلة يحددها المسؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن فل
الم صؤؤؤؤؤد ،فإسم يمكن لهذا األخير ما ان يُعيد البعائث لى المسؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن لايداع مع تمتعم بحق المطالبة بأن
ترد لم سف ات اإلعادة او ان يُعالجها وف ا لتشريعم الوطسل.
المادة 13
استعمال سماذج االتحاد البريدي العالمل
 -1ما ل يُسص على خالف ذلك فل وثائق االتحاد ،ال يحق ال للمسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين اسؤؤؤؤتعمال سماذج االتحاد
ومستسداتم لتشغيل الخدمات البريدية ولتبادل البعائث البريدية وف ا لوثائق االتحاد.
 -2يجوز للمسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين اسؤؤؤؤتعمال سماذج االتحاد البريدي العالمل ومسؤؤؤؤتسداتم لتشؤؤؤؤغيل مكاتب التبادل
الواقعة خارج األرا ؤؤل اإلقليمية وكذلك مراكز معالجة البريد الدولل التل يُسشؤؤئها المسؤؤتثمرون المعيَّسون خارج
اقاليمه الوطسية ،وف ا للتعريف الوارد فل البسد  6لتسؤؤؤؤؤؤؤهيل اسؤؤؤؤؤؤؤتثمار الخدمات البريدية المذكورة آسفا وتبادل
البعائث البريدية.
 -3تخ ؤؤع ممارسؤؤة اإلمكاسية المبيسة فل البسد  2لل اسون الوطسل او السؤؤياسؤؤة الوطسية للبلد او اإلقلي الع ؤؤو
الذي ي ا فيم مكتب التبادل الواقع خارج األرا ؤؤؤؤؤل اإلقليمية او مركز معالجة البريد الدولل .وفل هذا الصؤؤؤؤؤدد
ودون المساس بالتزامات التعيين الواردة فل المادة  ،2ي من المستثمرون المعيَّسون الم ل فل تسفيذ التزاماته
بموجب االتفاقية وتحمل كامل المساولية عن عالقاته بالمستثمرين المعيَّسين اآلخرين ومع المكتب الدولل.
 -4يسطبق المتطلب المسصوص عليم فل البسد  3كذلك على البلد الع و فل الم صد فيما يخص قبول البعائث
البريدية من مثل مكا تب التبادل الواقعة خارج األرا ل اإلقليمية ومراكز معالجة البريد الدولل هذت.
رسلة وماو المستلَمة من
 -5تُعل البلدان األع اء
َ
المكتب الدولل بسياساتها المطبَّ ة على البعائث البرديية ال ُم َ
مكاتب التبادل الواقعة خارج األرا ل اإلقليمية ومراكز معالجة البريد الدولل .ويجب تُتاح هذت المعلومات على
موقع اإلستسرت لالتحاد.
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عرف مكاتب التبادل الواقعة خارج األرا ؤؤؤؤؤؤؤل اإلقليمية بأسها مكاتب او
 -6ألغراض هذت المادة حصؤؤؤؤؤؤؤرا ،ت ُ َّ
مرافق اُسشئت ألغراض تجارية ويشغلها المستثمرون المعيَّسون او يتولون اإلشراف عليها فل قلي بلد ع و او
قلي آخر غير قليمه  ،بهؤؤدف االتجؤؤار فل اسؤؤؤؤؤؤؤواق خؤارج اقليمه الوطسيؤؤة .ومن جهؤؤة اخرى ،تعرف مراكز
معالجة البريد الدولل بأسها مرافق لمعالجة البريد الدولل المتبا َدل ،ما بهدف تجهيز او اسؤؤؤتال رسؤؤؤاليات بريدية
و ما ألداء دور مراكز عبور للبريد الدولل المتبا َدل فيما بين مستثمرين معيَّسين آخرين.
فس ؤر هذت المادة على اسها توحل بأن مكاتب التبادل الواقعة خارج األرا ؤؤل اإلقليمية او مراكز
 -7يجب اال ت ُ َّ
معالجة البريد الدولل (بما فل ذلك المسؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين المسؤؤؤؤؤؤاولين عن سشؤؤؤؤؤؤائها وتشؤؤؤؤؤؤغيلها خارج اقاليمه
الوطسية) تتمتع بسفس و ؤؤؤع مسؤؤؤتثمري البلد الم ؤؤؤيف المعيَّسين الخا ؤؤؤعين لوثائق االتحاد البريدي العالمل وال
على اسهؤؤا تفرض التزامؤا قؤاسوسيؤؤا على البلؤؤدان األع ؤؤؤؤؤؤؤؤاء األخرى لالعتراف بمكؤؤاتؤب التبؤؤادل الواقعؤؤة خؤارج
األرا ؤؤؤؤل اإلقليمية او مراكز معالجة البريد الدولل هذت على اسها من المسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين على األقالي ال ائمة
والمشغلة فيها.

الجزء الثاسل
المعايير واألهداف فل مجال سوعية الخدمة
المادة 14
المعايير واألهداف فل مجال سوعية الخدمة
يتعين على البلدان األع ؤؤؤؤاء او مسؤؤؤؤتثمريها المعيَّسين تحديد وسشؤؤؤؤر معاييره واهدافه فل مجال توزيع
-1
بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة.
ال يسبغل ان تكون هذت المعايير واألهداف ،بعد ان يُ اف ليها الوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركل
-2
اقل مواتاة من تلك التل تطبق على البعائث المماثلة فل خدمته الداخلية.
يجب اي ا على البلدان األع اء او م ستثمريها المعيَّسين فل الم صدر تحديد وس شر معاييره من البداية
-3
لى السهاية فيما يتعلق بالبعائث والبعائث الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود االقتصاديةمالسطحية.
-4

يُ ي البلدان األع اء او مستثمروها المعيَّسون مدى تطبيق معايير سوعية الخدمة.
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الجزء الثالث
الرسو والرسو اإل افية واإلعفاء من الرسو البريدية
المادة 15
الرسو
عرفة فل االتفاقية من قبل البلدان األع ؤؤؤؤؤؤاء او
-1
تُحدَّد الرسؤؤؤؤؤؤو الخاصؤؤؤؤؤؤة بمختلف الخدمات البريدية ال ُم َّ
مسؤؤؤؤؤتثمريها المعيَّسين تبعا ً للتشؤؤؤؤؤريع الوطسل وطب ا للمبادع المسصؤؤؤؤؤوص عليها فل االتفاقية وسظامها ،ويجب ان
تكون مرتبطة من حيث المبدا بالتكاليف المتعل ة بت دي هذت الخدمات.
يحدد البلد الع و للمصدر او مستثمرت المعيَّن تبعا ً للتشريع الوطسل رسو التخليص عن س ل بعائث بريد
-2
الرسؤؤؤائل والطرود البريدية .وتشؤؤؤمل رسؤؤؤو التخليص تسؤؤؤلي البعائث فل محل قامة المرسؤؤؤل ليه طالما كاست
خدمة التوزيع هذت مسظمة فل بلدان الم صد بالسسبة للبعائث المعسية.
يجب ان تكون الرسؤؤو المطب ة بما فل ذلك تلك المحددة على سؤؤبيل البيان فل الوثائق ،معادلة على األقل لتلك
-3
المطب ة على بعائث السظا الداخلل التل تسطوي على سفس الخصائص ( الفئة ،الكمية ،مهلة المعالجة ،لخ).
يرخص للبلدان األع ؤؤاء او لمسؤؤتثمريها المعيَّسين حسؤؤب التشؤؤريع الوطسل بأن تتجاوز او يتجاوزوا كافة
-4
الرسو اإلرشادية الواردة فل الوثائق.
فيما يتجاوز الحد األدسى للرسؤؤؤو المحددة بالبسد  ،3تتمتع البلدان األع ؤؤؤاء او مسؤؤؤتثمروها المعيَّسون بخيار ان
-5
ً
تمسح رسؤؤؤوما مخف ؤؤؤة تسؤؤؤتسد لى تشؤؤؤريعها الوطسل بالسسؤؤؤبة لبعائث بريد الرسؤؤؤائل والطرود البريدية المودعة داخل
ارا ل بلد ع و ،ويمكسها بوجم خاص ان تمسح تعريفات تف يلية لزبائسها الذين لديه رواج بريدي ها .
-6

صل من الزبائن رسو بريدية من اي سوع خالف تلك الم ررة فل الوثائق.
من المحظور ان ت ُح َّ

-7

صلها.
فيما عدا الحاالت المسصوص عليها فل الوثائق ،يحتفظ كل مستثمر معيَّن بالرسو التل ح َّ

المادة 16
اإلعفاء من الرسو البريدية
-1

المبدا

1 -1

حاالت اإلعفاء من الرسؤؤؤؤؤؤؤو البريدية ،باعتبارها عفاء من دفع التخليص البريدي ،مسصؤؤؤؤؤؤؤوص عليها
صؤؤؤؤؤؤراحة فل االتفاقية .غير ان السظا يمكن ان يحدد األحكا التل تسص على اإلعفاء من دفع التخليص
البريدي ،وسف ات العبور ،والسف ات الختامية ،وحصؤؤؤص الوارد بالسسؤؤؤبة لبعائث بريد الرسؤؤؤائل والطرود
البريدية المرسؤؤؤؤؤؤؤلة من قبل البلدان األع ؤؤؤؤؤؤؤاء والمسؤؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين واالتحادات المحدودة والمتعل ة
بخدماتها البريدية .وعالوة على ذلك ،تعفى بعائث بريد الرسؤؤائل والطرود البريدية المرسؤؤلة من المكتب
الدولل لالتحاد البريدي العالمل لى االتحادات المحدودة والبلدان األع ؤؤؤؤاء والمسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين من
جميع الرسؤؤؤو البريدية غير اسم يُتاح للبلد الع ؤؤؤو المصؤؤؤدر او مسؤؤؤتثمرت المعيَّن الخيار فل ان يحصؤؤؤل
الرسو اإل افية الجوية عن هذت البعائث األخيرة.

198

االتفاقية
-2

اسرى الحرب والمعت لون المدسيون

1 -2

تعفى من كافة الرسؤؤؤؤو البريدية باسؤؤؤؤتثساء الرسؤؤؤؤو الجوية اإل ؤؤؤؤافية بعائث بريد الرسؤؤؤؤائل والطرود
البريدية وبعائث خدمات الدفع البريدية الموجهة لى اسؤؤؤؤؤرى الحرب او المرسؤؤؤؤؤلة مسه راسؤؤؤؤؤا او عن
طريق المكاتب المذكـؤؤـؤؤورة بسظـؤؤـؤؤا االتفـؤؤـؤؤاقية والسظا الخـؤؤـؤؤاص بخدمـؤؤـؤؤات الدفع البريدية ويعامل
المتحاربون الذين يتل اه بلد محايد والمعت لون فيم معاملة اسـرى الحـرب الح ي يين فيما يتعلق بتطبيق
األحكا السالفة الذكر.

2 -2

تسؤؤؤؤؤري األحكا المسصؤؤؤؤؤوص عليها فل البسد  1-2كذلك على بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤائل والطرود البريدية
وبعائث خدمات الدفع البريدية الواردة من بلدان اخرى او الموجهة لى األشؤؤؤؤؤخاص المدسيين المعت لين
المسصؤؤؤؤوص عليه فل اتفاقية جسيف المارخة فل  12اغسؤؤؤؤطس  1949والمتعل ة بحماية األشؤؤؤؤخاص
المدسيين فل وقت الحرب او المرسؤؤؤؤؤؤؤلة مسه راسؤؤؤؤؤؤؤا او عن طريق المكاتب المذكورة بسظا االتفاقية
والسظا الخاص بخدمات الدفع البريدية.

3 -2

تسؤؤؤؤؤؤتفيد كذلك المكاتب المذكورة فل سظا االتفاقية والسظا الخاص بخدمات الدفع البريدية من اإلعفاء
من الرسؤؤؤؤؤؤؤو البريدية عن بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤؤائل والطرود البريدية وبعائث خدمات الدفع البريدية،
الخاصة باألشخاص المذكـؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤورين فل البسدين  1-2و 2-2التل يرسلوسها او يتل وسها ما راسا و ما
بطريق الوساطة.

4 -2

ت بل الطرود معفاة من الرسؤؤؤؤؤؤؤو البريدية لغاية ما زستم  5كيلوغرامات .ويرفع حد الوزن لى 10
كيلوغرامات للبعائث التل ال يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسؤؤؤؤؤؤؤلة ألحد المعسؤؤؤؤؤؤؤكرات او
ألمسائم لتوزيعها على األسرى.

5 -2

فل طار تسوية الحسابات بين المستثمرين البريديين ،ال تعطى عن الطرود المصلحية وطرود اسؤؤرى
الحرب والمعت لين المدسيين اي حصة باستثساء سف ات الس ل الجوي المطب ة على الطرود الجوية.

-3
1 -3

بعائث المكفوفين
تُعفى جميع البعائث الخاصة بالمكفوفين التل تُرسل من طرف مسظمة للمكفوفين او ليها او من شخص
مكفوف او ليم من جميع الرسؤؤؤو البريدية باسؤؤؤتثساء الرسؤؤؤو الجوية اإل ؤؤؤافية ،مادا ان هذت البعائث
م بولة على هذا السحو فل الخدمة الداخلية للمستثمر المعيَّن ال ُمر ِسل.

2 -3

فل هذت المادة:

 1-2-3يُ صد بال شخص المكفوف شخ صا ُسجل ر سميا باعتبارت مكفوفا ً او عيف الب صر فل بلدت او يسطبق
عليم تعريف مسظمة الصحة العالمية للشخص المكفوف او الشخص ال عيف الراية؛
 2-2-3ي صد بمسظمة المكفوفين ماسسة او جمعية تخد المكفوفين او تمثله رسميا؛
 3-2-3تشمل بعائث المكفوفين المراسالت والمكتوبات فل اي شكل كاست( ،بما فل ذلك التسجيالت الصوتية)
صؤؤؤؤسِعت او كيِفت لمسؤؤؤؤاعدة المكفوفين على مواجهة مشؤؤؤؤاكل
واي سوع من المعدات او األدوات التل ُ
ف داسه للبصر ،حسبما يسص عليم السظا .
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الجزء الرابع
الخدمات األساسية والخدمات اإل افية
المادة 17
الخدمات األساسية
يسبغل ان تحرص البلدان األع ؤؤؤؤؤؤؤاء على ان يكفل مسؤؤؤؤؤؤؤتثمروها المعيَّسون قبول بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤؤائل
-1
ومعالجتها وس لها وتوزيعها.
-2

بعائث بريد الرسائل المحتوية على مستسدات ف ط هل:

1 -2

بعائث ذات اولوية وبعائث غير ذات اولوية لغاية  2كيلوغرا ؛

2 -2

رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات لغاية  2كيلوغرامات؛

3 -2

بعائث المكفوفين لغاية  7كيلوغرامات؛

4 -2

األك ياس ال خاصؤؤؤؤؤؤؤؤة التل تحتوي على جرا ئد ومكتو بات دور ية وك تب ومسؤؤؤؤؤؤؤت سدات مطبو عة م ماث لة
مو َّجهة لسفس المرسل ليم وسفس الم صد ،والتل تسمى "اكياس  "Mلغاية  30كيلوغرا .

-3

بعائث بريد الرسائل المحتوية على ب ائع ف ط ،هل:

1-3

الرز الصغيرة ذات األولوية وغير ذات األولوية ،لغاية  2كيلوغرا ؛
بعائث المكفوفين ،لغاية  7كيلوغرامات ،كما هي ُمعَ َّرفَة في النظام؛

2-3
3 -3

-4

األكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة مو َّجهة
لنفس المرسللإ يل و وسفس المد،للدل والتي تسللمى "أك اس  "Mلغاية  30ك لوغرامال كما هي محددة
في النظام.
تصسف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها ومحتواها ،وف ا للسظا .

 -5فل طار اسظمة التصؤؤسيف المشؤؤار ليها فل البسد  ،3يجوز اي ؤا ً ان تص ؤسَّف بعائث بريد الرسؤؤائل بحسؤؤب
م اسها باعتبارها رسائل صغيرة ) ،(Pاو رسائل كبيرة ) ،(Gاو رسائل ُمزحمة ) (Eاو رز صغيرة ) .(Eوت ُبيَّن
حدود الحج والوزن فل السظا .
تطبق حدود ابعاد اوزان اعلى من تلك المو ؤؤؤؤؤؤؤحة فل البسد بصؤؤؤؤؤؤؤورة اختيارية على بعض فئات بريد
-6
الرسائل ،وف ا للشروط المو حة فل السظا .
يجب اي ؤؤؤؤؤؤا ان تحرص البلدان األع ؤؤؤؤؤؤاء على ان يكفل مسؤؤؤؤؤؤتثمروها المعيَّسون قبول الطرود البريدية
-7
ومعالجتها وس لها وتوزيعها لغاية  20كيلوغراما.
 -8تطبق حدود اوزان اعلى من  20كيلوغراما بصؤورة اختيارية على بعض الطرود البريدية ،وف ا للشؤروط
المو حة فل السظا .
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المادة 18
الخدمات اإل افية
-1
1 -1
2 -1

ت من البلدان األع اء اداء الخدمات اإل افية اإللزامية التالية:
خدمة التسجيل لبعائث البريد الجوي وبعائث بريد الرسائل الصادرة ذات األولوية؛
خدمة التسجيل لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة المسجلة.

-2
ال
1 -2
2 -2
3 -2
4 -2

يلرز للبلدان األعضللللللا ضاااااا تن توف ر الخدمتت اإلضااااااتفية ا خ يت ية ال تلية في إطت العالقتت بين
ين ال عيَّنين الذين اتفقرا عل ترفي الذت الخدمتت:
خدمة البعائث ب يمة مصرح بها بالسسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛
خدمة البعائث م ابل تأدية ال يمة بالسسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛
خدمة البعائث بالتوزيع بالتتبع بالسسبة لبعائث بريد الرسائل؛
خدمة تسؤؤؤلي بعائث بريد الرسؤؤؤائل المسؤؤؤ َّجلة والبعائث بالتسؤؤؤلي المثبت او البعائث ب يمة مصؤؤؤرح بها لى
الطرف الموجهة ليم يدا بيد؛
خدمة توزيع البعائث المعافاة من األجور والرسو بالسسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛
خدمة الط رد ال زح ة؛
خدمة التجميع " "Consignmentبالسسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج؛
خدمة عادة الب ؤؤؤؤؤؤائع ،وهل عبارة عن عادة الب ؤؤؤؤؤؤائع من جاسب المرسؤؤؤؤؤؤل ليم لى البائع ال ُمرسؤؤؤؤؤؤل
األصلل بساء على تصريح من هذا األخير.

-3
1 -3

تشتمل الخدمات اال افية الثالث التالية فل آن واحد على جواسب جبارية وجواسب اختيارية:
خدمة المراسالت التجارية الجوابية الدولية ( )CCRIالتل تعتبر اختيارية اساسا ،غير ان جميع البلدان
األع اء او مستثمريها المعيَّسين ملزمون بأداء خدمة عادة بعائث CCRI؛
خدمة قسائ المجاوبة الدولية ،يجوز تداول هذت ال سائ فل اي بلد ع و ،غير ان بيعها اختياري؛
اإلشعار باستال بعائث بريد الرسائل المسجلة والطرود والبعائث ذات ال يمة المصرح بها .وعلى جميع
البلدان األع اء او م ستثمريها المعيَّسين ان ي بلوا شعارات اال ستال المتعل ة بالبعائث الواردة؛ غير ان
ت دي خدمة اإلشعار باالستال للبعاث الصادرة يظل اختياريا.

-4

يرد وصف لهذت الخدمات ولاجور المتعل ة بها فل السظا .

5 -2
6 -2
7 -2
8 -2

2 -3
3 -3

ذا كاست عساصؤؤؤر الخدمة المبيسة فيما يلل مو ؤؤؤوع اجور خاصؤؤؤة فل السظا الداخلل ،يرخص للمسؤؤؤتثمرين
-5
المعيَّسين ان يحصلوا سفس األجور بالسسبة للبعائث الدولية ،وف ا للشروط المسصوص عليها فل السظا :
 1-5توزيع الرز الصغيرة التل تزيد عن  500غرا ؛
 2-5يداع بعائث بريد الرسائل فل آخر وقت؛
 3-5يداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛
 4-5التجميع من محل قامة ال ُمرسل؛
 5-5سحب بعيثة من بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛
 6-5البريد الماكث؛
 7-5تخزين بعائث بريد الرسائل التل يتجاوز وزسها  500غرا (باستثساء بعائث المكفوفين) والطرود البريدية؛
 8-5تسلي الطرود ردا على شعار الورود؛
 9-5تغطية اخطار حاالت ال وة ال اهرة؛
 10-5توزيع بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك.
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الجزء الخامس
الممسوعات والمسائل الجمركية
المادة 19
بعائث غير م بولة .الممسوعات
-1

احكا عامة

1 -1

ال ت بؤؤل البعؤؤائؤؤث التل ال تسؤؤؤؤؤؤؤتوفل الشؤؤؤؤؤؤؤروط الم ررة فل االتفؤؤاقيؤؤة والسظؤؤا كمؤؤا ال ت بؤؤل البعؤؤائؤؤث
المرسلة ب صد االحتيال او بتعمد اجتساب الدفع الكامل لاجور المالئمة.

2 -1

يتساول السظا االستثساءات من الممسوعات التل تسص عليها هذت المادة.

3 -1

يوسؤؤؤؤؤعوا سطاق الممسوعات الواردة فل هذت
يمكن لكل البلدان األع ؤؤؤؤؤاء او لمسؤؤؤؤؤتثمريها المعيَّسين ان َّ
المادة التل يجوز البدء فل تطبي ها فور دراجها فل المجموعة ذات الصلة.

-2

ممسوعات تشمل جميع فئات البعائث

1 -2

يحظر دراج األشياء المبيسة فيما يلل فل جميع فئات البعائث:

 1-1-2المخدرات الماثرات الع لية على سحو ما حددتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات او ع اقير اخرى
غير مشروعة ومحظورة فل بلد الم صد؛
 2-1-2األشياء المخلة باآلداب او المسافية لاخالق؛
 3-1-2األشياء المزورة والم لدة؛
 4-1-2األشياء األخرى المحظور استيرادها او تداولها فل بلد الم صد؛
 5-1-2األشؤؤؤؤياء التل قد تسطوي بحك طبيعتها او تغليفها ،على خطر بِصؤؤؤؤدد المسؤؤؤؤتخدمين او عامة الجمهور
او قد تلوث او تتلف البعائث األخرى او المعدات البريدية او ممتلكات الغير؛
 6-1-2المسؤؤؤؤؤتسدات التل لها صؤؤؤؤؤفة المراسؤؤؤؤؤلة الحالية والشؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤية المتبادلة بين اشؤؤؤؤؤخاص غير ال ُمرسؤؤؤؤؤل
والمرسل ليم او األشخاص ال اطسين معهما.
-3

الب ائع الخطرة

1-3

يحظر دراج الب ائع الخطـــرة على السحو المسصوص عليم فل االتفاقية والسظا داخل اي فئة من فئات البعائث.

2 -3

يحظر دراج األجهزة المتفجرة والعتؤؤاد الحربل الخؤؤامؤؤل ،بمؤؤا فل ذلؤؤك ال سؤؤابؤؤل اليؤؤدويؤؤة الخؤؤاملؤؤة
وال ذائف الخاملة وما شابهها وكذا السسخ الم لدة لهذت األجهزة والمواد فل اي فئة من البعائث.
ت ُ بل بصؤؤورة اسؤؤتثسائية الب ؤؤائع الخطرة فل العالقات بين البلدان األع ؤؤاء التل تعرب عن اسؤؤتعدادها
ل بول هذت الب ؤؤؤؤؤؤائع بصؤؤؤؤؤؤورة ثسائية او فل اتجات واحد شؤؤؤؤؤؤريطة ان تمتثل لل واعد واألسظمة الوطسية
والدولية الخاصة بالس ل.

-4

الحيواسات الحية

1 -4
2-4

يحظر دراج الحيواسات الحية فل اي فئة من فئات البعائث.
يجوز قبول الحيواسات التالية ،بصفة استثسائية ،فل بعائث بريد الرسائل غير البعائث ب يمة مصرح بها:

3 -3
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 1-2-4السحل ودود الحجامة ودود ال ز؛
 2-2-4الطفيليات ومبيدات الحشؤؤؤؤرات ال ؤؤؤؤارة المخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة لمكافحة تلك الحشؤؤؤؤرات والمتبادلة بين المعاهد
المعترف بها رسميا؛
 3-2-4الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخد فل بحوث الطب األحيائل بين المعاهد المعترف بها رسميا.
3 -4

يجوز ،بصفة استثسائية ،قبول الحيواسات التالية فل الطرود البريدية:

 1-3-4الحيواسات الحية التل تسمح األسظمة البريدية والتشريعات الوطسية فل البلدان المعسية بس لها عبر البريد.
-5

دراج مراسالت فل الطرود البريدية

1 -5

يحظر دراج األشياء التالية فل الطرود البريدية:

 1-1-5المراسؤؤؤؤؤؤالت المتبادلة بين اشؤؤؤؤؤؤخاص غير المرسؤؤؤؤؤؤل والمرسؤؤؤؤؤؤل ليم او األشؤؤؤؤؤؤخاص ال اطسين معهما
باستثساء ال طع المحفوظة فل ارشيف.
-6

ال طع الس دية واألوراق المصرفية واألشياء الثميسة األخرى

1 -6

يحظر دراج قطع س دية او اوراق مصرفية او اوراق س دية او اي قي لحاملها او شيكات سفر او ذهب
ابيض (بالتين) او ذهب او ف ؤؤة سؤؤواء كاست هذت المعادن مشؤؤغولة او غير مشؤؤغولة او احجار كريمة
او حلل او اشياء ثميسة اخرى:

 1-1-6فل بعائث بريد الرسائل غير المصرح ب يمتها؛
 1-1-1-6غير اسم ذا كان التشؤؤؤريع الوطسل لبلدي المصؤؤؤدر والم صؤؤؤد يسؤؤؤمح بذلك ،فيمكن رسؤؤؤال هذت األشؤؤؤياء
داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة؛
 2-1-6فل الطرود بدون قيمة مصرح بها ال ذا كان التشريع الوطسل لبلدي المصدر والم صد يسمح بذلك؛
 3-1-6فل الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها ال ُمت َبا َدلة بين بلدين ي بالن الطرود البريدية ب يمة مصرح بها؛
 1-3-1-6عالوة على ذلك لكل بلد ع ؤؤو او مسؤؤتثمر معيَّن الخيار فل ان يحظر و ؤؤع الذهب على هيئة سؤؤبائك
داخل الطرود ب يمة مصرح بها او غير مصرح بها سواء كاست واردة من ارا يم او مو َّجهة ليها او
مس ولة بالعبور على ارا يم ،ويجوز لم ان يحدد ال يمة الفعلية لهذت البعائث.
-7

مطبوعات وبعائث المكفوفين

1 -7

ال يجوز ان تحتوي المطبوعات والبعائث الموجهة للمكفوفين على اي تسؤؤؤؤؤؤؤجيل وال ان تحتوي على
اي مستسد لم صفــة مراسلة.

2 -7

ال يجوز ان تحتوي المطبوعات والبعائث الموجهة للمكفوفين على اي طابع بريدي او سموذج تخليص
مختــو او غيــــر مختو او اي ورقة لها قيمة س دية ما ،ما عدا فل الحاالت التل تحتوي فيها البعيثة
كمظروف على بطاقة او مظروف او حزا مطبوع عليم عسوان مرسؤؤؤؤؤل البعيثة او وكيلم فل بلد يداع
او وجهة البعيثة األصلية والتل تكون عادتها مخلصة سلفا ً.

-8

كيفية التعامل مع البعائث الم بولة خطأ

1 -8

ي ُِبين السظا كيفية التعامل مع البعائث الم بولة خطأ .ومع ذلك فإن البعائث التل تحتوي على األشؤؤؤؤؤؤؤياء
المسصؤؤؤؤؤوص عليها فل البسود  1-1-2و 2-1-2و 1-3و ،2-3ال تُو َّجم بأي حال من األحوال لى جهة
المرسؤؤل ليه وال تُعاد لى المصؤؤدر .وفل حال األشؤؤياء المسصؤؤوص عليها فل
الم صؤؤد وال تُسؤؤلَّ لى
َ
البسد  1-1-2والتل يُكشف عسها خالل العبور فإسم يت التعامل مع هذت األشياء وف ا للتشريع الوطسل فل
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بلد العبور .وفل حال األشياء المسصوص عليها فل البسدين  1-3و 2-3والتل يُكشف عسها خالل عملية الس ل،
تكون للمسؤؤؤؤتثمر المعيَّن صؤؤؤؤالحية زالة السؤؤؤؤلعة غير الم بولة من البعيثة والتخلص مسها .ويمكن للمسؤؤؤؤتثمر
المعيَّن ان يوجم ب ية الشؤؤحسة لى م صؤؤدها ،و رفاقها بمعلومات بشؤؤأن مصؤؤادرة السؤؤلعة غير الم بولة .ويجب
خطار المستثمر المعيَّن فل المصدر بإتالف السلعة غير الم بولة وف ا ً لما يسص عليم السظا .
المادة 20
المراقبة الجمركية .الرسو الجمركية والرسو األخرى
يُرخص للم ستثمر المعيَّن لبلد الم صدر والم ستثمر المعيَّن لبلد الم صد ان يعر ا البعائث على المراقبة
-1
الجمركية وف ا لتشريع هذين البلدين.
يجوز ان تفرض على البعائث الخا عة للمراقبة الجمركية لصالح البــريد ،سف ات خاصة بالعرض على
-2
الجمارك يحدد مبلغها اإلرشؤؤؤادي فل السظا  .وتحصؤؤؤل هذت السف ات ف ط م ابل العرض على الجمارك والتخليص
ال جمركل عن البعائث التل فر ت عليها رسو جمركية او اي رسو اخرى من سفس السوع.
يرخص للمسؤؤتثمرين المعيَّسين الذين حصؤؤلوا على ترخيص جراء التخليص الجمركل سيابة عن الزبائن،
-3
سواء باس الزبون او المستثمر المعيَّن فل بلد الم صد ،ان يحصلوا من الزبائن اجرة تعتمد على التكاليف الفعلية
للعملية .ويمكن ان تحصؤؤؤؤل هذت األجرة ،فيما يتعلق بجميع البعائث المصؤؤؤؤرح بها لدى الجمارك ،طب ا ً للتشؤؤؤؤريع
الوطسل ،بما فيها البعائث المعفاة من الرسو الجمركية .ويسبغل ان يُعل الزبائن م دما ً بخصوص األجرة المعسية
حسب األصول المرعية.
يرخص للمسؤؤتثمرين المعيَّسين ان يُحص ؤلوا من المرسؤؤلين او من المرسؤؤل ليه البعائث ،تبـؤؤؤؤؤؤؤؤؤعا للحالة،
-4
الرسو الجمركية وجميع الرسو المحتملة األخرى.

الجزء السادس
المساولية
المادة 21
االستعالمات
كل مسؤؤؤؤتثمر معيَّن ملز ب بول االسؤؤؤؤتعالمات المتعل ة بأي طرود او بعائث مسؤؤؤؤجلة او ب يمة مصؤؤؤؤرح بها
-1
ُ
اٌودعت فل خدمتم او فل خدمة مستثمر معيَّن آخر ،بشرط ان تكون هذت االستعالمات قد قدمت من طرف الزبائن
خالل مهلة  6اشهر اعتبارا من اليو التالل ليو يداع البعيثة وتجري عملية رسال االستعالمات وعملية معالجتها
فيما بين المستثمرين المعيَّسين وف ا للشروط المحددة فل السظا  .وتتعلق فتــرة األشهر الستة بالمعامالت بين الزبائن
المستعلمين والمستثمرين المعيَّسين وال تشمل رسال االستعالمـات بين المستثمرين البريديين.
تكون معالجة االسؤؤؤتعالمات مجاسية .غير اسم ذا طلب اسؤؤؤتخدا خدمة البريد العاجل الدولل ،ت ع السف ات
-2
اإل افية من حيث المبدا على عاتق الطالب.
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المادة 22
مساولية المستثمرين المعيَّسين .التعوي ات
-1

عموميات

1 -1

فيما عدا الحاالت المسصوص عليها فل المادة  23فإن المستثمرين المعيَّسين مساولون:

 1-1-1عن ف د البعائث المسؤؤؤؤؤؤجلة والطرود العادية (باسؤؤؤؤؤؤتثساء الطرود المسدرجة ؤؤؤؤؤؤمن فئة بعائث البرسامج
المخصؤؤؤص للتجارة اإللكتروسية " )"ECOMPROوالبعائث ب يمة مصؤؤؤرح بها ،كما ه مسؤؤؤاولون عن
العبث بها او عطبها؛
 2-1-1عادة البعائث المسؤؤؤؤؤجلة والبعائث ذات قيمة مصؤؤؤؤؤرح بها والطرود العادية التل ل يُذكر عليها سؤؤؤؤؤبب
عد التسلي .
2 -1

تستفل مسـؤؤاولية المسـؤؤتثمرين المعيَّسيـؤؤن ذا تعلـؤؤـؤؤق األمـؤؤـؤؤـؤؤر ببعـؤؤـؤؤائث اخـؤؤـؤؤرى غيـؤؤـؤؤر تلك المذكورة فل
البسدين  1-1-1و 2-1-1وبالطرود المسدرجة ؤؤؤؤؤؤؤمن فئة خدمة بعائث البرسامج المخصؤؤؤؤؤؤؤص للتجارة
اإللكتروسية.

3 -1

فل جميع الحاالت األخرى غير المسصؤؤؤؤوص عليها فل هذت االتفاقية ،ال يتحمل المسؤؤؤؤتثمرون المعيَّسون اي
مساولية.

4 -1

ذا كان الف د او العبث الكلل او العطب الكلل لبعيثة مسؤؤجلة او طرد عادي او بعيثة ب يمة مصؤؤرح بها
للمرسؤؤؤؤؤل اسؤؤؤؤؤترداد األجور المدفوعة سظير
ساشؤؤؤؤؤئا عن حالة قوة قاهرة ال يترتب عليها تعويض ،يحق
ِ
يداع البعيثة بالبريد ،باستثساء اجرة التأمين.

5 -1

ال تتجاوز مبالغ التعويض التل يسبغل دفعها المبالغ المبيسة فل السظا .

6 -1

فل حالة ثبوت مسؤؤؤؤاولية المسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين ،ال ياخذ فل االعتبار ؤؤؤؤمن مبلغ التعويض الواجب
دفعم ال الخسائر غير المباشرة وال األرباح غير المح ة وال ال رر المعسوي.
تُعتبر كافة األحكا الخاصؤؤؤؤة بمسؤؤؤؤاولية المسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين صؤؤؤؤارمة وملزمة وشؤؤؤؤاملة .وال يتحمل
المستثمرون المعيَّسون بأي حال من األحوال اي مساولية  -حتى فل حالة الخطأ الجسي  -خارج سطاق
الحدود المبيسة فل االتفاقية السظا .

-2

البعائث المسجلة

1 -2

للمرسؤؤؤؤل الحق فل تعويض يحدد
فل حالة الف د او العبث الكلل او العطب الكلل لبعيثة مسؤؤؤؤجلة ،يكون
ِ
المرسؤؤؤؤؤؤؤل بمبلغ اقل من المبلغ المحدد فل السظا  ،يكون للمسؤؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين
فل السظا  .و ذا طالب
ِ
الخيار فل دفع هذا المبلغ األقل وفل اسؤؤؤؤؤترداد ما دفعوت على هذا األسؤؤؤؤؤاس من المسؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين
اآلخرين المعسيين عسد االقت اء،

2 -2

فل حالة العبث الجزئل او العطب الجزئل لبعيثة مسؤؤؤؤؤؤؤجلة ،يكون للمرسؤؤؤؤؤؤؤل الحق فل تعويض ي ابل
من حيث المبدا ال يمة الفعلية للعبث او للعطب.

-3

الطرود العادية

1 -3

للمرسؤل الحق فل تعويض يحدد فل
فل حالة الف د او العبث الكلل او العطب الكلل لطرد عادي ،يكون
ِ
المرسؤؤؤؤؤؤؤل مبلغا ً ادسى من المبلغ المحدد فل السظا  ،يجوز للمسؤؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين ان
السظا  .و ذا طلب
ِ
يدفعوا هذا المبلغ األدسى على ان يتل وا التعويض على هذا األساس من المستثمرين المعيَّسين (المعسيين)
اآلخرين عسد االقت اء.

7 -1
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2 -3

للمرسؤؤؤؤؤؤؤل الحق فل تعويض ي ابل من
فل حالة العبث الجزئل او العطب الجزئل لطرد عادي ،يكون
ِ
حيث المبدا ال يمة الفعلية للعبث او للعطب.

3 -3

يمكن للمسؤؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين االتفاق على ان يطب وا فل عالقاته المتبادلة المبلغ الخاص بكل طرد
المحدد فل السظا بغض السظر عن وزن الطرد.

-4

البعائث ب يمة مصرح بها

1 -4

للمرسؤؤؤل فل حالة الف د او العبث الكلل او العطب الكلل لبعيثة ب يمة مصؤؤؤرح بها الحصؤؤؤول على
يحق
ِ
تعويض ي ابل من حيث المبدا ال يمة المصرح بها بح وق السحب الخاصة.

2 -4

للمرسؤؤؤؤل الحق فل تعويض
فل حالة العبث الجزئل او العطب الجزئل لبعيثة ب يمة مصؤؤؤؤرح بها يكون
ِ
ي ابل من حيث المبدا ال يمة الفعلية للعبث او العطب .وال يمكن مع ذلك ان يتجاوز التعويض بحال من
األحوال ال يمة المصرح بها بح وق السحب الخاصة.

فل حالة عادة بعيثة مسؤؤؤؤؤؤؤجلة او ب يمة مصؤؤؤؤؤؤؤرح بها من بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤؤائل ل ي د ما يبرر عد
-5
توزيعها ،فإن لل ُمر ِسل الحق فل استرداد الرسو المدفوعة إليداع البعيثة ف ط.
للمرسل استرداد الرسو المدفوعة م ابل يداع
فل حالة عادة طرد ل ي د ما يبرر عد توزيعم ،يحق
-6
ِ
الطرد فل بلد المصدر وفل استرداد السف ات المترتبة على عادة الطرد اسطالقا ً من البلد الم صد.
فل الحاالت المسصوص عليها فل البسود  2و 3و 4يحتسب التعويض طب ا للسعر الجاري لاشياء او الب ائع
-7
من سفس السوع محوال لى ح وق السؤؤؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤؤؤة فل المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للس ل ،وفل حالة عد
وجود سعر جار ،يحتسب التعويض على اساس ال يمة العادية لاشياء او الب ائع ،الم درة على سفس األسس.
عسدما يستحق تعويض ما عسد ف د بعيثة مسجلة او طرد عـــادي او بعيثة ب يمـــة مصرح بهــا او عسد
-8
العبث بها بالكامل او تلفها تماماً ،يكون من حق المرسؤؤؤؤؤل او المرسؤؤؤؤؤل ليم ،حسؤؤؤؤؤب الحالة ،ان يسؤؤؤؤؤترد األجور
والرسؤؤؤو المدفوعة إليداع البعيثة بالبريد ،فيما عدا اجرة التسؤؤؤجيل او التأمين .ويسطبق سفس الحال على البعائث
المسؤجلة او الطرود العادية او البعائث ب يمة مصؤرح بها التل يرف ؤها المرسؤل ليه سظرا لسؤوء حالتها ،عسدما
ت ع المساولية على عاتق المستثمر المعيَّن.
خروجا عن األحكا المسصؤؤوص عليها فل البسود  2و 3و ،4للمرسؤؤل ليم الحق فل التعويض عن اسؤؤتال
-9
المرسؤل كتابيا عن ح وقم
بعيثة مسؤؤجلة او طرد عادي او بعيثة ب يمة مصؤؤرح بها حدث بها عبث او عطب ذا تسازل
ِ
سل ليم سفسم.
لصالح المرسل ليم .بيد ان هذا التسازل ليس روريا فل الحاالت التل يكون فيها المر ِسل هو المر َ
للم ستثمر المعيَّن فل الم صدر الخيار فل ان يدفع للمر سلين فل بلدت التعوي ات المس صوص عليها فل
-10
تشريعم الوطسل بالسسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها ،بشرط اال تكـــون هذت التعوي ــــات
اقل من تلك المحددة فل البسدين  1-2و .1-3وكذلك األمر بالسسؤؤؤبة للمسؤؤؤتثمر المعيَّن فل الم صؤؤؤد متى دفع التعويض
للمرسل ليم ،غير ان المبالغ المحددة فل البسدين  1-2و 1-3تظل سارية:
1-10

فل حالة الطعن فل المستثمر المعيَّن المساول؛

2-10

ذا ما تسازل المرسل عن ح وقم لصالح المرسل ليم.

 -11ال ي د اي تحفظ فيما يتعلق تجاوز مهل االسؤؤؤتعالمات ودفع التعويض لى المسؤؤؤتثمرين المعيَّسين ،بما فيها
الفترات الزمسية والشروط المسصوص عليها فل السظا  ،ال فل حالة اتفاق ثسائل.
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المادة 23
استفاء مساولية البلدان األع اء والمستثمرين المعيَّسين
تستهل مسؤؤاولية المسؤؤتثمرين المعيَّسين عن البعائث المسؤؤجلة والطرود والبعائث ب يمة مصؤؤرح بها التل
-1
تولوا تسليمها بالشروط الم ررة فل اسظمته بالسسبة للبعائث من سفس السوع .غير ان المساولية تظل قائمة:
1 -1

ذا لوحظ عبث او عطب قبل تسلي او عسد تسلي البعيثة؛

2 -1

المصؤؤؤدر ،متى سؤؤؤمحت األسظمة
المرسؤؤؤل فل حالة اإلعادة لى
ذا ابدى المرسؤؤؤل ليم وعسد االقت ؤؤؤاء
ِ
َ
الوطسية بذلك ،تحفظات عسد استال بعيثة لحق بها عبث او عطب؛

3 -1

ذا وزعت البعيثة المسؤؤؤجلة فل صؤؤؤسدوق للرسؤؤؤائل ،متى سؤؤؤمحت األسظمة الوطسية بذلك ،و ذا صؤؤؤرح
المرسل ليم بأسم ل يتسلمها؛

4 -1

المرسؤل لطرد او بعيثة ب يمة مصؤؤرح بها ،فل حالة اإلعادة للمصؤؤدر رغ
عسدما يعلن المرسؤؤل ليم او
ِ
ت ديمم لتبرئة صؤؤحيحة ،للمسؤؤتثمر المعيَّن الذي سؤؤلمم البعيثة ،وبدون تأخير ،اسم الحظ تلفا يسبغل عليم
قامة الدليل على ان العبث او العطب ل ي ع بعد التسؤؤؤؤلي  .ويجب تفسؤؤؤؤير مصؤؤؤؤطلح "دون تأخير" وف ا
للتشريع الوطسل.

-2

ال تكون البلدان األع اء والمستثمرون المعيَّسون مساولين:

1 -2

فل حالة ال وة ال اهرة ،بشرط مراعاة المادة 9-5-18؛

2 -2

فل حالة عد مكاسها ت دي بيان عن البعيثة بسؤؤؤؤبب تالف المسؤؤؤؤتسدات الرسؤؤؤؤمية بفعل ال وة ال اهرة ما
ل ي الدليل على مساوليتها عن طريق آخر؛

3 -2

ذا كان ال رر قد حدث ستيجة خطأ او همال المر ِسل او ستج عن طبيعة محتويات البعيـثة؛

4 -2

ذا تعلق األمر ببعائث ت ع تحت طائلة الممسوعات المسصوص عليها فل المادة 19؛

5 -2

فل حالة حجز البعائث بموجب التشؤؤريع الوطسل بلد الم صؤؤد ،وف ا إلخطار البلد الع ؤؤو او المسؤؤتثمر
المعيَّن فل هذا البلد الع و؛

6 -2

ذا تعلق األمر ببعائث ب يمة مصؤؤؤرح بها شؤؤؤكلت مو ؤؤؤوع قرار بطريق الغش ب يمة تزيد عن ال يمة
الح ي ية للمحتويات؛

7 -2

ذا ل يحرر المر ِسل اي استعال فل خالل ستة اشهر اعتبارا من اليو التالل ليو يداع البعيثة؛

8 -2

ذا تعلق األمر بطرود اسرى الحرب والمعت لين المدسيين؛

9-2

عسدما يجوز الشك فل اعمال ي و بها المر ِسل وتسطوي على سوايا احتيالية الهدف مسها تل ل تعوي ات.

 -3ال تتحمل البلدان األع ؤؤاء والمسؤؤتثمرون المعيَّسون اي مسؤؤاولية من جراء اإلقرارات الجمركية مهما كان الشؤؤكل
الذي حررت بم وال رارات التل تتخذها خدمات الجمارك عسد التح ق من البعائث التل تخ ع للمراقبة الجمركية.
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المادة 24
مساولية المر ِسل
يت َحمل مر ِسـؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤل اي بعيثة المساولية عن األ رار الجسدية التل ُيسببها للعاملين البريديين وعن اي
-1
ا ؤؤرار تلحق بالبعائث البريدية األخرى والمعدات البريدية من جراء رسؤؤال اشؤؤياء ال ي بل س لها او عد مراعاة
شروط ال بول.
المرسؤل مسؤؤاوال عن كل بعيثة لحق بها
فل حالة اإل ؤؤرار بالبعائث البريدية األخرى يكون
-2
ِ
فل سفس حدود مساولية المستثمرين المعيَّسين.
-3

ؤؤرر ما

يظل المر ِسل مساوال حتى ن قبل مكتب اإليداع مثل هذت البعيثة.

غير اسم ذا راعى المر ِسل شروط ال بول ،لن يكون هذا األخير مساوال ذا كان هساك خطـؤؤؤؤأ او همال
-4
فل معالجة البعيثة من قبل المستثمرين المعيَّسين او الساقلين بعد قبولها.
المادة 25
دفع التعويض
ي ع االلتزا بدفع التعويض ورد األجور والرسؤؤو  ،تبعا ً للحالة ،ما على المسؤؤتثمر المعيَّن فل المصؤؤدر
-1
او على المستثمر المعيَّن فل الم صد ،شريطة حق االستئساف د المستثمر المعيَّن المساول.
للمرسؤؤل او المرسؤؤل
للمرسؤؤل ان يتسازل عن ح وقم فل التعويض لصؤؤالح المرسؤؤل ليم .ويمكن
يجوز
-2
ِ
ِ
ليم ،فل حال التسازل عن الح وق ،ان يرخص لشخص ثالث بتسل التعويض ذا ما سمح التشريع الوطسل بذلك.
المادة 26
استرداد التعويض عسد االقت اء من المر ِسل او المرسل ليم
ذا حدث ،بعد دفع التعويض ،ان عثر على بعيثة مسؤؤؤؤجلة او طرد او بعيثة ب يمة مصؤؤؤؤرح بها او على
-1
المرسؤؤؤؤؤؤؤل ،او المرسؤؤؤؤؤؤؤل ليم تبعا للحالة ،بأن البعيثة
جزء من المحتويات التل اعتبرت مف ودة من قبل ،يخطر
ِ
موجودة تحت تصرفم خالل فترة ثالثة اشهر م ابل رد مبلغ التعويض الذي دفع .ويسأل ،فل سفس الوقت ،عمن
تُسؤؤؤؤؤؤؤل البعيثة .وفل حال ة الرفض او عد اإلجابة فل المهلة المحددة ،يتخذ سفس اإلجراء لدى المرسؤؤؤؤؤؤؤل ليم او
المرسل مسم تبعا للحالـة ،مع مسح ذلك الشخص سفس الفترة لاجابة.
ذا تسازل المر ِسل والمر سل ليم عن ا ستال البعيثة او ل يجيبا خالل المهلة المس صوص عليها فل البسد ،1
-2
فإسها تصبح ملكا للمستثمر المعيَّن او عسد االقت اء للمستثمرين المعيَّسين الذين تحملوا التعويض.
ذا اكتشؤؤؤؤؤفت الح ا ً بَعيثة ب يمة مصؤؤؤؤؤرح بها ثبت ان لمحتوياتها قيمة اقل من قيمة التعويض المدفوع،
-3
يجب على المر ِسل او المرسل ليم تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض م ابل تسلي البعيثة ،دون المساس بالعواقب
الساجمة عن التصريح المزور بال يمة.
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الجزء السابع
األجور

الف-

سف ات العبور

المادة 27
سف ات العبور
تخ ؤؤع اإلرسؤؤاليات المغل ة والبعائث بالعبور المكشؤؤوف المتبادلة بين مسؤؤتثمرين معيَّسين اثسين او بين
-1
مكتبين تابعين للبلد سف سم بوا سطة مرافق تابعة لم ستثمر معيَّن او لعدة م ستثمرين آخرين (خدمات اطراف ثالثة)
لدفع سف ات العبور .وتشؤؤكل تلك السف ات تعوي ؤؤا عن الخدمات المتعل ة بالعبور البري والعبور البحري والعبور
الجوي ويسطبق هذا المبدا اي ا على البعائث المرسلة خطأ والموجهة خطأ.

باء-

السف ات الختامية

المادة 28
السف ات الختامية  -احكا عامة
مع مراعاة اإلعفاءات المسصؤؤؤوص عليها فل السظا  ،لكل مسؤؤؤتثمر معيَّن يتل ى من مسؤؤؤتثمر معيَّن آخر
-1
المرس ؤل اجرة عن السف ات التل يتحملها بسؤؤبب
ُحص ؤل من المسؤؤتثمر المعيَّن
ِ
بعائث لبريد الرسؤؤائل ،الحق فل ان ي ِ
البريد الدولل الوارد.
-2

من اجؤؤل تطبيق األحكؤؤا المتعل ؤؤة بؤؤدفع المسؤؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين لسف ؤؤاته الختؤؤاميؤؤة ،تصؤؤؤؤؤؤؤسَّف البلؤؤدان
واألقالي وف ا ً لل وائ التل اعدها الماتمر لهذا الغرض فل حكمم C 7م ،2016على السحو التالل:

1 -2

البلدان واألقالي التابعة للسظا المستهدف قبل ( 2010المجموعة األولى)؛
البلدان واألقالي التل تطبِق السظا المسته َدف اعتبارا ً من  2010و( 2012المجموعة الثاسية)؛
تطبق السظا المسته َدف اعتبارا ً ( 2016المجموعة الثالثة)؛
البلدان واألقالي التل ِ

4 -2

البلدان واألقالي التابعة للسظا االست الل (المجموعة الرابعة).

2 -2
3 -2

تشؤؤؤؤؤؤؤكل األحكا الواردة فل هذت االتفاقية والتل تخص دفع السف ات الختامية ،تدابير است الية تادي لى
-3
قرار سظا للدفع يأخذ فل اعتبارت العساصر الخاصة بكل بلد فل سهاية الفترة االست الية.
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-4

السفاذ لى الخدمات الداخلية .السفاذ المباشر:

1 -4

يتعين من حيث المبدا على كل مستثمر معيَّن من البلدان التل اس مت لى السظا المستهدف قبل عا 2010
ان يتيح للمسؤؤتثمرين المعيَّسين اآلخرين مجموع األسؤؤعار واألحكا والشؤؤروط التل يوفرها فل سظامم الداخلل،
فل ظل شروط مماثلة ،لزبائسم الوطسيين .وعلى المستثمر المعيَّن للم صد ان ي در ما ذا كان مستثمر المصدر
المعيَّن قد استوفى ا ل يستوف الشروط الخاصة بالسفاذ المباشر و جراءاتم.

2 -4

يجب على المسؤؤؤتثمرين المعيَّسين من البلدان التل اس ؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤتهدف قبل عا  2010ان يتيحوا
لسائر المستثمرين المعيَّسين للبلدان التل التح ت اي ا بالسظا المستهدف قبل عا  2010األسعار والشروط
واألحكا الم دمة فل طار خدمته الوطسية بشروط مماثلة لما ي دموسم لزبائسه الوطسيين.

3 -4

يجوز للمسؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين من البلدان التل اس ؤؤؤؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤؤؤؤتهدف الجديد ابتداء من عا
 2010ان يتيحوا لعدد محدود من المسؤؤؤتثمرين المعيَّسين الشؤؤؤروط التل يوفروسها فل خدمته الداخلية،
على اسؤؤاس متبادل ،لمدة سؤؤستين على سؤؤبيل التجربة .وبعد اس ؤؤاء هذت المدة ،يجب عليه ان يختاروا
احد الخيارين :ما التوقف عن تاحة تطبيق الشؤؤؤؤؤؤروط المتاحة فل طار خدمته الداخلية او مواصؤؤؤؤؤؤلة
تاحة الشؤؤؤؤروط المحلية الخاصؤؤؤؤة به لجميع المسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين .بيد اسم فل حال طلب مسؤؤؤؤتثمرون
بريديون معيَّسون من البلدان التل اس ؤؤمت لى السظا المسؤؤتهدف ابتداء من عا  2010من مسؤؤتثمرين
معيَّسين من بلدان كاست فل السظا المسؤؤؤؤؤؤؤتهدف قبل عا  2010ان تطبق عليه الشؤؤؤؤؤؤؤروط المتاحة فل
طار خدمته الداخلية ،يتعين عليه عسد ذلك ان يتيحوا لكل المسؤؤؤتثمرين المعيَّسين األسؤؤؤعار والشؤؤؤروط
واألحكا الم دمة فل خدمته الوطسية بشروط تطابق الشروط الم دمة على زبائسه الوطسيين.

4 -4

يمكن ان يختار المسؤتثمرون المعيَّسون فل بلدان السظا االست الل عد تاحة تطبيق الشؤروط المتاحة فل
طار خدمته الداخلية لسؤؤائر المسؤؤتثمرين المعيَّسين .بيد اسه يمكن ان يختاروا تطبيق الشؤؤروط المتاحة
فل طار خدمته الداخلية لعدد محدود من المسؤؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين على اسؤؤؤؤؤؤؤاس متبادل وخالل فترة
تجريبية تبلغ عامين .وعليه بعـؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤد اس اء هذت الفترة ان يختاروا احد الخيارين :ما ان يكفوا عن
توفير تطبيق الشؤؤؤؤؤؤروط المتاحة فل خدمته الداخلية او ان يسؤؤؤؤؤؤتمروا فل توفير الشؤؤؤؤؤؤروط المتاحة فل
خدمته الداخلية لكل المستثمرين المعيَّسين.

سؤؤؤؤؤؤتعتمد اجرة السف ات الختامية على اداء سوعية الخدمة فل بلد الم صؤؤؤؤؤؤد .بساء على ذلك ،سؤؤؤؤؤؤيرخص
-5
لمجلس االسؤؤتثمار البريدي بمسح عالوات على األجرة المبيسة فل المادتين  29و 30لتشؤؤجيع المشؤؤاركة فل سظا
المراقبة ولمكافأة المسؤؤؤتثمرين المعيَّسين الذين بلغوا هدفه فل مجال السوعية .ويجوز لمجلس االسؤؤؤتثمار البريدي
اي ؤؤؤؤؤؤا ً ان ي رر ع وبات فل حالة سوعية غير كافية ولكن لن تسخفض اجور المسؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين عن األجور
الدسيا المبيسة فل المادتين  29و.30
-6

لكل مستثمر معيَّن ان يتسازل كليا او جزئيا عن األجرة المسصـوص عليـها فل البسد .1

يُعتبر وزن األك ياس  Mالتل تزن ا قل من  5كيلوغرا مات مسؤؤؤؤؤؤؤؤاو يا ً  5كيلوغرا مات ألغراض دفع
-7
السف ات الختامية .ويكون سعر السف ات الختامية المطبق فيما يخص األكياس :M
1-7

بالسسبة لعا  0.909 :2018وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛

2-7

بالسسبة لعا  0.935 :2019وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛

3-7

بالسسبة لعا  0.961 :2020وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛

4-7

بالسسبة لعا  0.988 :2021وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا .
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تفرض اجرة ؤؤافية عن البعائث المس ؤ َّجلة قدرها  1.100وحدة من وحدات ح وق السؤؤحب الخاصؤؤة لكل
-8
بعيثة لعا  ،2018و 1.200وحدة من هذت الوحدات لعا  2019و 1.300وحدة مسها لعا  2020و 1.400وحدة
مسها لعا  .2021وفيما يخص البعائث المصؤؤؤرح ب يمتها ،تُحدَّد اجرة ؤؤؤافية تبلغ  1.400وحدة من وحدات ح وق
السحب الخاصة لكل بعيثة لعا  2018و 1.500وحدة من هذت الوحدات لكل بعيثة لعا  2019و 1.600وحدة مسها
لكل بعيثة لعا  2020و 1.700وحدة مسها لكل بعيثة لعا  .2021كما يُرخص لمجلس االسؤؤؤؤؤؤؤتثمار البريدي بأن
ي يف اجرة افية سظير هذت الخدمات والخدمات اإل افية األخرى حيسما تت من الخدمات التل قدمت خصائص
افية يتعين ان يسص عليها السظا .
تُفرض اجرة ؤؤؤؤؤؤافية قدرها  0.5وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤؤؤة لكل بعيثة واحدة من
-9
معرف رمز ذي خطوط ال
معرف رمز ذي خطوط او تحمل ِ
البعائث المسؤؤجلة والمصؤؤرح ب يمتها التل ال تحمل ِ
يمتثل للمعيار الت سل  S10لالتحاد البريدي العالمل ال فل حال االتفاق على خالف ذلك بصورة ثسائية.
ألغراض دفع السف ات الختامية يشار بعبارة "البريد بالجملة" لى بعائث بريد الرسائل المودعة بالجملة
-10
من جاسب سفس المرسؤؤل والمسؤؤتلمة فل سفس اإلرسؤؤالية او فل رسؤؤاليات مسفصؤؤلة تماشؤؤيا والشؤؤروط المحددة فل
السظا  .وتدفع اجرتها وف ا ألحكا المادتين  29و.30
يمكن ألي مسؤؤؤؤتثمر معيَّن ان يطبق بموجب اتفاق ثسائل او متعدد األطراف سظ اجور اخرى لتسؤؤؤؤوية
-11
الحسابات الخاصة بالسف ات الختامية.
يمكن ان يتبادل المسؤؤؤؤتثمرون المعيَّسون البريد غير ذي األولوية على اسؤؤؤؤاس اختياري بتطبيق خصؤؤؤؤ
-12
بسسبة  ٪10على سعر السف ات الختامية المطبق على البريد ذي األولوية.
تسؤؤؤرى األحكا المطب ة فيما بين المسؤؤؤتثمرين المعيَّسين فل بلدان السظا المسؤؤؤتهدف على اي مسؤؤؤتثمر
-13
معيَّن مس ؤؤؤ لى السظا االست الل يصؤؤؤرح بأسم يود االس ؤؤؤما لى السظا المسؤؤؤتهدف .ويجوز لمجلس االسؤؤؤتثمار
البريدي ان يحدد التدابير االست الية فل السظا  .ويجوز ان تطبق جميع احكا السظا المسؤؤؤؤؤؤؤتهدف بحذافيرها على
اي مسؤؤؤتثمرين بريديين جدد فل السظا المسؤؤؤتهدف يصؤؤؤرحون بأسه يودون ان تطبق عليه هذت األحكا بالكامل
بدون تدابير است الية.
المادة 29
السف ات الختامية  -احكا تطبق على تدف ات البريد بين المستثمرين المعيَّسين فل بلدان السظا المستهدف
تحدَّد اجرة بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤؤائل ،بما فل ذلك البريد بالجملة ،عدا األكياس  Mوبعائث المراسؤؤؤؤؤؤؤالت
-1
التجارية الجوابية الدولية ( ،)CCRIعلى اسؤؤاس تطبيق اسؤؤعار للبعيثة الواحدة وللكيلوغرا الواحد تعكس تكاليف
المعالجة فل بلد الم صؤؤؤؤد .وتُتَّخذ رسؤؤؤؤو البعائث ذات األولوية فل طار توفير الخدمات الشؤؤؤؤاملة ؤؤؤؤمن سطاق
الخدمة المحلية اساسا ً لحساب اسعار السف ات الختامية.
تُحسب اسعار السف ات الختامية فل السظا المسته َدف على سحو يراعل تصسيف البعائث بحسب الم اس،
-2
على السحو المسصوص عليم فل المادة  14من االتفاقية ،كلما كان ذلك مساسبا ً فل طار الخدمة المحلية.
يتبادل المسؤؤؤؤتثمرون المعيَّسون فل السظا المسؤؤؤؤته َدف البريد المفصؤؤؤؤول بحسؤؤؤؤب الم اس وفق الشؤؤؤؤروط
-3
المبيَّسة فل السظا .
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يت دفع اجرة بعائث المراسالت التجارية الجوابية الدولية وف ا ً لاحكا ذات الصلة من السظا .

 -5تُميَّز األسعار للبعيثة الواحدة وللكيلوغرا الواحد بحسب بعائث بريد الرسائل من الم اسات الصغيرة ()P
والكبيرة ( )Gوبعائث بريد الرسؤؤؤائل المزحمة ( .)Eوتُحسؤؤؤب هذت األسؤؤؤعار على اسؤؤؤاس  ٪70من رسؤؤؤو بعائث
بريد الرسؤؤؤؤائل الصؤؤؤؤغيرة من الم اس ( )Pالبالغ وزسها  20غراما ً ومن رسؤؤؤؤو بعائث بريد الرسؤؤؤؤائل الكبيرة من
الم اس ( )Gالبالغ وزسها  175غراماً ،وذلك دون حسؤؤؤؤاب ؤؤؤؤريبة ال يمة الم ؤؤؤؤافة وال غيرها من ال ؤؤؤؤرائب
األخرى .وفيما يخص بعائث بريد الرسؤؤائل المزحمة ) ،)Eفتُحسؤؤب اسؤؤعارها على اسؤؤاس األسؤؤعار المطب ة على
الرسؤؤؤائل من الم اس  P/Gالذي ال يتجاوز وزسها  375غراما ،وذلك دون حسؤؤؤاب ؤؤؤريبة ال يمة الم ؤؤؤافة وال

غيرها من ال رائب األخرى.
 -6يحدِد مجلس االستثمار البريدي شروط حساب األسعار وما يلز لتبادل البعائث المفصولة بحسب الم اس
من اإلجراءات التشغيلية واإلحصائية والمحاسبية.
 -7ال يجوز ان تادي األسؤؤؤعار المطبَّ ة على اإلرسؤؤؤاليات فيما بين البلدان التل تطبق السظا المسؤؤؤته َدف فل سؤؤؤسة
معيَّسة من السؤؤسوات لى زيادة يرادات السف ات الختامية بسسؤؤبة تفوق  ٪13لبعيثة بريد الرسؤؤائل من الم اس  P/Gالتل
تزن  37.6غراما ،وبعيثة بريد الرسائل من الم اس  Eالتل تزن  375غراما م ارسة بالسسة الساب ة.
 -8ال يجوز ان تزيد األس ـعار المطبَّ ـ ـة على التدف ات فيما بين البل ـدان التل اس َّمت لى السظا المس ـ ـته َدف
قبل عـؤؤؤؤؤؤا  ،2010فيما يخص بعائث بريد الرسائل الصغيرة من الم اس ( )Pوالرسائل الكبيرة من الم اس ()G
عما يلل:
 1-8بالسسبة لعا  0.331 :2018وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و 2.585وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 2-8بالسسبة لعا  0.341 :2019وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و 2.663وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 3-8بالسسبة لعا  0.351 :2020وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و 2.743وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 4-8بالسسؤؤبة لعا  0.362 :2021وحدة من وحدات ح وق السؤؤحب الخاصؤؤة لكل بعيثة و 2.825وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا .
 -9ال يجوز ان تزيد األسؤؤعار المطب ة على التدف ات فيما بين البلدان التل اس ؤؤمت لى السظا المسؤؤتهدف قبل
عا  ،2010فيما يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة من الم اس ) ،(Eعما يلل:
 1-9بالسسبة لعا  0.705 :2018وحدة من ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.584وحدة من ح وق السحب
الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 2-9بالسسبة لعا  0.726 :2019وحدة من ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.632وحدة من ح وق السحب
الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 3-9بالسسبة لعا  0.748 :2020وحدة من ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.681وحدة من ح وق السحب
الخاصة لكل كيلوغرا ؛
4-9بالسسؤؤبة لعا  0.770 :2021وحدة من ح وق السؤؤحب الخاصؤؤة لكل بعيثة و 1.731وحدة من ح وق السؤؤحب
الخاصة لكل كيلوغرا .
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 -10ال يجوز ان ت ل األ سعار المطبَّ ة على التدف ات فيما بين البلدان التل اس مت لى السظا الم سته َدف قبل
عا  ،2010وتلك التل اس ؤؤمت ليم اعتبارا ً من السؤؤسوات  2010او  2012او  ،2016فيما يخص بعائث بريد
الرسائل الصغيرة من الم اس ( )Pوالرسائل الكبيرة من الم اس ( ،)Gعما يلل:
 1-10بالسسؤؤؤبة لعا  0.227 :2018وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.774وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 2-10بالسسؤؤؤبة لعا  0.233 :2019وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.824وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 3-10بالسسؤؤؤبة لعا  0.240 :2020وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.875وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 4-10بالسسؤؤؤبة لعا  0.247 :2021وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.928وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا .
 -11ال يجوز ان ت ل األ سعار المطب ة على التدف ات فيما بين البلدان التل اس مت لى السظا الم ستهدف قبل
عا  ،2010وتلك التل اس ؤؤمت ليم اعتبارا من السؤؤسوات  2010او  2012او  ،2016فيما يخص بعائث بريد
الرسائل المزحمة من الم اس ( )Eعما يلل:
 1-11السسؤؤؤؤبة لعا  0.485 :2018وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.089وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 2-11بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.498 :2019وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.120وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 3-11بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.512 :2020وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.151وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 4-11بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.526 :2021وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.183وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا .
 -12ال يجوز ان تزيد األسعار المطبَّ ة على التدف ات فيما بين البلدان التل اس مت لى السظا المسته َدف اعتبارا ً
من عا  2010او عا  ،2012وبين هذت البلدان والبلدان التل اس ؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤته َدف قبل عا  ،2010فيما
يخص بعائث بريد الرسائل الصغيرة من الم اس ( )Pوالكبيرة من الم اس ( )Gعما يلل:
 1-12بالسسؤؤبة لعا  0.264 :2018وحدة من وحدات ح وق السؤؤحب الخاصؤؤة لكل بعيثة و 2.064وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 2-12بالسسؤؤبة لعا  0.280 :2019وحدة من وحدات ح وق السؤؤحب الخاصؤؤة لكل بعيثة و 2.188وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 3-12بالسسؤؤبة لعا  0.297 :2020وحدة من وحدات ح وق السؤؤحب الخاصؤؤة لكل بعيثة و 2.319وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا ؛
 4-12بالسسؤؤبة لعا  0.315 :2021وحدة من وحدات ح وق السؤؤحب الخاصؤؤة لكل بعيثة و 2.458وحدة من هذت
الوحدات لكل كيلوغرا .
 -13ال يجوز ان تزيد األسعار المطب ة على التدف ات فيما بين البلدان التل اس مت لى السظا المستهدف اعتبارا
من عا  2010او عا  ،2012وبين هذت البلدان والبلدان التل اس ؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤته َدف قبل عا  ،2010فيما
يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة من الم اس ) ،(Eعما يلل:
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 1-13بالسسبة لعا  0.584 :2018وحدة من ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.313وحدة من ح وق السحب
الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 2-13بالسسبة لعا  0.640 :2019وحدة من ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.439وحدة من ح وق السحب
الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 3-13بالسسبة لعا  0.701 :2020وحدة من ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و1.577وحدة من ح وق السحب
الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 4-13بالسسبة لعا  0.770 :2021وحدة من ح وق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.731وحدة من ح وق السحب
الخاصة لكل كيلوغرا .
 -14ال يجوز ان تزيد األسؤؤؤؤؤعار المطب ة على التدف ات فيما بين البلدان التل اس ؤؤؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤؤؤتهدف
اعتبارا ً من عا  ،2016وبين هذت البلدان والبلدان التل اس ؤؤؤؤؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤؤؤؤؤته َدف قبل عا  2010او
اعتبارا ً من عا  2010او عا  ،2012فيما يخص بعائث بريد الرسؤؤائل الصؤؤغيرة من الم اس ( )Pوالكبيرة من
الم اس ( )Gعما يلل:
 1-14بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.234 :2018وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.831وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 2-14بالسسؤؤؤبة لعا  0.248 :2019وحدة من ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و  1.941وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 3-14بالسسؤؤؤبة لعا  0.263 :2020وحدة من ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و  2.057وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 4-14بالسسؤؤؤبة لعا  0.279 :2021وحدة من ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و  2.180وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا .
 -15ال يجوز ان تزيد األسؤؤعار المطب ة على التدف ات فيما بين البلدان التل اس ؤؤمت لى السظا المسؤؤتهدف
اعتبارا ً من عا  ،2016وبين هذت البلدان والبلدان التل اس ؤؤؤؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤؤؤؤته َدف قبل عا  2010او
اعتبارا ً من عا  2010او عا  ، 2012فيما يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة من الم اس ) (Eعما يلل:
 1-15بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.533 :2018وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.198وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 2-15بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.602 :2019وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.354وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 3-15بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.680 :2020وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.530وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 4-15بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.770 :2021وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.731وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا .
ؤؤؤؤؤؤمت لى السظا
 -16فل ما يخص التدف ات التل تزن اق َّل من  50طسا ً فل السؤؤؤؤؤؤؤسة فيما بين البلدان التل اس ؤ َّ
المسؤؤؤؤؤؤؤتهدف اعتبارا ً من عا  2010اوعا  ،2012واي ؤؤؤؤؤؤؤا فيما بين هذت البلدان وتلك التل اس ؤؤؤؤؤؤؤمت لى السظا
تحول المكو سات ال ائمة على الكيلوغرا الواحد والبعيثة الواحدة لى سؤؤؤؤؤؤؤعر جمالل
المسؤؤؤؤؤؤؤتهدف قبل عا َّ ،2010
للكيلوغرا الواحد على اسؤؤؤؤاس متوسؤؤؤؤط تُمثِل فيم البعائث من الم اسؤؤؤؤين  Pو 8.16 Gبعيثة بوزن  0.31كلغ وتمثل
فيها البعائث من الم اس ( 2.72 )Eبعثية بوزن  0.69كلغ.
214

االتفاقية
 -17فل ما يخص التدف ات التل تزن اق َّل من  75طسا ً فل السؤؤؤؤسة بالسسؤؤؤؤبة للسؤؤؤؤسوات  2018و 2019و2020
واقل من  50طسا ً فل السؤؤسة بالسسؤؤبة لسؤؤسة  ،2021فيما بين البلدان التل اس ؤؤمت لى السظا المسؤؤتهدف اعتبارا ً من
عا  2016او بعد ذلك ،واي ؤؤؤا فيما بين هذت البلدان وتلك التل اس ؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤتهدف قبل عا ،2010
فبالسسبة لعا َمل  2010و ،2012تحول المكوسات ال ائمة على الكيلوغرا الواحد والبعيثة الواحدة لى سعر جمالل
للكيلوغرا الواحد على اساس متوسط عالمل لكيلوغرا البريد الواحد وف ا ً ما اُشير ليم فل البسد .16
 -18تحدَّد اجرة البريد بالجملة الذي يرسل لى البلدان التل اس َّمت لى السظا المسته َدف قبل عا  2010بتطبيق
األسعار للبعيثة الواحدة والكيلوغرا الواحد المسصوص عليها فل البسود من  5لى .11
 -19تحدَّد اجرة البريد بالجملة الذي يرسؤؤؤؤؤؤؤل لى البلدان التل اس ؤؤؤؤؤؤؤمت لى السظا المسؤؤؤؤؤؤؤته َدف اعتبارا ً من
السسوات  2010او  2012او  2016بتطبيق األسعار للبعيثة الواحدة والكيلوغرا الواحد المسصـؤؤؤؤؤوص عليـؤؤؤؤؤها
فل البسد  5والبسود من  10لى .15
-20

ال يجوز تطبيق اي تحفظ على هذت المادة ال فل طار اتفاق ثسائل.

المادة 30
السف ات الختامية  -األحكا المطب ة على تدف ات البريد من المستثمرين المعيَّسين فل بلدان السظا االست الل و ليه وفيما بيسه
تح ؤؤؤؤؤيرا ً الس ؤؤؤؤؤؤما المسؤؤؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين فل البلدان التل تطبِق السظا االست الل للسف ات الختامية لى
-1
السظا المسؤؤؤؤؤؤؤته َدف ،تحدَّد اجرة بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤؤائل ،بما فل ذلك البريد بالجملة ،عدا األكياس  Mوبعائث
المراسالت التجارية الجوابية الدولية ،على اساس سعر للبعيثة الواحدة وسعر للكيلوغرا الواحد.
-2

تدفع األجرة عن بعائث المراسالت التجارية الجوابية الدولية وف ا ً لاحكا المالئمة من السظا .

تطبَّق على تدف ات البريد لى بلدان السظا االست الل ،ومسها وفيما بيسها ،فيما يخص بعائث بريد الرسؤؤؤائل
-3
الصغيرة من الم اس ( )Pوالكبيرة من الم اس ( )Gاألسعار التالية:
1 -3

بالسسؤؤؤبة لعا  0.227 :2018وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.774وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا ؛

2 -3

بالسسؤؤؤبة لعا  0.233 :2019وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.824وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا ؛

3 -3

بالسسؤؤؤبة لعا  0.240 :2020وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.875وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا ؛

4 -3

بالسسؤؤؤبة لعا  0.247 :2021وحدة من وحدات ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و 1.928وحدة من
هذت الوحدات لكل كيلوغرا .

تكون األسؤؤؤؤؤعار المطب ة على التدف ات فيما بين بلدان السظا االست الل ،فيما يخص بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤائل
-4
بالجملة من الم اس ) ،)Eكما يلل:
1-4

بالسسؤؤؤبة لعا  0.485 :2018وحدة من ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و  1.089وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
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2 -4
3 -4
4-4

بالسسؤؤؤبة لعا  0.498 :2019وحدة من ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و  1.120وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
بالسسؤؤؤبة لعا  0.512 :2020وحدة من ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة لكل بعيثة و  1.151وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
بالسسؤؤؤؤبة لعا  0.526 :2021وحدة من ح وق السؤؤؤؤحب الخاصؤؤؤؤة لكل بعيثة و 1.183وحدة من ح وق
السحب الخاصة لكل كيلوغرا .

مكوسات
-5
حول َّ
فل حال تدف ات البريد التل تزن اقل من العتبة المحددة فل المادة  16-29او المادة  ،17-29ت ُ َّ
السعر للكيلوغرا الواحد والسعر للبعيثة الواحدة لى سعر جمالل للكيلوغرا الواحد على اساس تركيبة معدل عالمل
بالسسبة لكل كيلوغرا من البريد .وتطبَّق األسعار التالية:
 1-5بالسسبة لعا  4.472 :2018وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 2-5بالسسبة لعا  4.592 :2019وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 3-5بالسسبة لعا  4.724 :2020وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا ؛
 4-5بالسسبة لعا  4.858 :2021وحدة من وحدات ح وق السحب الخاصة لكل كيلوغرا .
فل حال تدف ات البريد التل يزيد وزسها على العتبة المحددة فل المادة  ،17-29تطبَّق األسؤؤؤؤؤؤؤعار الثابتة
-6
للكيلوغرا المذكورة اعالت ن ل يطلب المسؤؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن فل مكان المصؤؤؤؤؤؤدر وال المسؤؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن فل مكان
الم صد عمال آلية المراجعة بغية مراجعة هذت األسعار باالستساد لى العدد الفعلل للبعائث فل الكيلوغرا الواحد
عو ؤؤؤؤؤا ً عن تطبيق المعدَّل العالمل لهذا العدد .ويطبَّق جراء اخذ العيِسات إلعمال آلية المراجعة وف ا ً للشؤؤؤؤؤروط
المحدَّدة فل سظا بريد الرسائل.
ال يجوز لبلد من بلدان السظا المسؤؤؤؤؤتهدف ان يطالب بمراجعة لتخفيض السؤؤؤؤؤعر اإلجمالل الوارد فل البسد 5
-7
د بلد من بلدان السظا االست الل ،ما ل يطلب هذا األخير مراجعة فل االتجات المعاكس.
يجوز للمسؤؤؤتثمرين المعيَّسين فل بلدان السظا االست الل ان يرسؤؤؤلوا ويتل وا بعائث البريد مفصؤؤؤوالً بحسؤؤؤب
-8
الم اس على اسؤؤاس اختياري ،وفق الشؤؤروط المبيَّسة فل السظا  .وفل حاالت مبادالت البعائث المفصؤؤولة بحسؤؤب
الم اس تطبَّق األسعار المسصوص عليها فل البسدين  3و 4اعالت.
تُحدد اجرة البريد بالجملة الموجم لى المسؤؤتثمرين المعيسين فل بلدان السظا المسؤؤتهدف على اسؤؤاس تطبيق
-9
األسؤؤؤعار للبعيثة الواحدة والكلغ الواحد المسصؤؤؤوص عليها فل المادة  .29اما فيما يتصؤؤؤل بالبريد بالجملة المسؤؤؤتل ،
فيجوز للمستثمرين المعيسين فل السظا االست الل طلب األجرة وف ا لاحكا المذكورة فل البسدين  3و 4اعالت.
-10

ال يمكن بداء اي تحفظ على هذت المادة ال فل طار اتفاق ثسائل.

المادة 31
صسدوق سوعية الخدمة
 -1باسؤؤؤؤؤتثساء األكياس  Mوالبعائث بالجملة وبعائث المراسؤؤؤؤؤالت التجارية الجوابية الدولية ( ،)CCRIتخ ؤؤؤؤؤع
السف ات الختامية المدفوعة من قبـؤؤـؤؤل كافة البلدان واألقالي لى البلدان المصسفة من اقل البلدان سموا وال ُمدرجة فل
المجموعة الرابعة ألغراض السف ات الختامية وصؤؤسدوق سوعية الخدمة ،لزيادة قدرها  ٪20من األسؤؤعار التل تسص
عليها المادة  30ألغراض تمويل صسدوق سوعية الخدمة من اجل تحسين سوعية الخدمة فل هذت البلدان .وال يت اي
دفع من هذا السوع من اي بلد بالمجموعة الرابعة لبلد آخر بالمجموعة سفسها.
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 -2باسؤؤؤؤؤؤتثساء األكياس  Mوبعائث المراسؤؤؤؤؤؤالت التجارية الجوابية الدولية ( )CCRIوالبعائث بالجملة ،تخ ؤؤؤؤؤؤع
السف ات الختامية المدفوعة من قبل البلدان واألقالي المصسفة من المجموعة األولى لى البلـؤؤؤـؤؤؤدان المصسفة من
المجموعة الرابعة ،غير اقل البلدان سموا المشار ليها فل البسد  1من هذت المادة ،لزيادة قدرها  ٪10فل األسـؤؤـؤؤعار
التل تسص عليها المادة  30ألغراض تمويل صسدوق سوعية الخدمة من اجل تحسين سوعية الخدمة فل هذت البلدان.
 -3باسؤؤؤؤتثساء األكياس  Mوبعائث المراسؤؤؤؤالت التجارية الجوابية الدولية ( )CCRIوالبعائث بالجملة ،تخ ؤؤؤؤع
السف ات الختامية التل تدفعها البلدان واألقالي المصؤؤؤؤؤسفة ؤؤؤؤؤمن المجموعة الثاسية لى البلدان المصؤؤؤؤؤسفة ؤؤؤؤؤمن
المجموعة الرابعة ،غير اقل البلدان سموا المشار ليها فل البسد  1من هذت المادة ،لزيادة سسبتها  ٪10من األسعار
المسصوص عليها فل المادة  30وذلك ألغراض تمويل صسدوق سوعية الخدمة فل هذت البلدان.
 -4باسؤؤؤؤتثساء األكياس  Mوبعائث المراسؤؤؤؤالت التجارية الجوابية الدولية ( )CCRIوالبعائث بالجملة ،تخ ؤؤؤؤع
السف ات الختامية التل تدفعها البلدان واألقالي المصؤؤؤؤؤسفة ؤؤؤؤؤمن المجموعة الثالثة لى البلدان المصؤؤؤؤؤسفة ؤؤؤؤؤمن
المجموعة الرابعة ،غير اقل البلدان سموا المشؤؤار ليها فل البسد  1من هذت المادة ،لزيادة سسؤؤبتها  ٪5من األسؤؤعار
المسصؤؤؤوص عليها فل المادة  30وذلك ألغراض تمويل صؤؤؤسدوق سوعية الخدمة من اجل تحسؤؤؤين سوعية الخدمة
فل هذت البلدان.
 -5باسؤتثساء األكياس  Mوبعائث المراسؤالت التجارية الجوابية الدولية ( )CCRIوالبعائث بالجملة ،تُدفع زيادة
سسبتها  ،٪1تُحسب على اساس السف ات الختامية التل تدفعها البلدان واألقالي المصسفة من المجموعات األولى
والثاسية والثالثة لى البلدان المصؤؤؤؤؤؤسفة ؤؤؤؤؤؤمن المجموعة الثالثة ،فل الصؤؤؤؤؤؤسدوق المشؤؤؤؤؤؤترك الذي سؤؤؤؤؤؤيُدار وف ا
لاجراءات ذات الصؤؤؤؤؤؤؤلة التل يحددها مجلس االسؤؤؤؤؤؤؤتثمار البريدي من اجل تحسؤؤؤؤؤؤؤين سوعية الخدمة فل البلدان
المصسفة من المجموعات الثاسية والثالثة والرابعة.
تحول اي مبالغ غير مستخ َدمة من
 -6ورهسا باإلجراءات ذات الصلة التل يحددها مجلس االستثمار البريديَّ ،
األموال المدفوعة المشؤؤؤؤؤؤؤؤار ليها فل البسود من  1لى  4من هذت المادة والتل تراكمت على مدى السؤؤؤؤؤؤؤسوات
المرجعية األربع السؤؤؤؤاب ة المتعل ة بصؤؤؤؤسدوق سوعية الخدمة (حيث تكون سؤؤؤؤسة  2018اقرب سؤؤؤؤسة مرجعية) لى
الصؤؤؤؤسدوق المشؤؤؤؤترك المشؤؤؤؤار ليم فل البسد 3ثالثا من هذت المادة .وألغراض هذا البسد ،ال تُحول لى الصؤؤؤؤسدوق
المشؤؤؤؤترك المشؤؤؤؤار ليم آسفا ال األموال التل ل تُسؤؤؤؤتخ َد فل مشؤؤؤؤاريع سوعية خدمة يوافق عليها صؤؤؤؤسدوق سوعية
الخدمة بعد سستين من آخر اجل لتل ل المساهمات المتعل ة بأي فترة اربع سسوات وف ا لما هو محدد اعالت.
 -7تخ ع السف ات الختامية المتراكمة المستح ة الدفع ل صسدوق سوعية الخدمة من اجل تحسين سوعية الخدمة
فل بلدان المجموعة الرابعة لحد ادسى يبلغ  20 000وحدة من ح وق السؤؤؤحب الخاصؤؤؤة سؤؤؤسويا لكل بلد مسؤؤؤتفيد.
وترسل فواتير المبالغ اإل افية ال رورية لبلوغ هذا المبلغ األدسى بصورة تتساسب مع الكميات المتبادلة للبلدان
المصسفة من المجموعات األولى والثاسية والثالثة.
 -8يعتمد مجلس االسؤؤؤؤتثمار البريدي او يحين فل عا  2018على اقصؤؤؤؤى ت دير جراءات لتمويل مشؤؤؤؤاريع
صسدوق سوعية الخدمة.
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جي  -حصص الطرود البريدية
المادة 32
الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية
 -1باسؤتثساء الطرود المسدرجة ؤمن الفئة االختيارية لخدمة بعائث البرسامج المخصؤص للتجارة اإللكتروسية،
تخ ع الطرود المتبادلة بين مستثمرين معيَّسين اثسين للحصص البرية للوارد المحتسبة بإدماج السعر اإلرشادي
عن كل طرد والسعر اإلرشادي عن كل كيلوغرا المحددين فل السظا .
 1-1مع مراعاة األسعار األساسية المذكورة اعالت يجوز للمستثمرين المعيَّسين اي ا الترخيص بؤؤؤؤالمطؤؤؤؤالبؤؤؤؤة
بحصص افية لكل طرد ولكل كيلوغرا وف ا لاحكا المسصوص عليها فل السظا .
 2-1ت ع على عاتق المسؤؤتثمر المعيَّن لبلد المصؤؤدر الحصؤؤص المشؤؤار ليها فل  1و 1-1ما ل ت رر اسؤؤتثساءات
لهذا المبدا فل السظا .
 3-1يجب ان تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالسسبة لمجموع قلي كل بلد.
 -2تخ ؤؤع الطرود المتبادلة بين مسؤؤتثمرين معيَّسين اثسين او مكتبين لسفس البلد بواسؤؤطة مرافق برية لمسؤؤتثمر
معيَّن او عدة مسؤؤتثمرين معيَّسين آخرين لصؤؤالح مسؤؤتثمرين معيَّسين تسؤؤه مراف ه فل التوجيم البري ،لحصؤؤص
العبور البرية المحددة فل السظا  ،وف ا لم ياس المسافة.
 1-2فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف ،يرخص للمستثمرين المعيَّسين الوسطاء ان يطلبوا عن كل بعيثؤؤؤؤة
الحصة اإلجمالية المحددة فل السظا .
 2-2ت ع الحصؤؤص البرية للعبور على عاتق المسؤؤتثمر المعيَّن لبلد المصؤؤدر ،ما ل ي رر السظا اسؤؤتثساءات لهذا
المبدا.
 -3يرخص لكل مستثمر معيَّن تشترك مراف م فل الس ل البحري للطرود ان يطلب تحصيل الحصص البحرية،
وت ع هذت الحصص على عاتق المستثمر المعيَّن لبلد المصدر ما ل ي رر السظا استثساءات لهذا المبدا.
 1-3تحدد فل السظا الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت ،وذلك وف ا لم ياس المسافة.
 2-3للمستثمرين المعيَّسين الخيار فل ان يزيدوا بسسبة اقصاها  ٪50الحصة البحرية المحسوبة وف ا للبسد 1-3
لكن يمكسه تخفي ها كما يتراءى له .
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دال-

سف ات الس ل الجوي

المادة 33
األسعار األساسية واألحكا المتعل ة بسف ات الس ل الجوي
يوافق مجلس االستثمار البريدي على السعر األساسل الذي يطبق فل تسوية الحسابات بين المستثمرين
-1
المعيَّسين عن الس ل الجوي .ويحسؤؤبم المكتب الدولل تبعا للصؤؤيغة المو ؤؤحة فل السظا  .وت ُحسؤؤب األسؤؤعار المطب ة
على الس ل الجوي للطرود المرسلة عبر خدمة عادة الب ائع بسا ًء على األحكا المسصوص عليها فل السظا .
يو ح فل السظا حساب سف ات الس ل الجوي لارساليات المغل ة والبعائث ذات األولوية وبعائث البريد
-2
الجوي والطرود الجوية بالعبور المكشؤؤؤؤؤوف والبعائث المرسؤؤؤؤؤلة والموجهة خطأ وكذلك طرائق المحاسؤؤؤؤؤبة ذات
الصلة.
-3

تكون سف ات الس ل على امتداد المسار الجوي كلم:

 1-3عسدما يتعلق األمر بإرساليات مغل ة ،على عاتق المستثمر المعيَّن للبلد الع و المصدر حتى لو مرت تلك
اإلرساليات عبر وسيطة مستثمر معيَّن او عدة مستثمرين معيَّسين وسطاء؛
 2-3عسدما يتعلق األمر ببعائث ذات اولوية وبعائث جوية بالعبور المكشؤؤؤؤؤؤؤوف ،بما فل ذلك البعائث الموجهة
خطأ ،على عاتق المستثمر المعيَّن الذي يسل البعائث لى مستثمر معيَّن آخر.
-4

تطبق سفس هذت ال واعد على البعائث المعفاة من سف ات العبور البري والبحري ،ذا ما وجهت بالجو.

 -5يكون لكل مستثمر معيَّن فل الم صد ي و بالس ل الجوي للبريد الدولل داخــل بلــدت ،الحق فل ان يسترد
التكاليف اإل ؤؤؤؤؤافية المترتبة على هذا الس ل بشؤؤؤؤؤرط ان تتجاوز المسؤؤؤؤؤافة المتوسؤؤؤؤؤطة المرجحة للمسؤؤؤؤؤاهمات
الم طوعة  300ك  .ويجوز لمجلس االسؤؤؤتثمار البريدي ان يحل معيارا آخر مالئما محل المسؤؤؤافة المتوسؤؤؤطة
المرجحة .وما ل يوجد اتفاق يسص على المجاسية ،يجب ان تكون السف ات واحدة بالسسؤؤؤؤؤبة لجميع اإلرسؤؤؤؤؤاليات
ذات األولوية واإلرسؤؤؤؤؤؤاليات الجوية الواردة من الخارج ،سؤؤؤؤؤؤواء اسؤؤؤؤؤؤتاسف او ل يسؤؤؤؤؤؤتأسف توجيم هذا البريد
بالطريق الجوي.
 -6غيـؤؤؤؤـؤؤؤؤر اسم عسدما يستسد تعويض السف ات الختامية الذي يحصلم المستثمر المعيَّن فل الم صد ،خاصة لى
التكاليف او على التعريفات الداخلية ،ال يت تسديد اي مبلغ افل فل سطاق سف ات الس ل الجوي الداخلل.
 -7يسؤؤؤؤؤتبعد المسؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن فل الم صؤؤؤؤؤد ،من اجل حسؤؤؤؤؤاب المسؤؤؤؤؤافة المتوسؤؤؤؤؤطة المرجحة ،وزن جميع
اإلرسؤؤؤؤاليات التل يسؤؤؤؤتسد حسؤؤؤؤاب تعويض السف ات الختامية المتعل ة بها ،خاصؤؤؤؤة لى التكاليف او لى التعريفات
الداخلية للمستثمر المعيَّن فل الم صد.

هاء-

تسوية الحسابات
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المادة 34
احكا خاصة بتسوية الحسابات وتسديد المدفوعات المتصلة بتبادل البريد الدولل
 -1ت و تسؤؤؤؤوية الحسؤؤؤؤابات المتعل ة بالعمليات التل تُس َجز وف ا ً لهذت االتفاقية وتُجرى (بما فل ذلك التسؤؤؤؤويات
الخاصة بس ل (توجيم) البعائث البريدية ،والتسويات الخاصة بمعالجة البعائث البريدية فل بلد من بلدان الم صد،
والت سويات الخا صة بدفع تعوي ات وتُجرى وف ا ً لهذت الوثائق ف دان او سرقة او عطب بالبعائث البريدية) على
اسؤؤؤاس احكا االتفاقية ووثائق االتحاد األخرى وال تتطلب عداد اية مسؤؤؤتسدات من المسؤؤؤتثمر المعيَّن ،ما عدا فل
الحاالت التل تسص عليها وثائق االتحاد.

واو-

تحديد مبلغ السف ات والحصص

المادة 35
سلطة مجلس االستثمار البريدي فل تحديد مبلغ السف ات والحصص
 -1يتمتع مجلس االسؤؤؤؤتثمار البريدي بسؤؤؤؤلطة تحديد السف ات والحصؤؤؤؤص التالية التل يتعين على المسؤؤؤؤتثمرين
المعيَّسين ان يدفعوها وف ا للشروط المو حة فل السظا :
 1-1سف ات العبور عن معالجة رساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على األقل وس لها؛
 2-1األسعار األساسية وسف ات الس ل الجوي المطب ة على البريد الجوي؛
 3-1الحصؤؤؤص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة ،باسؤؤؤتثساء تلك المسدرجة
المخصص للتجارة اإللكتروسية؛

ؤؤؤمن فئة خدمة بعائث البرسامج

 4-1الحصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث وس لها؛
 5-1الحصص البحرية للس ل البحري للطرود؛
 6-1الحصص البرية للبريد الصادر م ابل ت دي خدمة عادة الب ائع الخاصة بالطرود.
 -2يتعين ان تسؤؤؤؤؤؤؤتسد المراجعة التل يمكن جرااها ،بف ؤؤؤؤؤؤؤل مسهجية عملية ت ؤؤؤؤؤؤؤمن دفع اجور عادلة لى
المسؤؤتثمرين المعيَّسين الذين يادون الخدمات ،لى معطيات اقتصؤؤادية ومالية جديرة بالث ة وممثلة للواقع .وسؤؤيبدا
العمل بالتعديل المحتمل الذي سي رر فل تاريخ يحددت مجلس االستثمار البريدي.
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الجزء الثامن
الخدمات االختيارية
المادة 36
البريد العاجل الدولل واللوازميات المتكاملة
 -1يجوز للبلدان األع ؤؤؤؤاء او مسؤؤؤؤتثمريها المعيَّسين ان يتف وا فيما بيسه على االشؤؤؤؤتراك فل الخدمات التالية
الوارد وصفها فل السظا :
 1-1البريد العاجل الدولل هو خدمة بريدية سؤؤؤريعة مخصؤؤؤصؤؤؤة للمسؤؤؤتسدات والب ؤؤؤائع وتكون قدر المسؤؤؤتطاع
اسؤؤؤؤؤرع الخدمات البريدية بالوسؤؤؤؤؤيلة المادية ،ويمكن ت دي هذت الخدمة على اسؤؤؤؤؤاس االتفاق الموحد متعدد
األطراف الخاص بالبريد العاجل الدولل او على اساس اتفاقات ثسائية؛
 2-1اللوازميات المتكاملة ،وهل خدمة تستجيب كليا لمستلزمات الزبائن من حيث اللوجستيات وتشمل المراحل
الساب ة والتالية لعملية اإلرسال المادي للبعائث والمستسدات.
المادة 37
الخدمات البريدية اإللكتروسية
 -1يجوز للبلدان األع ؤؤؤؤاء او للمسؤؤؤؤتثمرين المعيَّسين ان يتف وا فيما بيسه على االشؤؤؤؤتراك فل الخدمات التالية
الوارد وصفها فل السظا :
 1-1الب عا ئث البر يد ية اإللكتروس ية  ،وهل ع بارة عن خد مة بر يد ية لكتروس ية يادي ها مسؤؤؤؤؤؤؤتثمرون معيَّسون
وتسطوي على توجيم رسائل لكتروسية ومعلومات؛
 2-1البعائث البريدية اإللكتروسية المسجلة ،وهل عبارة عن خدمة بريدية لكتروسية آمسة ت د دليال علل رسال
وتسلي رسالة لكتروسية ،كما اسها تمر عبر قساة اتصال آمسة بين مستخدمين موث ين؛
 3-1خت التصؤؤؤؤؤؤديق البريدي اإللكتروسل ( )electronic postal certification markالتل تمثل دليال دامغا على
وقوع حدث لكتروسل فل شكل معيَّن وفل وقت معيَّن ،يخص طرفا او عدة اطراف؛
مرسل موثق ،ف ال عن تسلي
 4-1صسدوق البريد اإللكتروسل الذي يتيح رسال خطابات لكتروسية من جاسب
ِ
سل ليم موثق.
وتخزين الرسائل والمعلومات اإللكتروسية من اجل مر َ
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الجزء التاسع
احكا ختامية
المادة 38
شروط المواف ة على االقتراحات المتعل ة باالتفاقية والسظا
لكل تصؤؤؤبح االقتراحات المعرو ؤؤؤة على الماتمر والخاصؤؤؤة بهذت االتفاقية سافذة ،فإسم يجب ان توافق
-1
عليها اغلبية البلدان األع ؤؤؤاء الحا ؤؤؤرة والم ترعة والتل تتمتع بحق التصؤؤؤويت .وال بد من ح ؤؤؤور ما ال ي ل
عن سصف البلدان األع اء الممثلة فل الماتمر والتل تتمتع بحق التصويت عسد التصويت.
لكل تصؤؤؤبح االقتراحات المتعل ة بالسظا سافذة ،يجب ان توافق عليها اغلبية اع ؤؤؤاء مجلس االسؤؤؤتثمار
-2
البريدي الذين يتمتعون بحق التصويت.
لكل تصؤؤؤؤؤؤؤبح سافذة االقتراحات الم دمة فل الفترة الفاصؤؤؤؤؤؤؤلة بين ماتمرين والخاصؤؤؤؤؤؤؤة بهذت االتفاقية
-3
وبروتوكولها الختامل ،ال بد لها من توفر:
1 -3
2 -3

ثلثل األصؤؤوات ،بشؤؤرط ان يكون قد اشؤؤترك ما ال ي ل عن سصؤؤف البلدان األع ؤؤاء فل االتحاد والتل
تتمتع بحق التصويت فل االقتراع ،ذا كان األمر خاصـا بتعديالت؛
اغلبية األصوات ،ذا كان األمر خاصا بتفسير األحكا .

بصؤؤؤرف السظر عن األحكا المسصؤؤؤوص عليها فل البسد  ،1-3يكون لكل بلد ع ؤؤؤو ال يزال تشؤؤؤريعم
-4
الوطسل يتعارض مع التعديل الم ترح ،الخيار لت دي ت صريح مكتوب لى المدير العا للمكتب الدولل يو ح فيم
اسم يتعذر عليم قبول هذا التعديل وذلك فل غ ون التسعين يوما اعتبارا من تاريخ اإلخطار بهذا التعديل.
المادة 39
التحفظات المعرو ة على الماتمر
-1

ال يُسمح بإبداء اي تحفظات ال تتماشى مع هدف االتحاد وغايتم.

ك اعدة عامة ،يتعين على البلدان األع اء التل ال تستطيع ان تشاطر البلدان األخرى األع اء الراي
-2
ان تسؤؤؤعى ،ب در المسؤؤؤتطاع ،لى االس ؤؤؤما لى راي األغلبية  .ويجب بداء التحفظ فل حالة ال ؤؤؤرورة المطل ة
وان يكون مبررا ً بطري ة مالئمة.
يجؤؤب عرض التحفظ على بعض مواد هؤؤذت االتفؤؤاقيؤؤة على الماتمر وذلؤؤك على هيئؤؤة اقتراح مكتوب
-3
ً
بإحدى لغات عمل المكتب الدولل طب ا لاحكا ذات الصلة من السظا الداخلل للماتمر.
لكل يكون التحفظ المعروض على الماتمر سافذاً ،يجب المواف ة عليم باألغلبية المطلوبة فل كل حالة
-4
من اجل تعديل المادة التل يتعلق بها التحفظ.
يطبق التحفظ ،من حيث المبدا ،على ا ساس المعاملة بالمثل بين الع و الذي ابدى هذا التحفظ والبلدان
-5
األخرى األع اء.
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يُدرج التحفظ على هذت االتفاقية فل البروتوكول الختامل لتلك االتفاقية بسا ًء على اقتراح يوافق عليم الماتمر.

-6
المادة 40
بدء سريان االتفاقية ومدة العمل بها
-1

تدخل هذت االتفاقية َحيز التسفيذ فل  1يساير  12018وتظل سارية المفعول حتى تسفيذ وثائق الماتمر ال اد .

بم ت ؤؤؤؤى هذا ،وقَّع المسدوبون المفو ؤؤؤؤون لحكومات البلدان األع ؤؤؤؤاء على هذت االتفاقية فل سسؤؤؤؤخة واحدة تظل
ُسل المكتب الدولل لالتحاد البريدي العالمل سسخة مسها لى كل طرف.
مودعة لدى المدير العا للمكتب الدولل .وي ِ
ُح ِرر فل أديس أبابا ،في  7سبتمبر .2018

 1تدخل التعديالت التل ادخلها ماتمر اديس ابابا االستثسائل لعا  2018على االتفاقية حيز السفاذ فل  1يوليو .2019
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البروتوكول الختامل لالتفاقية البريدية العالمية
فهرس المحتويات
المادة
األولى

تبعية البعائث البريدية .االسترداد .تعديل او تصحيح العسوان

الثاسية

طوابع البريد

الثالثة

يداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الرابعة

األجور

الخامسة

االستثساء من اإلعفاء من األجور البريدية لصالح بعائث المكفوفين

السادسة

الخدمات األساسية

السابعة

شعار التسل

الثامسة

الممسوعات (بريد الرسائل)

التاسعة

الممسوعات (الطرود البريدية)

العاشرة

األشياء الخا عة للرسو الجمركية

الحادية عشرة

اجرة العرض على الجمرك

الثاسية عشرة

االستعالمات

المادة الثالثة عشرة

الحصص البرية االستثسائية للوارد الجوي

الرابعة عشرة

األسعار األساسية واألحكا المتعل ة بسف ات الس ل الجوي

الخامسة عشرة

التعرفات الخاصة

المادة السادسة عشرة

سلطة مجلس االستثمار البريدي فل تحديد مبلغ السف ات والحصص
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البروتوكول الختامل لالتفاقية البريدية العالمية
عسد التوقيع على االتفاقية البريدية العالمية المبرمة بتاريخ اليو اتفق المسدوبون المفو ؤؤؤؤون للبلدان األع ؤؤؤؤاء
فل االتحاد البريدي العالمل على ما يلل:

المادة األولى
تبعية البعائث البريدية .االسترداد .تعديل او تصحيح العسوان
ال تطبق احكا المادة  1-5و 2على استيغوا وباربودا ومملكة البحرين وبربادوس وبيليز وبوتسواسـؤؤؤؤـؤؤؤؤا
-1
وبروسل دار السؤؤال وكسدا وهوسغ كوسغ ،الصؤؤين ،ودوميسيكا ومصؤؤر وفيجل وغامبيا والمملكة المتحدة لبريطاسيا
العظمى و يرلسدا الشؤؤؤؤؤؤؤمالية واقالي فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغريسادا وغوياسا و يرلسدا وجامايكا
وكيسيا وكيريباتل والكويت وليسوتو وماليزيا وماال وي وموريشيوس وساورو وسيجيريا وسيوزيلسدا واوغسدا وبابوا
غيسيا الجديدة وسؤؤؤاست كيتس وسيفيس وسؤؤؤاست لوسؤؤؤيا وسؤؤؤاست فسسؤؤؤست وجزر غريسادين وجزر سؤؤؤليمان وسؤؤؤاموا
وسـؤؤـؤؤيشيل وسيراليون وسسغافـؤؤـؤؤورة وسوازيالسد وتسزاسيا (جمهورية  -المتحـؤؤدة) وتريسيـؤؤداد وتوباغـؤؤـؤؤو وتوفالو
وفاسواتو وزامبيا.
كما ال تسؤؤري اي ؤؤا المادة  1-5و 2على السمسؤؤا وعلى الداسمارك وجمهورية يران اإلسؤؤالمية التل ال
-2
يسؤؤمح تشؤؤريعها باسؤؤترداد بعائث بريد الرسؤؤائل او تعديل عسواسها بساء على طلب المرسؤؤل مسم ،اعتبارا من وقت
خطار المرسل ليم بوصول البعيثة بعسواسم.
-3

ال تطبق المادة  1-5على استراليا وغاسا وزيمبابوي.

ال تسؤؤري المادة  2-5على باهاماس وبلجيكا وجمهورية كوريا الديم راطية الشؤؤعبية والعراق ومياسمار
-4
التل ال يسمح تشريعها باسترداد او تعديل عسوان بعائث بريد الرسائل بساء على طلب المر ِسل.
-5

ال تطبق المادة  2-5على الواليات المتحدة األمريكية.

-6

تسري المادة  2-5على استراليا طالما كاست متماشية مع التشريع الداخلل لهذا البلد.

خروجا عن المادة  ،2-5يرخص للسؤؤؤؤؤلفادور وجمهورية بسما والفلبين وجمهورية الكوسغو الديم راطية
-7
وفسزويال (جمهورية  -البوليفارية) بأال تعيد الطرود البريدية بعد ان يكون المرسؤؤؤل ليم قد طلب التخليص عليها
جمركيا سظرا ألن تشريعها الجمركل يتعارض مع ذلك.
المادة الثاسية
طوابع البريد
بصرف السظر عن البسد  7من المادة  ،6لن يعالج المستثمر المعيَّن فل كل من استراليا وبريطاسيا العظم ـى
-1
وماليزيا وسيوزيلسدا بعائث بريد الرسائل او الطرود البريدية التل تصدر طوابع البريد باستعمال مواد او تكسولوجيات
جديدة ال توافق آلياته الخاصة لمعالجة البريد الَّ باتفاق مسبق مع المستثمر المعيَّن المعسل فل المصدر.
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المادة الثالثة
يداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
تحتفظ كل من الواليات المتحدة األمريكية واسؤؤؤؤؤؤؤتراليا والسمسؤؤؤؤؤؤؤا والمملكة المتحدة لبريطاسيا العظمى
-1
و يرلسدا الشمالية واليوسان وسيوزيلسدا بحق تحصيل اجرة متساسبة مع تكلفة األعمال الماداة من كل مستثمر معيَّن
يعيد ليها بموجب المادة  ،4-12مواد ل ترسل اصال كبعائث بريدية من قبل خدماتها.
خروجا عن المادة  ،4-12تحتفظ كسدا بح ها فل ان تحصؤؤؤل من المسؤؤؤتثمر المعيَّن المصؤؤؤدر اجرة تتيح
-2
لها ان تسترد على األقل التكاليف التل ترتبت عن معالجة مثل هذت البعائث.
ترخص المادة  4-12للمستثمر المعيَّن فل الم صد بمطالبة مستثمر اإليداع المعيَّن بأجرة مساسبة من توزيع
-3
بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤؤائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة .وتحتفظ اسؤؤؤؤؤؤؤتراليا والمملكة المتحدة لبريطاسيا العظمى و يرلسدا
الشمالية بالحق فل ان ت صر هذا الدفع على المبلغ الم ابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطب ة على بعائث مماثلة.
ترخص المادة  4-12للمستثمر المعيَّن فل الم صد بمطالبة مستثمر اإليداع المعيَّن بأجرة مساسبة على ذمة
-4
توزيع بعائث بريد الرسؤؤائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة .وتحتفظ البلدان األع ؤؤاء التالية بح ها فل ان ت صؤؤر هذا
الدفع على الحدود المرخص بها فل السظا بالسسؤؤؤؤؤؤؤبة للبريد بالجملة :الواليات المتحدة األمريكية وجزر البها ما
وبربادوس وبروسل دار السؤؤؤؤال وجمهورية الصؤؤؤؤين الشؤؤؤؤعبية والمملكة المتحدة لبريطاسيا العظمى و يرلسدا الشؤؤؤؤمالية
واقالي ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغريسادا وغوياسا والهسد وماليزيـــا وسيبال وسيوزيلسدا وهولسدا واألستيل
الهولسدية وآروبا وساست لوسيا وساست فسسست وجزر غريسادين وسسغافورة وسريالسكا وسوريسا وتايلسد.
بالرغ من التحفظات الواردة بالبسد  ،4تحتفظ البلدان األع ؤؤؤؤؤؤؤاء التالية بح ها فل ان تطبق بالكامل
-5
احكا المادة  12من االتفاقية على البريد الوارد من البالد األع ؤؤؤؤؤؤؤؤاء فل االتحاد  :الماسيا والمملكة العربية
السؤؤعودية واألرجستين واسؤؤتراليا والسمسؤؤا واذربيجان وبسن والبرازيل وبوركيسا فاسؤو والكاميرون وكسدا وقبرص
وجمهورية كـؤؤوت ديفوار والداسمارك ومصر وفرسسا واليوسان وغيسيا و يران (الجمهورية اإلسالمية) و سرائيل
و يطاليا واليابان واألردن ولبسان ولوكسؤؤؤؤؤؤؤمبورغ و مالل والمغرب وموريتاسيا وموساكو والسرويج وباكسؤؤؤؤؤؤؤتان
والبرتغال واالتحاد الروسل والسسغال وسويسرا والجمهورية العربية السورية وتوغو وتركيا.
تطبي ا للمادة  ،4-12تحتفظ الماسيا بالحق فل ان تطلب من بلد يداع البعائث اجرة تعادل المبلغ الذي
-6
قد تتل ات من البلد الذي ي ي بم المر ِسل.
خروجا عن التحفظات التل ابديت فل المادة الثالثة ،تحتفظ جمهورية الصؤين الشؤعبية بح ها فل ح صر
-7
اي دفع خاص بتوزيع بعائث بريد الرسائل المودعة فل الخارج بالجملة فل الحـؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤدود التل ترخصها اتفاقية
االتحاد البريدي العالمل والسظا للبريد بالجملة.
 -8خروجا عن اح كا ال مادة  ،3-12تحتفظ كل من ال ماس يا والسمسؤؤؤؤؤؤؤؤا والممل كة المت حدة لبري طاس يا العظمى
المستثمر المعيَّن لايداع،
رسل او ،ذا تعذر ذلك،
و يرلسدا الشمالية وليختسشتاين وسويسرا بالحق فل مطالبة ال ُم ِ
َ
بدفع تعريفات داخلية.
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المادة الرابعة
األجور
خروجا عن المادة  ،15يرخص لكل من استراليا وبالروس وكسدا وسيوزيلسدا ان تحصل اجورا بريدية
-1
خالف تلك المسصوص عليها فل السظا  ،عسدما تكون األجور المشار ليها م بولة وف ا للتشريع ال ومل لبالدها.
ؤؤافل من المرسؤؤل ليه الذين يسؤؤتلمون
خروجا عن احكا المادة  ،15يُر َّخص للبرازيل تحصؤؤيل رسؤؤ
-2
بعائث عادية تحتوي على ب ائع ووجب تحويلها لى بعائث خا عة للتتبع بسبب المتطلبات الجمركية واألمسية.
المادة الخامسة
االستثساء من اإلعفاء من األجور البريدية لصالح بعائث المكفوفين
خروجا عن المادة  ،16فإن لكل من سدوسيسؤؤؤيا وسؤؤؤاست فسسؤؤؤست وجزر غريسادين وتركيا وهل التل ال
-1
تمسح فل خدمتها الداخلية اإلعفاء البريدي لصؤؤؤؤالح بعائث المكفوفين الخيار فل تحصؤؤؤؤيل اجور التخليص واجور
الخدمات الخاصة التل ال يمكن ان تتجاوز مع ذلك األجور الم ررة فل خدمتها الداخلية.
-2

ستطبق فرسسا احكا المادة  16بشأن بعائث المكفوفين على ان يتطابق ذلك مع تشريعها الوطسل.

خروجا عن المادة  3-16وتماشؤؤؤيا والتشؤؤؤريع الوطسل فل البرازيل ،يحتفظ هذا البلد بح م فل اال تدخل
-3
البعائث فل عداد بعائث للمكفوفين ال فل حال كان مرسؤؤلها ومسؤؤتلمها مكفوفا او مسظمة من مسظمات المكفوفين.
وتخ ع لتسديد األجور البريدية البعائث التل ال تلبل هذت الشروط.
خالفا لما تسص عليم المادة  ،16لن ت بل سيوزيلسدا توزيع البعائث للمكفوفين ال فل حال كاست هذت
-4
البعائث المرسلة معفية من األجور البريدية فل خدمتها الداخلية.
بصؤؤؤؤؤؤؤرف السظر عن المادة  ،16يجوز للمسؤؤؤؤؤؤؤتثمر المعيَّن فل فسلسدا ،الذي ال يسؤؤؤؤؤؤؤمح بإعفاء بعائث
-5
المكفوفين من الرسو البريدية فل خدمتم الداخلية وف ا للتعاريف الواردة فل المادة  16حسبما اعتمدها الماتمر،
يحصل رسوما ً داخلية على بعائث المكفوفين الموجهة لى الخارج.
ان
ِ
بالرغ م ما تسص عل يم ال مادة  ،16ال يمسح كل من ك سدا وا لداسمرك والسؤؤؤؤؤؤؤو يد اإلع فاء من األجور
-6
البريديــة لبعائث المكفوفين ال عمال بما يسص عليم التشريع الوطسل فل هذين البلدين.
بالرغ مما تسص عليم المادة  ،16ال تمسح آيسؤؤؤؤؤؤؤلسدا اإلعفاء من األجور البريدية لبعائث المكفوفين ال
-7
عمال بما يسص عليم تشريعها الوطسل.
بصؤؤؤؤؤؤؤرف السظر عن المادة  ،16ال ت بل اسؤؤؤؤؤؤؤتراليا ان تُوزع فل بالدها كبعائث للمكفوفين ال البعائث
-8
المعفية من األجور البريدية فل خدمتها الداخلية.
 -9خروجا عن المادة  ،16فإن لكل من الماسيا ،وامريكا ( الواليات المتحدة ) واسؤؤؤتراليا والسمسؤؤؤا واذربيجان
وكسدا والمملكة المتحدة لبريطاسيا العظمى و يرلسدا الشمالية واليابان وسويسرا الخيار فل تحصيل اجور الخدمات
الخاصة الم ررة على بعائث المكفوفين فل خدمتها الداخلية.
229

االتفاقية ،البروتوكول الختامل
المادة السادسة
الخدمات األساسية
-1

بالرغ من احكا المادة  ،17ال توافق استراليا على تعمي الخدمات األساسية على الطرود البريدية.

ال تطبق احكا المادة  4-2-17على بريطاسيا العظمى التل يتطلب تشؤؤريعها الداخلل حدا ادسى من هذا الوزن،
-2
ذ ان التشريع الخاص بالصحة والسالمة فل بريطاسيا العظمى يحد من وزن األكياس البريدية لى  20كيلو غراما.
خروجا عن المادة  4-2-17يصؤؤرح لكل من اذربيجان وكازاخسؤؤتان وقيرغيزسؤؤتان واوزبكسؤؤتان بأن
-3
يحد من الوزن األقصى لاكياس » «Mالواردة والصادرة بم دار  20كغ.
خروجا عن أحكام المادة 17ل ال تدبإ آيسلللللندا ب ائم المكفوف ن يال في الحدود المن،للللوف عل ها في
-4
تشري ها الداخلي.

المادة السابعة
شعار التسل
يرخص لكسدا والسؤؤؤؤؤؤؤويد بعد تطبيق المادة  3-3-18فيما يتعلق بالطرود ،سظرا ألسها ال ت د خدمة
-1
شعار التسل بالسسبة للطرود فل سظامها الداخلل.
 -2خروجا ً عن المادة  ،3-3-18تحتفظ كل من الداسمرك والمملكة المتحدة لبريطاسيا العظمى و يرلسدا الشؤؤؤؤؤؤؤمالية
بحق عد قبول شعارات التسل الواردة سظرا ً ألسهما ال ت دمان خدمة شعار التسل فل سظاميهما الداخلل.
 -3خروجا عن احكا المادة  ،3-3-18يُر َّخص للبرازيل بأال ت بل شؤؤؤؤعارات التسؤؤؤؤل الواردة ال عسدما يمكن
عادتها لكتروسيا.

المادة الثامسة
الممسوعات (بريد الرسائل)
بصؤؤؤؤفة اسؤؤؤؤتثسائية ال ي بل كل من لبسان وجمهورية كوريا الديم راطية الشؤؤؤؤعبية البعائث المسؤؤؤؤجلة التل
-1
تحتوي على قطع س دية او اوراق س دية او اي قيمة لحاملها او شؤؤؤيكات سؤؤؤفر او بالتين او ذهب او ف ؤؤؤة سؤؤؤواء
كاست مصسعة او غير مصسعة او احجار كريمة او حلـؤؤؤؤـؤؤؤؤى وغيـؤؤؤؤر ذلك من األشياء الثميسة .وهما غير ملزمين
بمراعاة احكا السظا مراعاة تامة فيما يتعلق بمساوليتهما فل حالة العبث بالبعائث المسجلة او عطبها وكذا فيما
يتعلق بالبعائث المحتوية على اشياء زجاجية او سهلة الكسر.
ب صفة استثسائية ال ي بل كل من المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية ال صين الشعبية باستثساء
-2
مسط ة هوسغ كوسغ اإلدارية الخاصؤؤؤؤة والعراق وسيبال والباكسؤؤؤؤتان والسؤؤؤؤودان وفييت سا البعائث المسؤؤؤؤجلة التل
تحتوي على قطع س دية او اوراق مصرفية او اوراق عملة او اي قي لحاملها او شيكات سفر او بالتين او ذهب
او ف ة سواء كاست مصسعة او غير مصسعة واحجار كريمة وحلى واشياء ثميسة اخرى.
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تحتفظ مياسمار بحق عد قبول البعائث ب يمة مصؤؤؤرح بها المحتوية على األشؤؤؤياء ذات ال يمة المذكورة
-3
بالمادة  6-19سظرا ألن تشريعها الداخلل يتعارض مع قبول هذا السوع من البعائث.
ال ت بل سيبال البعائث المسؤؤؤجلة او ب يمة مصؤؤؤرح بها والمحتوية على اوراق او قطع س دية ،ما ل يوجد
-4
اتفاق خاص مبر فل هذا الشأن.
ال ت بل اوزبكسؤؤؤؤؤؤؤتان البعائث المسؤؤؤؤؤؤؤجلة او ب يمة مصؤؤؤؤؤؤؤرح بها والمحتوية على قطع س دية او اوراق
-5
مصؤؤرفية او شؤؤيكات او طوابع بريد او عمالت اجسبية وهل تتخلى عن اي مسؤؤاولية فل حالة ف د هذا السوع من
البعائث او عطبها.
ال ت بل جمهورية يران اإلسؤؤؤؤؤؤالمية بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤائل التل تحتوي على مواد مسافية لمبادع الدين
-6
اإلسؤؤالمل الحسيف وتحتفظ بح ها فل عد قبول بعائث بريد الرسؤؤائل (العادية او المسؤؤجلة او المصؤؤرح ب يمتها)
المحتوية على ال طع الس دية او األوراق الم صرفية او شيكات ال سياحة او البالتيسيو او الذهب او الف ة ،سواء
فل شؤؤؤكل مصؤؤؤسع او غير مصؤؤؤسع ،واألحجار الكريمة ،والمجوهرات او اية اشؤؤؤياء اخرى ثميسة ،ولن تتحمل اية
مساولية فل حاالت ف دان هذت البعائث او ت ررها.
تحتفظ الفلبين لسفسؤؤؤؤها بحق عد قبول اي سوع من بعائث بريد الرسؤؤؤؤائل (العادية او المسؤؤؤؤجلة او ب يمة
-7
مصؤؤؤؤرح بها) المحتوية على ال طع الس دية او األوراق المالية او اي قيمة لحاملها او شؤؤؤؤيكات سؤؤؤؤفر او بالتين او
ذهب او ف ة سواء كاست مصسعة او غير مصسعة او األحجار الكريمة او مواد ثميسة اخرى.
ال ت بل اسؤؤتراليا اي سوع من المواد المحتوية على السؤؤبائك او األوراق المصؤؤرفية .وعالوة على ذلك،
-8
فإسها ال ت بل البعائث المسؤؤؤجلة لتوزع فل اسؤؤؤتراليا او البعائث العابرة المكشؤؤؤوفة ،المحتوية على مواد ذات قيمة
مثل الحلل والمعادن السفيسؤؤؤة واألحجار الكريمة او شؤؤؤبم الكريمة ،او السؤؤؤسدات او ال طع الس دية او اي شؤؤؤكل من
اشكال السسدات المالية .وهل ترفض اي مساولية عن البعائث المرسلة المتعار ة مع هذا التحفظ.
ال ت بل جمهورية الصين الشعبية ،باستثساء المسط ة اإلدارية الخاصة لهوسغ كوسغ ،المواد ب يمة مصرح
-9
بها التل تحتوي على قطع س دية او اوراق مصؤؤرفية او اوراق عملة او اي قي لحاملها او شؤؤيكات السؤؤفر ،وذلك
وف ا ألسظمتها الداخلية.
تحتفظ كل من مسغوليا والتفيا بحق عد قبول البعائث العادية والمسؤؤجلة او ب يمة مصؤؤرح بها المشؤؤتملة
-10
على قطع س دية او اوراق مصرفية او سسدات لحاملها او شيكات سفر ,سظرا ألن تشريعهما ال ومل يتعارض مع
ذلك.
تحتفظ البرازيل بحق عد قبول البريد العادي المسؤؤجل او ب يمة مصؤؤرح بها المشؤؤتمل على قطع س دية
-11
او اوراق مصرفية جارية او اي قي لحاملها .
-12

تحتفظ فييت سا بحق عد قبول الرسائل المشتملة على اشياء وب ائع.

ال ت بل سدوسيسيا اي بعائث مسجلة او ب يمة مصرح بها لتوزيعها فل سدوسيسيا تحتوي على قطع س دية
-13
واوراق مصؤؤؤؤؤرفية وشؤؤؤؤؤيكات وطوابع بريدية وعملة اجسبية واي سوع آخر من األوراق المالية المدفوعة لحاملها
وهل لن تتحمل اي مساولية فل حال ف دان مثل هذت البعائث او تلفها.
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تحتفظ قيرغيزسؤؤؤتان لسفسؤؤؤها بحق عد قبول اي سوع من بعائث بريد الرسؤؤؤائل (العادية او المسؤؤؤجلة او
-14
ب يمة مصؤؤؤؤؤؤرح بها او الرز الصؤؤؤؤؤؤغيرة) المحتوية على ال طع الس دية او األوراق المالية او اي قيمة لحاملها او
شؤؤيكات سؤؤفر او بالتين او ذهب او ف ؤؤة سؤؤواء كاست مصؤؤسعة او غير مصؤؤسعة او األحجار الكريمة او الحلل او
اي اشياء ثميسة اخرى كما اسم يرفض تحمل اي مساولية فل حالة ف د مثل هذت البعائث او تلفها.
ال ت بل اذربيجان وكازاخسؤؤتان البعائث المسؤؤجلة او البعائث ب يمة مصؤؤرح بها التل تحتوي على قطع
-15
س دية واوراق مصؤؤرفية واوراق ائتمان وال اي قيمة بحاملها وال شؤؤيكات ومعادن ثميسة مصؤؤسعة ا غير مصؤؤسعة
واحجار كريمة وحلى وال اي اشياء اخرى ثميسة وعمالت اجسبية كما اسهما ال تتحمالن اي مساولية فل حالة ف د
مثل هذت البعائث او تلفها.
ال ي بل كل من االتحاد الروسؤؤل ومولدوفا البعائث المسؤؤجلة وال البعائث ب يمة مصؤؤرح بها التل تشؤؤتمل
-16
على اوراق مصرفية متداولة او سسدات (شيكات) لحاملها او عمالت اجسبية ويرفض تحمل المساولية فل حالة
ف د مثل هذت البعائث او عطبها.
على الرغ مما تسص عليم المادة  ،3-19تحتفظ فرسسا لسفسها بحق عد قبول البعائث التل تحتوي على سلع
-17
ال تت يد بتشريعاتها الوطسية او بالتشريعات الدولية او بالتعليمات الت سية او بتعليمات التغليف الخاصة بالس ل الجوي.
 -18تحتفظ كوبا لسفسؤؤؤؤؤؤؤها بالحق فل عد قبول ،او معالجة ،او توجيم ،او توزيع بعائث بريد الرسؤؤؤؤؤؤؤائل التل
تحتوي على قطع س دية ،او اوراق مصؤؤؤؤرفية ،او اوراق مالية او اي قي لحاملها ،او شؤؤؤؤيكات ،او احجار كريمة
ومعادن سفيسؤؤة ،او حلل او اي اشؤؤياء ثميسة اخرى ف ؤالً عن اي سوع آخر من اسواع المسؤؤتسدات ،او الب ؤؤائع او
األشؤؤؤؤياء ،ن ل تت يد هذت البعائث بتشؤؤؤؤريعاتها الوطسية ،او بالتشؤؤؤؤريعات الدولية ،او بالتعليمات الت سية وتعليمات
التغليف المتعل ة بالس ل الجوي ،وال تتحمل اي مسؤؤؤؤؤؤؤاولية فل حال تعر ؤؤؤؤؤؤؤت هذت البعائث للتلف او الف دان او
العطب .وتحتفظ كوبا لسفسؤؤؤها بالحق فل عد قبول بعائث بريد الرسؤؤؤائل التل تخ ؤؤؤع لرسؤؤؤو جمركية وتحتوي
على ب ائع مستوردة لى البلد ذا كاست قيمتها ال تت يد بتشريعات كوبا الوطسية.
المادة التاسعة
الممسوعات (الطرود البريدية)
يرخص لكل من مياسمار وزامبيا بعد قبول طرود ب يمة مصؤؤؤؤؤؤؤرح بها تحتوي على األشؤؤؤؤؤؤؤياء الثميسة
-1
الواردة فل المادة  1-3-1-6-19سظرا ألن اسظمتهما الداخلية تعترض على ذلك.
بصؤؤفة اسؤؤتثسائية ،ال ي بل كل من لبسان والسؤؤودان الطرود المحتوية على قطع س دية او اوراق س دية او
-2
اي قي لحاملها او شيكات سفر او بالتين او ذهب او ف ة سواء كاست م صسعة او غير م صسعة ،احجار كريمة
واشياء ثميسة اخرى او المشتملة على سوائل ،وعساصر سهلة الذوبان واشياء زجاجية ومواد من سفس السوع او
سهلة الكسر .وهما ال يلتزمان بمراعاة األحكا المتعل ة بذلك من السظا .
يرخص للبرازيل بأال ي بل اي طرود ب يمة مصؤؤؤرح بها محتوية على قطع س دية واوراق س دية متداولة
-3
واي قيمة لحاملها حيث ن تشريعم الداخلل يتعارض مع ذلك.
يرخص لغاسا بأال ت بل طرودا ب يمة مصؤؤؤؤؤرح بها تحتوي على قطع س دية واوراق مصؤؤؤؤؤرفية متداولة،
-4
سظرا ألن تشريعها الداخلل يحظر ذلك.
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عالوة على األشؤؤؤؤؤؤؤياء المذكورة بالمادة  19يُرخص للمملكة العربية السؤؤؤؤؤؤؤعودية عد قبول الطرود
-5
المحتوية على قطع س دية او اوراق س دية او اي قيمة لحاملها او شؤؤيكات سؤؤفر او بالتين او ذهب او ف ؤؤة سؤؤواء
كاست مصؤؤؤؤسعة او غير مصؤؤؤؤسعة او احجار كريمة وغير ذلك من األشؤؤؤؤياء الثميسة .كما ال ت بل الطرود المحتوية
على جميع اسواع األدوية ما ل تكن مصؤؤحوبة بوصؤؤفة طبية معتمدة من جهة رسؤؤمية مختصؤؤة ،ومسؤؤاحيق طفاء
الحريق والسوائل الكيميائية ،واألشياء المسافية لمبادع الدين اإلسالمل الحسيف.
-6

عمان الطرود المحتوية على:
باإل افة لى ما ورد بالمادة  ،19ال ت بل ُ

1 -6

جميع اسواع األدوية ما ل تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة؛

2 -6

مساحيق طفاء الحريق والسوائل الكيميائية؛

3 -6

األشياء المسافية لمبادع الدين اإلسالمل الحسيف.

عالوة على األشؤؤؤؤياء الواردة بالمادة  ،19يرخص إليران (جمهورية  -اإلسؤؤؤؤالمية) عد قبول الطرود
-7
المحتوية على مواد تتسافى مع الدين اإلسؤؤالمل الحسيف .وتحتفظ بح ها فل عد قبول الطرود العادية او المسؤؤجلة
او المصؤؤؤؤرح ب يمتها المحتوية على ال طع الس دية او األوراق المصؤؤؤؤرفية او شؤؤؤؤيكات السؤؤؤؤياحة او البالتيسيو او
الذهب او الف ة ،سواء فل شكل م صسع او غير م صسع ،واألحجار الكريمة ،والمجوهرات او اية ا شياء اخرى
ثميسة ،ولن تتحمل اية مساولية فل حاالت ف دان هذت البعائث او ت ررها.
يرخص للفلبين بأال ت بل اي سوع من الطرود المحتوية على قطع س دية او اوراق س دية متداولة او اي سسدات
-8
لحاملها او شؤؤيكات سؤؤفر او بالتين او ذهب او ف ؤؤة سؤؤواء كاست مصؤؤسعة او غير مصؤؤسعة ،او احجار كريمة او مواد
ثميسة اخرى ،او مشتملة على سوائل او عساصر سريعة التسيل او مواد زجاجية او مواد مشابهة او سهلة الكسر.
-9

ال ت بل استراليا بعائث بريدية من اي سوع مشتملة على سبائك او اوراق مصرفية.

ال ت بل جمهورية الصؤؤين الشؤؤعبية طرودا عادية مشؤؤتملة على قطع س دية او اوراق مصؤؤرفية او اي قي
-10
لحاملها او شيكات سفر او بالتين او ذهب او ف ة سواء كاست مصسعة او غير مصسعة ،احجار كريمة او اشياء
ثميسة اخرى .وعالوة على ذلك ،باسؤؤتثساء هوسغ كوسغ -المسط ة االدارية الخاصؤؤة ،ال ت بل طرودا ب يمة مصؤؤرح
بها مشتملة على قطع س دية او اوراق مصرفية او اي قي لحاملها او شيكات سفر.
تحتفظ مسغوليا  -وف ا لتشؤؤؤؤؤؤؤريعها ال ومل  -بحق عد قبول طرود مشؤؤؤؤؤؤؤتملة على قطع س ود او اوراق
-11
مصرفية او سسدات لحاملها او شيكات سفر.
ال ت بل التفيا طرودا عادية او ب يمة مصؤؤرح بها تشؤؤتمل على قطع س دية  ،او اوراق مصؤؤرفية ،او قي
-12
عملة اجسبية وال ت بل المساولية فل حالة ف د مثل هذت البعائث او عطبها .
(شيكات) من اي سوع لحاملها او ُ
ال ي بل مولدوفا واوزبكسؤؤؤتان واالتحاد الروسؤؤؤل واوكراسيا الطرود العادية وال الطرود ب يمة مصؤؤؤرح
-13
عمالت اجسبية وترفض تحمل
بها التل تشؤؤؤؤتمل على اوراق مصؤؤؤؤرفية متداولة او سؤؤؤؤسدات (شؤؤؤؤيكات) لحاملها او ُ
المساولية فل حالة ف د مثل هذت البعائث او عطبها.
ال ت بل اذربيجان وكازاخسؤؤؤؤتان الطرود العادية وال الطرود ب يمة مصؤؤؤؤرح بها التل تحتوي على قطع
-14
س دية واوراق مصؤؤؤؤؤرفية واوراق ائتمان وال اي قيمة لحاملها وال الشؤؤؤؤؤيكات والمعادن الثميسة المصؤؤؤؤؤسعة ا غير
المصسعة واألحجار الكريمة والحلل وال اي اشـؤؤؤؤياء اخرى ثميسة وال العمالت األجسبية كما سهما ترف ان تحمل
اي مساولية فل حالة ف د مثل هذت البعائث او تلفها.
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 -15تحتفظ كوبا لسفسؤؤؤؤؤؤؤها بالحق فل عد قبول ،او معالجة ،او توجيم ،او توزيع الطرود البريدية التل تحتوي
على قطع س دية ،او اوراق مصؤؤؤرفية ،او اوراق مالية او اي قي لحاملها ،او شؤؤؤيكات ،او احجار كريمة ومعادن
سفيسة ،او حلل او اي اشياء ثميسة اخرى ف الً عن اي سوع آخر من اسواع المستسدات ،او الب ائع او األشياء،
ن ل تت يد هذت البعائث بتشؤؤؤؤؤؤؤريعاتها الوطسية ،او بالتشؤؤؤؤؤؤؤريعات الدولية ،او بالتعليمات الت سية وتعليمات التغليف
المتعل ة بالس ل الجوي ،وال تتحمل اي مسؤؤؤؤؤؤؤاولية فل حال تعر ؤؤؤؤؤؤؤت هذت البعائث للتلف او الف دان او العطب.
وتحتفظ كوبا لسفسؤؤؤها بالحق فل عد قبول الطرود البريدية التل تخ ؤؤؤع لرسؤؤؤو جمركية وتحتوي على ب ؤؤؤائع
مستوردة لى البلد ذا كاست قيمتها ال تت يد بتشريعات كوبا الوطسية.
المادة العاشرة
األشياء الخا عة للرسو الجمركية
باإلحالة لى المادة  ،19ال ت بل بسغالديش والسؤؤلفادور البعائث ب يمة مصؤؤرح بها المحتوية على اشؤؤياء
-1
خا عة للرسو الجمركية.
باإلحالة لى المادة  ،19ال ت بل البلدان األع اء اآلتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية على اشياء
-2
خا ؤؤؤؤؤؤعة للرسؤؤؤؤؤؤو الجمركية :افغاسسؤؤؤؤؤؤتان والباسيا واذربيجان وبيالروس وكمبوديا وشؤؤؤؤؤؤيلل وكولومبيا وكوبا
والسـؤؤؤؤؤلفـؤؤؤؤؤادور و ستوسيا وكازاخستان والتفيا ومولدوفا وسيبال واوزبكستـؤؤؤؤؤان وبيرو وجمهورية كوريا الشعبية
الديم راطية واالتحاد الروسل وسـان ماريسو وتركماسستان واوكراسيا وفسزويال (جمهورية  -البوليفارية).
باإلحالة لى المادة  ،19ال ت بل البلدان األع ؤؤاء اآلتية الرسؤؤائل العادية المحتوية على اشؤؤياء خا ؤؤعة
-3
للرسو الجمركية :بسن وبوركيسا فاسو وكوت ديفوار (جمهورية) وجيبوتل ومالل وموريتاسيا.
بالرغ من األحكا المسصؤؤوص عليها بالبسود  1لى  ،3ت بل فل جميع الحاالت بعائث المصؤؤل والل اح
-4
وكذا بعائث األدوية ذات ال رورة العاجلة التل يصعب الحصول عليها.
المادة الحادية عشرة
اجرة العرض على الجمارك
-1

تحتفظ غابون بحق تحصيل اجرة للعرض على الجمرك من زبائسها.

خروجا عن المادة  ،2-20يحتفظ كل من اسؤؤؤتراليا والبرازيل وكسدا وقبرص واالتحاد الروسؤؤؤل لسفسؤؤؤم
-2
بحق فرض اجرة العرض على الجمارك على زبائسها م ابل كل بعيثة بريدية تخ ع للمراقبة الجمركية.
خروجا عن احكا المادة  ،2-20تحتفظ كل من اذربيجان واليوسان وباكسؤؤؤؤؤؤتان وتركيا بحق تحصؤؤؤؤؤؤيل
-3
اجرة العرض على الجمارك من زبائسها عن كل البعائث المعرو ة على السلطات الجمركية.
تحتفظ كل من جمهورية الكوسغو وزامبيا بحق تحصؤؤؤؤؤيل اجرة عن العرض على الجمرك من زبائسهما
-4
بالسسبة للطرود
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المادة الثاسية عشرة
االستعالمات
خروجا عن المادة  ،2-21تحتفظ كل من المملكة العربية السؤؤؤؤؤؤؤعودية وكابو فيردي ومصؤؤؤؤؤؤؤر وغابون
-1
واقالي ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة واليوسان و يران (جمهورية  -اإلسؤؤالمية) وقيرغيزسؤؤتان ومسغوليا
ومياسمار واوزبكسؤؤتان والفلبين وجمهورية كوريا الشؤؤعبية الديم راطية والسؤؤودان والجمهورية العربية السؤؤورية
وتشاد وتركماسستان واوكراسيا وزامبيا بحق تحصيل اجرة استعال من زبائسها بالسسبة لبعائث بريد الرسائل.
خروجا عن المادة  ،2-21يحتفظ كل من األرجستين والسمسؤؤؤؤؤؤؤا واذربيجان وهسغاريا وليتواسيا ومولدوفا
-2
والسرويج وسؤؤلوفاكيا بحق تحصؤؤيل اجرة خاصؤؤة عسدما يت ؤؤح بعد المسؤؤاعل التل تجري على اثر االسؤؤتعال ان
هذا األخير ليس لم ما يبررت.
يحتفظ كل من افغاسستان والمملكة العربية السعودية وكابو فيردي وجمهورية الكوسغو ومصر وغابون
-3
و يران (جمهورية  -اإلسالمية) وقيرغيزستان ومسغوليا ومياسمار واوزبكستان والسودان وسوريسا والجمهورية
العربية السورية وتركماسستان واوكراسيا وزامبيا بحق تحصيل اجرة استعال من زبائسها بالسسبة للطرود.
خروجا عن المادة  ،2-21يحتفظ كل من الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل وجمهورية بسما بحق
-4
تحصؤؤيل اجرة من الزبائن م ابل االسؤؤتعالمات بشؤؤأن بعائث بريد الرسؤؤائل والطرود البريدية المودعة فل البلدان
التل تطبق هذا السوع من األجرة بم ت ى احكا البسود من  1لى .3
المادة الثالثة عشرة
الحصص البرية االستثسائية للوارد
خروجا عن المادة  ،32تحتفظ افغاسسؤتان بحق تحصؤيل حصؤة برية اسؤتثسائية ا ؤافية للوارد قدرها 7.50
-1
وحدة من ح وق السحب الخاصة عن كل طرد.
المادة الرابعة عشرة
األسعار األساسية واألحكا المتعل ة بسف ات الس ل الجوي
بصؤؤؤؤرف السظر عن المادة  ،33تحتفظ اسؤؤؤؤتراليا بحق تطبيق اسؤؤؤؤعار الس ل الجوي فيما يخص الطرود
-1
ً
رسؤؤؤل من خالل خدمة عادة الب ؤؤؤائع على السحو المسصؤؤؤوص عليم فل سظا الطرود البريدية او وف ا ألية
التل ت ُ َ
وسائل اخرى ،بما فيها االتفاقات الثسائية.
المادة الخامسة عشرة
التعرفات الخاصة
لكل من الوال يات المت حدة األمريك ية وبلجي كا والسرويج الخ يار فل ان تحصؤؤؤؤؤؤؤؤل عن الطرود الجوية
-1
حصصا برية اعلى مما هو م رر بالسسبة للطرود السطحية.
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يرخص للبسان بأن تحصؤؤؤؤؤؤؤل عن الطرود لغاية  1كغ األجرة المطب ة على الطرود التل يكون وزسها
-2
اكثر من  1لغاية  3كغ.
يرخص لجمهورية بسما بأن تحصل  0.20وحدة من ح وق السحب الخاصة عن كـؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤل كيلوغرا
-3
بالسسبة للطرود السطحية المس ولة بالطريق الجوي ( )S.A.Lبالعبور.
المادة السادسة عشرة
سلطة مجلس االستثمار البريدي فل تحديد مبلغ السف ات والحصص
ب صرف السظر عن المادة  ،6-1-35تحتفظ ا ستراليا بح ها فل تطبيق الح صص البرية للبريد ال صادر
-1
على ت دي خدمة عادة الب ؤؤؤائع عن طريق الطرود ،ما على السحو المسصؤؤؤوص عليم فل السظا او بأية وسؤؤؤيلة
اخرى ،بما فل ذلك االتفاقات الثسائية.
بم ت ى هذا ،حرر المسدوبون المفو ون لحكومات البلدان األع اء البروتوكول اإل افل الذي تكون لم سفس
ال وة وسفس ال يمة كما لو كاست احكامم مدرجة فل سص االتفاقية سفسؤؤؤؤؤؤؤها ،ووقَّعوا عليم من سسؤؤؤؤؤؤؤخة واحدة تظل
مودعة لدى مدير عا المكتب الدولل ويُسل المكتب الدولل لالتحاد البريدي العالمل سسخة مسم لى كل طرف.

ُح ِرر فل أديس أبابا ،في  7سبتمبر .2018
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