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 البلدان األعضاء في االتحاد إلى: 
 )السلطات الحكومية(

 
 للعلم:

 المستثمرين المعيَّنين

 االتحادات المحدودة

 
 

 2020 أغسطس 3برن، في 

 

 

 1080(DPRM.CA.SEC)3100 ة:ـــــاإلحال

 البلدان األعضاء بشأن عقد دورة استثنائية لمجلس اإلدارة مراسالت الموضوع:
 

 

 حضرة السيدة، السيد،
 

قد ال يخفى عليكم أن حكومة البلد المضييييف للمرتمر السيييابش والعكيييرين، كوت ديفوار، قد أعلنت بسيييب  جا حة 
. ومش ذلك، 2020أغسطس  28إلى  10من  ، تأجيل تاريخ عقد المرتمر الذي كان قد تقرر عقده سابقا  19-كوفيد

ما انفكت كوت ديفوار منذ ذلك الحين تركد على أنها ال تزال قادرة على اسيييتضيييافة المرتمر السيييابش والعكيييرين 
وأنها مهتمة لذلك، حالما تسيييييمض األوضييييياذ الصيييييحية بذلك، وطلبت من البلدان األعضييييياء في االتحاد البريدي 

 الجا حة. العالمي مزيدا  من الوقت لرصد 
 

من  2وعق  إعالن التأجيل، طل  عدة أعضييييياء في مجلس اإلدارة عقد دورة مجلس إدارة اسيييييتثنا ية وفقا  للبند 
من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أجل مناقكييية مسيييألة تأجيل المرتمر والمسيييا ل العاجلة األخر   12المادة 

 ذات األهمية بالنسبة إلى االتحاد.
 

 

/ 
عضوا  )ترد قا مة األعضاء في  18م اآلن بأن المكت  الدولي قد تلقى حاليا  طلبات مستوفية للكروط من ونود إبالغك
 المنصييو  كييروط( في مجلس اإلدارة يلتمسييون فيها عقد دورة مجلس إدارة اسييتثنا ية وعليك، تكون كل ال1الملحق 

 قد استوفيت بالكامل. 12من المادة  2عليها في البند 

 

 أعضاء مجاس اإلدارة مكاورات مش
 

العام لالتحاد البريدي العالمي على أن "يجتمش مجلس اإلدارة مرتين، أو  النظام من 108 من المادة 2ين  البند 
. أي أكثر اسيييتثنا يا ، في كل عام في مقر االتحاد، وفقا  لاجراءات المعنية المنصيييو  عليها في نظامك الداخلي"

فقط، ألن اإلطار القانوني الحالي لالتحاد البريدي العالمي ال  أنك يمكن تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة المادية
 يسمض بعقد دورات افتراضية لهذا المجلس. 
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الحالية قد يواجك عدد من األعضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة صعوبات في  19-غير أنك بسب  جا حة كوفيد
إرسييييييال ممثليهم لحضييييييور اجتماذ مادي في برن. وبناء  على ذلك، كييييييرذ ر يس مجلس اإلدارة، تماكيييييييا  مش 

اإلدارة، في استكارة أعضاء هذا من النظام الداخلي لمجلس  17من المادة  2المتطل  المنصو  عليك في البند 

المجلس اآلخرين حول ما إذا كان أعضيياء مجلس اإلدارة يرغبون، من حيا المبدأ، في السييمام بنمكانية تمثيلهم 
 االفتراضي في هذه الدورة االستثنا ية لمجلس اإلدارة. 

 

أن يتفق األعضييييييياء في هذا وقبل عقد أي دورة اسيييييييتثنا ية لمجلس اإلدارة باعتماد التمثيل االفتراضيييييييي، يتعين 
( تعليق و/أو تعديل عدد من أحكام النظام 2( المبادئ التي تحكم هذه الدورة؛ و1على ما يلي:  المجلس أيضييييييييا  

الداخلي لمجلس اإلدارة بصييييفة اسييييتثنا ية. كما أن هذه المسييييا ل هي موضييييوذ المكيييياورات التي يجريها ر يس 
 مجلس اإلدارة.  

 

دات اليميتيعيليقيييية بيييياليمكييييييييييياورات عيليى اليعينيوان اإلليكيتيرونيي اليتيييياليي: وييميكين االطيالذ عيليى اليمسييييييييتينيييي
UPU/Bodies/Congress-Union/About-Postal-https://www.upu.int/en/Universal. 

 

 اإلدارة عرض مسا ل خالل الدورة االستثنا ية لمجلس
 

ستظل الفرصة متاحة أمام أعضاء مجلس اإلدارة والبلدان األخر  األعضاء في االتحاد لمواصلة ممارسة حقهم 
من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة )أي إمكانية تقديم مسييا ل في  14من المادة  2-3للبند  في تقديم اقتراحات وفقا  

غ بها األمين العام ا في تلك الدورة االسييتثنا ية، بكييرط أن يبلَّ كييكل مسييتند من مسييتندات مجلس اإلدارة للنظر فيه
قبل افتتام الدورة بمدة ال تقل عن سييتة أسييابيش(. ولن يسيياعد هذا األمر فقط على ضييمان اطالذ أعضيياء مجلس 

بوقت كاٍف على المسيييييييا ل التي سيييييييتناقا وقدرتهم على التحضيييييييير لها على النحو  اإلدارة والمراقبين مسيييييييبقا  
سييييي ، بل سييييييمكن أيضيييييا  من تقليل مخاطر إدراي بنود مرتجلة في جدول األعمال قبل انعقاد الدورة بوقت المنا

 قصير أو خالل المناقكات. 
 

 تاريخ انعقاد الدورة االستثنا ية لمجلس اإلدارة
 

ها ر يس سيييحدد الموعد المضييبوط للدورة االسييتثنا ية لمجلس اإلدارة بمجرد انتهاء عملية االسييتكييارة التي يجري
 مجلس اإلدارة. 

 

ومش أخذ االعتبارات الواردة أعاله في الحسيييبان، سييييواصيييل المكت  الدولي إعالم البلدان األعضييياء في االتحاد 
 بانتظام بالمستجدات بكأن الدورة االستثنا ية لمجلس اإلدارة.  

 

 

 وتفضلوا بقبول فا ق عبارات التقدير واالحترام،،، 
 

 ،المدير العام
 الرحمن حسين بكار عبد
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