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دعوة إلى حضوووووووو دو ة مجلس اإلدا ة العادية الثانية لعام ( 2020ب ن ،في يو َمي  3و4
ديسمب )2020

حءرة السيدة ،السيد،
يشر ني دعوة اضعءا والمراقبين ي مجلس اإلدارة ،بالنيابة عن رئيس المجلس ،إلى حءور دورة المجلس
ال عاد ية ال ثان ية ل هذا ال عام (ا لدورة ال ثان ية ل عام  .)2020ومن المنتظر أن يُع قد االجت ماع ي المك تب ا لدولي
لالتحاد البريدي العالمي ي برن يومي  3و 4ديسددمبر من السدداعة  12:00إلى السدداعة  16:00بتوقيت وس د
 /أوروبا (غرينتش .)1+ويرد جدول أعمال الدورة المؤقت ي الملحق .1
وتجدر اإلشدددددارة إلى أن مجلس اإلدارة قرر ،عقب إجرا المشددددداورات التي دعا إليها المكتب الدولي ي كتابه
الدوري  3100(DPRM.CA.SEC)1079المؤرخ ي  30يوليو  ،2020السدددماأل لاعءدددا والمراقبين الذين ال
يمكنهم حءور الدورة االستثنائية شخصيا ً بسبب جائحة كورونا ( )COVID-19بالمشاركة يها عن بُعد؛ وبنا ً
 /على ذلك ،وحسدددددددب ما ورد ي الملحق  ،2قد ُعدِّل و/أو أُل ِّغي عدد من أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة
للسماأل بالمشاركة عن بُعد ي اجتماعاته.
ونظرا ً ضن مجلس اإلدارة من المتوقع أن يصددددد ي دورته االسددددتثنائية التي سددددتعقد ي  26أكتوبر على على
ت بيق هذه اإلجرا ات نفسها (يُرجى اال الع على مستند (دورة مجلس اإلدارة االستثنائية -2020 -المستند))7
على دورته الثانية لعام  ،2020إن هذه الدعوة أعدت على أسدددداس هذه الفرءددددية .ويعني ذلك أنه يمكن للبلدان
اضعءا أن تشارك ي الدورة ب ريقة من ال ر الثالث التالية:

’ ‘1الحءور الشخصي ق
مراعاة ً لقواعد التباعد االجتماعي الحالية وغيرها من تدابير السدددددددالمة المتبعة ي المكتب الدولي (تماشددددددديا ً مع
توجيهات البلد المءددددديف) ،ءدددددالً عن القيود المادية لقاعة االجتماع ،سدددددت ُ بق على اضعءدددددا والمراقبين ي
مجلس اإلدارة الذين سيحءرون هذه الدورة حءورا ً شخصيا ً الشرو التالية:
-

يجوز ضي عءدددو من أعءدددا مجلس اإلدارة يشدددارك ي الدورة بالحءدددور الشدددخصدددي ق أن يرسدددل
مندوبيْن اثنين على األكث إلى الدورة .ويجب أن يُرخص ض حد هذين المندوبيْن على اضقل ي التحدث
والتصويت نيابة عنه.
DPRM.CA.SEC
Elt-Ag
16.10.2020

-2-

يجوز ضي مراقب من المراقبين ي مجلس اإلدارة يشارك ي الدورة بالحءور الشخصي ق أن يرسل
مندوبا واحدا فقط إلى الدورة .ويجب أن يُرخص للمندوب ي التحدث نيابة عنه.

وينبغي أن يولي اضعءددا والمراقبون ي مجلس اإلدارة الراغبون ي حءددور الدورة حءددورا ً شددخصدديا ً عناية
خاصدددة إلجرا ات الحجر والقيود اضخرى التي قد تفرءدددها الحكومة السدددويسدددرية على المسدددا رين الوا دين من
جرا جائحة كورونا ()COVID-19؛ ويمكن اال الع على هذه المعلومات ي الموقع الشدددبكي للمكتب االتحادي
السويسري للصحة العمومية على الراب التالي.www.bag.admin.ch/bag/en/home.html :

’ ‘2التمثيل عن بُعد ق
ست بق الشرو التالية على اضعءا والمراقبين ي مجلس اإلدارة الذين سيشاركون ي هذه الدورة عن بُعد فقط:
يرخص أي عءددددو من أعءددددا مجلس اإلدارة يشددددارك ي الدورة عن بُعد ق لمندوب واحد
يجب أن ِّ
فقط من مندوبيه ي التحدث والتصويت .ويجب أن يُخ ِّ ر هذا العءو المكتب الدولي بمندوبه المرخص
له من خالل اسدددتيفا االسدددتمارة الواردة ي الملحق  6وإعادتها في موعد أقصوووا  12نوفمب .2020
/
ويجوز لباقي مندوبي العءو ي مجلس اإلدارة اآلخرين كلهم متابعة مجريات الدورة عن بُعد ،ولكن لن
يُسمح لهم بالتحدث وال بالتصويت.
يرخص أي مراقب من المراقبين ي مجلس اإلدارة يشدددددارك ي الدورة عن بُعد ق لمندوب
ويجب أن ِّ
واحد فقط من مندوبيه ي التحدث نيابة عنه .ويجوز لباقي مندوبي المراقب ي مجلس اإلدارة اآلخرين
كلهم متابعة مجريات الدورة عن بُعد ،ولكن لن يُسدددددددمح لهم بالتحدث .ويجب أن يُخ ِّ ر هذا المراقب
المكتب الدولي بمندوبه المرخص له كذلك من خالل اسدددتيفا االسدددتمارة الواردة ي الملحق  7وإعادتها
/
إلى المكتب الدولي في موعد أقصا  12نوفمب .2020

’ ‘3الحءور الشخصي والتمثيل عن بُعد
ست بق الشرو التالية على اضعءا والمراقبين ي مجلس اإلدارة الذين سيشاركون ي هذه الدورة بالحضو
الشخصي وعن بُعد:
يجوز ضي عءددو من أعءددا مجلس اإلدارة يشددارك ي الدورة بالحءددور الشددخصددي وعن بُعد معا ً أن
ً
يرسددل مندوبيْن اثنين على األكث لحءددور الدورة شددخصدديا .ويمكن أن يرخص ضحد هذين المندوبيْن أو
كليهما ي التحدث والتصويت نيابة عنه .ويجوز لباقي مندوبي هذا العءو اآلخرين كلهم متابعة مجريات
الدورة عن بُعد ،ولكن لن يُسمح لهم بالتحدث وال بالتصويت.
يجب أن يخ ر أي عءو من أعءا مجلس اإلدارة يشارك ي الدورة بالحءور الشخصي وعن بُعد معا ً
ويشارك يها مندوبه المرخص له ي التحدث والتصويت عن بُعد فقط ،المكتب الدولي بمندوبه المرخص له
هذا من خالل اسددددتيفا االسددددتمارة الواردة ي الملحق  6وإعادتها إلى المكتب الدولي في موعد أقصووووا 12
نوفمب  .2020و ي هذه الحالة ،لن يُسدددددددمح ضي مندوب من مندوبي هذا العءدددددددو اآلخرين الذين يتابعون
مجريات الدورة سوا بالحءور الشخصي أو عن بُعد بالتحدث وال بالتصويت.
يجوز ضي مراقب من المراقبين ي مجلس اإلدارة ي شارك ي الدورة بالح ءور ال شخ صي وعن بُعد معا ً
ً
ً
أن يرسددل مندوبا واحدا ق لحءددور الدورة شددخصدديا .ويجوز أن يُرخص لهذا المندوب ي التحدث نيابة
عن المراقب .ويجوز ل باقي م ندوبي المراقب اآلخرين كلهم م تاب عة مجريات الدورة عن بُعد ،ولكن لن
يُسمح لهم بالتحدث.
يجب أن يخ ر أي مراقب من المراقبين ي مجلس اإلدارة يشارك ي الدورة بالحءور الشخصي وعن
بُعد معا ً ويشددارك يها مندوبه المرخص له ي التحدث عن بُعد فقط ،المكتب الدولي بمندوبه المرخص له
هذا من خالل استيفا االستمارة الواردة ي الملحق  7وإعادتها إلى المكتب الدولي في موعد أقصا 12
نوفمب  .2020و ي هذه الحالة ،لن يُسدددمح ضي مندوب من مندوبي هذا المراقب اآلخرين الذين يتابعون
مجريات الدورة سوا بالحءور الشخصي أو عن بُعد بالتحدث.
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تسجيل المشاركين ومعلومات عملية
يُ لب من جميع مندوبي اضعءددا والمراقبين ي مجلس اإلدارة ،الذين سدديحءددرون الدورة إما شددخصدديا ً و/أو
عن بُعد ،تسجيل أنفسهم ي نظام تسجيل المندوبين الخاص باالتحاد البريدي العالمي .والتسجيل في هذا النظام
إلزامي عل جميع المندوبين ،وسوووويظل باب التسووووجيل مفتوحا حتى  12نوفمب  ،2020لذا يُ جى التأكيد من
تسووووووجيل أنفسووووووكم قبل هذا التا يخ .ويُرجى اال الع أيءددددددا ً على المعلومات المتعلقة بالتسددددددجيل والمسددددددائل
 /اللوجيستية الموجهة إلى المشاركين والواردة ي الملحقين  3و.4

تقديم البلدان اضعءا اضسئلة التي ستُناقش خالل جلسات مجلس اإلدارة
يقتءي البند  2-3من المادة  14من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أي بلد عءو ي االتحاد البريدي العالمي
يرغب ي رأل أسدددئلة للنقاش خالل هذه الدورة لمجلس اإلدارة أن يرسدددل المسدددتندات المعنية إلى اضمين العام
قبل ا تتاأل ا لدورة بمدة ال تقل عن سدددددددتة أسددددددددابيع .وبالتالي ،إن الموعد النهائي لتقديم اضسدددددددئلة هو 22
أكتوب  .2020وإقرارا ً مع ذلك بأن هذه المهلة قد تكون ءدديقة ،سديُدعى المجلس إلى الموا قة جملة على النظر
ي االقتراحات التي قد تقدم إليه بعد هذا الموعد النهائي ،وذلك أيءدددددددا ً و قا ً للبند  2-3من المادة  14من النظام
الداخلي لمجلس اإلدارة.

أداة المشاركة عن بُعد
/

يتءددمن الملحق  5التفاصدديل التقنية المتعلقة بالمشدداركة عن بُعد والجدول الزمني المقترأل للتدريب العملي على
اسددتخدام أداة المشدداركة ي المؤتمرات عن بُعد ،وهو تدريب يلزم أن يحصددل عليه المندوبون المرخص لهم ي
التحدث والتصويت عن بُعد لءمان مشاركتهم مشاركة تفاعلية وسلسة ي مجريات االجتماع.
وتفءلوا بقبول ائق عبارات التقدير واالحترام،،،
اضمين العام،
بشار عبد الرحمن حسين

اﻟﻣﻠﺣﻖ  ۱ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

)ﻣﺷروع ﺟدول أﻋﻣﺎل :ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد (۱

ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑرن/ﺑﺎﻟﻣﺷ���ﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑُﻌد ،ﻓﻲ  ۳و ٤دﯾﺳ���ﻣﺑر  ،۲۰۲۰ﻣن اﻟﺳ���ﺎﻋﺔ  ۱۲:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳ���ﺎﻋﺔ  ۱٦:۰۰ﺑﺗوﻗﯾت وﺳ���ط
أوروﺑﺎ )ﻏرﯾﻧﺗش ،(۱+ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ھﺎﯾﻧرش ﻓون ﺷ���ﺗﯾﻔﺎن ) (Heinrich von Stephanوﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼ���ﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﻗت

ﺑﻧود ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل
-۱

اﻓﺗﺗ����ﺎح اﻻﺟﺗﻣ����ﺎع واﻋﺗﻣ����ﺎد ﺟ����دول
اﻷﻋﻣﺎل

-۲

اﻟﺑﯾ���ﺎﻧ���ﺎت اﻟﻣ���ﺎﻟﯾ���ﺔ ﻟﻼﺗﺣ���ﺎد اﻟﺑرﯾ���دي
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﺎم ۲۰۱۹
-

-۳

ﻣذﻛرة ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۳
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ۲

ﻣذﻛرة ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ٤
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ۳

ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﺗب اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت
-

-٦

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧ��ﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۲
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ۱

ﺗﻘرﯾر ﺧ����دﻣ����ﺔ اﻟﻣراﺟﻌ����ﺔ اﻟ����داﺧﻠﯾ����ﺔ
ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
-

-٥

-

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۱

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳ��ﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋن
اﻟﺑﯾ���ﺎﻧ���ﺎت اﻟﻣ���ﺎﻟﯾ���ﺔ ﻟﻼﺗﺣ���ﺎد اﻟﺑرﯾ���دي
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﺎم ۲۰۱۹
-

-٤

ﺗﻘرﯾر ﯾﻘدﻣﮫ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺷودة

اﻟﻣﺳﺗﻧد

ﻣذﻛرة ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ٥
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ۱۰

ﺗﻘرﯾر ﺑﺷ���������ﺄن إﻗرار اﻟ��ذﻣ��ﺔ اﻟﻣ��ﺎﻟﯾ��ﺔ
ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰
-

ﻣذﻛرة ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ٦
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ٤

-۲-

ﺑﻧود ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل
-۷

ﺗﻘرﯾر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺗﻘرﯾر ﯾﻘدﻣﮫ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ
-

-۸

ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺈﺻ�������ﻼح اﻟﻧظﺎم
اﻟﻣطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺳ����������ﺎھﻣ����ﺎت اﻟﺑﻠ����دان
اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد
ﺗﻘرﯾر ﯾﻘدﻣﮫ رﺋﯾس ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣل
-

-۹

ﻣﺷروع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۲۱
ﻣذﻛرة ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ
-

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺷودة

اﻟﻣﺳﺗﻧد

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۷
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ۱۲

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۸
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ٦
ﻣﺟﻠس اﻹدارة -اﻟﻠﺟﻧﺔ  -۱ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۹
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ۷

 -۱۰ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻌﺎم ۲۰۲۱
ﻣذﻛرة ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ
-

-

 -۱۱ﻓرﻗ���ﺔ اﻟﻌﻣ���ل اﻟﺗ���ﺎﺑﻌ���ﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة
واﻟﻣﻌﻧﯾ��ﺔ ﺑﻔﺗﺢ أﺑواب اﻻﺗﺣ��ﺎد اﻟﺑرﯾ��دي
اﻟﻌ���ﺎﻟﻣﻲ أﻣ���ﺎم اﻟﺟﮭ���ﺎت اﻟﻔ���ﺎﻋﻠ���ﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺑرﯾدي ﺑﻧطﺎﻗﮫ اﻟواﺳﻊ
ﺗﻘرﯾر ﺗﻘدﻣﮫ ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣل
-

-

 -۱۲أرﺧﺑﯾل ﺷ��ﺎﻏوس  -ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة A/RES/73/295
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ۲۲ﻣﺎﯾو ۲۰۱۹
ﻣذﻛرة ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ
-

-

 -۱۳اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣؤﺳ��ﺳ��ﺎت ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣ��دة واﻟﻣﻧظﻣ��ﺎت اﻟ��دوﻟﯾ��ﺔ اﻷﺧرى
واﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﯾﯾن
ﺗﻘرﯾر ﯾﻘدﻣﮫ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم
-

-

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۱۳

ُ ] -۱٤ﺗﺿ���ﺎف ،ﺣﺳ���ب ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿ���ﯾﮫ اﻟﺣﺎل،
ﺑﻧو ٌد أﺧرى إﻟﻰ ﺟ��دول اﻷﻋﻣ��ﺎل وﻓﻘ �ﺎ ً
ﻟﻼﻗﺗراﺣ�ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘ�دﻣﮭ�ﺎ ﺑﻠ�د ﻋﺿ�������و
ﻣﻌﯾﱠن ﻟﻌرﺿ���ﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺗﻣﺎﺷ���ﯾﺎ ً
ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة[

-

-

 -۱٥ﻣﺳﺎﺋل أﺧرى

-

-

ﺑرن ،ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۱۰

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۱۱

ﻣﺟﻠس اﻹدارة -۲-۲۰۲۰ -اﻟﻣﺳﺗﻧد ۱۲

اﻟرﺋﯾس :ﺗرﻛﯾﺎ
ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾد ھﺎﻛﺎن ﻏوﻟﺗن

اﻟﻣﻠﺣﻖ  ۲ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

ﺗﻌﻠﯾﻖ و/أو ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن أﺟل اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل ﻋن ﺑُﻌد ﻟﻸﻋﺿﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻋ ِ ّدﻟَت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋ ِﻠّﻘَت و/أو ُ
ﻷﻏراض دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ۲۰۲۰ﺣﺻ���را ً )وﺳ���ﻌﯾﺎ ً إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻷﻋﺿ���ﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻋن ﺑُﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس(ُ ،
ﻋ ِﻠّﻘت ُﻣﺳ� ﱠ
�����طرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻷول وﺗﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗرد اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻔﺳ������ﯾرﯾﺔ ذات
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة .وﺗرد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ُ
اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﺛﺎﻟث.

اﻟﺣﻛم

اﻟﻣﺎدة ۲
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وإﺧطﺎر اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن
][...

ﯾﻌﯾن ﻛل ﻋﺿ�������و ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻣﺛﻠﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم
-۲
اﻟ ﻌﺎم .وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻣﻣ ﺛل ﻣﺻ�������ﺣو ﺑﺎ ً ﺑﻣ ﻧدوب أو ﻋدة
ﻣﻧ��دوﺑﯾن آﺧرﯾن ﻣؤھﻠﯾن أﯾﺿ��������ﺎ ً ﻟﻼﺷ�������ﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﻧ��ﺎﻗﺷ��������ﺎت
واﻟﺗﺻوﯾت .وﯾﺗﻌﯾﱠن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻠد ﻋﺿو ،ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ ﻗﺎﻧوﻧﮫ اﻟوطﻧﻲ
أو وﻓ ﻘﺎ ً ﻹﺟراءا ﺗﮫ ا ﻟداﺧﻠ ﯾﺔ ،أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛ ﺗب ا ﻟدوﻟﻲ ﻗ ﺑل اﻓﺗ ﺗﺎح
اﻟدورة ﺑﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻣﻌﯾﱠن وﺑﺎﻟﻣﻧدوﺑﯾن اﻟﻣراﻓﻘﯾن ﻟﮫ .وﻟن ﯾُﻘ ّدِم ﺗﺄﻛﯾد
اﻟﺗﺳ�������ﺟﯾل ﻓﻲ دورات ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣﺷ�������ﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد
اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ ﺷﺧ ﺻﯾﺔ ذات اﻟ ﺻﻠﺔ ﺑﻌد ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ
ﺑﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺳ������ﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧدوﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﺣﺳ������ب
اﻷﺻول ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻌﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
اﻹدارة.
][...

اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺑدﯾﻠﺔ

اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ إﻟﻰ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،۲۰۲۰ﯾﻔﮭم ﻣن أي إﺷ����������ﺎرات إﻟﻰ اﻟﻌﺑ����ﺎرﺗﯾن
ﯾُﻌﻠﻖ اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون ﺣﺿور اﻷﻋﺿﺎء "ﻣﺻ��ﺣوﺑﺎ ً" و"اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ" ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺿ��ﻣن
وﻣﺷ���ﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻲ اﻟدورة ﺑﺻ���ﻔﺔ "ﺷ���ﺧﺻ���ﯾﺔ" .وﯾﺟوز أﯾﺿ��������ﺎ ً إﻣﻛ��ﺎﻧﯾ��ﺔ ﺣﺿ�������ور وﺗﻣﺛﯾ��ل اﻟﺑﻠ��دان
اﻷﻋﺿ���ﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد )واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻵﺧرﯾن(
أﯾﺿﺎ ً ﻗﺑول اﻟﺣﺿور واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑُﻌد.
ﺑواﺳ��طﺔ اﻟوﺳ��ﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،أي ﻣن ﺧﻼل
اﻟوﺳ�������ﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﮭﺎ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﻟﻌﻘد
اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧ����ت واﻟﻣؤﺗﻣرات
اﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻟﺳ���ﻣﻌﯾﺔ وذﻟك ﺿ���ﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﻠﻣﺷ���ﺎرﻛﺔ
اﻟﻔﻌ���ﺎﻟ���ﺔ ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛ���ﺎﻧﯾ���ﺔ
ﻟﻌﺎم .۲۰۲۰
وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗ ُ ﻘدم أﯾﺿ��������ﺎ ً إﺷ�������ﻌﺎرات
ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل ﻋن ﺑُﻌد )ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ً أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً( ﻣﺳ���ﺑﻘﺎ ً
إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ.

-۲-

اﻟﺣﻛم

اﻟﻣﺎدة ۱۲
اﻟدورات وﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
 -۱ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳ����ﻧﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘر اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻣدة إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻ����وى ﺗﻘدر ﺑﻌﺷ����رة أﯾﺎم ﻋﻣل .وﺗﺣدد
اﻟﺟﻠﺳ�����ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣدة اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﯾن ﻟدورﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﯾﺟوز
ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،إذا ﻓرﺿ���ت ﻋﻠﯾﮫ اﻟظروف ذﻟك ،أن ﯾﻌدل
اﻟﺗﺎرﯾﺦ أو اﻟﻣدة اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺗﺣدﯾدھﻣﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم،
ﺑﺷ�����رط إﺑﻼغ ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ أﻋﺿ�����ﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح
اﻟدورة ﺑﺄﺳﺑوﻋﯾن ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر.

اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺑدﯾﻠﺔ

اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ إﻟﻰ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،۲۰۲۰دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺷ���رط اﻟﻣﻧﺻ���وص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ
ﯾُﻌﻠﻖ اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون ﺣﺿور اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﻧ��د  ۲ﻣن اﻟﻣ��ﺎدة  ۱۰۸ﻣن اﻟﻧظ��ﺎم اﻟﻌ��ﺎم
وﻣﺷ���ﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻲ اﻟدورة ﺑﺻ���ﻔﺔ "ﺷ���ﺧﺻ���ﯾﺔ" .وﯾﻣﻛن ﻟﻼﺗﺣ��ﺎد اﻟﺑرﯾ��دي اﻟﻌ��ﺎﻟﻣﻲ ﻓﯾﻣ��ﺎ ﯾﺧص ﺗﻧظﯾم
دورات ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺣ ﺿور اﻟ ﺷﺧ ﺻﻲ
أﯾﺿﺎ ً ﻗﺑول اﻟﺣﺿور واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑُﻌد.
ﻓﻲ ﻣﻘر اﻻﺗﺣﺎد ،ﯾﺟب اﻟﺳ������ﻣﺎح ﺑﻣﺷ������ﺎرﻛﺔ
اﻟﺑﻠ��دان اﻷﻋﺿ��������ﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣ��ﺎد واﻟﻣراﻗﺑﯾن
اﻵﺧرﯾن ﺑواﺳ����طﺔ اﻟوﺳ����ﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺣﺿ�������ور ﺷ�������ﺧﺻ�������ﯾﺎ ً
ﻟﻠﻣﺷ�������ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻌﺎم  ۲۰۲۰ﻓﻲ ﻣﻘر اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺑرن.

][...
اﻟﻣﺎدة ۱۳
ﺗرﺗﯾب اﻷﻣﺎﻛن
ﺗرﺗب اﻟوﻓود ﻓﻲ ﺟﻠﺳ�������ﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﺟﮭزﺗﮫ ﺗﺑﻌﺎ ً
-۱
ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻷﺑﺟدي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻸﻋﺿﺎء.
-۲
ﯾﺳ�������ﺣ���ب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑ���ﺎﻟﻘرﻋ���ﺔ ،ﻓﻲ اﻟوﻗ���ت
اﻟﻣﻧﺎﺳ���ب ،اﺳ���م اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺳ���ﯾﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﻧﺻ���ﺔ
اﻟرﺋﺎﺳﺔ ،أﺛﻧﺎء ﻛل دورة ﻣن دورات ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ إﻟﻰ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،۲۰۲۰ﯾﻧطﺑﻖ ﻧص اﻟﺑﻧد  ۱ﻣن اﻟﻣﺎدة  ۱۳ﻋﻠﻰ وﻓود
اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿ�������ﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﻟﺣﺿ�������ور
ﯾﻌﻠﱠﻖ ﺟزﺋﯾﺎ ً اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺑدأ ﺗرﺗﯾب اﻷﻣﺎﻛن.
ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم
 ۲۰۲۰ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﻓﻘط.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟ��ك ،ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ اﻟﺑﻧ��د  ۲ﻋﻠﻰ
دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛ���ﺎﻧﯾ���ﺔ ﻟﻌ���ﺎم ۲۰۲۰؛
وإذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ،ﯾﺳﺗﺧدم اﺳم اﻟﺑﻠد اﻷﺧﯾر
اﻟذي ﻛﺎن ﻗد أﺧذ ﻣﻛﺎﻧﮫ "ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ".

-۳-

اﻟﺣﻛم

اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺑدﯾﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ إﻟﻰ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ،۲۰۲۰
اﻟﻣﺎدة ۱۹
ﯾﻌﻠﻖ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﺻ���ﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي
اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ً
ﯾﺗطﻠب ﺣﺿ���ور أﻋﺿ���ﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﺷ���ﺧﺻ���ﯾﺎ .وﻋﻠﯾﮫ،
 -۱ﻻ ﺗﻛون ﻣداوﻻت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺻﺣﯾﺣﺔ إﻻ إذا ﺣ ﺿر ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺿ�������ﺎ ً أﻋﺿ�������ﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﻣﺷ���ﺎرﻛﯾن ﺑواﺳ���طﺔ اﻟوﺳ���ﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻷﻏراض
ﻻ ﯾﻘ ﱡل ﻋن ﻧﺻف أﻋﺿﺎﺋﮫ اﻟذﯾن ﻟﮭم ﺣﻖ اﻟﺗﺻوﯾت.
اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.

اﻟﻣﺎدة ۲۰
اﻟﺗﺻوﯾت
][...
 -٤ﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ۱-٤ﺑرﻓﻊ اﻷﯾدي؛
 ۲-٤ﺑﻣﻧﺎداة اﻷﺳﻣﺎء :ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
أو اﺳ�������ﺗﺟ��ﺎﺑ��ﺔ ﻟرﻏﺑ��ﺔ اﻟرﺋﯾس .وﯾﺗم ذﻟ��ك ﺑ��ﺎﺗﺑ��ﺎع اﻟﺗرﺗﯾ��ب
اﻷﺑﺟدي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة؛
 ۳-٤ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﺳ�������ري :ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻋﺿ�������وﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
اﻹدارة .وﺗﺗﺧذ ﻋﻧدﺋذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿ�������ﻣﺎن اﻟﺳ�������ﯾر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭذه اﻹﺟراءات .وﺗﻛون ﻟﻼﻗﺗراع اﻟﺳري اﻷوﻟوﯾﺔُ
ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺻوﯾت اﻷﺧرى.
][...

اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ

ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﺻ�������ﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،۲۰۲۰ﯾﺟب
ﺣﺿور ﻧﺻف أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﻣﻣن ﻟﮭم اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﺣﺿورا ً ﺷﺧﺻﯾﺎ ً أو
ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.

وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ،ﯾؤﻛد اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣﺿور
اﻟﺷ�����ﺧﺻ�����ﻲ أو اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻷﻋﺿ�����ﺎء ﻣﺟﻠس
������ﺎء ﺣﺎﺿ������رﯾن
اﻹدارة وﯾﻌﺗﺑِر أوﻟﺋكَ اﻷﻋﺿ� ِ
ﻷﻏراض اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب.
اﻹﺟراء اﻟذي اﺧﺗﺎر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﺗﺑﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻ��وﯾت ﺑﻣﻧﺎداة اﻷﺳ��ﻣﺎء ،وﻋﻧدﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ إﻟﻰ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،۲۰۲۰ﯾﻧﺎدي اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ اﺳم ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑ���ﺎﺗﺑ���ﺎع اﻟﺗرﺗﯾ���ب اﻷﺑﺟ���دي
ﺗﻛون ﺗﺳوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﺗواﻓﻖ.
اﻟﻔرﻧﺳ������ﻲ ،ﯾر ﱡد ﻣﻣﺛل اﻟﻌﺿ������و ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓﻖ ،ﺷﻔﮭﯾﺎ ً ﺑﺗ ﺻوﯾﺗﮫ )ﻧﻌم أو ﻻ أو ﻣﻣﺗﻧﻊ( وذﻟك،
ﺗﻌﻠﻖ إﺟراءات اﻟﺗﺻ�������و ﯾت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑ ﻧدﯾن  ۱-٤ﺳواء أﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ً ﺷﺧﺻﯾﺎ ً أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً.
و) ۳-٤أي ،رﻓﻊ اﻷﯾ���دي واﻻﻗﺗراع اﻟﺳ�������ري ﻋﻠﻰ
وإذا ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ أي ﻋ ﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻹدﻻء
اﻟﺗواﻟﻲ(  -وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺻوﯾت إﻻ ﺑﻣﻧﺎداة اﻷﺳﻣﺎء.
ﺑﺻوﺗﮫ ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺻوﯾت
ﺑﻣﻧﺎداة اﻷﺳ��ﻣﺎء ،ﯾﻧﺎدى ھذا اﻟﻌﺿ��و ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ
وﯾﻧطﺑﻖ ھ��ذا اﻟﺧﯾ��ﺎر ﻋﻠﻰ أﻋﺿ��������ﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑﻌ���د اﻧﺗﮭ���ﺎء ﻣرﺣﻠ���ﺔ اﻟﻧ���داء اﻷوﻟﻲ .وإذا ﻟم
اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﯾن ﺑﺎﻟﺣﺿ��ور اﻟﺷ��ﺧﺻ��ﻲ أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﯾﺳﺗطﻊ ذﻟك اﻟﻌﺿو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﺟوﻟﺔ
ﺣد ﺳواء.
اﻟﻧداء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﯾﺳﺟل ھذا اﻟﻌﺿو ﻏﺎﺋﺑﺎ ً.
وﻻ ﯾﺳ�����ﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻗﺗراع ﺳ�����ري ﻓﻲ ھذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ ،وﺗﺟري ﺗ ﺳوﯾﺔ ﻛل اﻟﻣ ﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻟم
ﯾﺗﺳن ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺗواﻓﻖ اﻵراء )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻠك
اﻟﺗﻲ ﺳ�����ﺗﺧﺿ�����ﻊ ﻧظرﯾﺎ ً ﻟﻼﻗﺗراع اﻟﺳ�����ري(
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﻧﺎداة اﻷﺳﻣﺎء.

اﻟﻣﻠﺣﻖ  ۳ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰
ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﺳﺟﯾل اﻟوﻓود ورﺳﺎﺋل ﺗﺄﺷﯾرات اﻟدﺧول واﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ
 -۱ﺳﻌﯾﺎ ً إﻟﻰ ﺗﯾ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗ ﺳﺟﯾل وﻓود اﻟﺑﻠدان اﻷﻋ ﺿﺎء و ﺳﺎﺋر اﻟﻣ ﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﺣ ﺿور دورة ﻣﺟﻠس
اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،۲۰۲۰ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳ��ﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻ��ول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷ��ﯾرات اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﮭذه اﻟﻣﺷ������ﺎرﻛﺔ ،ﯾود اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﺗذﻛﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷ������ﺎرﻛﯾن اﻟﻣرﺗﻘب ﺣﺿ������ورھم اﻟدورة ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل.
اﻟﺧطوة  - ۱إﺧطﺎر اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣ ﺳؤوﻟﺔ وﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺗ ﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟوﻓد اﻟﻣ ﺷﺎرك )ﺑﺎﻟﻧ ﺳﺑﺔ إﻟﻰ
اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻘط(
ﺳط ھذا
 -۲ﯾﺗﯾﺢ ﻧظﺎم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﯾُ َﺑ ِ ّ
اﻟﻧظﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳ�������ﺟﯾل وﯾﺳ�������ﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿ�������ﻣﺎن أن ﯾُ َﻣ ِﺛّل اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿ�������ﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ
ﺷﺧﺎص ﺣﺎ ﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﯾص واﻟ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟواﺟﺑﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎﺗﮭم اﻟوطﻧﯾﺔ .وﯾُ ﺷﺎر إﻟﻰ ھؤﻻء
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أ
ٌ
اﻷﺷﺧﺎص ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ً ﺑﻌﺑﺎرة "اﻟوﻓود".
 -۳وﻓﻲ ھذا اﻟﺻ���دد ،ﺗﻠﻘت اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿ���ﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري رﻗم  3103(DIRCAB)1073ﻣن اﻟﻣﻛﺗب
اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ  ۹ﯾوﻟﯾو ) ۲۰۱۸اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .(www.upu.int/en/2020.2caوطﻠب ﻓﯾﮫ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿ�����ﺎء اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ،ﻣﻊ
ﻣراﻋﺎة اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ،وﻻ ﺳ��ﯾﻣﺎ (۱ :اﺳ��م اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻹﺧطﺎر
اﻟرﺳ��ﻣﻲ ﺑﺄﺳ��ﻣﺎء اﻟﻣﻧدوﺑﯾن )اﻟﻣﺷ��ﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻌﺑﺎرة "اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﺔ"(؛ و (۲ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻ��ﺎل ﺑﻣوظف اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﺔ
اﻟذي ﺳﯾﺗوﻟﻰ ﻣﮭﺎم ﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن.
 -٤وﯾرﺟﻰ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿ���ﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳ���ﺗﻛﻣل ﺑﻌد ھذه اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻛرم
ﺑﺈﺗﻣﺎﻣﮭﺎ دون ﺗﺄﺧﯾر.
اﻟﺧطوة  - ۲ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟداﺋﻣﯾن واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﯾن(
 -٥ﯾُرﺟﻰ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷ������ﺎرﻛﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﺿ������ور اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺷ������ﺧﺻ������ﯾﺎ ً و/أو
اﻓﺗراﺿ�����ﯾﺎ ً ﺗﺳ�����ﺟﯾل أﻧﻔﺳ�����ﮭم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت )ﺑﺎﺳ�����ﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺗﺳ�����ﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن( ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷ�����ﺑﻛﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 www.upu.int/en/delegateregistrationﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻ������ﺎه  ۱۲ﻧوﻓﻣﺑر  .۲۰۲۰واﻟﺗﺳ������ﺟﯾل إﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣﺷ�ﺎرﻛﯾن .وإن واﺟﮭوا أﯾﺔ ﺻ�ﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳ�ﺟﯾل ،ﻓﯾﻣﻛﻧﮭم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﻟﯾل اﻟﻣﺳ�ﺗﺧدم اﻟﺧﺎص ﺑﻧظﺎم
ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ،اﻟذي ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎده ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺑﻌد اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
 -٦وﻋﻘب اﻟﺗﺳ��ﺟﯾل ،ﺳ��ﯾﺳ��ﺗﻠم اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛون اﻟﻣرﺗﻘب ﺣﺿ��ورھم اﻟدورة رﺳ��ﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗؤﻛد اﺳ��ﺗﻼم
طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل وأﻧﮫ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﺗﺄﻛﯾد.

-۲ -۷وﯾُﺷ � ﱠﺟﻊ ﺑﺷ��دة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﺿ��ور اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﺑُﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
دورات اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷ���ﺄن ﻣﻧﺻ���ﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻻﻓﺗراﺿ���ﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻ���ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﺗﺑﺎع
 /اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻖ .٥
اﻟﺧطوة  - ۳إﺛﺑﺎت ﺻ�������ﺣﺔ ﺗﺳ�������ﺟﯾل اﻟﻣﺷ�������ﺎرﻛﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد )ھذه اﻟﺧطوة ﻻزﻣﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد طﻠﺑﺎت
اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘدﻣﺔ( )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻘط(
 -۸رھﻧﺎ ً ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺧطﺎر اﻟرﺳ�������ﻣﻲ اﻟﻣﺷ�������ﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ،ﻓﺈن ﻣوظﻔﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ھم ﻣوظﻔون ﺗﻌ ِﯾّﻧﮭم اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻣﺳ����ؤوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿ����و وﺗر ِ ّﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺳ����ﺟﯾل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻ����ﺔ ﺑﺄﻋﺿ����ﺎء وﻓد ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺔ
)ﯾرﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري رﻗم  3103(DIRCAB)1073اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ  ۹ﯾوﻟﯾو .(۲۰۱۸
 -۹وﯾﺟ��ب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻻﻋﺗﻣ��ﺎد ،أوﻻً ،اﻟ��دﺧول إﻟﻰ ﻧظ��ﺎم ﺗﺳ�������ﺟﯾ��ل اﻟﻣﻧ��دوﺑﯾن وﺗﺣﯾﯾن ﻣﻌﻠوﻣ��ﺎﺗﮭم
اﻟﺷ���ﺧﺻ���ﯾﺔ .وﻋﻘب اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ،ﺳ���ﯾﺗﻣﻛن ﻣوظﻔو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺳ���ﺟﯾل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻ���ﺔ
ﺑﻣﻧدوﺑﯾﮭم )اﻧظر اﻟﺧطوة  ۲أﻋﻼه(.
 -۱۰وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن أن اﻟﺷ������ﺧص اﻟذي ﯾطﻠب اﻟﺗﺳ������ﺟﯾل ھو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﺿ������و ﻣن
أﻋﺿ����ﺎء وﻓد اﻟﻣﻧظﻣﺔ .وإن ﻟم ﯾﻛن اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﻓﯾﺗوﻗﻊ ﻣن ﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد رﻓض طﻠب اﻟﺗﺳ����ﺟﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﮭذا
اﻟﺷ���ﺧص .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺻ���ﺣﺔ طﻠب ﺗﺳ���ﺟﯾل ،ﺳ���ﯾﺳ���ﺗﻠم اﻟﻣﻧدوب)ة( اﻟﻣﻌﻧﻲ)ة( رﺳ���ﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﻔﯾد ﺑﺄن ﺗﺳ��ﺟﯾﻠﮫ)ھﺎ( أﺻ��ﺑﺢ ﻣؤﻛداً .أﻣﺎ إذا رﻓض ﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد طﻠﺑﺎً ،ﻓﺳ��ﯾﺳ��ﺗﻠم اﻟﺷ��ﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ
أﯾﺿﺎ ً رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﻔﯾد ﺑذﻟك ﻣﻊ ذﻛر أﺳﺑﺎب اﻟرﻓض.
 -۱۱وﯾرﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ أن ﻣوظﻔﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد إذا ﻛﺎﻧوا ﺳ���ﯾﺣﺿ���رون اﻻﺟﺗﻣﺎع أﯾﺿ���ﺎ ً )ﺷ���ﺧﺻ���ﯾﺎ ً أو ﻋن ﺑُﻌد(،
ﻓﻌﻠﯾﮭم أن ﯾﺳﺟﻠوا أﻧﻔﺳﮭم وﯾﻣﻧﺣوا اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻷﻧﻔﺳﮭم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
 -۱۲وﯾرﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷ�������ﺎرﻛﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻣراﻗﺑﯾن أو ﻣراﻗﺑﯾن ﻣؤﻗﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة )ﻣﺛل
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻣﺣدودة واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳ���ﺗﺷ���ﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ( ﺳ���ﯾﻌﺗﻣدھم اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ
وﻟن ﯾُطﻠب ﻣﻧﮭم ﺗزوﯾده ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوة .۱
اﻟﺧطوة  - ٤ﺗﺄﺷﯾرات اﻟدﺧول )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟداﺋﻣﯾن واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﯾن(
 -۱۳وﯾرﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ أﻧﮫ ،ﻓﻲ وﻗت إرﺳ����ﺎل ھذا اﻟﻛﺗﺎب ،وﻧظرا ً ﻻﺳ����ﺗﺷ����راء ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ )(COVID-19

ﺣﺎﻟﯾﺎً ،ﻻ ﯾزال ﻣﺑدأ رﻓض دﺧول اﻟﻣﻧدوﺑﯾن وإﺟراء اﻟزﯾﺎرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻔﺗرات إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺻﯾرة ﻣطﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣواطﻧﻲ
اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ دﺧول ﺳوﯾﺳرا ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺻﯾرة ﻣن اﻟﺑﻠدان .وﺑﺧﻼف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣذﻛورة
ﻓﻲ اﻟﻣرﺳ��وم  ۳اﻟﺻ��ﺎدر ﻋن ﺣﻛوﻣﺔ ﺳ��وﯾﺳ��را ﺑﺷ��ﺄن ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ) ،(COVID-19ﻻ ﯾزال إﺻ��دار ﺗﺄﺷ��ﯾرات
ﺷﻧﻐن ﻟﮭؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻌﻠﻘﺎً .وﻧظرا ً ﻟﺗطور اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ،ﯾُﺷﺟﻊ اﻟﻣﻧدوﺑون ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻟوﺿﻊ
دون ﺗﺄﺧﯾر ﻟدى ﻣﻛﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﺳوﯾﺳرا ﻓﻲ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﻣودع اﻟطﻠب.
اﻟﺧطوة  - ٥اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑب ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ )(COVID-19

 -۱٤ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻐﯾر اﻟﺗ�داﺑﯾر اﻟﻘ�ﺎﺋﻣ�ﺔ ﻟﻣﻛ�ﺎﻓﺣ�ﺔ اﻟﺟ�ﺎﺋﺣ�ﺔ اﻟﻌ�ﺎﻟﻣﯾ�ﺔ ﻓﻲ أي وﻗ�ت .وﻟﻠﺣﺻ�������ول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾ�د ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮭذا اﻟﺷ�������ﺄن ،ﯾرﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷ�������ﺑﻛﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳ�������وﯾﺳ�������رﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .www.bag.admin.ch/bag/en/home.htmlوﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن ،ﺛﻣﺔ ﻗﯾود ﺳ�����ﺎرﯾﺔ ﻣﻔروﺿ�����ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن
ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﺳ���وﯾﺳ���را ،وﺗﻔرض اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳ���وﯾﺳ���رﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ���ﺎﻓرﯾن ارﺗداء ﻛﻣﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
وﺳ����ﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﯾﻔرض ﻛﺎﻧﺗون ﺑرن أﯾﺿ����ﺎ ً ارﺗداء ﻛﻣﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻌض
ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ.

-۳اﻟﺧطوة  -٦اﻟﺷﻛوك واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣواﺟﮭﺔ أﺛﻧﺎء إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼه
 -۱٥ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﺟﮭﺔ أي ﺷ���ﻛوك أو ﺻ���ﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼه ،ﯾرﺟﻰ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿ���ﺎء
ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﺗﻔﺿل ﺑﺗوﺟﯾﮫ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻧواﻧﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
-

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾنptc.support@upu.int :

-

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺧرىDRS.support@upu.int :

اﻟﻣﻠﺣﻖ  ٤ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰
أﻟف -اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﯾرﺟﻰ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﺿ������ﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﺎم ﻛل ﻣﻧدوب ﺑﺗﺳ������ﺟﯾل ﻧﻔﺳ������ﮫ ﻓﻲ ﻧظﺎم
ﺗﺳ��������ﺟ��ﯾ����ل اﻟ��ﻣ��ﻧ����دوﺑ��ﯾ��ن اﻟ��ﺧ����ﺎص ﺑ����ﺎﻻﺗ��ﺣ����ﺎد اﻟ��ﺑ��رﯾ����دي اﻟ��ﻌ����ﺎﻟ��ﻣ��ﻲ ﻋ��ﻠ��ﻰ اﻟ��ﻣ��وﻗ��ﻊ اﻟﺷ��������ﺑ��ﻛ��ﻲ اﻟ��ﺗ����ﺎﻟ��ﻲ:
 www.upu.int/en/delegateregistrationﺣﺗﻰ ﻣوﻋد أﻗﺻ������ﺎه  ۱۲ﻧوﻓﻣﺑر  .۲۰۲۰واﻟﺗﺳ������ﺟﯾل إﻟزاﻣﻲ .وﯾرﺟﻰ
ﺻل ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن.
 /اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣﻖ  ۳اﻟذي ﯾﺷﻣل اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﻔ ﱠ
وﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻠم اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﻛل اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ ﺗﻘدﯾر.
وﻻ ﯾﻘ ﱠدم ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺳوى ﻋﻠﻰ إﺛر إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﻣن ِﻗﺑل ﻣوظف اﻻﻋﺗﻣﺎد
اﻟﻣﻌﯾﱠن ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل ﺑﻠد أو ﻣراﻗب.
ﺑﺎء -اﺳﺗرداد ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﻔر
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ۱۱۰ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﯾﺣﻖ ﻟﻣﻣﺛل ﻛل ﺑﻠد ﻋﺿ�������و ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة،
ﻣﺻ��ﻧف ﺿ��ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أو أﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا ً ،ﯾﺷ��ﺎرك ﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ھذا اﻟﺟﮭﺎز اﺳ��ﺗرداد إﻣﺎ
ﺛﻣن ﺗذﻛرة طﺎﺋرة ذھﺎﺑﺎ ً وإﯾﺎﺑﺎ ً ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻ��ﺎدﯾﺔ وإﻣﺎ ﺗذﻛرة ﻗطﺎر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳ��ﻔر ﺑﺄي وﺳ��ﯾﻠﺔ
أﺧرى ﺑﺷ���رط أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺛﻣن ﺗذﻛرة طﺎﺋرة ذھﺎﺑﺎ ً وإﯾﺎﺑﺎ ً ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻ���ﺎدﯾﺔ .وﻧﻔﻘﺎت ﺳ���ﻔر اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣراﻓﻘﯾن ﻟﻠﻣﻣﺛل اﻷﺻ���ﻠﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿ���و اﻟﻣﻌﻧﻲ .وإذا ﺗم ﺗﻣﺛﯾل ﺑﻠد ﻋﺿ���و ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷ���ﺧص
ﻧﻔﺳ������ﮫ أو أﺷ������ﺧﺎص ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ دورة اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أﺟﮭزﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻧﻔﺳ������ﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠدورة ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺗرد إﻻ ﻣرة واﺣدة ﺛﻣن ﺗذﻛرة اﻟﺳﻔر.
ﺟﯾم -اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﺣﺻﺎﻧﺎت
ﺗُطﺑﱠﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾـ����ﻊ ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧـ����ﻼل ﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺗﮭم ﺑﺳوﯾﺳرا ﻟﺣﺿور
اﻟدورة اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﺣﺻﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺧـ��ـ��ﺎص ﺑﻣزاﯾﺎ وﺣﺻﺎﻧﺎت ﻣﻧظﻣـ��ﺔ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺗﺣـﺎدي اﻟﺳوﯾﺳـري واﻷﻣﯾن اﻟﻌـﺎم ﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣـدة )اﻟﻣؤرخ  ۱ﯾوﻟﯾو (۱۹٤٦
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﱠﻖ ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻋﻠـ���ﻰ ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓـ���ﻲ اﻻﺗﺣـ���ﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺗـ���ـ���ﻲ ﯾدﻋو
إﻟﯾﮭـ���ـ���ﺎ اﻻﺗﺣﺎد وﺧﻼل ﺳﻔرھـ���ـ���م ﻣن ﻣﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع وإﻟﯾﮫ) .ﯾﻣﻛـ���ن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻓـ���ﻲ "دﻟﯾل اﻟدﺳﺗور
واﻟﻧظ����ﺎم اﻟﻌ����ﺎم ﻟﻼﺗﺣ����ﺎد اﻟﺑرﯾ����دي اﻟﻌ����ﺎﻟﻣﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷ�������ﺑﻛﻲ ﻟﻼﺗﺣ����ﺎد ﻣن ﺧﻼل اﻟراﺑط اﻟﺗ����ﺎﻟﻲ:
.(www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Acts#scroll-nav__8
دال -ﺗﺄﺷﯾرات اﻟدﺧول
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷ�����ﮭد اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ ) (COVID-19اﻟﻣﺳ�����ﺗﺷ�����ري ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ أي
وﻗت.

-۲وﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿﺎ ً ﻟﻸﻋﺿﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟدورة ﺣﺿورا ً ﺷﺧﺻﯾﺎ ً اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ
إﺟراءات اﻟﺣﺟر اﻟ ﺻﺣﻲ واﻟﻘﯾود اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻔر ﺿﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟ ﺳوﯾ ﺳرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳ�������ﺎﻓرﯾن اﻟواﻓدﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑﺳ�������ﺑب ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ) .(COVID-19وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات
اﻟﺻ�����ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷ�����ﺑﻛﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻻﺗﺣﺎدي اﻟﺳ�����وﯾﺳ�����ري ﻟﻠﺻ�����ﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﺑر اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ:
.www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

وﺗطﺑﻖ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻗﯾود ﻋﻠﻰ دﺧول اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎدﻣﯾن إﻟﻰ ﺳوﯾﺳرا ﻣن ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان.
وﯾرﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ أﻧﮫ ،ﻓﻲ وﻗت إرﺳ��ﺎل ھذا اﻟﻛﺗﺎب ،وﻧظرا ً ﻻﺳ��ﺗﺷ��راء ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ) (COVID-19ﺣﺎﻟﯾﺎً ،ﻻ
ﯾزال ﻣﺑدأ رﻓض دﺧول اﻟﻣﻧدوﺑﯾن وإﺟراء اﻟزﯾﺎرات اﻟرﺳ���ﻣﯾﺔ ﻟﻔﺗرات إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺻ���ﯾرة ﻣطﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣواطﻧﻲ اﻟﺑﻠدان
اﻷﺧرى اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ دﺧول ﺳ���وﯾﺳ���را ،ﺑﺎﺳ���ﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺻ���ﯾرة ﻣن اﻟﺑﻠدان .وﺑﺧﻼف اﻻﺳ���ﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻣرﺳوم  ۳اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺣﻛوﻣﺔ ﺳوﯾﺳرا ﺑﺷﺄن ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ) ،(COVID-19ﻻ ﯾزال إﺻدار ﺗﺄﺷﯾرات ﺷﻧﻐن
ﻟﮭؤﻻء اﻷﺷ��ﺧﺎص ﻣﻌﻠﻘﺎً .وﻧظرا ً ﻟﺗطور اﻟوﺿ��ﻊ ﺑﺎﺳ��ﺗﻣرار ،ﯾُﺷ��ﺟﻊ اﻟﻣﻧدوﺑون ﻋﻠﻰ اﻻﺳ��ﺗﻔﺳ��ﺎر ﻋن اﻟوﺿ��ﻊ دون
ﺗﺄﺧﯾر ﻟدى ﻣﻛﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﺳوﯾﺳرا ﻓﻲ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﻣودع اﻟطﻠب.
ھﺎء -إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن
ﺛ ﻣﺔ ﻗﺎﺋ ﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔ ﻧﺎدق اﻟﻣ ﺗﺎ ﺣﺔ ﺗرد ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷ�������ﺑﻛﻲ ﻟﻣؤﺳ�������ﺳ��������ﺔ اﻟﺳ������� ﯾﺎ ﺣﺔ ﻓﻲ ﺑرن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟ ﺗﺎﻟﻲ:
 .www.bern.com/en/where-to-stayوﯾﻣﻛن ﻟﻣﻧدوﺑﻲ اﻷﻋﺿ��������ﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم
إﺟراء ﺣﺟوزاﺗﮭم ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﻲ .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻔﻧﺎدق ﺗﻣﻧﺢ أﺳﻌﺎرا ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ﻟذا ﯾوﺻﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻋﻧد
إﺟراء اﻟﺣﺟز إﻟﻰ أﻧﮭم ﺳﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
وﻧظرا ً إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺻ���ﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿ���ﻲ ،ﻟم ﯾﻌد ﺑوﺳ���ﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،
ﻟﻸﺳف ،أن ﯾﻘوم آﻟﯾﺎ ً ﺑﺣﺟز اﻟﻐرف ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
ﻏﯾر أﻧﮫ إذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻷﻋﺿ��ﺎء أو اﻟﻣراﻗﺑون ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻷﺳ��ﺑﺎب ﺧﺎﺻ��ﺔ أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺎﻟﺣﺟز اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ
اﻟﻔﻧدق اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﺧﺗﯾﺎرھم ،ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم اﻻﺗﺻ����ﺎل ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺳ����ﯾﺎﺣﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑرن اﻟﻣﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎرات
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:
Tourist Information
Bahnhofplatz 10a
3011 BERNE
SWITZERLAND
اﻟﮭﺎﺗف+41 31 328 12 12 :
اﻟﻔﺎﻛس+41 31 328 12 77 :
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﻲwww.bern.com/en/home :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲinfo@bern.com :

واو -اﻟﻣﻧﺎخ
ﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﯾﻧﺔ ﻋن اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ.meteo.search.ch/3015-bern :

-۳زاي -ﻣﻛﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟدورة
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟدﻋوة ،ﺳﺗ ُ ﱠ
ﻧظم اﻟدورة ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:
Universal Postal Union
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
اﻟﮭﺎﺗف+41 31 350 31 11 :

اﻟﻔﺎﻛس+41 31 350 31 10 :

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲinfo@upu.int :

وﻟﻠوﺻ����ول إﻟﻰ ھذا اﻟﻌﻧوان ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧدوﺑﯾن اﺳ����ﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ )اﻟﺗرام( رﻗم  ۸ﻓﻲ اﺗﺟﺎه " "Saaliإﻟﻰ
ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺣطﺔ " "Weltpostvereinاﻟواﻗﻌﺔ ﻗﺑﺎﻟﺔ ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ.
ﺣﺎء -اﻟﻧﻘل ﺑﯾن ﻣطﺎر اﻟوﺻول أو اﻟﻣﻐﺎدرة وﺑرن
ﯾﺻل ﻋﺎدة اﻟﻣﻧدوﺑون اﻟواﻓدون إﻟﻰ ﺳوﯾﺳرا ﺟوا ً إﻟﻰ
ﻣطﺎري زﯾورخ  Zurich-Klotenأو ﺟﻧﯾـف .Genève-Cointrin
َ
وﯾواﺻ�������ﻠون رﺣﻠﺗﮭم ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻘ طﺎر ﺣﺗﻰ ﺑرن .وﺗﺗﯾﺳ�������ر ﻣواﻋ ﯾد رﺣﻼت اﻟﻘ طﺎرات اﻟ ﺣﺎﻟ ﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟ ﺗﺎﻟﻲ:
 .www.sbb.chوﯾﺗﯾﺳر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﻲ ﺑﺎﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ.
طﺎء -ﺗداﺑﯾر ﺗﺧص اﻟﺗدﺧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ
ﯾﺟدر ﺗذﻛﯾرﻛم ﺑﺄن اﻟﺗدﺧﯾن ﻣﺣظور ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﻓﻖ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳطﺢ اﻟﻣﺑﻧﻰ )اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺛﺎﻣن(.
ﯾﺎء -ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ
ﺳ�����ﺗُﻘدﱠم ﺧﻼل دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ۲۰۲۰ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ۱ .وﺗﺟدر اﻹﺷ�����ﺎرة إﻟﻰ أن ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﺳ��ﺗﻘﺳ��م ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ )اﻷﻋﺿ��ﺎء واﻟﻣراﻗﺑون ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة( .وﺗرد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎرھﺎ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣواد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﻧظﺎﻣﮫ اﻟداﺧﻠﻲ.

/

وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﯾرﺟﻰ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿ��ﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳ��ت أﻋﺿ��ﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻟﻛﻧﮭﺎ
ﺳ����ﺗﺷ����ﺎرك ﺑﺻ����ﻔﺔ ﻣراﻗب ﻓﻲ دورة اﻟﻣﺟﻠس ،أن ﺗرﺳ����ل إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ،ﺑﺎﺳ����ﺗﺧدام اﻻﺳ����ﺗﻣﺎرة اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﻣرﻓـﻖ  ،۱ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﺗود اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

۱

اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﺔ واﻟروﺳﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ.

اﻟﻣرﻓﻖ  ۱ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ  ٤ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

إﻟﻰ :أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة

Universal Postal Union
P.O. Box 312
3000 BERNE 15
SWITZERLAND
اﻟﻔﺎﻛس+41 31 350 31 10 :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲca.secretariat@upu.int :

اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿ�������و ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻠدان ﻏﯾر اﻷﻋﺿ�������ﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣدﻋوة
ﺑﺻﻔﺔ ﻣراﻗب(

ﺳ���ﯾﺳ���ﺗﺧدم اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿ���و اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﻟﻐﺔ أو ﻟﻐﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰
وﺳﯾﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة  ۱۸ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة.
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

 اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﺔ

 اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ

 اﻟروﺳﯾﺔ

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ

 اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ

وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﺗﺻ�رﯾﺢ ،ﺳ�ﯾﻘﻊ ﺗﺻ�ﻧﯾف اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺷ�ﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه ﺿ�ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻧﺳ�ب ،ﺳ�واء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺿ�وﯾﺗﮫ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻐوﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ.
اﻟ ُﻣر ِﺳل:
 اﻟﺳﯾدة
اﻟوظﯾﻔﺔ/اﻟﻠﻘب اﻟوظﯾﻔﻲ:

اﻟﻌﻧوان:

اﻟﻔﺎﻛس:
اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

 اﻟﺳﯾد

اﻟﻣﻠﺣﻖ  ٥ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﺑﺷ���ﺄن اﻟﻣﺷ���ﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋن ﺑُﻌد ﻟﻠﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻣن اﻷﻋﺿ���ﺎء
واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﺳ��ﺗﺧدام أدوات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑُﻌد ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة أﻣر
ﺣدﯾث ﻋﮭد ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧوﺻﻲ ﺑﺷدة اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﻣﻧﺻﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻻﻓﺗراﺿ���ﯾﺔ ،اﻟﻣﻧﺻ���ﺔ  ،AdobeConnectوﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳ���ن اﺳ���ﺗﯾﻌﺎﺑﮭم ﻟﻺﺟراءات ذات اﻟﺻ���ﻠﺔ ﻣﻣﺎ
ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﯾﻘدم اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﺗدرﯾﺑﺎ ً ﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﯾﺣﺎﻛﻲ اﻟﻣﺷ������ﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ )ﻣﻊ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث واﻟﺗﺻ������وﯾت( ﻋن
ﺑُﻌد .وﻟن ﯾﺗﺎح اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺻ����ﺔ  AdobeConnectﻟﻠﻣﺷ����ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻻ ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ أﻋﺿ����ﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث واﻟﺗﺻوﯾت ﻋن ﺑُﻌد )اﻟذﯾن أﺧطر اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟواردة
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻖ  (٦وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣ��دث ﻋن ﺑُﻌ��د )اﻟ��ذﯾن أﺧطر اﻟﻣﻛﺗ��ب
اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄﺳ��ﻣﺎﺋﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳ��ﺗﻣﺎرة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻖ  .(۷وﯾُطﻠب ﻣن ھؤﻻء اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟ ﺿﻣﺎن ﻣ ﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻣ ﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺳﻠ ﺳﺔ ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة .و ﺳﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻋن طرﯾﻘﺔ
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧﺻﺔ  AdobeConnectأﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ.
وﺳﯾﺗﻣﻛن ﺳﺎﺋر أﻋﺿﺎء وﻓد اﻟﻌﺿو أو اﻟﻣراﻗب ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋن ﺑُﻌد ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟراﺑط  ،tv.upu.intوﻻ ﯾُطﻠب ﻣﻧﮭم ﺣﺿور اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ.
وﯾرد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  .۲۰۲۰وﺗﻘدر اﻟﻣدة
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل دورة ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  ۱٥دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻛل ﻋﺿو أو ﻣراﻗب ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

ﯾوم اﻟﺗدرﯾب اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
)ﺗوﻗﯾت وﺳط أوروﺑﺎ/ﻏرﯾﻧﯾﺗش (۱+
 ۲۳ﻧوﻓﻣﺑر

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۸:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ۱۰:۰۰

ﻣﻧطﻘ����ﺔ اﻻﺗﺣ����ﺎد اﻟﺑرﯾ����دي اﻟ���ﻠ���ﻐ����ﺔ أو اﻟ���ﻠ���ﻐ����ﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )ﯾوﺻﻰ ﺑﮭﺎ(
ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ وأوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱٦:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱۸:۰۰اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن
 ۲٤ﻧوﻓﻣﺑر

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۹:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ۱۱:۰۰

أﻓرﯾﻘﯾﺎ

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱٦:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱۸:۰۰أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
 ۲٥ﻧوﻓﻣﺑر

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۹:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ۱۱:۰۰

 ۲٦ﻧوﻓﻣﺑر

 ۲۷ﻧوﻓﻣﺑر

اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺷﻣﺎل آﺳﯾﺎ اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱٦:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱۸:۰۰أﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۸:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ۱۰:۰۰

اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ

ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ وأوﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﺎ

اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱٦:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱۸:۰۰اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن

اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱۰:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱۲:۰۰أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ

اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱٦:۰۰إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۱۸:۰۰أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺷﻣﺎل آﺳﯾﺎ اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

-۲اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋن ﺑُﻌد:
-

اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت )ﺳرﻋﺔ ﺗﺣﻣﯾل ﻻ ﺗﻘل ﻋن  ٥۱۲ﻛﯾﻠوﺑﺎﯾت/ﺛﺎﻧﯾﺔ(

-

ﺳﻣﺎﻋﺔ وﻣﯾﻛروﻓون وﻛﺎﻣﯾرا ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺧﺎص ﺑﻛم

-

ﻣﻛﺎن ھﺎدئ ﻣﺿﺎء ﺟﯾدة

ﻣﻼﺣظﺔ -.ﻣن أﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ،ﻣن اﻟﺿروري اﺳﺗﺧدام ﺳﻣﺎﻋﺎت ﻟﺗﻔﺎدي "اﻻرﺗﺟﺎع اﻟﺻوﺗﻲ".
اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧتconnect.upu.int/common/help/en/support/meeting_test.htm :

وﺳ����ﯾﺗﺻ����ل اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧدوﺑﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻟﺗزوﯾدھم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ،ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺳ����ﺗﻠم
اﻻﺳ���ﺗﻣﺎرﺗﯾن اﻟواردﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘﯾن  ٦و ۷ﻣن اﻷﻋﺿ���ﺎء واﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﯾن ﺳ���ﯾﺷ���ﺎرك ﻣﺗﺣدﺛوھم
اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻋن ﺑُﻌد.

اﻟﻣﻠﺣﻖ  ٦ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

اﺳ�����ﺗﻣﺎرة ﺗرﺧﯾص ﺧﺎﺻ�����ﺔ ﺑﺄﻋﺿ�����ﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﯾن ﺳ�����ﯾﺷ�����ﺎرك ﻣﻧدوﺑوھم اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث
واﻟﺗﺻوﯾت ﻋن ﺑُﻌد ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰
ﯾرﺟﻰ اﺳ����ﺗﯾﻔﺎء ھذه اﻻﺳ����ﺗﻣﺎرة وإﻋﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻ����ﺎه  ۱۲ﻧوﻓﻣﺑر  ۲۰۲۰إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان
اﻟﺗﺎﻟﻲ۱ .CA.Secretariat@upu.int :
ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻟﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼم:
اﻟﺳﯾد ﺷواﻧﻐﻣﯾﻧﻎ ھﺎن
أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲshuangming.han@upu.int :
اﻟﮭﺎﺗف+41 31 350 35 49 :
اﻟﻔﺎﻛس+41 31 350 31 10 :
اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿو:
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ:
اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل )اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﺣﺳب اﻷﺻول(:
 اﻟﺳﯾدة

 اﻟﺳﯾد

اﻟوظﯾﻔﺔ/اﻟﻠﻘب اﻟوظﯾﻔﻲ:
اﻟﮭﺎﺗف:

اﻟﻔﺎﻛس:

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:
اﻟﻣﻛﺎن/اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

۱

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣﻧدوﺑﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث واﻟﺗﺻ���وﯾت ﻋن ﺑُﻌد ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أﻋﺿ���ﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺳ���ﺟﯾل أﻧﻔﺳ���ﮭم أﯾﺿ���ﺎ ً ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺳ���ﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻹﺗﻣﺎم
ﺗﺳﺟﯾﻠﮭم ﻓﻲ اﻟدورة.

-۲ﯾﻘوم اﻟﺷ��ﺧص اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث واﻟﻣﺷ��ﺎرﻛﺔ ،ﺣﺳ��ب اﻻﻗﺗﺿ��ﺎء ،ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑذﻟك ﻋن ﺑُﻌد )ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك أي ﺗﺻوﯾت( ﺧﻼل دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ۲۰۲۰ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿو اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه.
ﯾرﺟﻰ اﻧﺗﻘﺎء أﺣد اﻟﺧﯾﺎرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:


أﻧﺎ اﻟﻣﻧدوب اﻟ ُﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث واﻟﺗﺻوﯾت ﺧﻼل اﻟدورة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿو اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه.

 ﯾُرﺧص ﻟﻣﻧدوب آﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث واﻟﺗﺻوﯾت ﺧﻼل اﻟدورة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿو اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه.
اﺳم اﻟﻣﻧدوب اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث واﻟﺗﺻوﯾت ﻛﺎﻣﻼً)إن ﻟم ﯾﻛن ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي
ﯾﺳﺗوﻓﻲ ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة(:
 اﻟﺳﯾدة  اﻟﺳﯾد
اﻟوظﯾﻔﺔ/اﻟﻠﻘب اﻟوظﯾﻔﻲ:
اﻟﮭﺎﺗف:
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

اﻟﻔﺎﻛس:

اﻟﻣﻠﺣﻖ  ۷ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري 3100(DPRM.CA.SEC)1111

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱٥أﻛﺗوﺑر ۲۰۲۰

اﺳ���ﺗﻣﺎرة ﺗرﺧﯾص ﺧﺎﺻ���ﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﯾن ﺳ���ﯾﺷ���ﺎرك ﻣﻧدوﺑوھم اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث
ﻋن ﺑُﻌد ﻓﻲ دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰
ﯾرﺟﻰ اﺳ���ﺗﯾﻔﺎء ھذه اﻻﺳ���ﺗﻣﺎرة وإﻋﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻ���ﺎه  ۱۲ﻧوﻓﻣﺑر  ۲۰۲۰ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان
اﻟﺗﺎﻟﻲ ۱ .CA.Secretariat@upu.int
ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻟﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼم:
اﻟﺳﯾد ﺷواﻧﻐﻣﯾﻧﻎ ھﺎن
أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة

shuangming.han@upu.int
اﻟﮭﺎﺗف+41 31 350 35 49 :
اﻟﻔﺎﻛس+41 31 350 31 10 :

اﻟﻣراﻗب:
اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل )اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣر ّﺧص ﻟﮫ ﺣﺳب اﻷﺻول(:
 اﻟﺳﯾدة

 اﻟﺳﯾد

اﻟوظﯾﻔﺔ/اﻟﻠﻘب اﻟوظﯾﻔﻲ:
اﻟﮭﺎﺗف:

اﻟﻔﺎﻛس:

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:
اﻟﻣﻛﺎن/اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

ﺳﯾُﻣﺛﱠل اﻟﺑﻠد اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه/اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻋن ﺑُﻌد ﺧﻼل دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم .۲۰۲۰
ﯾرﺟﻰ اﻧﺗﻘﺎء أﺣد اﻟﺧﯾﺎرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:


أﻧﺎ اﻟﻣﻧدوب اﻟ ُﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟدورة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه/اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.



ﯾُرﺧص ﻟﻣﻧدوب آﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟدورة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه/اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.

 ۱ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣﻧدوﺑﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺑُﻌد ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺳ��ﺟﯾل أﻧﻔﺳ��ﮭم أﯾﺿ �ﺎ ً ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺳ��ﺟﯾل اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻹﺗﻣﺎم ﺗﺳ��ﺟﯾﻠﮭم
ﻓﻲ اﻟدورة.

-۲اﺳم اﻟﻣﻧدوب اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﻛﺎﻣﻼً )إن ﻟم ﯾﻛن ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺳﺗوﻓﻲ
ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة(
اﻟوظﯾﻔﺔ/اﻟﻠﻘب اﻟوظﯾﻔﻲ:
اﻟﮭﺎﺗف:
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

 اﻟﺳﯾدة
اﻟﻔﺎﻛس:

 اﻟﺳﯾد

