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 1111(DPRM.CA.SEC)3100 ة:ـــــاإلحال

ثانيةدو ة مجلس اإلدا ة العادية حضوووووووو  دعوة إلى  الموضوع: عام  ال  4و 3يوَمي  في ب ن،) 2020ل
 (2020 ديسمب 

 

 

 حءرة السيدة، السيد،
 

 
 
 
/ 

دورة المجلس إلى حءور  ،المجلسرئيس  بالنيابة عناإلدارة،  مجلسدعوة اضعءا  والمراقبين  ي  يشر ني
ية ثان ية ال عاد عام ال هذا ال ل) ل عام ا ية ل ثان قد (2020دورة ال ماع. ومن المنتظر أن يُع تب   ي االجت لدولي المك ا

وسدد  بتوقيت  16:00إلى السدداعة  12:00من السدداعة  ديسددمبر 4و 3ي يوم  برن لالتحاد البريدي العالمي  ي 
 .1. ويرد جدول أعمال الدورة المؤقت  ي الملحق (1)غرينتش+ أوروبا

 

 
 
 
/ 

ر كتابه  دعا إليها المكتب الدولي  يالمشددددداورات التي  إجرا  ، عقبوتجدر اإلشدددددارة إلى أن مجلس اإلدارة قر 
، السدددماأل لاعءدددا  والمراقبين الذين ال 2020يوليو  30 ي  المؤرخ 1079(DPRM.CA.SEC)3100الدوري 

؛ وبناً  عن بُعدبالمشاركة  يها  (COVID-19)كورونا شخصياً بسبب جائحة االستثنائية يمكنهم حءور الدورة 
ل  ،  قد 2على ذلك، وحسدددددددب ما ورد  ي الملحق  ي  و/أو  ُعد ِّ من أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة  عدد   أُلغِّ

 . تها ي اجتماع للسماأل بالمشاركة عن بُعد
 

 علىأكتوبر على  26 ي دورته االسددددتثنائية التي سددددتعقد  ي من المتوقع أن يصددددد  ونظراً ضن مجلس اإلدارة 
 ((7المستند -2020 -دورة مجلس اإلدارة االستثنائية)ت بيق هذه اإلجرا ات نفسها )يُرجى اال الع على مستند 

يمكن للبلدان ،  إن هذه الدعوة أعدت على أسدددداس هذه الفرءددددية. ويعني ذلك أنه 2020على دورته الثانية لعام 
 :ال ر  الثالث التالية ب ريقة من  ي الدورة اضعءا  أن تشارك

  ق  الشخصيالحءور  ‘1’
 

 تماشدددددددياً معالسدددددددالمة المتبعة  ي المكتب الدولي ) تدابيرالحالية وغيرها من  االجتماعيقواعد التباعد ل مراعاةً 
اضعءدددددا  والمراقبين  ي ، سدددددتُ بق على االجتماعقاعة لالمادية  القيودعن  توجيهات البلد المءددددديف(،  ءدددددالً 
ً  حءوراً هذه الدورة مجلس اإلدارة الذين سيحءرون   الشرو  التالية: شخصيا

 ق  أن يرسدددل  بالحءدددور الشدددخصددديمجلس اإلدارة يشدددارك  ي الدورة  ضي عءدددو من أعءدددا  يجوز -
التحدث  ي المندوبْين على اضقل  هذين حدض يُرخ صويجب أن إلى الدورة.  على األكث  اثنين مندوبْين

 .هوالتصويت نيابة عن
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 ق  أن يرسل  بالحءور الشخصي ي مجلس اإلدارة يشارك  ي الدورة  المراقبينضي مراقب من  يجوز -
 .هنيابة عن التحدث ي  يُرخ ص للمندوبإلى الدورة. ويجب أن  فقط واحدا   مندوبا  

 

ً  حءددوراً  الدورة حءددوروينبغي أن يولي اضعءددا  والمراقبون  ي مجلس اإلدارة الراغبون  ي  عناية  شددخصدديا
من على المسدددا رين الوا دين الحكومة السدددويسدددرية  التي قد تفرءدددهاجرا ات الحجر والقيود اضخرى إلخاصدددة 

؛ ويمكن اال الع على هذه المعلومات  ي الموقع الشدددبكي للمكتب االتحادي (COVID-19)كورونا جرا  جائحة 
 .www.bag.admin.ch/bag/en/home.html السويسري للصحة العمومية على الراب  التالي:

 

  ق  عن بُعدالتمثيل  ‘2’
 

 :عن بُعد فقط ي هذه الدورة  اضعءا  والمراقبين  ي مجلس اإلدارة الذين سيشاركون ست بق الشرو  التالية على

 
 
/ 
 
 

 
 
 
/ 

ص  - لمندوب واحد مجلس اإلدارة يشددددارك  ي الدورة عن بُعد  ق   أي عءددددو من أعءددددا يجب أن يرخ ِّ
ر  ي مندوبيه  فقط من المكتب  الدولي بمندوبه المرخ ص  هذا العءوالتحدث والتصويت. ويجب أن يُخ ِّ

. 2020 نوفمب  12في موعد أقصوووا  وإعادتها  6له من خالل اسدددتيفا  االسدددتمارة الواردة  ي الملحق 
متابعة مجريات الدورة عن بُعد، ولكن لن  اآلخرين كلهم ءو  ي مجلس اإلدارةويجوز لباقي مندوبي الع

ح لهم بالتحدث وال بالتصويت.  يُسم 

ص  -  لمندوب ي مجلس اإلدارة يشدددددارك  ي الدورة عن بُعد  ق   أي مراقب من المراقبينويجب أن يرخ ِّ
 المراقب  ي مجلس اإلدارة اآلخرينالتحدث نيابة عنه. ويجوز لباقي مندوبي  ي  مندوبيهواحد فقط من 

ر  كلهم بالتحدث. ويجب أن يُخ ِّ ح لهم  عد، ولكن لن يُسدددددددم  لدورة عن بُ  هذا المراقبمتابعة مجريات ا
وإعادتها  7من خالل اسدددتيفا  االسدددتمارة الواردة  ي الملحق كذلك المكتب  الدولي بمندوبه المرخ ص له 

 .2020 ب نوفم 12في موعد أقصا  إلى المكتب الدولي 
 

 والتمثيل عن بُعد  الشخصيالحءور  ‘3’
 

بالحضو   ي هذه الدورة اضعءا  والمراقبين  ي مجلس اإلدارة الذين سيشاركون  ست بق الشرو  التالية على
 :وعن بُعد الشخصي

أن معاً وعن بُعد  بالحءددور الشددخصدديمجلس اإلدارة يشددارك  ي الدورة  ضي عءددو من أعءددا  يجوز -
ً  على األكث  اثنين مندوبْينيرسددل  المندوبْين أو هذين حد ض يرخ ص. ويمكن أن لحءددور الدورة شددخصدديا
متابعة مجريات  كلهم اآلخرينالعءو  هذا لباقي مندوبي ويجوز. هوالتصويت نيابة عن التحدث  ي كليهما

ح لهم لنالدورة عن بُعد، ولكن   .بالتحدث وال بالتصويت يُسم 

ً  بالحءور الشخصييشارك  ي الدورة  مجلس اإلدارة عءو من أعءا أي يجب أن يخ ر  -  وعن بُعد معا
 ص لهالمرخ  الدولي بمندوبه  ، المكتب  فقطوالتصويت عن بُعد  التحدث ي ص له المرخ  ويشارك  يها مندوبه 

 12في موعد أقصووووا  وإعادتها إلى المكتب الدولي  6 الملحقمن خالل اسددددتيفا  االسددددتمارة الواردة  ي  هذا
ح ضي مندوب من مندوبي هذا العءدددددددو 2020 نوفمب  يتابعون  اآلخرين الذين. و ي هذه الحالة، لن يُسدددددددم 

 التصويت.ب وال التحدثبأو عن بُعد  بالحءور الشخصيمجريات الدورة سوا  

شارك  ي الدورة  ضي مراقب من المراقبين يجوز - ً  بالحءور الشخصي ي مجلس اإلدارة ي  وعن بُعد معا
ً أن يرسددل  نيابة  التحدث ي  لهذا المندوبيُرخ ص . ويجوز أن لحءددور الدورة شددخصدديا    ق  واحداً  مندوبا

قب.  قب  ويجوزعن المرا ندوبي المرا باقي م عد، ولكن  كلهم اآلخرينل لدورة عن بُ عة مجريات ا تاب  لنم
ح لهم   .بالتحدثيُسم 

وعن  بالحءور الشخصييشارك  ي الدورة أي مراقب من المراقبين  ي مجلس اإلدارة يجب أن يخ ر  -
 ً  ص لهالمرخ  الدولي بمندوبه  ، المكتب  فقطعن بُعد  التحدث ي ص له المرخ  ويشددارك  يها مندوبه  بُعد معا

ستيفا  االستمارة الواردة  ي  هذا  12أقصا   في موعدوإعادتها إلى المكتب الدولي  7 الملحقمن خالل ا
ح ضي مندوب من مندوبي هذا المراقب 2020 نوفمب  يتابعون  الذين اآلخرين. و ي هذه الحالة، لن يُسدددم 

 .بالتحدثأو عن بُعد  بالحءور الشخصيمجريات الدورة سوا  

http://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html
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 تسجيل المشاركين ومعلومات عملية

 
 
 
 
 
/ 

الذين سدديحءددرون الدورة إما شددخصددياً و/أو ، اضعءددا  والمراقبين  ي مجلس اإلدارةمندوبي جميع  يُ لب من
في هذا النظام  والتسجيل. نظام تسجيل المندوبين الخاص باالتحاد البريدي العالمي تسجيل أنفسهم  ي عد،عن بُ 

 من التأكيد يُ جى لذا، 2020 نوفمب  12 حتى مفتوحا   التسووووجيل باب سوووويظلوإلزامي عل جميع المندوبين، 
على المعلومات المتعلقة بالتسددددددجيل والمسددددددائل أيءدددددداً اال الع يُرجى و .التا يخ هذا قبل أنفسووووووكم تسووووووجيل

 .4و 3اللوجيستية الموجهة إلى المشاركين والواردة  ي الملحقين 

 
 مجلس اإلدارة جلساتتقديم البلدان اضعءا  اضسئلة التي ستُناقش خالل 

 
  ي االتحاد البريدي العالمي من أي بلد عءو اإلدارةمن النظام الداخلي لمجلس  14من المادة  2-3لبند ا يقتءي

لمجلس اإلدارة أن يرسدددل المسدددتندات المعنية إلى اضمين العام أسدددئلة للنقاش خالل هذه الدورة يرغب  ي  رأل 
تاأل ا بل ا ت تة أسددددددددابيع.ق قل عن سددددددد مدة ال ت تالي لدورة ب هائي الموعد  إن، وبال لة  الن قديم اضسدددددددئ  22 هولت

جملة على النظر وإقراراً مع ذلك بأن هذه المهلة قد تكون ءدديقة، سدديُدعى المجلس إلى الموا قة  .2020 أكتوب 
من النظام  14من المادة  2-3 ي االقتراحات التي قد تقدم إليه بعد هذا الموعد النهائي، وذلك أيءددددددداً و قاً للبند 

 الداخلي لمجلس اإلدارة.

 
 المشاركة عن بُعد أداة

 
 علىلتدريب العملي لالمقترأل الجدول الزمني وعد لمشدداركة عن بُ المتعلقة باالتقنية  التفاصدديل 5يتءددمن الملحق  /

 ي أداة المشدداركة  ي المؤتمرات عن بُعد، وهو تدريب يلزم أن يحصددل عليه المندوبون المرخص لهم  اسددتخدام
 ة  ي مجريات االجتماع. وسلستفاعلية ءمان مشاركتهم مشاركة عد لالتحدث والتصويت عن بُ 

 
 

 واالحترام،،،وتفءلوا بقبول  ائق عبارات التقدير 
 ،العام اضمين

 بشار عبد الرحمن حسين



 

 1111(DPRM.CA.SEC)3100بالكتاب الدوري  ۱ الملحق
 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥في المؤرخ 
 )۱المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة: جدول أعمال(مشروع 

 

 مجلس اإلدارة
 

 الجلسة العامة
 

وس���ط  بتوقیت ۱٦:۰۰إلى الس���اعة  ۱۲:۰۰من الس���اعة ، ۲۰۲۰ دیس���مبر ٤و ۳، في بالمش���اركة عن بُعد/برن
المؤتمرات منص���ة من خالل و )Heinrich von Stephan()، في قاعة ھاینرش فون ش���تیفان ۱(غرینتش+ أوروبا

 الخاصة بالمكتب الدولي فتراضیةاال
 
 

 المؤقت جدول األعمال
 
 بنود جدول األعمال 
 

 المستند النتائج المنشودة

افتت����اح االجتم����اع واعتم����اد ج����دول  -۱
 األعمال

 ۱المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة -

   
البی���ان���ات الم���الی���ة لالتح���اد البری���دي  -۲

  ۲۰۱۹العالمي لعام 
  

 -۱اللجن��ة  -مجلس اإلدارة یقدمھ األمین العامتقریر  -
 ۱النتیجة المنشودة 

 ۲المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة

   
تقریر مراجع الحس��ابات الخارجي عن  -۳

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

  

 -۱اللجنة  -مجلس اإلدارة مذكرة یقدمھا األمین العام -
 ۲النتیجة المنشودة 

 ۳المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة

   
 ةی����خ����دم����ة المراجع����ة ال����داخل ریتقر -٤

 للحسابات
  

 -۱اللجنة  -مجلس اإلدارة مذكرة یقدمھا األمین العام -
 ۳النتیجة المنشودة 

 ٤المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة

   
   تقریر مكتب األخالقیات -٥

 -۱اللجنة  -مجلس اإلدارة األمین العاممذكرة یقدمھا  -
 ۱۰النتیجة المنشودة 

 ٥المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة

   
إقرار ال��ذم��ة الم��الی��ة تقریر بش���������أن  -٦

 ۲۰۲۰ لعام
  

 -۱اللجنة  -مجلس اإلدارة مذكرة یقدمھا األمین العام -
 ٤النتیجة المنشودة 

 ٦المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة



-۲- 
 

 بنود جدول األعمال 
 

 المستند النتائج المنشودة

   لجنة المراجعة الداخلیة للحسابات تقریر عن -۷
 -۱اللجنة  -مجلس اإلدارة تقریر یقدمھ رئیس اللجنة -

 ۱۲النتیجة المنشودة 
 ۷المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة

   
فرقة العمل المعنیة بإص�������الح النظام  -۸

المطبق على مس����������اھم����ات البل����دان 
 األعضاء في االتحاد

  

 -۱اللجنة  -مجلس اإلدارة العملتقریر یقدمھ رئیس فرقة  -
 ٦النتیجة المنشودة 

 ۸المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة

   
 - - ۲۰۲۱مشروع البرنامج والمیزانیة لعام  -۹

 -۱اللجنة  -مجلس اإلدارة المكتب الدوليمذكرة یقدمھا  -
 ۷النتیجة المنشودة 

 ۹المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة

   
   ۲۰۲۱لعام خطة العمل  -۱۰

 ۱۰المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة - المكتب الدوليمذكرة یقدمھا  -
   

 الت���ابع���ة لمجلس اإلدارة فرق���ة العم���ل -۱۱
المعنی��ة بفتح أبواب االتح��اد البری��دي و

الع���المي أم���ام الجھ���ات الف���اعل���ة في 
 القطاع البریدي بنطاقھ الواسع

  

 ۱۱المستند  -۲-۲۰۲۰ -اإلدارةمجلس  - تقریر تقدمھ فرقة العمل -
   

تنفیذ قرار الجمعیة  - أرخبیل ش��اغوس -۱۲
مة لألمم المتحدة  عا  A/RES/73/295ال

 ۲۰۱۹مایو  ۲۲الصادر في 

  

 ۱۲المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة - مذكرة یقدمھا المكتب الدولي -
   

منظومة األمم  مؤس��س��اتالعالقات مع  -۱۳
المتح��دة والمنظم��ات ال��دولی��ة األخرى 

 والشركاء الدولیین

  

 ۱۳المستند  -۲-۲۰۲۰ -مجلس اإلدارة - تقریر یقدمھ األمین العام -
   

، ما یقتض���یھ الحال حس���ب[ ُتض���اف،  -۱٤
بنوٌد أخرى إلى ج��دول األعم��ال وفق��اً 
لالقتراح�ات التي یق�دمھ�ا بل�د عض�������و 
معیَّن لعرض���ھا على االجتماع تماش���یاً 

 ]النظام الداخلي لمجلس اإلدارةمع 

- - 

   
 - - مسائل أخرى -۱٥

 
 

 تركیا: الرئیس ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥ في برن،
 غولتن ھاكانالسید  یمثلھا

 



 

 1111(DPRM.CA.SEC)3100بالكتاب الدوري  ۲الملحق 
 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥المؤرخ في 

 

 

 في مجلس اإلدارة والمراقبین لألعضاء  عن بُعدأو تعدیل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أجل السماح بالتمثیل و/تعلیق 
 

لَتو/أو  ُعلِّقَت، )عد في المجلسإتاحة إمكانیة تمثیل األعض���اء والمراقبین عن بُ وس���عیاً إلى ( حص���راً  ۲۰۲۰الثانیة لعام دورة مجلس اإلدارة ألغراض  األحكام التالیة  ُعّدِ
ذات وترد المالحظات التفس������یریة  الثانيالعمود  في وتلیھ القاعدة البدیلة األولفي العمود  رةُمس������طَّ  ُعلِّقتمن النظام الداخلي لمجلس اإلدارة. وترد األحكام المحددة التي 

 .الثالثفي العمود  الصلة
 

 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  القاعدة البدیلة الحكم
 ۲ادة الم

 أعضاء مجلس اإلدارة وإخطار الممثلین
 

[...] 
 

لھاإلدارة  مجلس في عض�������و كل یعین -۲ ً  ممث قا للنظام  وف
عام ً  الممثل ھذا یكون أن ویمكن .ال با ندوب مص�������حو  عدة أو بم

ً  مؤھلین آخرین من��دوبین  المن��اقش��������ات في لالش�������تراك أیض��������ا
ً  عضو، بلد كل على نویتعیَّ  .والتصویت  الوطني قانونھ مع تماشیا

ً  أو قا تھ وف یة، إلجراءا لداخل لدولي المكتب یبلغ أن ا بل ا تاح ق  افت
لدورة لھ ا م . ولنلھ المرافقین وبالمندوبین نالمعیَّ  بممث قّدِ  تأكید یُ

 بعد إال والمش�������اركة فیھا اإلدارة مجلس دورات في التس�������جیل
 مقارنتھا بعد الصلة ذات الشخصیة المعلومات صحة من التحقق

 حس������ب عنھا المبلغ للمندوبین الرس������میة القائمة في الواردة بتلك
في مجلس  المختصة للعضو الحكومیة السلطة جانب من األصول
 .اإلدارة

 
[...] 

، ۲۰۲۰الثانیة لعام  اإلدارة مجلسدورة بالنس��بة إلى 
یكون حضور األعضاء یقضي بأن یُعلق المبدأ الذي 

 ویجوزومش���اركتھم في الدورة بص���فة "ش���خص���یة". 
 ً  .عن بُعدقبول الحضور والمشاركة  أیضا

یفھم من أي إش����������ارات إلى العب����ارتین 
" ً " على أنھا تتض��من المش��اركة" و"مص��حوبا

ً أیض�������� إمك��انی��ة حض�������ور وتمثی��ل البل��دان  ا
األعض���اء في االتحاد (والمراقبین اآلخرین) 
بواس��طة الوس��ائل اإللكترونیة، أي من خالل 
الوس�������ائل التي یتیحھا المكتب الدولي لعقد 
ترن����ت والمؤتمرات  المؤتمرات عبر اإلن

 ً للمش���اركة  المرئیة والس���معیة وذلك ض���مانا
الث���انی���ة  مجلس اإلدارةدورة الفع���ال���ة في 

 .۲۰۲۰ لعام
 

ً  تُقدم وفي ھذه الحالة، عارات  أیض��������ا إش�������
ً  عن بُعدبالتمثیل  ً  (كتابیا ً ) مس���بقأو إلكترونیا  ا

 إلى المكتب الدولي.
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 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  القاعدة البدیلة الحكم
 ۱۲ادة الم

 الدورات وتنظیم االجتماعات
 
في یجتمع مجلس اإلدارة من حیث المبدأ مرتین في الس����نة  -۱

لمدة إجمالیة قص����وى تقدر بعش����رة أیام عمل. وتحدد  مقر االتحاد
ویجوز  الجلس�����ة العامة التاریخ والمدة التقریبیین لدورتھا القادمة.

لرئیس مجلس اإلدارة، إذا فرض���ت علیھ الظروف ذلك، أن یعدل 
التاریخ أو المدة السابق تحدیدھما وذلك بالتشاور مع األمین العام، 

ض�����اء مجلس اإلدارة قبل افتتاح بش�����رط إبالغ ھذا التغییر إلى أع
 .الدورة بأسبوعین على أقل تقدیر

 
[...] 

 

، ۲۰۲۰الثانیة لعام  مجلس اإلدارةدورة بالنس��بة إلى 
یكون حضور األعضاء یقضي بأن یُعلق المبدأ الذي 

ومش���اركتھم في الدورة بص���فة "ش���خص���یة". ویمكن 
 ً  .عن بُعدقبول الحضور والمشاركة  أیضا

المنص���وص علیھ في  اإلخالل بالش���رطدون 
من النظ��ام الع��ام  ۱۰۸من الم��ادة  ۲البن��د 

لالتح��اد البری��دي الع��المي فیم��ا یخص تنظیم 
شخصيدورات مجلس اإلدارة   بالحضور ال

بمش������اركة  في مقر االتحاد، یجب الس������ماح
البل��دان األعض��������اء في االتح��اد والمراقبین 
اآلخرین بواس����طة الوس����ائل اإللكترونیة في 

ً لحض�������ور حالة تعذر علیھم ا یا  ش�������خص�������
اإلدارة الثانیة مجلس للمش�������اركة في دورة 

 .برنبفي مقر االتحاد  ۲۰۲۰لعام 

 ۱۳ادة الم
 األماكنترتیب 

 
 
ً في جلس�������ات مجلس اإلدارة وأجھزتھ  ترتب الوفود -۱  تبعا

 للترتیب األبجدي الفرنسي لألعضاء.
 
ب���القرع���ة، في الوق���ت رئیس مجلس اإلدارة  یس�������ح���ب -۲

الذي س���یأخذ مكانھ في المقدمة أمام منص���ة  المناس���ب، اس���م البلد
 الرئاسة، أثناء كل دورة من دورات مجلس اإلدارة.

 
 
 
 
 

، ۲۰۲۰الثانیة لعام  مجلس اإلدارةدورة بالنس��بة إلى 
ً  یعلَّق  .األماكنالعمل بمبدأ ترتیب  جزئیا

على وفود  ۱۳من المادة  ۱نص البند  ینطبق
الحض�������ور  ایمكنھ تيالبلدان األعض�������اء ال

 ً الثانیة لعام  مجلس اإلدارةدورة في  شخصیا
 .فقط في المكتب الدولي ۲۰۲۰

 
على  ۲وعالوة على ذل��ك، ال ینطبق البن��د 

؛ ۲۰۲۰الث���انی���ة لع���ام  مجلس اإلدارةدورة 
البلد األخیر مر، یستخدم اسم وإذا اقتضى األ

 المقدمة". في"مكانھ كان قد أخذ  الذي
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 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  القاعدة البدیلة الحكم
 ۱۹ادة الم

 النصاب القانوني
 
ما  حضرإذا  مداوالت مجلس اإلدارة صحیحة إال تكونال  -۱

 ال یقلُّ عن نصف أعضائھ الذین لھم حق التصویت.
 

، ۲۰۲۰الثانیة لعام  مجلس اإلدارةدورة بالنس��بة إلى 
 الذي النص���اب القانونياكتمال التحقق من  یعلق مبدأ

ً حض���ور أعض���اء المجلس یتطلب  وعلیھ،  .ش���خص���یا
ً یؤخذ في االعتبار أیض������� أعض�������اء مجلس اإلدارة  ا

المش���اركین بواس���طة الوس���ائل اإللكترونیة ألغراض 
 النصاب القانوني. اكتمال التحقق من

النص�������اب القانوني  ألغراض التحقق من اكتمال
لدورة یة لعام  خالل ا ثان  یجب، ۲۰۲۰العادیة ال

حضور نصف أعضاء مجلس اإلدارة على األقل 
ً  ممن لھم الحق في التصویت حضوراً  أو  شخصیا

 بواسطة الوسائل اإللكترونیة. مشاركتھم
 

وفي ھذا الصدد، یؤكد المكتب الدولي الحضور 
مجلس أو اإللكتروني ألعض�����اء  الش�����خص�����ي

حاض������رین  األعض�������اءِ  ر أولئكَ ویعتبِ  اإلدارة
 اكتمال النصاب القانوني المطلوب. ألغراض

 ۲۰المادة 
 التصویت

 
[...] 

 
 یتم التصویت على النحو التالي: -٤
 برفع األیدي؛ ۱-٤
على طلب أحد أعضاء مجلس اإلدارة  بناءً  بمناداة األسماء: ۲-٤

ویتم ذل��ك ب��اتب��اع الترتی��ب  أو اس�������تج��اب��ة لرغب��ة الرئیس.
 األبجدي الفرنسي للبلدان الممثلة في مجلس اإلدارة؛

على طلب عض�������وین في مجلس  بناءً  باالقتراع الس�������ري: ۳-٤
تدابیر الال زمة لض�������مان الس�������یر اإلدارة. وتتخذ عندئذ ال

القانوني لھذه اإلجراءات. وتكون لالقتراع السري األولویةُ 
 على إجراءات التصویت األخرى.

][... 

عندما واألس��ماء،  بمناداةفي حالة التص��ویت  اإلجراء الذي اختار مجلس اإلدارة باألغلبیة اتباعھ
ینادي المكتب الدولي اسم عضو من أعضاء 

الترتی���ب األبج���دي مجلس اإلدارة ب���اتب���اع 
ممثل العض������و في المجلس  الفرنس������ي، یردُّ 

 ً بتصویتھ (نعم أو ال أو ممتنع) وذلك،  شفھیا
ً  سواء أكان حاضراً  ً  شخصیا  .أو إلكترونیا

 
وإذا تعذر على أي عضو في المجلس اإلدالء 
بصوتھ ألي سبب من األسباب أثناء التصویت 

األس��ماء، ینادى ھذا العض��و مرة ثانیة  بمناداة
ع���د انتھ���اء مرحل���ة الن���داء األولي. وإذا لم ب

یستطع ذلك العضو القیام بالتصویت في جولة 
ً النداء الثانیة، یسجل ھذا العضو   .غائبا

 
س�����ري في ھذه اقتراع  یس�����مح بإجراءوال 

لم تسویة كل المسائل التي  وتجريالحالة، 
(بما فیھا تلك  بتوافق اآلراءیتسن تسویتھا 

 ً لالقتراع الس�����ري)  التي س�����تخض�����ع نظریا
 األسماء. بمناداةبواسطة التصویت 

، ۲۰۲۰الثانیة لعام  مجلس اإلدارةدورة بالنس��بة إلى 
ً تكون تسویة جمیع المسائل   .بالتوافق مبدئیا

 
، بالتوافقتسویتھا  ال یمكنبالنسبة إلى المسائل التي و

ندینتعلق إجراءات التص�������ویت الواردة في   ۱-٤ الب
(أي، رفع األی���دي واالقتراع الس�������ري على  ۳-٤و

 األسماء. بمناداةوال یجوز التصویت إال  -التوالي) 
 

وینطبق ھ��ذا الخی��ار على أعض��������اء مجلس اإلدارة 
ً  بالحض��ور الش��خص��يالمش��اركین  على  أو إلكترونیا

 حد سواء.

 



 

 1111(DPRM.CA.SEC)3100بالكتاب الدوري  ۳الملحق 
 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥المؤرخ في 

 

 

 ۲۰۲۰ الثانیة لعاممجلس اإلدارة دورة 
 

 فتراضیة لدورة التدریبیة حول المشاركة االتأشیرات الدخول وارسائل توجیھات بشأن تسجیل الوفود و
 
سجیل وفود البلدان األعضاء  -۱ سیر عملیة ت مجلس دورة شاركین المؤھلین لحضور وسائر المسعیاً إلى تی

، باإلض��افة إلى تس��ھیل عملیة تقدیم طلبات الحص��ول على تأش��یرات الدخول المرتبطة ۲۰۲۰الثانیة لعام  اإلدارة
التوجیھات التالیة بجمیع المش������اركین المرتقب حض������ورھم الدورة  تذكیربھذه المش������اركة، یود المكتب الدولي 

 .الصحیحة بالتفصیلوعملیة التسجیل 
 
 

سبة إلى  - ۱الخطوة  إخطار المكتب الدولي بالھیئة المسؤولة وموظف االعتماد وتشكیلة الوفد المشارك (بالن
 البلدان األعضاء فقط)

 
ط  .ماعات االتحاد البریدي العالميجتاللمشاركین التسجیل في جمیع  نیتیح نظام تسجیل المندوبی -۲ ھذا ویُبَّسِ

في ض�������اء في االتحاد البریدي العالمي التس�������جیل ویس�������اعد على ض�������مان أن یَُمثِّل البلدان األععملیة النظام 
شخاصٌ  سلطاتھم الوطنیة. ویُ الواجبة والصالحیات  التراخیصحاصلون على  االجتماعات أ شار إلى ھؤالء من 

ً  األشخاص  بعبارة "الوفود". جماعیا
 
من المكتب  1073(DIRCAB)3103 تحاد الكتاب الدوري رقمص���دد، تلقت البلدان األعض���اء في االوفي ھذا ال -۳

تحاد البریدي العالمي على الرابط التالي: طالع علیھ في الموقع الشبكي لالال(الذي یمكن ا ۲۰۱۸یولیو  ۹الدولي في 
ca2020.2www.upu.int/en/( .فیھ من جمیع البلدان األعض�����اء اتخاذ اإلجراءات المبینة في ھذا الكتاب، مع  وطلب

اس��م الھیئة المس��ؤولة عن تقدیم اإلخطار  )۱: مراعاة اآلجال المحددة لتقدیم المعلومات إلى المكتب الدولي، وال س��یما
التص��ال بموظف الھیئة المس��ؤولة ا بیانات )۲و؛ الرس��مي بأس��ماء المندوبین (المش��ار إلیھا بعبارة "الھیئة المس��ؤولة")

 الذي سیتولى مھام موظف االعتماد في نظام تسجیل المندوبین.
 
ویرجى من البلدان األعض���اء في االتحاد البریدي العالمي التي لم تس���تكمل بعد ھذه الخطوة األولى التكرم  -٤

 بإتمامھا دون تأخیر.
 
 

 والمراقبین المؤقتین)ان األعضاء والمراقبین الدائمین تسجیل المشاركین (بالنسبة إلى البلد - ۲الخطوة 
 
ً ر اجتماع مجلس اإلدارة الراغبین في حض������والمحتملین یُرجى من جمیع المش������اركین  -٥ أو و/ ش������خص������یا

 ً التالي:  الش�����بكيعبر الموقع  (باس�����تخدام نظام تس�����جیل المندوبین) تس�����جیل أنفس�����ھم على اإلنترنت افتراض�����یا
www.upu.int/en/delegateregistration  والتس������جیل إلزامي على جمیع  .۲۰۲۰نوفمبر  ۱۲في موعد أقص������اه

وإن واجھوا أیة ص�عوبات في عملیة التس�جیل، فیمكنھم االطالع على دلیل المس�تخدم الخاص بنظام  المش�اركین.
 الموقع. إلىوبین، الذي یمكن إیجاده في القائمة الموجودة في أعلى الصفحة بعد الدخول تسجیل المند

 
رس��الة بالبرید اإللكتروني تؤكد اس��تالم  المرتقب حض��ورھم الدورةوعقب التس��جیل، س��یس��تلم المش��اركون  -٦

 طلب التسجیل وأنھ في انتظار التأكید. 
 

http://www.upu.int/en/2020.2ca
http://www.upu.int/en/delegateregistration
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/ 

ع بش��دة جمیع المش��اركین الراغبین في حض��ور اجتماع مجلس اإلدارة عن بُعد على المش��اركة في  -۷ ویُش��جَّ
اتباع بمنص���ة المؤتمرات االفتراض���یة الخاص���ة بالمكتب الدولي  بش���أنتنظیمھا  المزمعدورات التدریب العملي 

 .٥التعلیمات الواردة في الملحق 
 
 

إثبات ص�������حة تس�������جیل المش�������اركین من قبل موظف االعتماد (ھذه الخطوة الزمة لتأكید طلبات  - ۳الخطوة 
 التسجیل المقدمة) (بالنسبة إلى البلدان األعضاء فقط)

 
بات اإلخطار الرس�������مي المش�������ار إلیھا أعاله، فإن موظفي االعتماد ھم  -۸ ئة ن تعیِّ موظفورھناً بمتطل نھم الھی

اعتماد طلبات التس����جیل العالقة الخاص����ة بأعض����اء وفد ھذه المنظمة في لھم  صوترخِّ المس����ؤولة لدى البلد العض����و 
 ).۲۰۱۸ یولیو ۹في الصادر عن المكتب الدولي  DIRCAB(3103(1073كتاب الدوري رقم ال(یرجى االطالع على 

 
 معلوم��اتھم، ال��دخول إلى نظ��ام تس�������جی��ل المن��دوبین وتحیین أوالً ویج��ب على جمیع موظفي االعتم��اد،  -۹

الش���خص���یة. وعقب الدخول إلى النظام، س���یتمكن موظفو االعتماد من مراجعة طلبات التس���جیل العالقة الخاص���ة 
 أعاله). ۲بمندوبیھم (انظر الخطوة 

 
على موظفي االعتماد التحقق من أن الش������خص الذي یطلب التس������جیل ھو في الواقع عض������و من یجب و -۱۰

األمر كذلك، فیتوقع من موظف االعتماد رفض طلب التس����جیل الخاص بھذا أعض����اء وفد المنظمة. وإن لم یكن 
البرید تلم المندوب(ة) المعني(ة) رس���الة بالش���خص. وعندما یثبت موظف االعتماد ص���حة طلب تس���جیل، س���یس���

اإللكتروني تفید بأن تس��جیلھ(ھا) أص��بح مؤكداً. أما إذا رفض موظف االعتماد طلباً، فس��یس��تلم الش��خص المعني 
 ً  رسالة بالبرید اإللكتروني تفید بذلك مع ذكر أسباب الرفض. أیضا

 
۱۱-  ً أو عن بُعد)،  ویرجى االنتباه إلى أن موظفي االعتماد إذا كانوا س���یحض���رون االجتماع أیض���اً (ش���خص���یا

 علیھم أن یسجلوا أنفسھم ویمنحوا االعتماد ألنفسھم على حد سواء.ف
 

ة (مثل في مجلس اإلدار مؤقتینیعتبرون مراقبین أو مراقبین  ویرجى االنتباه إلى أن المش�������اركین الذین -۱۲
س���تش���اریة والمنظمات الدولیة) س���یعتمدھم المكتب الدولي منظمة األمم المتحدة واالتحادات المحدودة واللجنة اال

 .۱ولن یُطلب منھم تزویده بالمعلومات الخاصة بموظف االعتماد المشار إلیھا في الخطوة 
 
 

 تأشیرات الدخول (بالنسبة إلى البلدان األعضاء والمراقبین الدائمین والمراقبین المؤقتین) - ٤الخطوة 
 

 )COVID-19(ویرجى االنتباه إلى أنھ، في وقت إرس����ال ھذا الكتاب، ونظراً الس����تش����راء جائحة كورونا  -۱۳
قصیرة مطبقاً على مواطني حالیاً، ال یزال مبدأ رفض دخول المندوبین وإجراء الزیارات الرسمیة لفترات إقامة 

البلدان األخرى الراغبین في دخول سویسرا، باستثناء قائمة قصیرة من البلدان. وبخالف االستثناءات المذكورة 
، ال یزال إص��دار تأش��یرات )COVID-19(الص��ادر عن حكومة س��ویس��را بش��أن جائحة كورونا  ۳في المرس��وم 

شجع المندوبون على االستفسار عن الوضع معلقاً. ونظراً لتطور اللھؤالء األشخاص شنغن  وضع باستمرار، یُ
 طلب.الدون تأخیر لدى مكتب التمثیل الدبلوماسي لسویسرا في محل إقامة مودع 

 
 
 )COVID-19(كورونا جائحة  بسببعتبارات الخاصة اال - ٥لخطوة ا
 

وللحص�������ول على المزی�د من یمكن أن تتغیر الت�دابیر الق�ائم�ة لمك�افح�ة الج�ائح�ة الع�المی�ة في أي وق�ت.  -۱٤
: طالع على الموقع الش�������بكي للحكومة الس�������ویس�������ریة على الرابط التاليا الش�������أن، یرجى االذالمعلومات بھ

www.bag.admin.ch/bag/en/home.html. ن من القادمی علىقیود س�����اریة مفروض�����ة  ، ثمةفي الوقت الراھنو
 جمیع في كمامات، وتفرض الحكومة الس���ویس���ریة على المس���افرین ارتداء س���ویس���را للدخول إلىبعض البلدان 

في المناطق العامة المغلقة، بما في ذلك بعض  كماماتویفرض كانتون برن أیض����اً ارتداء  وس����ائل النقل العامة.
 مناطق المكتب الدولي.

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html


-۳- 
 

 أثناء إنجاز العملیات المبینة أعالهالشكوك والصعوبات المواجھة  -٦الخطوة 
 

العملیات المبینة أعاله، یرجى من البلدان األعض���اء  تنفیذفي حالة مواجھة أي ش���كوك أو ص���عوبات أثناء  -۱٥
 :العنوانین التالیینفي االتحاد البریدي العالمي والمراقبین التفضل بتوجیھ رسالة بالبرید اإللكتروني إلى 

 ptc.support@upu.intفیما یخص المسائل التقنیة المتعلقة بنظام تسجیل المندوبین:  -
 DRS.support@upu.int وفیما یخص جمیع المسائل األخرى: -

mailto:ptc.support@upu.int
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 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥المؤرخ في 

 

 

                

 ۲۰۲۰دورة مجلس اإلدارة الثانیة لعام مات عملیة لكل المشاركین في معلو
 
 

 التسجیل -ألف
 

 
 
 

/ 

بتس������جیل نفس������ھ في نظام  س اإلدارة التأكد من قیام كل مندوبیرجى من جمیع األعض������اء والمراقبین في مجل
: ال��ت����ال��ي الش��������ب��ك��ي تس��������ج��ی����ل ال��م��ن����دوب��ی��ن ال��خ����اص ب����االت��ح����اد ال��ب��ری����دي ال��ع����ال��م��ي ع��ل��ى ال��م��وق��ع

www.upu.int/en/delegateregistration یرجى ووالتس������جیل إلزامي. . ۲۰۲۰ نوفمبر ۱۲ أقص������اه موعد حتى
 تسجیل في نظام تسجیل المندوبین. الذي یشمل الدلیل المفصَّل لكیفیة ال ۳ق لملحاالطالع على ا

 
  .على أقصى تقدیر أسابیع ثالثةببدایة الدورة المعنیة قبل  ویجب أن یستلم المكتب الدولي كل التسجیالت

 
إثبات صحة التسجیالت من قِبل موظف االعتماد  م تأكید التسجیل في دورة مجلس اإلدارة سوى على إثروال یقدَّ 

 ن بالنسبة إلى كل بلد أو مراقب.المعیَّن في نظام تسجیل المندوبی
 
 

 استرداد نفقات السفر -باء
 

ام لالتحاد البریدي العالمي، یحق لممثل كل بلد عض�������و في مجلس اإلدارة، من النظام الع ۱۱۰بموجب المادة 
في اجتماعات ھذا الجھاز اس��ترداد إما  مش��اركة مادیة، یش��ارك أقل البلدان نمواً  مص��نف ض��من البلدان النامیة أو

 ً ً  ثمن تذكرة طائرة ذھابا بالدرجة االقتص��ادیة وإما تذكرة قطار بالدرجة األولى، أو تكلفة الس��فر بأي وس��یلة  وإیابا
 ً ً  أخرى بش���رط أال یتجاوز ھذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذھابا تص���ادیة. ونفقات س���فر الموظفین بالدرجة االق وإیابا

وإذا تم تمثیل بلد عض���و في المجلس من قبل الش���خص لي یتحملھا البلد العض���و المعني. المرافقین للممثل األص���
في الفترة  ھنفس������أو أش������خاص مختلفین في دورة المجلس وفي اجتماعات أجھزتھ التي تنعقد في المكان  ھنفس������

 یسترد إال مرة واحدة ثمن تذكرة السفر.السابقة أو الالحقة للدورة فإنھ ال 
 
 

 االمتیازات والحصانات -جیم
 

لحضور خـ����الل فترة إقامتھم بسویسرا في االتحاد البریدي العالمي البلدان األعضاء  تُطبَّق على جمیـ����ع مندوبي
المادة الرابعة من االتفاق الخـ��ـ��اص بمزایا وحصانات منظمـ��ة األمم  الدورة االمتیازات والحصانات الواردة في

 )۱۹٤٦ یولیو ۱المتحدة، المبرم بین المجلس االتحـادي السویسـري واألمین العـام لمنظمـة األمم المتحـدة (المؤرخ 
تمرات التـ���ـ���ي یدعو البلدان األعضاء فـ���ي االتحـ���اد البریدي العالمي أثناء المؤ قیاساً علـ���ى مندوبي التي تطبَّق

الدستور  دلیلي "تماع وإلیھ. (یمكـ���ن االطالع على االتفاق فـ���إلیھـ���ـ���ا االتحاد وخالل سفرھـ���ـ���م من مكان االج
 :والنظ����ام الع����ام لالتح����اد البری����دي الع����المي" على الموقع الش�������بكي لالتح����اد من خالل الرابط الت����الي

8nav__-UPU/Acts#scroll-Union/About-Postal-www.upu.int/en/Universal.( 
 
 

 تأشیرات الدخول -دال
 

ً  )COVID-19(وباء كورونا یمكن أن تش�����ھد اإلجراءات المتخذة لمكافحة  تغییرات في أي  المس�����تش�����ري عالمیا
 وقت.

 

http://www.upu.int/en/delegateregistration
http://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Acts#scroll-nav__8


-۲- 
 

ً  وینبغي ً الراغبین في حضور الدورة حضوراً  والمراقبین في مجلس اإلدارة لألعضاء أیضا االنتباه إلى  شخصیا
سویسریة والتي یمكن أن تكون منطبقة إجراءات على  الحجر الصحي والقیود األخرى التي تفرضھا الحكومة ال

ومات ذات علویمكن االطالع على الم .)COVID-19(كورونا  جائحةخارج بس�������بب من ال الوافدین المس�������افرین
التالي:  لس�����ویس�����ري للص�����حة العمومیة عبر الرابطالص�����لة على الموقع الش�����بكي الخاص بالمكتب االتحادي ا

www.bag.admin.ch/bag/en/home.html. 
 

 حالیاً قیود على دخول األشخاص القادمین إلى سویسرا من بعض البلدان.وتطبق 
 

حالیاً، ال  )COVID-19(ویرجى االنتباه إلى أنھ، في وقت إرس��ال ھذا الكتاب، ونظراً الس��تش��راء جائحة كورونا 
یزال مبدأ رفض دخول المندوبین وإجراء الزیارات الرس���میة لفترات إقامة قص���یرة مطبقاً على مواطني البلدان 
األخرى الراغبین في دخول س���ویس���را، باس���تثناء قائمة قص���یرة من البلدان. وبخالف االس���تثناءات المذكورة في 

، ال یزال إصدار تأشیرات شنغن )COVID-19( الصادر عن حكومة سویسرا بشأن جائحة كورونا ۳المرسوم 
لھؤالء األش��خاص معلقاً. ونظراً لتطور الوض��ع باس��تمرار، یُش��جع المندوبون على االس��تفس��ار عن الوض��ع دون 

 تأخیر لدى مكتب التمثیل الدبلوماسي لسویسرا في محل إقامة مودع الطلب.
 
 

 إقامة المشاركین -ھاء
 

حة ترد تا نادق الم بالف مة  قائ مة  تالي ث حة في برن على العنوان ال یا : في الموقع الش�������بكي لمؤس�������س��������ة الس�������
stay-to-www.bern.com/en/where. لھم  المرخصاألعض��������اء والمراقبین في مجلس اإلدارة  ویمكن لمندوبي

 اً أسعار بعض الفنادق تمنح أن أیضاً إلىإجراء حجوزاتھم مباشرة من خالل ھذا الموقع الشبكي. وتجدر اإلشارة 
خاصة لالتحاد البریدي العالمي. لذا یوصي المكتب الدولي األعضاء والمراقبین في مجلس اإلدارة باإلشارة عند 

 یدي العالمي.إجراء الحجز إلى أنھم سیشاركون في اجتماعات االتحاد البر
 
، ب الدولي في الماض���ي، لم یعد بوس���ع االتحاد البریدي العالمينظراً إلى بعض الص���عوبات التي واجھھا المكتو

 بحجز الغرف في الفنادق بالنیابة عن األعضاء والمراقبین في مجلس اإلدارة.أن یقوم آلیاً  لألسف،
 

في  یقوموا بالحجز المطلوبدارة ألس��باب خاص��ة أن المراقبون في مجلس اإلأو غیر أنھ إذا لم یتمكن األعض��اء 
الفندق الذي وقع علیھ اختیارھم، فبإمكانھم االتص����ال بمكتب الس����یاحة لمدینة برن المتواجد في محطة القطارات 

 الرئیسیة على العنوان التالي:
Tourist Information 

Bahnhofplatz 10a 
3011 BERNE 

SWITZERLAND 
 12 12 328 31 41+ الھاتف:

 77 12 328 31 41+الفاكس: 
 .en/home/comwww.bern الموقع الشبكي:

 info@bern.com البرید اإللكتروني:
 
 

 المناخ -واو
 

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

http://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html
http://www.bern.com/en/where-to-stay
http://www.bern.com/en/home
https://meteo.search.ch/3015-bern
https://meteo.search.ch/3015-bern


-۳- 
 

 مكان انعقاد الدورة -ايز
 

الواقع بضاحیة المدینة  االتحاد البریدي العالمي الرئیسيفي مبنى  ستُنظَّم الدورةكما ھو مبین في كتاب الدعوة، 
 ي العنوان التالي:ف

Universal Postal Union 
Weltpoststrasse 4 

3015 BERNE 
 11 31 350 31 41+ الھاتف:
 10 31 350 31 41+ الفاكس:

 info@upu.int البرید اإللكتروني:
 

إلى  "Saali"ي اتجاه ف ۸ مة (الترام) رقاس����تعمال الحافلة الكھربائی ندوبینإلى ھذا العنوان، یمكن للم وللوص����ول
 الواقعة قبالة مبنى المكتب الدولي. "Weltpostverein"غایة محطة 

 
 

 النقل بین مطار الوصول أو المغادرة وبرن -حاء
 

. Genève-Cointrinأو جنیـف  Zurich-Klotenإلى مطاَري زیورخ  یصل عادة المندوبون الوافدون إلى سویسرا جواً 
بالقطار حتى برن.  عادة  تالي: وویواص�������لون رحلتھم  یة على العنوان ال حال تتیس�������ر مواعید رحالت القطارات ال

www.sbb.ch. .ویتیسر الموقع الشبكي باإلنكلیزیة والفرنسیة واأللمانیة واإلیطالیة 
 
 

 تدابیر تخص التدخین في المكتب الدولي -طاء
 

 یجدر تذكیركم بأن التدخین محظور في جمیع مرافق المكتب الدولي، باستثناء سطح المبنى (الطابق الثامن).
 
 

 تكالیف الترجمة الفوریة -یاء
 

وتجدر اإلش�����ارة إلى أن نفقات  ۱خدمات الترجمة الفوریة. ۲۰۲۰دورة مجلس اإلدارة الثانیة لعام س�����تُقدَّم خالل 
بین البلدان المش��اركة (األعض��اء والمراقبون في مجلس اإلدارة). وترد المعلومات عن  س��تقس��مالترجمة الفوریة 

 الداخلي. ھنظامإلدارة في المواد ذات الصلة من اللغات التي تختارھا البلدان األعضاء خالل اجتماعات مجلس ا
 

 
 
/ 

أعض��اء في مجلس اإلدارة ولكنھا یرجى من البلدان األعض��اء في االتحاد البریدي العالمي التي لیس��ت وبالتالي، 
ى المكتب الدولي، باس����تخدام االس����تمارة الواردة في ، أن ترس����ل إلمجلسالي دورة س����تش����ارك بص����فة مراقب ف

 ، تفاصیل اللغة أو اللغات التي تود استعمالھا خالل الدورة القادمة.۱المرفـق 
 

 
 والروسیة واإلسبانیة. والبرتغالیة والعربیة الفرنسیة واإلنكلیزیة ۱



 

 1111(DPRM.CA.SEC)3100بالكتاب الدوري  ٤ بالملحق ۱المرفق 
 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥المؤرخ في 

 

 أمانة مجلس اإلدارة إلى:
Universal Postal Union 

P.O. Box 312 
3000 BERNE 15 

SWITZERLAND 
 10 31 350 31 41+: الفاكس

 ca.secretariat@upu.intالبرید اإللكتروني: 
 

األعض�������اء في مجلس اإلدارة المدعوة البلد العض�������و في االتحاد البریدي العالمي (بما في ذلك البلدان غیر 
 )بصفة مراقب

 
 
 

 ۲۰۲۰الثانیة لعام  مجلس اإلدارةدورة النقاش التالیة خالل  أعاله لغة أو لغات المذكورلد العض���و س���یس���تخدم الب
 ن النظام الداخلي لمجلس اإلدارة.م ۱۸التكالیف المرتبطة بھا وفقاً للمادة  وسیتحمل

 الفرنسیة   البرتغالیة 
 اإلنكلیزیة  الروسیة 
 العربیة  اإلسبانیة 

 
على عض�ویتھ  وفي حال عدم التص�ریح، س�یقع تص�نیف البلد المش�ار إلیھ أعاله ض�من الفئة األنس�ب، س�واء بناءً 

 في مجموعة لغویة أو على أساس لغة المناقشة التي اختارھا في السابق.
 

 :الُمرِسل
 
 
  السیدة  السید 

 :الوظیفة/اللقب الوظیفي
 
 
 

 :العنوان
 
 
 

 :الفاكس
 
 

 :التاریخ
 
 

 :التوقیع
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 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥المؤرخ في 

 
 
 
 

 

                

األعض���اء للممثلین المرخص لھم من عن بُعد  التفاعلیة مش���اركةالبش���أن  الجدول الزمني للتدریب المزمع تنظیمھ
 والمراقبین في مجلس اإلدارة 

 
أمر  عد في اجتماعات مجلس اإلدارةمش��اركة عن بُ دام أدوات تكنولوجیا المعلومات إلتاحة الاس��تخ أنبالنظر إلى 
كتب الدولي إلقامة منصة المب باالستئناساألعضاء والمراقبین في مجلس اإلدارة نوصي بشدة ، فإننا حدیث عھد

مما حس���ن اس���تیعابھم لإلجراءات ذات الص���لة من  وبالتأكد ،AdobeConnect، المنص���ة المؤتمرات االفتراض���یة
 كل كامل في االجتماع.یتیح لھم المشاركة بش

 
ً المكتب الدولي تدریب یقدموبالتالي،  ً عملی ا عن ) مع الحق في التحدث والتص������ویتالتفاعلیة (یحاكي المش������اركة  ا

مثلي أعض����اء مجلس اإلدارة للمش����اركة في االجتماع إال لم AdobeConnectولن یتاح النفاذ إلى المنص����ة  .عدبُ 
عد (الذین أخطر المكتب الدولي بأسمائھم من خالل االستمارة الواردة المرخص لھم في التحدث والتصویت عن بُ 

ع��د (ال��ذین أخطر المكت��ب ) وممثلي المراقبین في مجلس اإلدارة المرخص لھم في التح��دث عن بُ ٦في الملحق 
یب في التدر المش��اركة). ویُطلب من ھؤالء الممثلین ۷الملحق  يالدولي بأس��مائھم من خالل االس��تمارة الواردة ف

سة  سل دورة مجلس اإلدارة. وستقدم معلومات أخرى عن طریقة  فيالعملي لضمان مشاركتھم مشاركة تفاعلیة 
 أثناء التدریب العملي. AdobeConnectاالتصال بالمنصة 

 
 قناةعلى عد وسیتمكن سائر أعضاء وفد العضو أو المراقب في مجلس اإلدارة جمیعھم من متابعة االجتماع عن بُ 

 ، وال یُطلب منھم حضور التدریب العملي.tv.upu.int عبر الرابط البریدي العالمي التلفزیونیةاالتحاد 
 

وتقدر المدة . ۲۰۲۰الثانیة لعام  اإلدارةمجلس  دورة ا یخصویرد فیما یلي الجدول الزمني للتدریب المبرمج فیم
 عضو أو مراقب في مجلس اإلدارة. دقیقة لكل ۱٥بحوالي المخصصة لكل دورة تدریبیة 

 

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

منطق����ة االتح����اد البری����دي 
 العالمي (یوصى بھا)

أو ال���ل���غ����ات ال���ل���غ����ة 
 التدریبالمستخدمة في 

  ۱۰:۰۰إلى الساعة  ۸:۰۰من الساعة  نوفمبر ۲۳
 

  ۱۸:۰۰إلى الساعة  ۱٦:۰۰من الساعة 

 آسیا وأوقیانوسیا جنوب
 

 األمریكتان

 اإلنكلیزیة
 

 اإلنكلیزیة واإلسبانیة
 ۱۱:۰۰إلى الساعة  ۹:۰۰من الساعة  نوفمبر ۲٤

 

 ۱۸:۰۰إلى الساعة  ۱٦:۰۰من الساعة 

 أفریقیا
 

 أوروبا الغربیة

 اإلنكلیزیة والفرنسیة
 

 اإلنكلیزیة والفرنسیة
 ۱۱:۰۰إلى الساعة  ۹:۰۰من الساعة  نوفمبر ۲٥

 

 ۱۸:۰۰إلى الساعة  ۱٦:۰۰من الساعة 

 أوروبا الشرقیة وشمال آسیا
 

 أفریقیا

 اإلنكلیزیة والفرنسیة
 

 اإلنكلیزیة والفرنسیة
 ۱۰:۰۰إلى الساعة  ۸:۰۰من الساعة  نوفمبر ۲٦

 

 ۱۸:۰۰إلى الساعة  ۱٦:۰۰من الساعة 

 آسیا وأوقیانوسیا جنوب
 

 األمریكتان

 اإلنكلیزیة
 

 اإلنكلیزیة واإلسبانیة
 ۱۲:۰۰إلى الساعة  ۱۰:۰۰من الساعة  نوفمبر ۲۷

 
 ۱۸:۰۰إلى الساعة  ۱٦:۰۰من الساعة 

 أوروبا الغربیة
 

 أوروبا الشرقیة وشمال آسیا

 اإلنكلیزیة والفرنسیة
 

 اإلنكلیزیة والفرنسیة

https://tv.upu.int/
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 عد:المتطلبات التقنیة للمشاركة التفاعلیة عن بُ 
 ت/ثانیة)ایكیلوب ٥۱۲االتصال بشبكة اإلنترنت (سرعة تحمیل ال تقل عن  -
 الخاص بكم بالحاسوبمیعھا سماعة ومیكروفون وكامیرا متصلة ج -
 جیدة مضاءمكان ھادئ  -
 

 ."االرتجاع الصوتيتفادي "ل، من الضروري استخدام سماعات التفاعلیةمن أجل المشاركة  -مالحظة.
 

 connect.upu.int/common/help/en/support/meeting_test.htm :اإلنترنت اختبار االتصال بشبكة
 

، بعدما یس����تلم لتزویدھم بالمعلومات الالزمة عن ھذا االختبار بالمندوبین المرخص لھموس����یتص����ل المكتب الدولي 
من األعض���اء والمراقبین في مجلس اإلدارة الذین س���یش���ارك متحدثوھم  ۷و ٦االس���تمارتین الواردتین في الملحقین 

 عد.المرخص لھم عن بُ 

https://connect.upu.int/common/help/en/support/meeting_test.htm


 

 1111(DPRM.CA.SEC)3100بالكتاب الدوري  ٦الملحق 
 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥المؤرخ في 

 

في التحدث  مھم المرخص لھوالذین س�����یش�����ارك مندوببأعض�����اء مجلس اإلدارة  ةخاص����� ترخیص اس�����تمارة
 ۲۰۲۰ الثانیة لعام مجلس اإلدارةدورة  عد فيوالتصویت عن بُ 

 
العنوان  إلى ۲۰۲۰ نوفمبر ۱۲أقص����اه  في موعدبالبرید اإللكتروني  اوإعادتھ ھذه االس����تمارةیرجى اس����تیفاء 

 CA.Secretariat@upu.int.۱ :التالي
 

 طلبات االستعالم: لتقدیم جھة االتصال 
 السید شوانغمینغ ھان
 أمانة مجلس اإلدارة
 shuangming.han@upu.intالبرید اإللكتروني: 

 49 35 350 31 41+ الھاتف:
 10 31 350 31 41+ الفاكس:

 
 

 :البلد العضو
 
 

 :الحكومیة المسؤولةالسلطة 
 
 

 :لھ حسب األصول) المرخصاالسم الكامل (الممثل 
 
  السیدة  السید 

 :الوظیفة/اللقب الوظیفي
 
 

 :الھاتف
 
 

 :الفاكس
 

 :البرید اإللكتروني
 
 

 :المكان/التاریخ
 
 

 :التوقیع
 

 

 
اإلدارة تس���جیل أنفس���ھم أیض���اً في نظام تس���جیل المندوبین إلتمام ینبغي للمندوبین المرخص لھم في التحدث والتص���ویت عن بُعد نیابة عن أعض���اء مجلس  ۱

 تسجیلھم في الدورة.
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(بما عد عن بُ  بذلك والمش��اركة، حس��ب االقتض��اء، في اتخاذ القرارات التحدثفي لھ  المرخصیقوم الش��خص 
 . أعاله المذكورالبلد العضو بالنیابة عن  ۲۰۲۰دورة مجلس اإلدارة الثانیة لعام في ذلك أي تصویت) خالل 

 
  أحد الخیارین التالیین: انتقاءیرجى 
 أعاله المذكورالبلد العضو بالنیابة عن خالل الدورة والتصویت  التحدثفي الُمرخص لھ  أنا المندوب. 
 أعاله المذكورالتحدث والتصویت خالل الدورة بالنیابة عن البلد العضو في  یُرخص لمندوب آخر. 

اسم المندوب المرخص لھ في التحدث والتصویت كامالً(إن لم یكن ھو الشخص الذي 
 یستوفي ھذه االستمارة):

 

 
 
 السیدة  السید 

 :اللقب الوظیفي/الوظیفة
 

 :الھاتف
 

 :الفاكس

 :البرید اإللكتروني
 
 



 

 1111(DPRM.CA.SEC)3100بالكتاب الدوري  ۷الملحق 
 ۲۰۲۰ أكتوبر ۱٥المؤرخ في 

 

الذین س���یش���ارك مندوبوھم المرخص لھم في التحدث بالمراقبین في مجلس اإلدارة  ةخاص��� ترخیص اس���تمارة
 ۲۰۲۰ الثانیة لعام مجلس اإلدارةدورة  عد فيعن بُ 

 
 

على العنوان  ۲۰۲۰ نوفمبر ۱۲ أقص���اه في موعد اإللكترونيبالبرید  اوإعادتھ ھذه االس���تمارةیرجى اس���تیفاء 
 CA.Secretariat@upu.int.۱التالي 

 
 طلبات االستعالم:لتقدیم جھة االتصال 

 السید شوانغمینغ ھان
 أمانة مجلس اإلدارة

shuangming.han@upu.int 

 49 35 350 31 41+ الھاتف:
 10 31 350 31 41+ الفاكس:

 
 :المراقب

 
 

 :لھ حسب األصول) المرّخصاالسم الكامل (الممثل 
 
  السیدة  السید 

 :الوظیفة/اللقب الوظیفي
 
 

 :الھاتف
 
 

 :الفاكس
 

 :البرید اإللكتروني
 
 

 :المكان/التاریخ
 
 

 :التوقیع
 

 
 .۲۰۲۰ الثانیة لعام مجلس اإلدارةدورة عد خالل عن بُ  المذكورة أعاله المؤسسة/المذكورة أعاله البلدسیُمثَّل 

 
 أحد الخیارین التالیین: انتقاءیرجى 
 المؤسسة المذكورة أعالهالمذكور أعاله/ البلد بالنیابة عنخالل الدورة  التحدثفي رخص لھ المُ  أنا المندوب. 
 أعاله.بالنیابة عن البلد المذكور أعاله/المؤسسة المذكورة خالل الدورة في التحدث  یُرخص لمندوب آخر 

 
عد نیابة عن المراقبین في مجلس اإلدارة تس��جیل أنفس��ھم أیض��اً في نظام تس��جیل المندوبین إلتمام تس��جیلھم ینبغي للمندوبین المرخص لھم في التحدث عن بُ  ۱

 في الدورة.
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اسم المندوب المرخص لھ في التحدث كامالً (إن لم یكن ھو الشخص الذي یستوفي 
 ھذه االستمارة)

 

 
 
 السیدة  السید 

 :الوظیفة/اللقب الوظیفي
 

 :الھاتف
 

 :الفاكس

 :البرید اإللكتروني
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