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اإلحالـــــة2101(DPRM.URS)1101 :

الموضوع :مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السااااابل والع اااارو  -معلومات وإجراءات التسااااجي والعواقب
ال ُمت َوقَّعة في حا اعتماد المؤتمر بعض االقتراحات المتعلقة بالم اااركة ع بُعد وتفويض وفود
البلدا األعضاء في االتحاد
حضرة السيدة ،السيد،
وفقا ً للكتاب الدوري  2102(DPRM.URS)1066المؤرخ في  7يونيو  ،1212جرى إبالغكم بإجراءات الحصول
على التفويض ات الالزمة (وثائق تفويض المندوبين) للمش اركة في المؤتمر الس ابش والعش رين لالتحاد البريدي
العالمي ،بما في ذلك الحق ،حسب الحاجة ،في أخذ الكلمة والتصويت والتوقيش على وثائق االتحاد.
ك ما أعلمكم المك تب الدولي في الك تاب الدوري  2150(DPRM.URS)1080المؤرخ في  27يونيو  1212بأنه
أ َّمن حاليا ً منص ة التص ويت المطلوبة على اإلنترنت الس تخدامها خالل المؤتمر الس ابش والعش رين ،وذلك رهنا ً
فترض أن يتيح للبلدان األعضاء أن تشارك عن بُُعد.
بقرار المؤتمر الضروري ال ُم َ
وتقدم هذه الرس الة معلومات إض افية بش أن إجراءات التس جيل والنتائ المتوقعة في حالة اعتماد المؤتمر في
جلس ته العامة األولى بعض االقتراحات الرامية إلى تعديل النظام الداخلي للمؤتمرات أو تعليق العمل به فيما
تفويض وفود البلدان األعض اء .وللحص ول على المزيد من المعلومات المفص لة،
يخص المش اركةَ عن بُُعد و
َ
يرجى االطالع على مستند مجلس اإلدارة (مجلس اإلدارة -2-1212 -المستند 21ج).

تسجيل المشاركين في المؤتمر
يمكن النفاذ إلى منصة إدارة الفعاليات بهدف تسجيل جميش المشاركين في المؤتمر في الموقش الشبكي .events.upu.int
ويرد المزيد من التوجيهات بشأن التسجيل على المنصة في الصفحة المخصصة للمؤتمر على الموقش الشبكي الخاص
باالتحاد البريدي العالمي .www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress
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-1ويتعيََّّن على البلدان األعض اء التي لم يس بق أن قدمت بيانات االتص ال التي تخص "موظف االعتماد" ،أي
يعينه البلد العضو في االتحاد ألغراض تسجيل مندوبيه (يتعين عدم الخلط بينه وبين
شخصا ً يتعين االتصال به ِّ
ص َّرح له حسب األصول بتوقيش صك وثائق التفويض باسم البلد العضو) ،ملء
المسؤول الحكومي المعني ال ُم َ
 /االس تمارة الواردة في الملحق  2وإعادتها إلى المكتب الدولي بالبريد اإللكتروني ()CA.secretariat@upu.int
أو بالفاكس ( )+41 31 350 31 10في أج أقصاه  91يوليو .0209
وتجدر اإلشارة أيضا ً إلى أن البلدان األعضاء التي سبق أن قدمت إلى المكتب الدولي بيانات االتصال بأحد موظفي
االعتماد ألغراض اعتماد تس جيل مندوبيها في اجتماعات مجلس اإلدارة و/أو مجلس االس تثمار البريدي غير
مطلوب منها أن تس توفي االس تمارة الواردة في الملحق  2ألن المكتب الدولي س يفترض أن هؤالء األش خاص ال
يزالون هم "موظفو االعتماد" لدى هذه البلدان األعضاء ،ومن ثم ستقوم منصة إدارة الفعاليات باالتصال بهم تلقائيا ً
للحصول على موافقتهم على تسجيل مندوبي هذه البلدان األعضاء للمشاركة في المؤتمر.
غير أن البلدان األعض اء التي تغيرت بيانات االتص ال بموظف االعتماد لديها فيُُرجى منها أن تع ِّلم المكتب الدولي
ب اس تيف اء االس تم ارة الواردة في الملحق  2وتعي ده ا ب البري د اإللكتروني ()CA.secretariat@upu.int
أو بالفاكس ( )+41 31 350 31 10في أج أقصاه  91يوليو .0209
ونس ترعي انتباهكم إلى أنه ألغراض المؤتمر الس ابش والعش رين تحديدا ً يُُنت َ َ
ظر من هؤالء "الموظفين المعنيين
باالعتماد" أن يُُص ِّدِّقوا على تس جيالت المندوبين ال ُمش ار إليها أعاله مش االلتزام التام بأحكام المادتين  1و 3من
النظام الداخلي للمؤتمرات.

التأشيرات
يدعى المندوبون الذين يحتاجون للحص ول على تأش يرة لدخول كوت ديفوار الرجوع إلى الموقش الش بكي التالي
الذي خصصه البلد المضيف للمؤتمر.upuabidjan2020.gouv.ci :

أهمية تسجيل جميش المندوبين الحاملين لوثائق التفويض
تجدر اإلشارة إلى أن التصريح لكل فرد من مندوبي البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي بالمشاركة في
المؤتمر الس ابش والعش رين ،أي التكلم والتص ويت و/أو التوقيش على وثائق االتحاد في المؤتمر ،س واء
عبر المنص ة اإللكترونية أو بالحض ور الش خص ي (مش األخذ باالعتبار أيض ا ً اقتراح مجلس اإلدارة 19.3.1
المذكور أدناه) ،س يكون على أس اس التفويض الخاص بكل منهم على النحو المحدد في ص كوك التفويض التي
تقدمها بلدانهم األعضاء على النحو السليم والواجب خالل افتتاح المؤتمر (أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك).
وبنا ًء عليه ،ال بد أن يُ َف َّوض جميل مندوبي البلدان األعض اء في االتحاد الذين من المتوقَّش أن يش اركوا في
المؤتمر الس ابش والعش رين ،أي بالتكلم والتص ويت و/أو التوقيش على وثائق االتحاد (بمن فيهم رؤس اء الوفود
ونوابهم ،وغيرهم من المندوبين والمس ؤولين ال ُمرافِّقين) تفويض ا ً على نحو س ليم وأن ت ُذ َكر أس ماؤهم في ص ك
عه البلد العضو المعني لدى لجنة وثائق التفويض وأمانتها.
التفويض ذي الصلة الذي يتعين أن يو ِّد َ
كما أن التص ويت من خالل المنص ة اإللكترونية س يُُتا ُح فقط للمندوبين الذين يحق لهم التص ويت باس م البلدان
االعضاء في االتحاد.
وعالوة على ذلك ،س يكون النفاذ إلى حلقات العمل المخص ص ة للتدريب على اس تخدام منص ة التص ويت
اإللكترونية متاحا ً فقط للمندوبين المفوضين والمسجلين لحضور المؤتمر.
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عدد مندوبي البلدان األعضاء وممثلي المراقبين الذين سيشاركون في المؤتمر
لن يكون هناك اقتراح محدد يرمي إلى الحد بش كل قانوني من عدد مندوبي البلدان األعض اء وممثلي المراقبين
لحضور المؤتمر.
فرض في المؤتمر بحس ب الوض ش الفعلي للجائحة حينذاك
غير أن عددا ً من القيود اللوجس تية والص حية قد ت ُ َ
(من المحتمل أن تشمل التباعد االجتماعي وتدابير أخرى).
ووفقا ً لذلك ،وبالنظر إلى التوزيش الحالي لقاعات االجتماعات ،س يخض ش عدد المقاعد المادية المتاح لكل بلد
عض و ومراقب للحدود المادية ،وهو عدد ُم َح َّدَّد حاليا ً في حض ور مندوبَ كيكن لكل بلد عض و ومندوب واحد لكل
مراقب في قاعة الجلسات العامة.
وس تتاح قاعات ثانوية مخص ص ة لجلوس المندوبين الحاض رين ش خص يا ً ولكنها س تخض ش أيض ا ً للقيود
اللوجستية/الصحية المعمول بها خالل المؤتمر.

احتمال حضور المؤتمر بشكل هجين (حضور مادي وحضور عن بُ كعد) في المؤتمر السابش والعشرين
ينص البند  2من المادة  222من النظام العام على أن "يجتمش ممثلو البلدان األعض اء في مؤتمر بعد  4س نوات
على األكثر من انتهاء الس نة التي انعقد خاللها المؤتمر الس ابق" .وينص البند  3من المادة  222من النظام العام
على أنه يجب على المؤتمر مبدئيا ً أن يعين البلد "الذي س يعقد فيه المؤتمر التالي" .وبعبارة أخرى ،وعلى غرار
ما ينص عليه حاليا ً النظام العام فيما يتعلق بعقد جلس ات المجلس ،فإن اإلطار القانوني الحالي لالتحاد البريدي
2
العالمي يمنش عقد اجتماعات "عن بُُعد" بحتة للمؤتمر.
غير أنه قد يوافق المؤتمر على تعديل النظام الداخلي للمؤتمرات من أجل إتاحة إقامة أعماله في ش كل "هجين"
من ش أنه أن يجمش بين متطلبات االجتماع المادي للمؤتمر وإمكانية مش اركة ممثلي البلدان األعض اء والمراقبين
في االتحاد بص فة اس تثنائية عن بُعد (على غرار ما جرى العمل به فيما يخص مجلس كي االتحاد البريدي العالمي
منذ أكتوبر .)1212
لكن ،يجب التأكيد على أنه يتعين على المؤتمر نفس ه ،قبل العمل بأي حل هجين من هذا القبيل ،أن يجتمش ماديا ً
من أجل النظر في التعديالت الالزم إدخالها على النظام الداخلي للمؤتمرات واعتمادها حس ب مقتض ى الحال،
بهدف السماح للمؤتمر بمواصلة أنشطته بطريقة هجينة .وست ُنشر قائمة بهذه التعديالت قريبا ً ضمن جدول أعمال
الجلسة العامة األولى للمؤتمر المقرر عقدها في  9أغسطس .1212
وبأخذ المعلومات المذكورة أعاله في الحسبان ،إذا أرادت البلدان األعضاء التصويت خالل اليوم األول للمؤتمر،
أو إذا كانت تتوقش إمكانية أن ال يوافق المؤتمر على التغييرات الض رورية للنظام الداخلي للمؤتمرات من أجل
درج في ص كوكها
إتاحة الحض ور الهجين ،فإن البلدان األعض اء في االتحاد مد ُ
ع َّوة بإلحاح إلى أن تفكر في أن ت ُ ِّ
الخاص ة بوثائق التفويض أس ما َء دبلوماس يين (أو مس ؤولين حكوميين نخرين) متواجدين في البلد المض يف
للمؤتمر ،وذلك حتى يتمكن هؤالء المندوبون أيضا ً من ممارسة حق التكلم والتصويت بالنيابة عن بلدانهم.
وبدالً من ذلك ،يمكن للبلدان األعض اء الترتيب لتوكيل بلد عض و نخر عنها من البلدان التي تحض ر المؤتمر
الس ابش والعش رين م ادي ا ً (يرجى االطالع على الكت اب ال دوري  2102(DPRM.URS)1066المؤرخ في 7
يونيو  .)1212ويجب أن ال يغيب عن البال أنه وفقا ً للبند  4من المادة  3من النظام الداخلي للمؤتمرات تخض ش
التوكيالت للشروط الرسمية نفسها المطلوب استيفاؤها في صكوك وثائق التفويض.
2

جرى إقرار القيود القانونية المشار إليها هنا في الحكم  1226/C 18الصادر عن مؤتمر إسطنبول (المتعلق بإمكانية بث جلسات المجلس كين).
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تغييرات ملحوظة في حال وافق المؤتمر السابش والعشرون على اقتراح مجلس اإلدارة

19.3.1

باإلض افة إلى إمكانية المش اركة الهجينة ،س ينظر المؤتمر في اقتراح لمجلس اإلدارة س يغير نثار وثائق تفويض
المندوبين التي ال ت ُق َّدَّم في الش كل الواجب والس ليم في بداية المؤتمر .وقد وافق مجلس اإلدارة خالل دورته
األولى لعام  1212على عرض االقتراح  19.3.1المتعلق بتعديل المادة  3من النظام الداخلي للمؤتمرات على
المؤتمر بهدف المزيد من الترش يد والتبس يط إلجراءات التفويض الخاص ة بالمؤتمر خاص ة بهدف إتاحة إمكانية
أن ت ُق َّدَّم وثائق التفويض بالوس ائل اإللكترونية وأيض ا ً بهدف اس تبعاد إمكانية أن يش ارك المندوبون في المؤتمر
(أي بالتكلم و/أو بالتص ويت) بص فة اس تثنائية دون وثائق التفويض الس ليمة (إمكانية منص وص عليها حاليا ً في
البند  3من المادة  3من النظام الداخلي للمؤتمرات).
وإذا وافق المؤتمر على هذا االقتراح خالل اليوم األول من اجتماعه المادي ،فإنه س يُس َمح بأن ت ُق َّدَّم بالوس ائل
ُ
وثائق التفويض والتوكيل التي أ ُ ِّع َّدَّت على النحو الواجب والس ليم؛ وفي الوقت نفس ه ،ل يكو
اإللكترونية
بإمكا المندوبي الذي لم يقدموا وثائق تفويضهم على النحو الواجب والسليم أ يصوتوا خال المؤتمر حتى
يقدموا وثائق التفويض الخاصة بهم على النحو الواجب والسليم.
وعليه ،ال بد أن تقدم البلدان األعض اء مس ودات لوثائق التفويض الخاص ة بها إلى المكتب الدولي ليتأكد من أنها
أ ُ ِّع َدت بالش كل الص حيح في أقرب وقت ممكن ،وذلك لكي يتس نى إيداع الص كوك النهائية والتنفيذية في ش كلها
األصلي عند افتتاح المؤتمر أو بدالً من ذلك ،أن ت ُق ًّدًّم إلى المكتب الدولي في موعد أقصاه  4أغسطس 0209؛
ولمناقشة هذا الخيار يُُرجى االتصال بأمانة لجنة وثائق التفويض بالبريد اإللكتروني .credentials@upu.int
وس يواص ل المكتب الدولي العمل عن كثب مش حكومة كوت ديفوار للمس اعدة على ض مان نجاح المؤتمر الس ابش
والعشرين.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واالحترام،،،
المدير العام،
بشار عبد الرحمن حسين

الملحق  1بالكتاب الدوري 2101(DPRM.URS)1101

المؤرخ في  11يوليو 1211

المؤتمر السابع والعشرون
ا ستمارة يلزم أن ت ستكملها الهيئة الحكومية المعنية في البلد الع ضو في االتحاد البريدي العالمي (مثال :وزارة
أو إدارة أو سفففف ارة أو البعثة الدائمة لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى وما إلى ذلك ).إذا لم يسببببب
أن قدمت هذه الهيئة بيانات اتصفففال خاصفففة بموظف معني بالموافقة على مندوبيها الذين يرغبون في التسففف يل
في منصففففة إدارة ال عاليات الخاصففففة بالمؤتمر .ويُرجى أيضببببا ملء هذه االسببببتمارة إذا كانت قد تغيرت بيانات
االتصال الخاصة بالموظف المعني باالعتماد في البلد العضو.
وير ى إعادة االسففففتمارة ،بعد اسففففتي ائها ،إلى المكتب الدولي بالبريد اإللكتروني ( )ca.secretariat@upu.intأو
بال اكس ( )+41 31 350 31 10في موعد أقصاه  91يوليو .0209
االسم الكامل واللقب الوظي ي للشخص الذي استوفى هذه االستمارة:
 السيدة

 السيد

اسم الهيئة بالكامل:
الوظي ة/اللقب الوظي ي:
العنوان:
الهاتف:

ال اكس:

عنوان البريد اإللكتروني:
التاريخ:

التوقيع:

هة االتصفففال (وزارة ،منظم ،مسفففتثمر معيََّّن ،مكتب رئيسفففي للمراقبين وما إلى ذلك ).المسفففؤولة عن إخطار المكتب
الدولي بأسماء المندوبين قبل كل دورة من دورات المؤتمر وم لس اإلدارة وم لس االستثمار البريدي:
االسم الكامل للموظف ولقبه الوظي ي:
 السيدة
االسم الكامل لهيئة االعتماد:
العنوان:
الهاتف:
عنوان البريد اإللكتروني:

ال اكس:

 السيد

