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                         البلدان األعضاء في االتحاد      إلى: 
 

                 وبغرض اإلعالم إلى:

                 َّ   المستثمرين المعيَّنين

                  االتحادات المحدودة
 
 

     0202      يوليو     02        برن، في 

 
 

 1105(DPRM.URS)2101   ة:     ـــــ     اإلحال

                                   معلومات إضااااااا ية ت  الاتاتو المتو عة    -         والعشاااااارو                                     مؤتمر االتحاد البريد العالمي الساااااااب           الموضوع:
                      عد وبوثاتق تفويض و ود                                                                لالتتماد المحتمل لبعض ا تراحات المؤتمر المتعلقة بالمشاركة ت  ب  

        التصويت       بعملية                           البلدا  األتضاء  ي االتحاد و
 
 

                    حضرة السيدة، السيد،
 

           ءات الالزمة         ، باإلجرا    0202      يونيو    7   في       مؤرخ  ال  1066(DPRM.URS)2102                              لقد جرى إعالمكم بواسطة المنشور 
                                                                           )وثائق تفويض المندوبين( للمشاركة في المؤتمر السابع والعشرين لالتحاد البريدي      الزم  ال       تفويض             للحصول على ال

              وثائق االتحاد.                     والت والتصويت وتوقيع                                     حسب االقتضاء، حق تناول الكلمة في المدا ب                   العالمي، بما يشمل، 
 

                  بإجراءات التسوووووجيل،       0202      يوليو     20   في       مؤرخ  ال  1101(DPRM.URS)2101        المنشوووووور                جرى إعالمكم في    كما 
                                                                                             والظروف المتعلقة بضوورورة عقد المؤتمر بالحضووور الشوومصووي يوم االفتتا  من رجل تقرير ما إيا كان سوويسووم  

   د. ع                                            "هجين"(، بما في يلك التصويت اإللكتروني عن ب       شكل ب              عد )المشاركة                  ي والمشاركة عن ب               بالحضور الفعل
 

                                                                                                  ويقدم هيا الكتاب الدوري معلومات إضوووووووافية عن النتائق المتوقعة في حالة اعتماد المؤتمر في جلسوووووووت  العامة 
                          لعمل ب  فيما يمص المشوووواركة                                                                          األولى بعض االقتراحات الرامية إلى تعديل النظام الداملي للمؤتمرات رو تعليق ا

                                                                             وفود البلدان األعضوواء. وللحصووول على المزيد من المعلومات المفصوولة، يرجى االطال  على            عد وتفويض      عن ب  
    ج(.  20        المستند    - 2 -    0202   -                              مستند مجلس اإلدارة )مجلس اإلدارة

 

      ووافق                        ، ناقش رثناءها حكما      0202      يونيو     02                      عقد جلسة استثنائية في    قد                 بأن مجلس اإلدارة                        ورود رن ربلغكم ريضا  
                                                                                 "إجراءات ماصووووة تتعلق بنظام التصووووويت التقليدي في المؤتمر السووووابع والعشوووورين لالتحاد      عنوان    كان       علي  و

                               يحيل إلى عدد من االقتراحات التي     (، و 6        المسوووتند    -    0202   -        سوووتثنائية                                     البريدي العالمي" )دورة مجلس اإلدارة اال
                        ور التي يتطرق إليها هيا                                                                           سوووت عرض على المؤتمر السوووابع والعشووورين للموافقة االسوووتثنائية عليها. ومن جملة األم

        من رجل:     ويلك                                                                                       الحكم، مسألة إجراء االقترا  السري باستمدام النظام التقليدي )ري بطاقات االقترا  الورقية( 

                                                                                              انتماب المدير العام ونائب المدير العام ورعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي على التوالي؛  (   ر

                                 رغلبية الوفود الحاضوووووورة في المؤتمر         وتؤيده       بشووووووأنها                    رحد الوفود طلبا        يقدم                       المسووووووائل الموضوووووووعية التي    ب(
                             من النظام الداملي للمؤتمرات.    21          من المادة    0      للبند                    والمقترعة، وفقا  
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     عد(،                             علقة بإمكانية التمثيل عن ب                                                                 وافق المؤتمر على هيا االقترا  )إلى جانب االقتراحات يات الصووووووولة المت     إيا و
                                                                            ليدي للتصووووويت المادي في المدينة المضوووويفة ربيدجان في كوت ديفوار، وكيلك في موقع                     عتمد هيا النظام التق    سووووي  

      لجميع                                                                                           اقترا  ثانوي في جنيف، في سووووويسوووورا )ويتعين رن يظل هيا الموقع الممصووووص لالقترا  الثانوي متاحا  
         لعشرين(.                                                                                  وفود البلدان األعضاء في االتحاد المسجلين والمفوضين حسب األصول لحضور المؤتمر السابع وا

 
    عد،                                              المؤتمر الساااب  والعشااري  سااتساامي بالتمثيل ت  ب         أتمال                 بشااأ  ما إ ا كاات               ال يوجد تأكيد      اآل        وإلى حد 

                                    . وبالمثل، ساااايقرر المؤتمر ما إ ا كا      افساااا           والعشاااارو                                               و لك أل  ه ا القرار ل  يتخ ه إال المؤتمر الساااااب  
  ،   عد      ت  ب         بكامل             أتاله سيجري    " ب " و   " أ "                    الواردة  ي الفقرتي                       يما يتعلق بالحاالت              أي ا تراع سري       سيجري 

                                                            أو باستخدام ماصة التصويت اإللكترواي والاظام التقليدي كليهما.
 

                                                                          جمي  البلدا  األتضاااء  ي االتحاد للمشاااركة  ي المؤتمر الساااب  والعشااري  و قا        سااتعد    أ  ت      ال بد         وم  ثمة، 
                                                                                                   ألحد السيااريوهات الثالثة المحتملة التي سيوا ق تليها المؤتمر. وترد ه ه السيااريوهات  ي الفقرة أدااه.

 
             عد بأي تأييد                              في حالة لم تحظ المشاركة عن ب     -   2          السيناريو   (  ر 
 
       عد رغم                                              اقترا  ضووووروري للسووووما  بالمشوووواركة والتصووووويت عن ب      كل                             يرفض المؤتمر السووووابع والعشوووورون     قد
                                                                             مجلس اإلدارة. وفي هيه الحالة، لن تكون المشووواركة والتصوووويت ممكنين إال إيا كان بلد             التي قدمها        توصووويات  ال

       للنظام         وفقا            لينوب عن                آمر في االتحاد         عضووووا                             في ربيدجان )رو وكل بلدا           شووومصووويا                         عضوووو في االتحاد حاضووورا  
                 الداملي الحالي(.

 
                في التأكد من رن              هيه البلدان          ، قد ترغب                         للبلدان األعضووووواء في االتحاد        الماصوووووة       للظروف                  على يلك ووفقا           وبناء  

   في           المقيمين             الدبلوماسووويين                                ن فيهم، حسوووب االقتضووواء، المسوووؤولين               في ربيدجان، بم         شووومصووويا           حاضووورا                لديها وفدا  
سفر إلى ربيدجان. وينبغي رن تتحقق البلدان األعضاء في االتحاد ريض       من رن      ا                                                                                              ربيدجان رو اليين سيتمكنون من ال

                                                                                                جميع رعضوواء وفدها مسووجلين في منصووة إدارة فعاليات االتحاد البريدي العالمي ورن رسووماءهم مدرجة فيها على 
                                                                                            النحو الواجب ورنهم مفوضين بواسطة صكوك التفويض التي يجب رن تود  على النحو السليم وبحسب األصول 

    ات.                         من النظام الداملي للمؤتمر   0          من المادة    0       بالبند             ويلك عمال  
 

                            في المؤتمر السووابع والعشوورين،                                                                        وفي المقابل، إيا لم يتمكن بلد عضووو في االتحاد من تعيين وفد يحضوور شوومصوويا  
         المؤتمر.           مالل رعمال                                     يل بلد عضو آمر في االتحاد للنيابة عن                      البلد في إمكانية توك    هيا          فقد يرغب 

 

                      اإلحاطة علما  بما يلي:       ي رجى  ،          السيناريو        وفي هيا 

   عد                                                     في قاعة االجتما  مطالبين باسوووتمدام منصوووة االئتمار عن ب           شووومصووويا                      المندوبون الحاضووورون     سووويظل     ر (
   لن  و                                                                                        الماصوووة باالتحاد البريدي العالمي وباسوووتمدام رجهزة الكمبيوتر المحمولة والسوووماعات الماصوووة بهم. 

             وراق التفويض            والحاملين أل                                  عد إال للمندوبين الحاضوورين شوومصوويا                                      يسووم  بالنفاي إلى منصووة االئتمار عن ب  
                                                                            بأن رمانة المؤتمر لن تتمكن، من الناحية التقنية واللوجسووووووتية والصووووووحية، من إتاحة          ونعلمكم   ة.        المناسووووووب

                          عد الماصووة باالتحاد البريدي               االئتمار عن ب                                  الجتما  )ري من دون اسووتمدام منصووة                  الصوووت دامل قاعات ا
     فقط؛                                                        العالمي(، هيا في حالة قرر المؤتمر السما  بالحضور الشمصي 

          ويجري هيا                              ضاء، بواسطة النظام التقليدي،                                                     سيجري التصويت بواسطة نظام إلكتروني مغلق رو، عند االقت   ب(
                             دامل قاعات اجتماعات المؤتمر؛         التصويت

          عد الماصووة       عن ب           االئتمار                              في ربيدجان من النفاي إلى منصووة                                   لن يتمكن ري شوومص غير حاضوور شوومصوويا     ج(
                                                  المؤتمر باسووتمدام منصووة قناة االتحاد البريدي العالمي        رعمال                               ريدي العالمي ويمكن  فقط متابعة            باالتحاد الب

                                 التلفزيونية المتاحة على اإلنترنت.
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                                    عد مع إمكانية التصويت اإللكتروني فقط               المشاركة عن ب     -   0           السيناريو   ب(
 

                  التصوووويت اإللكتروني  و   عد              مشووواركة عن ب            للسوووما  بال                                                      إيا وافق المؤتمر السوووابع والعشووورون على التدابير الالزمة
                   وبالتصووووويت. وسوووويتمكن                                    المتعلقة بالتسووووجيل وبوثائق التفويض و        آنفا       ِ        ر عِلمتم بها                          فقط، سووووت طبق اإلجراءات التي 

               حضروا شمصيا       سواء      ويلك   ،       الصحي            على النحو  ن     فوضو                          اء في االتحاد المسجلون والم    األعض       بلدان         مندوبو ال
          عد الماصة       عن ب         ئتمار       منصة اال        بواسطة                        المؤتمر السابع والعشرين                    المشاركة في رعمال     ، من   عد      عن ب          شاركوا   رو 
                   جميع االنتمابات( من        يتعلق ب      فيما         و السووري ر               لتصووويت العلني          التصووويت )ا    عن       فضووال                        التحاد البريدي العالمي   با

  .                          مالل منصة التصويت اإللكتروني
 

                     التصووويت اإللكتروني لن    ة       عد ومنصوو      عن ب                منصووة االئتمار          عد بواسووطة                   رن المشوواركة عن ب                   وتجدر اإلشووارة إلى 
             بدء اإلجراءات        (، عند     0202      رغسووووطس     22   من                )ري اعتبارا                                    من اليوم الثاني للمؤتمر فصوووواعدا                      ت تا  إال اعتبارا  

                                            إلتاحة الوقت الكافي ألمانة المؤتمر من الناحية     لك ي           الممتلفة. و        المؤتمر       لجان            رن تقوم بها                   الموضوووووووعية المقرر
                                 إلى االجتما  في شووووكل "هجين"، وكيلك          بالكامل                                          لتسووووهيل االنتقال من االجتما  بالحضووووور الفعلي              تقنية سووووعيا    ال

                        باالجتما  في اليوم األول.                                                           لضمان التحاق البلدان األعضاء في االتحاد غير الممثلة ماديا  
 
                             والنظام التقليدي بالنسوووبة إلى                             ل                   االجتما  في شوووكل هجين مع مياريل التصوووويت اإللكتروني    -   0           السووويناريو   ج(

                                      بعض االقتراعات السرية )مركزان للتصويت(
 

                     عد ورن يسم  باستمدام                                                                                  يجوز للمؤتمر السابع والعشرين، في إطار هيا السيناريو، رن يوافق على المشاركة عن ب  
         ية تتعلق                              عن اسوووتمدام  في ري مسوووائل موضووووع                       جميع االنتمابات، فضوووال      في                              النظام التقليدي لالقترا  السوووري 

                                                                                     بطلب يقدم  وفد ما وتدعم  رغلبية الوفود الحاضرة والمصوتة )"األصوات السرية التقليدية"(.
 

                      اإلحاطة علما  بما يلي:       ي رجى  ،          السيناريو           وبموجب هيا 

                                              باإلضووووووافة إلى رغلبية عمليات االقترا  السووووووري )بمالف       علني                          جري جميع عمليات االقترا  ال           ي توقع رن ت    ر (
                                                               المشار إليها رعاله( عبر منصة التصويت اإللكترونية. وهيا يعني رن                         االقترا  السري التقليدي        إجراءات 

  ؛                                                             عنها آنفا  المتعلقة بالتسجيل وبوثائق التفويض والتصويت ساريا     ن                             سيظل تطبيق اإلجراءات التي ر عل

      رو من                 الحضووور شوومصوويا                                                                         في حالة االقترا  السووري التقليدي، إيا لم يتمكن وفد بلد عضووو في االتحاد من   ب(
           دبلوماسوووويي                                  يا البلد رن يتأكد من رن مسووووؤولي          ينبغي له                               بيدجان لممارسووووة حق  في التصووووويت،            تمثيل  في ر

                      التصوووويت، عند االقتضووواء،             يتمكنون من                            ن يقصووودون جنيف من مكان آمر( سووو                         المقيمين في جنيف )رو اليي
             الدبلوماسوويين                هؤالء المسووؤولين     رن       قوا من                                                       مالل مدة المؤتمر السووابع والعشوورين بكاملها. ويرجى رن تتحق

                                                                  في منصة فعاليات االتحاد البريدي العالمي ورن رسماءهم مدرجة فيها على                مسجلين ريضا                يجب رن يكونوا 
                                                                                      النحو الواجب ورنهم مفوضووين بواسووطة صووكوك التفويض التي يجب رن تود  على النحو السووليم وبحسووب 

                             من النظام الداملي للمؤتمرات.   0          من المادة    0       بالبند                   األصول ويلك عمال  
 

قاعة واحدة  ثان مكون من  لدولي مركز اقترا   ناريو، رنشووووووووأ المكتب ا ما يمص هيا السوووووووي           تحمل اسوووووووم                                                                               وفي
" Espace Polyvalent"    دامل مركز المؤتمرات الدولي في جنيف. وسوووتحتوي                متعدد األغراض"       "فضووواء      بمعنى                                            

                                                        عن شووواشوووة للبا المباشووور لقاعة االجتماعات في ربيدجان. وسووويجري                                    هيه القاعة على صوووندوق اقترا  فضوووال  
                                               في القاعة العامة في ربيدجان وفي مركز المؤتمرات              في اآلن نفس                        االقترا  السري التقليدي                   التصويت باستمدام

                                                                                               الدولي في جنيف. وفي هيه الحالة، سوووووووف تنادي رمانة المؤتمر رسووووووماء البلدان األعضوووووواء في االتحاد المؤهلة 
                                                                                       للترتيب األبجدي الفرنسي، ثم بعد يلك، يجب رن يشير البلد العضو في االتحاد المنادى علي  إلى                 للتصويت وفقا  

يدي                  ثم يقوم بعد يلك    -                     سوووووووواء ربيدجان رو جنيف    -                                                     المكان اليي ينوي رن يمارس في  االقترا  السوووووووري التقل
          باالقترا .
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                                                      يشاركون في االقترا  السري التقليدي نيابة عن بلد عضو في                                               وكما ي كر سابقا ، يجب رن يكون المندوبون اليين 
                        يكونوا مفوضوووين على النحو                                    فعاليات االتحاد البريدي العالمي ورن       إدارة                               االتحاد في جنيف مسوووجلين في منصوووة 

                                                                 المناسووبة )جواز السووفر رو بطاقات الهوية الدبلوماسووية( كي يتمكنوا من     هم     تعريف                     ويجب رن يحملوا بطاقة         السووليم.
                      فويضهم قبل رن يتمكنوا                                                                            تمدام مركز االقترا  الثانوي في جنيف. وستحقق رمانة المؤتمر من هويتهم ووثائق ت  اس

                               ممارسة االقترا  السري التقليدي.            يتمكنوا من                 مركز االقترا  ورن                من النفاي إلى
 

                                     األصووووات الممصوووصوووة في ربيدجان وفي القاعة      فرز            جري في قاعة  ت   ي سووو ت            رز األصووووات ال ف      عملية     عرض  ت  وسووو
" Espace polyvalent"   ( ب                                   في مركز المؤتمرات الدولية في جنيف )البا المباشوووور.                          عقب االنتهاء من التصووووويت              

                                                                             لتمكين رمانة المؤتمر، والموظفين المسوووووؤولين عن فرز األصووووووات وممثلي المرشوووووحين )حسوووووب              ويلك سوووووعيا  
      السووري        قترا   اال        األصوووات ب    فرز            على عملية        آلن نفسوو              باإلشووراف في ا                                االقتضوواء( في كل من جنيف وربيدجان 

                                                                        ، وعلى النتيجة النهائية المسجلة التي ستعلن في القاعة العامة في ربيدجان.        التقليدي
 

          ( لن تتا   0                                                               بأن  في إطار هيا السووويناريو )كما هو الحال بالنسوووبة إلى السووويناريو                   رن تحيطوا علما                ويرجى ريضوووا  
                                                      عد ومنصوووة التصوووويت اإللكتروني إال ابتداء  من اليوم الثاني                              عد بواسوووطة منصوووة االئتمار عن ب                 المشووواركة عن ب  
       نفيها                          عمال الموضوعية المقرر رن ت          ر تنفيي األ د           (، عندما يب    0202      رغسطس     22   من        ارا          )ري اعتب                  للمؤتمر فصاعدا  

                       لجان المؤتمر الممتلفة.
 

       ل                                لمنصبيل المدير العام ونائب المدير العام                                        المسؤولون عن فرز األصوات وممثلو المرشحين    د(
 

                                             من النظام الداملي للمؤتمرات، سووووووويتعين على رئيس     21          من المادة    0 - 0       بالبند         وعمال     0                  في حالة السووووووويناريو 
               لإلشراف على فرز                                                            ثالثة مسؤولين عن فرز األصوات، كل واحد منهم من بلد عضو ممتلف         ِ    رن يعي ِن       االجتما

            مسووووتوى النمو                                راعاة التمثيل الجغرافي العادل و                                را  بالنظام السووووري التقليدي، مع م                      األصوووووات الناتجة عن االقت
                         االقتصادي للبلدان األعضاء.

 

                                                                  يجوز رن ينتمي المسووووووؤولون عن فرز األصوووووووات، إيا جرت االنتمابات باالقترا     ال                      وتجدر اإلشووووووارة إلى رن 
                                       ية مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي،                                                          السري التقليدي، إلى البلدان األعضاء في االتحاد المرشحة لعضو

                                                                        رو تلك التي ترش  مواطنوها لمنصب المدير العام رو منصب نائب المدير العام.
 

                      ن اثنين عن فرز األصوات                   ل سيلزم تعيين مسؤوليل  ف                         ، سي تا  مركزان لالقترا ،  0                      رن  في إطار السيناريو      إلى        نظرا   و
     اآلمر             في ربيدجان و         شوومصوويا           حاضوورا                  ، رحدهما سوويكون ة    متار          الثالثة الم                  ن البلدان األعضوواء م                      من كل بلد تم تعيين ،

                                                                                       جنيف ويلك طوال مدة المؤتمر بكاملها في حالة جرى االقترا  بالنظام السوووووري التقليدي. ويجب رن           حاضووووورا  في 
    ورن                                 فعاليات االتحاد البريدي العالمي      إدارة                مسووجلين في منصووة                                           يكون هؤالء المسووؤولين عن فرز األصوووات ريضووا  

                                                                     وثائق التفويض المناسبة التي حصلوا عليها من بلدانهم األعضاء في االتحاد. ل               يكونوا حاملين
 

        ل                        ل         المسوووؤوليلن عن فرز األصووووات المطلوبيلن لإلشوووراف  ب                                 بلد عضوووو في االتحاد يرغب في التطو      ري          وي رجى من 
        ل          ل                             المسوووووؤوليلن المقترحيلن إلى عنوان البريد اإللكتروني        بهيين                                             على النظام التقليدي، رن يرسووووول البيانات الماصوووووة 

CA.Secretariat@upu.int   وأ  يؤكد وض  وثاتق تفويضهما      0202      أغسطس    4               ي موتد أ صاه                           .  
 

               ممثلو المرشوووووحين         ريضوووووا                                        لنظام الداملي للمؤتمرات، يجوز رن يحضووووور     من ا    02          من المادة    6            أحكام البند        وعمال  ب
      ل                                                                                                  لمنصبيل المدير العام ونائب المدير العام لعملية فرز األصوات المتعلقة بانتماب هؤالء المسؤولين. وفي حالة وافق 

              لمنصووووب من هيين                                          ، فإن ري بلد عضووووو في االتحاد يقدم مرشووووحا   0                                      المؤتمر السووووابع والعشوووورون على السوووويناريو 
     واحد    -                                                    ي عملية فرز األصوووووات، ينبغي علي  رن يقدم ممثلين اثنين                                    المنصووووبين ويرغب في حضووووور ممثلين عن  ف

        فعاليات       إدارة           ن في منصة      ل مسجليل           ن ريضا                                 لى التوالي. ويجب رن يكون الممثال                                  يمثل  في ربيدجان والثاني في جنيف ع
           في االتحاد.        عضوووين  ال   ا  هم ي                                            وثائق التفويض المناسووبة التي حصووال عليها من بلد      يحمال                           االتحاد البريدي العالمي ورن 

                                                                                                     وي رجى من البلدان األعضووواء التي يهمها األمر رن ترسووول البيانات الماصوووة بممثليها إلى عنوان البريد اإللكتروني 
CA.Secretariat@upu.int   ا                          وأ  تؤكد وض  وثاتق تفويضهم      0202      أغسطس    4           موتد أ صاه    في .  
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سابع والعشرون، بدال                وفي حالة وافق  سيناريو                                 المؤتمر ال                            رن يعمل الممثل المعلن عن ،           ، في نتظر  0                      من يلك، على ال
                                              )بحضور مدمة المراجعة الداملية للحسابات لالتحاد             في ربيدجان        الشمصي               عد رو بالحضور                       مع رمانة المؤتمر عن ب  

                        منصة التصويت اإللكتروني.      تمدام    باس      تجري             التصويت التي                        بهدف اإلشراف على عملية     ويلك          كمراقب(، 
 
         التوكيالت  (ـ  ه
 
       توكيال                              عضووو في االتحاد سووبق ل  رن قدم               وإيا كان بلد    عد                                               وافق المؤتمر السووابع والعشوورون على التمثيل عن ب       إيا

                                                              يجوز لهيا البلد العضو، شريطة رن يكون قد قدم وثائق التفويض على  ف  ،                        ، ينوي المشاركة عن ب عد             في بداية األمر
                                                 في منصووة إدارة فعاليات االتحاد البريدي العالمي، رن       وفده                                            النحو السووليم والمناسووب وشووريطة رن يكون قد سووجل 

    عد.                           من المشاركة والتصويت عن ب        وفده         كي يتمكن               يسحب التوكيل
 

سَحب         ويجوز رن  َ  ي                         . وهناك احتمال آمر وهو         رول األمر                  التي منحت التوكيل       نفسها        السلطة        من قبل                 التوكيل مطيا       
   رو     إيا              ل تلقائيا    َ بطَ                                                        ، في وثيقة التوكيل األصولية الماصوة ب ، رن هيا التوكيل ي                                 رن يعلن بلد عضوو في االتحاد رصوال  

      يشووارك  سوو     وفده      ورن                                                                 وثائق التفويض الماصووة ب  للمؤتمر السووابع والعشوورين على النحو السووليم             َّ ما رن ت قدَّم      بمجرد 
        الغيا        رصووووووب                           من تلك اللحظة رن التوكيل              ، واعتبارا        فورا                              لحالة، سووووووتعتبر رمانة المؤتمر          وفي هيه ا   ،          في المؤتمر

                                                         وتأمي في االعتبار وثائق التفويض المقدمة على النحو الصحي .         وباطال  
 

   ب                      في صوووك التوكيل الماص                                                                      وعلى ري بلد عضوووو في االتحاد يرغب في االسوووتفادة من هيه اإلمكانية، رن يدرج
    لي:                          بهيا المصوص على النحو التا                العبارة التالية 

                           ]اسوووووم البلد العضوووووو اليي يعطي      وفد                          وبأثر فوري في حالة مشووووواركة                                     "ي لغى صوووووك التوكيل الحالي تلقائيا  
                                                 للشووووووروط يات الصوووووولة المنصوووووووص عليها في النظام الداملي                                           التوكيل[ في المؤتمر الميكور رعاله، وفقا  
                                      للمؤتمرات من االتحاد البريدي العالمي."

 
                   )إيا قرر بلد ما في                                                                                   ودون المسووواس بما ي كر آنفا  ومن رجل تمكين مشووواركة البلدان األعضووواء في االتحاد سوووريعا  

          عد(، يجوز                          مؤتمر على المشووواركة عن ب         وافق ال     وإيا     عد                  رو المشووواركة عن ب                                     نهاية المطاف حضوووور المؤتمر فعليا  
                                                                 تقديم وثائق التفويض الماصووووة بها مالزمة  لصووووك التوكيل اليي، كما ي كر                                  للبلدان األعضوووواء في االتحاد ريضووووا  

                        يدي العالمي وعندما يكون                                  في منصوووووة إدارة فعاليات االتحاد البر       وفدها                               رعاله، سووووويبدر سوووووريان  بمجرد تسوووووجيل 
                  حسب مقتضى الحال(.   ،  عد                              )سواء بالحضور الشمصي رو عن ب                       المشاركة في المؤتمر         بإمكان 

 
                                                                 تيكير بضرورة إرسال نسخ من وثائق التفويض مسبقا  إلى المكتب الدولي   و(
 

       سووودات                         لبلدان األعضوواء في االتحاد م        ن تقدم ا ر               رن  من الضووروري             كد مجددا   ؤ       ود رن ر   ، ر              ضوووء هيه الظروف   في 
                               ر عدت على النحو الصحي  في رسر     قد                                                                وثائق التفويض الماصة بها إلى المكتب الدولي لتتحقق من رن الصكوك 

                            في صيغتها األصلية عند افتتا           فعليا            وتنفييها                                      إلى إيدا  الصكوك التي استكمل إعدادها        سعيا                 وقت ممكن، ويلك 
            لمناقشووووة هيا  و  ؛     0202      أغسااااطس    4           موتد أ صاااااه   ي                     إلى المكتب الدولي           رن ت قدم        من يلك،                    لمؤتمر )رو، بدال   ا

  . (credentials@upu.int                                                               الميار، يرجى االتصال بأمانة لجنة التفويض على العنوان اإللكتروني: 
 

                         ضووومان نجا  المؤتمر السوووابع      على                   اإليفوارية للمسووواعدة                                               وسووويواصووول المكتب الدولي العمل الوثيق مع الحكومة 
          والعشرين.

 
 

                           عبارات التقدير واالحترام،،،                   وتفضلوا بقبول فائق 
              المدير العام،

                     بشار عبد الرحمن حسين


