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اإلحالـــــة2102(DPRM.URS)1066 :

الموضوع :المشاااااركة ي مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السااااابل والعشااااري  .وثائق تفويض المندوبي -
تقديم وثائق التفويض مسبقا ً إلى المكتب الدولي ي موعد أقصاه  51يوليو 0205
حضرة السيدة ،السيد،
لقد ُو ِّج َهت الدعوة إلى البلدان األعضااااااااء في االتحاد للميااااااااركة في مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السااااااااب
والااعيااااااااارياان فااي الااكااتااااا الاااادوري  2100(DPRM.RESU)1151الاامااؤرف فااي  22نااوفاامااباار .0222
وطبقا للقرار  0202/CA 1الذي اتخذه مجلس اإلدارة في دورته االساااااااتثنا ية (مساااااااتند دورة مجلس اإلدارة
االساااتثنا ية -0202 -المساااتند  )8الصاااادر في  02أكتوبر  ،0202قُرر تأجيل المؤتمر السااااب والعيااارين إلى
الفترة من  2إلى  07أغسطس .0202
وعمل بالنظام الداخلي الحالي للمؤتمرات فيما يتعلق بوثا ق تفويض المندوبين ،يج أن ت ُقدم و ثا ق التفويض
محررة طبقا لألصول وأن تحمل توقي ر يس الدولة أو ر يس الحكومة أو وزير اليؤون الخارجية للبلد العضو
المعني أو توقي أي موظف حكومي آخر مرخص له كتابيا بتوقي وثا ق التفويض على النحو المناساااااااا من
هؤالء المسااااااؤولين .ويج أن ت ُرفق وثا ق التفويض بنسااااااخة من هذا الترخيص .وأن ت ُقدم وثا ق التفويض في
نساااختها األصااالية .ويج إيداع وثا ق التفويض عند افتتاح المؤتمر لدى السااالطة المعينة لهذا الغرض .وت ُياااج
البلدان األعضاء على تقديمها في أقر وقت ممكن.
ويمكن االطلع على القواعد الحالية التي تنظم وثا ق تفويض المندوبين في المادتين  0و 3من النظام الداخلي
للمؤتمرات اللتين تردان في المجلد الذي يحتوي على قرارات مؤتمر أديس أبابا االساااتثنا ي لعام  0228المتاح
 /في الموق اإللكتروني للتحاد البريدي العالمي .ويرد طي هذا الكتا نص المادتين  0و( 3الملحق .)2
ويجدر التذكير أيضااااااا بأنه عمل بأحكام البند  0من المادة  222من النظام العام للتحاد البريدي العالمي ،يجوز
لبلد عضااو ما أن يتخذ الترتيبات ليمثله وفد بلد عضااو آخر ،علما بأنه ال يجوز لوفد ما أن يمثل سااوى بلد عضاو
واحد غير بلده .وفي هذه الحالة يج أن يكون توكيل البلد العضاااااااو الذي يتخذ الترتيبات ليُُمثل بهذه الطريقة،
بنفس يكل وثا ق التفويض الميار إليها أعله.
ويج أن ت ُساالم وثا ق التفويض األصاالية المسااتوفية لألصااول على النحو السااليم والواج إلى أمانة لجنة وثا ق
التفويض (اللجنة  )2عند افتتاح المؤتمر .وساااااااعيا إلى تيساااااااير مراجعة وثا ق التفويض ،نحثكم على تقديم هذه
الوثا ق في أسرع وقت ممكن ،اعتبارا من أول أيام التسجيل ( 8أغسطس .)0202
Kma/Mlk-Ag
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-0ووفقا للبند  3من المادة  3من النظام الداخلي للمؤتمرات ،يجوز للمندوبين غير الحاملين لوثا ق التفويض أو الذين
لم يودعوا وثا ق تفويضهم ،المياركة في المداوالت والتصويت منذ اللحظة التي يبدؤون فيها االيتراك في أعمال
المؤتمر ،بياارط أن تكون حكوماتهم قد أبلغت المكت الدولي بأسااما هم .وينطبق األمر نفسااه على المندوبين الذين
تكون وثا ق تفويضااهم غير مسااتوفية لألصااول ولن يساام لهؤالء المندوبين بالتصااويت ،اعتبارا من الوقت الذي
يوافق فيه المؤتمر على آخر تقرير للجنة وثا ق التفويض ت ُقر فيه أن ها لم تساااااااتلم وثا قهم أو أن تلك الوثا ق غير
سليمة ،وذلك إلى حين يُُسوى الوض .
عقدت في أبريل  ،0202بالتوصاااايات
ويرجى ملحظة أن مجلس اإلدارة أحاط علما ،في جلسااااته األخيرة التي ُ
الواردة في الم ستند (مجلس اإلدارة -2-0202 -الم ستند 20ج) ووافق عليها (وي ضم هذا الم ستند تقرير المكت
الدولي عن الترتيبات القانونية واللوجساااااتية والتكنولوجية وغيرها من الترتيبات اللزمة الساااااتضاااااافة المؤتمر
الساب والعيرين ،بما في ذلك إمكانية التمثيل عن بُُعد ،إذا اتض أنه يتعذر عقد المؤتمر على النحو المخطط له
حاليا) .ولكن وكما هو موضااااااا في الفقرات من  28إلى  02من ذلك المساااااااتند ،لن تؤثر الترتيبات المقترحة
للسماح بإجراء المؤتمر في يكل "هجين" على إجراءات إيداع وثا ق التفويض للبلدان األعضاء.
 /ويسرني أن أ رفق طيه لعلمكم نموذجين من وثا ق التفويض ونموذجين من وثا ق التوكيل.
وأخيرا ،أود تذكيركم بأنه حتى لو لم يي وثا ق تفويض المندوبين أي عي  ،فلن يكون بإمكانهم التصويت فيما
يتصل باتفاق خدمات الدف البريدية الذي تتناوله اللجنة  5التابعة للمؤتمر إن لم يكن بلدهم طرفا في هذا االتفاق.
ويمكن أن يصااااب أي بلد لم يوق االتفاق في المؤتمر السااااادس والعياااارين ،طرفا باالنضاااامام إليه في أي وقت
(المادة  07من الدستور).

المراجعة المسبقة لوثا ق تفويض المندوبين
سااعيا إلى ضاامان إيداع جمي وثا ق التفويض على النحو الواج والمناس ا  ،يُُرجى من جمي البلدان األعضاااء
التفضااااال بموافاة المكت الدولي مسااااابقا بنساااااخة مؤقتة من هذه الوثا ق بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي:
( ،)credentials@upu.intفي أسااااااارع وقت ممكن و ي موعد أقصااااااااه  51يوليو  ،0205لكي يتمكن المكت
الدولي من مراجعتها م سبقا وموافاتكم بتقييم لها قبل افتتاح المؤتمر .وبهذا سيكون أمام البلدان األع ضاء التي ال
تستوفي وثا ق تفويضها اليروط اللزمة ما يكفي من الوقت لتصحي هذه الوثا ق للمياركة في المؤتمر.
وقد يفضااااي عدم تقديم هذه النسااااخة المؤقتة من وثا ق التفويض مساااابقا ،إلى عدم السااااماح للوفد بالمياااااركة في
المؤتمر أو أال يسم له بالتصويت في حالة وجود مخالفات.
وبالمثل ،إذا رغ بلدكم في أن يوكل بلدا آخر لتمثيله ،فينبغي إرسال نسخة مؤقتة من وثيقة التوكيل المعني إلى
المكت الدولي ي موعد أقصاه  51يوليو  0205لكي يراجعه مسبقا على غرار وثا ق التفويض.
ولمساااعدتكم على إعداد وثا ق التفويض على النحو الواج والمناساا  ،يُُرجى االطلع على القا مة المرجعية
 /الخاصة بوثا ق التفويض والواردة في الملحق .0
وإذا كنتم في حاجة إلى المزيد من المعلومات عن أي أمر محدد ،فيرجى أال تترددوا في االتصاااااااال بالمكت الدولي
على العنوان التالي.credentials@upu.int :
وتفضلوا بقبول فا ق عبارات التقدير واالحترام،،،
المدير العام،
بيار عبد الرحمن حسين

الملحق  1بالكتاب الدوري 2102(DPRM.URS)1066

المؤرخ في  7يونيو 0201
َّ

النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة 0
الوفود
 -1يُُقصددد بمصددحل "وفد" الش د أ و موموا اخش د اأ الييي يمينحد حد البلداي اخ لددا للمشددارك في
المؤتمر .ويتكوي الوفد مي رئيس للوفد وكيلك ،ند االقتلا  ،مي نائب لرئيس الوفد ومندوب و دة مندوبيي،
و ند اللزود ،موظف و ـدة موظفيي ملحقيي (بما في يلك ال برا  ،واخمنا  ،وما إلى يلك).
 -0يكوي رؤسدددددددا الوفود ون َّوابحد وكيا المندوبوي ممثليي للبلداي اخ لدددددددا وفقا للبند  0مي المادة  11مي
الدستور ،إيا كانوا مزوديي بوثائق تفويض تستوفي الشروح المحددة في المادة  3مي هيا النظاد.
 -3يسدددم للموظفيي الملحقيي بحلدددور الولسددداح ولحد الحق في االشدددتراك في المداوالح ،ولكي ال يتمت َّموي
ادة بحق التصدددويح ،ير نه يمكي لرئيس وفدهد ي ير أ لحد بالتصدددويح باسدددد بلدهد في ولسددداح اللواي.
ويوب ي تسلد مثل هيه الترا يأ ،كتاب  ،قبل بد الولس  ،إلى رئيس اللون الممني .
المادة 3
وثائق تفويض المندوبيي
 -1ت ُحرر وثائق تفويض المندوبيي بشددكل سددليد وحسددب اخصددول ويُُوقع ليحا رئيس الدول و رئيس الحكوم و
وزير ال اروي للبلد الممني ،و ي مسؤول حكومي آ ر تر أ له سلح مي هيه السلحاح كتاب وحسب اخصول
بالتوقيع لى وثائق التفويض .وت ُشددفع وثائق التفويض بنسدد مي هيا التر يأ .وت ُق َّدَّد وثائق التفويض في نسدد تحا
حرر بلغ ير لغت َ َْي
اخصددددددلي وحبيا لو كاي يلك بلغ مي لغت َ َْي الممل في المكتب الدولي .ما وثائق التفويض التي ت ُ َّ
الممل في المكتب الدولي (وال يكوي المكتب الدولي يقدد دم تروم لحا) ،فيوب ي تُشدددددددفع بتروم إلى اللغ
اإلنكليزي و اللغ الفرنسدددي وببياي يؤكد ي هيه التروم تمكس لى نحو صدددحي فحول المسدددتند اخصدددلي .وتبيي
وثائق تفويض المندوبيي الييي يحق لحد التوقيع لى الوثائق (المندوبيي المفولددددددديي) نحال هيا التوقيع (توقيع رهنا
بالتصدددددديق و الموافق  ،و توقيع بشدددددرح تاكيد السدددددلحاح الم تصددددد  ،و توقيع نحائي) .وفي حال دد ووود هيه
ُ
وثائق التفويض التي تر أ لحاملحا
المملوم المحددة ،يمتبر التوقيع مرهونا بالتصدددددددديق و الموافق  .وتشدددددددتمل
بالتوقيع لى الوثائق لدددددددمنا لى حق المشدددددددارك في المداوالح والتصدددددددويح .وير َّ أ للمندوبيي الييي منحتحد
السددلحاح الم تص د تفويلددا كام دوي تولددي نحال هيا التفويض بالمشددارك في المداوالح والتصددويح والتوقيع
ف يلك صددددراح مي نأ وثائق التفويض .وتشددددتمل وثائق التفويض التي تر أ
لى الوثائق ،ما لد يتلدددد
لحاملحا المشارك باسد البلد الممني و تمثيله ،لمنا لى حق المشارك في المداوالح والتصويح فحسب.
-0

ت ُو َدا وثائق التفويض ند افتتاح المؤتمر لدل السلح المميََّّن لحيا الغرض.

 -3يووز للمندوبيي ير المزوديي بوثائق التفويض و الييي لد يود وا وثائق تفويلدددددددحد المشددددددددارك في
المداوالح والتصويح مني اللحظ التي يبدؤوي فيحا االشتراك في مال المؤتمر ،بشرح ي تكوي حكوماتحد قد
بلغح المكتب الدولي باسددمائحد .وينحبق يلك يلددا لى المندوبيي الييي ا تبرح وثائق تفويلددحد ير سددليم .
وال ير أ لحؤال المندوبيي بمد يلك بالتصدددددويح ،ا تبارا مي الوقح اليي يوافق فيه المؤتمر لى آ ر تقرير
سو الموقف .ويوب ي يوافق المؤتمر
للون وثائق التفويض ي حظ فيه ي وثائقحد لد ترد و ير سليم إلى ي يُ َ
لى آ ر تقرير قبل ي انت اباح ير انت اب رئيس المؤتمر وقبل الموافق لى مشاريع الوثائق.

-0 -1تت ي وثائق تفويض بلد لددو ،يمثله في المؤتمر وفد بلد لددو آ ر( ،توكيل) الشددكل نفسدده اليي تت يه
وثائق التفويض الميكورة في البند .1
 -5ال تقبل وثائق التفويض والتوكي ح المرسدددددددل بحريق البرل .لكي ت ُقبل البرقياح التي تويب لى حلب
مملوماح اأ بمسال وثائق التفويض.
 -6يكوي للوفد اليي يمنع مي حلدددور ولسددد و دة ولسددداح ،بمد إيداا وثائق تفويلددده ،الحق في ي يمثله
وفد بلد لددددو آ ر بشددددرح ي ي حر بيلك كتاب رئيس االوتماا الممني .ير نه ال يووز لوفد واحد ي يمثل
سول بلد لو واحد ير بلده.
 -7يووز لمندوبي البلداي اخ لدددا التي ليسدددح حرافا في حد االتفاقاح ي يشدددتركوا في مداوالح المؤتمر
ال اص بحيا االتفال ،دوي ي يكوي لحد حق التصويح.

الملحق  2باللتاالا الاي
المؤ َّ خ في  7ي ني 2222
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القائمة المرجعية الخاصة بوثائق تفويض (توكيالت) المندوبين
البلي العض ______________________ :
الال يخ______________________ :

ال قم

النقلط الالزم الاحقق منهل

2

هل قُ ِّي َمت اسامل ة ثلئق الاف يض األصلية؟

يجا أن اقيم اسااااامل ة ثلئق الاف يض األصاااالية الل اللجنة  2الالبعة
للمؤام .

2

هل قع علل ثلئق الاف يض:

ال يمتن أن اقبل ثلئق الاف يض الاي ي قعهل أ شخص آخ .

-

ئيس الي لة؟

-

ئيس الحت مة؟

-

زي الشؤ ن الخل جية؟

-

3

نعم

ال

المالحظلت

أ م ظف حت مي آخ حلصل علل
الا خيص التالبي ال اجا من هؤالء
المسؤ لين با قيع ثلئق الاف يض؟

هل حييت الصاااااالحيلت الممن حة لل في
ب ض ا ف في ثلئق الاف يض لالمشاال تة
في الميا الت الاص يت الا قيع)؟

-

ي َّخص للمني بين الذين منحاهم الساااالطلت المخاصااااة اف يضاااال
تلمال ي ن ا ضيح ميى هذا الاف يض بللمشل تة في الميا الت
الاصااا يت ا قيع ال ثلئق ،مل لم ياضاااح خالف ذلك صااا احة
من نص ثلئق الاف يض.

-

ينبغي أن ا ضاااااااح ثلئق اف يض المني بين الذين يحق لهم
ا قيع ال ثاالئق لالمنااي ب ن المف ضااااااا ن) ماايى هااذا الا قيع
لا قيع هنل بللاصاااااييق أ الم افقة ،ا قيع بشااااا ط ال ج
للسلطلت المخاصة ،ا قيع نهلئي).

اإلج اء الاصحيحي الالزم

-2-

ال قم

النقلط الالزم الاحقق منهل

3
لالبع).

4

هل ُق ِّي َمت ثلئق الاف يض بلإلنتليزية أ
الف نسااااية ،أ بإحيى اللغلت األخ ى الاي
يا ف االاحلي علل قسااااااام ا جمة خلص
بهل أ هل هي م فقة با جمة ساامية ب
لغة من هلاين اللغاين؟

نعم

ال

المالحظلت
-

في حااللااة عاايم ج ي هااذم المعل مااة المحاايية ،يعاب الا قيع
خلضعل للاصييق أ للم افقة.

-

ُ
ثلئق الاف يض الاي ا خص لحلملهل با قيع ال ثلئق
اشااااااامل
ضمنل حق المشل تة في الميا الت الاص يت.

يجا أن اق َّيَّم ثلئق الاف يض بلإلنتليزية أ الف نساااااية ،أ بإحيى
اللغلت األخ ى الاي يا ف االاحلي علل قسااام ا جمة خلص بهل أ
أن ا ُ فق با جمة سمية بلللغة اإلنتليزية أ الف نسية.

اإلج اء الاصحيحي الالزم

النموذج رقم 1
(بكامل السلطات)

وثيقة تفويض
(اسم البلد)

أرخص أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بموجب
هذه الوثيقة
(الصفة)

للسيد/للسيدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس/رئيسة الوفد
للسيد/للسيدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساعد/مساعدة رئيس الوفد
للسيد/للسادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مندوب/مندوبة
(للسيدة/للسيدات)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اسم البلد)

بتمثيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السابع والعشرين في
الفترة من  9إلى  72أغسطططططس  ،7271وبالمشططططاركة في المداوالت والتصططططويت ،وتوقيع الوثائق التي يعتمدها
المؤتمر ،رهنا بالتصديق أو الموافقة عليها.
وإثباتا لما تقدم ،سلمت هذه الوثيقة للعمل بموجبها قانونا.
حررت في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(التوقيع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الخاتم)
1

رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشطططططؤون الخارجية أو أي موظف حكومي آخر حاصطططططل على الترخيص الكتابي الواجب من هؤالء المسطططططؤولين
بتوقيع وثائق التفويض .وأي توقيعات أخرى غير كافية.

النموذج رقم 2
(مع حق توقيع محدود)

وثيقة تفويض
(اسم البلد)
1

أرخص أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بموجب هذه
الوثيقة
(الصفة)

للسيد/للسيدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس/رئيسة الوفد
للسيد/للسيدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساعد/مساعدة رئيس الوفد
للسيد/للسادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مندوب/مندوبة
(للسيدة/للسيدات)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اسم البلد)

بتمثيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السابع والعشرين في الفترة
من  9إلى  72أغسطس  ،7271وبالمشاركة في المداوالت والتصويت.
الصيغة رقم 1

يرخص للسيد/للسيدة ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،رئيس الوفد ،بتوقيع الوثائق التي يعتمدها
المؤتمر ،رهنا بالتصديق أو الموافقة عليها.

الصيغة رقم 7

يرخص لكل من السيد/السيدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ والسيد/السيدة ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ،بمفردهما أو
مجتمعين ،بتوقيع الوثائق التي يعتمدها المؤتمر ،رهنا بالتصديق أو الموافقة عليها.

الصيغة رقم 3

يرخص للسيد/للسيدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،رئيس الوفد أو في حالة وجود مانع ،مساعد رئيس الوفد (أو أحد
مساعدي رئيس الوفد) ،بتوقيع الوثائق التي يعتمدها المؤتمر ،رهنا بالتصديق أو الموافقة عليها.
وإثباتا لما تقدم ،سلمت هذه الوثيقة للعمل بموجبها قانونا.
حررت في ــــــــــــــــــــــــــ ،بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــ
(التوقيع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الخاتم)
1

رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية أو أي موظف حكومي آخر حاصل على الترخيص الكتابي الواجب من هؤالء المسؤولين بتوقيع وثائق
التفويض .وأي توقيعات أخرى غير كافية.

النموذج رقم 1
(بحق التوقيع)

توكيل
ووثيقة تفويض
(اسم البلد)

أرخص أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1من ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بموجب
هذه الوثيقة وبمقتضى البند  2من المادة  101من النظام العام لالتحاد البريدي العالمي،
(اسم البلد المرخص له)

لوفــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اسم البلد)

بتمثيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في مؤتمر االتحاد البريدي
 ،2021وبالمناااار ة في المداوالت والتصاااويت
العالمي الساااابع والعنااارين في الفترة من  9إلى  22أغسااا
وتوقيع الوثائق التي يعتمدها المؤتمر باسم
(اسم البلد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،رهنا بالتصديق أو الموافقة عليها من قبل السل ات المختصة
لهذا البلد.
وإثباتا لما تقدم ،سلمت هذه الوثيقة للعمل بموجبها قانونا.

ُحررت في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التوقيع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الخاتم)

1

رئي الدولة أو رئي الح ومة أو وزير النااؤون الخارجية أو أي موظف ح ومي آخر حاصاال على الترخيص ال تابي الواجب من هؤالء المسااؤولين بتوقيع
وثائق التفويض .وأي توقيعات أخرى غير افية.

النموذج رقم 2
(بدون حق التوقيع)

توكيل
ووثيقة تفويض
(اسم البلد)

أرخص أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بموجب
هذه الوثيقة وبمقتضى البند  2من المادة  ،101من النظام العام لالتحاد البريدي العالمي،
(اسم البلد المرخص له)

لوفــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(اسم البلد)

بتمثيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في مؤتمر االتحاد البريدي العالمي
السابع والعشرين في الفترة من  9إلى  22أغسطس  ،2021وبالمشاركة في المداوالت والتصويت باسم
(اسم البلد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإثباتا ً لما تقدم ،سلمت هذه الوثيقة للعمل بموجبها قانونا ً.

ُحررت في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التوقيع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الخاتم)

1

رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية أو أي موظف حكومي آخر حاصل على الترخيص الكتابي الواجب من هؤالء المسؤولين بتوقيع وثائق
التفويض .وأي توقيعات أخرى غير كافيةً.

