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 /(أمینة مجلس االستثمار البریدي) Wendy Eitanالسیدة 
 لمجلس االستثمار البریدي) المساعد األمین( Jeremy Pawseyالسید 

 48 35 350 31 41+/22 36 350 31 41+الھاتف: 
 wendy.eitan@upu.int/jeremy.pawsey@upu.intعنوانا البرید اإللكتروني: 

األعض�����اء في مجلس اإلدارة البلدان  إلى:
 ومجلس االستثمار البریدي

المراقبین في مجلس اإلدارة ومجلس 
 االستثمار البریدي

 
 

 ۲۰۲۱أكتوبر  ٥في برن، 

 
 

 1129(DIRCAB)3100 ة:ـــــاإلحال
 ۲٦إلى  ۲۲دعوة إلى حض�������ور دورتَْي مجلس اإلدارة ومجلس االس�������تثم��ار البری��دي (من  الموضوع:

 )۲۰۲۱ نوفمبر
 
 

 حضرة السیدة، السید،
 

ْین  أن أدعوَ بالنیابة عن رئیس مجلس اإلدارة ورئیس مجلس االس�����تثمار البریدي، یس�����رني،  أعض�����اء المجلس�����َ
لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي  ۲۰۲۱ین لعام لى حضور الدورتین العادیتین الثانیتفیھما إ والمراقبین
د). ص�������فر(ال��دورة  ً االجتم��اع��ات في المكت��ب ال��دولي لالتح��اد البری��دي الع��المي في برن  وس�������تُْعق��َ من  یومی��ا

 ۲۲الفترة من  في )۱+التوقیت العالمي المنس����ق( توقیت وس����ط أوروباب ۱٦:۰۰إلى الس����اعة  ۱۲:۰۰ ةالس����اع
(مجلس اإلدارة). وس��تُعقد  ۲۰۲۱نوفمبر  ۲٦إلى  ۲٥ومن  )االس��تثمار البریدي مجلس( ۲۰۲۱ نوفمبر ۲٤ إلى

اجتماعات الجمعیة العامة لتعاونیة ومجلس اإلدارة مجلس االس���تثمار البریدي  تيْ دورفي األس���بوع الذي یس���بق 
لدولي َقد . ۲۰۲۱نوفمبر  ۱۹و ۱۸وذلك في یومْي  البرید العاجل ا  اللجنة اإلداریة لمجلساجتماعات وس�������تُْع

 ۱٤:۰۰إلى الس�����اعة  ۱۲:۰۰من الس�����اعة نوفمبر  ۱۹في  االس�����تثمار البریدي اإلدارة واللجنة اإلداریة لمجلس
(بالتوقیت  ۱۱:۳۰إلى الس�����اعة  ۱۰:۰۰من الس�����اعة  ۲۰۲۱نوفمبر  ۲۲) وفي ۱(بالتوقیت العالمي المنس�����ق+

الجدول الزمني الجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي  على التوالي. وسیتاح )۱العالمي المنسق+
الموقع اإللكتروني لالتحاد البریدي  علىالخاص���ة بالمجلس���ین  جتماعاتاالوجداول األعمال المؤقتة ومس���تندات 

 .www.upu.int/en/Members-Centreالعالمي 
 

 
 
 
 
// 
 

مجلس /عدد من األعض��اء والمراقبین في مجلس اإلدارة واجھی ،۱۹-بس��بب جائحة كوفیدھ وتجدر اإلش��ارة إلى أن
ً صعوبات في إرسال ممثلیھم االستثمار البریدي  د الدورة قَ ستُعْ . ولھذا السبب، ةھذه الدور في للمشاركة حضوریا

ً سیكون  أنھ ، أيمختلطةبطریقة حضور الب صفر لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي  الحضور شخصیا
بین الذین یتعذر علیھم المندوبالنس�����بة إلى  المش�����اركة عن بُعدإمكانیة مع كلما أمكن ذلك، قع االجتماعات افي مو

عدٌد  ىغَ لْ یُ و/أو  لدَّ عَ س���یُ  ،۲و ۱رد في الملحقین او ھو ماوبناًء على ذلك، وك؛ ۱۹-بس���بب جائحة كوفیدالحض���ور 
 من أحكام النظامین الداخلیین لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي للسماح بالمشاركة عن بُعد.

http://www.upu.int/
mailto:wendy.eitan@upu.int/jeremy.pawsey@upu.int
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ً  المشاركة ‘۱’  بالحضور شخصیا
 

قوانین تتعلق بقواعد جدیدة  ۲۰۲۱سبتمبر  ۲۰في الحكومة السویسریة ، نشرت یةحالال ۱۹-كوفید لجائحة نظراً 
التطعیم ضد لى شھادة لحصول عكیفیة افي الخارج لقوا التلقیح لألشخاص الذین تتوضح لدخول إلى سویسرا وا

ً ش��خص��ی، والتي س��تس��مح الحض��ور ھااإلدالء ب من الخارجالقادمین على المس��افرین یتعین التي قد  مرض كوفید  ا
ً ، األعض������اء البلدانلمندوبي  مجلس االس������تثمار و مجلس اإلدارة دورتيْ لمش������اركة في ، لةبش������روط محدد رھنا
المعلومات على الموقع اإللكتروني للمكتب الفیدرالي الس�����ویس�����ري  المزید من على حص�����ولیمكن الو. البریدي

 وینبغي أن یراعي. www.bag.admin.ch/bag/en/home.html الموقع اإللكتروني: للص�������ح���ة الع���ام���ة على
ً مون الحضور شخصیعزن الذین یوالمندوب  في سویسرا. دخولھم وإقامتھممتطلبات بدقة  ا

 
 تسجیل المشاركین ‘۲’
 

من جمیع مندوبي األعض��اء والمراقبین في مجلس اإلدارة ومجلس االس��تثمار البریدي الذین س��یحض��رون  بُ لَ یُطْ 
ً الدورة   لس����َ تُرْ س����ومنص����ة إدارة فعالیات االتحاد البریدي العالمي. عبر  تس����جیل أنفس����ھمأو عن بُعد /ش����خص����یا

 .كتاب دوري منفصلالتسجیل في ب الخاصة تعلیماتالعد ونیة المتعلقة بالمشاركة عن بُ تقالتفاصیل ال
 
 التصویت ‘۳’
 

ً بمندوبیھم األعض���اء والمراقبون في مجلس اإلدارة ومجلس االس���تثمار البریدي  س���یُفَّوِض مع  التص���ویت تماش���یا
 حالة االقتراع العلني، س�������یس�������محوفي  أحكام النظامین الداخلیین لمجلس اإلدارة ومجلس االس�������تثمار البریدي.

ً شخصیذین یشاركون سواء أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي الفي التصویت لجمیع المشاركة ب  ا
  .منصة التصویت اإللكتروني لالتحاد البریدي العالمي على اإلنترنت وذلك باستخدام عن بُعد أو
 

عضاء مجلس اإلدارة ومجلس إال أل ھذا النوع من االقتراعالمشاركة في  فلن تحقفي حالة االقتراع السري،  أما
ً حاضرین الاالستثمار البریدي  ستخدام  شخصیا سطة بطاقات وذلك با . االقتراع التقلیدیةوسائل إلكترونیة أو بوا

عن بُعد، أن یفوض حقھ في  یش������ارك مجلس االس������تثمار البریدي/یجوز لكل عض������و في مجلس اإلدارةبید أنھ 
ً  مجلس االس���تثمار البریدي/التص���ویت لممثل عض���و آخر في مجلس اإلدارة في برن،  یكون حاض���راً ش���خص���یا

قبل بدایة  مجلس االس��تثمار البریدي/مجلس اإلدارة االجتماع) رئیس في(كتابیاً أو ش��فھیاً  بذلك خبرش��ریطة أن ی
 .التصویت

 
التي س����تُناقش خالل دورتَْي مجلس اإلدارة  المس����ائلتقدیم البلدان األعض����اء في االتحاد البریدي العالمي  ٤’

 ومجلس االستثمار البریدي
 

 ً من النظام الداخلي  ۱٥من المادة  ۲-۳من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة والبند  ۱٤من المادة  ۲-۳لبند ل طبقا
من أي بلد عض��و في االتحاد البریدي العالمي یرغب في طرح أس��ئلة للنقاش ب لَ یُطْ  ،لمجلس االس��تثمار البریدي

 وذلك إلى األمین العام ذات الصلةل المستندات رسِ خالل دورتَْي مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البریدي أن یُ 
 ۱۳بالنس���بة إلى مجلس االس���تثمار البریدي و ۲۰۲۱ أكتوبر ۸قبل افتتاح الدورة بمدة ال تقل عن س���تة أس���ابیع (

 بالنسبة إلى مجلس اإلدارة). ۲۰۲۱أكتوبر 
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدیر واالحترام،،،
 ،العام األمین

 بشار عبد الرحمن حسین



 

 1129(DIRCAB)3100 الكتاب الدوريب ۱ الملحق
 ۲۰۲۱أكتوبر  ٥المؤرخ في 

 
 

 

أثناء دورتھ الثانیة لألعض�������اء والمراقبین في مجلس اإلدارة  عن بُعدتعلیق و/أو تعدیل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أجل الس�������ماح بالتمثیل 
 ۲۰۲۱ لعام

 
 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  القاعدة البدیلة الحكم

 ۲المادة 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 
[...] 

 
ً (ممثلیھ)  ممثلھاإلدارة  مجلس في عض������و كل یعین -۲  وفقا

ً  عض�������و، بلد كل على ویتعیّن .۱للنظام العام  قانونھ مع تماش�������یا
ً  أو الوطني قا تھ وف یة، إلجراءا لداخل لدولي المكتب یبلغ أن ا  قبل ا
م . ولنوفده الدورة افتتاح  مجلس دورات في التس�������جیل تأكید یُقّدِ

 المعلومات ص�������حة من التحقق بعد إال والمش�������اركة فیھا اإلدارة
 القائمة في الواردة بتلك مقارنتھا بعد الص������لة ذات الش������خص������یة

 الس��لطة جانب من األص��ول حس��ب عنھا المبلغ ینللممثل الرس��میة
 .في مجلس اإلدارة المختصة للعضو الحكومیة

 
[...] 

یم����ا یتعلق نی����ة ف لث����ا مجلس اإلدارة ل ب����ال����دورة ا
یكون یقض�������ي ب�أن ، یُعلق المب��دأ ال�ذي ۲۰۲۱ لع��ام

حض����ور األعض����اء ومش����اركتھم في الدورة بص����فة 
ً  ویجوز"شخصیة".  قبول الحضور والمشاركة  أیضا

 .عن بُعد

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

 ً إمكانیة حضور وتمثیل البلدان  تتضمن أیضا
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
رة مجلس اإلدال الث��انی��ةدورة ال��الفع��ال��ة في 

 .۲۰۲۱ لعام
 

تُق���دم  ینبغي أن وفي مث���ل ھ���ذه الح���ال���ة،
ً  عن بُع��دإش�������ع��ارات ب��التمثی��ل  أو  (كت��ابی��ا

 ً ً إلكترونیا  إلى المكتب الدولي. ) مسبقا

 
 من النظام العام. ۱۰٦من المادة  ٤البند  ۱
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 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  القاعدة البدیلة الحكم
 ۱۲المادة 

 الدورات وتنظیم االجتماعات
 
لدوري المحددیجتمع مجلس اإلدارة  -۱  في حس��������ب النظام ا

 في كل لمدة إجمالیة قص���وى تقدر بعش���رة أیام عمل ،النظام العام
تاریخ والمدة التقریبیین لدور .۲دورة  ةوتحدد الجلس��������ة العامة ال

ویجوز لرئیس مجلس اإلدارة، إذا فرضت  القادمة.مجلس اإلدارة 
علیھ الظروف ذلك، أن یعدل التاریخ أو المدة الس�������ابق تحدیدھما 

إبالغ ھذا التغییر إلى وذلك بالتش������اور مع األمین العام، بش������رط 
أعض�������اء مجلس اإلدارة قبل افتتاح الدورة بأس�������بوعین على أقل 

 .تقدیر
 

[...] 
 

یم����ا یتعلق  نی����ةف لث����ا مجلس اإلدارة ل ب����ال����دورة ا
یكون یقض�������ي ب�أن ، یُعلق المب��دأ ال�ذي ۲۰۲۱ لع��ام

حض����ور األعض����اء ومش����اركتھم في الدورة بص����فة 
 ً قبول الحضور والمشاركة  "شخصیة". ویمكن أیضا

 .عن بُعد

دون المساس بالمتطلب المنصوص علیھ في 
من النظ��ام الع��ام  ۱۰۸من الم��ادة  ۲البن��د 

لالتح��اد البری��دي الع��المي فیم��ا یخص تنظیم 
دورات مجلس اإلدارة مادیاً في مقر االتحاد، 

سماح بمشاركة البلدان األعضاء في  یجب ال
االتح����اد والمراقبین اآلخرین بواس�������ط����ة 

في حالة تعذر علیھم الوس�������ائل اإللكترونیة 
 الثانیةدورة الفي  الحضور المادي للمشاركة

 .۲۰۲۱لعام مجلس اإلدارة ل

 ۱۳المادة 
 األماكنترتیب 

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

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

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

یم����ا یتعلق  نی����ة لمجلسف لث����ا اإلدارة  ب����ال����دورة ا
ً  یعلَّق، ۲۰۲۱ لع����ام العم����ل بمب����دأ ترتی���ب  جزئی����ا

 .األماكن

فقط على  ۱۳من المادة  ۱یس��ري نص البند 
ضور الح ایمكنھ تيوفود البلدان األعضاء ال

مجلس اإلدارة ل الثانیةدورة الفي  ش����خص����یاً 
 .في برن ۲۰۲۱لعام 

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

ل یةدورة ا ثان عام مجلس اإلدارة ل ال ؛ ۲۰۲۱ل
البلد األخیر وإذا اقتضى األمر، یستخدم اسم 

 المقدمة". مكانھ "فيكان قد أخذ  الذي

 
الصادر عن مؤتمر إسطنبول. ووفقاً للحكم نفسھ، تشمل المدة القصوى المحددة في عشرة أیام عمل  C/۲۰۱٦ 27من النظام العام، یتماشى تحدید مواعید دورتي مجلس اإلدارة نصف السنویة مع الحكم  ۱۰۸دون المساس بأحكام المادة  ۲

 مجموع أیام دورتْي مجلس اإلدارة اإلثنتْین.
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 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  القاعدة البدیلة الحكم
 ۱۹المادة 

 النصاب القانوني
 

مداوالت مجلس اإلدارة صحیحة إال إذا حضر ما ال تكون  -۱
 ال یقلُّ عن نصف أعضائھ الذین لھم حق التصویت.

مجلس اإلدارة ل الث����انی����ةدورة ال����ب����النس�������ب����ة إلى 
النص�����اب اكتمال التحقق من  ، یعلق مبدأ۲۰۲۱ لعام

ألعض��اء  الش��خص��يیتطلب الحض��ور  الذي القانوني
ً  :المجلس أعض�����اء  وعلیھ، یؤخذ في االعتبار أیض�����ا

ئل  طة الوس��������ا مجلس اإلدارة المش��������اركین بواس�������
النص�������اب  اكتمال اإللكترونیة ألغراض التحقق من

 القانوني.

النص����������اب  ألغراض التحقق من اكتم����ال
 دورة مجلس اإلدارة الث��انی��ةخالل الق��انوني 

یكتم��ل النص���������اب الق��انوني ، ۲۰۲۱لع��ام 
بحضور نصف أعضاء مجلس اإلدارة على 

 التص��ویت حض��وراً  األقل ممن لھم الحق في
ً ش���خص��� بواس���طة الوس���ائل  مش���اركتھمأو  یا

 اإللكترونیة.
 

وفي ھ��ذا الص��������دد، یؤك��د المكت��ب ال��دولي 
أو اإللكتروني ألعضاء  الشخصيالحضور 

ر أولئ���ك األعض���������اء ویعتبِ  مجلس اإلدارة
اكتم��ال النص���������اب  ألغراضح��اض�������رین 

 القانوني المطلوب.
 ۲۰المادة 

 التصویت
 

[...] 
 

دون قیام عض���و في مجلس اإلدارة حاض���ر في  إذا حال مانع -۲
إحدى الدورات باالشتراك في جلسة فلھ الخیار في أن یعھد بحقھ في 

مجلس اإلدارة  التص��ویت كتدبیر اس��تثنائي إلى ممثل عض��و آخر في
لھ حق التص����ویت، بش����رط أن یوّجھ س����لفاً إش����عاراً كتابیاً بذلك إلى 

في مجلس اإلدارة رئیس مجلس اإلدارة. غیر أنھ ال یجوز لعض�������و 
 أن یتولى تمثیل سوى بلد واحد.

 
][... 

 
 
 
 
 

 فيعض�������و  كلل حقس�������ري، یالقتراع الفي حالة ا
فوض حقھ في ی أن ،عدش�����ارك عن بُ ی اإلدارة مجلس

 یكون اإلدارة مجلس فيالتصویت لممثل عضو آخر 
ً  اً حاض����ر  یخبرأن  ةطیفي االجتماع ش����ر ش����خص����یا
 ً ً  (كت��ابی��ا االجتم��اع) رئیس مجلس  أثن��اء أو ش�������فھی��ا

 التصویت. بدایةاإلدارة قبل 

 
 
 
 
 

ش��ارك ی في مجلس اإلدارةعض��و  س��یُمنح كل
تفویض حقھ في التص������ویت إمكانیة  ،عدعن بُ 

بل  لى أن یبلغع یة الرئیس ق . التص�������ویتبدا
مجلس  فيمن كل عض����و  س����یطلب الرئیسو

ماع  أن یبلغ ،عدش�������ارك عن بُ ی اإلدارة االجت
إذا كان یرغب في ممارس�����ة ھذا  اً عماش�����فھی
 في المجلسعض���و اس���م ال عن أن یعلنالحق و

ً الحا  .الذي سیمثلھ ضر شخصیا
 



-٤- 
 

 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  القاعدة البدیلة الحكم
تُحدد طریقة التصویت قبل بدء التصویت، ویمكن أن تكون  -٤

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

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

بناء على طلب عض������وین في مجلس  باالقتراع الس������ري: ۳-٤
تدابیر الالزمة لض�������مان الس�������یر  اإلدارة. وتتخذ عندئذ ال
القانوني لھذه اإلجراءات. وتكون لالقتراع السري األولویةُ 

 األخرى. على إجراءات التصویت 
][... 

مجلس اإلدارة ل الث����انی����ةدورة ال����ب����النس�������ب����ة إلى 
ً ، تكون تس�������ویة جمیع المس�������ائل ۲۰۲۱ لعام  مبدئیا

 باتفاق مشترك.
 

بالنس���بة إلى المس���ائل التي لم یتس���ن تس���ویتھا باالتفاق 
تعلق إجراءات التص�������ویت الواردة في المش�������ترك، 

 بمناداةالتص����ویت  قبل فقطویُ ) رفع األیدي( ۱-٤ البند
 .)۳-٤(البند  االقتراع السريأو  )۲-٤(البند  األسماء

 
 ً  اإلجراءات المعتمدة في المؤتمر الس����ابعمع  اتس����اقا

عد في إمكانیة المش��اركة عن بُ  س��ريوالعش��رین، ال ت
 .اقتراع سريإجراء أي حالة 

 
االقتراع  إمكانیة المش���اركة عن بُعد في حالةتس���ري 

عبر منص������ة التص������ویت اإللكتروني لالتحاد  العلني
 .على اإلنترنت البریدي العالمي

عندما واألس��ماء،  بمناداةفي حالة التص��ویت 
ینادي المكتب الدولي اسم عضو من أعضاء 
مجلس اإلدارة ب���اتب���اع الترتی���ب األبج���دي 

ممثل العض������و في المجلس  دُّ رُ الفرنس������ي، یَ 
 ً لك، بتصویتھ (نعم أو ال أو ممتنع) وذ شفھیا

ً  سواء أكان حاضراً  ً  شخصیا  .أو إلكترونیا
 

وإذا تع����ذر على أي عض�������و في المجلس 
اإلدالء بصوتھ ألي سبب من األسباب أثناء 

ى ھذا العضو نادَ األسماء، یُ  بمناداةالتصویت 
نداء األولي.  ھاء مرحلة ال عد انت یة ب ثان مرة 
وإذا لم یستطع ذلك العضو القیام بالتصویت 
في جولة النداء الثانیة، یس����جل ھذا العض����و 

 ً  .غائبا
 

ح���ال���ة االقتراع الس�������ري، یحق فقط وفي 
ً شخصیالحاضرین  مجلس اإلدارةألعضاء   ا

وذلك االقتراع النوع من المش�����اركة في ھذا 
ام أجھزة التص����ویت اإللكترونیة أو باس����تخد

 بطاقات االقتراع الورقیة التقلیدیة.
 

وأما في حالة االقتراع العلني، فیتمتع جمیع 
األعض����������اء في مجلس اإلدارة، س�������واء 
الحاضرین شخصیاً أو المشاركین عن بُعد، 

منص��ة بالحق في التص��ویت وذلك باس��تخدام 
التص�������وی���ت اإللكتروني لالتح���اد البری���دي 

 .على اإلنترنت العالمي
 
 



 

 1129(DIRCAB)3100الكتاب الدوري ب ۲ الملحق
 ۲۰۲۱أكتوبر  ٥المؤرخ في 

 
 

دورتھ الثانیة أثناء  بھدف إتاحة تمثیل أعضاء مجلس االستثمار البریدي والمراقبین عن بُعد االستثمار البریديأو تعدیل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس و/تعلیق 
 ۲۰۲۱لعام 

 
 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  اإلجراء المقترح الحكم

 ۲ادة الم
 االستثمار البریديأعضاء مجلس 

 
ً  (ممثلیھ) یُعیِّن كل عض����و من أعض����اء المجلس ممثلھ -۱  وفقا

ویتعیَّن على كل بلد عض�����و، أن یبلغ المكتب الدولي . ۱للنظام العام
ً بوفدهقبل افتتاح الدورة  یا ً  ، تماش�������  مع تش�������ریعھ الوطني أو وفقا

قدَّم تأكید التس�������جیل في دورات مجلس  إلجراءاتھ الداخلیة. ولن یُ
االس��تثمار البریدي وحق الوص��ول إلیھا، إال بعد التحقق من ص��حة 
المعلومات الش����خص����یة ذات الص����لة بعد مقارنتھا بتلك الواردة في 

التي بلّغَت بھا حس���ب األص���ول الس���لطةُ للممثلین القائمة الرس���میة 
 لد العضو في مجلس االستثمار البریدي.للب المختصة الحكومیة

 
[...] 

الثانیة  مجلس االس����تثمار البریديدورة بالنس����بة إلى 
لذي ۲۰۲۱لع�ام  بأن ، یُعلق المب�دأ ا یكون یقض�������ي 

حض����ور األعض����اء ومش����اركتھم في الدورة بص����فة 
ً  ویجوز"شخصیة".  قبول الحضور والمشاركة  أیضا

 .عن بُعد

ً إشارات إلى العبارتین " ةیفھم من أی " مصحوبا
ً " على أنھا تتض�����من أیض�����الوص�����ول إلىو"  ا

إمكانیة حض����ور وتمثیل البلدان األعض����اء في 
االتحاد (والمراقبین اآلخرین) بواسطة الوسائل 
 اإللكترونیة، أي من خالل الوس��ائل التي یتیحھا
المكتب الدولي لعقد المؤتمرات عبر اإلنترنت 
 ً  والمؤتمرات المرئیة والس�����معیة وذلك ض�����مانا

دورة مجلس االس���تثمار للمش���اركة الفعالة في 
 .۲۰۲۱البریدي الثانیة لعام 

 
عارات أیض��������اً تُقدم  وفي ھذه الحالة، إش�������

ً  عدعن بُ بالتمثیل  ً  (كتابیا ً ) مس���بقأو إلكترونیا  ا
 إلى المكتب الدولي.

 ۱۳المادة 
 الدورات وتنظیم االجتماعات

 
لم��دة ب��الوتیرة المح��ددة في النظ��ام الع��ام، یجتمع المجلس  -۱

 الجلس����ةوتُحدد  .۲للدورة الواحدة أیام عمل ۱۰إجمالیة ال تتجاوز 
مة عا مدة التقریبیین  ال تاریخ وال تھال یة لدور تال ویجوز لرئیس  .ال

دورة مجلس االس����تثمار البریدي الثانیة بالنس����بة إلى 
لذي ۲۰۲۱لع�ام  بأن ، یُعلق المب�دأ ا یكون یقض�������ي 

حض����ور األعض����اء ومش����اركتھم في الدورة بص����فة 
ً  ویجوز"شخصیة".  قبول الحضور والمشاركة  أیضا

 .عن بُعد

دون اإلخالل بالش���رط المنص���وص علیھ في 
من النظ��ام الع��ام  ۱۱٤من الم��ادة  ۲البن��د 

لالتح��اد البری�دي الع��المي فیم��ا یخص تنظیم 
دورات مجلس االستثمار البریدي بالحضور 

 خص����ي في مقر االتحاد، یجب الس����ماحالش����
بمش��������اركة البلدان األعض��������اء في االتحاد 
 

 من النظام العام. ۱۱۲المادة من  ۳البند  ۱
ذاتھ، تش���یر المدة اإلجمالیة التي ال  وبحس���ب الحكم .الص���ادر عن مؤتمر إس���طنبول 27C /۲۰۱٦من النظام العام، فإن جدولة دورات مجلس االس���تثمار البریدي نص���ف الس���نویة ھذه تتوافق مع الحكم  ۱۱٤دون اإلخالل بأحكام المادة  ۲

 أیام عمل إلى دورتي مجلس االستثمار البریدي معاً. ۱۰ تتجاوز



-۲- 
 

 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  اإلجراء المقترح الحكم
یھإذا  المجلس، تاریخ أو المدة  ذلك،الظروف  حتَّمت عل تعدیل ال

دارة واألمین إلالمحددة وذلك باالتفاق المس����بق مع رئیس مجلس ا
 افتتاح قبل أعض���اء المجلس إلىوبش���رط إبالغ ھذا التغییر  ،العام

 .تقدیر أقل على بأسبوعین الدورة
 

[...] 

والمراقبین اآلخرین بواس�������ط��ة الوس��������ائ�ل 
اإللكترونیة في حالة تعذر علیھم الحض������ور 

 ً یا دورة مجلس للمش��������اركة في  ش�������خص�������
في  ۲۰۲۱االس�������تثمار البریدي الثانیة لعام 

 .برن

 ۱٤ادة الم
 األماكنترتیب 

 

ً المجلسترتب الوفود، في جلس�������ات  -۱ للترتیب األبجدي  ، تبعا
 الفرنسي لألعضاء.

 
بالقرعة، في الوقت المناس����ب، اس����م  المجلسیس����حب رئیس  -۲

 دوراتدورة من  كل البلد الذي سیأخذ مكانھ في الدورة التالیة، أثناء
 .المنصة الرئاسیةأمام  ةفي المقدم المجلس

االس����تثمار البریدي الثانیة دورة مجلس إلى بالنس����بة 
عام  ً  یعلَّق، ۲۰۲۱ل یا بدأ المتص��������لالعمل  جزئ  بالم

 .األماكنترتیب ب

على وفود  ۱٤من المادة  ۱نص البند  ینطبق
الحض�������ور  ایمكنھ تيالبلدان األعض�������اء ال

 ً دورة مجلس االستثمار البریدي في  شخصیا
 .في برن ۲۰۲۱الثانیة لعام 

 

على  ۲وعالوة على ذل��ك، ال ینطبق البن��د 
دورة مجلس االس�������تثم��ار البری��دي الث��انی��ة 

مر، ؛ وإذا اقتض�������ى األفي برن ۲۰۲۱ لعام
كان قد أخذ  البلد األخیر الذيیس����تخدم اس����م 

 المقدمة". في"مكانھ 
 ۲۳ادة الم

 النصاب القانوني
 

ما ال یقل  ذا حضرإال إال تكون مداوالت المجلس صحیحة  -۱
 .الذین لھم حق التصویت نصف عدد أعضائھ عن

دورة مجلس االس����تثمار البریدي الثانیة بالنس����بة إلى 
حض����ور أعض����اء  ض����رورة ق مبدأیعلّ ، ۲۰۲۱لعام 

وعلیھ،  .الكتمال النص��اب القانونيش��خص��یاً المجلس 
ً یؤخذ في االعتبار أیض ن والمشارك المجلسأعضاء  ا

 التحقق منبواس����طة الوس����ائل اإللكترونیة ألغراض 
 النصاب القانوني. اكتمال

دورة  خاللالنص��������اب الق��انوني یكتم��ل  لكي
نی����ة  لث����ا بری����دي ا ل ثم����ار ا ت مجلس االس��������

نصف أعضاء  یحضر أن یجب، ۲۰۲۱ لعام
ل ھم الحق في ا مجلس على األق����ل ممن ل

ً  التص����ویت حض����وراً  أو بواس����طة  ش����خص����یا
 الوسائل اإللكترونیة.

 

وفي ھ��ذا الص��������دد، یؤك��د المكت��ب ال��دولي 
أو اإللكتروني ألعضاء  الشخصيالحضور 

 ر أولئ��كَ ویعتبِ  االس�������تثم��ار البری��ديمجلس 
اكتم��ال  ألغراضاألعض��������اء ح��اض�������رین 
 النصاب القانوني المطلوب.



-۳- 
 

 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  اإلجراء المقترح الحكم
 ۲٤المادة 

 التصویت
 

[...] 
 

  

 حاضرذا تعذر على عضو في مجلس االستثمار البریدي، إ -۲
أن في حدى الجلسـ�����ات، فلھ الخیار إحدى الدورات، حضور إفي 

في  عض����و آخر إلىبص����فة اس����تثنائیة  التص����ویتیعھد بحقھ في 
ً  یوّجھ، بش�����رط أن المجلس رئیس إلى بذلك  إش�����عاراً كتابیاً س�����لفا

عض�������و في المجلس أن یتولى تمثیل غیر أنھ ال یجوز لالمجلس. 
 سوى بلد واحد خالف بلده.

 
[...] 

 

في حالة إجراء اقتراع س���ري، یحق ألي عض���و من 
أعض���اء مجلس االس���تثمار البریدي یش���ارك عن بُعد 
أن یفوض حقھ في التص���ویت إلى ممثل عض���و آخر 

، ش���خص���یاً في االجتماعالمجلس یكون حاض���راً في 
المجلس بذلك (س���واء كتابیاً بش���رط أن یخطر رئیس 

 .اً في االجتماع) قبل التصویتیھأو شف
 

رص����ة لكل عض����و من أعض����اء س����تتاح الف
مجلس االس����تثمار البریدي یش����ارك عن بُعد 
لتفویض حقھ في التصویت عن طریق إبالغ 
الرئیس بذلك قبل التص�������ویت. وس�������یطلب 
الرئیس من كل عض��و في مجلس االس��تثمار 
ماع  عد إبالغ االجت البریدي یش��������ارك عن بُ
ش���فویاً برغبتھ في ممارس���ة ھذا الحق وذكر 

لبریدي الحاض���ر عض���و مجلس االس���تثمار ا
 شخصیاً الذي سیمثلھ.

 
ر طرائق التص�����ویت قبل بدء ھذا األخیر. ویجوز أن  -٥ تُقَرَّ

 على النحو التالي:یُجرى التصویت 
 ؛برفع األیدي ۱-٥
بناء على طلب أحد أعض��اء المجلس أو  :بمناداة األس��ماء ۲-٥

الترتیب األبجدي  باتباعویتم ذلك  .استجابة لرغبة الرئیس
 ؛الممثلة في المجلس للبلدانالفرنسي 

 .باالقتراع الس��ري: بناء على طلب عض��وین في المجلس ۳-٥
 اوتتخذ عندئذ التدابیر الالزمة لضمان السیر القانوني لھذ

، س���واء طبِّق بالوس���ائل اإللكترونیة أو بواس���طة اإلجراء
على لھ األولویة وھذا اإلجراء  ؛التقلیدیة بطاقات االقتراع

 التصویت.غیره من إجراءات 
][... 

دورة مجلس االس��تثمار البریدي الثانیة بالنس��بة إلى و
ً ، تكون تس�������ویة جمیع المس�������ائل ۲۰۲۱لعام   مبدئیا

 .بإجماع اآلراء
 

وبالنس��بة إلى المس��ائل التي ال یمكن تس��ویتھا بإجماع 
تعلق إجراءات التص�������وی����ت الواردة في اآلراء، 

وال یجوز التص�������ویت ، (أي رفع األیدي) ۱-٥ البند
) أو باالقتراع الس��ري ۲-٥(البند  األس��ماء بمناداةإال 

 .)۳-٥(البند 
 
تماش��یاً مع اإلجراءات المعتمدة في المؤتمر الس��ابع و

والعش���رین، ال تنطبق إمكانیة المش���اركة عن بُعد في 
 .حالة إجراء أي اقتراع سري

األس������ماء، عندما  بمناداةفي حالة التص������ویت و
ینادي المكتب الدولي اس���م عض���و من أعض���اء 

ب��اتب��اع الترتی��ب  البری��دي االس������تثم��ارمجلس 
األبج��دي الفرنس������ي، یرد ممث��ل العض������و في 

 ً بتص����ویتھ (نعم أو ال أو ممتنع)  المجلس ش����فھیا
ً  وذلك، سواء أكان حاضراً  ً  شخصیا  .أو إلكترونیا

 
وإذا تعذر على أي عض��و في المجلس اإلدالء 
بصوتھ ألي سبب من األسباب أثناء التصویت 

األس���ماء، ینادى ھذا العض���و مرة ثانیة  بمناداة
بعد انتھاء مرحلة النداء األولي. وإذا لم یستطع 

یام بالتص���ویت في جولة النداء ذلك العض���و الق
ً الثانیة، یسجل ھذا العضو   .غائبا



-٤- 
 

 ذات الصلةالمالحظات التفسیریة  اإلجراء المقترح الحكم
عن بُعد في حاالت  المش�������اركةس�������تنطبق إمكانیة و

لمفتوح عبر منص���ة التص���ویت اإللكتروني االقتراع ا
 .على اإلنترنت الخاصة باالتحاد البریدي العالمي

وفي حالة إجراء اقتراع س�����ري، ال یحق إال 
ألعض���������اء مجلس االس�������تثم���ار البری���دي 
الحاض�����رین ش�����خص�����یاً المش�����اركة في ھذا 
االقتراع ب���اس�������تخ���دام أجھزة التص�������وی���ت 

 اإللكتروني أو االقتراع الورقي التقلیدي.
 

فتوح، یحق لجمیع وفي حالة إجراء اقتراع م
أعض����������اء مجلس االس�������تثم����ار البری����دي 
المشاركین إما عن بُعد أو شخصیاً المشاركة 
في ھذا االقتراع باس��تخدام منص��ة التص��ویت 
اإللكتروني على اإلنترنت الخاص���ة باالتحاد 

 البریدي العالمي.
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