المكتب الدولي
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SWITZERLAND
الهاتف+41 31 350 31 11 :
الفاكس+41 31 350 31 10 :
www.upu.int

جهات االتصال :السيد ( Siva Somasundramأمين مجلس اإلدارة)/
والسيد ( Altamir Linharesمساعد أمين مجلس اإلدارة)
رقما الهاتف+41 31 350 32 01/+41 31 350 35 56 :
عنوانا البريد اإللكترونيsiva.somasundram@upu.int/altamir.linhares@upu.int :

إلى :البلدان األعضاااااااا ي مجلس
اإلدارة ومجلس االساااااااتثمااار
البريدي
المراقبين ي مجلس اإلدارة
ومجلس االستثمار البريدي

برن ،ي  3مارس 2021

السيدة ( Wendy Eitanأمينة مجلس االستثمار البريدي)
السيد ( Jeremy Pawseyمساعد أمينة مجلس االستثمار البريدي)
رقما الهاتف+41 31 350 36 22/+41 31 350 35 48 :
عنوانا البريد اإللكترونيwendy.eitan@upu.int/jeremy.pawsey@upu.int :

اإلحالـــــة:
الموضوع:

3100(DIRCAB)1017

دعوة إلى حضوووووووو دو ت َي مجلس اإلدا ة ومجلس االسوووووووتبمووا ال وود (من  91إلى 03
أ ل )0309

حضرة السيدة ،السيد،
بالنيابة عن رئيس مجلس اإلدارة ورئيس مجلس االساااااااتثمار البريدي ،يسااااااارني دعوة أعضاااااااا المجلساااااااين
والمراقبين يهما إلى حضور الدورتين العاديتين األوليين لعام  2021لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي
(الدورة  .)9وساااات َع د االجتماعات ي المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي ي برن من الساااااعة  12:00إلى
الساااااااااعة  11:00بتوقيت وساااااااا أوروبا (غرينتش )2+كل يوم خالل الفترة من  19إلى  23أبريل 2021
(مجلس االساااتثمار البريدي) ومن  21إلى  30أبريل ( 2021مجلس اإلدارة) .وخالل األسااابول السااااب لدورة
مجلس االسااااتثمار البريدي (من  12إلى  11أبريل  )2021سااااتَع د اجتماعات أ رقة مجلس االسااااتثمار البريدي
الممولة من المستخدمين والمجلس االئتماني ل صندوق نوعية الخدمة .و سيرد الجدول الزمني الجتماعات مجلس
اإلدارة ومجلس االسااااااتثمار البريدي وجداول األعمال الممقتة ومسااااااتندات االجتماعات على الموقع اإللكتروني
لالتحاد البريدي العالمي .www.upu.int/en/Members-Centre
قررا ،ع ب إجرا مشاااورات عبر الكتابات
وتجدر اإلشااارة إلى أن مجلس اإلدارة ومجلس االسااتثمار البريدي َّ
ً
الدورية للمكتب الدولي ،السماح لألعضا والمراقبين الذين ال يمكنهم حضور الدورتين شخصيا بسبب جائحة
ع ِّدِّل و/أو أ َل ِّغي
 /كو يد 19-بالمشاااركة يهما عن بََعد؛ وبنا ً على ذلك ،وحسااب ما ورد ي الملح ين  1و ،2د َ
عدد من أحكام النظامين الداخليين لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي للسماح بالمشاركة عن بََعد.
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’ ‘1المشاركة عن بََعد
نتيجة الساااااتشااااارا جائحة كو يد ،19-منعت الحكومة الساااااويسااااارية ع د جميع األحداع العامة اعتبارا ً من 12
ديساااااامبر  2020وحتى إشااااااعار تخر .وتعتبر اجتماعات المنظمات الدولية التي تشاااااامل مشاااااااركين من البلدان
األعضاااااااا والمندوبين الخارجيين أحداثا ً عامة .ومع ذلك ،بغية االمتثال لمتالبات النظام العام لالتحاد البريدي
العالمي التي تنص على ع د دورتي مجلس اإلدارة ومجلس االسااتثمار البريدي بالحضااور المادي ي جز منها
على األقل ،يجري العمل على الحصول على استثنا من الحكومة السويسرية يتيح الحضور المادي لعدد محدود
من المشاااااااركين من و دي رئيسااااااي مجلس اإلدارة ومجلس االسااااااتثمار البريدي (تركيا واليابان على التوالي).
وبالتالي ،ال جوز لممبلي جم ع األعضوووووووان امج ن لمجلس اإلدا ة ومجلس االسوووووووتبما ال د والم ا ن
ف هما سوى المشا كة عن ُعد.

’ ‘2تسجيل المشاركين وأداة المشاركة عن بََعد
يََالب من جميع مندوبي األعضااا والمراقبين ي مجلس اإلدارة ومجلس االسااتثمار البريدي الذين ساايحضاارون
الدورة عن بََعد تسااجيل أنفسااهم .ويجري إنشااا منصااة جديدة للمشاااركة عن بَعد تشااتمل على إجرا ات تسااجيل
جديدة .وست َرسل التفاصيل الت نية المتعل ة بالمشاركة عن بََعد وتعليمات التسجيل قريبا ً ي كتاب دوري منفصل.

’ ‘3ت ديم البلدان األعضاااااا ي االتحاد البريدي العالمي األسااااائلة التي ساااااتَناقش خالل دورتي مجلس اإلدارة
ومجلس االستثمار البريدي
ي تضي البند  2-3من المادة  11من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة والبند  2-3من المادة  11من النظام الداخلي
لمجلس االساااتثمار البريدي من أي بلد عضاااو ي االتحاد البريدي العالمي يرغب ي ارح أسااائلة للن اش خالل
دورتي مجلس اإلدارة ومجلس االسااااااتثمار البريدي أن يرساااااال المسااااااتندات المعنية إلى األمين العام قبل ا تتاح
الدورة بمدة ال ت ل عن ستة أسابيع ( 8مارس  2021بالنسبة إلى مجلس االستثمار البريدي و 11مارس بالنسبة
إلى مجلس اإلدارة).
وتفضلوا ب بول ائ عبارات الت دير واالحترام،،،
األمين العام،
بشار عبد الرحمن حسين

الملحق  1بااكلابااكد الا
المؤ خ في  3مك س 2021
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تعليق و/أو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أجل السماح بالتمثيل عن بُعد لألعضاء والمراقبين في مجلس اإلدارة

الحام

القكع ة الب يلة

المك ة 2
أعضكء مجلس اإل ا ة إخطك الممثلين

بكلنسااااااابة إلى ال ة  9لمجلس اإل ا ة ،يُُعلق المب أ يف م من أ إشااااااااااك ات إلى العبااااك بين
الذ يقضي بأن يا ن حض األعضكء مشك اب م صمصااح بكص صالمشااك اةص على أن ك ببضاامن
بمثياال البلا ان
في ال ة بصااافة صشاااخصااايةص .يج ز أيضاااك اب ل أيضااااااااك إماااكنيااة حضااااااا
األعضاااكء في االبحك ل الم اابين ايخ ين
المشك اة عن بُُع .
الحض
ب اسااطة ال سااكئل اإللاب نية ،أ من خالل
ال ساااااااكئل البي يبيح ك المابد ال لي لعق
المؤبم ات عب اإلنب ناااات المؤبم ات
الم ئية السااامعية ذل ضااامكنك للمشاااك اة
الفعكلة في ال ة  9لمجلس اإل ا ة.

[]...
يعين ال عضااااااا في مجلس اإل ا ة ممثله فقك للنظكم
-2
ال عكم .يمان أن يا ن هذا المم ثل مصاااااااح بك بم ن د أ ع ة
منا بين آخ ين مؤهلين أيضااااااااك لالشاااااااب ا في المنااكاشااااااااكت
البص يت .يبعين على ال بل عض  ،بمكشيك مع اكن نه ال طني
أ ف قك إلج اءا به ا ل اخل ية ،أن يبلغ الما بد ا ل لي ا بل افب بكح
ال ة بممثله المعين بكلمن بين الم افقين له .لن يُُق ِِّّم بأاي
ات مجلس اإل ا ة المشاااااااك اة في ك إال بع
البساااااااجيل في
البحقق من صحة المعل مكت الشخ صية ذات ال صلة بع مقك نب ك
ببل ال ا ة في القكئمة ال ساااااامية للمن بين المبلغ عن ك حسااااااد
األص ل من جكند السلطة الحا مية المخبصة للعض في مجلس
اإل ا ة.
[]...

المالحظكت البفسي ية ذات الصلة

في هذه الحكلة ،ب ُ ق م أيضااااااااك إشاااااااعك ات
بكلبمثيل عن بُُع لابكبيك أ إلاب نيك مسااابقك
إلى المابد ال لي.
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الحام

القكع ة الب يلة

المالحظكت البفسي ية ذات الصلة

المك ة 12
ال ات بنظيم االجبمكعكت

بكلنسااااااابة إلى ال ة  9لمجلس اإل ا ة ،يُُعلق المب أ
الذ يقضي بأن يا ن حض األعضكء مشك اب م
في ال ة بصااافة صشاااخصااايةص .يمان أيضاااك اب ل
المشك اة عن بُُع .
الحض

ن اإلخالل بكلشااا ط المنصااا ل عليه في
البناا  2من المااك ة  101من النظااكم العااكم
لالبحااك الب يا العااكلمي فيمااك يخل بنظيم
ات مجلس اإل ا ة بكلح ض ال شخ صي
في مق االبحك  ،يجد الساااااامكح بمشااااااك اة
البل ا ان األعضااااااااكء في االبحااك الم اابين
ايخ ين ب اسااااطة ال سااااكئل اإللاب نية في
حكلة بعذ علي م الحضااااااا شاااااااخصااااااايك
للمشاااااك اة في ال ة  9لمجلس اإل ا ة في
مق االبحك بب ن.
ينطبق نل البن  1من المك ة  13على ف
البل ان األعضاااااااكء البي يمان ك الحضااااااا
شاااااخصااااايك في ال ة  9لمجلس اإل ا ة في
المابد ال لي فقط.

 -1يجبمع مجلس اإل ا ة من حيث المب أ م بين في الساااااانة في مق
االبحك لم ة إجمكلية اص ى بق بعش ة أيكم عمل .بح الجلسة العكمة
البك يخ الم ة البق يبيين ل ب ك القك مة .يج ز ل ئيس مجلس اإل ا ة،
إذا ف ضااااااات عليه الظ أ ذل  ،أن يع ل البك يخ أ الم ة الساااااااكبق
بح ي همك ذل بكلبشااك مع األمين العكم ،بش ا ط إبالا هذا الب يي إلى
أعضكء مجلس اإل ا ة ابل افببكح ال ة بأسب عين على أال بق ي .
[]...
المك ة 13
ب بيد األمكان

بكلنسااااااابة إلى ال ة  9لمجلس اإل ا ة ،يعلق جزئيك
العمل بمب أ ب بيد األمكان.

ب بد ال ف في جلساااااااكت مجلس اإل ا ة أج زبه ببعك
-1
للب بيد األبج الف نسي لألعضكء.
يساااااااحاااد ئيس مجلس اإل ا ة باااكلق عاااة ،في ال اااات
-2
المنكساااد ،اسااام البل الذ سااايأخذ ماكنه في المق مة أمكم منصاااة
ات مجلس اإل ا ة.
ة من
ال ئكسة ،أثنكء ال
بكلنسااااااا بة إلى ا ل ة  9لمجلس اإل ا ة ،يعلق م ب أ
المك ة 19
البحقق من اابمكل النصاااااااكد القكن ني الذ يبطلد
النصكد القكن ني
ح ض أع ضكء المجلس شخ صيك .عليه ،يؤخذ في
 -1ال با ن م ا الت مجلس اإل ا ة صحيحة إال إذا حض مك االعببك أيضااااك أعضااااكء مجلس اإل ا ة المشااااك اين
ال يق ُّل عن نصأ أعضكئه الذين ل م حق البص يت.
ب اسااااطة ال سااااكئل اإللاب نية ألح ا البحقق من
اابمكل النصكد القكن ني.

عال ة على ذلاا  ،ال ينطبق البناا  2على
الااا ة  9لمجلس اإل ا ة؛ إذا اابضاااااااى
األم  ،يسبخ م اسم البل األخي الذ اكن ا
أخذ ماكنه صفي المق مةص.
ألح ا البحقق من اابمكل النصكد القكن ني
خالل ال ة  9لمجلس اإل ا ة ،يجد حض
نصأ أعضكء مجلس اإل ا ة على األال ممن
ل م الحق في البصا يت حضا ا شاخصايك أ
مشك اب م ب اسطة ال سكئل اإللاب نية.
في هذا الص  ،يؤا المابد ال لي الحض
الشاااااخصاااااي أ اإللاب ني ألعضاااااكء مجلس
ااااااكء حكضاااااا ين
اإل ا ة يعببِّ أ لئ األعضا ِّ
ألح ا اابمكل النصكد القكن ني المطل د.
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الحام

اإلج اء الذ اخبك مجلس اإل ا ة بكألحلبية اببكعه

المالحظكت البفسي ية ذات الصلة

المك ة 20
البص يت

بكلنسااابة إلى ال ة  9لمجلس اإل ا ة ،با ن بسااا ية
جميع المسكئل مبدئيا بكلب افق.

في حكلة البص ا يت بمنك اة األساامكء ،عن مك
ينك المابد ال لي اسم عض من أعضكء
مجلس اإل ا ة باااكبباااك الب بياااد األبجااا
الف نسااااااي ،ي ُّ ممثل العضاااااا في المجلس
شف يك بب ص يبه لنعم أ ال أ ممبنع ذل ،
س اء أاكن حكض ا شخصيك أ إلاب نيك.

[]...
بكلنسبة إلى المسكئل البي ال يمان بس يب ك بكلب افق،
بعلق إج اءات البصااااااا يت ال ا ة في البن ين 1-4
االاب ا السااااااا على
 -4ب ُح ط يقة البص ا يت ابل ب اية عملية البص ا يت .يمان  3-4لأ  ،فع األيااا
أن يج على النح البكلي:
الب الي  -ال يج ز البص يت إال بمنك اة األسمكء.
إذا بعااااذ على أ عضااااااا في المجلس
 1-4ب فع األي ؛
ينطبق هااذا الخيااك على أعضااااااااكء مجلس اإل ا ة اإل الء ب ص به أل سبد من األسبكد أثنكء
 2-4بمنك اة األسمكء :بنكء على طلد أح أعضكء مجلس اإل ا ة المشااك اين بكلحضاا الشااخصااي أ إلاب نيك على البص يت بمنك اة األسمكء ،ينك ى هذا العض
م ة ثكن ية ب ع انب كء م ح لة ال ن اء األ لي.
أ اسااااااابجااكبااة ل حبااة ال ئيس .يبم ذلا بااكببااك الب بيااد ح س اء.
إذا لم يسبطع ذل العض القيكم بكلب ص يت
األبج الف نسي للبل ان الممثلة في مجلس اإل ا ة؛
في ج لة الن اء الثكنية ،يسااااجل هذا العضاااا
 3-4بكالاب ا السااااااا  :بنكء على طلد عضااااااا ين في مجلس
حكئبك.
اإل ا ة .ببخذ عن ئذ الب ابي الالزمة لضااااااامكن الساااااااي
القكن ني ل ذه اإلج اءات .با ن لالاب ا الس األ ل يةُ
وال يسممممممر ب جراء اقتراع سمممممره في
على إج اءات البص يت األخ ى.
الحالة ،وتجره ت سوية كل الم سائل التي لم
[]...

يتسن تسويتها بتوافق اآلراء (بما فيها تلك
التي سمممممتخضممممم نظريا لالقتراع السمممممره
بواسطة التصويت بمناداة األسماء.

الملحق  2بااكلابااكد الا
المؤ خ في  3مك س 2222
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تعليق و/أو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس االستثمار البريدي من أجل السماح بتمثيل األعضاء والمراقبين عن بعد في المجلس

الحام

اإلج اء المقب ح

المك ة 2
أعضكء مجلس االسبثمك الب ي

بكلنسااااابة إلل ال ة  9لمجلس االسااااابثمك الب ي ب يفهم من أ إلااااااااااك ات إلل العبااااك بين
يُُعلق المب أ الذ يقضي بأن يا ن حض ا عضكء "مصاااااااح بك" "ال صااااااا ل إلل" علل أنهك
بمثيل البل ان
ملاااك ابهم في ال ة بصااافة "لااايصاااية" .يمان ببضمن أيضك إماكنية حض
ا عضاااكء في االبحك ل الم ا بين ايي ين
الملك اة عن بُع .
أيضك ب ل الحض
ب اسااوة ال سااكئل اإللاب نيةب أ من يالل
ال ساااااااكئل البي يبيحهك المابد ال لي لعق
المؤبم ات عب اإلنب ناااات المؤبم ات
الم ئية السااامعية ذل ضااامكنك للملاااك اة
الفعااكلااة في ال ا ة  9لمجلس االسااااااابثمااك
الب ي .

[]...
ُعين ال عضاااااا من أعضااااااكء المجلس ممثل فقك للنظكم
 -2يُ ِّ
العكم .يج ز أن يا ن هذا الممثل مصاااااااح بك بمن د أ ع ة
منا بين ري ين مؤهلين أيضااااااااك لاللاااااااب ا في المنااك لااااااااكت
البصااا يت .يبعيععن علل ال بل عضااا ب أن يبلت المابد ال لي
بل افببكح ال ة بممثل المعيععن بكلمن بين الم افقين ل ب بمكلاايك
مع بلااااااا يع ال وني أ فقك إلج اءاب ال ايلية .لن يُُق ععم بأاي
حق ال صاااا ل
ات مجلس االساااابثمك الب ي
البسااااجيل في
إليهكب إال بع البحقق من صحة المعل مكت الليصية ذات الصلة
بع مقك نبهك ببل ال ا ة في القكئمة ال سااااااامية للمن بين البي
بلغََت بهك حسااااد ا صاااا ل الساااالوةُ الحا مية للبل العضاااا في
مجلس االسبثمك الب ي .
[]...

المالحظكت البفسي ية ذات الصلة

في هذه الحكلةب ب ُ ق م أيضااااااااك إلاااااااعك ات
بكلبمثيل عن بُع لابكبيك أ إلاب نيك مسااابقك
إلل المابد ال لي.
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الحام

اإلج اء المقب ح

المالحظكت البفسي ية ذات الصلة

المك ة 23
ال ات بنظيم االجبمكعكت

بكلنسااااابة إلل ال ة  9لمجلس االسااااابثمك الب ي ب
يُُعلق المب أ الذ يقضي بأن يا ن حض ا عضكء
ملاااك ابهم في ال ة بصااافة "لااايصاااية" .يمان
الملك اة عن بُع .
أيضك ب ل الحض

ن اإليالل بكللااا و المنصااا ل علي في
البناا  2من المااك ة  221من النظااكم العااكم
لالبحااك الب يا العااكلمي فيمااك ييل بنظيم
ات مجلس االسبثمك الب ي بكلحض
اللاااايصااااي في مق االبحك ب يجد الساااامكح
بملااااااااك اة البل ان ا عضااااااااكء في االبحك
الم ا بين ايي ين ب اساااااااوااة ال سااااااااكئال
اإللاب نية في حكلة بعذ عليهم الحضاااااا
لاااايصاااايك للملااااك اة في ال ة  9لمجلس
االسبثمك الب ي في مق االبحك بب ن.
ينوبق نل البن  2من المك ة  21علل ف
البل ان ا عضاااااااكء البي يمانهك الحضااااااا
لاااايصاااايك في ال ة  9لمجلس االساااابثمك
الب ي ب في المابد ال لي فقو.

 -2يجبمع المجلس من حيث المب أب م بين في السنة في مق االبحك
لم ة إجمكلية ال ببجك ز  22أيكم عمل .ب ُح الجلساااااااة العكمة البك يخ
الم ة البق يبيين ل ب البكلية .يج ز ل ئيس المجلسب إذا حب عمت علي
الظ ف ذل ب بع يل البك يخ أ الم ة المح ة ذل بكالبفكق المسبق مع
ئيس مجلس اإل ا ة ا مين العااكمب بلاااااا و إبالا هااذا البغيي إلل
أعضكء المجلس بل افببكح ال ة بأسب عين علل أ ل بق ي .
[]...
المك ة 21
ب بيد ا مكان

بكلنسااااابة إلل ال ة  9لمجلس االسااااابثمك الب ي ب
يعلعق جزئيك العمل بكلمب أ المبصل بب بيد ا مكان.

ب بد ال ف ب في جلسكت المجلسب ببعك للب بيد ا بج
-2
الف نسي لألعضكء.
يسحد ئيس المجلس بكلق عةب في ال ت المنكسدب اسم
-2
ة من
البل الذ سااااااايأيذ ماكن في ال ة البكليةب أثنكء ال
ات المجلس في المق مة أمكم المنصة ال ئكسية.
بكلنسااااابة إلل ال ة  9لمجلس االسااااابثمك الب ي ب
المك ة 23
يعلق مب أ ض ة حض أعضكء المجلس ليصيك
النصكد القكن ني
الابمكل النصكد القكن ني .علي ب يؤيذ في االعببك
 -2ال با ن م ا الت المجلس صحيحة إال إذا حض مك ال يقل أيضاك أعضاكء المجلس الملاك اين ب اساوة ال ساكئل
اإللاب نية غ اض البحقق من اابمكل النصاااااااكد
عن نصف ع أعضكئ الذين لهم حق البص يت.
القكن ني.

عال ة علل ذلاا ب ال ينوبق البناا  2علل
ال ة  9لمجلس االساااااابثمك الب ي ؛ إذا
ا بضاااال ا م ب يساااابي م اساااام البل ا يي
الذ اكن أيذ ماكن "في المق مة".
لاي يابمل النصااااكد القكن ني يالل ال ة 9
لمجلس االسااابثمك الب ي ب يجد أن يحضااا
نصااااف أعضااااكء المجلس علل ا ل ممن لهم
الحق في البصاااا يت حضاااا ا لاااايصاااايك أ
ب اسوة ال سكئل اإللاب نية.
في هااذا الصاااااااا ب يؤا ا المابااد ال ا لي
الحض الليصي أ اإللاب ني عضكء
مجلس االسااااااابثمااك الب يا
يعببِّ أ لئا َ
ا عضااااااااكء حااكضااااااا ين غ اض اابمااكل
النصكد القكن ني المول د.
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الحام
المك ة 21
البص يت

اإلج اء الاااذ ايباااك بااا أغلبياااة أعضاااااااااكء مجلس المالحظكت البفسي ية ذات الصلة
االسبثمك الب ي
بكلنسااااابة إلل ال ة  9لمجلس االسااااابثمك الب ي ب
با ن بس ية جميع المسكئل مبدئيا بإجمكل اي اء.

بكلن سبة إلل الم سكئل البي لم يب سن ب س يبهك بإجمكل
[]...
اي اءب بعلق إج اءات البصااااااا ياااات ال ا ة في
اال ب ال
 -5ب ُقَ ع و ائق البصااااااا يت بل ب ء هذا ا يي  .يج ز أن الفق بين  3-5 2-5لأ ب فع ا يااا
السااااااا علل الب الي ب ال يج ز البصااااااا يت إال
يُُج ى البص يت علل النح البكلي:
بمنك اة ا سمكء.
 2-5ب فع ا ي ؛
 2-5بمنك اة ا ساااامكءا بنكء علل ولد أح أعضااااكء المجلس أ
اسااابجكبة ل غبة ال ئيس .يبم ذل بكببكل الب بيد ا بج
الف نسي للبل ان الممثلة في المجلس؛
 3-5بكال ب ال الساااا ا بنكء علل ولد عضاااا ين في المجلس.
ببيذ عن ئذ الب ابي الالزمة لضااامكن الساااي القكن ني لهذا
اإلج اءب سااااا اء وبِّق بكل ساااااكئل اإللاب نية أ ب اساااااوة
بوك كت اال ب ال البقلي ية؛ هذا اإلج اء ل ا ل ية علل
غي ه من إج اءات البص يت.
[]...

ينوبق هذا الييك علل أعضااااكء مجلس االساااابثمك
الب ي الملاااك اين لااايصااايك أ إلاب نيك علل ح
س اء.

في حكلة البص ا يت بمنك اة ا ساامكءب عن مك
ينك المابد ال لي اسم عض من أعضكء
مجلس االسااااااابثمك الب ي بكببكل الب بيد
ا بج الف نسااااايب ي ممثل العضااااا في
المجلس لااااااافه يك ببصااااااا ي ب لنعم أ ال أ
ممبنع ذل ب سا اء أاكن حكضا ا لاايصاايك
أ إلاب نيك.
إذا بعااااذ علل أ عضااااااا في المجلس
سبد من ا سبكد أثنكء
اإل الء ب ص ب
البص يت بمنك اة ا سمكءب ينك ى هذا العض
م ة ثكن ية ب ع انبهكء م ح لة ال ن اء ا لي.
إذا لم يسبوع ذل العض القيكم بكلبص يت
في ج لة الن اء الثكنيةب يسااااجل هذا العضاااا
غكئبك.
وال يسممممممر ب جراء اقتراع سمممممري في
الحالة ،وتجري تسموية كل المسمائل التي لم
يتسن تسويتها بتوافق اآلراء (بما فيها تلك
التي سمممممتخضممممم نظريا لالقتراع السمممممري
بواسطة التصويت بمناداة األسماء.

