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  1المادة 
  مبادئ المشاركةو االستثمار البریدي واختصاصاتھ ھدف مجلس

  
ات  -1 اص تثمار البریدي مھام واختص ار إلیھ (مجلس االس ٌ  )"المجلس"بكلمة فیما یلي المش َدة على النحو  ُمحدَّ

ةالواجب في وثائق االتحاد ( تور والنظام العام وخاص  ذاتومجلس اإلدارة  المؤتمر قرارات) كما تدعم 1الدس
  .ة نطاق أنشطتھالصل

 
َّذ  المجلسأعمال  متنظَّ   -2 تراتیجیة االتحاد وخطة أعمالھ وفي تحقیق األھداف المحدَّ  أجل منوتُنف دة في اس

  .البرنامج والمیزانیةوثیقة 
 
لة من النظام العام المتعلقة بتنظیم دورات   -3 اس باألحكام ذات الص د من ، المجلسدون المس أي یُقص

ول" ارات في ھذا النظام الداخلي إلى "الوص و، إش اركة"، و"الجلوس"و"الحض ، ر"، و"التفویض"، و"المش
اء  ور وتمثیل أعض مل إمكانیة حض ائل اإللكترونیة المجلسو"التمثیل" على أنھا تش عبر ، أي والمراقبین بالوس

ة باالتحاد البریدي العالمي ة االجتماعات عن بُعد الخاص اركة  منص مان المش التي یتیحھا المكتب الدولي لض
ً ، یجب الحاالتفي مثل ھذه وعد"). عن بُ  (یشار إلیھا فیما بعد بـ "المشاركة المجلسالنشطة في اجتماعات   أیضا

  المشاركة عن بُعد إلى المكتب الدولي عند التسجیل لحضور االجتماع.ب إشعاراتتقدیم 
  
  

  2المادة 
  االستثمار البریدي أعضاء مجلس

 
اء یُعیِّ  -1 و من أعض ً  (ممثلیھ) ممثلھ المجلسن كل عض وویتعیَّ  .2لنظام العامل وفقا في  ن على كل عض

ً بوفده، أن یبلغ المكتب الدولي قبل افتتاح الدورة المجلس یا ً  ، تماش ریعھ الوطني أو وفقا  إلجراءاتھ الداخلیة. مع تش
جیل في دورات مجلسولن یُقدَّ  تثمار البریدي م تأكید التس ول إلیھا، االس حة  وحق الوص إال بعد التحقق من ص

میة  لة بعد مقارنتھا بتلك الواردة في القائمة الرس یة ذات الص خص ب للممثلین المعلومات الش ّغَت بھا حس التي بل
ُ  األصول  .في مجلس االستثمار البریديللبلد العضو  المختصة الحكومیة السلطة

 
اء،   -2 كیلة وفد بلد من البلدان األعض ك حول تش اء) رئیس یبتُّ وفي حال وجود ش  نوابھم/نائبھ أوالوفد،  (رؤس
 ، في المسألة.واوجد  إن
  
  

  3المادة 
  والمراقبون المؤقتونالمراقبون 

  
  المراقبون  -1
1-1   ُ   :بصفة مراقب، المجلس لجان اجتماعاتفي و العامة الجلساتالمشاركة في  ىدعى الكیانات التالیة إلت
  ؛ممثلو األمم المتحدة  1-1-1
 ؛االتحادات المحدودة  1-1-2
  ؛أعضاء اللجنة االستشاریة  1-1-3
  ؛3الكیانات المسموح لھا بحضور اجتماعات االتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر  1-1-4

 
 من النظام العام. 113 المادةمن الدستور و 18المادة  1
 العام.من النظام 112المادة من  3البند  2
 ).C 78/2012) واالتحاد األوروبي (C 115/1999) وفلسـطین (C 7/1979) وجامعة الدول العربیة (C 92/1974التحاد األفریقي (ا 3
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عندما یتضمن جدول البریدي ھذا المجلس في جلسات مجلس االستثمار الذي یمثل  مجلس اإلدارة رئیسُ   1-1-5
 ؛تتصل بمجلس اإلدارة األعمال مسائل

اء األجھزة ال رئیسُ   1-1-6 اریة ورؤس تش رة تابعة اللجنة االس ھذه األجھزة في  ، الذین یمثلونللمجلسمباش
  اللجنة االستشاریة وبھذه األجھزة؛مجلس عندما یتضمن جدول األعمال مسائل تتصل بالجلسات 

  ؛نفسھالذین یعیِّنھم مجلس اإلدارة اإلدارة ممثلو مجلس   1-1-7
  نھم اللجنة نفسھا؛الذین تعیِّ  ممثلو اللجنة االستشاریة  1-1-8
  .األعضاء في االتحاد األخرى البلدان  1-1-9
اء األجھزة األخرى التابعة ل یجوز  1-2 والمجلس لرؤس ص اور مع رئیس أن یرّخِ مجلس واألمین ال، بعد التش

  في اجتماعات الجھاز الذي یرأسونھ. 1-1 العام، بمشاركة المراقبین المشار إلیھم في البند الفرعي
  
  المراقبون المؤقتون  -2
اور مع األمین العام و  2-1 اء، مع رئیس الجھاز المعني، یُرخص لرئیس بعد التش أن بمجلس العند االقتض

ات العامة واجتماعات اللجان و یدعو ماعات أخرى محددة جتماعاتاإلى إلى الجلس  أجھزة من اجت
فة مراقب التالیة الكیانات ،المجلس لحة ذلك في یعتبر رئیس المجلس أن عندما  ،مؤقت بص التحاد امص

  :المجلسأعمال أو 
  ؛مم المتحدةلألالوكاالت المتخصصة   2-1-1
  ؛المنظمات الحكومیة الدولیة  2-1-2
  لذلك. مؤھلأو شخص  أعمالدولیة أو جمعیة أو مؤسسة  ھیئة أّيِ   2-1-3
اور مع رئیس   2-2 اء أجھزة البعد التش أن یدعوا إلى ب األخرىالمجلس مجلس واألمین العام، یُرخص لرؤس

  .مجلسالأو أعمال  التحادامصلحة في ذلك عندما یكون  ،اجتماعاتھم المراقبین المؤقتین
  
  مبادئ  -3
  .بإذن من الرئیسالكلمة  تناولیجوز لھم ، لكن ال یتمتع المراقبون والمراقبون المؤقتون بحق التصویت  3-1
ات التي تُجرى ب، بناًء على طلبھمالترخیص للمراقبین والمراقبین المؤقتین، یجوز   3-2 اھموا في الدراس أن یس

َب إلیھمیجوز عملھ وفعالیتھ. كما  كفاءةلضمان  المجلسمع مراعاة الشروط التي یمكن أن یضعھا   أن یُطل
  .خبرتھم ذلكمعارفھم أو تبرر عندما  عملال فرق أو الدائمة األفرقةأن یترأسوا  استثنائیة بصفة

  .تتم مشاركة المراقبین والمراقبین المؤقتین دون نفقات إضافیة بالنسبة لالتحاد  3-3
ل  ،لمجلسیجوز ل  3-4 باب تتص تیاتألس اركین من المراقبین والمراقبین  ،باللوجس أن یحد من عدد المش

  .خالل المناقشات الكلمة حقھم في تناولمن أن یحد یجوز لھ المؤقتین. كما 
والمراقبین المؤقتین من حضور اجتماع  االستشاریة اللجنة أعضاء استبعادُ في ظروف استثنائیة یجوز   3-5

اركة ینمدعّوِ  بالفعل كانوا أو جزء من اجتماع ول على یجوز . كما فیھ للمش الحد من حقھم في الحص
القرار بشأن ھذا الحد اتخاذ ویجوز  تستلزم ذلك. أو المستند ذا كانت سریة الموضوعبعض المستندات إ

اس ھ.كل حالة على حدة من ق على أس  مجلسو المجلس ویُحاط بل أي جھاز معني أو من قبل رئیس
ً  اإلدارة  . األخیربمسائل ذات أھمیة خاصة بالنسبة لھذا  األمر تعلق، إذا حالة على حدة لكبعلما

 
ات   -4 ارتنطبق متطلب ع ة في اإلش د  المبین ادة  من 1البن ھمع  ،2الم دیل ما یلزم تع دیل  دان، على تع  البل

  .9-1-1بند األعضاء األخرى في االتحاد المشار إلیھا في ال
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  4المادة 
  4الرؤساء ونواب الرؤساء وانتخابھم

  
ائھ ، باالنتخاب،المجلسیختار   -1 یدعو إلیھ ویفتتحھ رئیس المؤتمر،  الذياألول ھ في اجتماع ،من بین أعض

 ً ا اركین للجان ورئیس اء المتش اء/الرؤس اء/نواب الرؤس ع نظامھ یوأربعة نواب للرئیس، كما یختار الرؤس ض
ً أعضاء من كل مجموعة من المجموعات الجغرافیة الخمس  .الداخلي ویكون الرئیس ونواب الرئیس األربعة بلدانا

، من حیث المبدأ، من مجموعة جغرافیة غیر المجموعة الجغرافیة التي ینتمي إلیھا رئیس المجلسلالتحاد. ویكون 
  في اللجنة االستشاریة.الذین سیُشاركون األعضاء  أعضائھبین من  المجلس نویُعیِّ رئیس مجلس اإلدارة. 

  
ونوابھ باالقتراع السري. ویُنتخب المرشحون الذین یحصلون على أغلبیة األصوات،  المجلسیُنتخب رئیس   -2

ً لتعریف األغلبیة    . وینظم العدد الالزم من االقتراعات للحصول على ھذه األغلبیة.24في المادة  الُمحدَّدوفقا
  
َدحالة تعادل األصوات،  في  -3 تَْبع وات  المرشح أو المرشحون یُْس الذین یحصلون على أقل عدد من األص

٪ على األقل من األصوات 10في أي اقتراع من االقتراعات المنظمة. وإذا لم یحصل عدة مرشحین على نسبة 
  .المرشحین ھؤالء جمیعالمدلى بھا في االقتراع، فیستبعد 

  
  .تنظیمھا قبل اقتراع جولةللمرشحین االنسحاب من أي  یجوز  -4
  
تثمار مجلس رئیسیدعو  -5 ویوافق على التقریر  مداوالتھویدیر  ،إلى االنعقاد المجلسھذا  البریدي االس

ً  المجلسرئیس  یضطلعو .التحلیلي ُّ  حال فيونشاطھ. و المجلس ھذا عمالألعن ذلك باإلدارة العامة  فضال  رتعذ
  أحد نوابھ.محلھ  فیَُحلُّ ، جلسة رئاسة المجلس رئیس على

  
اعدة نواب یتولى  -6 ً یحاطون  ،ولھذه الغایةوتوجیھھ.  المجلسإدارة  في المجلسرئیس الرئیس مس  علما

  .والمسائل المسندة إلیھ الدراساتوتنسیق بمتابعة ویقومون وبرمجتھا.  المجلسعلى الخصوص بإعداد دورات 
  
و نیعیِّ أن  المجلسلرئیس یجوز   -7 ً عض بیل المثال،  بالمجلسآخر  ا لتوجیھ جانب من المداوالت، على س

اء معالجتھا  ؤون ھذه اللجنة، التي یمكن عند االقتض ات المتعلقة ببعض ش بة للمناقش رئیس إحدى اللجان بالنس
  مباشرة في الجلسة العامة.

  
  

  5 المادة
  الھیاكل

  
1-   ً   من خالل األجھزة التالیة: المجلسإلى أحكام النظام العام وقرارات المؤتمر ذات الصلة، تُسیَّر أعمال  استنادا
  الجلسة العامة؛ 1-1
  اللجان؛ 1-2
  األفرقة الدائمة؛ 1-3
  ؛عملال فرق 1-4
  األجھزة الفرعیة الممولة من المستخدمین؛ 1-5
 اللجنة اإلداریة. 1-6
  
 
ً بعبارتَ  4  ."الرئیس" و"نائب الرئیس" البلدان التي انتُخبت لالضطالع بھاتین الوظیفتین يْ یُقصد دائما
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رف  -2 لطات مجلس اإلدارة،  بص غیلیة  لمجلسا یوافقالنظر عن س أو اللجنة المعنیة على القواعد التش
رفان علیھا  التيألجھزة لالمحددة  اس دائم من بین أجھزة المجلس ویش أ على أس ندوق نوعیة الخدمة، تُنش (ص

  وفریق التحویل البریدي، وما إلى ذلك).  "POST."فریق اسم النطاق 
  
اركة في  بابُ   -3 اء جمیع مفتوح أمام  عملال فرقفرقة الدائمة واألالمش ، كما ھو مفتوح، المجلسأعض

 ً ً والمراقبین المؤقتین ، لمشاركة المراقبین مبدئیا من ھذا النظام الداخلي.  3ألحكام النظام العام وأحكام المادة  طبقا
بوصفھم أعضاء بحكم القانون.  عملال وفرقالمشاركة في أعمال األفرقة الدائمة  المجلسلجمیع أعضاء ویحق 

لة بوالیات األفرقة الدائمة  ر المعلومات ذات الص والتقدم المحرز في أعمالھا على موقع  عملال وفرقوتُنش
  اإلنترنت لالتحاد لتّطلع علیھا البلدان األعضاء فیھ.

  
ائل  باالتفاق، للمجلسیجوز   -4 ة المس تركة لدراس اء أفرقة دائمة أو فرق عمل مش مع مجلس اإلدارة، إنش

ً ذات االھتمام المشترك بین المجلسین ً  ، وذلك رھنا  .باألحكام ذات الصلة من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة أیضا
 
5-   ً  3-1و 2-1و 1-1إنشاء أفرقة خبراء تكون تحت إشراف األجھزة المشار إلیھا في البنود  ویجوز أیضا
ً  4-1و ة بھا وفقا میة الخاص اتھا الرس اص اء، اختص ة  من ھذه المادة (ویكون لھا، عند االقتض لما تقرره الجلس

  العامة أو اللجنة المعنیة) لمعالجة المسائل المحددة التي تندرج ضمن اختصاص الجھاز الذي أنشأھا.
  
  

  6المادة 
  الجلسة العامة

  
ة العامة ھي  عنى بإقرار األعمال التي تنفذھا اللجان وأي فرقة عمل تكون تحت یُ التخاذ القرارات جھاز الجلس

 ً   .األجھزةعنى بالبت في أي مسائل ترفعھا إلیھا ھذه یُ ، كما مسؤولیتھا المباشرة واإلحاطة بھا علما
  
 

  7المادة 
  اللجان

  
التي ، بحسب نطاق السلطة ترفع تقاریرھا مباشرة إلى الجلسة العامة التخاذ القراراتأجھزة اللجان ھي   -1

وھي مسؤولة عن تنفیذ و/أو مراقبة تنفیذ كل النتائج المنشودة الرئیسیة الناجمة  .تفوضھا إلیھا ھذه الجلسة العامة
اط محدد، وعن إقرار األعمال التي أنجزھا أي فریق دائم أو أي  فریق عمل عن قرارات المؤتمر في مجال نش

  .األجھزةیكون تحت مسؤولیتھا، وعن البت في أي مسائل ترفعھا إلیھا ھذه 
  
اء   -2 اري المجلسال یمكن إال ألعض اق اختی دفع  الموقعین على اتف ات ال دم اق الخاص بخ ل االتف (مث

ً  تتطرقالتي لجنة الفي بحكم القانون أن یكونوا أعضاء  البریدیة)   لمسائل ذات صلة بذلك االتفاق. حصرا
 
 

  8المادة 
  األفرقة الدائمة

  
َة لتنفیذ مھام محدَّ   -1 أ طة ممكن دة األفرقة الدائمة ھي األجھزة العاملة الُمنش طة جاریة وأنش ولمعالجة أنش

  . وترفُع األفرقة الدائمة تقاریرھا إلى اللجان التابعة لھا.دوامھا دورة مؤتمر كاملة
  
ً  للمجلسیجوز   -2 ا ال أیض اكلة لجان اتص اء أفرقة دائمة على ش اركة من منظمات دولیة أخرى، إنش ، بمش

من أعضاء  المجلسن المشترك. وفي ھذه الحاالت، یُعیِّ  مشتركة أخرى لمعالجة المشاكل ذات االھتمامأجھزة أو 
فة استثنائیة اجتماعاتھا المشتركة األخرى أن تعقد بصاألجھزة لتمثیل االتحاد. ویجوز للجان االتصال أو  ُصلبھ

  غیر مقر االتحاد في برن، بسویسرا. أي مقّر آخرفي 
  



-6- 
 

  9المادة 
  العمل فرق

  
َة فرق العمل   -1 أ یة لھي األجھزة العاملة الُمنش ودتحقیق النتائج الرئیس یر  المنش تحقیقھا على المدى القص

 ِّ ٌ أو فریق دائم قھا،والتي ال یمكن أن تحق ب والیتھ فرقة، كل فرق العملوقد ترفع  .بوجھ معقول، لجنة ، ابحس
  تقاریرھا إلى الجلسة العامة أو إلى لجنة.

  
ند إلیھا مھام وأھداف ونتائج  ویجوزمحدودة العدد فرق العمل  تكون  -2 راف لجنة ما (وتُس ع إلش أن تخض

 ً ُطر زمنیة محددة)، رھنا ودة وأ ً  منش ة العامة ووفقا تراتیجیة االتحاد وخطة أعمالھ ولما حّددتھ  بموافقة الجلس الس
 ً ُحّل  الخاص بدورة المؤتمر. المجلسلبرنامج عمل  وثیقة البرنامج والمیزانیة ووفقا ُنجز فرق العمل وت عندما ت

تثنائیة،  فة اس ة العامة بتعلیقھا. وأي تمدید في والیة فرقة العمل، بص ي الجلس المھام الموكلة بھا أو عندما تقض
ً ن یخضع یجب أ   لموافقة الجلسة العامة. أیضا

  
  

  10المادة 
لة من المستخدمین   األجھزة الفرعیة المموَّ

  
1-   ً ل  المجلسمن النظام العام، یُنشئ  152للمادة  طبقا أجھزة فرعیة ممولة من المستخدمین تكون تابعة لھ وتموَّ

غیلي عن طریق التبرعات طة ذات الطابع التش ادي التي تندرج في ، تُعنى بتنظیم األنش والتجاري والتقني واالقتص
 .والتي ال یمكن تمویلھا من میزانیة االتحاد العادیة ،من الدستور 18إطار اختصاصاتھ بمقتضى المادة 

  
 .منھا لكل الداخلي النظام ألحكام المستخدمین من الممولة الفرعیة األجھزة في المشاركة تخضع  -2
 
 

  11المادة 
  اللجنة اإلداریة

  
كل اللجنة اإلداریة كل من  -1 اء ومجلس ونوابھ الرئیس یش اركین ونواب الرؤس اء المتش اء والرؤس الرؤس

ر ھذه اللجنة  .للجان طلع بكل المھام التي یقرر العمال كل اجتماع من اجتماعات ألوتحّضِ مجلس وتدیرھا وتض
رورتھا المجلس تكلیفھا بھا أو  ح ض تراتیجي.أثناء عملیة التخطیط التي تتض بطلب اللجنة اإلداریة وتجتمع  االس

اریةرئیس مجلس  دعوة تجوز. والمجلسمن رئیس  تش ، رئیس المجلس من بطلب ،اإلدارة ورئیس اللجنة االس
، مراقبینأن یدعو، بصفة  المجلس، في اجتماعات اللجنة اإلداریة. ویجوز لرئیس مراقبینإلى االشتراك بصفة 

اء األجھزة األخرى  اء في االتحاد  للمجلسرؤس ھم.  عندما تناقشوممثلي البلدان األعض ائل التي تخص المس
  .للمجلساألمین العام مساعد ویحضر اجتماعات اللجنة اإلداریة كل من األمین العام و

  
یر أعمال اللجنة اإلداریة أعم تُعد -2 اعد  المجلسال كل دورة وتراقب س في  المجلسرئیس وأجھزتھ. وتس

  ات العامة وتنسیق أعمال األجھزة.ال الجلسإعداد جدول أعم
  
رورتھا أثناء  المجلستتولى اللجنة اإلداریة جمیع المھام التي یقرر  -3 ح ض أن یعھد بھا إلیھا أو التي تتض

  عملیة التخطیط االستراتیجي.
  
  اجتماعات اللجنة اإلداریة.من ھذا النظام الداخلي على  29 المادة من 1البند  أحكامال تنطبق  -4
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  12 المادة
  األمانة

  
اعداألمین العام و يیفتَ لمكتب الدولي على التوالي وظلعام المدیر العام ونائب المدیر الیمارس  -1  مس

  .المجلسویتولى المكتب الدولي أمانة  .للمجلساألمین العام 
  
  :بما یلي للمجلسعام المین األیقوم  -2
لجانھ  أو المجلسفیھا أو بحثھا من قبل  البتَّ  یتعین التي المستندات جمیع ووضع المجلسعمال أل التحضیر 2-1

عبر  ،المؤقتین والمراقبین والمراقبین ینمعیَّنال والمستثمرین األعضاء البلدان متناول فيبمناسبة كل دورة، 
 عمل، یوم عشرین عن یقل ال بما الدورة بدایة قبل وذلكالموقع الشبكي الخاص باالتحاد البریدي العالمي، 

َّ  عن اإلعالنو   الغرض؛ لھذا صخصَّ مُ  النشر المستندات اإللكترونیة الجدیدة بواسطة نظام فع
  یمثلھ؛ منأن یوفد  لألمین العام كذلك ویجوز ؛وأجھزتھ دون حق التصویت المجلسفي مداوالت  المشاركة 2-2
  ؛ھالأو عدَّ  المجلس ھاالتي أعدَّ  باألنظمة ینمعیَّنومستثمریھا الاء في االتحاد البلدان األعض جمیع إعالم 2-3
اء البلدان إعالم 2-4 تثمریھا ال في االتحاد األعض اء اللجنة  ینمعیَّنومس واالتحادات المحدودة وأعض

اریة  تش طة االس وص ،المجلسبأنش بأحكام وقرارات وبتقریر تحلیلي  وذلك بموافاتھم على الخص
  ؛اعلیھ المجلسموافقة رئیس الحصول على بعد  ،المجلس

  ؛علیھ للموافقة رئیس المجلسعلى  وعرضھألجل مجلس اإلدارة،  المجلسالتقریر السنوي عن أوجھ نشاط  إعداد 2-5
ال 2-6 امل التقریر إرس أن ب الش اط  أوجھش اء البلدانلى إ ،، الذي یوافق علیھ ھذا األخیرالمجلسنش في  األعض

  ؛قبل افتتاح المؤتمر بشھرین على األقل المؤقتین والمراقبین المراقبین لىإو ینمعیَّناالتحاد ومستثمریھا ال
  لیھ؛إدارة أن یعھد بھا إلیقرر مجلس اقد المسائل التي  وعرضدارة إلاالتصال مع مجلس ا ضمان 2-7
  توجیھات ھذا األخیر؛ بناًء على المجلسقرارات  تنفیذ 2-8
  مجلس؛الالتي یعرضھا على  وخطة التشغیل السنویة والبرنامج والمیزانیة ،مشاریع الخطة االستراتیجیة إعداد 2-9
  ؛المجلسعلى  وعرضھاالتقاریر المالیة المتعلقة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة  إعداد 2-10
  ؛المجلسوعرضھا على  ،وخطة التشغیل السنویة تنفیذ البرنامج والمیزانیة عنإعداد تقاریر منتظمة   2-11
  .رئیس المجلس، بعد االتفاق مع للمجلسالمسائل الجاریة  تصفیة 2-12
 
ً  جوزی ،اإلدارة وبغیة تبسیط ؛أن یكلف األمین العام بدراسة مسائل خاصة للمجلسیجوز   -3 تفویض  أیضا

  .مجلس إلى األمین العامالاختصاصات بعض 
  
ً التي تطلبھا أجھزة المجلس یقوم األمین العام كذلك بالتحریات  -4 عام م ویُعلِ  .5العام لنظاملتطبیقا األمین ال

ً  بذلك ا ع األمین العام في متناولھم وفي متناول  .ورئیس الجھاز المعنيونوابھ  المجلسرئیس  أیض كما یض
 أعضاء األجھزة المعنیة نتائج األعمال المنجزة.

  
  :بما یلي الدولي المكتبیقوم  -5
  ؛التقریر التحلیلي وكذلك، المجلسر أجھزة تقاریـ تحریر 5-1
  .المراسالت وحفظ المحفوظات تحریر 5-2
  
  
  
 
 من النظام العام. 132من المادة  3والبند  113من المادة  9-1البند  5
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  13 المادة
  االجتماعات وتنظیم الدورات

  
 للدورة الواحدة أیام عمل 10لمدة إجمالیة ال تتجاوز بالوتیرة المحددة في النظام العام،  المجلسیجتمع  -1

 لدورتھالتاریخ والمدة التقریبیین  العامة الجلسةوتُحدد  .6المشتركة بین مجلس االستثمار البریدي ومجلس اإلدارة
َّ إذا  ویجوز لرئیس المجلس، .التالیة فاق  ،ذلكالظروف  مت علیھحت تعدیل التاریخ أو المدة المحددة وذلك باالت

 الدورة افتتاح قبل المجلسأعضاء  إلىوبشرط إبالغ ھذا التغییر  ،دارة واألمین العامإلالمسبق مع رئیس مجلس ا
  .تقدیر أقل على بأسبوعین

  
عضاء على األقل أو بمبادرة من ألثلث اموافقة أو ببصفة استثنائیة بناء على طلب  المجلسأن یجتمع  یجوز -2

  .واألمین العامدارة إلمع رئیس مجلس ا بعد االتفاقویحدد التاریخ من قبل الرئیس  .رئیسھ
 
  بما یلي خالل كل دورة: المجلسیقوم   -3
  عند االقتضاء؛ توصیات بشأنھا تقدیمووجھات النظر حول األعمال المنجزة أو الجاریة  تبادل  3-1
َ الزمني المُ  الجدولوبعد استطالع رأي األمین العام، على  المعنیة، بعد االتفاق مع رؤساء األجھزة الموافقة  3-2  دع

تطالع رأي األمین العام، بكل  ،المجلسیرخص رئیس و .التالیةتعقد حتى الدورة تماعات التي الجل بعد اس
  ، وذلك إذا ما ترتبت على ھذا االجتماع مصاریف إضافیة؛الجدولفیما بعد خارج ھذا  عقده اجتماع یقرر

نویة  3-3 غیل الس اس  ،وتقاریر تنفیذھا (أو أي مراجعات لھا) الموافقة على خطة التش وذلك على أس
اءاالقتراحات التي تقدمھا لھ  ً  البلدان األعض عا للتعدیالت التي تطرأ على  و/أو المكتب الدولي أو تب

  ؛البرنامج والمیزانیة وثیقة وعلى االتحاد استراتیجیة
اس االقتراحات المقدمة تحیین  بھدفإبداء اقتراحات لعنایة مجلس اإلدارة   3-4 البرنامج والمیزانیة على أس

 .أو األمین العامأجھزتھ من قبل 
 
لة بین دورات  خالل  -4 ، تنفیذ عامة كقاعدة، عملال وفرقاألفرقة الدائمة تتولى ، المجلسالفترات الفاص

فضاءات العمل الرقمیة أعمالھا عن طریق التعاون بالتواصل عبر اإلنترنت وعبر أدوات التداول عن بُعد (مثل 
ستثنائیة اجتماعات فعلیة في مقر  والمؤتمرات عن طریق اإلنترنت). وعند االقتضاء، یجوز لھا أن تعقد بصفة ا
 ً المشتركة األخرى  األجھزة، یجوز لألفرقة الدائمة كلجان االتصال أو 8للمادة  االتحاد في برن، بسویسرا. وطبقا
  غیر مقر االتحاد في برن، بسویسرا. آخر مقرّ ا في أن تعقد بصفة استثنائیة اجتماعاتھ

 
اس بأحكام البند  دون  -5 اور مع األمین العام، تواریخ 2-3المس اء األجھزة المعنیة بعد التش د رؤس ، یُحّدِ

م خارج الدورات. وأي مستندات  عملال فرقاألفرقة الدائمة أو اجتماعات  فرق تُعدھا األفرقة الدائمة أو التي تُنظَّ
ِّ تلالعمل  ودةھ من نتائج تغ من خاللھا بما حققبل ة العامة أو من لجنةتأو ل منش اتخاذ  ةمعیَّن طلب عبرھا من الجلس

میة لدورة  تندات رس فھا مس َج بوص ت المجلسقرار ما، تُعال ار إلیھ  ةما دام موعد الس ابیع المش  15 المادة فيأس
تندات تندات األخرى التي  قد احتُرم. لتقدیم المس ییر یو تُعدُّ وأما المس يء إال لتس جرى تداولھا بین الدورات ال لش

ؤون  میة لدورة فرق العملاألفرقة الدائمة أو ش تندات رس فھا مس رغم أنھا یجوز أن ، المجلس، فلن تُعالج بوص
  تُتاح للبلدان من خالل الفضاءات التعاونیة.

  
  
  
  
  
 
نویة ھذه تتوافق مع الحكم  114دون اإلخالل بأحكام المادة  6 ف الس تثمار البریدي نص  C 27/2016من النظام العام، فإن جدولة دورات مجلس االس

 . الصادر عن مؤتمر إسطنبول
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  14 المادة
  ترتیب األماكن

  
ً المجلسفي جلسات ترتب الوفود،  -1 وال ینطبق ھذا الحكم إال على  لترتیب األبجدي الفرنسي لألعضاء.ل ، تبعا

ً  المجلسوفود البلدان األعضاء التي تحضر اجتماعات  ً  حضورا   .مادیا
  
 كل أثناءفي الوقت المناسب، اسم البلد الذي سیأخذ مكانھ في الدورة التالیة، بالقرعة،  المجلسب رئیس یسح  -2

  .المنصة الرئاسیةأمام  ةفي المقدم المجلس دوراتمن  دورة
  
  

  15 المادة
  جدول األعمال

  
عد -1 تطالع رأیبعد أو  ، بناء على اقتراح األمین العامرئیس المجلس یُ األعمال المؤقت لكل  ، جدولَ ھاس

ة  تدعي اتخاذ قرار.  عامةجلس ل جدول األعمال ھذا مع إیالء األولویة للبنود التي تس اء  إلىویرس  المجلسأعض
  .في نفس الوقت مع الدعوةوالمراقبین المؤقتین لمراقبین ا وإلى

  
2-  ً ا ع كل رئیس جھاز أیض تطالع رأیبعد أو  ، بناء على اقتراح األمین العامیض ات  ،ھاس جدول أعمال الجلس

ً لنفس المبادئ المذكورة في لھذا الجھازالمخصصة    .1البند ، وذلك وفقا
  
3-   ُ   : ما یلي منھاأمور  المجلسدرج في جدول األعمـال المؤقت لدورات ت
  ؛الدورة السابقة أقرت خاللالمسائل التي   3-1
أو بلدان أخرى أعضاء في االتحاد أو مجلس  المجلسأعضاء مستندات من جانب مة في شكل المسائل المقدَّ  3-2

افتتــاح الدورة التي یجب أن تدرس  قبلاألمین العام  إلىبین الدورات والتي تبلغ الفاصلة اإلدارة خالل الفترة 
مین العام قبل افتتاح الدورة بأقل من ستة أسابیع ألتُرسَل إلى االتي المستندات أما  ؛قلألفیھا بستة أسابیع على ا

  ؛تینصوَّ اضرین والمعضاء الحألذلك بأغلبیة ا المجلسذا قرر إال إفال یمكن أن تؤخذ في االعتبار 
  لمكتب الدولي.لعام المدیر الالمقترحات واالقتراحات التي یعرضھا  3-3
  
  

  16 المادة
  وشروط قبولھا الجدیدة األنظمةإعداد 

  
االتفاق الخاص بخدمات الدفع  (مثل االختیاریة االتفاقاتواالتفاقیة البریدیة العالمیة  نظام المجلس یصیغ -1

  المؤتمر.تخذھا یمع مراعاة القرارات التي  )البریدیة
  
2-  ُ  (مثل االختیاریة االتفاقات االقتراحات الناجمة عن التعدیالت المقترح إدخالھا على االتفاقیة أو على عرضت

ة على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض  )فاق الخاص بخدمات الدفع البریدیةاالت فیھ االقتراحات الخاص
ھا التي ترتبط بھا تلك االقتراحات. ویجوز أن بالمؤتمر  و بلدیعرض بلد من  تأییدفي االتحاد دون أي  واحد عض

 . ویجب إرسال تلك االقتراحات إلى جمیع البلدان األعضاء قبل المؤتمر بما ال یقل عن شھر واحد.عضو آخر
  
الجدیدة في  األنظمةبغیة إعداد  المجلسوالتي یفترض أن یبحثھا  باألنظمةأما االقتراحات األخرى الخاصة  -3

  الستة أشھر التي تلي المؤتمر فیجب عرضھا على المكتب الدولي قبل المؤتمر بما ال یقل عن شھرین. غضون
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ام المؤتمر،  -4 د اختت دولي  یقومبع ب ال ك بالمكت ا المؤتمر وذل ذھ ث القرارات التي اتخ دبح دی ل  لتح ك
أو قرارات للمؤتمر لم تكن متوقعة.  اإلغفالحاالت  إثر األنظمةالتي یجب إدخالھا على  التغییرات الناجمة عنھا

ديوی دولي ب ب ال التغییرات  المكت ات تتعلق ب ةاقتراح ً  الالزم ث  ثم یوزع تقریرا ذا البح ائج ھ ذاعن نت  وك
  .المجلسقبل افتتاح دورة واحد االقتراحات على جمیع البلدان األعضاء في موعد أقصاه شھر 

 
ة بالتغییرات الواجب إدخالھا على  -5 بب  األنظمةترد االقتراحات الخاص أو قرارات  اإلغفال حاالتبس

إلى المكتب الدولي في موعد أقصاه شھران  ،المؤتمر غیر المتوقعة، والتي تعرضھا البلدان األعضاء في االتحاد
 جمیع البلدان األعضاء في موعد أقصاه شھر. ویجب إرسال تلك االقتراحات إلى المجلساثنان قبل افتتاح دورة 

  .المجلسقبل افتتاح دورة  واحد
  
  ال یكون لكل اقتراح سوى ھدف واحد وال یضم سوى التعدیالت التي یبررھا ذلك الھدف.  -6
  
7-   ُ لم التعدیالت الواجب إدخالھا على االقتراحات المتعلقة بتعدیل األت قبل  الدولي المكتب مكتوبة إلى نظمةس

ات في  رة عن المناقش تدرس فیھا بیوم واحد. وھذه المھلة ال تنطبق على التعدیالت الناجمة مباش ة التي س الجلس
  .إحدى اللجانعامة أو داخل الجلسة ال
  
  

  17 المادة
  األنظمةمراجعة 

  
ھا  باألنظمةاالقتراحات المتعلقة بألمین العام ابلغ یُ   -1 اء في االتحادالتي تعرض بلد  بتأیید( البلدان األعض

اء في االتحاد) لة  المجلسعلى  واحد على األقل من البلدان األعض قبل وذلك بین مؤتمرین، خالل الفترة الفاص
ابیع على األقل تة أس تبحث خاللھا بس ألمین العام قبل افتتاح ا بھابلغ یأما االقتراحات التي  .افتتاح الدورة التي س

ذلك بأغلبیة األعضاء الحاضرین  المجلستؤخذ في االعتبار إال إذا قرر الدورة بأقل من ستة أسابیع فال یمكن أن 
  .تینصّوِ والم

  
2-   ً  1، ألحكام البند المجلسعن األعمال التي تقوم بھا األجھزة، باسم لجان  المنبثقةاالقتراحات  تخضع أیضا

ؤولیة ب تتعلقأعاله، عندما  من مس اء في االتحاد القواعد التي تكون لھا آثار مالیة أو التي تدخل ض البلدان األعض
  .ینمعیَّنو/أو المستثمرین ال

  
3-   ُ لم التعدیالت على االقتراحات المتعلقة بتعدیل األت ة التي  الدولي المكتب كتابة إلى نظمةس قبل الجلس

تبحث خاللھا بیوم ات في  واحد س رة عن المناقش على األقل. وال تنطبق ھذه المھلة على التعدیالت الناجمة مباش
  .إحدى اللجان داخلأو  عامةال جلسةال
  
  .للمجلسعام المین األو المجلسمن قبل رئیس  األنظمةتوثق   -4
  
المبدأ باالقتراح ، یقرر الرئیس ترتیب مناقشتھا بأن یبدأ من حیث نفس المسألة عدة اقتراحات تناولتإذا   -5

 ً ً  األكثر بعدا   لحالة الراھنة.ا إلىبالنسبة  عن النص األساسي والذي یتضمن التغییر األكثر عمقا
  
یم اقتراح واحد إلى عدة أجزاء،   -6 ویت على حِ  یجوزإذا أمكن تقس  ،دةأن یبحث كل منھا ویطرح للتص

  .المجلسوذلك بموافقة صاحب االقتراح أو 
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احبھ  یجوز  -7 حبھ ص تئناف أي اقتراح یس ة عامةخاس من قبل وفد بلد  ،داخل إحدى اللجانأو  الل جلس
و آخر احب االقتراح تعدیالً  ،وبالمثل. في االتحاد عض تأنف االقتراح  یجوزنھ إلھ ف إذا قبل ص لوفد آخر أن یس

 ل.األصلي غیر المعدَّ 
  
یدخل في الحال على نص االقتراح. وإذا لم یقبل  ،یقبلھ الوفد الذي یقدم االقتراح على اقتراحتعدیل  أّيِ   -8

لي  احب االقتراح األص ً ص ةرئیس فإن  ما، تعدیال ویت على التعدیل أو على  الجلس یقرر ما إذا كان یجب التص
اس النص الذي یكون أكثر  ً االقتراح وذلك على أس ي أو الغرض منھ  بعدا اس دي والذي یؤعن معنى النص األس

 ً   لوضع الراھن.إلى ابالنسبة  إلى تغییر أكثر عمقا
  
ً  8البند في ینطبق اإلجراء الموضح   -9   عندما تقدم عدة تعدیالت على نفس االقتراح. أیضا
  
  

  18 المادة
  تنقیح األنظمة

  
ح  رَّ حح في بللمكتب الدولي یُص افھا خالل الموافقة على طباعیةأخطاء أیة  األنظمةأن یص نى اكتش  قد ال یتس

ً عن المراجع.   األنظمة وأخطاء ترقیم المواد والبنود، فضال
  
  

  19 المادة
  المداوالت

  
اء والمراقبین ال یجوز   -1 دان األعض َّ لممثلي البل ة إال اولوا الكلم ك رئیس  أن یتن ذل أذن لھم ب د أن ی بع

  االجتماع.
  
ة خمس  -2 اوز الكلم رین  ال یجوز أن تتج اض اء الح ة األعض ذه أغلبی الف تتخ ائق إال بقرار مخ دق

ح  .تینصّوِ والم یُطلب أن یجوز كما  .أن یقاطع أي متحدث یتجاوز وقت الكلمة المذكوربلرئیس االجتماع ویُصرَّ
  عدم االبتعاد عن الموضوع.من المتحدث 

  
ةیجوز   -3 رین لرئیس الجلس اء الحاض ات، وبموافقة أغلبیة األعض ّوتین، خالل المناقش ، أن یعلن والمص

ةتعلن . وعندما تنتھي القائمة، یقرأھاإنھاء قائمة المتحدثین بعد أن  احب الرئیس ، على أن یمنح مغلقة المناقش ص
  االقتراح موضوع المناقشة حق الرد على أي كلمة ألقیت، حتى بعد انتھاء القائمة.

 
ً لرئیس االجتماع وز یج  -4 ا رین أیض اء الحاض ّوِ ، بموافقة أغلبیة األعض ، أن یحدد عدد الكلمات تینوالمص

احب االقتراح تغیر أنھ یجب أن  ؛ةمعیَّنلنفس الوفد حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات  إمكانیة تقدیمھ تاح لص
ً بناًء على طلبھفیما بعد والتدخل  ر جدیدة ردا أن یجوز لھ على كلمات الوفود األخرى، بحیث  ، لإلتیان بعناص

  الكلمة في النھایة إذا طلب ذلك. یتناول
  
رین لرئیس االجتماعیجوز   -5 اء الحاض ّوِ ، بموافقة أغلبیة األعض ، أن یحدد عدد الكلمات حول تینوالمص

لالقتراح المطروح یقل ھذا التحدید عن خمس كلمات مؤیدة وال یجوز أن  ؛ةمعیَّناقتراح أو مجموعة اقتراحات 
  للمناقشة وخمس كلمات معارضة لھ.
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  20 المادة
   نظمةالتحفظات على األ

  
ات على األ -1 ةتكون التحفظ ُ  نظم ات ت وع اقتراح ة موض امی البروتوكوالت الخت ة وتتعلق ب اب عرض كت

 المذكورة. لألنظمة
 
ُقدم   -2 كل اقتراح إلى ت ة  باالتحادبإحدى لغات العمل  المكتب الدوليالتحفظات في ش (االقتراحات الخاص

 7.بالبروتوكول الختامي)
  
3-   ً  وبروتوكولھللنظام بعد االعتماد النھائي  المقترحةالتحفظات  المجلسیبحث ، 2و 1 البندین بأحكام رھنا

وع  الختامي خالل دورتھ التالیة. غیر أنھ في حالة انعقاد الدورة المذكورة بعد تاریخ بدء العمل باألحكام موض
ً  التحفظات، یجوز للجنة اإلداریة أن ً  تقر ھذه التحفظات إقرارا   .مؤقتا

  
بأن تُعید تقدیم اقتراحات لھذا  ال تُلزم البلدان األعضاء الراغبة في اإلبقاء على التحفظات التي تستفید منھا فعالً   -4

 ً رح البلد  الغرض. ویتولى المكتب الدولي تلقائیا ابقة، إال إذا ص نقل التحفظات الواردة في البروتوكوالت الختامیة الس
 َ   ل عنھا.عدِ المستفید بأنھ ی

 
ُ  التحفظات في جدول أعمال الجلسة العامة كما تُدرج  -5  خصص مھلة كافیة إلجراء المناقشات التي تتناولھا.ت
 
ُعتمد التحفظات بأغلبیة أصوات األعضاء الذین یحق لھم  -6   التصویت. ت
 
 

  21 المادة
  المسائل العاجلة التي تثار بین دورتین

  
 المسـائل العاجلة التي تثار بین دورتین. المجلسرئیس یعالج  -1
  
یر تعلقإذا   -2 تش ائل مبدئیة، یس اء  رئیس المجلس األمر بمس تطلع رأي جمیع البلدان یو المجلسأعض س

ً  األعضاء في االتحاد، ُ المجلس  رئیسعلم ثم یُ  ؛إذا رأى ذلك مناسبا  شیروا بما انتھى إلیھ من حلول.األعضاء الذین است
  
  

  22المادة 
  اللغات

  
  .ھي اللغة الفرنسیةللمجلس اللغة الرسمیة   -1
 
2-   ُ  1البند  في وأجھزتھ، المبینة المجلسسبانیة في مداوالت اإلووالروسیة  ةالفرنسیو ةنكلیزیإلوا العربیةقبل اللغات ت

   الذین اختاروا استعمال إحدى ھذه اللغات: المجلسوذلك بواسطة نظام للترجمة الفوریة. وفیما یلي أعضاء  5المادة  من
 

  اإلسبانیة  الروسیة  الفرنسیة  اإلنكلیزیة  العربیة
  األرجنتین  االتحاد الروسي  بلجیكا  أسترالیا  الجزائر

  شیلي  كازاخستان  بوركینا فاسو  النمسا  مصر
  كولومبیا    الكامیرون  بربادوس  السعودیةالمملكة العربیة 

  إسبانیا    فرنسا  البرازیل  تونس

 
ً بالتقید بالمتطلبات الرسمیة المشار إلیھا في ھذا البند. مقترحة یجوز للبلدان األعضاء تقدیم تحفظات 7  على األنظمة في أي وقت خالل دورة المؤتمر، رھنا
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  اإلسبانیة  الروسیة  الفرنسیة  اإلنكلیزیة  العربیة
  أوروغواي    مدغشقر  بلغاریاجمھوریة   اإلمارات العربیة المتحدة

      المغرب  كندا  
      السنغال  جمھوریة الصین الشعبیة  
      سویسرا  ألمانیا  
        جورجیا  
        الیابان  
        كینیا  
        جمھوریة كوریا  
        الھند  
        إندونیسیا  
        إیطالیا  
        مالیزیا  
        ھولندا  
        نیجیریا  
        النرویج  
        بولندا  
        رومانیا  
        المملكة المتحدة  
        سنغافورة  
        السوید  
        المتحدة تنزانیاجمھوریة   
        تركیا  
        المتحدة األمریكیةالوالیات   
        فییت نام  
  
3-   ُ مت اویة خمس من حیث المبدأ، على  2نفقات الترجمة الفوریة باللغات المبینة في البند  قسَّ ص متس حص

اء في  فة و المجلستتحمل كل واحدة منھا البلدان األعض ارك في ھذه االجتماعات بص اء التي تش البلدان األعض
ً  ،مراقب اریف االتحاد.  ،3للمادة  طبقا اھمتھا في مص بة مس تعمال نفس اللغة وذلك بنفس نس والتي اختارت اس

أو أحد  المجلسإحدى دورات  بمناسبة 2غیر أنھ إذا لم تستخدم الترجمة الفوریة بإحدى اللغات المحددة في البند 
رط أال یكون  أن، قد تعھد بال االتحاداالجتماعات المؤقتة لجھاز من أجھزة ھذا المجلس وبش تزامات في ھذا الش

  والمستعملة في االجتماع المعني. 2النفقات بحصص متساویة بین اللغات األخرى المذكورة في البند  توزع
  
اء   -4 تعمال لغات أخرى المجلسإذا ما رغب بعض أعض توفیر الترجمة الفوریة بإحدى  مھلیفع ،في اس

یة  ةنكلیزیإلا أو العربیةاللغات  یة أو الروس طة النظام المبین في البند إلأو اأو الفرنس بانیة إما بواس حینما  2س
یین أوإدخال التعدیالت التقنیة الالزمة علیھ  یمكن وص طة مترجمین فوریین خص ُ و .بواس ھ الطلبات الجدیدة وجَّ ت

 قبل افتتاح االجتماع المعني بستة أشھر على األقل. الدولي المكتب الستعمال لغات أخرى إلى
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ارك في  المجلس عضو في بلد كلى لع، المجلس يبین دورتَ  الفاصلة خالل الفترة -5 و یش أو أي بلد عض
فة مراقب  بة إلیھ، أن یعلماجتماعاتھ بص حبذلك.  الدولي المكتب یرغب في تغییر لغة المداولة بالنس  ھذه وتوض

َ  المدعوة البلدان األعضاء   عالن عن مشاركتھا في الدورة.إللدى االتي تختارھا  اللغة
  
  

  23 المادة
  النصاب القانوني

  
حیحة  المجلسال تكون مداوالت  -1 رإال إص ائھ ما ال یقل عن ذا حض ف عدد أعض الذین لھم حق  نص

 .التصویت
 
ا  -2 ا یخصأم ان فیم ة فقط اللج اری ات االختی اق اول االتف ل  التي تتن اق(مث اص االتف ات الخ دم دفع بخ  ال

ابھا القانوني من )البریدیة ف، فیتكون نص اء المجلس نص ائل  بھ تتعلق الذي األطراف في االتفاق أعض المس
 والذین لھم حق التصویت. المطروحة

 
الذین  المجلساالتفاقیة، یتكون النصاب القانوني المطلوب من أغلبیة أعضــاء  نظامعند التصویت على  -3

  لھم حق التصویت.
  
ویت على -4 ، یتكون )االتفاق الخاص بخدمات الدفع البریدیة مثل( االختیاریة االتفاقات أنظمة عند التص

اب القانوني المطلوب من أغلبیة  اء المجلسالنص ائل المطروحة  بھتتعلق  الذي األطراف في االتفاق أعض المس
  والذین لھم حق التصویت.

  
  

  24 المادة
  التصویت

  
وص علیھا في النظام العام -1 و في  فإن 8،مع مراعاة العقوبات المنص وت المجلسلكل عض ً ص ً.واحد ا  ا

  .التوكیالت تُقبل، ال 2 البند فيعلیھا  المنصوص االستثنائي التمثیل بإمكانیةاإلخالل  ودون
  
تثمار البریدي، إ -2 و في مجلس االس رذا تعذر على عض ور إفي  حاض حدى إحدى الدورات، حض

ات، فلھ الخیار  ، بشرط أن في المجلس عضو آخر إلىبصفة استثنائیة  التصویتأن یعھد بحقھ في  فيالجلسـ
ً  یوّجھ لفا ً  س عارا ً  إش و في ل یجوز ال أنھ غیر .(أو رئیس اللجنة المعنیة) المجلسرئیس  إلىبذلك  كتابیا عض

 أن یتولى تمثیل سوى بلد واحد خالف بلده. المجلس
ً ، یجب من ھذه المادة 3-5في البند في حال إجراء اقتراع سري على النحو المشار إلیھ و  2-1 أن یكون  أیضا

و  اركال فيألي عض ً (أو رئیس اللجنة المعنیة) المجلسإبالغ رئیس إمكانیة  عن بُعد مجلس یش فھیا ، ش
ري، رفي  یرغب بأنھ قبل ھذا االقتراع الس و آخر  أن یحض ً الفي عض ورا ً  مجلس حض  لتمثیلھ مادیا

  ألغراض ھذا االقتراع.
  
م -3 رین  تحس اء الحاض ترك، بأغلبیة األعض ویتھا باتفاق مش ائل التي ال یمكن تس وّ المس وفي  .تینوالمص

 ً ا وات، یعتبر االقتراح مرفوض اوي األص اء أو  االمتناع حاالت. وعندما یتجاوز عدد حالة تس والبطاقات البیض
 امتناع) یؤجل بحث المسألة لجلسة الحقة ال تؤخذو ،اعتراضو ،(تأیید بھا الُمدلىنصف عدد األصوات  الملغاة

  .الملغاةوال البطاقات البیضاء أو  خاللھا بعین االعتبار حاالت االمتناع
  
 
 .من النظام العام 149المادة  8
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اء  بنظامتوافق على االقتراحات المتعلقة  -4  المتمتعین بحق التصویت. أما المجلساالتفاقیة أغلبیة أعضـ
لة فیما یتعلق باالقتراحات  )خدمات الدفع البریدیةب الخاص االتفاق االتفاقات االختیاریة (مثل بأنظمة المتص

اء  وتین المجلسفاألغلبیة المطلوبة ھي أغلبیة أعض رین والمص  بھ تتعلقاالتفاق الذي األطراف في  الحاض
  .التصویت حقالمسائل المطروحة والذین لھم 

  
  على النحو التالي: ، وقد تكونطرائق التصویت قبل بدء ھذا األخیرتُحدّد   -5
و في برفع األیدي  5-1 ارك عض اركة عن بُعد، فیجب  المجلس: إذا ش بة إلى ھذه الطریقة تعویضمش ، بالنس

ویت غیر سري عبر ة باالتحاد البریدي العالمي ذلك العضو، بتص ة االجتماعات عن بُعد الخاص . منص
یلةو اء إلى حص ب االقتض اركة عن بُعد حس وات المش افة جمیع أص اء  یتم بعد ذلك إض وات أعض أص
ً  مجلس الذین صوتوا برفع األیديال   في االجتماع. والممثلین مادیا

ماء 5-2 اء  :بمناداة األس تجابة لرغبة الرئیس المجلسبناء على طلب أحد أعض  باتباعویتم ذلك  .أو اس
ي  م  وعند مناداة .المجلسالممثلة في  للبلدانالترتیب األبجدي الفرنس و في اس ب العض مجلس بحس

ً ، سواء كان ذلك العضواألبجدي الفرنسي، یجب على ممثل  الترتیب ً  حاضرا ً  حضورا أو عن بُعد،  مادیا
 ً أثناء  بامن األسب ألي سبب مجلس من اإلدالء بصوتھالوإذا لم یتمكن عضو في . أن یدلي بصوتھ شفھیا

ویت  ماء،  بمناداةالتص میُنادَ األس و مرة ثانیة بعد  ى باس ویت األولى التي ذلك العض انتھاء عملیة التص
ماء وتھ في الجولة الثاو. أجریت بمناداة األس و ال یزال غیر قادر على اإلدالء بص  نیةإذا كان ھذا العض

  ؛على أنھ غائبمجلس الیُسجل عضو األسماء،  من عملیة التصویت بمناداة
وین في  5-3 ري: بناء على طلب عض یر  .المجلسباالقتراع الس مان الس وتتخذ عندئذ التدابیر الالزمة لض

طة بطاقات االقتراع ،اإلجراء االقانوني لھذ ائل اإللكترونیة أو بواس واء طبِّق بالوس وھذا  ؛التقلیدیة س
  األولویة على غیره من إجراءات التصویت. لھاإلجراء 

ار إلیھا في   5-3-1 اركة عن بُعد المش في حالة إجراء أي اقتراع  1من المادة  3البند ال تنطبق إمكانیة المش
ري ب، وفي ھذه الحالة ال س اء  یُحتس تفیدون مجلس الأعض ً الذین یس ریا اركة عن من إمكانیة ال حص مش

ویت ما لم 23بُعد ألغراض المادة  و آخر  یقدَّم، وال یحق لھم التص ب بالتمثیل لعض في اإلخطار المناس
ً یحضر مجلس ال ً  حضورا ً  مادیا   .1-2للبند  وفقا

  
ون" أو "نو"المؤید نوالمصوت" األعضاء والمصوتینیقصد بعبارة "األعضاء الحاضرین  -6 " المعارض

وات التي ال بد منھا في تحدید األغلبیة،  بة الحال كذلكووال یؤخذ في االعتبار الممتنعون أثناء عد األص  بالنس
  في حالة االقتراع السري. الملغاةللبطاقات البیضاء أو 

  
  لسیره. یةیتعلق بالجوانب التقنال یمكن ألي وفد أن یقطعھ إال إذا تعلق األمر باقتراح نظامي ف ذا بدأ التصویتإ  -7
  
ة العامة أو تتخذھا اللجان وكذلك،   -8 ویت على القرارات التي تتخذھا الجلس ً على تنطبق قواعد التص ا قیاس

  ، على شرط التقید بالقواعد الخاصة بتسییر األعمال.للمجلس، األجھزة األخرى التابعة ما سبق
 
  

  25 المادة
 اقتراحات نظامیة واقتراحات إجرائیة

  
ة  -1 ألة بلخالل مناقش ة عن أي مس ن اء، یمكن لوفد من الوفود أاالقتضد وحتى بعد إغالق باب المناقش

 ً ً  یطرح اقتراحا   بقصد طلب: نظامیا
  إیضاحات حول سیر المناقشات؛ 1-1
  ؛مراعاة النظام الداخلي 1-2
  .رئیس االجتماعتعدیل ترتیب مناقشة االقتراحات المقترح من قبل  1-3



-16- 
 

  .4 البندفي لالقتراح النظامي األولویة على كافة المسائل، بما في ذلك االقتراحات اإلجرائیة المذكورة یكون   -2
  
م  -3 ً رئیس االجتماع یقّدِ احات المطلوبة أو یتخذ فورا ً  اإلیض با أن القرار الذي یراه مناس االقتراح  بش

ً طرَ ، یُ النظامي. وفي حالة االعتراض  .للتصویت ح قرار الرئیس فورا
  
ً  ،وعالوة على ذلك  -4 ً  یمكن لوفد من الوفود أن یطرح خالل مناقشة إحدى المسائل اقتراحا   :یستھدف اقتراح إجرائیا
  تعلیق الجلسة؛ 4-1
  رفع الجلسة؛ 4-2
  تأجیل المناقشة حول المسألة المطروحة؛ 4-3
 إغالق باب المناقشة حول المسألة المطروحة.  4-4
 
 ،، على جمیع االقتراحات األخرىأعالهتحظى االقتراحات اإلجرائیة باألولویة حسب الترتیب الموضح   -5

  . 1البند في نة باستثناء االقتراحات النظامیة المبیَّ 
  
ً ات التي تستھدف تعلیق الجلسة أال تناقش االقتراح -6   للتصویت. و رفعھا ولكن تطرح فورا
  
، ال تعطى الكلمة إال الثنین اختتامھاعندما یقترح وفد تأجیل المناقشة حول مسألة مطروحة للمناقشة أو  -7

  ، وبعد ذلك یطرح االقتراح للتصویت. أو اختتامھا المناقشة لتأجیلمن المتحدثین المعارضین 
  
ً لیجوز ال   -8 ً  لوفد الذي یقدم اقتراحا ً  نظامیا ألة المطروحة  أو إجرائیا أن یعالج أثناء تدخلھ جوھر المس

ویت حبھ قبل أن یطرح للتص احب االقتراح اإلجرائي أن یس ة. ویجوز لص وكل اقتراح من ھذا النوع  ،للمناقش
  إعادة طرحھ من قبل وفد آخر. یجوز ل أو غیر معدل یتم سحبھ معدَّ 

  
 

  26 المادة
  إعادة طرح القرارات للمناقشة

  
ً  العامة ت الجلسةاتخذ إذا  العامة على ةالجلس توافق إال إذا من جدیددراسة المسألة یجوز ، فال أو إحدى اللجان قرارا

 .24 من المادة 6و 4و 3 البنودفي مبدأ إعادة الدراسة. وتخضع الموافقة على إعادة المناقشة لألغلبیات المحددة 
  
  

  27 المادة
  التقاریر

  
لعنایة المجلس تقاریر تصف بإیجاز حالة تقدم األعمال المنصوص علیھا في برنامج  المجلستُعد أجھزة  -1

  .ذات الصلة السنویة یةالتشغیل الخططوفي  وفي برنامج عمل المجلس ومیزانیة االتحاد
  
ً  المجلسد عِ یُ   -2 ً  تقریرا   .عن أنشطتھ لتقدیمھ إلى مجلس اإلدارة سنویا
 
ً  المجلسیُِعد   -3 امالً  للمؤتمر تقریرا طتھعن  ش من تقاریر عن، أنش األجھزة الفرعیة الممولة من  یتض

ً للنظام العامالمستخدمین  وإلى أعضاء  ینمعیَّنا الالبلدان األعضاء في االتحاد وإلى مستثمریھ إلىویرسلھ  9،طبقا
  افتتاح المؤتمر بما ال یقل عن شھرین.اللجنة االستشاریة قبل 
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  28 المادة
  أجھزتھ و في مجلس االستثمار البریدي األعضاء البلدان لممثليتسدید نفقات السفر 

  
1-  ً ً مجلس الفي عضو مؤھل  لممثل كل ،العام 10للحكم ذي الصلة من النظام طبقا  ،ھفي اجتماعات یشارك مادیا

تثناء االجتماعات  تردادر، الحق في التي تعقد خالل المؤتمباس ً  طائرةثمن تذكرة  إّما اس ً  ذھابا بالدرجة  وإیابا
ادیة رط أال یتجاوز ھذا المبلغ تكلفة  قطار، أو تذكرة االقتص یلة أخرى بش فر بأیة وس بالدرجة األولى، أو تكلفة الس

ً  طائرةتذكرة  ً  ذھابا   .االقتصادیة بالدرجة وإیابا
  
2-   ً ُ 1لبند لما ورد في ا تطبیقا   راعى األحكام التالیة:، یجب أن ت
و  إذا كان  2-1 ً  المجلسفي عض خصمن قبل  ممثال خاص مختلفین في دورة  نفس الش وفي  المجلسأو أش

، ال یصرف للممثل ثمن أو تلیھا اجتماعات أجھزتھ المنعقدة في نفس المكان في الفترة التي تسبق الدورة
  ؛إال مرة واحدة تذكرة السـفر

ً إذا   2-2 وا ّل عض خاص مختلفون، في الفترة بین  المجلسفي  مث خص واحد أو أش ، في المجلس يدورتَ ش
 ً ا اوز ثالثین یوم ت ال تتج ان في فترة من الوق دة في نفس المك ات األجھزة المنعق اع لمجموع  اجتم

  إال مرة واحدة.  االجتماعات، ال یصرف للممثل ثمن تذكرة سفر
 
فر ممثلي إحدى  یمكنال   -3 خاص آخرین یرغب  المنظماتأن یتحمل االتحاد نفقات س الدولیة أو أي أش

راكھم في أعمالھ، إال في حاالت ا المجلس بقة في إش تثنائیة وبعد الموافقة المس ورئیس  المجلسرئیس من س
فر ممثلي الحال كذلكومجلس اإلدارة واألمین العام.  بة لنفقات س اء في  البلدان بالنس التي  المجلسغیر األعض
راحة راكھا في أعمالھ والتي  في یرغب ھذا األخیر ص اء التي تعتبر انالبلد تدخل في عدادإش من أقل  األعض

 ً   .العامفي النظام  المشار إلیھاو البلدان نموا
  
 

  29 المادة
  النظام بدء العمل بھذا

  
ً  النظام الداخلي العمل بھذایبدأ    .فورا

  
  
ُ ا   .2022مایو/أیار  13برن، في  في مدعت

  
  

  :االستثمار البریدي عن مجلس
  
  

  ،الرئیسممثل 
  بول فورسفیل-جون

  ،العام األمین
 ماساھیكو میتوكي

 

 
ً  البلدان أقل قائمة ھي المتحدة األمم تعدھا التي "المؤھلة" البلدان قائمة أن إلى اإلشارة تجدر الحكم، ھذا ألغراض. ومن النظام العام 116 المادة 10   .نموا


