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  /                  )أمين مجلس اإلدارة(  Siva Somasundram       السيد         االتصال:    ات  جه

              لمجلس اإلدارة(               األمين المساعد )  Altamir Linhares       والسيد 
 56 35 350 31 41+/01 32 350 31 41+        الهاتف:      رقما 

siva.somasundram@upu.int/altamir.linhares@upu.int 
 

  /                             )أمينة مجلس االستثمار البريدي(  Wendy Eitan       السيدة 
                        لمجلس االستثمار البريدي(         المساعد       األمين )  Jeremy Pawsey      السيد 

 48 35 350 31 41+/22 36 350 31 41+        الهاتف: 

 wendy.eitan@upu.int/jeremy.pawsey@upu.int                         عنوانا البريد اإللكتروني: 

                      األعضاااااام لي مجلس اإلدارة         البلدان      إلى:
                       ومجلس االستثمار البريدي

                               المراقبين لي مجلس اإلدارة ومجلس 
                 االستثمار البريدي

 
 

  2   202           مارس/آذار    81   لي      برن، 

 
 

 1027(DIRCAB)3100   ة:     ـــــ     اإلحال

    02    إلى    9                  س ا                                        دعوة إلى حضوووووووور دورتسيا مارة اإلدارة ومارة ا اوووووووتمموووار البريووودي  م           الموضوع:
  ( 0   020          مايو/أيار

 
 

                    حضرة السيدة، السيد،
 

ي ن            أن أدعو                                                            بالنيابة عن رئيس مجلس اإلدارة ورئيس مجلس االساااااتثمار البريدي،        يسااااارني،                   أعضاااااام المجلسااااا 
                                    لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي       2028     لعام          األوليين                           لى حضور الدورتين العاديتين        ليهما إ            والمراقبين
د   (.  8        )الاادورة      81     إلى   9          الفترة من     لي                                                  االجتماااعااات لي المكتاال الاادولي لبتحاااد البرياادي العااالمي            وسااااااات ع  اا 
   لي                        )مجلس اإلدارة(. وساات ع د    2   202           مايو/أيار   0 2    إلى     81    ومن    (                االسااتثمار البريدي      مجلس )   2   202          مايو/أيار

                                        ألرقة المساااتيدمين التابعة لمجلس االساااتثمار           اجتماعات                      مجلس االساااتثمار البريدي   ة    دور                 األسااابول الذي يساااب  
                                                  الجدول الزمني الجتماعات مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار         وسيتاح   (.     2022          مايو/أيار    1    إلى    1            البريدي )من 

                        الموقع اإللكتروني لبتحاد      على                 الياصاااة بالمجلساااين            االجتماعات                                       البريدي وجداول األعمال المؤقتة ومساااتندات 
  . (www.upu.int/en/Members-Centre )                البريدي العالمي 

 

                والحضور عن ب عد                 بالحضور شيصيا            المشاركة         إمكانيات   ‘ 8 ’
 

 
 
 
 
/ 

                                                                                            كما تعلمون، على إثر المشااااااااورات التي ع دت من يبل الكتال الدوري للمكتل الدولي، قرر مجلس اإلدارة 
                                                    عد لألعضام والمراقبين غير ال ادرين على حضور الدورتين                              البريدي إتاحة المشاركة عن ب                 ومجلس االستثمار 

                                                                        . وبالنظر إلى أن المكتل الدولي قرر الحفاظ على ييار المشاركة عن ب عد لي  89 -                       شيصيا  بسبل جائحة كوليد
                   جرى تن يح أو تعلي                                                  لمجلس اإلدارة ومجلس االساااااااتثمار البريدي وما بعد ما،       2022                      الدورتين األوليين لعام 

    . 2 و   8                                                             للمجلسين تماشيا  مع  ذا ال رار وعلى النحو المحدد لي الملح ين                          أحكام النظامين الدايليين        عدد من 
 

                                                                  رلعت حكومة ساااويسااارا غالبية التدابير المعمول بها الحتوام انتشاااار جائحة                             ولي ضاااوم ت ور الوضاااع الوبائي، 
                                                             )بما لي ذلك التدابير المتعل ة بالديول واإلقامة ومت لبات ترييص       2022            لبراير/شبا      81   من            اعتبارا      89 -     كوليد

                   ي مجلس اإلدارة/مجلس                                              كما يمكن أيضاااا  المشااااركة بصااافة شااايصاااية يبل دورت                              إقامة أحداث واساااعة الن ا (.
                           واالجتماعات المرتب ة بهما.       2022                              االستثمار البريدي األوليين لعام 

http://www.upu.int/
mailto:wendy.eitan@upu.int/jeremy.pawsey@upu.int
http://www.upu.int/en/Members-Centre
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                  لي حال تغير الوضااااع          سااااريعا                                                                ألن التدابير التي اعتمدتها حكومة سااااويساااارا يمكن أن تت ور ت ورا     ا    َّ        إالَّ أنه نظر
                                           الرجول بانتظام إلى الموقع اإللكتروني للمكتل      ا                                 دوبين الذين يعتزمون الحضااور شاايصااي                   الصااحي، يجل على المن

                      قبل السفر إلى سويسرا.  )www.bag.admin.ch/bag/en/home.html(                              االتحادي السويسري للصحة العامة 
 
                       وأداة المشاركة عن ب عد                 تسجيل المشاركين  ‘ 2 ’
 
          يرغبون لي                                                                              من جميع مندوبي األعضاااام والمراقبين لي مجلس اإلدارة ومجلس االساااتثمار البريدي الذين      ل     ل       ي    

        المتاحة                                            منصااة إدارة لعاليات االتحاد البريدي العالمي    عبر               تسااجيل أنفسااهم         شاايصاايا     أو         عن ب عد        الدورة       حضااور
          التعليمات    ل   ساا       ت ر   ساا و  .     2022            أبريل/نيسااان     88                      وساايفتح بال التسااجيل لي   . events.upu.int                   على الراب  التالي: 
  .               كتال دوري منفصل      عد لي                              نية المتعل ة بالمشاركة عن ب    ت            التفاصيل ال                 الياصة بالتسجيل و

 
        التصويت  ‘ 1 ’
 

   مع                   التصاااويت تماشااايا   ب         مندوبيهم                                                         األعضاااام والمراقبون لي مجلس اإلدارة ومجلس االساااتثمار البريدي            ساااي ف و   
سمح و                                                               أحكام النظامين الدايليين لمجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي.                  لي التصويت لجميع          المشاركة  ب       سي

               وذلك باسااتيدام         عن ب عد    أو     ا      شاايصااي                                                            أعضااام مجلس اإلدارة ومجلس االسااتثمار البريدي الذين يشاااركون سااوام 
    .                                                         منصة التصويت اإللكتروني لبتحاد البريدي العالمي على اإلنترنت

 
                                     التي ساااات ناقل يبل دورت ي  مجلس اإلدارة          المسااااائل                                               ت ديم البلدان األعضااااام لي االتحاد البريدي العالمي   ‘ 4 ’

                       ومجلس االستثمار البريدي

 
                  من النظام الدايلي     81          من المادة    2 - 1                                      من النظام الدايلي لمجلس اإلدارة والبند     84          من المادة    2 - 1     لبند  ل         ب ا  

           ئلة للن ال                                                       من أي بلد عضااو لي االتحاد البريدي العالمي يرغل لي  رح أساا  ل    ل       ي       ،                      لمجلس االسااتثمار البريدي
      وذلك                 إلى األمين العام           ذات الصلة            ل المستندات     رس                                                       يبل دورت ي  مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار البريدي أن ي  

                                  بالنسااابة إلى مجلس االساااتثمار البريدي    2   202           مارس/آذار    21                                            قبل التتاح الدورة بمدة ال ت ل عن ساااتة أساااابيع )
                          بالنسبة إلى مجلس اإلدارة(.   2   202             أبريل/نيسان   4 و

 
 

                                              وتفضلوا ب بول لائ  عبارات الت دير واالحترام،،،
  ،     العام       األمين

                ماسا يكو ميتوكي

http://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html
https://events.upu.int/


 

  1027(DIRCAB)3100               الكتاب الدوري ب   1       الملحق 
  2   202           مارس/آذار    11          المؤرخ في 

 

 

 

عد                                                                              تعليق و/أو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس اإلدارة من أجل السمممممممماث بالتم يل        ألولى             أ ناق دورته ا                                 لألعضمممممممماق والمرامبين اي مجلس اإلدارة       ُ  عن بُ
  2   202     لعام

 

          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                 القاعدة البديلة      الحكم

  2       المادة 
                  أعضاء مجلس اإلدارة

 

]...[      

 
        وفقا           )ممثليه(        ممثله       اإلدارة       مجلس    في     عضووووووو    كل      يعين  - 2

        قانونه    مع          تماشووووووويا        عضوووووووو      بلد    كل     على       ّ ويتعيّن  .1            للنظام العام
قا      أو        الوطني ته        وف ية           إلجراءا لداخل لدولي        المكتب      يبلغ    أن           ا      قبل        ا
م       . ولن    وفده        الدورة        افتتاح ّ ِّ يُقّدِّ       مجلس       دورات    في         التسوووووووجيل       تأكيد   ُ 
           المعلومات     صوووووووحة    من        التحقق     بعد    إال                والمشووووووواركة في ا        اإلدارة

         القائمة    في         الواردة      بتلك          مقارنت ا     بعد       الصوووووولة     ذات         الشووووووخصووووووية
        السوولطة      جانب    من       األصووول     حسووب      عن ا        المبلغ    ين      للممثل         الرسوومية
  .              في مجلس اإلدارة               المختصة للعضو          الحكومية

 

]...[      

            مووجوولووس اإلدارة  لوو       األولووى        بووووالوووودورة             فوويوومووووا يووتووعوولووق
     يكون          يقضوووووووي بوأن    ُ                  يُعلق المبوودأ الوذي  2   202     لعووام

                                     حضووووور األعضوووواء ومشوووواركت م في الدورة بصووووفة 
                      قبول الحضور والمشاركة         أيضا         ويجوز         "شخصية". 

  .    ُ  عن بُعد

                                 ويف م من أي إشووووووووووارات إلى العبووووارتين 
           " على أن ا            المشووووووواركة في    " و"        مصوووووووحوبا   "

                            إمكانية حضور وتمثيل البلدان               تتضمن أيضا  
                                     األعضووواء في االتحاد )والمراقبين ايخرين( 
                                     بواسووطة الوسووائل اإللكترونية  أي من خالل 
                                       الوسوووووووائل التي يتيح ا المكتب الدولي لعقد 
                                 المؤتمرات عبر اإلنترنووووت والمؤتمرات 

         للمشووواركة                                المرئية والسووومعية وذلك ضووومانا  
            مجلس اإلدارة  ل       األولى     دورة   الووو           الفعوووالوووة في 

  . 2   202     لعام
 

 ُ    تُقووودم           ينبغي أن                     وفي مثووول  وووذه الحوووالوووة 
   أو            )كتووابيووا        ُ  عن بُعوود                 إشوووووووعووارات بووالتمثيوول 

                   إلى المكتب الدولي.           ( مسبقا             إلكترونيا  

 
                 من النظام العام.     101          من المادة    4      البند  1
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          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                 القاعدة البديلة      الحكم

   12       المادة 
                         الدورات وتنظيم االجتماعات

 

لدوري المحدد                  يجتمع مجلس اإلدارة   - 1     في                          حسووووووووب النظام ا
       في كل                                       لمدة إجمالية قصووووق تقدر بعشووورة أيام عمل                النظام العام

مدة التقريبيين لدور   .2    دورة تاري  وال عامة ال    ة                                                  وتحدد الجلسووووووووة ال
                                  ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة  إذا فرضت          القادمة.            مجلس اإلدارة 

                                                          عليه الظروف ذلك  أن يعدل التاري  أو المدة السوووووووابق تحديد ما 
                    بالغ  ذا التغيير إلى                                     وذلك بالتشوووووواور مع األمين العام  بشوووووورط إ

                                                     أعضووووووواء مجلس اإلدارة قبل افتتاح الدورة بأسوووووووبوعين على أقل 
  .     تقدير

 

]...[      
 

            مووجوولووس اإلدارة  لوو      األولووى         بووووالوووودورة            فوويوومووووا يووتووعوولووق 
     يكون          يقضوووووووي بوأن    ُ                  يُعلق المبوودأ الوذي     2022     لعووام

                                     حضووووور األعضوووواء ومشوووواركت م في الدورة بصووووفة 
                      قبول الحضور والمشاركة                        "شخصية". ويمكن أيضا  

  . ُ  بُعد    عن

                                    دون المساس بالمتطلب المنصوص عليه في 
                من النظووام العووام      101          من المووادة    2      البنوود 

                                      لالتحوواد البريوودي العووالمي فيمووا يخص تنظيم 
                                        دورات مجلس اإلدارة ماديا  في مقر االتحاد  

سماح                           بمشاركة البلدان األعضاء في             يجب ال
                                االتحوووواد والمراقبين ايخرين بواسوووووووطووووة 

                حالة تعذر علي م                        الوسوووووووائل اإللكترونية في
ل   في                         الحضوووووووور المادي للمشوووووووواركة      دورة   ا

        في برن.      2022     لعام             مجلس اإلدارة  ل       األولى

   11       المادة 
       األماكن      ترتيب 

 

                                                 ترتب الوفود في جلسوووووووات مجلس اإلدارة وأج زته تبعا    - 1
                               للترتيب األبجدي الفرنسي لألعضاء.

 

                                        يسوووووووحوووب رئيس مجلس اإلدارة بوووالقرعوووة  في الوقوووت   - 2
                                            البلد الذي سووويأخذ مكانه في المقدمة أمام منصوووة               المناسوووب  اسوووم

                                             الرئاسة  أثناء كل دورة من دورات مجلس اإلدارة.

       اإلدارة        لوومووجوولووس       األولووى        بووووالوووودورة            فوويوومووووا يووتووعوولووق 
                  العموووول بمبوووودأ ترتيوووب          جزئيووووا       َّ يعلَّق        2022     لعووووام

  .      األماكن

        فقط على     11          من المادة    1              يسووري نص البند 
       الحضور    ا     يمكن     تي                      وفود البلدان األعضاء ال

            مجلس اإلدارة  ل       األولى     دورة   ال   في          شوووخصووويا  
  .      في برن      2022     لعام 

 

    على    2                             وعالوة على ذلووك  ال ينطبق البنوود 
ل عام             مجلس اإلدارة  ل       األولى     دورة   ا   ؛     2022     ل

            البلد األخير                             وإذا اقتضى األمر  يستخدم اسم 
          المقدمة".           مكانه "في           كان قد أخذ       الذي

 
                                                              ووفقا  للحكم نفسه  تشمل المدة القصوق المحددة في عشرة أيام عمل                          الصادر عن مؤتمر إسطنبول.       C/ 2011 27                                                                            من النظام العام  يتماشى تحديد مواعيد دورتي مجلس اإلدارة نصف السنوية مع الحكم      101                         دون المساس بأحكام المادة  2

ْ                   ْ   مجموع أيام دورتْي مجلس اإلدارة اإلثنتْين.                 
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          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                 القاعدة البديلة      الحكم

   11       المادة 
                النصاب القانوني

 

                                            تكون مداوالت مجلس اإلدارة صحيحة إال إذا حضر ما   ال   - 1
      ُّ                                    ال يقلُّ عن نصف أعضائه الذين ل م حق التصويت.

لى  لنسووووووووبووووة إ             مجلس اإلدارة  ل       األولى     دورة   الوووو            بووووا
       النصووووواب        اكتمال           التحقق من                يعلق مبدأ    2022     لعام

      ألعضوواء         الشووخصووي             يتطلب الحضووور       الذي          القانوني
      أعضووووواء                                وعليه  يؤخذ في االعتبار أيضوووووا     :      المجلس

ئل  طة الوسووووووووا                                      مجلس اإلدارة المشوووووووواركين بواسووووووو
       النصووووووواب         اكتمال                            اإللكترونية ألغراض التحقق من

          القانوني.

       النصوووووووووواب                         ألغراض التحقق من اكتمووووال
       األولى                 دورة مجلس اإلدارة     خالل          القووانوني 

                      يكتموول النصووووووووواب القووانوني         2022     لعووام 
                                بحضور نصف أعضاء مجلس اإلدارة على 

                 التصووويت حضووورا                       األقل ممن ل م الحق في 
               بواسوووطة الوسوووائل           مشووواركت م   أو       يا     شوووخصووو

            اإللكترونية.
 

                                  وفي  ووذا الصوووووووودد  يؤكوود المكتووب الوودولي 
                   أو اإللكتروني ألعضاء         الشخصي       الحضور 

               ر أولئوووك األعضووووووووواء      ِّ ويعتبِّ              مجلس اإلدارة
              اكتمووال النصووووووووواب        ألغراض       حوواضووووووورين 

                  القانوني المطلوب.

   20       المادة 
        التصويت

 

]...[      
 

                                    دون قيام عضوووو في مجلس اإلدارة حاضووور في              إذا حال مانع   - 2
                                                            إحدق الدورات باالشتراك في جلسة فله الخيار في أن يع د بحقه في 

            مجلس اإلدارة                                             التصووويت كتدبير اسووتثنائي إلى ممثل عضووو آخر في
ّ                                  له حق التصووووويت  بشوووورط أن يوّجه سوووولفا  إشووووعارا  كتابيا  بذلك إلى                           

               في مجلس اإلدارة                                       رئيس مجلس اإلدارة. غير أنه ال يجوز لعضوووووووو 
                             أن يتولى تمثيل سوق بلد واحد.

 

[ ]...     

 
 
 

 
 

    في    عضوووووووو     كل ل    حق      سوووووووري  ي  ال      قتراع  ال         في حالة ا
           فوض حقه في  ي    أن      عد         ُ شوووووارك عن بُ  ي        اإلدارة      مجلس

      يكون        اإلدارة      مجلس    في                      التصويت لممثل عضو آخر 
      يخبر   أن    ة ط ي             في االجتماع شوووور         شووووخصوووويا       ا      حاضوووور
                   االجتموواع( رئيس مجلس        أثنوواء            أو شوووووووف يووا             )كتووابيووا  

         التصويت.       بداية           اإلدارة قبل 

 
 
 

 
 

     شووارك  ي                في مجلس اإلدارة    عضووو     ُ      سوويُمنك كل
                     تفويض حقه في التصووووووويت         إمكانية       عد    ُ عن بُ 

بل             لى أن يبلغ ع ية            الرئيس ق   .        التصوووووووويت      بدا
     مجلس     في          من كل عضووووو              سوووويطلب الرئيس و

ماع          أن يبلغ      عد         ُ شوووووووارك عن بُ  ي        اإلدارة         االجت
                           إذا كان يرغب في ممارسوووووة  ذا         ا  عما    شوووووف ي
           في المجلس    عضوووو       اسوووم ال    عن         أن يعلن      الحق و

  .           الذي سيمثله            ضر شخصيا      الحا
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 ُ                                                 تُحدد طريقة التصويت قبل بدء التصويت  ويمكن أن تكون   - 4
                  على النحو التالي:

            برفع األيدي؛  1 - 4

                                   بناء على طلب أحد أعضاء مجلس اإلدارة                 بمناداة األسماء:  2 - 4
                        ويتم ذلووك بوواتبوواع الترتيووب         الرئيس.                  أو اسوووووووتجووابووة لرغبووة

                                               األبجدي الفرنسي للبلدان الممثلة في مجلس اإلدارة؛

                           بناء على طلب عضوووووووين في مجلس                 باالقتراع السووووووري:  1 - 4
                                                اإلدارة. وتتخذ عندئذ التدابير الالزمة لضووووووومان السوووووووير 
                                                   ُ القانوني ل ذه اإلجراءات. وتكون لالقتراع السري األولويةُ 

        األخرق.                     على إجراءات التصويت 

[ ]...     

لى  لنسووووووووبووووة إ             مجلس اإلدارة  ل       األولى     دورة   الوووو            بووووا
          مبدئيا                              تكون تسووووووووية جميع المسوووووووائل     2022     لعام

              باتفاق مشترك.
 

                                                 بالنسوووبة إلى المسوووائل التي لم يتسووون تسوووويت ا باالتفاق 
                                تعلق إجراءات التصوووووووويت الواردة في          المشوووووووترك  

         بمناداة        التصووووويت          قبل فقط  ُ ويُ   (          رفع األيدي )   1 - 4      البند
  . ( 1 - 4       )البند                االقتراع السري   أو    ( 2 - 4       )البند         األسماء

 

                                     اإلجراءات المعتمدة في المؤتمر السووووابع           اتسوووواقا  مع 
      عد في                      ُ إمكانية المشوواركة عن بُ      سووري             والعشوورين  ال ت

  .          اقتراع سري         إجراء أي      حالة 

 
        االقتراع                        ُ          إمكانية المشووواركة عن بُعد في حالة     تسوووري 
                                  عبر منصووووووة التصووووووويت اإللكتروني لالتحاد         العلني

  .           على اإلنترنت                 البريدي العالمي

      عندما  و        األسووماء           بمناداة                في حالة التصووويت 
                                     ينادي المكتب الدولي اسم عضو من أعضاء 
                                  مجلس اإلدارة بووواتبووواع الترتيوووب األبجووودي 

                     ممثل العضووووووو في المجلس    ُّ دُّ  ُ رُ             الفرنسووووووي  ي  
    لك                                بتصويته )نعم أو ال أو ممتنع( وذ         شف يا  

  .              أو إلكترونيا           شخصيا                     سواء أكان حاضرا  
 

                               وإذا تعووووذر على أي عضوووووووو في المجلس 
                                   اإلدالء بصوته ألي سبب من األسباب أثناء 

            ق  ذا العضو      ناد           ُ األسماء  يُ          بمناداة        التصويت 
نداء األولي.  عد انت اء مرحلة ال ية ب ثان                                          مرة 
                                        وإذا لم يستطع ذلك العضو القيام بالتصويت 

                      ثانية  يسووووجل  ذا العضووووو                  في جولة النداء ال
  .       غائبا  

 

                            حوووالوووة االقتراع السوووووووري  يحق فقط     وفي 
     ا      شخصي         الحاضرين              مجلس اإلدارة      ألعضاء 

     وذلك         االقتراع          النوع من                 المشووووواركة في  ذا 
                                     باسووووتخدام أج زة التصووووويت اإللكترونية أو 

                                  بطاقات االقتراع الورقية التقليدية.
 

                                         وأما في حالة االقتراع العلني  فيتمتع جميع 
                            األعضوووووووووواء في مجلس اإلدارة  سوووووووواء 
                                 ُ    الحاضرين شخصيا  أو المشاركين عن بُعد  

     منصووة                                بالحق في التصووويت وذلك باسووتخدام 
                                 التصوووووووويوووت اإللكتروني لالتحووواد البريووودي 

  .           على اإلنترنت         العالمي
 
 



 

  1027(DIRCAB)3100              الكتاب الدوري  ب   2       الملحق 
  2   202           مارس/آذار    81          المؤرخ في 

 
 

     ولى        دورته األ      أثناء                                                               ُ  بهدف إتاحة تمثيل أعضاء مجلس االستثمار البريدي والمراقبين عن بُعد                  االستثمار البريدي                                        أو تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس   و/      تعليق 
  2   202     لعام 

 

          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                اإلجراء المقترح      الحكم

  2    ادة    الم
                 االستثمار البريدي           أعضاء مجلس 

 

        وفقا            )ممثلي (   ُ   ِّ                              يُعي ِّن كل عضووووو من أعضوووواء المجلس ممثل   - 8
     َّ                                        ويتعيَّن على كل بلد عضووووووي أن يبلك المكتب الدولي   . 8            للنظام العام

يا       بوفده                  قبل افتتاح الدورة                              مع تشوووووووريع  الووني أو وفقا              ي تماشووووووو
قدَّم تأكيد التسوووووووجيل في دورات مجلس                          ُ  َّ                              إلجراءات  الداخلية. ولن يُ
                                                        االسووتثمار البريدي وحق الوصووول اليإاي اال بعد التحقق من صووحة 
                                                         المعلومات الشووووخصووووية ذات الصوووولة بعد مقارنتإا بتل  الواردة في 

         َ                      ُ التي بل غَت بإا حسوووب الصوووول السووولوةُ          للممثلين                 القائمة الرسووومية 
                                   لد العضو في مجلس االستثمار البريدي.   للب         المختصة          الحكومية

 

]...[      

       الولى                       مجلس االسوووتثمار البريدي     دورة             بالنسوووبة الى 
لذي  2   202     لعوام  بأن    ُ                ي يُعلق المبودأ ا      يكون          يقضوووووووي 

                                     حضووووور العضوووواء ومشوووواركتإم في الدورة بصووووفة 
                      قبول الحضور والمشاركة         أيضا         ويجوز         "شخصية". 

  .    ُ  عن بُعد

  "         مصحوبا                        اشارات الى العبارتين "   ة          يفإم من أي
     ا                      " على أنإا تتضووووومن أيضووووو          الوصوووووول الى  و"

                                      امكانية حضووووور وتمثيل البلدان العضوووواء في 
                                          االتحاد )والمراقبين اآلخرين( بواسوة الوسائل 
                                          اإللكترونيةي أي من خالل الوسووائل التي يتيحإا 
                                         المكتب الدولي لعقد المؤتمرات عبر اإلنترنت 
                                          والمؤتمرات المرئية والسووووومعية وذل  ضووووومانا  

                   دورة مجلس االسوووتثمار                     للمشووواركة الفعالة في 
  . 2   202     لعام       الولى   ي       البريد

 

عارات       أيضووووووووا   ُ    تُقدم                  وفي هذه الحالةي         اشووووووو
     ا        ( مسوووبق              أو الكترونيا             )كتابيا      عد    ُ عن بُ          بالتمثيل 

                   الى المكتب الدولي.

   81       المادة 
                         الدورات وتنظيم االجتماعات

 

     لموودة                                   بووالوتيرة المحووددة في النظووام العووامي              يجتمع المجلس   - 8
        الجلسووووة  ُ    وتُحدد    .2              للدورة الواحدة          أيام عمل    80                 اجمالية ال تتجاوز 

مة عا مدة التقريبيين         ال تاريخ وال ية        لدورت                           ال تال             ويجوز لرئيس    .       ال

       الولى                           دورة مجلس االسوووتثمار البريدي             بالنسوووبة الى 
لذي  2   202     لعوام  بأن    ُ                ي يُعلق المبودأ ا      يكون          يقضوووووووي 

                                     حضووووور العضوووواء ومشوووواركتإم في الدورة بصووووفة 
                      قبول الحضور والمشاركة         أيضا         ويجوز         "شخصية". 

  .    ُ  عن بُعد

                المنصوووول علي  في                  دون اإلخالل بالشووورو 
                من النظووام العووام      881          من المووادة    2      البنوود 

                                      لالتحوواد البريودي العووالمي فيمووا يخل تنظيم 
                                    دورات مجلس االستثمار البريدي بالحضور 
                                  الشووووخصووووي في مقر االتحادي يجب السووووماح
                                 بمشوووووووواركة البلدان العضوووووووواء في االتحاد 

 
       العام.          من النظام      882       المادة    من    1      البند  8
                                             وبحسوووب الحكم ذات ي تشوووير المدة اإلجمالية التي ال    .                       الصوووادر عن مؤتمر اسوووونبول      27C / 2082                                                                                       من النظام العامي فإن جدولة دورات مجلس االسوووتثمار البريدي نصوووو السووونوية هذه تتوافق مع الحكم      881                        دون اإلخالل بأحكام المادة  2

                            مجلس االستثمار البريدي معا .   ي                 َ أيام عمل الى دورتَ     80       تتجاوز
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ي     اذا          المجلسي تاريخ أو المدة       ذل ي       الظروو     َّ       حتَّمت عل                        تعديل ال
            دارة والمين  إل                                          المحددة وذل  باالتفاق المسووووبق مع رئيس مجلس ا

        افتتاح     قبل   س           أعضووواء المجل     الى                       وبشووورو ابالذ هذا التغيير    ي     العام
  .     تقدير     أقل     على          بأسبوعين        الدورة

 

]...[      

                                 والمراقبين اآلخرين بواسووووووووووة الوسووووووووائول 
               ر عليإم الحضووووووور                       اإللكترونية في حالة تعذ

يا             دورة مجلس             للمشوووووووواركة في          شوووووووخصووووووو
   في    2   202     لعام      ولى                   االسوووووووتثمار البريدي ال

  .   برن

   81    ادة    الم
       الماكن      ترتيب 

 

               للترتيب البجدي           ي تبعا        المجلس                      ترتب الوفودي في جلسوووووووات   - 8
                الفرنسي لألعضاء.

 

                               بالقرعةي في الوقت المناسووووبي اسووووم         المجلس          يسووووحب رئيس   - 2
       دورات        دورة من     كل                                                 البلد الذي سيأخذ مكان  في الدورة التاليةي أثناء

  .               المنصة الرئاسية     أمام    ة         في المقدم        المجلس

     ولى                             دورة مجلس االسوووتثمار البريدي ال    الى         بالنسوووبة 
عام  يا       َّ يعلَّق  ي  2   202     ل بدأ المتصوووووووول      العمل          جزئ                 بالم

  .      الماكن      ترتيب  ب

         على وفود     81          من المادة    8         نل البند        ينوبق
       الحضوووووووور    ا     يمكنإ    تي                 البلدان العضووووووواء ال

                           دورة مجلس االستثمار البريدي    في          شخصيا  
  .      في برن   2   202     لعام      ولى  ال

 

    على    2                             وعالوة على ذلوو ي ال ينوبق البنوود 
       الولى                           دورة مجلس االسوووووووتثموووار البريووودي 

    مري                ؛ واذا اقتضوووووووى ال      في برن   2   202     لعام
           كان قد أخذ                   البلد الخير الذي           يسووووتخدم اسووووم 

          المقدمة".    في "      مكان  

   21    ادة    الم
                النصاب القانوني

 

         ما ال يقل         ذا حضر ا  ال  ا                           ال تكون مداوالت المجلس صحيحة  - 8
  .                    الذين لإم حق التصويت                نصو عدد أعضائ     عن

     ولى                             دورة مجلس االسوووتثمار البريدي ال            بالنسوووبة الى 
           حضووووور أعضوووواء        ضوووورورة        ق مبدأ     يعل    ي  2   202     لعام 

       وعلي ي    .                      الكتمال النصوواب القانوني       شووخصوويا         المجلس 
  ن  و       المشارك        المجلس      أعضاء      ا                     يؤخذ في االعتبار أيض

                                           بواسوووووة الوسووووائل اإللكترونية لحرا  التحقق من
                 النصاب القانوني.        اكتمال

     دورة      خالل                النصوووووووواب القووانوني       يكتموول      لكي
     ولووى                        مووجوولووس االسووووووووتووثوومووووار الووبووريوووودي ال

          نصو أعضاء       يحضر    أن     يجب  ي  2   202     لعام
ل إم الحق في   ا                               مجلس على القوووول ممن ل

          أو بواسوووووة          شووووخصوووويا                   التصووووويت حضووووورا  
                    الوسائل اإللكترونية.

 

                                  وفي هووذا الصووووووووددي يؤكوود المكتووب الوودولي 
                   أو اإللكتروني لعضاء         الشخصي       الحضور 

         َ ر أولئوو َ      ِّ ويعتبِّ                   االسوووووووتثمووار البريوودي     مجلس 
       اكتمووال        لحرا               العضوووووووواء حوواضووووووورين 
                         النصاب القانوني المولوب.
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   21       المادة 
        التصويت

 
]...[      

 

  

      حاضر                                          ذا تعذر على عضو في مجلس االستثمار البريديي  ا  - 2
   أن    في                          حدى الجلسـووووواتي فل  الخيار  ا                  حدى الدوراتي حضور  ا   في 

   في          عضووووو آخر     الى               بصووووفة اسووووتثنائية          التصووووويت             يعإد بحق  في 
     رئيس     الى      بذل                    اشوووووعارا  كتابيا        سووووولفا         يوج            ي بشووووورو أن       المجلس

                             عضوووووووو في المجلس أن يتولى تمثيل                 حير أن  ال يجوز ل        المجلس. 
                       سوى بلد واحد خالو بلده.

 

]...[      

 

                                        في حالة اجراء اقتراع سوووريي يحق لي عضوووو من 
                                      ُ   أعضووواء مجلس االسوووتثمار البريدي يشوووار  عن بُعد 
                                        أن يفو  حق  في التصوووويت الى ممثل عضوووو آخر 

  ي                  شوووخصووويا  في االجتماع       حاضووورا               المجلس يكون   في 
                          المجلس بذل  )سوووواء كتابيا                    بشووورو أن يخور رئيس 

  .                          ا  في االجتماع( قبل التصويت ي إ     أو شف

 

                              سووووتتاح الفرصووووة لكل عضووووو من أعضوووواء 
                                ُ   مجلس االسووووتثمار البريدي يشووووار  عن بُعد 
                                   لتفوي  حق  في التصويت عن وريق ابالذ 
                                الرئيس بذل  قبل التصوووووووويت. وسووووووويولب 

                     عضووو في مجلس االسووتثمار               الرئيس من كل
ماع  عد ابالذ االجت                   ُ                البريدي يشووووووووار  عن بُ
                                      شوووفويا  برحبت  في ممارسوووة هذا الحق وذكر 
                                 عضوووو مجلس االسوووتثمار البريدي الحاضووور 

                    شخصيا  الذي سيمثل .
 

ر ورائق التصوووووويت قبل بدء هذا الخير. ويجوز أن   - 5  ُ َ َّ                                            تُقَرَّ
                  على النحو التالي: ُ            يُجرى التصويت 

  ؛          برفع اليدي  8 - 5

                                 بناء على ولب أحد أعضوواء المجلس أو    :              بمناداة السووماء  2 - 5
               الترتيب البجدي         باتباع         ويتم ذل     .                    استجابة لرحبة الرئيس

  ؛                 الممثلة في المجلس         للبلدان        الفرنسي 

   .                                            باالقتراع السووري: بناء على ولب عضوووين في المجلس  1 - 5
سير القانوني لإذ    ا                                                    وتتخذ عندئذ التدابير الالزمة لضمان ال

          ِّ                                ي سوووواء وب ِّق بالوسوووائل اإللكترونية أو بواسووووة   اء    اإلجر
    على            ل  الولوية             وهذا اإلجراء    ؛         التقليدية               بواقات االقتراع

                         حيره من اجراءات التصويت.
[ ]...     

    ولى                              دورة مجلس االستثمار البريدي ال            بالنسبة الى  و
          مبدئيا                            ي تكون تسووووووووية جميع المسوووووووائل  2   202     لعام 

  .            بإجماع اآلراء
 

                                                وبالنسووبة الى المسووائل التي ال يمكن تسووويتإا بإجماع 
                                تعلق اجراءات التصوووووووويووووت الواردة في        اآلراءي 

                وال يجوز التصوووووووويت   ي               )أي رفع اليدي(   8 - 5      البند
                    ( أو باالقتراع السووري  2 - 5       )البند         السووماء         بمناداة   اال 

  . ( 1 - 5       )البند 
 

                                               تماشوويا  مع اإلجراءات المعتمدة في المؤتمر السووابع  و
                             ُ      ال تنوبق امكانية المشووواركة عن بُعد في            والعشوووريني

  .                        حالة اجراء أي اقتراع سري

              السووووووماءي عندما          بمناداة                في حالة التصووووووويت  و
                 اسوووم عضوووو من أعضووواء                      ينادي المكتب الدولي

               بوواتبوواع الترتيووب          البريوودي          االسووووووتثمووار     مجلس 
                                  البجوودي الفرنسوووووويي يرد ممثوول العضووووووو في 

                            بتصووووويت  )نعم أو ال أو ممتنع(                 المجلس شووووفإيا  
  .              أو الكترونيا           شخصيا                           وذل ي سواء أكان حاضرا  

 

                                     واذا تعذر على أي عضووو في المجلس اإلدالء 
                                     بصوت  لي سبب من السباب أثناء التصويت 

                                  السوووماءي ينادى هذا العضوووو مرة ثانية          بمناداة
                                             بعد انتإاء مرحلة النداء الولي. واذا لم يستوع 
                                         ذل  العضوووو القيام بالتصوووويت في جولة النداء 

  .       حائبا                          الثانيةي يسجل هذا العضو 



-1- 
 

          ذات الصلة                   المالحظات التفسيرية                اإلجراء المقترح      الحكم

    ُ           عن بُعد في حاالت           المشووووووواركة               سوووووووتنوبق امكانية  و
                                           االقتراع المفتوح عبر منصوووة التصوووويت اإللكتروني 

  .                                          على اإلنترنت الخاصة باالتحاد البريدي العالمي

                    قتراع سوووووريي ال يحق اال                 وفي حالة اجراء ا
                            لعضووووووووواء مجلس االسوووووووتثموووار البريووودي 
                                الحاضووووورين شوووووخصووووويا  المشووووواركة في هذا 
                               االقتراع بووواسوووووووتخووودام أجإزة التصوووووووويوووت 

                                      اإللكتروني أو االقتراع الورقي التقليدي.
 

                                       وفي حالة اجراء اقتراع مفتوحي يحق لجميع 
                            أعضوووووووووواء مجلس االسوووووووتثمووووار البريوووودي 

         المشاركة                     ُ             المشاركين اما عن بُعد أو شخصيا  
                                     في هذا االقتراع باسووتخدام منصووة التصووويت 
                                     اإللكتروني على اإلنترنت الخاصوووة باالتحاد 

                 البريدي العالمي.
 


